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ইসলােমরকদৃি�েতকদুনর্ িতক�িতেরাধ: ে�কাষাকবাংলােদশ 

ভূিমপা:  

দুনর্িতক মানবক সভযতারক রনযক যরমক অিভশাষশক সমারক াক রােররক
উ�য়েনরকরনযক সেবরা্ক�িতবতপশকমানবকসভযতারক সূযনাক োেপক
িবিভ�ক সমেয়ক একরঘনযক বযািধরক �েপাষক াক �সারক েদোক ে েগশক
ঐিতহািসপকে�কাষোকদুনর্িতরক�পৃিত, ৈবিশ�যকাকিববারকিননষূক
পরেতকে েলকেদোকযায়কেযকএকবযািধরকসবরািধপক�বৃিৃকাক�সারক
ঘোক উষিনেবিশপক শাসনামেলশক রার্য়ক ষযরায়ক োেপক �শাসেনরক
সপলকবের, ধিনপ-বিূপকে�ূ্সহকসমােররকসুিবধােভা ্কউ্বেরক
এরক�সারকঘোকাােপকএবংক�ািত�ািনপকনষকলাভকপেরশকিবিভ�ক
যুে কাকসমেয়ক েযক হােরক বাংলােদেশক দুনর্িতরক�সারকহেয়েগ; েসক
হােরকএরকসম্কাকাক েবেূাকহয়ক িনকএকপারেূকএকরনযকবযািধরক
�পৃিত, ৈবিশ�যক াক িববােররক পারূক িনূরেয়র েকেষক তাযক িনভররক
�মাূািদক ষাায়াক অত্বক দুনহক াক প�পরশক তেবক ঐিতহািসপ ূক
সামািরপকইিতহাসকষযরােলাযনাকপােলকেযকসপলকিববরূকসংংহকাক
বূরনাকপেরেগন, তাকোেপকিপগুকতাযকষায়াকযায়শকএকগাাাকইসলামক
এপিাক ষূূরাাক র্বনক িবধানক িহেসেবক ইসলােমাক যুে াষেযা ্ক াক
বাববধমর্ক ন্িতমালাক বিূরতক হেয়েগশক এপরনক সেযতনক না িরপক
িহসােবক দুনর্িতরক পারূ, এরক �িতেরাধক াক �িতপারক স�েপরক
জানাররনক অত্বক �েয়ারন্য়ক িবেয়শক সেবরাষিরক এপরনক মুসিলমক
িহসােবক ইসলােমরকআেলােপক দুনর্িতক�িতেরােধরক বযব্াক স�েপরক
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জানাররনক �েতযেপরক েমান্ক দািয়দশক আেলাযযক �বেতক দুনর্িতরক
পারূক এবংক তারক �িতপারক াক ক �িতেরাধক বযব্াক স�েপরক
আেলাযনাকপরাইকউে�শযশ 

দুনর্ িতরকষিরযয়ঃ 

‘দুনর্িত’ শ�িাক েনিতবাযপশকএিারক ইিতবাযপকশ�ক ‘ন্িত’ োেপক
উ�ূতক হেয়েগশক দুনর্িতক শে�রক আিভধািনপক অার: র্িতক বাক
ন্িতিবনৃকআযরূ, পুন্িত, অসদাযরূকাকন্িতহ্নতাক ইতযািদশক
এরকআরব্ক�িতশ�কআল-িাসাদকবাকআল-ইিসাদশ1 এরকইংেরিরক
�িতশ�কcorruption।2 আল-পুরআেনকশ�িারককবযবহারকএভােবক
বিূরতকহেয়েগ, 

َن  ﴿  ِدي ۡفِس ُۡم ُّ ٱل ِ ُُ  ََ  ُ ُّ َٱٱ و   �ۚ سََسٗ   ِِ
َ َۡ ِ  ٱ ۡنَ   سَۡسَو ]  ٦٤: دة اليئ[﴾  ٦َٱ  

                                                           
1 ইবনকমানযুরকিলসানুলক‘আরব’ ১মকে�ক(িমশর: দারলকহাদ্স, ২০০৩কেৃ.) ষৃ. ১০০; 

মুন্রকআল-বা‘লাবা�্, আল-মায়ািরদক( ৈবনত: দারলক‘আলমকিলল-মালায়য্ন, ১৯৯৮ক

েৃ.) ষৃ. ২২০শ 
2  A. T. Dev, students favourite dictionary, English to Bengali 

(calcutta: Mallennium edition, 2001), p. 318. 
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‘‘তারাক ষৃিার্েতক িাসাদক সৃি�ক পরারক েয�াক যািলেয়ক যাে�, অাযক
আ�াহকতা‘য়ালাকিাসাদকসৃি�পার্েদরকপেনইকষগ�কপেরনকনাশ’’3 
(সূরাকআলকমািয়দা, আয়াত-৫:৬৪)শ 

দুনর্িতক বলেতক ন্িতক বাক আইনক িবরৃক পারেপইক বুবােনাক হয়শক
দুনর্িতরক েপানকসাধারূকবাক িনিদর�কসংজাক েনইশকপারূক িপগুক িপগুক
পারক সপলক েদেশইক দুনর্িতক বেলক িযিিতক হেলাক িবিভ�ক েদেশরক
দুনর্িতক �িতেরাধপার্ক সং্াােলারক তািলপাভুভক অষরােধরক মেধযক
যো�কষাারপযকিবদযমানশকতাইক�েতযপকেদশকতারকিনর কঅষরােধরক
তািলপারক িভি�েতক দুনর্িতরক িবেয়িাক অনুধাবনক পেরক াােপশক
দুনর্িতরক সংজাক �দােনক েপউক বেলন, ‘‘কমতারক অষবযবহােররক
মাধযেমক যিদক েপানক ষকক ্ধুক তারক এপপক অাবাক অষরক
ষেকর/ষকসমূেহরক েযোক আিারপক অাবাক ৈবেিয়পক  াারক লােভরক
উে�েশযক অনযক েপানক ষেকর/ষকসমূেহরক কিতক সাধেনরক মাধযেমক
আইনকষিরষ�্কপােরকিল�কহয়, তাহেলকঐকপারেপকদুনর্িতকবেলক
িযিিতক পরাক হয়শক এক স�েপরকOxford advanced Learners 
dictionary েতকবলাকহেয়েগক Willing to use their power 
to do dishonest or illegal things in return money or 
to get an advantage. 

                                                           
3 আল-পুরআন, ৫:৬৪শ 
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ই�াপৃতভােবক িনরক কমতা, অারক �াি�ক বাক েপানক অঅবধক সুেযা ক
�াি�রক উে�েশযকঅসসক বাক েপানকঅসাতকপােরক বযবহারকপরােপক
বলাকহয়কদুনর্িতশ4 

দুনর্িতক সংজাক �সংে ক Social work dictionary  েতক বিূরতক
হেয়েগ, Corruption is in political and public service 
administration, the abuse of office for personal gain 
usually through bribery, extortion, influence 
pedding and special treatment given to some 
citizens and not to others. 5                           

‘‘রারঅনিতপকাকসরপার্ক�শাসেনকদুনর্িতকবলেতকসাধারূতকঘুে, 
বলক�েয়া কবাকভ্িতক�দশরন, �ভাবকবাকবযিভক িবেশেেপক িবেশেক
সুিবধাক�দােনরকমাধযেমকঅিিসকআদালতেপকবযিভ তক াারকলােভরক
রনযকঅষবযবহারকপরােপকবুবায়শ’’ 

এক স�েপরক ভারত্য়ক সমারক িবজান্ক রামনাাক শমরাক বেলন, In 
corruption a person willfully neglected his specified 
duty in order to have an undue advantage.  ‘‘অঅবধক

                                                           
4 A. s. Horn by, Oxford advanced Learners dictionary (New York: 

Oxford University Press, 1993), p.২৪৪. 
5 েমাঃকআিতপুরকরহমান, বাংলােদেশরক�ধানকসামািরপকসমসযাকাকসরপার্কন্িতক(ঢাপাক

: আল-পুরআনকষাবিলেপ�, ২০০০কেৃ.), ষৃ. ৩৩৫ 
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সুেযা -সুিবধাক লােভরক রনযক েপানক বযিভরক িনিদর�ক দািয়দক ষালেনক
ই�াপৃতক অবেহলা-ই-দুনর্িতশ’’6 এগাাাক Transparency 
international এরক অিভমতক হেলা, corruption is the 
abuse of public office for private gain ‘‘বযিভ তক াারক
লােভরকরনযক ূ�শাসেনরকঅষবযবহারেপইকদুনর্িতকবলাকহয়শ7 

দুনর্িতরকমাধযেমকদুনর্িতবারকবযিভরাকলাভবানকহেলাকসামিংপভােবক
সমারকাকঅারন্িতরকউষরকএরকমারাাপক িবনষক�িতিতয়াক সৃি�ক
হয়শক তাইক সািবরপক িবযােরক দুনর্িতক সবক সময়ইক েনিতবাযপক াক
ষিরতযারযশক স�দক ষাযার, িনয়মক বিহরভূতভােবক স�দক অররন, 
কমতােপক ষাপােষাভক পরাক এবংক দািরেররক পারেূক দুনর্িত, 
মরুদদার্কএবংক বযংেপরক াাপাকআাসাসক�ভৃিতকসপলকঅষপমরইক
দুনর্িতশ8 

সুতরাংক সরপাির-েবসরপািরক সপলক ষযরােয়ক ঘুে, বল�েয়া ক বাক
ভ্িতক�দশরনকবাকবযিভকিবেশেেরকঅঅবধকাকঅসং তকসুিবধাকংহূক
এবংকন্িতকিবরৃকসপলকপারেপইকদুনর্িতকবলাকহয়শ 

                                                           
6 Ramanath Sharma, Indian Social problems (Bombay : Media 

promoters and publishers pvt. Ltd. 1982), p. 101. 
7 নূরলকইসলাম, ইসলােমরকদৃি�েতকদুনর্িতক�িতেরাধ, মািসপকষৃিাব্, বের-২৬, সংেযা-৫ক

(ঢাপাক: বাংলােদশকইসলািমপকেস�ার, মাযর-২০০৭কেৃ.) ষৃ. ২২শ 
8 ড. েমাহা�দকরািপরকহসাইন,  আার-সমািরপকসমসযাকসমাধােনকআল-হাদ্েসরকঅবদান: 

ে�িকতকবাংলােদশক(ঢাপাক: ইসলািমপকিাউে�শনকবাংলােদশ, ২০০৪কেৃ.) ৪০৮-৪১০শ 
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ঐিতহািসপকদৃি�েতকদুনর্ িতঃ 

মানবক সভযতায়ক পেব, েপাাায়ক এবংক পারক মাধযেমক দুনর্িতরক
অনু�েবশকঘোকতাকএপিাক িবযাযরক িবেয়কএক িবেেয়ক িনিিতকপেরক
বলারকমত েপানকদাল্িলপক�মাূকেনইশকতেবকধারূাকপরাকহয়কেয, 
দুনর্িতক েপানকসাািতপক িবেয়ক নয়, যিদাকএক মুহূেতরক বযাষপতারক
পারেূক িবেয়িাক বহলকআেলািযতশক ইিতহাসক িবেেেেূক েদোক যায়ক
েয, সাধারূক  ূক সমারনহ্নক শাসপে া�্ক কমতাক দেেলরক সময়ক
এবংক কমতায়ক িােপক াাপারক রনযক এপিাক সুিবধাবাদ্ক ে া�্রক
মাধযেমক দুনর্িতক পেরক াােপশক বাংলােদেশরক ইিতহােসক এক ধরেনরক
দুনর্িতরকসবেযেয়কেবিশক�মাূকষাায়াকযায়শক১৭৫৭কসােলকষলাশ্রক
যুেৃরকঅেনপকআে ক োেপইকইংেররক েপা�ান্কতােদরকএেদশ্য়ক
েদাসরেদরক সাোক দুনর্িতরক মাধযেমক সুস�পরক  োক েতােলশক তারাক
এেদশ্য়কঅারন্িতেপক ংসকপেরকিনেরেদরকঅারকযােতকবাো; েসক
রনযক িবনা্েুক বযবসাক পরারক রনযক বহক বযিভেপক অসাতভােবক
দবপ9 বযবহারকপরেতকিদতশ 

বাংলারক েশেক  াধ্নক নবারক িসরার-উদ-েদেলােপক িসংহাসনযুযতক
পরারক রনযক েসনাষিতক ম্রক রা‘িরসহক অসংেযক নবাবক পমরযার্ক
দুনর্িতরকমাধযেমকইংেররেদরকসাোকহাতকেমলায়শকঅবশযকইংেরররাক

                                                           
9 দবপক : িবনা্েুকবািূরযকপরারকঅিধপারেপক ‘‘দবপ’’ বলাক হয়শকর�বয: েমসবাহলক

হপ, ষলাশ্ক যুেৃা�রকমুসিলমকসমারকাকন্লক িবেরাহক (ঢাপাক : ইসলািমপকিাউে�শনক

বাংলােদশ, ১৯৮৭), ষৃ. ৫শ 
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ষূবরক োেপইক দুনর্িতেতক অভয্ক িগলশক এরনযক তারক ‘‘শেঠক শঠাং’’ 
ন্িতবাপযকঅনুসরূকপেরকনবাবকপমরযার্েদরকসাোকরালকযুিভনামাক
পেরক যরমভােবক �তািরতক পেরশক �াইভক াক অনযানযক ইংেররক
পমরযার্ক বাংলারক ধনেদেলতক লুাক পরারক েযক বে�াববক পরল, তাক
েদেেকপারাকবুবেতকবাপ্করইলকনাকেযকপারাক�পৃতকদুনর্িতবারশক
 েদশ্কাকিবেদশ্কদুনর্িতবারেদরকদলকএপিষতকহেয়কেদশেরািহতাক
াক যািরিষপক অধঃষতেনরক েযক রঘনযক দৃ�াাক ্াষনক পরলক তােতক
িব�বাস্কিব�েয়কহতবাপকহেয়িগলশ10 দুনর্িতকাকোযেেরকমাধযেমক
নবাবক িসরার-উদ-েদেলােপক মসনদক োেপক হাােনারক ষরক রার্য়ক
ষযরােয়কদুনর্িতকাকলুাষাাক্রকহেয়কযায়শকম্রকরা‘িরেপকমসনেদক
বিসেয়ক �াইভক ষুর�ারক েষেলনক ২,৩৪,০০০ক ষাউ�শক েপা�ান্রক
পমরযার্রাক �েতযেপক লাভক পরলক ষ াশক োেপক আিশক হারারক
ষাউ�শক �াইভক দল্লক দবােবরক রালক পেরক এমনক বযব্াক পরলক
েয,োযেপার্ক উিমযােঁদরক ভাে যক িপগুইক রুালক নাশক ৮৮০ক মাইলক
এলাপাক রুোক যিববশকষর ূারকরিমদার্ক েপা�ান্রক হােতক যেলক
ে লশক বগেরক এোনক োেপক েমাাােমািাক েদাক লককষাউ�ক োরনাক
আদায়কহতশকএকযিববশকষর ূাকষেরক�াইভেপকরায় ্রক িহসােবক
�দানক পরাক হয়শক েপাো ারক শূনযক হেয়ক যাায়ায়ক নবাবক �াইভেপক
অনুনয়কপেরকএকশেতরক রায্কপরান েয, �াইভক মুিশরদাবােদরক ভুিমক
রার ক োেপক সাোক বারক লকক ষােবনশক সাোক দশক লকক ষােবনক
বধরমান, পৃ�ন রকআরকহ ল্কোেপ; তারষরাকবগেরকঊিনশকলকক

                                                           
10 �াাভ, ষৃ. ১০শ 
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াাপারকরনযকঐক িতনিাক েরলাকবতপকাাপেবশক েপউক েপউকবেলন, 
েপা�ান্ক যাপর্র্ব্েদরক ক েবতনকঅ�কহায়ায়কতারাকউষেঢেপনক
ংহেূকঅভয্কহেয়কষোিগলশকবলাকযায়, ষলাশ্রকষরকঅারকলােভরক
বযষােরকমাষাকজানকআরকপােরাকরইলকনাশপামধনুেপকেদাহনকপরারক
রনযকউউ�কআেব কতেনকপমরযার্েদরকেষেয়কবেসিগলশকেপা�ান্রক
পমরযার্েদরক মেধযক তেনক িনেরেদরক  াারক যাাসথবক �তক িবষুলক
সমৃিৃকসংংেহরকপামনাকউদংকহেয়কউেঠিগলশ11 

ষরবতর্েতকযারাইকইংেররেদরকিবরেৃকপাাকবেলেগ, যারকপমরপা�ক
ইংেররক  াোরক আঘাতক েলে েগ; তােপইক ইংেরররাক হয়ক কমতাক
োেপকউসোতকপেরেগকঅাবাকশঠতা, যতাাকাকোযেেরকমাধযেমক
হতযাক পেরেগক অাবাক তােপক দ্ষাারক বাক িনবরাসেনক ষািঠেয়েগশক
ইংেররেদরকদুেশাকবগেররকএকদুঃশাসনকঅবসােন ষািপবানকনামপক
রােররক উসষি�ক ঘােল, দুনর্িতক াক োযেবতক হয়িনক বরংক রার্য়ক
�শাসেনরকষাশাষািশক েবসরপার্ক ষযরােয়ক দুনর্িতক্রকহেয়ক যায়শক
েবসরপার্ক ষযরােয়ক এক সময়ক েপািাক েপািাক াাপারক স�দক ষাযারক
হেয়ক যায়, এক সময়ক উ�য়নমূলপক �প�ােলাক ষিরপ�নাক োেপক
বাববায়ন ষযরাক িবিভ�ক ষযরােয়ক িপগুক সংেযপক পমরপতরা, পমরযার্ক
সরপার্ক অারক আাসােতরক দুনর্িতেতক রিােয়ক ষোশক এরক
ধারাবািহপতায়ক আরাক এেদেশরক অিধপাংশক উ�ায়নক �পে�ক
ষিরপ�নাক োেপক বাববায়নক ষযরাক বযাষপক দুনর্িতক ঘােগশক

                                                           
11 �াাভ, ষৃ.১১৪০; স�াদনা, অধযষপকআ�ুলক িুর, আমােদরক াধ্নতাকসংংামক(ঢাপাক

: ইসলািমপকিাউে�শনকবাংলােদশ, ১৯৮৭কেৃ.), ষৃ. ১৪-১৯শ 
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রারঅনিতপক াক অারঅনিতপক ৈবেেমযরক পারেূক ষূবরক ষািপবােনরক
সুদ্ঘরক  ািধপারক আে�ালনক ষািপবন্ক শাসপেদরক অনমন্য়ক
মেনাভাবকাকঅতযাযােররকপারেূক াধ্নতাকআে�ালেনকনষাািরতক
হয়ক এবংক অবেশেেক  াধ্নক সাবরেভেমক বাংলােদেশরক রউক হয়শক
বাংলােদেশরক অভুযদয়ক িগলক অনযায়, অিবযার, ৈবেমযক াক দুনর্িতরক
িবনেৃক এপক েসা্ারক �িতবাদ। অাযক  াধ্নতাক ষরবতর্পােলক
দুনর্িতক িনমূরলকনাকহেয়কবরংকসমােররকরেরকরেরকতাকবযাষপভােবক
গিােয়কষোশ12 

বাংলােদেশকদুনর্ িতঃ 

বতরমােনক বাংলােদেশরক সমার, রারন্িত, অারন্িতসহক র্বনক
যাষারক�ায়কসপলকেকেষকদুনর্িতকএপকমহাকিবষযরয়পরকষিরি্িতরক
সৃি�ক পেরেগশক এক রঘনযক বযািধরক পরালক ংােসক সথাবনাময়ক
বাংলােদেশরক ভিবেযসক তমশক অিনিিতক হেয়ক উেঠেগশক বতরমানক
সমােরক দুনর্িতরক অব্ানক এতইক শিভশাল্ক েযক েদেশরক সাধারূক
মানুেকদুনর্িতরকপােগকঅসহায়কহেয়কএেপকতােদরকভা যকবেলকেমেনক
িনেয়েগশক  তক ৩২ক বগেরক বাংলােদশক ষরক ষরক িতনবারক দুনর্িতরক
রনযক িব�বাস্রক নররক েপোেগশক transparencey 
International এরকিরেষাারকঅনুযায়্কবাংলােদশক২০০১, ২০০২, 
২০০৩, ২০০৪, ২০০৫ককএকষাঁযকবগেরকিবে�রকসবেযেয়কদুনর্িতং্ক

                                                           
12 �াাভ, ষৃ. ২৬০-২৬৪কাক২৭৭-২৭৯শ 
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েদশক িহসােবক িযিিতকহেয়েগশ13 বাংলােদেশক িব তকপেয়পকবগেরক
দুনর্িতকএতকিববারকলাভকপেরেগকেয, এেদেশরকযাকিপগুকভালকঅররনক
যাা, োেদযক য়ংস�ূূরতা, রামানতকগাাাইকউ�য়নমূলপককুরক�ূক
পমরসূয্, ডায়িরয়াক�িতেরাধ্কারসযালাইেনরকআিববার, িশ্কমৃতুযরক
হারক পমােনা, নার্ক িশকাক াক র�ান্মুে্ক ৈতর্ক েষাশাপক িশে�রক
�সারক ইতযািদেপইক  ানক পেরক িদেয়েগশক দুনর্িতক এেনক ্ধুক েপানক
এপক েস�েররক মেধযক স্মাবৃক নয়ক বরংক সমারক াক রােররক সপলক
সােরক দুনর্িতক মাপাসারক রােলরক মতক িববারক লাভক পেরেগশক এক
স�েপরক বাংলােদেশরক সাািতপক দুনর্িতরক িযষক সংেকেষক
উষ্ািষতকহেলা: 

রারঅনিতপকেকেষঃ 

রারঅনিতপকদলকেদেশরকমূলকযািলপাশিভকঅাযকরারঅনিতপ েকেষক
বতরমােনক সবেযেয়ক েবশ্ক দুনর্িতক িববারক লাভক পেরেগশক েযমনক
রন েূরক সাোক রারঅনিতপক অা্পােররক বরেেলাি, কমতায়ক
াাপেলক িনরক ষদক াককমতাক বযবহারক পেরক রার্য়ক সুেয়া -সুিবধাক
অনযায়ভােবকিনেররকআা্য়- রন, বতু-বাতবকাকিনরকদল্য়কপমর্ক
সমারপেদরক  াোরক পােরক লাে ােনা, তােদরেপক িনমরাূক পােররক
িঠপাদার্ক বাক হাাবারারক ইরারাক �দানক এবংক িবিভ�ক ধরেনরক
লাইেস�কেদয়া, বযবসায়্কমহলসহকিবিভ�কবযিভকাকসং্ারক িনপাক

                                                           
13 ড. েমাহা�দকরািপরকহসাইন, আার-সামািরপকসমসযাকসমাধােনকআল-হাদ্েসরকঅবদানক

: ে�িকতকবাংলােদশ, �াাভ, ৪১১শ 
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োেপকপিমশনকংহূকাকযাঁদাকআদায়কএবংকিবিনমেয়কতােদরকিবিভ�ক
অনযায়ক সুিবধাক �দান, সরপার্ক অোররক অষযয়ক াক আাসাসসহক
িবিভ�ক রারঅনিতপক দুনর্িত বতরমােনক এেদেশক  াভািবপক র্িতেতক
ষিরূতকহেয়েগশ14 

�শাসিনপকেকেষঃক 

বতরমােনক বাংলােদশক েপানকসরপার্ক দ�রকবাক িবভা ক দুনর্িতক মুভক
নয়শকঘুেকবাকউসেপাযকংহূকসরপার্কঅারকআাসাস, অষযয়কাকযুিরক
গাাাাক কমতারক অষবযবহার, পােরক িাঁিপক েদয়া,  রন�্িত, 
সরপার্ক সুেযা ক সুিবধারক অষবযবহারক ইতযািদক �শাসেনক
বযাষপভােবকেদোকযায়শ15 

িশকাকেকেষ:  

ষর্কায়ক নপলক �বূতা, িশকাক �িত�ােনরক অারক আাসাস, 
িশকাার্েদরকিনপাকোেপকিবিভ�কঅরুহােতকঅিতিরভকঅারকআদায়, 
�ােসকভালভােবকনাকষিােয়ক�াইেভাকিাউশিনকাকেপািযংকেস�ােরক
ষাঠদান, িনয়িমতক �ােসক নাক আসা, দল্য়ক িভি�েতক অেযা যক
েলাপেদরক িবিভ�ক িশকাক �িত�ােনক িনেয়া ক েদয়াসহক এক ধরেনরক

                                                           
14  �াাভশ 
15 ৈদিনপক �ামকআেলা, ১৯ক রুন, ২০০৮েৃ., ৫২ক মিতিবলক বািনরযপক এলাপা, ঢাপা-

১০০০শ 
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অসংেযকদুনর্িতরকপারেূকবতরমােনকবাংলােদেশকিশকারকাূ তকমােনক
যরমক অবনিতক ঘােগশক এরনযক �েয়ারন্য়ক েযা যতাক স��ক দকক
মানবকস�দক োকউঠেগকনাশ16 

ধমর্ য়কেকেষ:  

ধমরেপক েপকক পেরক এেদেশক নানাক ধরেনরক দুনর্িতক যলেগশক
রনসাধারেূরক ধমর্য়ক িব�াসক াক অনুভূিতরক সুেযা ক িনেয়ক িবিভ�ক
ধরেনরক �তারূা,  াারিসিৃ, অার-উষাররনক াক রন াারক িবেরাধ্ক
সপলকপারকধমর্য়কদুনর্িতরকষযরায়ভুভশ 

েবসরপার্কোেতকদুনর্ িত: 

্ধুকসরপার্কনয়কবরংকেবসপার্ েকেষাকদুনর্িতরকবযাষপকিববারক
ঘোেগশকিশ�ক�িত�ানক াারকনােমকসরপার্কসুিবধাকাকবযাংপক�ূক
িনেয়কেসকাাপাকিবলাস-বযসনকবাকঅনযকপােরকবযবহারকএবংকিবেদশ্ক
বযাংেপকরমাকপরা, বযাংপক�ূকই�াপৃতভােবকষিরেশাধকনাকপরা, 
পরক াক ্ুক িাঁিপক েদয়া, েশয়ারক মােপরাক েপেলংপার্ক াক �ূক
েেলাি্কইতযািদকসিবেশেকউে�েেযা যশ17 

                                                           
16  ড. েমাহা�দক রািপরক হসাইন, আার-সামািরপক সমসযাক সমাধােনক আল-হাদ্েসরক

অবদানক: ে�িকতকবাংলােদশ, �াাভ, ৪১১শ 
17 �াাভ,ষৃ. ৪১১শ 
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�া�ষােরি�ক ই�ারনযাশনােলরক ২০০৮কসােলরক ১৮ক রুনক�পািশতক
িরেষাোরক বাংলােদশেপক ষৃিাব্রকঅনযতমক দুনর্িতং্ক েদশক িহেসেবক
িযিিতক পরাক হেয়েগশক এেতক বলাক হেয়েগ, ২০০৬ক সােলরক রুনক
োেপক২০০৭কসােলরক রুনকষযরাকসময়পােলকসািবরপভােবক েদেশরক
৬৬.৭কশতাংশকষিরবারক েসবাকংহূকপরারকসময়ক েপানকনাক েপানক
ধরেনরক দুনর্িতরক িশপারক হেয়েগশক ৪২.১ক শতাংশক ষিরবারেপক ঘুেক
িদেতকহেয়েগশকেসবাকংহ্তারাকিবিভ�কোেতক োক৪১৩৪কাাপাকঘুেক
িদেয়েগশক এইক ঘুেেরক ষিরমাূক তােদরক মাাাক িষগুক আেয়রক ৩.৮৪ক
শতাংশশক রাত্য়ভােবক �দ�ক েমাাক ঘুেেরক ষিরমাূক �ায়ক ৫৪৭৪ক
েপািাকাাপাশ 

এসবক ঘুেক াক দুনর্িতেতক রিাতক রেয়েগনক মে্, সংসদক সদসয, 
সিযব, আইনক �েয়া পার্ক সং্াক োেপক ্রক পেরক মেূালয়ক াক
সরপােররক িন�ষদ্ক পমরপতরাক পমরযার্ক �ায়ক সপেলইশক উভক
িরেষাোরক আরাক বলাক হেয়েগ, আইনক �েয়া পার্ক সং্াক সািবরপক
ভােবক ঘুেক িনেয়েগক ৮৭৯ক েপািাক াাপাশক  েবেূারক ঘুেক ংহূসহক
দািয়দক ষালেনক অবেহলা,  রন�্িত, আাসাস, �তারূাক এবংক
ভ্িতক �দশরনক পরােপাক দুনর্িতক িহেসেবক ধরাক হেয়েগশক ্ান্য়ক
সরপারক মেূালেয়রক ভূিমক �শাসেনক ঘুেক িদেতক হেয়েগক সবেযেয়ক
েবশ্শক এরক ষিরমাূক ১৬০৬ক েপািাক াাপাশক অনযক শ্েরক ্ান্য়ক
দুনর্িতং্ক েসবাক োতােলাক হেলাক িবযারক বযব্ারক িবিভ�ক ষযরােয়, 
 াসহয, িশকা,িবদুযত, বযাংিপং, এনিরাকএবংকপরকোতশকঅনযানযক
সং্ায়ক দুনর্িতক বলেতক ায়াসা,  যাসক এবংক তারক াক োিলেিানক
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েবাডরেপক িযিিতক পরাক হেয়েগশ18 ২০০৮ক সােলরক ১৮ইক রুনক
transparency International বাংলােদেশরক সাািতপক
দুনর্িতরক েযক েিতয়ানক উষ্াষনক পেরেগশক তােতক বাংলােদেশরক
দুনর্িতরক পরালক ংােসরক বাববক �মাূক েমেলশক এক স�েপরক
বাংলােদেশরক িবিভ�ক েসবাক োেতরক দুনর্িতরকপরালকংােসরক বাববক
�মানক েমেলশক এক স�েপরক বাংলােদেশরক িবিভ�ক েসবাক োেতরক
দুনর্িতকসারূ্রকমাধযেমকিনে�ক�দ�কহেলাশ19 

োেতরকনাম েসবাক
ংহূপােলক
দুনর্িতরক
িশপার 

েসবাক
ংহূপােলক
ঘুেেরক
িশপার 

েসবাক
ংহূপােলক
�দানপৃতক
 াক ঘুেেরক
ষিরমাূক
(াাপা) 

রাত্য়ভােবক
েমাাক ঘুেেরক
ষিরমাূকক
(েপািাক
াাপায়) 

আইনক
�েয়া পার্ক
সং্া 

৯৬.৬ ৬৪.৫ ৩,৯৪০ ৮৭৯ 

্ান্য়ক
সরপার 

৫৩.৪ ৩২.৫ ৮৮৩ ১৮৭ 

ভূিমক
�শাসন 

৫২.৭ ৫১.১ ৪,৪০৯ ১,৬০৬ 

                                                           
18 ৈদিনপক�ামকআেলা, ১৯করুন, ২০০৮েৃ. আোঢ়ক১৪১৫, ষৃ. ১া২শ 
19 �াাভশ 
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িবযার ৪৭.৭ ৪১.৭ ৪,৮২৫ ৬৭১ 
 া্য ৪৪.১ ১৬.৩ ৫২০ ১০৮ 
িশকাক ৩৯.২ ৮.৮ ১,২৯৬ ১১৭ 
িবদুযত ৩৩.২ ১৪.৩ ১,৯৯৩ ৪৭৪ 
বযাংিপং ২৮.৭ ১৫.৭ ৭,৭৯৫ ৫২৫ 
এনিরাক ১৩.৫ ৬.৫ ৪২১ ২০ 
পর ৬.৪ ৫.১ ২,২৯৩ ১৪৯ 
অনযানয ৩১.৩ ১৬.৬ ৭,৫৭৮ ৭০৮ 
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দুনর্ িতরকপারূঃ 

এপ. রারঅনিতপকাকসামািরপকঅি্রতা:  

 রারঅনিতপকেকেষক ূতািেপকমূলযেবােধরকঅবকয়, অ ূতািেপক
উষােয়ক কমতারক ষালাবদলক এবংক রার্য়ক কমতাক লােভরক ত্রক
আপা�াক দুনর্িতক িববােররক অনুপূলক ষিরেবশক সৃি�ক পরেগশক
রারঅনিতপক কমতাক লােভরক রনযক িনবরাযেনক িবষুলক ষিরমালক অারক
অঅবধভােবক বযেয়রক মাধযেমক েভাাারেদরক �ভািবতক পেরক িনবরািযতক
হায়ারকষরককমতারকঅষবযবহারকপেরক দুনর্িতরকমাধযেমক িনবরাযন্ক
বযয়কউঠােতকাােপশকএগাাাককমতারক�ভাবকোিােয়ক দুনর্িতবাররাক
বযাষপভােবকদুনর্িতকপেরকাােপশক P19F

20 

দুই. উ্ািভলাে্কর্বেনরকেমাহ: 

রাতারািতকআার-সামািরপভােবক�িত�ালােভরকত্রকআপা�াকদুনর্িতক
িবপােশরক অনযতমক �ধানক পারূশক  �ক সমেয়ক অিধপক স�দক

                                                           
20 েশেকেমাহা�দকেশােয়বকনািরর, ‘দুনর্িতক : এরকনানানষ, পারূকাক�িতপার, মািসপক

ষৃিাব্, বের-২৭, সংেযা-২ক(ঢাপাক: বাংলােদশকইসলািমপকেস�ার, িডেস�র-২০০৭কেৃ), 

ষৃ. ৩৩; আার-সামািরপকসমসযাকসমাধােনকআল-হাদ্েসরকঅবদানক: ে�িকতকবাংলােদশ, 

ষৃ. ৪১১-৪১২শ 
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লােভরক �েয�ায়ক সমােররক উ্ক ে�ূ্ক  -  কমতাক াক েষশা তক
ষদব্রকমাধযেমকদুনর্িতকপেরকাােপশ21  

িতন. ঐিতহািসপকপারূঃ 

উষিনেবিশপক শাসনামেলক িবেদশ্ক শাসপ-েশােপেদরক  াাররকারক
রনযকএেদেশকএপকে�ূ্রকদুনর্িতবারকআমলাকাকমধয যেভা ্কসৃি�ক
পরাক হেয়িগল; যারাক দুনর্িত, �তারূাক াক ব নারক মাধযেমক
রন ূেপক েশােনকপরতশক বৃিাশকশাসনামেলাক েসক ধারাকঅবযাহতক
াােপশক ১৯৪৭ক সােলক েদশক িবভাে রক ষরক ষািপবােনরক নবযক
বযবসায়্রাক �যুরক মুনািারক রনযক দুনর্িতরক আ�য়ক েনয়শক িেলক
�শাসিনপক পাঠােমােতক দুনর্িতরক িববারক ঘোশক ১৯৫৮ক সােলক
ষািপবােনকসামিরপকশাসনকরািরকহেলক দুনর্িতকরারঅনিতপক েকেষক
সাসািরতক হয়শক  াধ্নতারক ষরক বাংলােদেশক দুনর্িতরক েসক ধারাক
আরাকবযাষপভােবকিবসাারকলাভকপেরশP21F

22 

যার. ধমর্ য়কিশকারকঅভাবঃক 

ধমর্য়কিশকাকমানুেেপকদুনর্িতকোেপকিবমুভকরােেতকষােরশকদুনর্িতক
িববােররক অনযতমক �ধানক পারূক ধমর্য়ক িশকারক অভাবশক এরনযক
                                                           
21 েশেকেমাহা�দকেশােয়বকনািরর, দুনর্িতক : এরকনানানষকপারূকাক�িতপার, �াাভ, 

ষৃ. ৩৩-৩৪শ 
22  েমসবাহলকহপ, ষলাশ্কযুেৃা�রকমুসিলমকসমারকাকন্লকিবেরাহক(ঢাপাক: ইসলািমপক

িাউে�শনকবাংলােদশ, ১৯৮৭), ষৃ. ৫শ 
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বাংলােদেশরকিশকাককবযব্ায়কইসলাম্কিশকারকঅনুষি্িতইকদুনর্িতক
িববােররকিবেশেকপারূকিহসােবকিযিিতকপরাকযায়শ23 

ষাযঁ. আিারপকঅস�লতাঃকক 

আিারপক অস�লতাক াক িন�ক র্বনক যাষারক মানক দুনর্িতক িববােররক
অনযতমক িবেশেক পারূশক দািরেররক �ভােবক বাংলােদেশরক িবিভ�ক
েষশার্ব্কমানুেকসমােরক াভািবপকউষােয়কেমেলপকযািহদাকষূরেূক
বযারকহেয়কঅ াভািবপকউষায়কঅবল�নকপরেগশকযারকিেলকসমােরক
দুনর্িতরক�সারকঘােগশক 

গয়. অষযরা�কেবতনকাকষাির�িমপঃ 

আমােদরকেদেশকপমরর্ব্কমানুেেরকেবতনকাকষাির�িমপকযািহদার 
তুলনায়ক এেপবােরইক অষযরা�শক িেলক তারাক ক িবিভ�ক �েয়ারনক
ষূরেূরকরনযকঅারকআাসাস, ঘুেকবাকিবপ�কেপানকঅারকউষাররেনরক
েয�াকপেরকবাংলােদেশক �ক েবতনভূভকপমরযার্েদরকমােবক দুনর্িতক
ষরায়ূতাক সৃি�রক িষগেনক অষযরা�ক েবতনক পাঠােমাক অেনপাংেশক
দায়্শ24  
                                                           
23 েশেকেমাহা�দকেশােয়বকনািরর, স�দনাকষিরেদ, হাদ্সকাকসামািরপকিবজান(ঢাপাক: 

ইসলািমপকিাউে�শনকবাংলােদশ, ২০০৪), ষৃ. ২৫১শ 
24 েশেকেমাহা�দকেশােয়বকনািরর, ‘দুনর্িতক : এরকনানানষ, পারূকাক�িতপার, �াাভক

ষৃ. ৩৩-৩৪শ 
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সাত. েবপারদঃ 

েবপারদক দূর্পরেূরক রনযক অেনেপক অঅবধক উষােয়ক এবংক ঘুেক
�দােনরক মাধযেমক যাপিরক ষাায়ারক েয�াক পেরশক আবারক যাপিরক
ষাায়ারক ষরক তারাাক েষশা তক দািয়দক ষালেনরক েকেষক ঘুেেরক
েলনেদেনকরিােয়কষোশকিেলকদুনর্িতকতমশকবাােতকাােপশ 

আা. দুনর্ িতকদমেনকসিদ�ারকঅভাবঃক 

দুন্িতক অঅবধক উষােয় অারক উষাররন, সরপার্ক অারকআাসাসক বাক
কমতাকঅষবযবহােররকরনযকযাপিরযুযতকবাকিবযােররকস�ুে্নকপরারক
বযাষােরক সু�ুকবযব্াষনারকযো�কঅভাবকরেয়েগশকএকগাাাক দুনর্িতক
বারেদরকসাোকশসপকে া�্রকে াষনকআতাতকাাপায়কদুনর্িতকিনমূরলক
নাকহেয়কবরংক�সারকলাভকপরেগশক 

 

নয়. অসম অারঅনিতপক�িতেযাি তাঃ 

আমােদরক সমােরক েদোক যায়ক যতক েবশ্ক অারক েসক ততক �ভাবক
�িতষি�ক াক মযরাদারক অিধপার্শক সামািরপক মযরাদাক লােভরক এইক
অসমক অারঅনিতপক �িতেযাি তাক সমােরক দুনর্িতক িববােরক সহায়তাক
পেরকাােপশকসসকউষােয়কঅিররতকঅোররকমাধযেমক�তকস�দশাল্ক
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হায়াক সথবক নয়ক মেনকপেরকঅেনেপক দুনর্িতরক মাধযেমকতাাাতািাক
ধন্কহায়ারকেয�াকপেরশ25 

  

                                                           
25 ৪১১শ 
25  ড. েমাহা�দক রািপরক হসাইন, আার-সামািরপক সমসযাক সমাধােনক আল-হাদ্েসরক

অবদানক: ে�িকতকবাংলােদশ, �াাভ, ষৃ. ৪০৮-৪১০শ 
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দুনর্ িতকস�েপরকইসলাম্কদৃি�ভিাঃ 

ইসলােমরক দৃি�েতক ন্িতিবরৃক েযক েপােনাক পারইক দুনর্িতক এবংক
মারাাপক অষরাধশক দুনর্িতক �িতেরাধক ক �সংে ক ইসলামক দুনর্িতরক
সাোকসংিে�কসপলক িবেয়ক িবেশেকারেদরকসাোক িবেবযনাকপেরক
াােপশক েপানক বযিভক হয়তক এক েযতনায়ক দুনর্িতক পেরক েয, তারক
অষরােধরক েপানক সাক্ক েনইক অাবাক তারক িবরেৃক েপউক সাকযকক
�দােনকসাহসকপরেবকনাকঅাবাকেপানকবযিভকবাকস�েপররকমাধযেমক
াক�ভােবকেসক দুনর্িতকঅষরাধকহেতকঅবযাহিতকলােভকসমারকহেবশক
আরক যিদক শািবক হেয়ইক যায়ক তেবক তাক পৃতক অষরাধক বাক েসক েযক
ষিরমাূক দুনর্িতক পেরেগ,তারক েযেয়ক পমক হেবশক 26 আ�াহক
তা‘আলােপকেযকভয়কপেরকএবংকআিেরােতরক�িতকযারকদৃঢ়কিব�াসক
রেয়েগ, েসকপেনাক দুনর্িতকপরেতকষােরকনাশকএক িব�াসইকতােপক
দুনর্িতক হেতক িিরােয়ক রােেশক পারূক েসক িব�াসক পেরক েযক ,  াঢ়ক
অতপারক বাক েপানক িনভৃতক রায় াক বাক �েপাে�ক বাক কমতাক অাবাক
দাষাকেদিেেয়কদুনর্িতকপরেলাকতাকএকষৃিাব্রকেপানকিপগুইকতারক
দৃি�রকবাইেরকনয়শকদুিনয়ারকদুনর্িতকদমনকপতৃরষক, ষুিলশকবাকেলাপক
যকুেপকিাঁিপকিদেতকষারেলাকআ�াহকতা‘আলারকিনযুভকবািহন্েপক
েসকপেনাকিাঁিপক িদেতকষারেবকনাশক সুতরাংক দুিনয়ারকশািবকহেতক
েরহাইকেষেলাকআেেরােতরকশািবকতারকরনযকঅবধািরতশক্ধুকতাইক
নয়, তারক দুিনয়ারক র্বেনরক �িতিাক মুহেতরক াক �িতিাক পােররক

                                                           
26  ািরকশামগুরকরহমান, ইসলােমরকদ�-িবিধক(ঢাপাক : ইসলামািমপকিাউে�শন, ১৯৯২ক

েৃ.) ষৃ. ৪৫শ 
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েরপডরক রাোক হে�শক তাইক দুিনয়ারক শািবক হেতক অবযাহিতক েষেলাক
ষরপােলক েসক অবশযইক ধৃতক হেবশ27 এক েবাধক াক েমান্ক েযতনাইক
মানুেেপক দুনর্িতক হেতক িিিরেয়ক রােেশকতারষরাক যিদক েসক দুনর্িতক
পেরকতেনকইসলামক দুনর্িতরক�পৃিতকাকএরকসাোকসংিে�কসপলক
িবেয়কিবেবযনাকপেরকশািবরকবযব্াকপেরশকএরনযকইসলামক�ামতক
বযিভরকমন-মানিসপতায়কএক�তযয়কসৃি�কপেরকেয, যতকসংে াষেনক
দুনর্িতকপরপকনাকেপন, আ�াহকতা‘আলাকতাকেদেেগনশকএকস�েপরক
আ�াহকতা‘আলাকবেলন,      

نَ   ﴿ ۡم يَۡ�ُتُب يِۡه َ�َ رُُسلَُنٗ  َٱ  ٰ�ََ م� ب ٮُٰه َن َٱَ�ۡ ۡم  ُه ُ ِِ  ُُ َم ََۡس  ََ  ُٗ ّ
َ

َ  ن ن َسُب ۡ َُ   ۡ
َ

﴾  ٨م
 ]  ٨٠: الزخرف[

‘‘তারাক িপকমেনকপেরকেয, আিমকতােদরকে াষনক িবেয়কাকমেূারক
েবরকরািেকনা? অবশযইকরািে, আমারকিনেয়ািরতকেিেরশতা ূকেতাক
তােদরক িনপাক োেপক সবক িপগুক িলিষবৃক পেরশ’’ P27F

28
P(সূরাক

যুেরি:৮০)                                         

একস�েপরকআল-পুরআেনকআরাকবিূরতকহেয়েগ, 

ن َ  ﴿  ۡوَملُ �َ ۡم  نُت ُخ َمٗ ُك نِس ََۡسَت  ٗ ُكُن � نُِّٗ  ِ �ِ َ َۡ ِۡ م ب َلۡ�ُ� ُِ َل يَنِق  ٗ ُٰبَن َٰ ِ ك ك َٰا َٰ ٢ 
 ]  ٢٩: اليثي [﴾ 

                                                           
27 �াাভ, ষৃ. ৪৫-৪৬শ 
28 আল-পুরআন, ৪৩:৮০শ 
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 ‘‘এাাকআমারকিপতাব, যাকেতামােদরকিবরেৃকসাকয িদেব, সতযতাক
সহপােরশক েতামরাক যাক পরেতক তাক আিমক িলিষবৃক
পেরিগলামশ’’29(সূরাকআলকযািগয়া:২৯)            

ষৃিাব্রকইিতহাসকসাক্,যারাকদুিনয়ায়কআ�াহকতা‘আলােপকভয়কপেরক
না, আিেরােতরকরবাবিদিহতাক িব�াসকপেরকনা, তারাকএক ষৃিাব্রক
র্বনকগাাাকআরকিপগুইকেনইকবেলকমেনকপেরকএবংকএকিব�কস�দ, 
রনি�য়তাকাককমতাকলােভরকউষরকিভি�কপেরকর্বেনরকসিলতাক
বাকিবিলতাকিনধরারূকপেরশকতারাকঅেনপাংেশকউ�ৃংেলকষ্রকমতক
র্বন-যাষনকপেরকএবংকন্িতকৈনিতপতারকেপানকষেরায়াকপেরকনাশক
তােদরক ৈনিতপক মূলযেবাধক িনরকই�াকাক�বৃি�রকঅনুসরূকপেরশক
হ্নক লকযক যাক অররেনরক রনযক তারাক েযক েপানক ধরেনরক দুনর্িতক
সংঘােনক িষগষাক হয়ক নাশক এক সপলক েলােপরক দুনর্িতক াক পুপেমরক
সমংক ষৃিাব্কঅনযানযেদরকরেনযকনরেপকষিরূতকহয়শকএকস�েপরক
আল-পুরআেনকবিূরতকহেয়েগ, 

ٱَ  ﴿  ِ ��َ ِ  ٱۡل َسُٗ�  ي َظَهَر ٱۡلَف ِ َُ ََ ٱ ۡو ََ م  ُه ََ ِاي ُ ِِ  ِِ ُّٗ ي ٱ ِۡد ي
َ

ن   ۡ َِمٗ َكَسَب َۡررِ ب َۡ ٱ
نَ   ۡم يَۡرِجُو نك  لََوُلُه ِملُ  ]  ٤١: الروم[﴾  ٤َل

‘‘মানুেেরকপৃতপেমররকদরূকসমুেরকাক্েলকিবষযরয়কগাােয়কষোশক
যারক িেলক তােদরক েপানক েপানক পেমররক শািবক িতিনক আ াদনক
পরােবনশকযােতকতারাকিিেরকআেসশP29F

30
P( সূরাকআরকরম:৪১) শ 

                                                           
29 আল-পুরআন, ৪৫: ২৯শ 
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েযক বযিভক আ�াহক তা‘আলারক ষাক োেপক দূেরক সেরক ে েগক এবংক
ষরপাল্নকর্বনেপকিব�াসকপেরকনাশকেসকঅনযানযকিদপকিদেয়কবাক
হেলাক ষ্রক মতক র্বন-যাষনক পেরশক েপননাক েসক েপবলমাষক
ষৃিাব্রক সুে- া��, েলাভ-লালসাক এবংক সুেযা -সুিবধােপইক
�াধানযক েদয়শক এক হ্নক মানিসপতাইক তােপক ৈনিতপক মূলযেবাধক
ষিরতযা কপরেতকবাধযকপেরশকএকস�েপরকআ�াহকতা‘আলাকবেলন,  

ۡم  ﴿ َٱلَُه َ  بَِهٗ  ن ُه ََ َ�ۡف  َُ   ٞ ن ُُلُ ۡم  ِِ  لَُه َ ِ
ۡۡ َٱٱ  ِ ن� ِ

ۡۡ ٱ َن  ِ ٗۚ  م� ِ َم َكِ َهُن َ ِۡ  َّٗ
ۡ

َرن ۡد َر ََ َٱلَ
 َُ ك    كَر ََ ۡم  َٱلَُه ٱَ  بَِهٗ  ُ ِِ ُ�ۡب  َُ   ُٞ �ۡ

َ
ۡم م ِٰم بَۡل ُه �َۡ ّ

َ َۡ �َِك َكۡ ٰ ََ ٱ 
ُ

م ۚو  نَ  بَِهٗ َمُو سَۡس
نَ   َ�ٰفِلُ ُم ٱۡل �َِك ُه ٰ ََ ٱ 

ُ
م و  َلّل

َ
 ]  ١٧٩: االعراف[﴾  ١م

‘‘আিমকবহকিরনকাকমানুেেরকরেনযকরাহা�ামকৈতর্কপেরিগশকতােদরক
হদয়কআেগক িপকক ততারাক তারাক উষলিিক পেরক নাশক তােদরক যকু 
আেগ, ততারাক তারাক েদেেক নাশক এবংক তােদরক পূরক আেগ, ততারাক
তারাক �বূক পেরক নাশক এরাক ষ্রক মতক বরংক তদেষকাক ক আরাক
ষা��শকএরাইকিবষা াম্শ’’ P30F

31
P(সূরাকআলকআ‘রাি:১৭৯ক) 

সুতরাংক েযক বযিভক তারক ষরপাল্নক র্বেনক িহসাবক েদয়ােপক মােনক
নাশক ভালক পােররক ষুর�ারক এবংক োরাষক পােররক রনযক শািবরক
িায়সালায়ক িব�াস পেরকনাশকতােপক দুনর্িতকাকঅিেলকপারকহেতক
েপকরকাককপরেব? অধঃষতেনরকঅতলক হবেরকিনিক�কহেতকবাধযশক

                                                                                                            
30 আল-পুরআন, ৩০:৪১শ 
31 আল-পুরআন, ৭:১৭৯শ 
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ষিরেশেেক এপাাক তযারহ্নভােবক বলাক যায়ক েয, এপমাষক আ�াহক
তা‘আলারকভয়কএবংকষরপােলকতারকিনপাকরবাবিদিহরকঅনুভূিতইক
মানুেেপকসপলক�পারকদুনর্িতকহেতকরকাকপরেতকষােরশ’’32 

সুতরাংক ইসলােমরক দৃি�েতক দ্ুনর্িতক �িতেরােধরক রনযক �েয়ারনক
আ�াহক তা‘আলারক ভয়ক এবংক আিেরােতরক দৃঢ়ক েযতনাশক পারূক
আিেরােতরক রবাবিদিহেতক েযক িব�াসক পের, দুনর্িতরক সুেযা ক
াাপেলাকেসকপেনাকএকধরেনরকঅষপেমরকিল�কহেবকনাশক 

 

দুনর্ িতক�িতেরােধকইসলামঃক 

ইসলামকরারকাকসমারেপকঅষরাধকাকদুনর্িতমুভকরােেতকযায়শকএক
লেকক যুে ক যুে ক জান্-াূ্, দাশরিনপ, সমার-সং�ারপক াক
�িাতযশাক জান-তাষস ূক িবিভ�ক ষ�াক াক ষৃিতক উ�াবনক
পেরেগনশক েসক ষ�াক াক ষৃিতরক আেলােপক  ৃহ্তক হেয়েগক নানাক
ধরেনরক পমরন্িতক াক ক পমরসূয্শক ষৃিাব্রক েদেশক েদেশক দুনর্িতক
দমেনরকরনযকেযকধরেনরইকষদেকেষক ৃহ্তকহউপকনাকেপনকদুনর্িতক
দমনকনাকহেয়কবরংকতাকউ�েরা�রকবৃিৃকষাে�শকইসলােমরকদৃি�েতক

                                                           
32  ায্কশামগুরকরহমান, ইসলােমরকদ�-িবিধ, �াাভ, ষৃ. ৪৮শ 
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েরাে রকিযিপসসারকেযেয়কতারক�িতেরাধইকহে�কউ�মকবযব্াশকএক
রনযকইসলামকদুনর্িতকসংঘােনরকষূেবরইকতারকসুেযা কাকসথাবনােপক
িযরতেরকবতকপেরকিদেতকযায়শকএকেকেষকইসলামকমানুেেরকেমেিলপক
যািহদাকষূরূ, িশকাক-�িশকূককাকবাববকিভি�পকসমরসূয্রকমাধযেমক
রন ূেপকসেযতনকপরারকউষরকিবেশেকারদােরাষকপেরকাােপশক
এরষরাকেপউকদুনর্িতকপরেলকইসলামকেসেকেষকেপাননষকিতধাকনাক
পেরকদৃ�াামূলপকশািবরকবযব্াাকপেরেগশকদুনর্িতক�িতেরােধকযুে ক
যুে কইসলােমকঅিভজকষি�ত েূরকবস�িন�ক েবেূায়ক েযকসমবক
ষদেকেষরকষিরযয়কষাায়াকযায়শকতাকিনে�কউষ্ািষতকহেলা:  

�ামত: �িতেরাধমূলপ 

তত্য়ত: শািবমূলপ 

তৃত্য়ত: বাববকষদেকষ 

 

�ামত: �িতেরাধমূলপ: 

ইসলামক দুনর্িতক �িতেরােধরকরনযক ্মুমাষক শািবরক বযব্াক পেরইক
কাাক হয়িনক বরংক েপউক েযনক দুনর্িতক পরেতক নাক ষােরক েসরনযক
যুে াষেযা ্কাকপাযরপর্ক�িতেরাধমূলপকবযব্াকক�বতরনকপেরেগশক
এস�েপরকিনে�কআেলাযনাকপরাকহেলাক 
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1. ইবাদাত: 

সমারকোেপকদুনর্িতকদূর্ভূতকপরারকরনযক�েয়ারনকসস, েযা যকাক
িনভর্পকবযিভশকযারাকেপানকমানুেেরকবাকশাসনদে�রকভেয়কনয়কবরংক
মহানকআ�াহকতা‘আলারকভয়কাকভালাবাসায়কউতুৃক হেয়ক যাবত্য়ক
দুনর্িতক�িতেরাধকপরেবশকআ�াহকতা‘আলাকমুসলমানেদরকেসকলেকযকক
 োক েতালারক রনযক তােদরক উষরক পতপােলাক েমেিলপক ইবাদাতক
িরযকপেরেগনশকেযমন, সালাত, সাাম, হ�কাকযাপাতক�ভৃিতশক
একসপলকইবাদােতরকমাধযেমকমানুেক�পৃতকষেকইকআদশরকমানুেেক
ষিরূতকহয়শকেযমন, সালাতকবাকনামােযরকউে�শযকস�েপরকআ�াহক
তা‘আলাকেঘােূাকপেরেগনক: 

ُۡمنَكرِ� ۖ ﴿ َٱٱل ۡرَشَِٗۚ  ِن ٱۡلَف َ�ۡنَ�ٰ َل ٰنةَ  لَ َُ  ]  ٤٥: افعغكبوت[﴾  ٤ نُِ  ٱل

‘‘িনিয়ক সালাতক বাক নামাযক (মানুেেপ) যাবত্য়কঅনযায়ক াকঅে্লক
পারকহেতকিিিরেয়করােেশ’’ P32F

33
P( সূরাকআরকআনপাবুত:৪৫)  

সাামকবাকেরাযারকউে�েশযকস�েপরকআ�াহকতা‘আলাকবেলন: 

ۡم لََولُ  ﴿ ۡبلُِ� ََ ن  َن ِم ي ِ َُ َ ٱ ََ  َُ ِ ت ُك َمٗ  ُ  َك ٗ�َ ِ �َ ُم ٱل َُ َللَۡ�ُ� ِ نَ  ُكت َُ َ�ُت ۡم  �ُ
 ]  ١٨٣: القرة[﴾  ١

                                                           
33 আল-পুরআন, ২৯ক:৪৫শ 
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‘‘েতামােদরকউষরকসাামকবাকেরাযাকিরযকপরাকহেয়িগলকেতামােদরক
ষূবরবতর্েদরক উষর, েযনক েতামরাক েোদাভ্রক হেতক ষারশ’’ P33F

34
P(সূরাক

আলকবাপারাহ: ১৮৩) 

আরক েোদাভ্রক বযিভক অবশযইক দুনর্িতমূলপক পারক হেতক দূেরক
াাপেবশকপােরইকিনিিতভােবকবলাকযায়কেয, ‘‘ ইবাদােতরকমাধযেমক
দুনর্িতরকমতকঅষপমরকহেতকিবরতকাাপারকমানিসপতাক োকেতালাক
যায়শকমানুেেপকদুনর্িতকহেতকদূেরকরাোরকরনযকইবাদাতকষালনকএপক
অেমা কাকঅবযারকঅ শ 

2. আিেরােতরকেযতনা:  

দুিনয়ারক র্বনইক মানুেেরক েশেক নয়ক বরংক মৃতযরক ষরক মানুেেপক
আিেরােতরক অনাক র্বেনক �েবশক পরেতক হেবশক েসিদনক তােপক
আ�াহকতা‘আলারকদরবােরকদুিনয়ারকর্বেনরক�িতিাকপেমররকিহসাবক
িদেতকহেবশকমূলতকআিেরােতরকেযতনাকমানুেেরকর্বেনকিনয়েেপরক
ভূিমপাকষালনকপেরকাােপশকেযকবযিভকআিেরােতকসিতযপারকিব�াসক
পেরকেসকপেনাকদুনর্িতকপরেতকষােরকনাশকেপননাকমানুেকষৃিাব্েতক
দ্ঘরিদনক েভা -িবলােসক আপ�ক িনম�ক াাপারক রনযক দুনর্িতক পেরক
াােপশকএেকেষকইসলামকেঘােূাকপেরেগ, মানুেেরকদুিনয়ারকর্বনক
হে�ক অিতক সংিক�ক এবংক আিেরাতইক হে�ক অনাক র্বনশক এক
স�েপরকআল-পুরআেনকবিূরতকহেয়েগ:    

                                                           
34 আল-পুরআন, ২: ১৮৩শ 
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﴿  ٗ�َ �ۡ �ّ ٰنةَ ٱ �َ َ َۡ ٱَ  ٱ ُِِر ۡۡ ُ َۡ  ١بَۡل ُ
َ

َٱن   ۡٗ َخ ٰ َٱٱ�ِخَرةُ   ]  ١٧،  ١٦: االعال[﴾  ١ََ

‘‘বরংক েতামরাক দুিনয়ারক র্বনেপক েবশ্ক �ধানযক িদ�শক অাযক
আিেরাতকসেবরা�মকএবংকিযর্ায়্’’ P34F

35
P(সূরাকআলকআ‘লা: ১৬-১৭ক) 

একস�েপরকনব্ক(স) বেলেগন,  »انييي سنن لغمممن وجغ  لغفحر«   

‘‘দুিনয়াক মুিমনেদরকরনযক েরলোনাক  নষ, আরকপািিরেদরকরনযক
  রশP35F

36 

এক েযতনাক যেনক মানুেেরক মেধযক সৃি�ক হেব, তেনক েসক অবশযইক
দুনর্িতকোেপকিবরতকাাপেবশ 

3. হালালকহারােমরকিদপ-িনেদরশনাক: 

দুনর্িতক �িতেরােধরক রনযক রন ূেপক হালাল-হারােমরক িদপক
িনেদরশনামূলপকিশকাক�দানকপরাকহেয়েগশকএকরনযকইসলামকহালালক
বাকৈবধকিবেয়কউষাররেনরক�িতকউতুৃকপেরেগকএবংকহারামকউষাররনক
বররনকপরারকিনেদরশকিদেয়েগ, একস�েপরকআ�াহকতা‘আলাকবেলন,  

                                                           
35 আল-পুরআন, ৮৭: ১৬-১৭শ 
36 ইমামকমুসিলম, আস- সহ্হ, ২য়কে�ক(েদাব�ক : মাতবা‘উকআসাহ-িহলকমাতােব‘আ, 

তা. িব.), ষৃ. ৪০৭শ 
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ُه  ﴿ ِيُٗ ۡم ن ُكنُت ِ نِ   ُّ ِّۡوَمَ  ٱ ٱك   ۡكُكُر َٱٱ ِۚبٗ  ٰۚ  َي�� َٰ �َ  ُ ُّ ُم ٱ �َََُُ َر ُمٗ  ِّ ُنك   ُا سَ
ٱَ   ُد  ]  ١١٤: الةل[﴾  ١َ�ۡوُب

‘‘আ�াহক েতামােদরক হালালক এবংক ষিবষক যাক িদেয়েগনক তাক হেতক
েতামরাক আহারক পরক এবংক আ�াহরক অনুংেহরক রনযক পৃতজতাকক
�পাশক পরক , যিদক েতামরাক েপবলক তারইক ইবাদতক পরশ’’P36F

37
P(সূরাক

আনকনাহল:১১৪ক) 

একস�েপরকহাদ্েগকবিূরতকহেয়েগক: 

رب وملعم  الرجل يليل الاسر اثعا اب  يمد يدي  ىل الاميء و�قول يي «
 »ارام وكه   ارام وكغها  ارام وب ب نيررام ح�  �اتنيب للك

‘‘মহানব্ক (সঃ) বেলন, এপক বযিভক দ্ঘরক ষাক সিরকপরলশক তারক
মাাারক যুলক এেলােমেলা, উে�া-েুে�া, ষদযু লক ধুলা-মিলনশক েসক
তারকহাতকদু‘িাকউষেররকিদেপকতুেলকবারকবারকদু‘আকপের, আ�াহ! 
আ�াহ! িপকক তারক োদযক হারাম, ষান্য়ক হারাম, ষির�দক হারাম, 
হারামক োেদযক েসক লািলত-ষািলতক হেয়েগশক এক নষক বযিভরক দু‘আক
আ�াহরকপােগকিপভােবকপবুলকহেতকষাের?P37F

38 

                                                           
37 আল-পুরআন, ১৬ক: ১১৪শ 
38 ইমামকমুসিলম, আস- সহ্হ, ২য়কে�ক(েদাব�ক : মাতবা‘উকআসাহ-িহলকমাতােব‘আ, 

তা. িব.), ষৃ. ৩২৬শ 
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4. িনবতরনমূলপঃক 

সসপােররক আেদশক অসসক পােররক িনেেধক �েতযপক মুসলমােনরক
েমান্ক দািয়দশক সমােররক েপাাাাক দুনর্িতসহক অনযানযক অষরাধ-
অষপমরকসংঘিাতকহেতকেদেেল, তেনক�েতযপকমুসলমােনরকপতরবযক
বযিভ তভােবক বাক সমি� তভােবক তাক বতক পরারক েয�াক পরাশক এক
স�েপরকআল-পুরআেনকবিূরতকহেয়েগ: 

ِر  ﴿ َك ِن ٱلُۡمن ۡنَ  َل َ�ۡنَه َٱ ٱِف  َۡمۡوُر ِۡل ٱَ  ب ُر ُّ ۡ
ِِ َُأ ۡخرَِجۡ  لِلُنٗ

ُ
م   ٍ ُم

ُ
م  َ ۡٗ َخ ۡم  نُت ُك

 ِ نَ  ب ِمُن ۡۡ ُ ِۗ َٱُ ُّ  ]  ١١٠: ال عمران[﴾ ۡ

‘‘েতামরাইক ে��ক রািত, যােদরক আিবভরাবক ঘোেগক মানুেেরক রনয, 
েতামরাকসসকপােররকআেদশকপরেবকএবংকঅনযায়কাক দুনর্িতমূলপক
পারসমূহক�িতেরাধকপরেবশকআরকআ�াহকতা‘আলারক�িতকেমানক
আনেবশ’’P38F

39
P(সূরাকআেলকইমরানক:১১০ক) 

মহানব্ক (সঃ) অনযায়ক পারক বেতরক রনযক বযিভ তক াক সমি� তক
উভয়কষ�াক�েয়াে রকিনেদরশকিদেয়েগনশকএকস�েপরকমহানব্ক(সঃ) 
বেলনক:     

من رأب مغ�م مغكرا حغيا�ه نيده حإن لم �اتلع حبغايي  حإن لم �اتلع «
 »حبقغب  وذلك أضعف اإليمين

                                                           
39 আল-পুরআন, ৩ক: ১১০শ 
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‘‘েতামােদরকমেধযক েপউকঅনযায়কাক দুনর্িতকসংঘিাতকহেতক েদেেল, 
েসকেযনকউহাকশিভক�েয়াে ক�িতহতকপেরশকতােতকসকমকনাকহেলক
েসকসদুষেদশকবাকপাারকমাধযেমক�িতিবধানকপরেবশকতােতাকসকমক
নাক হেলক েসক েযনক আািরপভােবক ঘৃূাক পেরশক আরক এাাক হেলাক
দুবরলতমকেমােনরকলকূশ’’40 

5. সংেশাধনমূলপঃক 

আ�াহক তা‘আলারক হপ41 সংতাাক বযাষােরক অষরােধরক রনযক
অষরাধ্কতাাবাকপরেলকতারকশািবক�দানকপরাক ইসলােমরক ন্িতক
নয়শক বরংক অষরাধ্ক তাাবাক পরেলক তারক শািবক �দানক পরাক
ইসলােমরকন্িতকনয়শকবরংকঅষরাধ্কযিদকতারকভুলকবুবেতকেষেরক
অনুেশাযনাক পেরক এবংক োিলসক িনয়েতক আ�াহক তা‘আলারক িনপাক

                                                           
40 ইমামকমুসিলম, আস- সহ্হ, ১মকে�, ষৃ. ৫০-৫১শ 
41 হপপু�াহকঅারাসকআ�াহকতা‘আলারকহপশকআ�াহকত‘আলারকহপকবাকঅিধপারকবলেতক

বুবায়, আ�াহকতা‘আলাকমানুেেপকতাঁরকইবাদােতরকরনযকসৃি�কপেরেগনশকসুতরাংকমানুেেরক

পতরবযকহে�কর্বেনরক�িতিাকেকেষকআ�াহকতা‘আলারকহপুমকেমেনকযলাশকএরনযকেমানক

আনয়েনরক ষরক নামায, েরাযা, হ�, যাপাতক �ভৃিতক ইবাদাতক আদােয়রক ষাশাষািশক

আ�াহরকসাোকশর্পকনাকপরা, ত্নক�িত�াকপরা, েশাপরকপরাক�ভৃিতক িন�ারকসাোক

ষালনকপরাকপতরবযশকর�বযক: মুহা�দকনূরলকইসলাম, ৈনিতপতাকাকমানিসপকমূলযেবােধরক

ধারূাক(ঢাপাক: আিরিরয়াকবুপকিডেষা, ২০০৭কেৃ.), ষৃ. ১৫০-১৫৮শ 
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তাাবাক পের, তাহেলকআ�াহক তা‘আলাক তােপক কমাক পেরক েদনশক
িেলকেসকসংেশািধতকহায়ারকসুেযা কলাভকপেরশ42 

6. মানুেেরকঅিধপারকিবেয়পঃক 

দুনর্িতরকমাধযেমকেযকসমবকঅষরাধকসংঘিাতকহয়কতারকঅিধপাংশইক
মানুেেরকঅিধপারকিবেয়পশকেযমন, েযা যকবযিভেপকিনেয়া ক�দান, 
�েমাশনক �দান, সুেযা -সুিবধা,  রন�্িতক াক অেনযরক স�দক
আাসাসক ইতযািদশক মানুেেরক অিধপারক যাাযাক �দােনরক িনেদরশক
িদেয়কআল-পুর‘আেনকবিূরতকহেয়েগ, 

ۡهلَِهٗ  ﴿
َ

م  ٰ ََ ِ ِٰ  ن ََ ٰ ََ َ َۡ ٱك  ٱ �ّ َۡ ُ ُ  
َ

م ۡم  رُُم ُّ ۡ
َ يَأ ُّ  ]  ٥٨: افنايء[﴾ َنُِ  ٱ

‘‘িনিয়কআ�াহকতা‘আলাক েতামােদরক িনেদরশক িদে�নক েয, েতামরাক
েযনকআমানতকতারকমািলপেপক�তযাষরনকপরশ’’ P42F

43
P(সূরাকআনকিনসা: 

৫৮) 

মহানব্ক(সঃ) একস�েপরকবেলন, 

 »ح�ع  ك ذب اق اق «
                                                           
42 আ�ুলক পািদরক ‘আাদাহ’ আত-তাশর্‘উলক রানাইলক ইসলাম্, ১মক ে�ক ১মক ভা ক

(ৈবরতক : মুয়াসসাসাতুরক িরসালাহ, ১৯৯৮ক েৃ.) ষৃ. ৪৮৯-৫০৫শক স�াদনাক ষিরেদ, 

ৈদনি�নকর্বেনকইসলামক(ঢাপাক: ইসলািমপকিাউে�শন, ২০০৪কেৃ.), ষৃ, ৪৫৭-৪৫৮শ 
43 আল-পুরআন, ৪ক: ৫৮শ 
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‘‘েতামরাক�েতযপেপকতারক�াষযকযাাযাভােবক�দানকপরশ’’44 

7. স�দকঅররেনকইসলাম্কন্িতঃক 

দুনর্িতরক পারূক স�েপরক  েবেূায়ক েদোক ে েগ, স�েদরক েমাহক
এবংকউ্ািভলাে্কর্বন-যাষনইকদুনর্িতরকঅনযতমক�ধানকপারূশক
মানুেক মৃতুযরক পাাক এবংকআিেরাতেপক ভুেলক দুনর্িতেতক িল�ক হেয়ক
ষোশক এরনযকআল-পুরআেনক বারবারক মৃতুযক াকআিেরােতরক পাাক
�রূকপিরেয়কবলাকহেয়েগ,  

ۡنِت�  ﴿ َۡم ٍُ ٱل ََ ِ �ۚ ك ِٖ َر َ�ۡف  ّ  ]  ١٨٥: ال عمران[﴾ ُُ

‘‘�েতযপক�াূ্েপক মৃতুযর  াদকংহূকপরেতকহেবশ’’ P44F

45
P(সূরাকআেলক

ইমরান: ১৮৫ক) 

মহানব্ক(সঃ) একস�েপরকবেলন 

    »اد د ف انييي �بك او واد د مي ف أيدب اليس �بوك«

                                                           
44 ইমামক বুোর্, আস- সহ্হ, ১মকে�ক (েদাব�ক : মাতবা‘উকআসাহ-িহলকমাতােব‘আ, 

তা. িব.), ষৃ. ২৬৪শ 
45 আল-পুরআন, ৩ক: ১৮৫শ 
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‘‘ষািারবক েভা -িবলাসক ষিরতযা ক পরশক তাহেলক আ�াহক েতামােপক
ভােলাবাসেবনশক আরক েলােপরক পােগক যাক আেগক তারক লালসাক
ষিরতযা কপরশকতাহেলকঅনযরা েতামােপকভালবাসেবনশ’’46 

8. উষেদশমূলপক: 

সমারকোেপকদুনর্িতকদূরকপরারকপিঠনকদািয়দকষালনকপরেতকহেলক
�ােমইক�েয়ারনক মানুেেপক সদুষেদশক�দানক াক সসপােরকউতুৃক
পরাশকএক�সোকআ�াহকতা‘আলাকবেলন- 

﴿  َ�ِ �ِ ِٰدلُۡهم بُِۡل ََ ٍِ  َٱ َسَن َ َۡ ٍِ ٱ ََ َۡمنِۡل َٱٱل  ٍِ ِۡكَم َۡ َِك بِۡ �ّ َر ِِ�ِل  َس  ٰ ََ ِ ُُ ن ٱۡ�
نُ  ۡ�َس

َ
 ]  ١٢٥: الةل[﴾ م

‘‘েতামরাক েতামােদরক �ভুরক ষোক �জারক সাোক এবংক উ�মক
উষেদেশরক মাধযেমক আহবানক পরশক আরক উসপৃ�ক যুিভক �েয়াে ক
তােদরকেমাপািবলাকপরশ’’ P46F

47
P(সূরাকআনকনাহল: ১২৫) 

9. আ�াহরকষোকবযেয়কউসসাহঃক 

স�েদরক েমাহক মানুেেরক  ভাবরাতশক এক েমাহক স্মাক অিততমক
পরেলকঅারকপলুিেতকহেয়কষোশকিেলকেসকঅঅবধকস�দকঅররেনক
                                                           
46 ইবনকমারাহ, আস-সুনান, ৪ারকে�ক(ৈবরতক: দারলকপুতুিবলক‘ইলিময়যাহ’ ১৯৯৮কেৃ.), 

ষৃ. ৪৬৩শ 
47 আল-পুরআন, ১৬ক: ১২৫শ 
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বুঁেপকষোশকঅনযিদেপকআ�াহরকষোকবযয়কপরারক�বূতাকঅোররক
েমাহক দূর্ভূতক হেয়কআিেরাতক েপক্পক র্বন-েযতনাক বৃিৃক ষায়শক
িেলকঅঅবধকস�েদরক িল�াক দূর্ভূতকহেয়কক দুনর্িতরকেমাহক েপোক
যায়শকএরনযকআল-পুরআনকাকহাদ্েসকআ�াহরকষোকবযয়কপরারক
রনযক িবিভ�ভােবকউসসাহক�দানকপরাকহেয়েগশকএকস�েপরকআল-
পুরআেনকবিূরতকহেয়েগ,  

ُهم ﴿ ۡ ِ ��َِ ِ سَ ُّ ِِ�ِل ٱ َس   ِ َ�َهٗ  ن َُ ََ يُنفِ َٱ  ٍَ ُّ َٱٱۡلفِ  َُ َه َُ ٱَ  ٱ ِوُ َن يَۡ� ي ِ َُ َٱٱ
 �ٖ ِِ

َ
م   ٞ ك َا ۡم  ٣بَِو ُه ُّ ن ٱَُجُن ۡم  ٰى بَِهٗ ِجَبُٗهُه َن َ�ُتۡك َم  َجَهُن  ِ ر َّٗ   ِ ٰ َللَۡ�َهٗ  ََ ۡ ُُ َۡنَ   ي

سِ  ُّف
َ

َِ ۡم  �ُ َوۡ ك َمٗ َك َٰا َٰ ۡمۖ  رُُه ن َ  َٱُظُه ٱ ِوُ �َُۡ ۡم  ُكنُت نك  َمٗ  ُ ُٱ ُا سَ ۡم  �ُ٣  ﴾
 ]  ٣٥،  ٣٣: الو  [

‘‘যারাকেসানা-নষাকরমাকপেরকএবংকআ�াহরকরাবায়কতাকেরযকপেরক
না, তােদরক আষিনক যেূাদায়পক আযােবরক সংবাদক িদনশক েসিদনক
ধন-স�দক রাহা�ােমরক আােনক  রমক পরাক হেবশক অতঃষরক তাক
িদেয়কতােদরকপষাল, ষারঁরকআরকিষেঠকদা  েদয়াকহেবশকেতামরাক
যাকিপগুকিনেরেদরকরনযকরমাকপেরকেরেেিগেলকএকােলাকেতাকেসসবক
ধন-স�দশকসুতরাংকেতামরাকযাকিপগুকরমাকপেরকেরেেিগেলকএেনক
তারক াদকংহূকপরশ’’P47F

48
P(সূরাকআতকতাাবা:৩৩-৩৪) 

10. িব�হ্নেদরকমযরাদাকদানঃ 

                                                           
48 আল-পুরআন, ৯ক: ৩৪-৩৫শ 
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মানুেক�তকিবে�রকঅিধপার্কহায়ারকরনযকসাধারূতকদুনর্িতকপেরক
াােপশ িপকক মহানব্ক (সঃ) িব�শাল্রক েযেয়ক িব�হ্েনরক েবশ্ক
ারদক�দানকপেরেগনশকেযমনকিতিনক(সা.) বেলন,  

ىن افسقراء الممغي يدخغون الغ  ببل أبغييء م نغفف يوم خس ميئ  «
 »عم

‘‘িব�হ্েনরাক িব�শাল্েদরক েযেয়ক ষাঁযশতক বগরক ষূেবরক েবেহশেতক
�েবশকপরেবশ’’ P48F

49 

ইসলােমরকদৃি�েতকমযরাদারকমাষপািঠকঅারিব�কনয়কবরংকইসলােমরক
িশকাক হে�ক েযক যতেবশ্ক তাপায়াক স��ক বাক েোদাভ্র, েসক
ততেবশ্কমযরাদাবানশকএকস�েপরকআল-পুরআেনকবিূরতকহেয়েগ, 

ۡمو ﴿ ٮُٰ� ََ �ۡ
َ

ِ ن ُّ َد ٱ ۡم ِلن ۡمَرَمُ�
َ

م  ]  ١٣: ارنرات[﴾ ك و نُِ  

িনিয়কেতামােদরককমেধযকেসইকআ�াহরকিনপাকঅিধপকস�ািনতকেযক
অিধপকতাপায়ারকঅিধপার্।’’ P49F

50
P( সূরাকআলকহররাত:১৩)  

                  

িতত্য়তক: শািবমূলপঃ 
                                                           
49 ইবনকমারাহ, আস-সুনান, ৪ারকে�, ষৃ. ৪৭৬শ 
50 আল-পুরআন, ৪৯ক: ১৩শ 
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ইসলামক সমারক োেপক দুনর্িতক িযরতেরক উে�দক পরেতক যায়শক এক
রনযক ইসলামক ্ধুমাষক উষেদশ, সতপরবাূ্ক াক �িতেরাধমূলপক
বযব্াকপেরইকতারকদািয়দকেশেকপেরকিনশকবরংকেপানকবযিভকযিদকএক
সপলক বযব্ারক ষরাক দুনর্িতক পের, তাহেলক তারক রনযক ইসলামক
শািবরকবযব্াকপেরেগশক দুনর্িতরকশািবকতা‘য্র51 ষযরােয়কঅষরাধক
অারাসক িবযারপকতােপকঅষরােধরকমাষাকাক�পৃিতকঅনুযায়্কআল-

                                                           
51 তা‘য্রকআরব্ক শ�শকএরকঅিভধািনপকঅারক িতর�ারকপরা, িশ�াযারক িশকাক ক েদয়া, 

িনবৃ�কপরা, উষেদশক েদয়া, সংেশাধনকপরা, শৃংেলাক িবধানকপরা, সাহাযয-সহেযাি তাক

পরাক ইতযািদশক শর্‘আেতরক ষিরভাোয়-এরক অারক েযক সবক অষরােধর েকেষক হ�ক াক

পািিারারকিবধানকেনই, েসকঅষরােধরকপারেূকশািবকেদয়াশকেপউকেপউকবেলন, েযসবক

অষরােধরকেপানকসুিনিদর�কশািবকবাকপািিারারকিবধানকবযব্াকইসলাম্কশর্‘আেতকেনই, 

েসসবক অষরােধরক রনযক িবযারপক  ্য়ক সুিবেবযনারক তারাক অষরাধ্েপক শািবক েদয়ারক

বযব্ােপইকতা‘য্রকবলাকহয়। েযমন, িমাযাকসাকযকদান, ঘুেকংহূ, সুদ্কপারবারকপরা, 

আমানেতকিেয়ানতকপরা, অষরাধ্েদরকআাে াষেনকসাহাযযকপরা, িযনাকগাাাকঅনযকেপানক

অষরাধক িমাযািমিাযক পারাক উষরকআেরাষক পরাক এবংক নামাযক েরাযা, যাপাত, �ভৃিতক

িরযকপারকতযা কপরাকইতযািদশকর�বযক : আত-তাশর্‘উলকরানাইলকইসলাম্, ১মকে�, 

১মকভা , ষৃ. ৬৮৫-৬৮৬; ড. আহমদকিাতহ্কভযনস্, আল-উপুবাতুকি্লক িিপািহলক

ইসলাম্ক ( ৈবরতক : দারসক্রপ, ১৯৮৩কেৃ.), ষৃ. ১২৯; ‘আল্কইবনকমুহা�দকইবনক

হাব্বকআল-বা দাদ্কআল-মাািরদ্, আল-আহপামুসক সুলতািনয়যাহক (ৈবরতক : দারলক

পুতুিবলক ‘ইসলাম্য়যাহ, ১৯৮৫ক েৃ.), ২৯৩; ইবনক পুদামাহ, আল-মু ন্. ৫মক ক ে�ক ( 

ৈবর�তক : দারলক িিপর, ১৯৯৭ক েৃ.) ষৃ. ৩৪২-৩৪৩ক ইসলােমরক দ�িবিধ, ষৃ. ২৩৪-

২৪৪শক 
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পুরআনক াক সু�াহরক আেলােপক হে�রক শা52িবক বযিতেরেপ, 
দল্য়পরূ, িমাযাযার,  রন�্িত, সরপার্ক অারক আাসাস, 
�শাসিনপকিমাযাকসাকয, হয়রান্কপরা, পােরকিািঁপকেদায়াকাকঘুেক
ংহূকইতযািদশকএকস�েপরকিনে�কআেলাযনাকপরাকহেলা: 

প. অারকআাসাসঃ 

রারঅনিতপক াক কমতাস্নক বযিভব রক অেনপক সময়ক সরপার্ক াক
েবসরপািরকঅারকআাসাসকপেরকাােপনশক ইসলামকঅঅবধভােবক েযক
                                                           
52হ�ক : হ�কএরকবহবযনকহদূদশকএরকশাি�পকঅার, �িতেরাধ, বাধাদান, েযেহ�্, দু‘িাক

িবেয়ক বাক বস�রক মধযপারক �িতবতপ, যাক এপিােপক অষরিাক হেতক ষৃাপক পেরশক

শর্‘আেতরকষিরভাোয়কআ�াহরকঅিধপারকলংঘেনরকপারেূকআ�াহরকষককোেপকঅাবাক

তারক রসূেলরক ষকক েযক শািবক িনিদর�ক পেরক েদয়াক হেয়েগ, তােপক হ�ক বেলশক ইসলাম্ক

শর্‘আেতরকহে�রক�পারকিন�নষক: ১. যুির, ২. ডাপািত, ৩. বযিবযার, ৪. বযিভযােররক

অষবাদশক এক যারিারক শািবক আল-পুরআেনক বি রূতক হেয়েগশক ৫. মাদপক ংহূশক এিাক

সাহাবােয়ক েপরােমরক ইরমা‘ তারাক �মািূতক হেয়েগশক অনুনষভােবক ইসলাম্ক রােররক

িবরেৃক িবেরাহেপক েপানক েপানক িিপহক িবশারদক হে�রকআাতাভুভক অষরাধক িহসােবক

আেলাযনাকপেরেগনকএবংকেপউক েপউক তেকভােবকআেলাযনাকপেরেগনশকঅতএবকবলাক

যায়, উভকগয়িাকিবেয়কহে�রকআাতাভুভকঅষরাধশকর�বয: আল‘পুবাতুকি্লকিিপিহলক

ইসলাম্, ষৃ. ১২৩-১২৪; ‘আ�ুরক রহমানক আল-রাযািয়র্, িপতাবুলক িিপিহক আলাক

মাযািহিবলকআরবা‘আ, ৫মকে-, ( ৈবরতক : দারলকপুতুিবলক ‘ইলিময়যাহ, তা. িব.), ষৃ. 

১১-১২; ৈদনি�নক র্বেনক ইসলাম, ষৃ. ৪৫৮-৪৫৯; স�াদনাক েবাডর,  ায্ক শামগুরক

রহমান, িবিধবৃকইসলাম্কআইন, ১মকে�, ১মকভা , ( ঢাপাক: ইসলািমপকিাউে�শন, 

১৯৯৫ক েৃ.), ষৃ. ২৪২; স�দনাক ষিরেদ, িাতাায়াক াক মাসাইল, ৫মক ে�, (ঢাপাক : 

ইসলািমপকিাউে�শন, ২০০১কেৃ. ), ষৃ. ১৬৬-১৬৭শ 
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েপানক �পারক অারক আাসাসেপক হারামক ক েঘােূাক পেরেগশক এক
স�েপরকমহানকআ�াহকতা‘আলাকবেলন- 

َ�ِٰقِل  ﴿ م بِۡۡل َۡيَنُ� م ب َ�ٰلَُ� ۡم
َ

م ۚنك   ُملُ
ۡ

َُأ  ََ نك   كَمُن ََ َن  ي ِ َُ ّ�َهٗ ٱ
َ

� ٰ  ]  ٢٩: افنايء[﴾ َٰ

 

‘‘েহক ইমানদার ূ! েতামরাক এেপ অষেররক স�দক অনযায়ভােবক
আাসাসকপরকনাশ’’ P52F

53
P(সূরাকআনকিনসা: ২৯) 

একস�েপরকমহনব্ক(সাঃ) বেলন- 

»من أخ  من األر  ثئاي نا� اق  خاف ن  يوم افقييم  ىل سبع أرصي«   

‘‘েযকবযিভকঅনযায়ভােবকঅেনযরকরিমরক িপয়দাংশকআাসাসকপরেব, 
িপয়ামেতরকিদনকতােপকস�করিমরকন্েযকঢুিপেয়কেদয়াকহেব’’।P53F

54
P  

একগাাাকএাাকতা‘য্রকষযরােয়রকঅষরাধশকএরকরনযকতা‘য্েররকশািবক
�েযারযক হেবশক েপউক েপউক বেলন, আাসাসক ইসলাম্ক শর্‘আেতক
যুিররক হপুেমরক অাভুরভশক সুতরাংক ইসলাম্ক রােরক েপউক যিদক
অনযায়ভােবকআাসােতকিল�কহয়, তেবকযুিররকআইনকঅনুযায়্কতারক

                                                           
53 আল-পুরআন, ৪ক: ২৯শ 
54 ইমামকবুোর্, আস- সহ্হ, ১মকে�, ষৃ. ৩৩২শ 
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হাতপাাাকহেতকষােরশক যুিররকশািবকস�েপরকআল-পুরআেনকবিূরতক
হেয়েগ,  

﴿  ۗ ِ ُّ َن ٱ ِ ٰۚ  م� ََ َ ّ َِمٗ َكَسَبٗ  ََ  ب ۚ ك ََ َج َمٗ  َ�ُه ِۡد ي
َ

ۚنك  ن َقُو َۡ ٍُ سَۡ رَُِ رُِ  َٱٱلُسٗ  ٣َٱٱلُسٗ
 ]  ٣٨: دة اليئ[

েযারক ষুরেক েহাপকঅাবাক নার্ক েহাপক উভেয়রক হাতক েপোক দাাশক
এাাকতােদরকপৃতপেমররকিলশ’’ P54F

55
P(সূরাকআলকমািয়দাহ: ৩৮ক) 

ে. দল্য়পরূকাক রন�্িতঃ 

যাপুির, ো�ারকাকঅনযানযক সুেযা -সুিবধাকইতযিদকসততা, েমধাকাক
েযা যতারক িভি�েতক নয়ক বরংক দেলরক পমর্ক বাক েনতারক আা্য়ক
হায়ারক সুবােদক �দান, ইসলােমরক দৃি�েতক ৈবধক নয়শক এক সমবক
যাপুির, ো�ার, িডলার, ষারিমা, লাইেস�, াকএল, িস �শাসিনপক
বযিভবে ররক িনপাক আমানতশক ইসলামক এক সমবক আমানতক তারক
েযা যক �াষপেদরক িনপাক েষপেগক েদয়ারক িনেদরশক িদেয়েগশক এক
স�েপরকআ�াহকতা‘আলাকবেলন, 

ۡهلَِهٗ  ﴿
َ

م  ٰ ََ ِ ِٰ  ن ََ ٰ ََ َ َۡ ٱك  ٱ �ّ َۡ ُ ُ  
َ

م ۡم  رُُم ُّ ۡ
َ يَأ ُّ  ]  ٥٨: افنايء[﴾ َنُِ  ٱ

                                                           
55 আল-পুরআন, ৫ক: ৩৮শ 
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‘‘িনিয়ক আ�াহক তা‘আলা িনেদরশক িদে�নক েয, েতামরাক েযনক
আমানতক তারক যাাারক মািলপেপক �তযাষরূক পরশ’’56( সূরাক আনক
িনসা: ৫৮) 

মহানব্ক(সঃ) বেলন: 

 »ك�م راع و��م كامل عن رعيت  «

‘‘েতামরাক �েতযেপইক দািয়দশ্লশক �েতযেপক তারক দািয়দক স�েপরক
িপয়ামেতরক িদনক িরজািসতক হেবশ’’P56F

57
P এাাক তা‘য্রক ষযরােয়রক

অষরাধশকিবযারপকএরনযকতা‘য্েররকআাতায়কশািবক�দানকপরেতক
ষােরনশP57F

58 

 . িমাযাযারক: 

িমাযাযারকসপলকযু কাকধেমরইকঅষরাধকাকদুনর্িতকিহসােবকিবেবিযতক
এবংক এিাক বহক দুনর্িতরক উসসক িহসােবক  ্পৃতশক িমাযাযারক
ষর�েররকমেধযকশশতা, িবেতেকাকঘৃূাকসৃি�কপেরকাােপশকএকরনযক

                                                           
56 আল-পুরআন, ৪: ৫৮শ 
57 ইমামক বুোর্, আস- সহ্হ, ২য়কে�, ষৃ. ১০৫৭; ইমামক মুসিলম, আস- সহ্হ, ২য়ক

ে�, ষৃ. ১২২শ 
58 ইসলােমরকদ�িবিধ, ষৃ. ২৩৪-২৪শ 
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ইসলােমক িমাযাযারকপব্রাক ানাহকাকমহাক ষােষরকঅাভুরভশ59 এক
স�েপরকআল-পুরআেনকবিূরতকহেয়েগ, 

رِ  ﴿ ٱ َّ ََ ٱل ۡن نك  َُ نُِب ۡجَت َٱٱ ِٰن  ََ ۡٱ
َ َۡ َن ٱ َِ ِم ِۡج نك  ٱلر� نُِب  ]  ٣٠: ارج[﴾  ٣سَۡۡجَت

‘‘ সুতরাংকেতামরাকমূিতরকষূরারকঅষিবষতাকবররনকপরকএবংককিমাযাক
পানকোেপ দূেরকাাপশ’’ P59F

60
P(সূরাকআলকহ�: ৩০)  

আ�াহক তা‘আলারক োঁিাক বা�াহক হায়ারক রনযক িমাযাক পাাক বররনক
পরাক অতযাবশযপশক এগাাাক এিাক তা‘য্রক ষযরােয়রক অষরাধশক
ইসলােমক িমাযাযারক মুনািিেপরক িনদশরনক বেলক বিূরতক হেয়েগশক
হাদ্েসকবিূরতকহেয়েগ, মহানব্ক(স.)বেলন 

 »بك ث ىذا ادث ي  الغيحق ثالآ«

‘‘মুনািিপ্রকলকূকিতনিাশকএরকমেধযকএপিাকহেলা, যেনকেসকপাাক
বেলকতেনকিমাযাকবেলশ’’ P60F

61
P আল-পুরআেনকবিূরতকহেয়েগ, 

                                                           
59 আি্িকআ�ুলকিা�াহকতা�ারা, ইসলােমরকদৃি�েতকঅষরাধক(আল-োতায়ুকি্কনযিরলক

ইসলাম) (ঢাপাক: ইসলািমপকিাউে�শন, ২০০৪কেৃ.) ষৃ. ১৭২-১৭৩শ 
60 আল-পুরআন, ২২ক: ৩০শ 
61  ইমামকবুোর্, আস- সহ্হ, ১মকে�, ষৃ. ৯; ইমামকমুসিলম, আস- সহ্হ, ১মকে�, 

ষৃ. ৫৬; ইামামকআবুকদাউদ, আস-সুনান, ২য়কে�ক ( েদাব�ক : মাতবাউ‘ আসাহিললক

মাতােব‘আ, তা. িব.) ষৃ. ৬৮১শ 
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رِ  ﴿ ُّٗ َن ٱ ۡسَفِل ِم
َ َۡ ِِ ٱ ۡر �ُ ِ  ٱ  َٞ ٰفَِِ ََ  ]  ١٤٥: افنايء[﴾ نُِ  ٱلُۡم

‘‘মুনািিপেদরক ্ানক হেবক েদাযেেরক সবরিন�ক বেরশ’’P61F

62
P(সূরাক আনক

িনসা: ১৫) 

ঘ. সরপার্কঅারকঅষযয়কাকঅষবযয়ক: 

ইসলােমরকদৃি�েতকঅারকঅষবযয়কাকঅষযয়কপরাকিনিেৃশ রার�ধান, 
মে্, এম.িষ. সরপার্ক পমরপতরাক াক পমরযার্ক োেপক ্রক পেরক
িবিভ�ক ষযরােয়ক দািয়দশ্লক বযিভব রক সরপািরক অোররক আষযয়ক াক
অষবযয়ক পেরক াােপনশক ইসলােমক এক ধরেনরক অষযয়ক াক অষবযয়ক
িনিেৃশকএকস�েপরকমহানব্ক(সা.) বেলন, 

»ىن كره ف�م ثالثي بيل واضيع  اليل ورثة الامال  »  

‘‘আ�াহক েতামােদরক রেনযক িতনিাক িরিনসক অষগ�ক পেরেগনশক ১. 
অনারপকাকবােরকপাাকবলাক২. স�দকঅষযয়কাকঅষবযয়কপরাকক৩. 
অতযািধপক��কপরাশ’’ P62F

63 

  

                                                           
62 আল-পুরআন, ৪ক: ১৫শ 
63 ইমামকবুোর্, আস- সহ্হ, ১মকে�, ষৃ. ২০০শ 
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ঙ. ায়াদাকেেলািকপরাঃক 

ইসলােমরক দৃি�েতক ায়াদাক েেলািক পরাক মারাাপক অষরাধশক
সাধারূতক রারন্িতক িবদ ূক েভাাক ষাায়ারক রনযক এবংক সরপািরক
পমরপতরা ূক াারকউৃােররকরনযকিবিভ�কায়াদাকপেরকাােপন, িপকক
ষরবতর্েতকতারাকেসসবকায়াদারকপাাকভুেলকযানশকইসলামকায়াদাক
ভাকপরােপকহারামকবেলকেঘােূাকপেরেগশকায়াদাকষালনকস�েপরক
আ�াহকতা‘আলাকবেলন, 

﴿  � ن�ِ َُ نك  بِۡۡلُو ۡٱسُ
َ

م ۚنك   كَمُن ََ َن  ي ِ َُ ّ�َهٗ ٱ
َ

� ٰ  ]  ١: دة اليئ[﴾ َٰ

‘‘েহক েমানদার ূ! েতামরাক ায়াদাক ষূূরক পরশ’’ P63F

64
P(সূরাক আলক

মািয়দাহ: ১) 

 মহানব্ক(স.) বেলন, মুনািিেপরকআলামতকিতনিাশক১. যেনকপাাক
বেল, িমাযাকবেলক২. যেনকায়াদাকপেরকতাকভাকপেরকএবংক ক৩.  
তারকিনপাকযেনকআমানতকরাোকহয়, েসকতারকেেয়ানতকপেরশP64F

65 

য.  িমাযাকসাকযকেদয়াঃ 

ডাভার ূক িবিভ�ক সময়ক আসাম্ক বাক বাদ্রক েমিডপযালক িরেষাারক
িলেেতক িমাযারকআ�য়ক েনন, ষুিলশকঅিিসাররাক েপেসরক যাররশ্াক
                                                           
64 আল-পুরআন, ৫ক: ১শ 
65 ইমামকবুোর্, আস- সহ্হ, ১মকে�, ষৃ. ৩২শ 
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�দােনকিমাযারকআ�য়কেররশকএভােবকঅেনপ েকেষকিমাযারকআ�য়ক
িনেয়ক মূলতক িমাযাক সাকযক েদায়াক হয়ক যাক ইসলােমক পেঠারভােবক
িনিেৃকবাকহারামশক 

একস�েপরকমহানব্ক(সা.) বেলন, 

  »أ   الكبيئر ثالث  اإلااك نيو وعقو  الوانين وثهي ة الزور«

‘‘মহাষাষসমূেহরক মেধযক অিতক রঘনযতমক হেলা, আ�াহরক সাোক
শর্পক পরা, িষতাক মাতারক সাোক দুবরযবহারক এবংক িমাযাক সাকযক
েদয়াশ P65F

66 

গ. পেমরকিািঁপকেদয়াঃ 

ইসলাম্কন্িতকঅনুযায়্কপমরযার্কবাক�িমেপরকষেককযুিভবৃকপােরক
েপানক �পারক িাঁিপক নাক িদেয়ক ষূূরক সামারক অনুযায়্ক পারক পরাক
উিযতশক ষূূরক মরুর্কবাক েবতনক িনেয়কপারকপমকপরেলকতাকঅঅবধক
হেবশকএকস�েপরকআ�াহকতা‘আলা বেলন, 

﴿  َٞ ِفِ ُمَقف� ِۡل نَ   ١َٱۡ�ل  ل� ۡنسُ َۡسَت س  ِِ ُّٗ َ ٱ ََ ُنك   ۡمَتٗل ٱ ك  َن نَِر ي ِ َُ ۡم  ٢ٱ ُنُه ك َ�ل �َر
ٱَ   ُ�ِ ۡم ُ�ۡ ُّنُه ََ ُٱ ٱ 

َ
 ]  ٣،  ١: اللسسي[﴾  ٣م

                                                           
66 ইমামকবুোর্, আস- সহ্হ, ১মকে�, ষৃ. ৩৬২শ 
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‘‘তােদরেপকেবদনাদায়পকশািবকেদায়াকহেবকযারাকমােষকপমকেবশ্ক
পের, িনেররক হপক েদায়ারক সময়ক ষুেরাষুিরক আদায়ক পেরক িপকক
অনযেপকিদেতকে েলইকপমকেদয়শ’’67( সূরাকমুতািিিি্ন: ১-৩ক) 

র.মরুদদার্ঃক 

আার-সামািরপক ে�কাষোক মরুদদার্ক মারাাপক অষরাধশক িনতযক
�েয়ারন্য়ক রবযক মূলযবৃিৃরক উে�েশযক আািপেয়ক েরেেক
অ াভািবপভােবক মুনািাক হািসলকপরােপক ইহিতপারক বাক মরুদদার্ক
বলাকহয়শকমরু�ার্রকিেলকসমােরকদুিভরককাকঅনাযারকেদোকেদয়শক
একরনযকইসলামকমরু�ার্েপকিযরতেরকহারামকেঘােূাকপেরেগকএবংক
মরুদদারকবযিভেপকএপরনকঅিভশ�কাকষাষ্কবেলকউে�েকপেরেগশক
একস�েপরক মহানব্ক (সা.) বেলন, ‘‘ষূযরবযকআাপকপেরকঅিধপক
মূেলযকিবতয়পার্কঅবশযইকষাষ্’’।P67F

68 

ব. ঘুেঃক 

ঘুেক হে�ক  াভািবপক াক ৈবধক উষােয়ক যাক িপগুক ষাায়াক যায়ক তারক
ষরাকঅঅবধকষ�ায়কঅিতিরভকিপগুকংহূকপরাশকেপানকপমরপতরাকবাক
                                                           
67 সূরাহকআল-মুতািফিি্নক: ১-৩শ 
68 ; ইমামকমুসিলম, আস- সহ্হ, ২য়কে�, ষৃ. ৩১; ইমামকিতরিময্, আস-সুনান, ১মকে-,  

( েদাব�ক : মাতবাউ‘ আসাহিললক মাতােব‘আ, তা. িব.) ষৃ. ১৫২; ৈদনি�নকর্বেনক

ইসলাম, ষৃ. ৫১৩-৫১৬শ 
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পমরযার্ক তারক উষরক দািয়দষালেনরক রনযক িনয়িমতক েবতন/ভাতাক
ষাায়াকসেযাকযিদকরাািতকিপগুকঅঅবধকষ�ায়কংহূকপেরকতাহেলক
তাক ঘুেক িহসােবক িবেবিযতশক অেনপক সময়ক  ্য়ক অসসক উে�শযক
হািসেলরকরনযক ঘুেক েদয়াক হয়শকআবারকঅেনপকসময়ক াাপা-ষয়সাক
গাাাাক উষহােররক নােমক নানাক সমং্ক �দানক পরাক হয়শক সুতরাংক
েযভােবইক েহাপ, আরক েযক নােমইক েহাপক তাক ঘুেেরক অমাভুরভশক
ইসলােমকঘুেকস�ূূরনেষকহারামশকএকস�েপরকমহানব্ক(স.) বেলন, 

  »الراو والريش فعغ  او ع«

‘‘ঘুেদাতাক াক ঘুেংিহতাক ক উভেয়রক উষরক আ�াহক তা‘আলারক
লা‘নত’’।P68F

69 

ঞ.সোসঃকক 

সোসক িবেবপহ্নক মানুেয়রক অ াভািবপক াক ষাশিবপক আযরেূরইক
িলশক ইসলামক সোসবাদক াক সোস্েপক েমাোইক ষগ�কপেরক নাশক
ইসলামকসোসেপকিনিেৃকপেরেগকএবংকএরকরনযকপিঠনকশািসারক
িনেদরশকিদেয়েগশকএকস�েপরকআল-পুরআেনকবিূরতকহেয়েগ, 

                                                           
69 �াাভ, ষৃ. ৫১৬; হাদ্সকাকসামািরপকিবজান, ষৃ. ২২১-২২২শ 
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﴿   
َ

م ك  ِِ  سََسًٗ�
َ َۡ ِ  ٱ ۡنَ   سَۡسَو َٱ ۥ  نَ�ُ رَُس َٱ  َ ُّ ٱ نَ   ُّ ِ ر َٗ ُُ َن  ي ِ َُ ُاك  ٱ ٰ َٰ َمٗ َج �ُِ ن

 
َ

م ٰف   َٰ ِخ ۡن  ِ م م� رُۡجلُُه
َ

َٱم ِۡديِهۡم  ي
َ

َُ ن ُق ََ �ُ ۡٱ 
َ

ُلُبۚنك  م ََ ُ ۡٱ ي
َ

م ۚنك   ُتلُ ََ �ُ � ِ ِ
َ َۡ ۡنك  ِمَن ٱ ۡٱ يُنَف

ٌم  � َِ ٌٞ َل ك َا ِ  ٱ�ِخَرةِ َل ۡم  َٱلَُه  ۖٗ�َ�ۡ �ّ ِ  ٱ ي   َۡ ِخ ۡم  ٰلَِك لَُه  ]  ٣٣: دة اليئ[﴾  ٣ََ

‘‘যারাক আ�াহক াক তারক রাসূেলরক িবর�েৃক লাাইক পেরক এবংক
ষৃিার্েতক িবশৃংেলাক সৃি�কপরেতকসেয�কহয়, তােদরকশািসাকএইক
েয, তােদরেপকহতযা পরাকঅাবাক্লিবৃকপরাকহেবকঅাবাকতােদরক
হাতক বাক ষাক িবষর্তক িদপক োেপক েপোক েদয়াক হেবক িপংবাক
তােদরেপক িনবরািসতক পরাক হেবশক এিাক হেলাক তােদরক পৃতপেমররক
শািসাশ’’ P69F

70
P( সূরাকআলকমািয়দাহ: ৩৩) 

তৃত্য়তঃকবাববকষদেকষ 

আধুিনপকযু কাকঅব্ারকআেলােপকআরাকপিতষয়কিদপেপকদুনর্িতক
�িতেরােধরকবাসাবকঅব্াকিহসােবকংহূকপরাকেযেতকষােরশকতেবক
শতরক হেলাক েসােলাক অবশযইক আল-পুরআনক াক সু�াহরক আেলােপক
অনুেমািদতকহেতকহেবশকিনেমূকএকস�েপরকআেলাযনাকপরাকহেলাক:  

1. বােরয়া�পরূঃ 

্াবরক বাক অ্াবরক স�ি�ক �েয়ারেনক বােরয়া�ক বাক মািলপানাক
িনিেৃকপেরকদুনর্িতরক�বূতাকদূরকপরাকেযেতকষােরশ 

                                                           
70 আল-পুরআন, ৫ক: ৩৩শ 
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2. ইসলাম্কসমারকাকশাসনকবযব্াক�বতরনঃ 

ইসলাম্ক সমারক াক শাসনক বযব্াক �িত�াক পরারক দািয়দক সমংক
মুসিলমকউ�াহরকউষরকঅিষরতকহেলাকআললাহকতা‘আলাকএকদািয়দক
ষালেনরকরনযকএমনকসহরকাক িনয়মতািেপকষ�াকঅবল�নকপরারক
ষরামশরক িদেয়েগন; যােতক মুসিলমক উ�াহক সবরপােলরকরনযকপতরবযক
সেযতনকাাপেতকষােরশকএকস�েপরকআল-পুরআেনকবিূরতকহেয়েগ,  

ِن  ﴿ ۡنَ  َل ۡنَه َٱَ� ٱِف  ٱَ  بِۡلَۡمۡوُر ُر ُّ ۡ
َٱَ�أ  ِ ۡٗ َ�ۡ ََ ٱ ِ نَ  ن َۡدُل ٍ  ي ُم

ُ
م ۡم  نُ� ِ ن م� �َُ ۡۡ َٱ

 � َكرِ نَ   ٱلُۡمن ُۡمۡفلُِر ُم ٱل َِك ُه � ٰ ََ ٱ 
ُ

 ]  ١٠٤: ال عمران[﴾  ١َٱم

‘‘েতামােদরক মেধযক এমনক এপক সাদায়ক াাপাক আবশযপ, যারাক
পলযােূরক ষোকআহবানক রানােব, অসসক াক অষরাধমূলপক পােরক
�িতেরাধক পরেবক এবংক তারাইক হে�ক সিলপামশ’’P70F

71
P(সূরাক আেলক

ইমরান: ১০৪) 

অারাসক সমারক োেপক দুনর্িতক দূরক পরারক রনযক �েয়ারন, এমনক
এপিাক েপক্য়কপতৃরষক বাক ইসলাম্কসরপারক�িত�াকপরা, যারাক
সমারক োেপক দুনর্িতক দূরক পরারক রনযক হেবক দৃঢ়ক �িতজশক এক
মূলন্িতরক আেলােপক মহানব্ক (সা.) মদ্নায়ক ইসলাম্ক সমারক
পােয়মক পেরিগেলনক এবংক তারক ািােতরক ষরক েুলািােয়ক রািশদুনক
তারইকষদাংপকঅনু রেূরকমাধযেমকইসলাম্কসমারকবযব্াকপােয়মক

                                                           
71 আল-পুরআন, ৪ক:১০৪শ 
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পেরকসমারক োেপকযাবত্য়ক দুনর্িতক ক দূরকপরারকপাযরপর্কবযব্াক
ংহূকপেরিগেলনশ72 

3. বযাষপক�যারূাঃক 

েদেশরক সপলক �যারক মাধযমক রনমতক াক রনসেযতনতাক সৃি�েতক
ার�দষূূরক ভূিমপাক ষালনক পেরক াােপশক এরনযক েরিডা, 
োিলিভশনসহক ষষ-ষিষপারক মাধযেমক যিদক রন ূেপক দুনর্িতরক
পুিলক াক তারক কিতপরক িদপােলাক স�েপরক সেযতনক পরাক যায়, 
তাহেলকতাকদুনর্িতক�িতেরােধকবিল�কভূিমপাকষালনকপরেতকষােরশ 

4. উষযুভকষাির�িমপক�দানঃক 

�েয়ারেনরক তুলনায়ক  �ক েবতেনরক পারেূক মানুেক দুনর্িতরক �িতক
আপৃ� হেয়ক াােপশক এরনযক ইসলামক �েতযপেপক এমনক মরুিরক বাক
েবতনক�দােনরকপাাক বেলেগক েযকতাক তারাক েসকতারক নযায়ানু ক াক
 াভািবপক�েয়ারনক েমাােতকষােরশক�িমপেদরকঅিধপারকস�েপরক
মহানব্ক(সা.) বেলন, ‘‘ তারাকেতামােদরকভাইশকআ�াহকতােদরেপক
েতামােদরকঅধ্নকপেরকিদেয়েগনশকপােরাকভাইকতারকঅধ্েনকাাপেলক
তারক উিযতক িনেরক যাক োেবক তাইক োায়ােবশক িনেরক যাক ষরেবক
তােপাকতাকষরেতকিদেবকএবংকতােপকিদেয়কএমনকপারকপরােবকনাক

                                                           
72 আ�ুলকপািদরক ‘আাদাহ, আত-তাশর্‘উলকরানাইলক ইসলাম্, ১মক ে�, �াভ, ষৃ. 

১৮৯-৫০৫শ 
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যাকতারকসাধযাত্তশকেপানভােবকতারকউষরকআেরািষতকেবাবাকেবিশক
হেয়কে েলকিনেরাকেসকপােরকতােপকসাহাযযকপরেবশ’’73 

5. েযা য, অিভজকাকসসকপমরযার্কিনেয়া ঃক 

দুনর্িতরক পারূক হে�ক �শাসেনরক িনিভ�ক বেরক ঘুেক াক উসেপাযক
ংহেূরকমাধযেমকঅদক, অনিভজকাকঅসসকপমরযার্ক িনেয়া কদানক
পরাশকঅাযক�শাসনেপক দুনর্িতরকপরালকংাসক োেপকরকাকপরারক
রনযক ইসলােমরক িদেদরশক হে�ক সস, িব�বক াক অিভজক পমরযার্ক
িনেয়া কপরেতকহেবশ74 আ�াহকতা‘আলাকএকস�েপরকবেলন, 

ۡسَ�  ﴿ ِن ٱ َ َم ۡٗ َخ ُٞ  ٔۡ نُِ   ِم
َ َۡ ٱ ِّي  ن ََ ۡرَت ٱۡل  ]  ٢٦: افقفص[﴾  ٢ََ

‘‘ েতামারক রনযক সেবরা�মক পমরযার্ক হেতক ষােরক েসইক বযিভ, েযক
শিভশাল্কাকিব�বশ P74F

75
P(সূরাকআলকপাসাস:২৬) 

এক স�েপরক আ�াহক তা‘আলাক আরাক বেলন, ‘‘িনিয়ক আ�াহক
তা‘আলাক েতামােদরক িনেদরশক িদে�নক েয, েতামরাক েযনক আমানতক
তারকমািলপেপক�তযাষরূকপরশ’’ P75F

76 

                                                           
73 ইমামকবুোর্, আস- সহ্হ, ২য়কে�, ষৃ. ৮৯৪শ 
74 ইমামক ইবনকতাইিময়া, আস-িসয়াসাতুশকশার‘েয়যাহক (পুেয়তক : রাম‘েয়াতুক ইহইয়াতক

তুরািগলকইসলাম্, ১৯৯৬কেৃ.), ষৃ. ৬শ 
75 আল-পুরআন, ২৮ক: ২৬শক 
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এগাাাক মহানব্ক (সা.) আমানেতরক িেয়ানতক পরােপক িপয়ামেতরক
আলামতকিহসােবকঅিভিহতকপেরেগনশকএভােবকইসলামকসস, েযা যক
াক িব�বকপমরযার্ক িনেয়াে রক মাধযেমক দুনর্িতক সংঘােনরকসথাবনাক
বতকপেরকিদেতকযায়শক 

6.  ূসেযতনতাঃক 

দুনর্িতরক ভয়াবহতাকএবংকএরক েনিতবাযপক রারঅনিতপ, সামািরপক
াকঅারঅনিতপক 

ভূিমপাক স�েপরক সপলক সােররক মানুেেপক সেযতনক পেরক তুলেতক
হেবশক যােতক সমােররক �িতিাক মানুেক দুনর্িতরক িবরেৃক �িতেরাধক
 োক তুলেতক উেদযা ্ক হয়শক িবেয়িাক পিঠনক হেলাক অসথবক নয়শক
েপননাকএেদেশরকরন ূকধমরভ্রকএবং সরলক�পৃিতরশকতােদরেপক
যিদকদুনর্িতরককিতপরক�ভাবকএবংকতারকইহপাল্নকাকষরপাল্নক
াকষিরূিতরকিবেয়কবুিবেয়কেদয়াকযায়শকতাহেলকতাকসময়কসােষকক
হেলাকঅসথবকনয়শকএরনযকিপগুকষ�াকংহূকপরাকেযেতকষােরশ 

�ামত: মসিরেদকেুতবারকসাহাযযকংহূ: 

 বগেরক বায়া�ক িদনকএলাপারকরন ূকরসিরেদক রুম‘আরকনামােযক
শািমলক হনশকএকনামােযরক েুতবায়ক নানাক িবেেয়রকঅবতারূাকপরাক
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হয়শক েসক সবক িবেেয়রক ষাশাষািশক যিদক ইমামক সােহব ূক দুনর্িতরক
ভয়াবহতাকাকতারককিতপরকিদপােলাকবুিবেয়কেদনশকতাহেলকধ্েরক
ধ্েরকরন েূরকমেধযকসেযতনতাকসৃি�কহেবশ 

িতত্য়তঃকক 

েদেশরক িবিভ�ক্ােনকায়ায-মাহিিল, তািস্র-মাহিিল, ইসলাম্ক
রলসা, েসিমনারক াক িসে�ািরয়ােমক বেরূযক ‘উলামােয়ক েপরাম’ 
যু ে��কমুিাসিসরকএবংকেযাতনামাকঅিভজকষি�তকবযিভ ূকবভবযক
েরেেক াােপনশক এসবক অনু�ােনক নানাক বয়স, েষশা, িশকাক াক
ষদমযরাদারক বহক েলােপরক সমা মক হেয়ক াােপশক সুতরাংক এসবক
অনু�ােনক যিদক দুনর্িতরক মারাাপক ষিরূিতরক পাাক বুিবেয়ক বভবযক
রাোকযায়শকতাহেলক িনঃসে�েহকআেলাানকসৃি�কহেবকএবংকরনমতক
 োক উঠেবশক তেবক এরক রনযক �েয়ারনক সুিযিাতক াক সুিবনযবক
ষিরপ�নাশ77 

7. রবাবিদিহতাঃক 

দুনর্িতমুভক সুেমাক সু�রকসমারক িবিনমরােূরকরনযক করবাবিদিহতারক
েপানকিবপ�কেনইশকসরপােররকসেববরাযকষযরায়কোেপকসবরিন�কষযরায়ক
ষযরাক রবাবিদিহতারক িনিিতপরূক দুনর্িতক �িতেরােধক পাযরপরক

                                                           
77 আার-সমািরপকসমসযাকসমাধােনকআল-হাদ্েসরকঅবদান: ে�িককতকবাংলােদশ, �াাভ, 

ষৃ. ৪৪৯শ 
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ভূিমপাক ষালনক পরেতক ষােরশক এক স�েপরক মহানব্ক (স.) বেলন, 
‘‘েতামরাক�েতযেপকদািয়দশ্লশকআরকেতামরাক�েতযেপক ্য়কদািয়দক
স�েপরকিরজািসতকহেবশ’’78 

এপবারক হযরত আল্ক (রা.) হযরতক উমারক (রা.)- েপক মদ্নারক
বাইেরক েযেতক েদেেক িরজাসাক পরেলনক েহক আম্রলক মুিমন্ন! 
আষিনক েপাাায়ক যাে�ন? উমারক (রা.) বলেলন, সাদপারক এপিাক
উাকষািলেয়েগ, আিমকতাক েঁুরেতক েবিরেয়িগশক হযরতকআল্ক (রা.) 
তেনক বলেলন, আষিনক েতাকআষনারক ষরবতর্ক েিলিা েূরকরনযক
েেলািেতরক দািয়দক ষালনক অতযাক পিঠনক পেরক িদে�নশ79 অনযক
বূরনায়করেয়েগ, হযরতকউমার (রা.) এপদাকমসিরেদকেুতবাকিদেতক
উঠেলনশকএমনকসময়করঅনপকেবদুইনকতােপকসে�াধনকপেরকবলল, 
েহক উমার! আিমক আষনারক পাাক ্নবক নাক এবংক আষনারক �িতক
আনু তযাক �দশরনক পরবক নাশক যতকূক নাকআষিনক রবাবক েদেবনক
েয, আষনারকষকক োেপকআমােদরকমােবক েযকপাষাকব�নকপরাক
হেয়েগ, তাক িদেয়ক েপানকতেমইকএতকবাকরামাক ৈতিরকপরাকসথবক
নয়শক আষিনক আমােদরক েযেয়ক েবিশক পাষাক নাক িনেলক িপভােবক
আষনারকরামাক ৈতিবকপরাকসথবকহলশ80 হযরতকউমারক (রা.) এরক

                                                           
78 ইমামক বুোর্, আস- সহ্হ, ২য়কে�, ষৃ. ১০৫৭; ইমামক মুসিলম, আস- সহ্হ, ২য়ক

ে�, ষৃ. ১২২শ 
79  ইবনকপাগ্র, আল-িবদায়াহকায়ানকিনহায়াহ, ৭মকে�ক(পায়েরাক: দারকআইয়ানকিলতক

তুরাগ, ১৯৮৮কের,) ষৃ. ১৪১শ 
80 ইসলােমরকদৃি�েতকদুনর্েতক�িতেরাধ, �াাভ, ষৃ. ২৪শ 
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েপানক�িতবাদকনাকপেরক ্য়ক ষুেষরক দৃি�কআপেূকপেরনশকতেনক
আ�ু�াহকইবনকউমারক(রা.) বেলন, মদ্নারকসপলকঅিধবাস্রকমতক
আিমকাকআমারকিষতাকএপকে�কপেরকদু‘ে�কপাষাকেষেয়িগলামশক
আমারক িষতাক দ্ঘরপায়ক েহতুক তারক �া�ক পাষাক তারাক রামাক ৈতিরক
পরাকসথবকহি�লকনাশকতাইকআমারকাকতারকপাষাকএপষকপেরক
রামাক ৈতিরক পরাক হেয়েগশক এপরনক সাধারূক �রারক পােগক
রারনায়েপরক রবাবিদিহতারক এমনক দৃ�াাক ষৃিাব্রক ইিতহােসক
িবরলশ 

8. দুনর্ িতকিবেরাধ্কসাং�ৃিতপকপমরপা�:   

দুনর্িতক িবেরাধ্ক সাং�ৃিতপকপমরপা�ক ূমানুেেপকসেযতনকপরেতক
বিল�ক ভূিমপাক ষালনক পরেতক ষােরশক এরনযক িশ�, সািহতযক াক
সং�ৃিতকযযরারকিবিভ�কশাোয়কদুনর্িতরকভয়াবহকষিরূিতরক�িতিলনক
ঘিােয়কদশরপ, ে�াতাকাকষাঠপকহদেয়কআেলাানকসৃি�কপরাকেযেতক
ষােরশ 

9. িবযারকিবভাে রক াধ্নতাঃক 

দুনর্িতক �িতেরােধরক অষিরহাযরক ষূবরশতরক হেলাক িবযারক িবভাে রক
 াধ্নতাশক িবযারক িবভা েপকসরপােররক যাবত্য়ক হবেকষ, �ভাবক
াক যাষক োেপক স�ূূরক মুভক াক  াধ্নক হেতক হেব; যােতক পেরক
স�ািনতক িবযারপবৃ�ক দুনর্িতবারেদরক িবরেৃক আইনক েমাতােবপক
িনভরেয়-িনঃস�ক িযে�ক রায়ক �দানক পরেতক ষােরনশক মহানব্ক (সা.) 
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এরকযুে কমােযুমকে ােষরকএপকস�াাকমিহলাকযুিররকদােয়কধৃতকহয়শক
তেনক মহানব্ক ক (সা.) এরক িনপাক তারক দ�ক মাপুেিরক রনযক
সুষািরশকপরাকহেলকিতিনকেরে কঅি�শমরাকহেয়কযানকএবংকবেলন,  

 غك من  ن ببغ�م ىيهم  يوا يقيمون ارد ع الوضبع و�ترون  ىيمي«
  »ع اله�ف والب يسس نيده لو حيطم  حعغت ذلك فقلعت يد ي

‘‘েতামােদরকষূবরবতর্ক েলােপরাকএকপারেূক ংসকহেয়েগকেয, যেনক
তােদরকমেধযকদুবরলকেপউকযুিরকপরত, তেনকতারাকতারকউষরকদ�ক
�েয়া কপরতকএবংকস�াাক েপউক যুিরকপরেলকতােপক েগোক িদতশক
েসইক স�ারক পসম, যারক হােতক রেয়েগক আমারক �াূ, িািতমাাকক
(মুহা�দক(স.) এরকেমেয়)  যিদকযুিরকপের, তেবকতারাকহাতকআিমক
অবশযইকেপোকিদবশ’’ P80F

81 

10. দুনর্ িতবারেদরকউষযুভকশািব �দানঃ 

দুনর্িতক দমেনরক রনযক যারাক িবযােররক মাধযেমক দুনর্িতবারক িহেসেবক
�মািূতকহেব; তােদরেপকযাাযাকাকউষযুভকশািবক�দােনরকবযব্াক
পরেতক হেবশক েযনক মানুেক শািবরক ষিরূিতরক ভেয়ক দুনর্িতক োেপক
দূেরকাােপশP81F

82 

                                                           
81  ইমামকবুোর্, আস- সহ্হ, ২য়কে�, ষৃ.১০০৩শ 
82 ইসলােমরকদৃি�েতকদুনর্িত াকদুনর্ িতক�িতেরাধ, �াাভ, ষৃ. ২৩শ 
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11. দুনর্ িতকিবেরাধ্কিদবসকষালনঃ 

দুনর্িতরকিবরেৃকরনমতকসৃি�রকরনযকদুনর্িতকিবেরাধ্কিদবসকষালনক
পরাক েযেতকষােরশকএরনযক দুনর্িতক িবেরাধ্ক িদবসকষালনকউষলেকক
উউুভকপভৃতাক াক িবতপরসহক সাং�ৃিতপক�িতেযাি তারকআেয়ারনক
পরাকেযেতকষােরশ 

12. দুনর্ িতকিবেরাধ্কেষা�ারঃ 

েষা�ার, িলিেলাকাক ি�পােররক মাধযেমক দুনর্িতক িবেরাধ্করনমতক
সৃি�ক পরাক েযেতক ষােরশক েষা�ার, িলিেলাক ইতযািদরক আপেরূ্য়ক
আেবদনকাকভাোকমানুেেরকিবেবপেপকনাাাকেদয়কএবংকঅনুভূিতেপক
আপেরূক পেরশক এরনযক দুনর্িতক িবেরাধ্ক েষা�ার, িলিেলাক াক
ি�পারক িলেেক ষিরপি�তভােবক েদেশরক ারদষূূরক ্ােনক লাি েয়ক
দুনর্িতরকিবরেৃক ূসেযতনতাকসৃি�কপরাকেযেতকষােরশ 

13.  ূ�িতেরাধঃক 

উষেরকবিূরতকষদেকষকগাাাাক দুনর্িতক�িতেরােধকআরাকপিতষয়ক
ষদেকষকংহূকপরাকেযেতকষােরশকতেবকএরকসবইকরন ূকিনভররশক
রন ূইকদুনর্িতরকিবরেৃক ূ�িতেরাধক োকতুলেতকষােরশকিনে�ক
একস�েপরকপিতষয়কষ�াকউে�েকপরাকহেলা: 
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প. স�পরে�দঃ যারাকদুনর্িতবারকতােদরকষিরিযিতকযাইকেহাপকনাক
েপন, তােদরককসাোকস�পরে�দকপরেতকহেবশকতারাকেযনকবুবেতক
ষােরক দুনর্িতরক পারেূইক রন ূক তােদরক সাক বররনক পেরেগশক
পারিাকপিঠনকহেলাকসপেলকএি েয়কএেলকতাকদুঃসাধযকনয়শক 

ে. রন�িতিনিধকনাকবানােনাঃ দুনর্িতবারেদরকরন�িতিনিধদকমূলপক
েপানক িবেেয়ক িনবরািযতক হেতক েদয়াক যােবক নাশক তারাক েভাা �াার্ক
হেল, তারাক েযনক েভাাক নাক ষায়ক েসরনযক �যারূাক যালােতক হেবশক
রন ূেপক বুবােতক হেবক এসবক েলােপরক পারেূইক সমারক োেপক
দুনর্িতকিনমূরলকহে�কনাশ 

 . সামািরপভােবকবয়পাঃ যারাকদুনর্িতবারকিহেসেবক�মািূতকহেবক
তােদরকসাোকসামািরপকস�পরকবররনকপরেতকহেবশক িবেশেকপেরক
েগেল-েমেয়র িবেয়সহক অনযানযক সামািরপক স�পরক বররনক পরারক
বযব্াক পরেতক হেরশক ষিরেশেেক বলাক যায়ক েয, উষেরাি�িেতক
িবেয়ােলারক ক যাাযাক �েয়া ক হেলক তাক দুনর্িতক �িতেরােধক বিল�ক
ভূিমপাকষালনকপরেতকষােরশক 

উষসংহারঃ 

বতরমােনক দুনর্িতকসমারকাক রারেপক ংসকাকঅধঃষতেনরকঅতলক
 হবেরক িনেকষক পরেগশকআ াম্ক িদেনরক সু্-সু�রক াক শািাষূূরক
সমারক �িত�ায়ক দুনর্িতক অবশযইক ষিরতযরযশক িবেয়িাক অত্বক
ারদষূ রূক িবধায়ক আেলাযযক অংেশক দুনর্িতরক পারূক এবংক তাক
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�িতেরােধক ইসলাম্ক ন্িতমালাক িবেেেূক পরাক হেয়েগশক এিাক যতক
আেলািযতক হেবকরন ূকএক িবেেয়কততকসেযতনক হেবকএবংকতারক
সুিলকেভাে কসমারকহেবশক 

ষিরেশেেক বলাক যায়ক েয, �বেতক উে�িেতক ন্িতমালাক াক
ষদেকষসমূহক যিদক সমােরক যাাযাভােবক বাববায়নক পরাক যায়, 
তাহেলকঅবশযইকসমারকোেপকদুনর্িতক�িতেরাধকপরাকসথবকহেবশ 


