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ইসলােম মাি� েলেভল মােকর্িট (এমএলএম) এর িবধান
মাি� েলেভল মােকর্িটং (এমএলএম) বা বহুজাত িবিশ� পণয
বাজারজাত প�িত বাংলােদেশ নতুন হেলও যু �রা�সহ িবিভ�
েদেশ অধর্ শতেকর েবি সময় আেগ এিট চালু হেয়িছল।
েনটওয়াকর্ মােকর্ি, িডের� েসিলং ও েরফাের� মােকর্িটং
িহসােবও

এিট

পিরিচত।

মাি�েলেভল

মােকর্িটং ম ূলত

িডি�িবউটরেদর েনটওয়ােকর্র মাধয্েম পণয্ ও েসবা িবি� কর
একিট �ি�য়া। আধু িনক অিভধােন এর সংজ্ঞা এভােব েদয়া হ:
(Multi-level marketing, also known as MLM or
network marketing, is a business structure where
products are sold through a networking process as
opposed to a storefront. ... is a way of selling goods
and services through distributors) অথর্াৎ‘মাি� েলেভল
মেকর্িটং যা এএলএম বা েনটওয়াকর্ মােকর্িটং নােমও পির, তা
হল একটা বয্বসায় প�িত েযখােন েনওয়ােকর্র মাধয্েম পণ
িব�য় করা হয় ... আর তা মূলত িডি�িবউটরেদর েনটওয়ােকর্র
মাধয্েম পণয্ ও েসবা িবি� করার একিট �ি�য় এ �ি�য়ায়
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আপলাইন ও ডাউনলাইন নােম বহু েরর (Multi level)
িডি�িবউটর ৈতির হয়। ডাউনলাইেনর েকােনা বয্ি� কতৃর্
িবি�ত পণয্েবয্র একিট কিমশন আপলাইেনর িডি�িবউটররা
েপেয় থােক। এেক সংেকেপ MLM বলা হয়। েযসব েদেশ এ
বয্বসা �চিলত রেয়েছ েসখােন এ বয্াপাের সু�� েকােনা আই
না থাকায় তা এখনও চালু রেয়েছ। বয্ি��াধীনতার সেবর্া
িবকােশর কারেণ অেনকাংেশই বয্বসািট বহাল রেয়েছ। িক
েসসব েদেশর সেচতন মহল �িতিনয়তই জনগণেক এ বয্বসায়
স�ৃ � হেত িনরৎসািহত করেছ।
জনসংখয্ার িদক েথেক বাংলােদশ মুসিলম িবে�র জনবহু
েদশগুেলার অনয্তম। এ েদেশ েযমিন দির� মানুেষর সংখয
অেনক েবিশ েতমিন েবকার েলােকর সংখয্াও কম নয়। শতকরা
৬৫ ভাগ মানু ষ দাির�য্সীমর িনেচ। অথর্ৈনিতক অস�লতার
কারেণ দির� ও েবকারেদর অেনেকই জিড়েয় পড়েছ এমএলএম
বয্বসায়। িক� েযেহতু এেদেশর শতকরা৯০ ভাগ মানু ষ ইসলাম
ধেমর্ িব�াসী েসেহতু ম ’িমনেদর অ�ের একিট সংশয় রেয়ই যাে�
েয এ বয্বসািট শর‘আেতর সােথ সংগিতপূণর্ িকন? আমরা
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আমােদর এ �বে� েস িদকিটই তুেল ধরার �য়াস চালােবা
ইনশাআ�াহ।

মাি� েলেভল মােকর্িট-এর শরয়ী িবধান :
মাি�েলেভল মােকর্িট-এর শরয়ী িবধান আেলাচনা করার পূেবর্
ইসলািম শরী‘আেতর কিতপয় িবধান ও নীিতমালা েযগুেলার ওপর
িভি� কের বয্বসা ও েলনেদেনর ৈবধত-অৈবধতা িনভর্র কের
েসগুেল আেলাচনা করা দরকার। িনে� সংেকেপ তা আেলাকপাত
করা হেলা:
(ক) ইসলািম শরী‘আেত হালাল ও হারাম উভয়িটই সু ��।
শরী‘আত েযটা হালাল কেরেছ েসটােক হারাম করা বা েঘাষণা
েদয়া আবার েযটা হারাম কেরেছ েসটােক হালাল েঘাষণা েদয়ার
অিধকার আ�াহ িভ� অনয্ কাও জনয্ �েযাজয্ ন পিব�
কুরআেন মহান আ�াহ এ বয্াপাের সীমাল�নকারীেদর সাবধান
কের েঘাষণা িদেয়েছন,
َٗ
ۡ َ
ُ َ ُّ ََ َ ٓ ّ َُۡ ََ ُۡ
�ٰ��َ ل�م ّمِن ّرِ ۡز ٖق ف َج َعل ُتم ّم ِۡن ُه َح َر ٗاما َو َح
﴿قل أرء�تم َا أنزل
َ ُ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ّ �ُٓ ۡ َا
[٥٩ :﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٥ قل َ أذِن ل�مۖ أم � �َِ �ف�ون
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‘‘তুিম বল, েতামরা িক কখেনা এ কথা িচ�া কের েদেখছ,
আ�াহ তা‘আলা েতামােদর জনয্ েয িরযক নািযল কেরেছন তার
মধয্ েথেক িকছু অংশেক েতামরা হারাম আর িকছু অংশেক হালাল
কের িনেয়ছ; তুিম বল, এসব হালাল-হারােমর বয্াপাের আ�হ
েতামােদর েকােনা অনু মিত িদেয়েছন, না েতামরা আ�াহর �িত
িমথয্া আেরাপ কর? [সূরা ইউনু স, আয়াত : ৫৯]
(খ) বয্বসািয়ক েলনেদেন েকে� একিট মূলনীিত হেলা তা
ৈবধ ও অনু েমািদত। 1 সু তরাং েয বয্বসা েকে� শরী‘আেতর
०F

িনেষধাজ্ঞা রেয়েছ েসগুেলা ছাড়া অনয্ সকল বয্বসা ৈবধ। েক
বয্বসােক হারাম সাবয করেত হেল এর পেক শরয়ী িনেষধাজ্ঞ
থাকেত হেব। েকােনা বয্বসারেকে� শরয়ী িনেষধাজ্ঞা না থাকে
ধের িনেত হেব তা হালাল ও অনু েমািদত।
(গ) ইসলািম শরী‘আত যা যা হালাল কেরেছ এবং যা যা
হারাম কেরেছ তা স�ূণর্ ইনসােফর িভি�েত কেরেছ। যার মেধয
মানু েষর কলয্াণ রেয়েছ শর‘আত �েণতা শুধু তাই তাের জনয্
হালাল কেরেছন এবং যার মেধয্ তােদর অকলয্াণ রেয়েছ তা
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এিট একিট �িস� মত। এর িবপরীত মত হে� েয, যতক্ষণ শ‘আতস�ত
না হেব, ততক্ষণ েকান িকছুই হালাল নয়[স�াদক]
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তােদর জনয্ হারাম কেরেছন। আমােদ ক্� জ্ঞােন হালােল
কলয্াণ এবং হারােমর অকলয্াণ বুেঝ আসুক বা না আসুক তা
ওপর িব�াস �াপন করা ঈমােনর দািব। পিব� কুরআেন মহান
আ�াহ বেলেছন,

ُ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ ُ َ َ َ َ ٰ ٓ �َ ُ ۡ َ َ ُ ّ َ ُ َ ٰ َ ّ ّ ُ ُ َ ّ َ� ح
�ه ۡم
ِ �ِ﴿ ُِلُ لهم لطَي
ِ ت و�ح ِرم علي ِهم �َۡ�ِث و�ضع �نهم إ
َ ۡ َ َ ّ َ َٰ ۡ َ ۡ َ
[١٥٧ :ت َعل ۡي ِه ۡ ۚم﴾ ]اﻷﻋﺮاف
وٱ�غ�ل لَ ِ� �ن
‘‘েয তােদর জনয্ পিব� ব হালাল কের এবং অপিব� ব�

হারাম কের; আর েয মু� কের তােদরেক তােদর গুভার ও
শৃংখল হেত, যা তােদর ওপর িছল।’’ [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত
: ১৫৭]।
(ঘ) ে�তা-িবে�তার স�িত ও আ�িরক স�ি� থাকা। েবচােকনা িবশু� হওয়ার জনয্ একিট শতর্ হেলা ে-িবে�তা
উভেয়র স�িত ও স�ি�। মহান আ�াহ পিব� কুরআেন এ মেমর্
েঘাষণা কেরেছন,
َ ّٓ
ۡ
ُ
ُ َ َ ْ ُ ُ َۡ َ ْ
َء َام ُنوا � تأ�ل ٓوا أ ۡم َ�ٰل�م بَ ۡي َن�م بِٱل َ�ٰ ِط ِل ِ�َ أن
َ
ُ
[٢٩ :اض ّمِن� ۡ ۚم﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ٖ ت َر
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ّ
ّ ٓ
َ َ�
�ٰ ﴿
ين
ِ َ�ُ َها
َ ُ َ
ت�ون ت َِ�ٰ َرةً َعن

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা এেক অপেরর স�ি� অনয্ায়ভােব
�াস কেরা না; িক� েতামােদর পর�র রাযী হেয় বয্বসা করা
ৈবধ’’ [সূরা আন-িনসা : ২৯]।
তেব স�িত ও স�ি� বলেত সব ধরেনর স�িত ও স�ি�ই
এখােন উে�শয্ নয়। বরং হাদীস েথেক জানা যায় এখােন স�িত
ও স�ি� �ারা উে�শয্ হেলা েবচ-েকনার েকে� শরী‘আত েয
সকল নীিতমালা িনধর্ারণ কেরেছ েসগুেলার আওতায় েথে
ে�তা-িবে�তা উভেয়র স�িত ও আ�িরক স�ি� থাকা। কােজই
শরী‘আত অসংগত েকােনা িবষেয় কারও পিরপূণর্ স�ি� ও স�িত
থাকেলও েসটা ইসলািম শরী‘আেতর িবচাের হালাল বয্বসার
অ�ভুর্� হেব না। উদাহরণ�রূপ বলা যায় , মদ �য়-িব�েয়র
ওপর যিদ ে�তা-িবে�তা উভেয় স�িত ও আ�িরক স�ি�
�কাশ কের তথািপ তা ৈবধ হেব না। কারণ মদটােক ইসলাম
হারাম কেরেছ। অনু রূপ সুেদর কারবার যিদ েকউ স��িচে�
কের তথািপ তা ৈবধ হেব না। কারণ ইসলাম সু দেক হারাম
কেরেছ। আবার বয্বসা েকে� যিদ �তারণা ও েধাঁকার আ�য়
েনয়া হয় তেব েসখােনও ে�তা-িবে�তার স�িত ও আ�িরক

8

স�ি� েসটােক ৈবধ করেত পাের না। কারণ ইসলাম �তারণােক
হারাম কেরেছ।
আমরা আমােদর এ �বে� মাি� েলেভল মােকর্িট-এর
ৈবধতা-অৈবধতার িবষয়িট দু ’িট িদক েথেক আেলাচনা করেবা
ইনশাআ�াহ।
�থমত : িভি�গত (substantive and theoretical)
ি�তীয়ত : প�িতগত (procedural)
িভি�গত িদক : মাি� েলেভল মােকর্িট-এর প�িত িবিভ�
সময় িবিভ� রকেমর হেলও ত�গত িভি�িট (theoretical
basis) সবসময় একই। তা হেলা, িন� েলেভেলর িডি�িবউটর
কতৃর্ক িবি�ত পেণয্র একিট কিমশন সেবর্া� েলেভল � পায়।
েযটােক এক কথায় ‘�েমর বহুর সু িবধা’ বলা যায়। েকােনা
েকােনা েলখক এর নাম িদেয়েছন ‘‘Chain reaction of
labour’’, েকউবা আবার বয্� কেরেছন ‘‘Chain pyramidal
commission’’ িকংবা ‘‘Compound brokerage’’ ইতয্ািদ
নােম। তােদর এ নীিতিটর সােথ ইসলােমর �মনীিতর রেয়েছ
সরাসির সংঘষর্। কারণ ইসলােমর �মনীিত হেল,
9

َ
ُ
ّ
ۡ
ٰ  و ۡز َر أ ۡخ َرٞ ﴿ َّ�َ تَز ُر َواز َرة
ٰ َ �ِِ  َوأن َّ ۡي َس ل٣ ى
ٰ َ �� ِن ِ�َ َما َس
�
ِ
ِ
ِ
[٣٩-٣٨ :﴾]ﻨﻟﺠﻢ٣
‘‘েকােনা মানু ষই অপেরর েবাঝা উঠােব না। মানু ষ ততটুকুই
পােব যতটুকু েস েচ�া কের’’ [সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩৮৩৯]। এ আয়াত েথেক সু �� েয, মানু ষ েকবল তার িনেজর
�েমর �তযক ফল লােভর অিধকারী। কারও িনযু � কমর্ী না হেল
একজন আেরকজেনর �েমর ফেল অংশীদার হেত পাের না।
একইভােব মানু ষ তার �েমর ফল েকবল িনকটবতর্ী েলেভল
েথেক আশা করেত পাের। েকােনা �েমই তা বহুর (multi
level) পযর� িব�ৃ ত হেত পাের না। এিট েযমন ইসলািম
�মনীিতর সােথ অসংগিতপূণর্ েতমিন মানবীয় বুি� িবেবচনায়
অ�ীকৃত। কারণ, এ বয্বসায় এক পযর্ােয় েদখা যািন�েলেভেলর
িডি�িবউটর ফিরদপুেরর মাসু দ উ�েলেভেলর িডি�িবউটর
বিরশােলর েনামানেক িচেন না, তােদর সােথ েকােনা েযাগােযাগ ও
কথা-বাতর্া েনই অথচ িনেলেভেলর মাসু দ েথেক উ�েলেভেলর
েনামান কিমশন পাে�। মানবীয় সু � িবেবক বলেছ, েকােনা
পেণয্র েপছেন েয �তক �ম িদেয়েছ েকবলমা� েসই
পাির�িমক েপেত বাধয্। িক� েয পেরক �ম িদেয়েছ েস
10

পাির�িমক েপেত বাধয্ নয়। উদাহরণ�র বলা যায়, একজন
িশকক েস তার �তযক �েমর ফল িহেসেব েবতন দািব করেত
পাের। িক� েস যিদ দািব কের, তার ছা�রা যত জনেক িশিকত
কের কমরকম কের তুলেব এবং ভিবষয্েত তারা আও যােদরেক
িশিকত কের তুলেব তােদর �েতয্েকর আেয়র একিটক্� অংশ
উধর্বতন িককেক কিমশন িহেসেব িদেত হেব তাহেল িবষয়িট
েমেন েনয়ার মত নয়। কারণ এখােন িশকেকর �ম শুধু তার
সরাসির ছা�েদর েকে� �েযাজয, তার ছা�েদর ছা� বা তােদর
ছাে�র �িত তাঁর েকােনা �ম েনই। তার �েমর িভি�েত সরাসির
তার ছা�েদর কাছ েথেক েস েবতন বা স�ান পাওয়ার অিধকার
রােখ িক� ডাউনলাইেনর ছা�েদর কাছ েথেক েস িকেসর
িভি�েত কিমশন বা েবতন েভাগ করেব?
সু তরাং ইসলািম �মনীিত ও মানবীয় বুি� িবেবচনায় �েমর
বহুর সু িবধা (multi level benefit of labour) নীিতিট
শরী‘আত স�ত হেত পাের না। অথচ এ নীিতিটই মাি� েলেভল
মােকর্িট-এর সবেচেয় বড় তাি�ক িভি�। এ িভি� সিরেয় েফলেল
এ �কার বয্বসার অি�ই থাকেব না। েকােনা সাধারণ েকা�ািন
েথেক পণয্ িকেন অপরজেনর কােছ িবি�র মাধয্েম লাভবা
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হওয়ার ৈবধ অিধকার �েতয্েকরই রেয়েছ। অনুরূপ েকােনা ে�ত
সং�হ কের েদয়ার মাধয্েম েকা�াির কাছ েথেক দালালীর
কিমশন (brokerage fee) েনয়ার অিধকারও �েতয্েকর রেয়েছ।
কারণ এ উভয় েকে�ই �তযক �ম জিড়েয় আেছ। এ �তযক
�েমর �তযক সু িবধা িনকটতম �র েথেক একবারই পাওয়ার
অিধকার রেয়েছ। িক� মাি� েলেভল মােকর্িট-এ একিট িনিদর্�
পেয়� ভয্ালুর পণয্ িকেন দালালীর অিধকার অজর্ন করা
বা�বায়ন করেত �তযক �ম িদেয় নতুন ে�তা সং�হ করেত
হয়। েয যত েবিশ ে�তা সং�হ করেত পাের েস ততজেনর
কিমশন লাভ করার অিধকার রােখ। িক� েকােনা �েমই
আপেলেভেলর �তযক �ম �য়ংি�য় �িতি�য়ার মাধয্ে সু দূরবহুদূর পয� িব�ৃ ত হেত পাের না। অথচ মাি� েলেভল মােকর্িটএ তা-ই ঘেট।
উপযু র্� আেলাচনা েথেক সু�� ে, �েতয্ক বয্ি�র আয়
দায় (income and liability) সবসময় বয্ি�গত পযর্াে
সীমাব�। তেব এ �াভািবক নীিতর বয্িত�ম েয সকল ৈবধতা
শরী‘আেত

পাওয়া

যায়

তা

শরী‘আেতর

িবধান

িহেসেব

সমােলাচনার উে�র। েযমন ধনীর স�েদ অভাবী মানু েষর
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অিধকার, সদকােয় জািরয়ার সাওয়াব, েগানােহ জািরয়া ইতয্ািদ।
এগুেলা শর‘আত �েণতা কতৃর্ক গৃহীত। কােজই তা �াভািবক
িনয়ম বিহভূ র্ত
প�িতগত িদক : মাি� েলেভল মােকর্িট-এর তাি�ক িভি�
(Theoretical Basis)-এর সােথ ইসলােমর �িতি�ত �মনীিত ও
মানবীয় বুি� িবেবচনার সাংঘিষর্ক িদকিট আেলাচনা করার পর
এবার আমরা এর িকছু প�িতগত সংঘাত িনেয় আেলাচনা করব
ইনশা আ�াহ।
মাি� েলেভল মােকর্িটং বা েনটওয়াক-এর প�িতসমূেহর মেধয্
শরী‘আত িনিষ� বহু িবষয় িবদয্মান। যার �ধানগুেলা�রূপ:
1.

�মিবহীন িবিনময় এবং িবিনময়িবহীন
�ম ()اﻷﺟﺮة ﺑﻼ ﻋﻤﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼ أﺟﺮة

2.

একিট

আকদ

(চুি�)-এর

জনয্

আেরকিটেক শতর্ কর ()ﻊ الﺼﻔﻘﺘ� ﻲﻓ ﺻﻔﻘﺔ
3.

অিজর্ত হওয়া ন-হওয়ার অিন�য়তা
()اﻟﻐﺮر

4.

সু েদর সাদৃশয্ ও দৃঢ় সে� ()ﺷﺒﻬﺔ الﺮ�ﺎ
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5.

জুয়ার সাদৃশয ()ﻬﺔ اﻤﻟيﺮﺴ

6.

বািতল প�ায় মানু েষর মাল ভক্ ( أ�ﻞ
)ﻮال اﻨﻟﺎس ﺑﺎﺒﻟﺎﻃﻞ

7.

�তারণা ও েধাঁকা ()اﻟﻐﺶ

8.

বিধর্ত মূেলয্ িব ()ﻟﻴﻊ ﺑﺎلﺴﻌﺮ اﻟﻐﺎﻲﻟ

9.

‘আকদু ল ইজারাহ’-এর উসূল পিরপ�ী
()ﺧﻼف أﺻﻮل ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة

িনে� �িতিটর িব�ািরত আেলাকপাত করা হেলা :

(ক) �মিবহীন িবিনময় এবং িবিনময়িবহীন �ম ( اﻷﺟﺮة ﺑﻼ ﻋﻤﻞ
 )واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼ أﺟﺮة: মাি� েলেভল মােকর্িটং প�িত শর‘আেতর
সােথ অস�িতপূণর্ হওয়ার অনয্তম একিট কারণ হেলা এে
‘�মিবহীন িবিনময় এবং িবিনময়িবহীন �ম’ রেয়েছ যা ইসলািম
আইন সমথর্ন কের না।
িবিনময়িবহীন �েমর িবষয়িট ফুেট উেঠ তােদর �চিলত েস
নীিতেত যােত রেয়েছ, একজন িডি�িবউটর (পিরেবশক)-এর
ডান ও বাম উভয় িদেকর েনট না চলেল েস কিমশন পােব না।
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অথর্াৎ েকউ যিদ িনধর্ািরত পেয়ে�র একজন ে�তা েজাগাড় কে
িক� আেরকজন েজাগাড় করেত অকম হয়, তেব েলাকিট
কিমশন েথেক পুেরাপুির বি�ত হেব। এমিনভােব েকউ যিদ
দু ’জন ে�তাও েকা�ািনেক এেন েদয়, িক� তারা েকা�ািনর
িনধর্ািরত পেয়� েথেক কম পেয়ে�র মালামাল �য় কের তেব
এর জনয্ও ঐ বয্ি� কিমশন পায় না। ফেল এিট িবিনময়িবহী
�েম পিরণত হয় যা ইসলািম আইেন িনিষ�। হাদীেস কুদসীেত
রেয়েছ, আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ َ ٌ ُ ََ َ َ َ ّ
ْ َ ٌ
َ َ» ﺛَﻼﺛَ ٌﺔ أَﻧَﺎ َﺧ ْﺼ ُﻤ ُﻬ ْﻢ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
ّ ﺎع
ُﺮًا
ﺎﻣ ِﺔ َر ُﺟﻞ أ� َﻄﻰ ِﺑ ُﻢَ ﻏﺪر ورﺟﻞ ﺑ
ِ
ْ ْ ٌ ُ َ ََُ َ َ َ ََ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ً اﺳﺘَﺄ َﺟ َﺮ أَﺟ
« �ا ﻓﺎﺳﺘﻮ� ِﻣﻨﻪ َولﻢ �ﻌ ِﻂ أﺟ َﺮ ُه
ﻓﺄ�ﻞ �ﻤﻨﻪ َورﺟﻞ
ِ
‘‘িকয়ামেতর িদন আিম িতন বয্ি� সােথ ঝগড়া করেবা।
(এক) েয বয্ি� আমার নােম ওয়াদা কের তা � কের। (দু ই) েয
বয্ি� েকােনা �াধীন বয্ি�েক িব�য় কের তার মূলয্ েভাগ ক
এবং (িতন) েয বয্ি� েকােনা �িমকেক কােজ িনযু� কের তার
কাছ েথেক কাজ আদায় করার পর মজুরী পিরেশাধ কের না’’
[সহীহ বুখারী : ২২২৭]।
ইসলািম শরী‘আেত ‘একিট িনিদর্� পিরমাণ কাজ করেত না
পারেল পাির�িমক পােব না’ এ ধরেনর শতর্ িদেয় েকােনা চুি�
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করা ৈবধ নয়। আ�ামা ইবন রশদ তার ‘আল-মুকা�ামাত’ �ে�
বেলেছন, ‘‘কাপেড়র িনিদর্� সংখয্ার ওপর এ চুি� কের েলা
িনেয়াগ েদয়া েয, ‘কাপেড়র এত সংখযক িব�য় করেত না পারেল
েস েকােনা পাির�িমক পােব না’ তাহেল চুি�িট ৈবধ হেব না।
কারণ এরূ েকে� িনেয়াগদাতা কমর্চারীর অ� সংখয্ক িব�
�ারা েয উপকৃত হে� তা তার জনয্ ৈবধ হেব ন।’’ [২য় খ�,
পৃ�া ৩০৯]
আর �মিবহীন িবিনময়িট সু �রভােব ফুেট উেঠ তােদর
িভি�গত িদেক যা ইেতাপূেবর্ িব�িরত আেলাকপাত করা হেয়েছ।
সংেকেপ বলা যায়, তােদর নীিতমালা রেয়েছ, েকােনা বয্ি�
িনধর্ািরত পিরমাণ পণয্ খিরে� িডি�িবউটর (পিরেবেশক)
হওয়ার পর যিদ েস দু ’জন ে�তা িনেয় আেস এবং তারা
�েতয্েক আও দু ’জনেক এবং েস চার জন আরও আটজনেক
েকা�ািনর সােথ যু � কের, তেব �থম বয্ি� এবং ি�তীয়
েলেভেলর দু ’বয্ি� ি� েলেভেলর আট বয্ি� ে�ত-পিরেবশেকর
সু বােদও েকা�ািন েথেক কিমশন েপেয় থােক। অথচ এ
আটজেনর কাউেকই �থম বয্ি� ও ি�তীয় েলেভেলর দ’বয্ি�
েকা�িনর সােথ যু � কের িন; বরং সংি�� েকা�ািনগুেলার নীিত
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অনু যায়ী এরা েকা�ািনর সােথ যু � হেয়েছ তােদর সরাসির
ওপেরর বয্ি�র েরফােরে� এবং এর জনয্ ঐ বয্ ি� িনধর্া
হাের কিমশনও পােব। এিট সু ��ই �মিবহীন িবিনময় যা
ইসলােম িনিষ�।
উপযু র্� আেলাচনা েথেক সু�� ে, তােদর এ কারবাের
িবিনময়িবহীন �ম ও �মিবহীন িবিনময় দু ’িটই পুেরাপুিরভােব
িবদয্মান রেয়েছ যা শর‘আেতর দৃ ি�েত ৈবধ নয়।

(খ) একিট আকদ (চুি�)-এর জনয্ আেরকিটেক শতর্ ক
(ﻲﻓ ﺻﻔﻘﺔ

� )ﻊ الﺼﻔﻘﺘ: মাি� েলেভল েনটওয়ািকং ৈবধ না

হওয়ার আরও একিট অনয্তম কারণ হেলা এেত হাদীেস িনিষ�
‘একই চুি�র জনয্ আেরকিটেক শতর্ ক’-এর িবষয়িট রেয়েছ।
কারণ মাি� েলেভল মােকর্িট-এ পণয্ �েয়র শেতর্ই শু
িডি�িবউটর হওয়া যায়। অথর্াৎ েকা�ািন েথেক পণয্ �য় ছাড়
িডি�িবউটর হওয়ার েকােনা সু েযাগ েনই। তাহেল এখােন পণয্
�য়েক িডি�িবউটর হওয়ার জনয্ শতর করা হে�, যা হাদীেস
িনিষ� করা হেয়েছ। রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম
বেলেছন,
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َ
َْ ْ
ََْ َ ّ َ ﻻ
« ﻓ َﺻﻔﻘ ٍﺔ
»
ِ
ِ ﺎن
ِ ﺗُ ﺻﻔﻘﺘ
‘‘একই আকেদর জনয্ আেরকিটেক শতর্ করা হালাল ’’
[তবারানী : ১৬১০]।
অপর এক হাদীেস রেয়েছ, আ�ু �াহ ইবন মাসউদ বেলন,
ُ َُ َ َ
َْ َ
ََْْ َ ْ َ َّ
ْ َ َ ُ ّ ّ �َ ّ ﻮل
اﺣ َﺪ ٍة
�� رﺳ
ِ � ِﻓ ﺻﻔﻘ ٍﺔ َو
ِ
ِ �َ َ �َ ﻋﻠﻴ ِﻪ َﺳَﻠَﻢ �ﻦ ﺻﻔﻘﺘ
‘‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম একই আকেদ
(চুি�েত) দু ’িট আকদ (চুি�) করেত িনেষধ কেরেছন’’ [মুসনাদ
আহমাদ : ৩৭৮৩]।
এ �কােরর েবচা-েকনা স�েকর্ আ�ু�াহ বন মাসউদ
বেলন,

َْ ْ
ََْ َ
ﻓ َﺻﻔﻘ ٍﺔ ِر ً�ﺎ
ِ ﺎن
ِ ﺻﻔﻘﺘ

‘‘একিট আকদ (চুি�)-এর জনয্ আেরকিটেক শতর্ করা সুদ
কারবার।’’ [সহীহ ইবন িহ�ান : ১০৫৩]
ইমাম শািফঈ রহ. এ ধরেনর হাদীেসর দু ’িট বয্াখয্াে�খ
কেরেছন,
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এক. িবে�তা বলল, আিম এ পণয্িট েতামার িনকট
নগেদ িবি� করেল এত টাকায় িবি� করব আর
বািকেত িবি� করেল এত টাকায় িবি� করেবা।
অথর্াৎ নগেদ িকনেল ম ূলয্ কম ধরা হে
দু ই. িবে�তা বলল, আিম েতামার িনকট এিট ধরা যাক
একশত টাকায় িবি� করিছ, তেব শতর্ হেলা
আমার িনকট েতামার ঘরিট এত টাকার িবিনমেয়
িবি� করেত হেব।
ইসলািমক �লারেদর সবরস�িত�েম এ দু ’�কােরর েলনেদনই
বািতল ও অৈবধ। মাি� েলেভল মােকর্িট-এর প�িত ইমাম
শািফঈর বয্াখয্ার ি�তীয়িটর সােথ িমেল যায়। কারণ তার
িডি�িবউটর হওয়ার জনয্ পণয্ �য়েক শতর্ কের থােক।
আকেদর ওপর আকেদর নামা�র।
েকােনা েকােনা মাি� েলেভল মােকর্িটং েক�ািন উপেরা�
শরয়ী সমসয্া এড়ােনার জনয্ ’িট পৃথক ফরেমর বয্ব�া কেরেছ।
একিট পণয্ �েয়র অডর্ার ফ, অনয্িট িডি�িবউটরশীেপর
আেবদন ফরম। তারা বুঝােত েচেয়েছ, এখােন পৃথক দু ’িট চুি�
হে�। অথচ মূলত কাযর্েক্ষে� একিট চুি�র জনয্ অনয্িট
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জরুি। অথর্া পণয-�য় ছাড়া িডি�িবউটর হওয়ার েকােনা
সু েযাগ েনই। তাছাড়া দু ই ফরমিবিশ� এ ধরেনর েকা�ািনর
নীিতমালায় সু ��ভােব েলখা আেছ, ‘‘আপিন িক জােনন েয,
িনিদর্� পিরমাণ পণয্ �য় ছাড়া এখােন িডি�িবউটর হবার েকা
সু েযাগ েনই?’’ [েডসিটিন-২০০০ িলিমেডট, িব�য় ও িবপনন
প�িত,

পৃ�া

:

২৬]

এমনিক

এ

সকল

েকা�ািনর

িডি�িবউটরিশপ ফরেমও িবষয়িট সু ��ভােব এেসেছ। আবার
িডি�িবউটর হওয়ার জনয্ পণয্ �েয়র শেতর্র কথােতা দ
ফরমধারীগণও

অ�ীকার

কেরন

না;

বরং

তারা

েতা

িডি�িবউটরেদরেক ‘ে�তা িডি�িবউটর’ নােমই উে�খ কেরন।
সু তরাং দু ই ফরেমর বয্ব�া করায় বয্বসািট উপেরা� হাদীেস
িনেষধাজ্ঞা েথেক েবর হেয় য িন, বরং যথারীিত আেগর
অব�ােতই বহাল আেছ যা শরী‘আেত িনিষ�।

(গ) হািসল হওয়া না-হওয়ার অিন�য়তা ( )اﻟﻐﺮر: মাি�
েলেভল মােকর্িটং অৈবধ হওয়ার আেরা একিট কারণ হেলা তােত
হাদীেস িনিষ� ( اﻟﻐﺮرহািসল হওয়া না-হওয়ার অিন�য়তা)
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রেয়েছ। হাদীস শরীেফ বিণর্ত হেয়ে, আবূ হুরায়রা রািদআ�াহ
আনহু বেল,
ْ
َْ
َ
َ
ّ ُ َُ َ َ
« � ْﻦ َ�ﻴْ ِﻊ ﺤﻟ َ َﺼﺎ ِة َو� ْﻦ َ�ﻴْ ِﻊ اﻟﻐ َﺮ ِر-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�
ِ »�� رﺳﻮل
রাসূ লু�াহ স. নু িড় পাথর িনেকপ কের �য়-িব�য় সাবয�
করা এবং বাইয়ু ল গারার (অিনি�ত �য়-িব�য় করা) েথেক
বারণ কেরেছন। [সহীহ মুসিলম : ৩৮৮১]
বাইয়ু ল গারােরর সংজ্ঞ: ইসলািম পি�তগণ বাইয়ু ল গারার এর সংজ্ঞা িবিভ�ভােব �দান কেরেছন। ে� তা �দ� হেলা :
(ক) আ�ামা কাসানী রাহ. বেলন, ‘‘গারার হে� এমন একিট
অিন�য়তা, যােত হওয়া এবং না-হওয়া উভয় িদক িবদয্মা।’’
[বাদােয়‘উস সানােয়‘উ, খ� : ৪, পৃ�া : ৩৬৬]
(খ) আ�ামা ইবনু ল আসীর জাযারী রাহ. বেলন, ‘‘যার এমন
একিট �কাশয্ রূপ রেয়েছ যা �ারা মানুষ এর �িত আকৃ� ;
িক� এমন অদৃশয্ কারণ রেয়েছ েয কারেণ তা অ�। এর
�কাশয্ রূপ ে�তােক েধাঁকায় েফেল। আর এর িভতেরর র
অজানা’’ [জােমউল উসূল, খ� : ১, পৃ�া : ৫২৭]
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(গ) আ�ামা ইবনু ল কািয়য্ম রা. বেলন, ‘‘বাইয়ু ল গারার ঐ
কারবারেক বলা হয় যােত পণয্ বা েসবা পাওয়া যােব িকনা তা
অিনি�ত অথবা চুি�ভু� বয্ি� িনেজ ত েযাগান িদেত অকম
অথবা যারা পিরণাম অজানা’’ [যাদু ল মা‘আদ, খ� : ৫, পৃ�া :
৭২৫]।
(ঘ) কােরা কােরা মেত, বাইয়ু ল গারার হেলা, ‘‘েয েকােনা
কারবােরর চুি�র মেধয্ অিন�য়ত।’’ েযমন, পুকুের বা নদীেত
মাছ েকনা-েবচা, আকােশ উড়� পািখ েবচা-েকনা ইতয্ািদ
েমাটকথা, যােত হািসল হওয়া বা না-হওয়ার অিন�য়তা
রেয়েছ তাই হে� আল-গারার। হাদীেসর ভাষয্ অনুযায়ী েয
বয্বসায় এ গারার পাওয়া যােব তা অৈবধ ও নাজািয়য। আ�মা
ইবন কুদামাহ তার ‘আশ-শারহুল কাবী’ �ে� উে�খ কেরেছন,
ইবরাহীম হারবীেক একবার িজেজ্ঞস করা হেয়িছল , েকােনা
েলাক যিদ এ শেতর্ েমারগ ভাড়া িনেত চায় েয, এ েমারগ তােক
সালােতর সময় ঘুম েথেক জাগােব তেব এ ধরেনর কারবার
জািয়য হেব িক না? িতিন উ�র িদেলন, না। কারণ এিট অিনি�ত
কারবার। হেত পাের কখেনা কখেনা েমারগ ডাকেব না, আবার
কখেনা সালােতর সমেয়র আেগ ডাকেব বা পের ডাকেব, আবার
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কখেনা হয়েতা তার মুখ েথেক ডাক েবর করার জনয্ �হােরর
�েয়াজন হেব ইতয্ািদ। সুতরাং নানািবদ অিন�য়তার স�াবনা
থাকায় এ ধরেনর চুি� জািয়য েনই। [খ� : ৩, পৃ�া : ৩১৯]
মাি� েলেভল মােকর্িটং েকা�ািনর প�িতর িদেক তাকােল
অনু েময় হয় েয, েসখােন বহু প�িতেত গারােরর উপি�িত
রেয়েছ। একজন িডি�িবউটর েয চুি�েত েকা�ািনর সােথ যু �
হয় তার মেধয্ অনয্তমেলা, েলাকিট তার ডাউনলাইন েথেক
কিমশন লাভ করেত থাকেব। অথচ তার িনেজর বানােনা দু ’জন
বয্ি� ছাড়া অনয্েদর িবষয়িট স�ূণর্ই অিনি�ত এবং অেন
কােজর ওপর িনভর্রশীল। কারণ তার িে�র েনটগুেলা সি��
বয্ি�রা অ�সর না করেল েলাকিট কিমশন পাওয়া েথেক বি�ত
হেব; েয কিমশনেক েক� কেরই েস মূ লত এ মাি� েলেভল
মােকর্িটং েকা�ািনর সােথ যু� হেয়েছ।
েকােনা েকােনা মাি� েলেভল েকা�ািনেত ‘ি� �াে�শন’ নােম
একিট প�িত রেয়েছ। বছরখােনক আেগ এ �তারণা িনেয়
পি�কায় ধারাবািহক িরেপাটর্ �কািশত হেয়িছল। ৮০০০ (আট
হাজার) টাকা িনেয় ১২ বছর পর ৩০,০০০ (ি�শ হাজার) টাকা
অথবা সমপিরমাণ অেথর্র গাছ �দােনর অ�ীকারনামায় �কর
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করা হয়। গাছ লাগােনার জনয্ আেদৗ েকােনা জায়গা �য়া করা
হেয়েছ িক না বা কতজন গাছ লাগােনার জনয্ টাকা িেয়েছ—
এসব িবষেয় একটা অ��তা েথেকই যাে�। এ সকল
অিন�য়তা

ও

অ��তার

কারেণ

ইসলািম

শরী‘আত

এ

েলনেদনেক ৈবধ সাবয্ কের না।

(ঘ) সু েদর সাদৃশয্ ও দৃঢ় সে�হ( )ﺷﺒﻬﺔ الﺮ�ﺎ: মাি� েলেভল
মােকর্িটং হালাল না হওয়ার আেরকিট কারণ হেল, এেত
শরী‘আত িনিষ� সু েদর সাদৃশয্ ও সে�হ িবদয্মান। ইসলাি
আইন অনু যায়ী েয সকল কারবাের সু েদর সাদৃশয্ ও সে�হ
রেয়েছ তা না জািয়য। ইসলািম আইনিবদগণ এ কারেণ বহু
কারবারেক িনিষ� েঘাষণা কেরেছন। কারণ রাসূলু�াহ স.
বেলেছন,

َ ٌ َ ْ
ْ ٌ ّ ُ َ َْ ٌ ّ ُ َْ
ٌ َﻌْﻠَﻤُﻬُﻦَ َﻛﺜ
ّ
، ﺎس
َ�ِ َو َ�يﻨَ ُﻬ َﻤﺎ ُمﺸت ِﺒ َﻬﺎت ﻻ
»ﺤﻟﻼل َ�ِ َاﺤﻟﺮام
ِ َّ� ِﻣ َﻦ ﻟ
ِ
َ
ََ َ
َ
َ
ّ
َﻰ
َُ ّ
َ
ْ َ
ْ
َ ْ لﺸُﺒُ َﻬﺎت ﺳْتَﺮ
ﺎت و�ﻊ ِﻓ
� َﻤ ِﻦ َّﻘ
ِ ِ ﺒأ
ِ  َوﻣﻦ َو�ﻊ ِﻓ لﺸُﺒﻬ، ﻟﻳ ِﻨ ِﻪ َو ِﻋﺮ ِﺿ ِﻪ
ِ
ْ
« ِﺤﻟ َ َﺮام
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‘‘হালাল সু �� এবং হারাম সু ��। এতদু ভেয়র মােঝ রেয়েছ
সে�হ ও সাদৃশয্ িবষয় যা অিধকাংশ মানুষই জেন না। কােজই
েয সাদৃশয্ ও সে�হ েথেক েবেচ থােক েস িনেজর �ীন ও ই�ত
রক্ করল। আর তােত জড়ােলা েস হারােম িনপিতত হেলা’’
[সহীহ বুখারী : ৫২]।
অপর এক হাদীেস এেসেছ,

َ َ
ْ َ
َ
«»دع َﻣﺎ ﻳَ ِﺮ�ﺒُﻚ ِﻰﻟ َﻣﺎﻻ ﻳَ ِﺮ�ﺒُﻚ

‘‘েতামােক যা সে�েহ েফেল তা েছেড় তুিম িনি�ত িজিনেসর
িদেক ধািবত হও।’’ [সু নান িতরিমযী : ২৫১৮, হাদীসিট সহীহ]
ইসলােমর ি�তীয় খলীফা উমার রািদয়া�াহু আনহু বেলে,
ّ
َ ُ ّ ّ �َ ّ َ ُ َ ّ �َ َ ّ ُ َ
ّ
ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َِن
�َ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ
َ َ�
ِ
ِ آن آﻳﺔ لﺮِ�ﺎ ِنَ رﺳﻮل
ِ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﺰل ِﻣﻦ اﻟﻘﺮ
َ ّ َّ
َ َ ْ ّ ََْ َ ُ
َالﺮِ�ﺒَﺔ
ﻔَﺮﺴِﻫﺎ ﻓ َﺪ ُﻋﻮا لﺮِ�ﺎ
ﻗ ِﺒﺾ ولﻢ
‘‘কুরআেনর সবর্েশষ আয়াত হে� িরবা (সু দ)-এর আয়াত।
রাসূ লু�াহ স.-এর মৃতুয্ হেয় িগেয়েছ িক� িতিন সুেদর আয়ােতর
বয্াখয্া ে িন। কােজই েতামরা সু দ এবং এমন িজিনস যােত
সু েদর সে�হ রেয়েছ তা বজর্ন কের’’ [িমশকাত : ২৮৩০, সু নান
ইবন মাজাহ : ২৪৭, হাদীসিট সহীহ]।
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উমার রািদয়া�াহু আনহুর েঘাষণা হে, েযেহতু রাসূ লু�াহ স.
িরবার আয়ােতর সু �� বয্াখয্া িদেয় য িন েসেহতু যােত
সরাসির িরবা রেয়েছ তােতা বজর্ন করেতই হেব পাশাপািশ যােত
িরবার সে�হ ও সাদৃশয্ রেয়েছ তাও বজর্ন করেত হে
মাি� েলেভল মােকর্িট-এ সু েদর সাদৃশয-এর িববরণ এভােব
েদয়া যায় েয, এসব েকা�ািনগুেলােত িডি�িবউটররা পণয্ �েয়
জনয্ উ�ু� হয় কিমশন পাওয়ার আশায়। এেত বুঝা যা, েস পণয্
�য় বাবদ েয টাকািট িদেয়েছ তা শুধু ঐ পেণয্র মূলয্ িহেসে
েদইিন বরং তা েদয়ার েপছেন তার �ধান উে�শয্ িছল
ডাউনলাইনেদর কাছ েথেক কিমশন েভাগ করা। পেণয্র ম ূলয
�দােনর পাশাপিশ কিমশেনর েয সু েযােগর আশায় েস এ
কারবারিট করেছ তাই ইসলািম শরী‘আেতর পিরভাষায় সু েদর
সাদৃশয্
কারও েনট চলমান থাকার কারেণ েস িনিদর্� টাকার
েমাকােবলায় কিমশন পাওয়ার িবষয়িট েযমিন সু েদর সােথ
সাদৃশয্পূণ েতমিন যার েনট এেকবােরই অ�সর হয় িন তার
িবষয়িটও সু েদর সাদৃশয্ েথেক মু� নয়। কারণ েস েতা টাকা
িদেয়িছল পণয্ এবং িডি�িবউটর হেয় কিমশন েভাগ করার জনয্
26

অথচ িডি�িবউটেরর েকােনা সু িবধাই েস পায় িন। তথা িকছু
টাকা িবিনমেয়র অিতির� েথেকই যাে� যা ইসলািম আইেনর
দৃি�েত সু েদর সাদৃশয্ বা সে�হম ূলক সুদ
আর তাছাড়া উপের আমরা প�িতগত িদেকর �থম েয কারণ
‘�মিবহীন িবিনময় এবং িবিনময়িবহীন �ম’ উে�খ কেরিছ তাও
ইসলামী শরী‘আেতর দৃ ি�েত সে�হমূ লক সু েদর আওতাভু�।
কারণ েসখােন �ম না িদেয় িবিনময় েনয়ািট েযমন সু দ সাদৃশয
েতমিন �ম িনেয় িবিনময় না েদয়ািটও সু দ সাদৃশয্

(ঙ) জুয়ার সাদৃশয্ ( )ﻬﺔ اﻤﻟيﺮﺴ: মাি� েলেভল মােকর্িটং
বয্বসা না জািয়য হওয়ার আও একিট কারণ হেলা, এর সােথ
জুয়ার সাদৃশয্ রেয়েছ। ইসলািম ি�তগণ এ বয্বসােক জুয়ার
সােথ তুলনা কের এেক হারাম ফেতায়া িদেয়েছন। এ বয্সায়
একজন িডি�িবউটর পণয্ �য় করার পর েস যিদ তার ডান ও
বাম হাত উভয় িদেক সমা�রাল িডি�িবউটর বাড়ােত পাের তেব
েস কিমশন পােব অনয্থায় েস েকােনা িকছুই পােব না। এিট
জুয়ার সােথ সাদৃশয্পূণর্। আর জুয়ােক ইসলািম আইন হারা
কেরেছ। পিব� কুরআেন মহান আ�াহ বেলেছন,
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َ َ�� َو ۡٱ
ٞ اب َو ۡٱ�َ ۡز َ� ٰ ُم ر ۡج
ُ نص
ُ ِ َوٱل ۡ َم ۡي
س
ِ
ُۡ
َ
[٩٠ :﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٩ �فل ُِحون

َ ۡ َء َام ُن ٓوا ْ َّ َما
ٱ� ۡم ُر
�ِ
ُۡ ّ ُ ُ َ ۡ َ
فٱجتن ِبوه َعَلَ�م

ّ ٓ
َ َ�ّ َ�ُ َها
�ٰ ﴿
ِين
ّ
َ
ّم ِۡن � َم ِل لشَ ۡي َ�ٰ ِن

‘‘েহ মু’িমনগণ! মদ, জুয়া, মূিতর্পুজার েবদী ও ভাগয্ িনণর্া
শর ঘৃণয ব�, শয়তােনর কাযর্। সুতরাং েতামরা তা বজর্ন কের—
যােত েতামরা সফলকাম হেত পােরা’’ [সূরা মািয়দা, আয়াত ন�র
: ৯০]।
ই�ারনয্াশনাল িফকহ একােডি কতৃর্ক �দ� এক ফেতায়ায়
মাি� েলেভল মােকর্িটংেক হারাম েঘাষণা করা হেয়েছ। তারা এ
িসে�েম আপলাইেনর দালালেদর েয কিমশন েদয়া হয়া তা ৈবধ
দালািলর িফ’র মেতা নয় বেল জানান। বরং তারা �মাণ কেরন
েয, এেত সু �� জুয়াবাজী িনিহত রেয়েছ।

(চ) বািতল প�ায় মানু েষর মাল ভকণ ( �ﻞ أمﻮال اﻨﻟﺎس
 )ﺎﺒﻟﺎﻃﻞ: মাি� েলেভল মােকর্িটং হালাল না হওয়ার আেরা একিট
অনয্তম কারণ হেল, এর মাধয্েম ‘অনয্ায়ভেব অেনয্র মাল
ভকণ’ করা হয় যা ইসলািম আইেন িনিষ�। এ বয্বসায়
আপলাইেনর িডি�িবউটররা ডাউনলাইন িডি�িবউটেরর িবি�
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েথেক ‘‘ত�াবধােনর’’ নাম িদেয় েয িবশাল কিমশন েভাগ কের,
ইসলািম আইেনর পি�তগণ েসটােক ‘অনয্ায়ভােব অেনয্র স�
েভাগ’-এর অ�ভুর্� কেরেছ। কারণ তােত �মিবহীন িবিনময়
রেয়েছ যা আমরা ইেতাপূেবর্র আেলাচনায় সাব� কের এেসিছ।
পিব� কুরআেন মহান আ�াহ অনয্ায়ভােব অেনয্র মালকণেক
স�ূণর্ভােব হারাম কের েঘাষণা িদেয়েছ,
َ ّٓ
ۡ
ُ
ُ َ َ ْ ُ ُ َۡ َ ْ
َء َام ُنوا � تأ�ل ٓوا أ ۡم َ�ٰل�م بَ ۡي َن�م بِٱل َ�ٰ ِط ِل ِ�َ أن
َ
ُ
[٢٩:اض ّمِن� ۡ ۚم﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ٖ ت َر

ّ ٓ
َ َ�ّ َ�ُ َها
�ٰ ﴿
ِين
َ ُ َ
ت�ون ت َِ�ٰ َرةً َعن

‘‘েহ মুিমনগণ, েতামরা পর�েরর মেধয্ েতামােদর ধ-স�দ
অনয্ায়ভােব েখেয়া ন, তেব পার�িরক স�িতেত বয্বসার
মাধয্েম হেল িভ� কথ’’ [সূরা আন-িনসা : ২৯]। িবখয্াত
মুফাসিসর আ�ু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আহুম এবং
�খয্াত তািবঈ হাসান বসরী র. এ আয়ােতর বয্াখয্ায় বে,
‘‘িবিনমেয়র শতর্যু� চুি�েত িবিনময়িবহীন উপাজর্নই হল বািত
প�ায় উপাজর্’’ [আহকামুল কুরআন (জাসসাস) খ� ২, পৃ�া :
১৭২]
েমাটকথা: অ� আয়ােত ‘‘অনয্ায়ভাে’’ বলেত এমন সব
কারবারেক বুঝােনা হেয়েছ যা আ�াহ ও তাঁর রাসূল সা�া�াহু
29

আলাইিহ ওয়াসা�াম িনিষ� কেরেছন। এ আয়ােতর বয্াখয্া
মুফাসিসরগণ উে�খ কেরন, এখােন ‘‘অনয্ায়ভাে’’ বলেত ‘‘এমন
সব প�িতর কথা বুঝােনা হেয়েছ যা সতয্ ও নয্ায়নীিত িবেরাধ
এবং ৈনিতক িদক িদেয় ও শরী‘আেতর দৃ ি�েত নাজািয়য’’ [সূরা
আন-িনসা, আয়াত ২৯]
ওআইিস‘র ই�ারনয্াশনাল িফকহ একােডিমর চীফ �লার
�েফসর ড. আ�ু স সা�ার আবু গু�াহ এ সং�� তার ফেতায়ায়
িবষয়িট

সু �রভােব

তুেল

ধেরেছন।

িতিন

বেলেছন,

“...compound brokerage falls under the category of
eating up another’s property unjustly and has an
element of gambling in it. The main factor that
contributes to this is the fact that compound
brokerage automatically implies that a portion from
the sales of the down line will be channeled to the
up

line.”

[The

Awakening,

November

2008;

http://theawakening.blogspot.com/2008]
মাি� েলেভল মােকর্িট-এর কিমশন প�িতেত িকভােব
‘‘জুয়াবাজী’’ ও ‘‘অনয্ায়ভােব অেনয্র স�দ েভ’’ জিড়েয় আেছ
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তার একিট চমৎকার বয্াখয্া িদেয় েশখ সালী আল-িহলালী
বেলন, “This type of business is pure gambling
because the purpose is to develop continuous
network of people. With this network, large number
of people at the bottom of the pyramid (down line)
pays money to a few people at the top (up line). In
this scheme, no new wealth is created; the only
wealth gained by any participation is wealth lost by
other participants. Each new member pays for the
chance to profit from payment of others who might
join

later.”

[The

Awakening,

November

2008;

http://theawakening.blogspot.com/2008]

(ছ) Business Fraud বা �তারণা ( )اﻟﻐﺶ: মাি� েলেভল
মােকর্িটং হালাল না হওয়ার আেরা একিট কারণ হেল, তােত
রেয়েছ বড় ধরেনর �তারণা। অথর্নীিতর িহসােব েকােনা
অব�ােতই তােদর এ বয্বসায় ক মােস ১০ বা ২০ শতাংশ লাভ
হেত পাের না। তাই এ ধরেনর লাভ িদেত হেল কাউেক না
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কাউেক ঠকােত হেবই। ফেল শেতর্র মারপয্চ বুেঝ উঠার আেগই
�তািরত ও কিত�� হে� এক ে�ণীর েলােকরা। অথচ
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,

ََْ ّ
«ِّ �ِ » َﻣ ْﻦ َﺶَ ﻓﻠي َﺲ

‘‘েয বয্ি� �তারণা কের েস আমার দলভু� ন’’ [সহীহ
মুসিলম : ১৯৫]।
�াম পযর্ােয় সেরজিমেন তদ� কের েদখা েগেছ এ সকল
েকা�ািনর

অিধকাংশ

ে�তাই

আপলাইেনর

অগিণত

মধয্��েভাগীেদর কিমশেনর কথা জােন না। এ িহেসেব েতা এিট
সু �� �তারণার শািমল। পৃিথবীেত যত মাি� েলেভল বয্বসা
রেয়েছ, তার মেধয্ সবেচেয় েবিশসংখয্ক মানুষ সফল হেয়ে
িমিশগােনর ‘অয্ামওে’ নােমর এমএলএম েকা�ািন। েসখােন ১০
শতাংশ িডি�িবউটর লাভ বা সফলতার মুখ েদেখেছ, বাকী ৯০
শতাংশ তােদর ক�ািজর্ত অথর্ েকা�ািনর ও ১০শতাংেশর
পেকেট ঢুিকেয় িদেয় িনেজরা �তািরত হেয়েছ।
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(জ) বিধর্ত মূেলয্ িব ( )ﻟﻴﻊ ﺑﺎلﺴﻌﺮ اﻟﻐﺎﻲﻟ: মাি� েলেভল
মােকর্িটং না জািয়য হওয়ার আও একিট কারণ হেলা, এ সকল
েকা�ািন পেণয্র যথাযথ ম ূেলয্র েচেয় অেনক েবিশ মূেলয্
িব�য় কের থােক। আর এেক্ষেতারা িবিভ� েকৗশেলর আ�য়
েনয় যা শরী‘আত অস�ত। আমরা জািন, �ািডশনাল মােকর্িট-এ
একিট পণয্ উৎপাদক েথেক েভা�া পযর্� েপৗঁছেত উৎপা +
এেজ� + পাইকার + খুচরা িবে�তা + েভা�া ইতয্ািদ কিতপয়
মধয্��েভাগী থােক। িক� মাি� েলেভল মােকর্ি-এ এসকল
মধয্�েভাগীেদর বাদ িদেয় তারা িনেজরাই ডাউনলাইন ও
আপলাইন নাম িদেয় শত সহ� মধয্�েভাগী সৃ ি� কের চলেছ।
এ িবপুল সংখয্ক মধয্��েভাগীে ক কিমশন িদেত িগেয় অে
েক্ষই েকা�ািনেক বিধর্ত মূেলয্ পণয্ িবি� করেত হয়। ত
তারা �চিলত পণয্�বয্ পিরহার কের এমন পণয্ মােকর্েট ি
আেস

েযগুেলা স�েকর্ নু েষর

েকােনা

ধারণা

েনই।

উদাহরণ�রূপ বলা যা, ‘‘নাইেজলা’’ নামক ৈতল যার পয্ােকজ
মূলয্৬০০০ টাকা। মা� এ ৬০০০ টাকায় েকা�ািন ২৭৭৫ টাকা
লাভ কের বেল �ীকার করা হয়। এভােব অনয্ানয্ পণয্গুে
ি�গুন বা তার েচেয় েবিশ দােম িবি� করা হয়।
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ইসলািম শরী‘আেত �য়-িব�য় ও যাবতীয় চুি�র েক্ষে
সেবর্া� ��তার �িত েজার তািগদ েদয়া হেয়েছ। ইসলািম
আইেন পেণয্র গুণগত মান ও ে�-িবে�তার উপি�িতেত
বাজার িনয়ি�ত হেব। িভ� েকােনা প�িতেত বাজার �ভািবত
করা শরী‘আেত িনিষ�। সু তরাং পেণয্র মান বৃি� না কের েকােনা
েকৗশল অবল�ন কের �বয্ম ূলয্ বৃি� করােক ইসলাম কখেনা
সমথর্ন কের না। েয সব েকৗশেলর মাধয্েম �েবয্র মূলয্ বৃি�
হয় তার �িতিটই ইসলাম হারাম কেরেছ। েযমন দাম বাড়ােনার
জনয্ �বয্ মজুত করা। যারা এরূপ কের ইসলােমর পিরভাষ
তারা

অিভশ�।

রাসূলু�াহ

সা�া�াহু আলইিহ

বেলেছন,

ওয়াসা�াম

َ َْ
ٌ ﻜ َﺮ َ� ُﻬ َﻮ َﺧﺎﻃ
«ﺊ
» َﻣ ِﻦ اﺣﺘ
ِ

‘‘েয বয্ি� বিধর্ত মূেলয্ িবি�র উে�েশয্ পণয্ আটেক রাে
গুনাহগা’’ [সহীহ মুসিলম : ২১৬৪]।
অনু রূপ েকৗশেল শহেরর বাইের েথেক আগত েলাকেদর
েথেক অ� মূেলয্ মাল �য় কের তা েবিশ দােম িবি� করা হেল
তা েথেকও রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িবরত
থাকেত বেলেছন। আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহু হ বেলন,
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ّ
َ َ َْ َ َ
ٌ
ّ َنَ ّﻰﺒ
«َﺎﺮﺿ ِ َﻟﺎ ٍد
ِ  »�� أن ﻳ ِبﻴﻊ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
َ
‘‘রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম শহের বসবাসকারী
েকােনা বয্ি� শহেররবাইের েথেক আগত েকােনা বয্বসায়ীর কাছ
েথেক পণয্ িকেন তা শহেরর বািস�ােদর কােছ িবি� করা েথেক
বারণ কেরেছন’’ [সহীহ মুসিলম: ৩৫২৪] এ িনেষধাজ্ঞার ফে
শহের বসবাসরত মধয্�েভাগীেদর অ� পির�েম অিধক মুনাফা
লােভর িবষয়িট ব� হেয় েগেল তারা একটু েবিশ পির�ম
েদখােনার জনয্ আে-ভােগ শহেরর বাইের িগেয় পিথমেধয্
িবে�তােদর কাছ েথেক পণয্ �য় কের তা শহের এেন েবিশ
দােম িব�য় করার েকৗশল অবল�ন করেল েস বয্াপােরও
িনেষধাজ্ঞা জাির হয়। আবূরায়রা রািদয়া�াহু নহ বেলন,
ّ َ َُ ّ
َ َ َ
َْ ّ ّ
«ﺎن
ِ َنَ رﺳﻮل
ِ  »�� ﻋ ِﻦ اﻠَﻰﻘِ ِﻠﺮُﻛﺒ-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�
‘‘রাসূলু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম শহরবাসীেক

শহরমুখী বয্বসায়ীেদর সােথ সক্ৎ কের পণয্ �য় কের তা
শহের এেন েবিশ দােম িব�য় করেত বারণ কেরেছন’’ [সহীহ
মুসিলম : ৩৮৯১]
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সু তরাং এিট সু �� েয, ইসলািম আইন �বয্ম ূেলয্র িবষয়
গু�সহ িনেয়েছ। েকােনা �কার েকৗশল অবল�ন বা কৃি�ম
সংকট সৃি�র মাধয্েম �বয্মূলয্ বৃি� করা আত স�ত নয়।
বৃ হৎ অথর্নীিতর অিনবাযর েক্সমূেহ িকছু িনয়ি�ত মধয্��েভাগীর
অনু মিত

িদেলও

েভা�া

ও

উৎপাদেকর

মােঝ

অনথর্ক

মধয্�েভাগীর সংখয্া বাড়েনা ইসলােম িনিষ�।

(ঝ) ইজারা চুি�র উসূেলর পিরপ�ী ()ﺧﻼف أﺻﻮل ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة
: এমএলএম অৈবধ হওয়ার আরও একিট কারণ হেলা তােদর
েকােনা েকােনা প�িত ইজারা চুি�র মূ লনীিতর পিরপ�ী। আমরা
জািন, এ সকল েকা�ািনগুেলার বয্াখয্া অনুযায়ী িডি�িবউটপ
চুি�িট শরী‘আেতর দৃ ি�েত ‘আকদু ল ইজারাহ।’ আর ‘আকদু ল
ইজারাহ’-এর দু ’িট েমৗিলক িদক রেয়েছ। ১. �ম বা েসবা, ২.
পাির�িমক বা িবিনময়। আকদু ল ইজারাহ শু� হওয়ার জনয্
দু ’িট শতর্ িবদয্মান থাকেতই হয়। িক� েকােনা কারবাের যিদ
দু ’িটর েকােনা একিট না থােক তথা েসবা বা �ম পাওয়া েগল
িক� িবিনময় পাওয়া েগল না িকংবা েসবা বা �ম ছাড়াই িবিনময়
পাওয়া েগল তেব েস কারবারিট ইসলািম আইেন ৈবধ নয়।
36

মাি� েলেভল মােকর্িট-এ েযেহতু দু েটারই স�াবনাই রেয়েছ
েসেহতু এ কারবার ও বয্বসা হালাল নয়

আরও কিতপয় �িট : �াগু� আেলাচনায় আমরা শর‘আেতর
নীিতমালার

সােথ

অসংগিতপূণর্ িবষয়গুেলােক িবেশষভাে

পযর্ােলাচনা কেরিছ। িে� তােদর আেরা কিতপয় �িট তুেল
ধরিছ :
(ক) আ�ুল ফুেল কলা গাছ হওয়ার �� : দাির� পীিড়ত
ও েবকারে�র এ েদেশ অেনেকই বাকপটু পিরেবশেকর কথার
মারেপঁেচ পেড় অথবা েসিমনার েদেখ েকােনা িকছু বুেঝ উঠার
আেগই �েয়াজন না থাকা সে�ও পণয্ �য় কের পিরেবশক হেয়
যায়। পরবতর্ীেত েদখা যা, েস েকান�েমই অনয্ েকােনা ে�তা
েযাগাড় করেত পাের না। ফেল তার ধনী হওয়ার �� রূপা�িরত
হয় দু ঃ�ে�।
(খ) অেনয্র ওপর চাপ সৃি� : কখেনা কখেনা েদখা যায়,
েকােনা েকােনা পিরেবশক তার েনট অ�সর করােনার জনয্ মিরয়া
হেয় উেঠ। ফেল েস তার আ�ীয়-�জন, ব�ু-বা�বেক েকা�ািনর
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সােথ যু � করেত েজার আবদার কের। আবার কখেনা িনজ
েথেক টাকা ঋণ িদেয় তােদর জনয্ পণয্ সরবরাহ কের থােক
তােদর পীড়ািপিড়র কারেণ অেনেকর ই� না থাকা সে�ও পণয্িট
িকনেত বাধয্ হয়
(গ) মূ ল েপশায় দািয়�শীলতা �াস পাওয়া : এমএলএমএর মূল কাজ েযেহতু ে�তা েজাগাড় করা তাই অনয্ানয্ চাকুর
পাশাপািশ এিট করা খুবই সহজ। ফেল েদখা যায়, অেনেকই এ
কােজ িনেজেক স�ৃ� করার কারেণ েপশাগত কােজর ফাঁেক
ফাঁেক বা অিফস সমেয়র পর ে�তার েখাঁেজ িনেজেক বয্
রাখেত বাধয হয়। এেত একিদেক েপশাগত কােজ ফাঁিক েদয়া হয়
অনয্িদেক েপশাগত কােজ তার উদয্ম ও কমর্তৎপরতার ভা
পেড়। যা একসময় জাতীয় িবপযর্য়ও হেত পাের

এমএলএম-এর সমথর্কেদর যুি� ও তা �ন : যারা এ বয্বসােক
ৈবধ বেল তারা বহুর সু িবধােক জািয়য করার জনয্ েয সকল
যু ি� �দান কের থােক তার িকছু আমরা উপযু র্� আেলাচনায়
অপেনাদন কেরিছ। েযমন, দু ’ফরেমর বয্ব�া। িে� তােদর আরও
িকছু যু ি� তুেল ধের েসগুেলা �ন করা হেলা :
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�থম যু ি� : ‘বহুর সু িবধা’ সদকােয় জািরয়ার নয্ায়:
এই কারবােরর সমথর্করা �েমর বহর সু িবধােক সদকােয়
জািরয়ার সােথ তুলনা কের বেলন, ‘‘সদকােয় জািরয়ায় বয্ি�
েযমন একবার �ম িদেয় দীঘর্িদন পযর্� এর ফল েভাগ করে
পাের েতমিন এখােন একজন একবার �তযক �ম িদেয় দীঘর্িদন
পযর্� তা েভাগ করার ৈবধতা রাে’’।
যু ি� খ�ন : তােদর এ যু ি�র ৩িট উ�র রেয়েছ।
১. সদকােয় জািরয়া একিট আধয্াি�ক িবষয় যার সােথ
অথর্ ও �ম নীিতর েকানও স�কর্ েনই। কারণ সদকাে
জািরয়ায় বয্ি� েযই ফল পায় তা হেলা ছাওয়াব যার
েকােনা আিথর্ক মূলয্ েনই। সুতরাং তােদর এ তুলনা ব
িকয়াসিট যথাযথ হয় িন। িনেরট ছাওয়ােবর িবষয়েক
আিথর্ক মূেলয্র সােথ তুলনা না করাই নীিতগত ষয়।
২. সদকােয় জািরয়ার সােথ এমএলএম-এর তুলনা
করেত হেল েকা�ািনগুেলােক েঘাষণা িদেত হেব ে,
‘‘�িতিট বয্ি� তার �তক �েমর িভি�েত েস সরাসির
যার িনকট পণয্ িবি� করেব শু ধু তার িনকট েথে
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কিমশন পােব। বাদবািক যােদর েকে� তার �তযক �ম
েনই তােদর উপকার করার কারেণ তােদর কাছ েথেক
শুধু ছাওয়ােবর আশা করেব’’ তারা এরূপ েঘাষণা িদেল
তােদর সােথ ইসলামও একমত।
৩. সদকােয় জািরয়ার িবষয়িট শরী‘আত �েণতা কতৃর্ক
�ীকৃত এবং এর ছাওয়াব িতিন িনজ ভা�ার েথেক েদন।
এেত অনয্ কােরা কিত হে� না। িক� এমএলএম
েকা�ািনগুেলা কিশনিট িনেজেদর তহিবল বা ভা�ার
েথেক েদয় না বরং তা নতুন ে�তার িনকট কমদািম
পণয্িট চড়া দােম িবি� করার মাধয্েম বিধর্ত মূেল
একিট অংশেক েকেট েকেট �দান কের। কােজই
সদকােয় জািরয়ার সােথ এর তুলনা অমূ লক।
ি�তীয় যু � : ডাউনলাইেনর েলাকেদর েপছেন আপলাইেনর
েলাকেদর েকােনা না েকােনা �ম থােক
তারা বেল, ‘‘আপলাইেনর েলাকেক তার েনট স�সারেণর
জনয্ �চুর পিরমােন খাটেত হয়। েস ঘের বেস থাকেল তার েনট
অ�সর হেতা না’’ অথবা ‘‘েযেহতু আপলাইেনর েলােকর সরাসির
�েচ�ায় দু ’জন েলাক যু � হেয়েছ এবং তােদর মাধয্েম আেরা
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দু ’জন, এভােব েনট স�সািরত হেয়েছ। কােজই ধের েনয়া যায়
েয, সকল েকে�ই তার �ম রেয়েছ’’।
যু ি�র খ�ন : ইসলািম শরী‘আেতর আইন মেত তােদর এ
যু ি�িট বািতল যু ি�। কারণ শরী‘আেতর দৃি�েত েকােনা কারবার

ৈবধ-অৈবধ হওয়ার িভি� হে� এর চুি�নামার শতর্াবি। অথর্াৎ
েকােনা চুি�েত শরী‘আত িনিষ� ধারা উে�খ থাকেল তা অৈবধ
বেল গণয্ হেব। েযেহতু এমএলএম আইন অনুযায়ী অধী� েনট
স�সারেণ উপর� বয্ি�র �ম থাকুক বা না থাকুক েনট চালু
থাকেল �েতয্েকই চুি� অনুযায়ী কিমশন লাভ করেব েসেহতু এ
চুি�িটই শরী‘আত স�ত হয় িন। আর তােদর ি�তীয় বাণী, ‘‘ধের
েনয়া যায় েয, সকল েকে�ই তােদর �ম রেয়েছ’’ এিট িভি�হীন।
কারণ

আপেলেভেল

দু ’বয্ি�েক যু� করার কারেণ

ডাউনেলেভেলর সকেলর অ�ভুর্ি�েত তার �ম রেয়ে- এমন
কথা সু � িবেবক েমেন িনেত পাের না।
তৃতীয় যু ি� : ‘বহুর সু িবধা’ বইেয়র �চার �ে�র মেতা
তারা বেল, একজন েলখক তার বইেয়র �িত সং�রেণর জনয্
�কাশক েথেক টাকা েপেয় থােক, এমএলএম-এর কিমশনও েস
ধরেনর িকছু ।
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যু ি�র খ�ন : বইেয়র �চার �ে�র সােথ এর তুলনা
অবা�র। কারণ বই যতই েবর েহাক, তােত েতা েলখেকর িচ�া
েথেক েবর হওয়া খাটুিনমাখা েলখাই থাকেছ। একিট বইেয়র মূল
উপাদান েতা আর কাগজ-কািল নয়; বরং এর েভতেরর জ্ঞান
এর মূ ল স�দ। অথচ এমএলএম-এর কিমশন কার স�দ?
চতুথর্ যুি� : ‘বহুর সু িবধা’ পুে�র আেয় িপতার হক ও অংেশর
মেতা
তারা বেল, েকােনা িপতা েযমিনভােব তার পুে�র েপছেন
িবিনেয়াগ ও ত�াবধােনর কারেণ পুে�র আেয় ৈবধ হক রােখ
েতমিনভােব এমএলএম-এ আপলাইন ‘ত�াবধােনর’ দািয়� িনেয়
ডাউনলাইেনর আেয় ৈবধ হক রােখ।
যু ি�র খ�ন : তােদর এ যু ি�িট একািধক কারেণ সিঠক নয়।
যথা :
১. পুে�র আেয় িপতার ৈবধ হেকর িবষয়িট পুে�র ওপর
িপতার িবিনেয়াগ ও ত�াবধােনর কারেণ নয় বরং তা
শরী‘আত

�েণতার

িমরাছ

আইেনর

কারেণ।

তা

িবিনেয়াগ ও ত�াবধােনর সােথ স�ৃ � নয়। তা হেল
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কনয্র আেয়ও িপতার ৈবধ হক থাকত। কারণ েসখােনও
িবিনেয়াগ ও ত�াবধােনর িবষয়িট রেয়েছ।
২. পুে�র আেয় িপতার হেকর েকােনা মাি�-েলেভল
�ভাব েনই। পু� কাউেক কােজ লাগােল েসখান েথেক
িপতা েকােনা সু িবধা পাওয়ার হক রােখ না। আবার িপতা
একই সমেয় একািধক েলেভল েযমন পু�, েপৗ� ও
�েপৗ� েথেক আিথকর্ সুিবধা দািব করেত পাের না
েযমনটা এমএলএম-এ করা হয়।
প�ম যু ি� : ‘বহুর সু িবধা’ অনাথ িশশুেক কমকম করেল তার
উপাজর্েন �াপয্ অংেশর নয্:
তারা বেল, একিট অনাথ িশশুর িপছেন িবিনেয়াগ ও �ম িদেয়
তােক িশিকত ও কমরকম কের তুলেল তার উপাজর্েন উ�
অিভভাবেকর েযমিনভােব একিট ৈবধ অংশ সৃি� হয় েতমিনভােব
মাি� েলেভল মােকর্িট-এ একজন �িতিনিধ �তযক �ম িদেয়
েকােনা নতুন বয্ি�েক এর অ�ভুর্� কর তার ভিবষয্ৎ
িন�েলেভেলর চুি�সমূ েহর মেধয্ও �িতিনিধর একিট ৈবধ অংশ
সৃ ি� হেয় যায়।
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যু ি�র খ�ন : তােদর এ যু ি�েত যিদও যেথ� িবচকণতা
রেয়েছ তথািপ তােদর এ যু ি�িট মাি� েলেভেলর সু িবধােক
সমথর্ন কের না। কারণ এেকে� েয তার িপছেন িবিনেয়াগ করল
েস একিদেক পােব ছাওয়াব যার আিথর্ক মূলয্ েনই অনয্িদ েক
েয অথর্ িবিনেয়াগ কেরিছল তা পাওয়ার অিধকার রাখেলও েসটার
সােথ বহুর পযর্� সুিবধা েভােগর েকােনা স�কর্ েনই। কারণ
েকে� অনােথর েপছেন িবিনেয়াগকারী শুধুমা� তার িবিনেয়াগকৃত
টাকারই হকদার। এর অিতির� েকােনা িকছু র েস হকদার নয়।
ষ� যু ি� : ‘বহুর সু িবধা’ বািড় ভাড়া েভােগর মেতা :
তারা বেল, ‘‘একবার �ম ও িবিনেয়াগ কের বািড়র মািলকরা
সারাজীবন বেস বেস ঐ বািড়র ভাড়া েভাগ করার েযমন ৈবধতা
রেয়েছ েতমিন এমএলএম-এ একবার �ম িদেয় ডাউনলাইন
ৈতির কের তা েথেক কিমশন েভাগ করার ৈবধতাও রেয়েছ।
কারণ, নীিত সব �ােন একই রকম হওয়া উিচত’’।
যু ি�র খ�ন : এ যু ি�েত তােদর মারেপঁেচ তারাই ধরা খায়।
কারণ একিট বািড় করার েপছেন দু ’ধরেনর িবিনেয়াগ থােক।
মািলেকর অথর্ ও �িমেকর �ম। যিদ �েমর বহর সু িবধােক
েমেন েনয়া হয় তাহেল �িতিট বািড়র ওপর �িমেকরও সু িবধা
44

েভােগর একিট �ায়ী অিধকার অিজর্ত হেতা। িক� বােব েতা
�িমক েস বািড়র েকােনা সু িবধা েভাগ কের না। কারণ এেকে�
মািলক অথর্ িবিনেয়ােগর মাধয্েম বািড় অজর্ন কেরেছ যা ভা
েদয়ার েযাগয্ আর �িমক �ম িবিনেয়াগ কের টাকা অজর্ন কেরে
যা ভাড়া েদয়ার েযাগয্ নয়। দ’পকই দু ’িট �ত� িজিনস অজর্ন
কেরেছ। এেত এিটই �মািণত হয় েয, �েতয্েক তার �েমর
এক�র সু িবধা িনকটতম �র েথেকই েপেয় থােক; বহুর েথেক
নয়। বািড়, জিম, েদাকান-পাঠ ইতয্ািদ ভাড়া িদেয় তা েথেক
সু িবধা েভাগ করা যায়। িক� তােত বহুর সু িবধা েভােগর েকােনা
িবষয় েনই। িক� টাকা-পয়সা, খাদয্�বয্ ধার বা ঋণ িদেয় ত
েথেক েকােনা রকেমর সু িবধা েনয়া সু �� সু দ।
স�ম যু ি� : ‘বহুর সু িবধা’ মািলক বেস েথেক �িমকেদর �ারা
মুনাফা লােভর মেতা :
একজন মহাজন কেয়ক বছর �ম িদেয় পণয্ উৎপাদন কের
েদাকােন বেস �িমেকর �ারা তা িবি� কিরেয় বেস বেস টাকা
গুেন। এটা যিদ ৈবধ হয় তেব এমএলএ-এ বহুর সু িবধা ৈবধ
হেব না েকন?
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যু ি�র খ�ন : অিধকার ও দায়-দািয়ে�র েক্ষ দু ’িট বয্ব�ার
মেধয্ েমৗিলক পাথর্েকয্র ফেল একিটেক অপরিটর সােথ তুল
করা সিঠক হয় িন। কারণ এরূ েকে� কমর্চারীেদরে িনেয়াগ,
েবতন-ভাতা ও আইনগত দায়-দািয়� েদয়া মািলেকর ওপর থােক
যা এমএলএম-এ েনই। তাছাড়া এ েকে�ও �েমর বহুেরর
সু িবধার িবষয়িট পাওয়া যায় না। েকননা, এ েকে� মহাজন তার
িনযু � কমর্চারর িবি�ত পেণয্র লাভ একবারই পাে�।
মহাজেনর েদাকান েথেক েয �য় কের অেনযর িনকট িব�য়
করেলা তার িনকট েথেক মহাজন েকােনা কিমশন থাকেছ না;
আর পেরর �রগুেলার কথা বাদই িদলাম
অ�ম যু ি� : ‘বহুর সু িবধা’ েপনশেনর মেতা
তারা বেল, ‘‘একজন কমর্ীর জনয্ তার চাকুর েময়াদ েশষ
হওয়ার পর েকান �কার �ম ছাড়াই েযমন েপনশন �হণ করা
ৈবধ েতমিন আমােদর এখােনও �ম ছাড়া বহুর সু িবধা ৈবধ’’।
যু ি�র খ�ন : বহুেরর সু িবধােক েপনশেনর সােথ তুলনা
করা স�ূণর্ অেযৗি�ক। কারণ সরকার বা �াইেট েকা�ািন
একজন কমর্চারীর েপছেন েয খরেচর িহসাব কের থােক তার
মেধয্ েপনশনও অ�ভুর্� থােক। কােজই েপনশন ত
46

পাির�িমেকরই একিট অংশ এবং আইনগত অিধকারও বেট।
িক� এমএলএম েকা�ািনেত িনে�র েনেটর জনয্ �েদয় কিমশন
িক তার �থম দু ’জন ে�তা বানাবার পাির�িমেকর অংশ? যিদ
তাই হয় তেব েতা িনে�র েনট না চলেলও েস তা পাবার অিধকার
দািব করেত পাের।
নবম যু ি� : ‘বহুর সু িবধা’ পার�িরক স�িতর িভি�েত ৈবধ :
তারা বেল, ‘‘ইসলাম ে�তা-িবে�তার পার�িরক স�িতর
িভি�েত বয্বসােক ৈবধ কেরেছ। আমােদর এ কারবাের পুেরাপুির
পার�িরক স�িত রেয়েছ। �া� বয়� েলােকরা ে��ায়
আমােদর সােথ চুি� করেছ। কােজই আমােদর এ কারবার ৈবধ।
যু ি�র খ�ন : আমরা শুেতই বয্বসািয়ক িকছু নীিতমালা
উে�খ কেরিছ। েসখােন এ নীিতমালার েকে� আমরা বেলিছ েয,
পার�িরক স�িতিট অবশয্ই হেত হেব কুরআন ও হাদীস �ারা
�মািণত ৈবধ িবষেয়র েকে�। কুরআন ও হাদীস যা অৈবধ
কেরেছ েস েকে� পার�িরক স�িত থাকেলও তা ৈবধ হেব না।
দির� পীিড়ত ও েবকারে�র েদেশ মানু েষর অসহায়�েক পুঁিজ
কের েস স�িত েনয়া হয় কুরআেনর এ স�িতর অ�ভু্� নয়।
র
আ�ামা আসাদ বেলন, ‘‘ঈমানদারেদরেক অপেরর স�দ
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অনয্ায়ভােব েখেত িনেষধ করা হেয়ে; এমনিক অপর পক (দু বর্ল
হওয়ার কারেণ) পিরি�িতর চােপ ব�না ও েশাষণমূলক চুি�েত
স�িত িদেলও’’ [Asad: The Message of the Quran, pp
142-4]।

মাি� েলেভল মােকর্িটং স�েকর্ িবিশ�ি�তগেণর অিভমত :
িবে�র �ায় সকল েদেশই এ বয্বসািট �চিলত রেয়েছ। তাই এর
ৈবধতা-অৈবধতা ও উপকার-অপকার িনেয় িবিশ� পি�তগণ
িবিভ� ম�বয্ কেরেছন। িে� িবেশষ িবেশষ কিতপয় ম�বয্
�দ� হেলা :
(ক) ইসলামী িফকহ একােডিম ১৭ জুন ২০০৩ সােল এর
তৃতীয় অিধেবশেন েয িস�া� �হণ কের তা হল : ‘‘িবজনাস
েকা�ািন ও এর মত অনয্ সকল মাি� েলেভল মােকর্িটংেয়
েকা�ািন সমূেহর বয্বসায় অংশ�হণ করা শর‘আেত জােয়য হেব
না।.....’’ িলংক:
http://www.islamway.com/index.php?iw_s=Fatawa&i
w_a=view&fatwa_id=31900
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(খ) সউিদ আরেবর উ� ওলামা পিরষদ মাি� েলেভল
মােকর্িটংেয়র বয্াপাের িবিণর্ত অিভমত বয্� কেরেছ:
‘‘িপরািমড ি�েমর উপর িভি� কের েয বয্বসা চলে, যােক
মাি�েলেভল মােকর্িটং বেল অিভিহত করা হ, তা হারাম। েকননা
এ বয্বসার ম ূল উে�শয্ হেলা েকা�ািনর নতুন সদসয্ বািন
কিমশন অজর্, েকা�ািনর উৎপািদত পণয্ িব�য় েথেক অিজর্
লাভ মূল উে�শয্ নয়। যখন কিমশেনর পিরমাণ েপৗঁেছ যায় হাজার (িরয়াল), একই সময় তখন উৎপািদত পেণয্র ম ূলয্ মা
কেয়ক শত (িরয়াল)ও অিত�ম কের না। েয েকান বুি�মান
মানু ষেক এ দু েটার েকানটা �হণ করেব িজজ্ঞাসা করা হেল ে
অবশয্ই কিমশন এখিতয়ার করেব
এজনয্ই এ েকা�ািনগুেলা তার

পেণয্র �চার ও

মােকর্িটংেয়র েক্ষে� িবশাল কিমশন �াি�র িবষয়িট উপ�া
কের,

যা

অংশ�হণকারী

বয্ি�রা লাভ করেব এবং

কা�মারেদরেক পেণয্র সামানয্ মূেলয্র েমাকােবলায় বড় ধরে
লাভ েদয়ার েলাভ েদখায়। আর েকা�ািন েয পেণয্র মােকর্িট
কের েবড়ায়, েসটা শুধুই কিশন লােভর একটা মাধয্ম মা�।
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েকা�ািনর েলনেদেনর এ বা�বতার কারেণ এ বয্বসািট হারাম।
হারাম হওয়ার কারণগুেলা িব�ািরতভােব িন�রূ:
১. এ বয্বসায় দ’ �কার সু দই িবদয্মান:ক. িরবা আল-ফাদল
খ. িরবা আন-নাসীআহ
েকননা �াহক অ� িকছু টাকা িদেয় অেনক েবিশ টাকা অজর্ন
কের থােক। ফেল তা টাকার িবিনমেয় পরবিতর্েত অিতির�সহ
টাকা �দান হেয় যাে�। আর এটাই হে� েস িরবা বা সু দ যা
কুরআন, হাদীস ও ইজমা �ারা হারাম সাবয্� হেয়েছ। আর
েকা�ািন কতৃর্ক িব�ীত পণয্ শুধু আড়াল ও মাধয্ম িহে
বয্বহার করা হেয়ে, যা �য় করা �াহেকর উে�শয্ নয়। সুতরাং
পণয্ �য় করা ে�ও এ েলনেদন ৈবধ হেব না।
২. এটা এমন ‘গারার’ ও অি�য়তামূ লক েলেনেদেনর অ�ভুর�
যা শরী‘আেত হারাম। েকননা �াহক জােন না েস �েয়জনীয়
সংখয্ক কা�মার েযাগাড় করেত পারেব ি-না। আর িপরািমড
বা েনটওয়াকর্ মােকর্িটং যতই েত থাকুক, তা েকান এক সময়
অবশয্ই েশষ পযর্ােয় উপনীত হেত বাধয্। আর �াহক জােন
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েয, েস িক িপরািমড ি�েম স�ৃ� হেয় সেববর্া� র পযর্�
েপৗঁেছ লাভবান হেত পারে? নািক সবর্িন� �ের েথেক িগেয়
ক্ষিত�� হ? অবশয্ �থম িদেকর িকছু �াহকই শু ধু লাভবা
হেবন,

আর

অিধকাংশই

ক্ষিত�� হেবন। এটাই হে

অিন�য়তামূলক েলনেদেনর বা�বতা। আর তা হেলা দু িদেকর এ
টানাটািন। তেব খারাপ ও ক্ষিত�� হওয়ার স�াবনাই েব। নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম েলনেদেনর অিন�য়তায় স�ৃ�
হেত িনেষধ কেরেছন। [সহীহ মুসিলম]
৩. এ েলনেদেনর মেধয্ রেয়েছ েকা�ািন কতৃর্ক মানুেষ
স�দ অনয্ায়ভােব আ�সা; েকননা েকা�ািন ছাড়া �কৃতপেক্
অনয্রা এ ধরেনর চুি� েথেক লাভবান হ না। অবশয্ েকা�ািন
�াহকেদর িকছু সংখয্কেক লাভ �দান কের অনয্েদরেক �তাির
করার জনয্। এ িবষয়িটেক হারাম বেল কুরআে েঘাষণা েদয়া
হেয়েছ, ‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা বািতল প�ায় েতামােদর
িনেজেদর স�দ ভক্ষণ কেরা ন’’ [আন-িনসা : ২৯]
৪. এ েলেনেদেনর মেধয্ রেয়েছ �তারণ, অ��তা ও
মানু ষেক সংশয়া�� রাখা। েযমন এখােন পণয্ �য় এমনভােব
েদখােনা হয় েযন েসটাই এ েলনেদেনর মূল উে�শয। অথচ �কৃত
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অব�া এর িবপরীত। তদু পির এখােন বড় ধরেনর কিমশেনর
েলাভ েদখােনা হয়, যা অিধকাংশ সময়ই বা�বািয়ত হয় না। আর
এটাই হল েস �তারণা যা শরী‘আেত হারাম। নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, ‘‘েয আমােদরেক �তািরত করল
েস আমােদর অ�ভূ র্� নয়’’ [সহীহ মুসিলম] িতিন আেরা
বেলেছন, ‘‘ে�তা-িবে�তা পৃথক না হওয়া পযর্� তােদর
এখিতয়ার থাকেব। যিদ তারা সতয্বাদী হয় ও সবিকছু িবশদভােব
�� কের তাহেল তােদর েবচােকনায় বরকত েদয়া হয়। আর
যিদ তারা িমথয্া বেল ও েগাপন কের তেব তােদর েবচােকনার
বরকত চেল যায়।’’ [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলম]
আর েয বলা হয়, এ েলনেদন হে� এক ধরেনর দালািল, েস
দািব শু� নয়। কারণ দালাি হে� এক ধরেনর চুি�, যার ফেল
পণয্ েবচােকনা স�� হেল দালাল তার পাির�িমক পায়। অথচ
েনটওয়াকর্ মােকর্িটংেয়র �াহকই পণয্ িব�েয়র মূলয্ পিরে
কের। তদু পির দালািলর মূ ল উে�শয্ হে� পেণয্র �কৃ
মােকর্িট, অথচ মাি� েলেভল মােকর্িটং হল এর স�ূণর্ িবপর;
েকননা এর মূল উে�শয্ কিমশেনর মােকর্ি, পেণয্র নয়। এ
কারেণই মাি� েলেভেলর �াহক েচ�া কের এেকর পর এক এ
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কিমশন বািণেজয্র মােকর্িটংেয়র যা দালার িবপরীত। কারণ
দালাল এ বয্ি�র কােছ মােকর্িটং কের েয �কৃতই পণয্
করেত চায়। ফেল উভেয়র পাথর্কয্ খুবই �
অনু রূপভােব এ কিমশনেক েহবা বা অনুদান িহেসেব মেন
করা যােব না। আর যিদ এেক েহবা বা অনু দান বেল চািলেয়
েদয়া হয়, তেব মেন রাখেত হেব সকল েহবা শরী‘আেত জােয়য
েনই। েযমন ঋেণর উপর েহবা েদয়া-েনয়া সু দ বেল গণয্।
এজনয্ই আবদু�াহ ইবন সালাম র. আবু বুরদাহ রা.েক
বেলিছেলন, ‘‘তুিম এমন যমীেন আছ, েযখােন সু দ �চিলত। যখন
েকান বয্ি�র কােছ েতামার েকান পাওনা থাে< এরপর েস যিদ
েতামােক এক েবাঝা ঘাস, অথবা যব িকংবা এক েবাঝা েগা-খাদয্
�দান কের তাহেল তা হেব সু দ।’’ [সহীহ বুখারী]
েয উে�েশয্ েহবা �দান করা হয় েস উে�েশয্র শরয়ী িবধা
িক হেব েস আেলােক েহবার হুকম িনধর্ািরত হেব। এজনয
যাকাত আদায়কারী কমর্চারী েয এেস বেলিছ, ‘এটা আপনােদর
জনয্ আর এটা আমােক হািদয়া েদয়া হেয়ে’, তার বয্পের নবী
সা. বেলেছন, ‘‘তুিম েকন েতামার বাবা-মােয়র বািড়েত বেস থাক

53

িন? তাহেল েদখেত েতামােক হািদয়া েদয়া হয় িক-না!’’ [সহীহ
বুখারী ও মুসিলম]
মাি� েলেভল মােকর্িটংেয়র এ কিমশন েদয়া হয় শু ধু
েনটওয়াকর্ মােকর্িটংেয়র জ, এেক েয নােমই অিভিহত করা
েহাক না েকন, চাই হািদয়া বা েহবা িকংবা অনয্ েকান নেম,
তােত এর �কৃত অব�া ও িবধােনর েকান িকছু ই পিরবিতর্ত হেব
না।...’’
গেবষণা ও ফাতওয়ার �ায়ী কিমিট, সউদী আরব
সভাপিত :
শাইখ আবদু ল আযীয আল-শাইখ
সদসয্বৃ�:
শাইখ সােলহ আল-ফাওযান

শাইখ আবদু �াহ আল-গুদাইয়া

শাইখ আবদু �াহ আল-মুতলাক

শাইখ আবদু �াহ আর-রাকবান

শাইখ আহমাদ আল-মুবারাকী
[ফতওয়া নং- ২২৯৩৫; তাং ১৪-০৩-১৪২৫ িহ.]
িলংক: http://www.islamqa.com/en/ref/42579
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(গ) িবিশ� েলখক, অধয্াপক ও মাি� েলেভল মােকর্িট
িবেশষজ্ঞ রবাটর্ লের� িফৎসপয্াি�ক এ বয্বপর ১৪ বছর
গেবষণা কেরেছন এবং িনেজও কানাডার একিট �িত�ােনর সােথ
যু � েথেকেছন। িতিন িলেখেছন, 'Its promoters would like
you to believe that it is the wave of the future, a
business model that is gaining momentum, growing
in acceptance and legitimacy, and will eventually
replace most other forms of marketing. Many
people are led to believe that success will come to
anyone who believes in the system and adheres to
its methods. Unfortunately, the MLM business
model is a hoax that is hidden beneath misleading
slogans.' অথর্াৎ‘এর উেদয্া�ারা চায় আপিন এ িব�াস করেবন
েয, এটা ভিবষয্েতর ধার, একটা িবজেনস মেডল, যা
�হণেযাগয্তা পাে, এর আইিন েযৗি�কতা বাড়েছ এবং অিচেরই
এিট মােকর্িটংেয়র অনয্ সব ধরেনর �ান দখল কের েনেব
অেনকেক এটাও িব�াস করােনা হয় েয, যারা এ িসে�েমর �িত
আ�া রােখ, সাফলয্ তােদরেকই ধরা েদেব। দূভর্াগয্,
এমএলএম িবজেনস মেডল হল একিট �তারণা যা লু িকেয় আেছ
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ভুল ে�াগােনর আড়ােল।’ [সূ� : ই�ারেনট] তার একিট িবখয্াত
�ব� রেয়েছ যার িশেরানাম ‘‘এমএলএম বয্বসায় ১০িট বড়
িমথয্’’।

(ঘ) ওয়া�ার েজ কালর্ ওেয়�ানর্ জানর্াল অব কিমউিনেকশে
িলেখেছন ‘‘MLM organizations have been described by
some as cults, pyramid schemes or organizations
rife with misleading, deceptive, and unethical
behavior,

such

as

the

questionable

use

of

evangelical discourse to promote the business, and
the

exploitation

of

personal

relationships

for

financial gain’’ [সূ� : ই�ারেনট]

(ঘ) মােলিশয়ার িবিশ� পি�ত যাহারু�ীন আ�ুর রহমান
এমএলএম-এর কিমশন েভাগেক হারাম গণয্ কের বেল,
“Generally, commission that is earned through sales
of goods and services (like brokerage fee) is
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permissible in Islam. …However the commission in
MLM and pyramid schemes may convert to haram
status if (1) sales commission of the network is tied
to

his/her

personal

sale….”

(2)

Commission

originates from an unknown down line because the
network is too big. As a result, the upline seem to
enjoy commission without the need to put any
effort. This could be classified as compound
brokerage (broker on broker on broker…) which
falls under the category of eating up another’s
property unjustly and has an element of gambling
in it.” [www.zaharuddin.net]

উপসংহার:
সবেশেষ আমরা এ কথা বলেত পাির েয, এ বয্বসা শু ধ
শরী‘আেতর

সােথই

সাংঘিষর্ক নয় বরং �াভািবক বুি�

িবেবচনায়ও এিট অসংগিতপূণর্ মুখেরাচক গ� শুিনে, ধনী
হওয়ার �� েদিখেয় শেতর্র েবড়াজােল আটেক এ বয্বসা
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�জাধারীরা শত শত মানু ষেক সবর্�া� করে, িছিনেয় িনে�
েকািট েকািট টাকা। সরকার, মসিজেদর ইমাম-খতীব, সমােজর
েনতা, বুি�জীবী ও িবিশ� বয্ি�বেগর্র দািয়� হল এ বয্াপা
সমােজর েলাকেদর সেচতন করা। আ�াহ আমােদর সকলেক এ
বয্বসার খ�ের পড়া েথেক রক্ষা করুন। !!
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