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সংতিপ্ত বেথনা............. 
ইসল্ামী অর্থনীতিতবদগণের মণি শুধু বস্তুগি কল্যাে 
ইসল্ামী অর্থনীতির উণেশ্য নয়। সম্পণদর সুষু্ঠ 
বযবহার ও বযবস্থাপনার মাধযণম বস্তুগি ও আধযাতিক 
কল্যাে সাধন করা ইসল্ামী অর্থনীতির অনযিম 
ল্িয। বিযমান প্রবণে এ তবষণয়র ওপরই 
আণল্াকপাি করা হণয়ণে। 
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মানবকল্যাণে ইসল্ামী অর্থনীতি 

ইসল্াম আল্লাহ মণনানীি একমাত্র দীন। ইসল্াণম িাই 
রণয়ণে ইহ ও পরকাল্ উভয় জাহাণনর মুতি এবং 
কল্যাে। ইসল্াম সস তহণসণব একতি জীবন বযবস্থাও বণি। 
এ বযবস্থা সামতিক, অখতিি। সামাতজক, অর্থননতিক, 
রাজননতিক ও অনযানয বযবস্থার সমন্বণয় তনতমথি হণয়ণে 
ইসল্াণমর সামতিক ও সমতন্বি জীবনবযবস্থা। ইসল্ামী 
জীবনবযবস্থার বযবস্থাপনাও সামতিক এবং সমতন্বি। 
সামাতজক বযবস্থা (Social System), পাতরবাতরক বযবস্থা 
(Family System), ননতিক বযবস্থা (Moral System), 
অর্থননতিক বযবস্থা (Economic System) ইিযাতদ এ 
সামতিক বযবস্থার অন্তভুথি। ইসল্ামী তবতধ-তবধাণনর প্রাচুণযথ 
ইসল্ামী জীবনবযবস্থা পতরপূেথিা ল্াভ কণরণে। 
জীবনবযবস্থা তহণসণব ইসল্াণমর এতি একতি নবতশ্িয। এ 
তদক তবণবচনায় ইসল্াম অননয নবতশ্ণিযর দাতবদার। 

ইসল্াণমর অর্থননতিক বযবস্থা সামতিক জীবনবযবস্থার 
অন্তগথি একতি বযবস্থা। ইসল্ামী জীবনদশ্থণনর সমৌল্ 
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সচিনার আণল্াণক ইসল্াণমর অর্থননতিক বযবস্থা 
পতরগতিি। ইসল্াণমর তকেু সমৌতল্ক তশ্িা ও মূল্যণবাধ 
ইসল্ামী অর্থনীতির আসল্ উপাদান। ইসল্ামী অর্থনীতি 
মূল্যণবাধ-তনরণপি তবষয় নয়। ইসল্ামী জীবন দশ্থন সর্ণক 
উৎসাতরি ইসল্ামী অর্থনীতি ইসল্ামী মূল্যণবাধ দ্বারা 
তবকতশ্ি হণয়ণে। ইসল্াণমর সমৌতল্ক তশ্িা ও মূল্যণবাধ 
অর্থনীতির সমৌতল্ক উপাদান। 

তবণের সব অর্থননতিক বযবস্থা সকাণনা না সকাণনাভাণব 
তকেু সামাতজক, ননতিক অর্বা ধমথতনরণপি মূল্যণবাণধর 
ওপর তভতি কণর গণে উণিণে। মূল্যণবাধগুণল্া অর্থননতিক 
বযবস্থাসমূহণক সিকসই কণর সরণখণে। সদণশ্র রাষ্ট্রশ্তি 
বা সরকার এ মূল্যণবাধগুণল্া রিা কণর। সব অর্থননতিক 
পদ্ধতির জনয মূল্যণবাধগুণল্ার অপতরহাযথিা রণয়ণে। 

এগুণল্া োো অর্থননতিক বযবস্থা তিণক র্াকণি পাণর না 
অর্বা অর্থননতিক বযবস্থার তভি মজবুি হয় না।  

ইসল্ামী অর্থনীতিতবদগণের মণি শুধু বস্তুগি কল্যাে 
ইসল্ামী অর্থনীতির উণেশ্য নয়। সম্পণদর সুষু্ঠ বযবহার ও 
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বযবস্থাপনার মাধযণম বস্তুগি ও আধযাতিক কল্যাে সাধন 
করা ইসল্ামী অর্থনীতির অনযিম ল্িয। অযাডাম তির্, 
তরকাণডথা মযাল্র্াস অর্থনীতিণি ক্লাতসকযাল্ অযানাতল্তসস 
কণরন। িাণদর অযানাতল্তসসণক অর্থনীতিণি ইতিবাচক 
তবণেষে তহণসণব তবণবচনা করা হয়। আল্ণেড মাশ্থাল্ 
নামক আণরকজন অর্থনীতিতবণদর মণি ‘সাধারে অর্থনীতি 
তবজ্ঞান হণে সাধারে মানুণষর জীবন সমসযার তবণেষে। 

িার মণি মানুণষর আচরে, বযবহার এবং কমথধারাই 
অর্থননতিক তবণেষণের তবষয়বস্তু। মানুণষর প্রণয়াজন এবং 
স্বার্থসংতেি অর্থননতিক তিয়াকমথই অর্থনীতি শ্াণের 
তবণবচয তবষয়।’ ক্লাতসকযাল্ অর্থনীতির একিা অনযিম 
নবতশ্িয হণল্া এতি তেল্ একতি মূল্যণবাধ তনরণপি 
তবণেষে। অনয তদণক ইসল্ামী অর্থনীতি মূল্যণবাধতভতিক 
তবণেষণের প্রতি গুরুত্বাণরাপ কণর। তনিঃসণেণহ ইসল্ামী 
অর্থনীতি মূল্যণবাধ-তনরণপি নয়। ইসল্াণমর তশ্িা ও 
মূল্যণবাধ ইসল্ামী অর্থনীতির আসল্ তভতি।  

ড. এম উমর চাপরা, ড. এম সনয়ামািুল্লাহ তসতেকী, এম 
আনাস আয-যারকা প্রমুখ ইসল্ামী অর্থনীতিতবদ মণন 
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কণরন ‘অপযথাপ্ত সম্পদ’ এবং ‘সীমাহীন প্রণয়াজন’ এরূপ 
পতরতস্থতিণি মানুণষর আচরে ও প্রতিতিয়া সকমন হণব 
অর্বা সকমন হওয়া উতচৎ এ সম্পণকথ আণল্াচনা হওয়া 
ইসল্ামী অর্থনীতির প্রতিপাদয তবষয়। ইসল্ামী 
অর্থনীতিতবদগে আণরা মণন কণরন, সম্পদ আল্লাহ 
িা‘আল্ার আমানি। সম্পদ সুষু্ঠভাণব বযবহার করণি হণব 
এবং মানুণষর কল্যাণে তনণয়াতজি করণি হণব। ইসল্ামী 
অর্থনীতিণি মানবকল্যাে তনতিি করা গুরুত্বপূেথ তবষয়। 

ইসল্ামী অর্থনীতি সকল্ প্রকার অর্থননতিক সশ্াষে ও 
যুলু্ণমর অবসান ঘতিণয় সুতবচার প্রতিষ্ঠা করণি চায়। 

ইসল্ামী অর্থনীতি নানা নবতশ্ণিয নবতশ্িযমতিি  
এক. ইসল্ামী অর্থনীতি কুরআন ও সুন্নাহতভতিক: পতবত্র 
কুরআন মাজীদ রাসূলু্ল্লাহ  সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম-
এর সুন্নাহর তশ্িা ও আদশ্থ দ্বারা ইসল্ামী অর্থনীতি 
ঐেযথমতিি।  

দুই. ইসল্ামী অর্থনীতি সাবথজনীন: সব যুণগর সব মানুণষর 
অতধকার পূরণের কর্া বল্া হণয়ণে। এখন পযথন্ত ইসল্ামী 
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অর্থনীতির সমৌতল্ক সকাণনা নীতিমাল্া অকাযথকর অর্বা 
অকল্যােকর প্রমাে করা যায় তন।  

তিন. সাময: ইসল্ামী অর্থনীতির সামযবাদী রূপ সব মহণল্ 
প্রশ্ংসার দাতবদার। এণি ধনী-গতরব, আশ্রাফ-আিরাফ, 
আরব-অনারব, শ্াসক-শ্াতসি ইিযাতদ সেতের মানুণষর 
হক, অতধকার ও দাতয়ণত্বর কর্া বল্া হণয়ণে।  

চার. মানবকল্যাে: সবথাতধক মুনাফা অজথন নয় অর্বা 
সম্পদ কুতিগি করা নয়, মানবকল্যাে তনতিি করা 
ইসল্ামী অর্থনীতির অনযিম নবতশ্িয।  

পাাঁচ. ইসল্ামী অর্থনীতিণি সম্পদ আমানি: সম্পদ 
যর্াযর্ভাণব বযবহার করণি হণব এবং মানবকল্যাণে 
তনণয়াতজি করণি হণব।  

েয়. সুণদর মূণল্াৎপািন: ইসল্াণম সুদণক হারাম এবং 
বযবসাণক হাল্াল্ সঘাষো করা হণয়ণে।  

সাি. সম্পদ পুঞ্জীভূিকরে: ইসল্াম এণক তনরুৎসাতহি 
কণর সম্পণদর সুষম বণ্টণনর ওপর গুরুত্বাণরাপ কণরণে।  
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আি. প্রবৃতদ্ধ অজথন: ইসল্ামী অর্থনীতিণি সবথপ্রকার 
অর্থননতিক কমথকাণির মাধযণম অর্থননতিক প্রবৃতদ্ধ অজথণন 
গুরুত্ব সদওয়া হণয়ণে। 

ইসল্ামী অর্থনীতি রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ 
ওয়াসাল্লাণমর শ্াসনামণল্ একতি অবয়ব ল্াভ কণর। 

রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম প্রতিতষ্ঠি 
মতদনার কল্যাে রাণষ্ট্রর অর্থসংিান্ত প্রশ্াসন অণনকগুণল্া 
নবতশ্ণিয নবতশ্িযমতিি তেল্। কুরআন-সুন্নাহতভতিক একতি 
অর্থননতিক বযবস্থার প্রতিফল্ন ল্িয করা যায় রাসূল্ 
সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম প্রতিতষ্ঠি মতদনার 
জনকল্যােমূল্ক সসই রাষ্ট্রতিণি। মতদনার কল্যাে রাণষ্ট্রর 
অর্থ প্রশ্াসন যণর্ি সুসংহি ও মজবুি তেল্। ইসল্াণমর 
তশ্িা ও মূল্যণবাধ মতদনা রাণষ্ট্রর অর্থবযবস্থার আসল্ তভতি 
তেল্। ইসল্াণমর সূচনা ল্ণে মতদনা রাণষ্ট্রর অর্থননতিক 
বযবস্থাণক একতি মণডল্ তহণসণব তবণবচনা করা যায়। 

রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাণমর শ্াসনামণল্ 
পতবত্র কুরআন-সুন্নাহ’র আণল্াণক ইসল্ামী অর্থনীতি সয 
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অবয়ব ল্াভ কণর িার সংণিপ রূপণক অর্বা 
উণল্লখণযাগয তদকগুণল্া এভাণব প্রকাশ্ করা যায়।  

সম্পদ জীবণনর উণেশ্য নয়: ইসল্ামী অর্থনীতিণি অর্থ 
জীবণনর জনয অপতরহাযথ হণল্ও িা জীবণনর উণেশ্য নয়। 

অনয তদণক জীবণনর দাতরদ্র্য কাময নয়। এ সম্পণকথ 
রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম বণল্ণেন, 
“দাতরদ্র্য মানুষণক কুফুরীর তদণক তনণয় যায়”।1 

উপাজথন করা: ইসল্ামী অর্থনীতি মানুষণক উপাজথনিম 
হওয়ার আহ্বান জানায়। ইসল্াম হাল্াল্ পন্থায় উপাজথন 
করাণক ফরয কণরণে এবং তনজ হাণির উপাজথনণক সেষ্ঠ 
সরাজগার তহণসণব উৎসাতহি কণরণে।  

সম্পদ বযবহার: ইসল্ামী অর্থনীতিণি সম্পণদর যর্াযর্ 
বযবহাণরর ওপর গুরুত্বাণরাপ করা হণয়ণে। এ সিণত্র 
ইসল্াণমর আহ্বান হণল্া মানুষ সব সম্পদণক আল্লাহর 

                                                           
1 সুনান তিরতমযী। 
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সন্তুতির উণেণশ্য তনণজর এবং অণনযর কল্যাণে তনণয়াতজি 
করণব। কুরআন মাজীণদ বল্া হণয়ণে: 

َرةَ ِِٱدَلارَِِٱّلَلِهَِءاتَىَٰكِِف يَما َِِوٱۡبَتغِ ﴿ يَبَكِِتَنَسَِِوَلِِٱٓأۡلخ  ِم نَِِنَص 
ۡنَيا  [  ٧٧: القصص] ﴾ٱدلُّ

“আল্লাহ যা সিামাণক তদণয়ণেন িা দ্বারা আতখরাণির 
আবাস অনুসোন কণরা। দুতনয়া সর্ণক সিামার অংশ্ ভুণল্া 
না।” [সূরা আল্-কাসাস, আয়াি: ৭৭] এর মমথার্থ হণল্া 
নবধভাণব সম্পদ অজথন ও বযয় করণি এবং আতখরাণির 
জনয পুেয সঞ্চয় করণি বল্া হণয়ণে। 

সুদতবহীন অর্থনীতি: রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ 
ওয়াসাল্লাণমর অর্থনীতির আণরা একতি গুরুত্বপূেথ নবতশ্িয 
হণল্া সুদতবহীন অর্থনীতি। ইসল্াম সুদ-ঘুষ হারাম সঘাষো 
কণরণে। ইসল্াম সুদণক শুধু তনতষদ্ধ কণর তন, সুণদর 
কারবারীণদর প্রতি তজহাদ সঘাষোর আহ্বান জানাণনা 
হণয়ণে। রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাণমর 
সমণয় সুণদর মণিা সব ধরণনর সশ্াষণের উপায় 
উপকরেণক তনতষদ্ধ করা হণয়ণে। ঘুষ প্রসণে রাসূলু্ল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম বণল্ণেন, “ঘুষ িহেকারী 
ও ঘুষদািা উভণয় জাহান্নাণম যাণব।” 

অর্থণনতিক কমথকাণি অংশ্িহে: রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আল্াইতহ ওয়াসাল্লাণমর যুণগ সব প্রকার নবধ অর্থননতিক 
কমথকাণি অংশ্িহে তেল্ স্বিিঃসূ্ফিথ। উৎপাদন, তবতনণয়াগ, 
আয়, বযয়, সভাগ ইিযাতদ সব সিণত্র ইসল্াণমর সমৌল্ 
সচিনার প্রভাব তবদযমান তেল্। িৎকাণল্ উৎপাদণনর প্রতি 
এিই গুরুত্বাণরাপ করা হয় সয, জমাজতম পতিি অবস্থায় 
রাখণি ইসল্াণম তনণষধ করা হণয়ণে। জতম পতিি 
অবস্থায় সফণল্ রাখায় উমার রাতদয়াল্লাহু আনহু তবল্াল্ 
ইবন হাণরস আল্-মুযানী সর্ণক িা সফরি তনণয়তেণল্ন।2 

রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম আণরা বণল্ণেন,  

َل »
َ
هه  َوَل  ِفيِه، فَل يَتَِّجر   َمال   َله  يَتِيًما َوِلَ  َمن   أ ك  ه  «.... َيْت 

                                                           
2 তকিাবুল্ খারাজ। 
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“সয বযতি সকাণনা মাল্দার ইয়ািীণমর অতভভাবক হণয়ণে 
সস সযন িা দ্বারা বযবসা কণর এবং িা সফণল্ না 
রাণখ।....3 

সম্পদ পুাঁতজকরে: রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ 
ওয়াসাল্লাম সম্পদ পুাঁজীকরে সমর্থন করণিন না। এ 
সিণত্র ইসল্াণমর দৃতিভতে হণে তবিবানণদর সম্পণদ 
গতরব দুিঃস্থণদর হক রণয়ণে। এ কারণে ইসল্াম মণন কণর 
সম্পদ সযন পুঞ্জীভূি না হণয় গতরবণদর মণধয আবতিথি 
হয়। পতবত্র কুরআন মাজীণদ বল্া হণয়ণে: 

هنف ۡقِ﴿ ِِم  نَِسَعة ِِذهوِِل  رََِِوَمنَِسَعت ه ۦ  ۥَِعلَۡيه ِِقهد  ِم َما ِِفَۡليهنف ۡقِِر ۡزقههه
 [  ٧: الطالق] ﴾ٱّلَلِهَِءاتَىٰهِه

“তবিবান তনজ সামর্থয অনুযায়ী বযয় করণব এবং যার 
জীবণনাপকরে সীতমি সস আল্লাহ যা দান কণরণেন িা 
সর্ণক বযয় করণব।” [সূরা আি-ত্বাল্াক, আয়াি: ৭] 

                                                           
3 সুনান তিরতমযী, হাদীস নং ৬৪১। 
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রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম বণল্ণেন, 
“িাণদর জনয সুসংবাদ, যারা সৎপণর্ অর্থ সরাজগার কণর 
এবং িা সর্ণক বযয় কণর”। 

অনবধভাণব অণনযর মাল্ িহে: অনযায়ভাণব কাণরার অর্থ 
সম্পদ িাস অর্বা আিসাৎ করা ইসল্াম সমর্থন কণর 
না। এ জনয ইসল্াণম কণিার শ্াতির তবধান রাখা হণয়ণে। 

রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম বণল্ণেন, 

َخذَ  َمن  »
َ
ر ِض  ِمنَ  أ

َ ِ  َشي ئًا اْل  هِ  بَِغي  ِسَف  َحقِّ مَ  بِهِ  خه  إَِل  الِقيَاَمةِ  يَو 
رَِضيَ  َسب عِ 

َ
 «أ

“সয বযতি অনযায়ভাণব এক তবঘি জতমন িহে কণরণে 
তকয়ামণির তদন িার সাি িবক জতমন িার ঘাণে 
তশ্কল্রূণপ পতরণয় সদওয়া হণব”।4  

                                                           
4 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৫৪; সহীহ মুসতল্ম, হাদীস নং ১৬১১। 
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তিতন আণরা বণল্ন, সাবধান! কাণরা মাল্ হাল্াল্ নয় িার 
মণনর সণন্তাষ বযিীি।5 

উপাতজথি সম্পদ সভাগ: উপাজথনকারী উপাতজথি সম্পণদর 
স্বত্বাতধকারী হণল্ও উপাজথনকারীণক এককভাণব সম্পদ 
সভাগ করার তনরঙু্কশ্ অতধকার সদওয়া হয় তন। বযতির 
উপাতজথি সম্পদ দ্বারা গরীব দুিঃস্থণদর সাহাযয করা, 
প্রতিণবশ্ী আিীয়ণদর হক আদায় করার তবধান রণয়ণে। 

রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম বণল্ণেন 
‘প্রণিযক মুসতল্ণমর পণি দান করা ওয়াতজব।’ তিতন 
আণরা বণল্ণেন: সস সযন তনণজর হাণি উপাজথন কণর, 
অিিঃপর তনণজণক ল্াভবান কণর এবং অনযণকও দান 
কণর।6 অনয একতি হাদীণসর বেথনা এরূপ- রাসূলু্ল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম বণল্ণেন “যাকাি োোও 
তনিয় সিামাণদর মাণল্ মানুণষর হক রণয়ণে”।7 

                                                           
5 বায়হাকী। 
6 সহীহ বুখারী; সহীহ মুসতল্ম। 
7 সুনান তিরতমযী; ইবন মাজাহ। 
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খাদয মজুদ:  দুষ্প্রাপযিার সময় মূল্য বৃতদ্ধর উণেণশ্য খাদয 
মজুদ ইসল্াণম তনতষদ্ধ করা হণয়ণে। রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম বণল্ণেন, সয বযতি এহণিকার 
(মজুদদারী বযবসা) কণর সস পাপী। ফকীহগণের 
মিানুযায়ী এহণিকাণরর ফণল্ সদণশ্ সঙ্কি সদখা তদণল্ 
এহণিকারকারীর তনণজর ও িার পতরবাণরর পণি 
আবশ্যক খাদযশ্সয সরণখ বাতক শ্সয তবতি কণর সদওয়ার 
তনণদথশ্ জাতর করা সরকাণরর কিথবয। ইসল্াণমর ইসরাফ 
(Overuse) এবং িাবযীর (Misuse) সম্পণকথ কণিার 
হুাঁতশ্য়াতর এবং মজুদকারীর (Hoarding) জনয কণিার 
শ্াতির তবধান রাখা হণয়ণে। 

অপবযয় ও অপচয় না করা: অপবযয় অর্বা অপচয় করা 
ইসল্াণম তনতষদ্ধ করা হণয়ণে। ইসল্ামী অর্থনীতিণি এতি 
একতি গুরুত্বপূেথ নীতি। হাল্াল্ সভাগ বযবহাণরর সিণত্র 
প্রণয়াজন অতিতরি বযয় অর্বা সীমাল্ঙ্ঘন এবং নবধ 
কাণজ সীমাল্ঙ্ঘন অর্বা প্রণয়াজনাতিতরি বযয় ইসল্াণম 
তনতষদ্ধ। রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাম বতেথি 
একতি হাদীণসর তববরে এরূপ «هوا بهوا ُكه َ وا َواْش   َوالبَسه
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قهوا، ِ  ِف  َوتََصدَّ اف   َغي  َ «ََمِيلَة   َولَ  إِْس   “যা ইো সখণি পাণরা 

এবং যা ইো পতরধান করণি পাণরা যতদ না সিামাণক 
স্পশ্থ কণর অপবযয় ও গবথ”।8  

তবণের তিনতি অনযিম অর্থবযবস্থার িুল্নামূল্ক আণল্াচনা 
করা হণল্ সদখা যায় পুাঁতজবাদ সশ্াষণের মাধযণম মুনাফা 
অজথনণক উৎসাতহি কণর। সমাজিন্ত্র সযখাণন 
বযতিস্বাধীনিা বা গেিাতন্ত্রক মূল্যণবাধ চরমভাণব 
উণপতিি। িণব পুাঁতজবাদ বা সমাজিণন্ত্র সকাণনাতির 
সিণত্রই ননতিক মূল্যণবাণধর গুরুত্ব প্রদান করা হয় তন। 

প্রখযাি দাশ্থতনক বার্ট্থান্ড রাণসণল্র একতি মূল্যবান মন্তবয 
প্রতেধানণযাগয। তিতন িার মন্তণবয বণল্ন, 

I dislike communism because it is 
undemocratic and capitalism because it 
favors exploitation. 

                                                           
8 সহীহ বুখারী ৭/১৪০। 
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অর্থাৎ আতম সমাজিন্ত্র পেে কতর না; সকননা িা অগেিাতন্ত্রক 
এবং আতম পুাঁতজবাদণকও পেে কতর না; সকনন িা সশ্াষেণক 
প্রেয় সদয়।  

সমকাল্ীন তবে একতি ভারসামযপূেথ অর্থননতিক বযবস্থার জনয 
উদিীব হণয় আণে। ইসল্াম  New Economic order 
তহণসণব সশ্াতষি বতঞ্চি জনণগাষ্ঠীর প্রাণের দাতবণক পূরে 
করণি পাণর। সকননা ইসল্ামী অর্থনীতি মূল্যণবাধতনভথর একতি 
ভারসামযপূেথ বযবস্থা, সয বযবস্থা ননতিক মূল্যণবাণধর ওপর তভতি 
কণর গণে উণিণে এবং সয বযবস্থায় মানবকল্যাণের প্রতি 
সবথাতধক গুরুত্বাণরাপ করা হণয়ণে। 

ইসল্ামী অর্থনীতি রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইতহ ওয়াসাল্লাণমর 
তশ্িায় ভরপুর। এণক  যুণগর পতরভাষায় তবতেি আকাণর িুণল্া 
ধরার সিণত্র ধমথীয় সনিৃবৃণের গুরুত্বপূেথ ভূতমকা রণয়ণে। 

ইসল্াণমর সমৌল্ দশ্থন ও তশ্িার আণল্াণক ইসল্ামী অর্থনীতির 
সফল্ বািবায়ণনর জনয ধমথীয় সনিৃবৃে, ইসল্ামী তচন্তাতবদ, 
ইসল্ামী অর্থনীতিতবদ এবং উল্ামাণয় তকরাণমর সমতন্বি প্রণচিা 
দরকার। আল্লাহ আমাণদরণক িাওফীক দান করুন। আতমন! 

সমাপ্ত 


