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1 

 
সংরিপ্ত বণ্ণনা............ 
সাম্প্ররৈককাদ্ল বাংলাদ্যদ্ে খাযযসামগ্রীদ্ৈ 
ভেজাল অৈীদ্ৈর সব মাত্রা ছারিদ্য় ভেদ্ছ। 
এ রনবদ্ে ভস ভেিাপট সামদ্ন ভরদ্খ 
ইসলাদ্মর যৃরিদ্ৈ ভেজাল পদ্ণ্যর 
উৎপাযন, রবপণ্ন ও সংরিণ্ সমূ্পণ্ণরূদ্প 
রনরিদ্ধ এবং ভেজাল রমরেদ্য় পণ্য 
রবরিলবদ্ধ উপাজণন অববধ ভস রবিয়রট 
সরবস্তাদ্র আদ্লাচনা করা হদ্য়দ্ছ। 
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ঘৃণ্য অপরাধ খাদ্যয ভেজাল 

অরিস ভেদ্ক রিদ্র খারনকটা রজররদ্য়ই 
রিজ খুরল। মুদ্খ চালান করর লাল টকটদ্ক 
এক িারল রমরি ৈরমুজ। অসহয েরম আর 
অসহনীয় ৈাদ্প ভপািা ভযদ্হ জাদ্ে স্বরস্তর 
অনুেূরৈ। এরযদ্ক খাওয়া শুরুর আদ্েই 
রৈন বছদ্রর িুটিুদ্ট ভমদ্য়রট এদ্স হারযর। 
বাবা, আরম ভৈামার হাদ্ৈ ‘ৈমু্মজ’ খাব। 
রনদ্জর মুদ্খ ভযওয়ার আদ্ে আত্মজার মুদ্খ 
ৈরমুজ পুদ্র রযই। ভমদ্য়র রনষ্পাপ 
ভচহারায় আনদ্ের যীরপ্ত ভযদ্খ মুহূদ্ৈণ উদ্ব 
যায় সারারযদ্নর ক্লারি আর জযাদ্ম লদ্বজান 
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বাসজারনণর অমানুরিক যাৈনা। এরেদ্লর 
গ্রীষ্মকালীন ৈপ্ত রযনগুদ্লায় এ ভযন 
অেযাদ্স পররণ্ৈ হয়।  

ভসরযন সংবাযরট ভযদ্খ েমদ্ক যাাঁিালাম। 
২০ এরেল ২০১৪ রমরডয়ায় একদ্যাদ্ে 
েচাররৈ কুরিয়ায় ৈরমুজ ভখদ্য় রেশু মৃৈুযর 
সংবায কাদ্ন আসদ্ৈ েেদ্মই ভচাদ্খর 
সামদ্ন ভেদ্স উঠল ভমদ্য়র মুদ্খর ভসই 
অৈুলনীয় যীরপ্তর কো। রদ্স টইটুম্বর 
ভলােনযেণন িলরট ভকন ভযন বাচ্চাদ্যর 
খুবই রেয়। আমার মদ্ৈা পরররচৈ 
অদ্নকদ্কই ভযরখ রেশুর জনয োয়ই 
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ৈরমুজ রকনদ্ছন। আসদ্ল ভেজাদ্লর 
রমরমা আর রবদ্বক েরৈবরেৈার এই 
যূরিৈ সমদ্য় িরৈকর রাসায়রনদ্কর েদ্য় 
অদ্নক খাদ্যযর মদ্ৈা ভমৌসুমী িলগুদ্লা 
রনদ্য় আমরা রবপাদ্ক। না পারর রেশুর জনয 
রকনদ্ৈ আর না পারর এসদ্বর অমৃৈ স্বায 
ভেদ্ক ৈাদ্যর বরিৈ করদ্ৈ। উপায়ির 
গ্রীদ্ষ্মর ৈাপযাদ্হ ডাব ও ৈরমুজই রছদ্লা 
েরসা। ভমৌসুদ্মর শুরু ভেদ্কই ৈরমুজ 
রকনরছলাম রনেণরৈার সদ্ে। এমন 
সংবাদ্যর পর ৈরমুজ ভকনা বে, রিদ্জর 
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ৈরমুজরটর ঠাাঁই হদ্য়দ্ছ ময়লার ঝুরিদ্ৈ। 
শুধু আরম ভকন অদ্নদ্কই এমন কদ্রদ্ছন। 

ৈরমুজ ভখদ্য় এক রেশুর মৃৈুয এবং কুরি 
রেশুর অসুস্থ হবার খবদ্র জনসাধারদ্ণ্র 
ৈরমুজেীরৈ ছিাদ্নাই স্বাোরবক। ভকাদ্না 
রপৈামাৈাই সিাদ্নর ভবলায় সামানয ঝুাঁরক 
রনদ্ৈ চান না। ৈরমুদ্জর রঙ টকটদ্ক 
ভযখাদ্নার জনয ৈাদ্ৈ ইনদ্জকেন পুে 
কদ্র রাসায়রনক ঢুকাদ্নার খবদ্র আৈরিৈ 
হদ্য় পদ্িদ্ছন ভযদ্ের সবণসাধারণ্ 
নােররক। এ সম্ভাবনাদ্ক রবদ্েিজ্ঞ ও 
অরেজ্ঞ ৈরমুজ বযবসায়ীরা উরিদ্য় রযদ্লও 
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জনেীরৈ যূর হদ্ে না। রবরেন্ন তযরনক 
মারিৈ জানা ভেল, এমন খবদ্র ৈরমুজ 
রবরি অদ্নক কদ্ম ভেদ্ছ। শুধু ৈরমুজই বা 
ভকন আমাদ্যর ভমৌরলক চারহযা রবদ্েিৈ 
খাযযসামগ্রীর ভকান রজরনসটাই বা 
ভেজালমুক্ত? ভেজাল যরয হদ্ৈা মাদ্নর 
ৈারৈদ্ময ৈাও মানা ভযৈ। রকন্তু অরধকাংে 
ভেজালই এমন যা রবদ্েিজ্ঞদ্যর মদ্ৈ 
জনস্বাদ্স্থযর জনয এমনরক নােররদ্কর 
জীবদ্নর জনয মারাত্মক হুমরকস্বরূপ।   

বি ভলাকদ্যর িল খযাৈ আদ্পল, কমলা বা 
আেুর না হয় না-ই ভখলাম, রকন্তু ভলােনীয় 
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ভমৌসুমী িলগুদ্লা আর কয়রযন না ভখদ্য় 
োকা যায়। অদ্নদ্ক ভযমন বদ্লন, আর 
কৈ বাছদ্বন, এোদ্ব রচিা করদ্ল ভৈা না 
ভখদ্য়ই মরদ্ৈ হদ্ব। আসদ্ল মরণ্ই 
বাংলাদ্যদ্ের রনরীহ জনেদ্ণ্র অবধাররৈ 
েিবয। বারক ভকবল রসদ্ধাি ভনয়া- আমরা 
ভখদ্য় মরব নারক না ভখদ্য়। ভজদ্ন-বুদ্ঝ 
ভরাজ কদ্ির আদ্য় রবি ভকনাই ভযন 
আমাদ্যর রনয়রৈ। ভেজালরবদ্রাধী এৈ এৈ 
আইন-উদ্যযাে, এৈ অরেযান-েচারণ্া 
রকছুদ্ৈই ভযন রকছু হওয়ার নয়। এক 
েরৈকারহীন উদ্ধারররহৈ অবস্থা! 
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আমরা ভকউই মরার আদ্ে মরদ্ৈ চাই না। 
সবাই আমরা স্বাোরবক মৃৈুযর েযারারি 
চাই। অবেয এ চাওয়ায় কার কী আদ্স 
যায়। মৃৈুযর রমরছল ভৈা োদ্ম না। রমরডয়ায় 
ভচাখ রাখদ্লই মৃৈুযর খবর। মাদ্য়র 
আহাজারর, ভবাদ্নর কান্না, রপৈার বুক 
চাপিারন ভযন আমাদ্যর ভেৈর ভকাদ্না 
েরৈরিয়ার সৃরি কদ্র না। অনুেূরৈগুদ্লা 
এদ্কবাদ্র ভোৈা হদ্য় ভেদ্ছ। যখন বি 
রকদ্মর ভকাদ্না যুঘণটনা ঘদ্ট রকংবা ভকাদ্না 
ভসরলদ্েরট রেকার হন অপঘাৈ বা 
যুঘণটনার, ৈখনই ভকবল আমাদ্যর রেরৈদ্য় 
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পিা অনুেূরৈদ্ৈ খারনকটা ৈরে সৃরি হয়। 
রমরডয়া রকছুরযন কৈৃণপদ্ির যৃরি আকিণদ্ণ্র 
ভচিা কদ্র, সদ্চৈন নােররকদ্যর মুদ্খ 
রকছুরযন আদ্লাচনা চদ্ল, ৈারপর আদ্রকরট 
নৈুন ঘটনার রেদ্ি ভসরট আিাদ্ল চদ্ল 
যায়। অেচ িরৈর রেকার রকংবা স্বজন 
হারাদ্না পররবাদ্রর ভলাকদ্যর ভবযনার িৈ 
সাদ্র না। ভযািীদ্যর রবচার চাইদ্ৈ চাইদ্ৈ 
এক সময় ৈারাও ভছদ্ি ভযন 
‘উপরওয়ালার’ হাদ্ৈ।  

এটা রক ভকাদ্না সেয ভযদ্ের রচত্র হদ্ৈ 
পাদ্র? আমরা এ ভকমন সেযৈার যারবযার 
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ভযখাদ্ন ভজদ্ন বুদ্ঝ টাকা রযদ্য় রবি রকদ্ন 
রনদ্জর সিানদ্ক খাওয়াদ্ৈ হয়? আমরা 
ভকমন রেরিৈ বাংলাদ্যে েিরছ ভযখাদ্ন 
রনদ্েণজাল পণ্য রকংবা রনদ্েণজাল মানুি ভযন 
ভসানার হররণ্? এ ভকমন রাষ্ট্র ভযখাদ্ন লাখ 
লাখ মানুদ্ির জীবন রবপন্নকারী যুবৃণত্তদ্যর 
কাদ্লা হাৈ গুরিদ্য় ভযওয়া যায় না? এ 
ভকমন সমাজ ভযখাদ্ন সবাই ভকবল রনদ্জর 
অস্থায়ী বৈণমান োবনায় সরম্মরলৈ স্বােণদ্ক 
রনরবণধায় রবসজণন ভযয়?  

মাদ্ঝমদ্ধযই মদ্ন েশ্ন জাদ্ে, যারা খাদ্যয 
রবি ভমোয় রকংবা জনস্বাস্থযদ্ক হুমরকর 
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মুদ্খ ভিদ্ল ভযয় ৈারা রক এ সমাদ্জর 
বাইদ্রর ভকউ? ৈাদ্যর রক রেশু-স্বজন 
ভনই? এৈসব কান্না আর ভবযনার যৃেয রক 
ৈাদ্যর এৈটুকু স্পেণ কদ্র না? ৈারা রক 
একবারও ভেদ্ব ভযদ্খ না, ভয খায খুিরছ 
আরম সামরয়ক মুনািার আোয়, ৈা হদ্ৈ 
পাদ্র আমার জনযও সবণনাো কুদ্য়া। আরম 
যরয খাদ্যয ভেজাল ভযই, ৈাহদ্ল আমার 
অসুদ্খ ঔিুধ ভয নকল হদ্ব না ৈার কী 
েযারারি? আর ভয েদ্রদ্লাদ্করা সাধুদ্বদ্ে 
অসাধু কাজ কদ্রন, ৈারা রক একবার 
োদ্বন না, োরিক অরেরিৈ ভলাদ্করাও 
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ৈার জনয িরমারলনযুক্ত খাবাদ্রর পসরা 
সারজদ্য় ভরদ্খদ্ছ!  

বলাবাহুলয, রাষ্ট্র এর যায় এিাদ্ৈ পাদ্র না। 
ৈদ্ব এও সৈয,  রাষ্ট্রদ্ক যুদ্িই বা লাে 
কৈটুকু। ভয সদ্িণ রযদ্য় েূৈ ৈািাদ্নার 
ৈযবীর করা হয় ৈাদ্ৈ ভৈা েূৈ না 
োকদ্ৈ হদ্ব। ভেজালরবদ্রাধী অরেযাদ্নর 
মানুিগুদ্লাদ্ক ভৈা ভেজালমুক্ত হদ্ৈ হদ্ব। 
এ ভযদ্ে টাকা োকদ্ল ভকান অপরাধটাই 
না আদ্ছ, যা কদ্র পার পাওয়া যায় না? 
ৈদ্ব এও রঠক, রাষ্ট্র ও সরকার পুদ্রা 
েরৈকার করদ্ৈ পারদ্ব না, যরয আমরা 
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েপে কদ্র বদ্স োরক রনদ্জদ্ক না 
বযলাদ্নার? রাষ্ট্র আর সরকার ভৈা আমরা 
বা আমাদ্যর বায রযদ্য় রকছু নয়। আইন 
রযদ্য় সাধু বানাদ্না যায় না, োদ্লা মানুি 
বানাদ্ৈ চাইদ্ল বারস্থ হদ্ৈ হদ্ব ধমণীয় 
রেিার। একমাত্র আল্লাহর েয় ৈো 
ৈাকওয়াই পাদ্র সমাদ্জর এ রচত্র বযদ্ল 
রযদ্ৈ। ভযমন, সমসযা সমাধাদ্নর ইরেৈ ও 
উত্তরদ্ণ্র উপায় খুাঁদ্জ পাই আমরা আল্লাহর 
বাণ্ীদ্ৈ:   

َ  َيتَّق   َوَمن﴿ ُۥ ََيَۡعل ٱّللَّ  [   ٢: الطالق] ﴾٢ ََمۡرَٗجا َّلَّ
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“ভয আল্লাহদ্ক েয় কদ্র, রৈরন ৈার জনয 
উত্তরদ্ণ্র পে তৈরর কদ্র ভযন।” [সূরা 
আৈ-ৈালাক, আয়াৈ : ২] পদ্রর আয়াদ্ৈ 
আল্লাহ বদ্লন, 

َ  َيتَّق   َوَمن﴿ مۡ  ات هۦ   َ َسي    َعۡنهُ  يَُكف  رۡ  ٱّللَّ ۥ   َوُيۡعظ   ََّلُ
ۡجًرا

َ
 [  ٥: الطالق] ﴾٥ أ

“ভয বযরক্ত আল্লাহদ্ক েয় কদ্র, রৈরন ৈার 
জনয ৈার কাজদ্ক সহজ কদ্র ভযন।” 
[সূরা আৈ-ৈালাক, আয়াৈ : ৫] 

ৈাই ভযখা যায় সমাদ্জর মুরিদ্ময় োদ্লা 
মানুি ৈারাই যারা েৈ েরৈকূলৈার 
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মদ্ধযও হৃযদ্য় আল্লাহর েয় ও োদ্লাবাসার 
অরিদ্জন চালু ভরদ্খ রনদ্জদ্যর জীরবৈ 
ভরদ্খদ্ছন। যাদ্যর জনয আল্লাহ এখদ্না 
আদ্লা, বাৈাস, পারন ও েকৃরৈ রটদ্ক 
ভরদ্খদ্ছন। যার ইরেৈ ভমদ্ল হাযীদ্স 
রাসূদ্ল ভচাখ রাখদ্ল। আনাস রারযয়াল্লাহু 
আনহু ভেদ্ক বরণ্ণৈ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদ্লন,  

ُ اَل َتُقوُم الس  » ُ اَّلل  َحٍد َيُقوُل اَّلل 
َ
   «.اَعُة لََعَ أ
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“এমন একরট বযরক্ত অবরেি োকদ্ৈও 
রকয়ামৈ সংঘরটৈ হদ্ব না ভয আল্লাহ 
আল্লাহ বদ্ল।”1 

সরৈযকার অদ্েণ বাাঁচদ্ৈ চাইদ্ল উদ্যযাে 
রনদ্ৈ হদ্ব রনদ্জদ্যরই। আমাদ্যর েপে 
রনদ্ৈ হদ্ব রনদ্জদ্ক বযলাদ্নার। আত্মাদ্ক 
পররশুদ্ধ কদ্র কুরআদ্নর ভযখাদ্না 
সিলৈার পে মািাদ্ৈ হদ্ব। আল্লাহ 
বদ্লন,  

                                                           
1 সহীহ মুসরলম, হাযীস নং ৩৯৩। 
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َ  إ نَّ ﴿ ُ  َل  ٱّللَّ ى  ب َقۡوم   َما ُيَغي   وا   َحّتَّ ُ ه ۡم   َما ُيَغي   نُفس 
َ
 ب أ

 [  ١١: الرعد] ﴾

“রনশ্চয় আল্লাহ ভকাদ্না কাওদ্মর অবস্থা 
ৈৈিণ্ পররবৈণন কদ্রন না, যৈিণ্ না 
ৈারা রনদ্জদ্যর অবস্থা পররবৈণন কদ্র।” 
[সূরা আর-রা‘য, আয়াৈ: ১১]  

আত্মশুরদ্ধ ও রনদ্জদ্ক সংদ্োধদ্নর ৈাোযা 
রযদ্য় মহান আল্লাহ বদ্লন,  

ۡفلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
ىَها َمن أ ى ىَها َمن َخاَب  َوقَدۡ  ٩ َزكَّ ى  َدسَّ

 [١٠  ،٩: الشمس] ﴾١٠
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“রনিঃসদ্েদ্হ ভস সিলকাম হদ্য়দ্ছ, ভয 
আত্মাদ্ক পররশুদ্ধ কদ্রদ্ছ এবং ভস বযেণ 
হদ্য়দ্ছ, ভয ৈাদ্ক কলুরিৈ কদ্রদ্ছ।” [সূরা 
আে-োমস, আয়াৈ : ৯-১০] 

আদ্রক সূরায় আল্লাহ রবু্বল ‘আলামীন 
বদ্লন, 

ۡفلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
ى  َمن أ ى  َرب  هۦ  ٱۡسمَ  َوَذَكرَ  ١٤ تََزّكَّ  ١٥ فََصّلَّ

ةَ  تُۡؤث ُرونَ  بَۡل  ۡنَيا ٱۡۡلََيوى َرةُ  ١٦ ٱدلُّ ۡبَقى  َخۡير  َوٱٓأۡلخ 
َ
 َوأ

 [  ١٧  ،١٤: االعال] ﴾١٧

“অবেযই সািলয লাে করদ্ব ভয আত্মশুরদ্ধ 
করদ্ব, আর ৈার রদ্বর নাম স্মরণ্ করদ্ব, 
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অৈিঃপর সালাৈ আযায় করদ্ব। বরং ভৈামরা 
যুরনয়ার জীবনদ্ক োধানয রযে। অেচ 
আরখরাৈ সদ্বণাত্তম ও স্থায়ী।” [সূরা আল-
আ‘লা, আয়াৈ: ৯-১০] 

শুধু খাদ্যয নয়, সবার ভসাচ্চার হদ্ৈ হদ্ব 
সব ধরদ্নর ভেজাল ও অসাধুৈার রবরুদ্দ্ধ। 
সামারজকোদ্ব আমাদ্যর সরম্মরলৈ উদ্যযাে 
রনদ্ৈ হদ্ব আরও সুসংেরঠৈ ও কাযণকর 
উপাদ্য়। সবখাদ্ন ভজার আওয়াজ ৈুলদ্ৈ 
হদ্ব ভেজাদ্লর রবরুদ্দ্ধ। শুে কাদ্জ 
সবাইদ্ক রমরলৈকদ্ে এরেদ্য় আসদ্ৈ হদ্ব 
কুরআদ্নর রনদ্যণেনা মারিক।   
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ب  ُكمۡ  م  ن َمۡغف َرة   إ َلى  َساب ُقو ا  ﴿  َعۡرُضَها وََجنَّة   رَّ
َما ء   َكَعۡرض   ۡرض   ٱلسَّ

َ
ۡت  َوٱۡۡل ع دَّ

ُ
 ب ٱّللَّ   َءاَمُنوا   ل َّلَّ ينَ  أ

ىل َك  َورُُسل ه ۦ   ُ  يََشا ُء   َمن يُۡؤت يه   ٱّللَّ   فَۡضُل  َذ  ُذو َوٱّللَّ
يم   ٱۡلَفۡضل    [  ٢١: احلديد] ﴾٢١ ٱۡلَعظ 

“ভৈামরা ভৈামাদ্যর রদ্বর পি ভেদ্ক িমা 
ও ভসই জান্নাদ্ৈর রযদ্ক েরৈদ্যারেৈায় 
অবৈীণ্ণ হও, যার েেস্তৈা আসমান ও 
যমীদ্নর েেস্তৈার মদ্ৈা। ৈা েস্তৈ করা 
হদ্য়দ্ছ যারা আল্লাহ ও রাসূলদ্যর েরৈ ঈমান 
আদ্ন ৈাদ্যর জনয। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। 
রৈরন যাদ্ক ইো ৈা যান কদ্রন। আর 
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আল্লাহ মহা অনুগ্রহেীল।” [সূরা আল-হাযীয, 
আয়াৈ: ২১] 

ভয ভকাদ্না অনযায় ও অনাচাদ্রর রবরুদ্দ্ধ 
ভসাচ্চার হওয়া ভৈা মুসরলমদ্যর ঈমানী 
যারয়দ্েরই অংে। অসৎ কাদ্জ বাধা েযান 
ইসলাদ্মর ভমৌরলক যারবগুদ্লার একরট। 
এমনরক এটাদ্ক ভেি নবীর উম্মদ্ৈর 
ভেষ্ঠদ্ের কারণ্ রহদ্সদ্বও রচরিৈ করা 
হদ্য়দ্ছ। ভযমন, আল্লাহ বদ্লন,   

ة   َخۡيَ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
ۡخر َجۡت  أ

ُ
ُمُرونَ  ل لنَّاس   أ

ۡ
 تَأ

 َولَوۡ  ب ٱّللَّ    َوتُۡؤم ُنونَ  ٱلُۡمنَكر   َعن   َوَتۡنَهۡونَ  ف  ب ٱلَۡمۡعُرو
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ۡهُل  َءاَمنَ 
َ
ا لَََكنَ  ٱۡلك َتىب   أ َُّهم   َخۡيٗ  ٱلُۡمۡؤم نُونَ  م  ۡنُهمُ  ل

ۡكََثُُهمُ 
َ
ُقونَ  َوأ   [  ١١٠: عمران ال] ﴾١١٠ ٱۡلَفىس 

“ভৈামরা হদ্ল সদ্বণাত্তম উম্মৈ, যাদ্যরদ্ক 
মানুদ্ির জনয ভবর করা হদ্য়দ্ছ। ভৈামরা 
োদ্লা কাদ্জর আদ্যে রযদ্ব এবং মে 
কাজ ভেদ্ক বারণ্ করদ্ব, আর আল্লাহর 
েরৈ ঈমান আনদ্ব। আর যরয আহদ্ল 
রকৈাব ঈমান আনৈ, ৈদ্ব অবেযই ৈা 
ৈাদ্যর জনয কলযাণ্কর হৈ। ৈাদ্যর কৈক 
ঈমানযার। আর ৈাদ্যর অরধকাংেই 
িারসক।” [সূরা আদ্ল ইমরান, আয়াৈ : 
১১০] 
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মুহারজর সাহাবীদ্যর েেংসা কদ্র আল্লাহ 
ৈাাঁদ্যর গুণ্ ও তবরেিয রহদ্সদ্ব ৈুদ্ল ধদ্রন 
সৎ কাদ্জর আদ্যে ও অসৎ কাদ্জ 
রনদ্িধদ্ক। আল্লাহ ৈা‘আলা বদ্লন,  

ىُهمۡ  إ ن ٱَّلَّ ينَ ﴿ نَّ كَّ ۡرض   ف   مَّ
َ
قَاُموا   ٱۡۡل

َ
ةَ  أ لَوى  وََءاتَُوا   ٱلصَّ

ةَ  َكوى َمُروا   ٱلزَّ
َ
َّ   ٱلُۡمنَكر    َعن   َوَنَهۡوا   ب ٱلَۡمۡعُروف   َوأ  َوّلل 

ىق َبةُ  ُمور   َع
ُ
 [  ٤١: احلج] ﴾ ٤١ ٱۡۡل

“ৈারা এমন যাদ্যরদ্ক আরম যমীদ্ন িমৈা 
যান করদ্ল ৈারা সালাৈ কাদ্য়ম করদ্ব, 
যাকাৈ রযদ্ব এবং সৎকাদ্জর আদ্যে ভযদ্ব 
ও অসৎকাজ ভেদ্ক রনদ্িধ করদ্ব; আর 
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সব কাদ্জর পররণ্াম আল্লাহরই অরধকাদ্র।’ 
[সূরা আল-হাজ্জ, আয়াৈ : ৪১] 

োদ্লা কাদ্জ আদ্যে এবং মে কাদ্জ 
বারণ্ করার িযীলৈ অদ্নক। এর বারা 
গুনাহ মাি হয়। ভযমন, আবূ সুলাইমান 
হুযায়িা রারযয়াল্লাহু ‘আনহুর সূদ্ত্র ঘটনা 
বণ্ণনা কদ্রন,  

اِب » ن  ُعَمَر ْبَن اْْلَط 
َ
قَاَل  -رىض اهلل عنه  -أ

 ِ يُُّكْم ََيَْفُظ قَْوَل رَُسوِل اَّلل 
َ
صىل اهلل عليه  -أ

ْحَفُظ َكَما قَاَل . ِِف الِْفتْنَِة  -وسلم
َ
نَا أ

َ
َفَقاَل ُحَذْيَفُة أ

 ِ صىل اهلل  -قَاَل َهاِت إِن َك ََلَِرىٌء . قَاَل رَُسوُل اَّلل 
ْهِلِه َوَماِِلِ وََجارِهِ » -عليه وسلم 

َ
فِتْنَُة الر ُجِل ِِف أ
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ْمُر بِالَْمْعُروِف 
َ
َدقَُة َواأل اَلُة َوالص  ُرَها الص  تَُكفِّ

 «.ِن الُْمنَْكرِ َوانل ْْهُ عَ 

“উমার ইবনুল খাত্তাব রারযয়াল্লাহু ‘আনহু 
বদ্লন, ভৈামাদ্যর মদ্ধয ভক রিৈনা সম্পদ্কণ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাদ্মর 
বাণ্ী সংরিণ্ কদ্রদ্ছ? ৈখন হুযায়িা 
বদ্লন, আরম হুবহু ৈা সংরিণ্ কদ্ররছ। 
রৈরন বলদ্লন, উপস্থাপন কদ্রা, অবেযই 
ৈুরম এর উপযুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদ্লন, “পুরুদ্ির 
পরীিা রিৈনা হদ্লা ৈার পররবাদ্র, 
সম্পদ্য ও েরৈদ্বেীদ্ৈ। আর এসব 
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(পরীিার গুনাহদ্ক) রমরটদ্য় ভযয় সালাৈ, 
সাযাকা, সৎ কাদ্জর আদ্যে ও অসৎ 
কাদ্জ রনদ্িধ।”2 

আদ্রক হাযীদ্স সৎ কাদ্জ আদ্যে ও অসৎ 
কাদ্জ রনদ্িধদ্ক রাস্তার হদ্কর মদ্ধয 
অিেুণক্ত করা হদ্য়দ্ছ। আবূ সাঈয খুযরী 
রারযয়াল্লাহু ‘আনহু ভেদ্ক বরণ্ণৈ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদ্লন,  

ُرقَاِت » ِ «. إِي اُكْم َواَْلُلُوَس بِالطُّ َفَقالُوا يَا رَُسوَل اَّلل 
ُث ِفيَها . َفقَ  إَِذا »اَل َما نَلَا ِمْن ََمَالِِسنَا بُدٌّ َنتََحد 

                                                           
2 সহীহ বুখারী, হাযীস নং ৩৫৮৬। 
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بَيْتُْم إاِل  الَْمْجِلَس 
َ
هُ أ ِريَق َحق  ْعُطوا الط 

َ
قَالُوا . «فَأ

ِ قَاَل  ِريِق يَا رَُسوَل اَّلل  ، » َوَما َحقُّ الط  َغضُّ اْْلَََصِ
اَلمِ َوَكفُّ  َذى، َورَدُّ الس 

َ
ْمُر بِالَْمْعُروِف  األ

َ
، َواأل

 «.َوانل ْْهُ َعِن الُْمنَْكرِ 

“সাবধান, রাস্তায় বদ্সা না। সাহাবীরা 
বলদ্লন, ভহ আল্লাহর রাসূল, আমাদ্যর ভৈা 
রাস্তা ছািা ভকাদ্না েরৈ ভনই। আমরা ভৈা 
ৈাদ্ৈ বদ্স কোবাৈণা বরল। রৈরন বলদ্লন, 
ভৈামরা যখন রাস্তায় বসদ্ব, রাস্তাদ্ক ৈার 
হক েযান করদ্ব। ৈারা বলদ্লন, ভহ 
আল্লাহর রাসূল পদ্ের হক কী? রৈরন 
বদ্লন, যৃরি অবনৈ রাখা, কিযায়ক বস্তু 
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সররদ্য় ভিলা, সালাদ্মর উত্তর েযান, সৎ 
কাদ্জর আদ্যে এবং অসৎ কাদ্জ বারণ্ 
করা।”3 

অবেয এও অনস্বীকাযণ ভয, বযরক্তেৈ ও 
সামারজক এসব পযদ্িদ্পর পরও সবদ্চদ্য় 
গুরুেপূণ্ণ েূরমকা রাখদ্ৈ হদ্ব রাষ্ট্র ও 
রাদ্ষ্ট্রর কণ্ণধারদ্যর। কদ্ঠার আইন েণ্য়ন 
ও ৈার যোযে েদ্য়াে রনরশ্চৈ করদ্ৈ হদ্ব 
রাষ্ট্রদ্ক। জনমানুিদ্ক ভেজাদ্লর অরেোপ 
ভেদ্ক মুরক্ত ভপদ্ৈ রাষ্ট্রদ্ক হদ্ৈ হদ্ব 

                                                           
3 সহীহ বুখারী, হাযীস নং ৬২২৯। 
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আদ্পাসহীন ও সবদ্চদ্য় রসররয়াস। কারণ্, 
জনেদ্ণ্র সুখ-যুিঃদ্খর বযাপাদ্র সরকার 
ৈো েদ্ৈযক যারয়েেীল সরকারী 
কমণকৈণাদ্কই জবাবরযরহ করদ্ৈ হদ্ব 
আল্লাহর কাদ্ছ।  

اَل ُُكُُّكْم َراٍع ، َوُُكُّكُ »
َ
، ِتهِ ْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعي  أ

ى لََعَ انل اِس َراٍع وَْهَو َمْسئُوٌل َعْن  ِ فَاإِلَماُم اَّل 
ْهِل بَيِْتِه وَْهَو َمْسئُوٌل 

َ
َرِعي تِِه ، َوالر ُجُل َراٍع لََعَ أ

ْهِل َبيِْت َزوِْجَها 
َ
ُة َراِعيٌَة لََعَ أ

َ
َعْن َرِعي ِتِه ، َوالَْمْرأ

، َوَعبُْد الر ُجِل َراٍع لََعَ َمْسئُولٌَة َعنُْهمْ  هِ َوِهَ َوَوَلِ 
اَل فَُُكُُّكْم َراٍع يِِّدهِ وَْهَو َمْسئُوٌل َعنْهُ َماِل سَ 

َ
، أ

 «.َوُُكُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعي ِتهِ 
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“ভৈামাদ্যর েদ্ৈযদ্কই যারয়েেীল আর 
সবাই ভৈামরা রজজ্ঞারসৈ হদ্ব রনজ যারয়ে 
সম্পদ্কণ। ইমাম ৈো  জনৈার ভনৈা 
একজন যারয়েেীল; রৈরন ৈাাঁর যারয়ে 
সম্পদ্কণ রজজ্ঞারসৈ হদ্বন। পুরুি 
যারয়েেীল ৈার পররবাদ্রর; ভস রজজ্ঞারসৈ 
হদ্ব ৈার যারয়ে সম্পদ্কণ। স্ত্রী যারয়েেীল 
ৈার স্বামীর েৃহ ও সিাদ্নর; ভস রজজ্ঞারসৈ 
হদ্ব ৈাদ্যর যারয়ে সম্পদ্কণ। মানুদ্ির 
(যাস) েৃৈয যারয়েেীল মুরনদ্বর সম্পদ্যর, 
ভস রজজ্ঞারসৈ হদ্ব ৈার মুরনদ্বর সম্পয 
সম্পদ্কণ। অৈএব, সৈকণ ভেদ্কা, ভৈামরা 
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সবাই যারয়েেীল আর সবাই রজজ্ঞারসৈ 
হদ্ব রনজ যারয়ে সম্পদ্কণ।”4 

সদ্বণাপরর একজন যারয়েেীল মুসরলম 
রহদ্সদ্ব আমাদ্যর কারও েুদ্ল ভেদ্ল চলদ্ব 
না ভয ইসলাদ্মর যৃরিদ্ৈ ভেজাল পদ্ণ্যর 
উৎপাযন, রবপণ্ন ও সংরিণ্ সমূ্পণ্ণরূদ্প 
রনরিদ্ধ। ভেজাল রমরেদ্য় পণ্য রবরিলবদ্ধ 
উপাজণন অববধ। আল্লাহ ৈা‘আলা পরবত্র 
কুরআদ্ন বদ্লন,  

                                                           
4 সহীহ বুখারী, হাযীস নং ৭১৩৮; সহীহ মুসরলম, 
হাযীস নং ৪৮২৮। 
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َها﴿ يُّ
َ
أ ُكلُو ا   َل  َءاَمُنوا   ٱَّلَّ ينَ  َيى

ۡ
ىلَُكم تَأ ۡمَو

َ
 أ

ل   بَۡيَنُكم ن إ لَّ   ب ٱۡلَبىط 
َ
 تََراض   َعن ت َجىَرةً  تَُكونَ  أ

نُفَسُكۡم   َتۡقُتلُو ا   َوَل  م  نُكۡم  
َ
َ  إ نَّ  أ  ب ُكمۡ  ََكنَ  ٱّللَّ

يٗما  [  ٢٩: النساء] ﴾٢٩ رَح 

“ভহ মুরমনেণ্, ভৈামরা পরস্পদ্রর মদ্ধয 
ভৈামাদ্যর ধন-সম্পয অনযায়োদ্ব ভখদ্য়া 
না, ৈদ্ব পারস্পররক সম্মরৈদ্ৈ বযবসার 
মাধযদ্ম হদ্ল রেন্ন কো। আর ভৈামরা 
রনদ্জরা রনজদ্যরদ্ক হৈযা কদ্রা না। রনশ্চয় 
আল্লাহ ভৈামাদ্যর বযাপাদ্র পরম যয়ালু।” 
[সূরা আন-রনসা, আয়াৈ : ২৯]  



 

33 

রকছু ভকনার ভিদ্ত্র একজন ভিৈা 
রনেণরৈা ও আস্থা রাখদ্ৈ চায় রবদ্িৈার 
ওপর। যাদ্ৈ ৈার িয়কৃৈ পণ্য রনদ্েণজাল, 
গুণ্েৈ মান সংররিৈ এবং সােয়ী হয়। 
পদ্ণ্য ভেজাল োকদ্ল ৈা রবদ্িৈার েরৈ 
অবমাননা ও অবমূলযায়দ্নর োরমল। সদ্েহ 
ভনই এও এক ধরদ্নর ভধাাঁকা ও েৈারণ্া। 
এ মদ্মণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বদ্লন, 

نَا فَلَيَْس ِمن ا»  «.َمْن َغش 
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“ভয আমাদ্যর সদ্ে েৈারণ্া কদ্র, ভস 
আমাদ্যর অিেুণক্ত নয়।”5  

উন্মাদ্যর মদ্ৈা ভযনদ্ৈন উপাদ্য় এবং 
অনযায়োদ্ব উপাজণন কদ্র উযরপূরৈণর জনয 
অরস্থর হওয়া ভকাদ্না মুরমদ্নর ভিদ্ত্র কাময 
নয়। আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বদ্লন,  

َ  إ نَّ ﴿ ُل  ٱّللَّ ىل َحىت   وََعم لُوا   َءاَمُنوا   ٱَّلَّ ينَ  يُۡدخ   ٱلصَّ
ىت   نَۡهىُر   ََتۡت َها م ن ََتۡر ي َجنَّ

َ
 َكَفُروا   َوٱَّلَّ ينَ  ٱۡۡل

                                                           
5 সহীহ মুসরলম, হাযীস নং ১৬৪। 
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ُكلُونَ  َيَتَمتَُّعونَ 
ۡ
ُكُل  َكَما َوَيأ

ۡ
نَۡعىمُ  تَأ

َ
 َوٱنلَّارُ  ٱۡۡل

َُّهمۡ  َمۡثٗوى  [  ١٢: حممد] ﴾١٢ ل

“রকন্তু যারা কুিুরী কদ্র, ৈারা ভোে 
রবলাদ্স মত্ত োদ্ক এবং জন্তু জাদ্নায়াদ্রর 
মদ্ৈা উযরপূরৈণ কদ্র; আর জাহান্নামই 
ৈাদ্যর রনবাস।” [সূরা মুহাম্মায, আয়াৈ: 
১২] 

সবদ্েদ্ি োেণনা, রাবু্বল আলামীন 
আমাদ্যরদ্ক সব ধরদ্নর ভেজাল ও 
অসাধুৈা ভেদ্ক মুক্ত রাখুন এবং সব অসাধু 
ও ভেজাল কারবাররর কবল ভেদ্ক রিা 
করুন। আমীন! 


