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মসজিদ হবে সে কল্যাবের স্রাতজিনী 

   

রাসূলু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্াইজহ ওয়াসাল্লাম ও স্ াল্াফাবয় রাবেদার যুবে স্য এল্াকায় মসজিদ প্রজতজিত হবয়বে স্স 

এল্াকায়ই ইনসাফ োস্তেতা স্েবয়বে। সমাবির হতদজরদ্র মানুষ জনবিবদর আশ্রয়  ুুঁবি স্েবয়বে। এজতম ও অসহায় 

জেশুরা মসজিবদর মুসজল্লবদর মবধয তাবদর নতুন অজিিােক  ুুঁবি স্েবয়বে। মসজিবদর মুসজল্লরাও এজতমবদর আেন 

সন্তাবনর মবতা েরে কবর জনবয়বেন। স্য াবনই মসজিদ হবয়বে স্স াবনই স্েকার যুেক ও হতাোগ্রস্ত মানুষ নতুন 

িপ্ন স্দ ার সুবযাে স্েবয়বে। স্কননা ত ন মসজিদ জেল্ সমাবির সে কল্যােমূল্ক কাবির স্কন্দ্রজেনু্দ। মসজিদ 

মানুবষর আত্মশুজিমূল্ক কমমসূজ র োোোজে িােজতক সমসযা সমাধাবনও গুরুত্বেূেম িূজমকা োল্ন করত। এমনজক 

রাস্তাঘাট, কাল্িাটম, েুল্ ইতযাজদ জনমমাে কবর মানুবষর প্রবয়ািন েূরবের স্েবেও মসজিদ স্েবক অননয অেদান রা া 

হবতা। মসজিদবকজন্দ্রক স্সসে কল্যােমূল্ক কমমকাবের কারবে েেমানুবষর সাবে মসজিবদর একজট সুেিীর সম্পকম 

ততজর হবয়জেল্। কাল্ক্রবম মুসজল্মবদর নানাজেধ অেেবয়র সাবে সাবে মসজিবদর েহুমাজেক কল্যােকর িূজমকা 

জস্তজমত হবয় স্েবে। মসজিদ তার আেন মজহমা হাজরবয় শুধু নামািঘর এর মবধয সীজমত হবয় েবেবে। সােমিনীন 

স্কাবনা স্সোমূল্ক কমমকাে না োকার কারবে এ ন অমুসজল্মবদর সাবে মসজিবদর স্কাবনা সম্পকম স্নই। ফবল্ 

তারা ইসল্াবমর দাওয়াত োবে না, ইসল্াম সম্পবকম িানার ও স্োঝার সুবযাে োবে না। 

জেশু-জকবোরবদর িনয মসজিবদর স্কাবনা কমমসূজ  না োকায় তারা মসজিদমু ী হবে না এেং সমাবি জকবোর 

অেরাধ স্েবে যাবে। অে  জেশু-জকবোরবদর িনয জেবেষ আবয়ািবনর মাধযবম মসজিদ স্েবক ওবদর তনজতক ও 

মানজেক মূল্যবোধ জেকাবে অেদান রা া যায়। হতদজরদ্র মানুবষর কল্যাবের িনয মসজিদ স্েবক স্কাবনা িূজমকা না 

স্নওয়ায় তারা মসজিদ স্েবক জেমু  হবয় সুবদর েযেসায়ীবদর ফাুঁবদ ো জদবত োধয হবে। 

েস্তুত েতমমাবন মসজিদ শুধু নামাযঘর জহবসবে েযেহৃত হওয়ায় যারা সাল্াত আদায় করবে না তারা মসজিবদ 

আসবে না। ফবল্ তাবদর সাবে জদন জদন মসজিবদর দূরত্ব োেবে এেং স্সই মানুবষর নাফরমাজনর মাো আবরা স্েবে 

যাবে। সমাি েজতগ্রস্ত হবে। মসজিবদর প্রজত সে স্শ্রেীর মানুবষর আন্তজরক শ্রিাবোধ ততজর হবে না। এমনজক 

স্কউ স্কউ মসজিবদর আিান জনবয় কটাে করার দুুঃসাহস স্দ াবে। তাই মানুবষর িােজতক প্রবয়ািন জেবে নায় 

এবন প্রজতজট মসজিবদ এমন জকেু কাযমক্রম োকা উজ ৎ যাবত স্ে-নামাযীসহ সোর সাবে মসজিবদর সম্পকম ঘনীিূত 

হয় এেং দূরত্ব দূর হয়। 

স্কউ স্কউ হয়বতা েল্বেন মসজিবদ েবস দুজনয়ােী কো েল্া যাবে না। তাবদর কো যোেম। জকন্তু মানুবষর কল্যাবের 

কো েল্া, অিােীবদর অিাে স্মা বনর েজরকল্পনা করা, জেশু-জকবোরবদর মানজেক উন্নয়বনর কো েল্া অেেযই 

দুজনয়ােী কো নয়; েরং সুজনজিত কবরই এগুবল্া ইোদবতর অন্তিুমক্ত। জকেুসং যক মজন্দর ও জেিমায় যাবদর রবক্তর 

প্রবয়ািন তাবদর সহায়তার িনয রবক্তর গ্রুবের তাজল্কা সংরেে করা হয়। জকন্তু েজরতাবের জেষয় োংল্াবদবের 

স্কাবনা মসজিবদ এমন স্কাবনা েযেস্থা আবে েবল্ স্োনা যায় জন। অে  ইসল্াম মুসজল্মবদর সে কল্যােকবমম 

অগ্রোমী োকবত উৎসাজহত কবর। 
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এ অেস্থা স্েবক উত্তরবের িনয মসজিদগুবল্াবত ওয়াি মাহজফল্, তাজল্জম িল্সা, জযজকর ইতযাজদ আত্মশুজিমূল্ক 

কাযমক্রবমর োোোজে েেমু ী ও সােমিনীন কল্যােকর জকেু কমমসূজ ও গ্রহে করবত হবে। স্যমন, 

১. মসজিদবকজন্দ্রক েজরকজল্পত উোবয় যাকাত িমা ও জেতরে:  

প্রজতজট মসজিবদর মুসজল্লবদর মবধয উবল্ল বযােযসং যক মানুষ প্রজত েের যাকাত আদায় কবর োবকন। তারা যজদ 

মসজিদবকজন্দ্রক ঐকযেি েজরকল্পনা অনুযায়ী এল্াকার দজরদ্র িনবোিীর একজট সুজনজদমষ্ট তাজল্কা ততজর কবর প্রজত 

েের জকেুসং যক দজরদ্র েজরোরবক েযমাপ্ত েুুঁজি জদবয় কমমসংস্থাবনর েযেস্থা কবর স্দন তাহবল্ প্রজত েের জকেু দজরদ্র 

কমবে। স্য মসজিবদ দজরবদ্রর স্ বয় যাকাত দানকারীর সং যা স্েজে স্স মসজিদ এল্াকা োুঁ  স্েবক ১০ েেবরর 

মবধয, আর স্য াবন দজরদ্রবদর সং যা স্েজে স্স এল্াকা ১০ স্েবক ২০ েেবরর মবধয দাজরদ্রমুক্ত হবত োবর। এমনজক 

দাজরবদ্রযর মবধযও অবনবক এ সমবয়র মবধয যাকাত স্দয়ার েযমাবয় স্েৌঁবে যাবে। 

এিাবে প্রজতজট এল্াকায় অন্তত একজট মসজিদ স্েবক েজরকজল্পতিাবে কাি করবল্ ২০ েেবরর মবধয স্দে 

েুবরােুজর দাজরদ্রযমুক্ত হবত োবর। যজদও এবত সুবদর েযেসায়ীরা  ুজে হবে না। জকন্তু আল্লাহ তা‘আল্া  ুজে হবেন। 

স্কননা জতজনই সাল্াবতর মবতা যাকাত ফরয কবর জদবয়বেন। 

২. মসজিদবকজন্দ্রক কবিম হাসানা (জেনা সুবদ ঋেদান) কাযমক্রমুঃ  

সুদ-েযেসায়ীরা যাবত হঠাৎ অিাবে েো মানুষবক অিাবের সুবযাবে স্োষে করবত না োবর স্স িনয জকেু 

জেত্তোবনর মাধযবম মসজিদবকজন্দ্রক তহজেল্ েঠন করা যায়, যা স্েবক অতীে প্রবয়ািনীয় সময় স্যবকাবনা ধমম ও 

স্যবকাবনা স্শ্রেীর মানুষবক সুদজেহীন েুদ্রঋে স্দওয়া হবে। এবত এক জদবক সে স্শ্রেীর মানুষ আশ্রয়  ুুঁবি োবে, 

অনয জদবক আল্লাহ তা‘আল্া  ুজে হবেন। 

৩. মসজিদবকজন্দ্রক যুে মিজল্স েঠনুঃ  

এল্াকার যুেসমািবক স্কাবনা সংস্থা ো সজমজতর অধীবন মসজিদবকজন্দ্রক ঐকযেি করবত োরবল্ তাবদর দ্বারা 

এল্াকায় অবনক িনকল্যােমূল্ক কাি সম্পাদন করা যাবে। মানজেক মূল্যবোবধ উজ্জীজেত হবয় কমমমু ী 

িীেনযােবন উদু্বি করবত যুেকবদর িনয মাবঝ মাবঝ তাজল্বমর েযেস্থাও করবত হবে যাবত তারা তনজতক ও 

মানজেক জদক জদবয় উন্নত ও কবঠার েজরশ্রমী হবত োবর। যুেকবদরবক এিাবে ঐকযেি করবত োরবল্ মসজিবদর 

সাবে তাবদর সম্পকম ততজর হবে। ফবল্ তারা সন্ত্রাস,  াুঁদাোজিসহ সে অেরাধ স্েবক জফবর োকবে। 

৪. মসজিদবকজন্দ্রক জকবোর মিজল্স েঠনুঃ  

এর মাধযবম সে জকবোরবক মানজেক মূল্যবোধ জেকাবে সহায়তা করা হবে। প্রজত সপ্তাবহ অেো মাবস অন্তত 

একোর জকবোর মাহজফল্ কবর জেশু-জকবোর উেবযােী িাষায় তাবদরবক মহামানেবদর েল্প েল্া হবে। ইসল্াবমর 

কো েল্া হবে। সৎ ও দুনমীজতমুক্ত িীেবনর েল্প স্োনাবনা হবে। ফবল্ তেেে স্েবকই তারা মানুষ হবয় েবে উঠবে। 

 ারজদবক আবল্া েোবত শুরু করবে। 
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৫. মসজিদবকজন্দ্রক জেনামূবল্য জ জকৎসাবসো দানুঃ  

মসজিদ এল্াকায় অেো োর্শ্মেতমী এল্াকার স্কাবনা জ জকৎসকবক অনুপ্রাজেত কবর অেো জেত্তোনবদর সহায়তায় 

স্থানীয় েজরেবদর িনয জেনামূবল্য জ জকৎসাবসো স্দওয়ার েযেস্থা করা স্যবত োবর। 

৬. রক্ত সংগ্রহ কাযমক্রমুঃ  

স্যবকাবনা মানুবষর স্যবকাবনা সময় রবক্তর প্রবয়ািন হবত োবর। তাই মসজিবদ সুস্থ মানুবষর রবক্তর গ্রুে জল্ব  

একজট স্রজিস্টার সংরেে করা স্যবত োবর, যাবদর প্রবয়ািবনর সময় কাউবক উবেেযহীনিাবে স্দৌেঝাুঁে করবত না 

হয়। এ কািজটবত শুধু একজট স্রজিস্টার ক্রয় োো আর স্কাবনা  র  না োকায় সে মসজিবদই অন্তত এ স্সোটুকু 

োকা উজ ৎ। 

৭. নারী জনযমাতন ও এজসড সন্ত্রাস প্রজতবরাধ কাযমক্রমুঃ  

আধুজনক সমাি ও েজরোবর নারীরা জেজিন্নিাবে জনযমাজতত হবেন। আর স্যবকাবনা জনযমাজতত মানুবষর েবে দাুঁোবনা 

ও জনযমাতনকারীবক প্রজতহত করা মুসজল্মবদর ঈমাজন দাজয়ত্ব। তাই নারী জনযমাতন, অযাজসড সন্ত্রাস ও স্যৌতুক 

প্রজতবরাবধ মসজিদ স্েবক োজন্তেূেম জকন্তু কাযমকরী িূজমকা রা া সম্ভে। 

উক্ত কমমসূজ গুবল্া অেো এ ধরবনর িনকল্যােমু ী অনয স্কাবনা উবদযাে প্রজতজট মসজিদ স্েবক েৃহীত হবল্ এক 

জদবক মানেতা ল্ািোন হবে, ইসল্াজম সিযতা জেকজেত হবে, মসজিবদর সাবে নামাযী-স্েনামাযী সোর আত্মার েন্ধন 

েবে উঠবে। নামাযীর সং যা োেবে। সমাবি নামাযীবদর গ্রহেবযােযতা েৃজি োবে। মসজিদজিজত্তক স্নতৃত্ব েবে 

উঠবে। সবেমােজর সমাবি োজন্তর সুোতাস েইবে। সমাি স্েবক অেরাধ, দুনমীজত, অনযায় ও অজে ার দূর হবে। সে 

ধবমমর, সে েবেমর, সে স্শ্রজের মানুষ মসজিদ স্েবক উেকৃত হবে। সাম্প্রদাজয়ক সম্প্রীজত আবরা দৃঢ় হবে। মসজিবদর 

সাবে সোর জনজেে সম্পকম েবে উঠবে। 

সমাপ্ত 
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