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মানব স�দ উ�য়েন ইসলাম 
 �াআনতা‘ লানমানুষেকনসবরেে�ন নসুুরতমন কক ৃতেতন

সকৃ�নকেরেছননএবংননবীন নরাসূলনপাৃঠেয়নেকার ননৃশকান ৃদেয়ন

 �াআরনজৃমেননতাঁরন�ৃতনীৃতে�রনদাৃয়�নঅপরননকেরেছনননতাইন

সংগতনকারেণইনমানুষনপকৃথবীরনসবরেে�নস�দনআ য়ান বাানীয়নন

যাঁরানতাঁেদরনৃবেবকনবুৃ�ন ন �াআর ৃবধাননবা�বায়েনরনমাধযেমন

ৃনেজেক  নএনপকৃথবীেকনসুুরন নকলযােননপৃরপূণরনকরেবননৃকিন

এনমানবেগা�ীন ৃনেজেদরনকমরেদােষনএনপকৃথবীেকনকুলৃষতনকেরেছন

 ন ৃনেজইন পকৃথবীরন সমসযান  ন েবাাান আেয়ন ৃগেয়েছনন পাশৃবকন

�ভােবন অভয্ন আীনতাা্েদরন আীনতেমন েনেমন ৃগেয়েছনন  �াআ 

বেলন: ﴿ �َِۡسَفَل َ�ٰفِل
َ
َّ َرَدۡدَ�ُٰه أ ُُ٥﴾  ‘‘অতপরন  ৃমন তােদরেকন

আীনতাা্েদরনআীনতেমনপৃরণতনকৃর’’। 

এটান বলেলন অেতাৃ�ন আেবন নান েয, বতরমােনন মানুষন ৃআংংন

�াণীন অেপকান একেেণীরন মানুষেকন অৃধকন ভয়ন পায়নন এরান

স�দ‘তন নয়ই; বরংন সমােজরন সমসযারন মুলন কারণনন  রন একন
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েেণীরনঅৃধকারনবৃাতনমানুষনতােদরনভুলনসী�াে�রনকারেননঅজন

েবকারন পু�ন আেয়ন সমােজন সমসযান বেনন ৃগেয়েছনন অৃধকারন

বৃাতেদরনঅৃধকারন পুনঃন�ৃত�ানকের, েবকারেকনকমরসং্ােনরন

বযব্ানকেরনস�েদনপৃরণতনকরানযায়ননতাছাাান নৃতকতানবৃজরতন

পাশৃবকন�ভােবরনমানুষেকন নৃতকন দৃশরকনৃশকান�দান, শাসনন

 ন ধমরীয়ন অনুশাসনন পালেনন অভয্ন কেরন স�েদন পৃরণতন করান

স�বনন রনতখনইনমানবনস�দনউ�য়ননআেয়েছনবলান যােবননএন

�বে�ন মানবন স�দন উ�য়েনরন এন �ৃ�য়াইন পযরােলাানান করান

আেয়েছনন এরন �ারান মানুেষরন  থরন সামাৃজকন  ন  নৃতকন েকে্ন

সামানযতমনউ�য়ননসাধননআেলন মারনেমন�াথরকনআেবন] 

 �াআনতা‘ লানমানুষেকনসবরেে�ন নসুুরতমন কক ৃতেতন

সকৃ�নকেরেছননন �াআনতা‘ লানবেলন: 

ۡحَسِن َ�ۡقوِ�ٖ� لََقۡد خَ ﴿
َ
�َ�َٰن ِ�ٓ أ    ]٤:ال [﴾٤لَۡقَنا ٱۡ�ِ

‘‘ ৃমন েতান সকৃ�ন কেরৃছন মানুষেকন সুুরতমন গঠেন’’।०F

1 

অথরাান  �াআন তা‘ লান মানুষেকন  দৃআকন  ন মানৃসকন ৃদকন ৃদেয়ন

                                                            
1  লনকুর নঃনসুরানতীনন৯৫: ৪ 
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েসৗুযরতানদাননকেরেছননন রনএনমানবনজাৃতেকনঅ�কারনআেতন

 েলারন পেথন ৃদকন ৃনেদরশনান ৃদেয়ন স�েদন পৃরণতন করারন জনযন

যুেগনযুেগননবী  নরাসুলনে�ৃরতনআেয়েছননএরশাদনআেয়েছ 

ِ قَۡوٍ� وَ  ﴿
  ] ٧: الرعد [﴾ َهادٍ لُِ�ّ

‘‘এবংন �েতযকন সসদােয়রন জনযন  েছন পথন �দশরক’’।१F

2 

যারান মানবতারন মুৃ�ন  ন উ�য়েনরন জনযন  মকতুযন ো�ান  ন সাধনান

অবযাআতনেরেখৃছেলনন 

মানবন স�দন এন দুৃটন শে�রন মেধয মানবন বলেতন মানুষন

জাৃতন তথান ন  দমন  ন মাতান আা য়ান ( ঃ) এরন মাধযেমন  �াআ 

তা‘ লান েযন জাৃতন সকৃ�ন কেরেছনন তােকন বুাােনান আেয়েছনন  রন

স�দন বলেতন েযন সবন �বযন সামাীরন উপেযাগন  েছন েযাগানন

সীমাব�ন এবংন ৃব�য়ন েযাগযন েসন সবন �বযন সামাীেকন অথরনীৃতেতন

স�দনবেলন২F

3 

                                                            
2  লনকুর নঃনরাদন১৩: ৭ 
3 েমাঃনমাসুমন লীন নেমাঃননূরলন লমঃনমাধযৃমকনঅথরনীৃতনজাতীয়নৃশকা�মন

 নপাঠযনপুুসকনেবাডরনরাকা, খক. ২০০১নপক. ২৮ন 
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েযনসম�ন�েবযর  ৃথরকন মূলযন েছনঅথরশােশনউআানতােকন

স�দনবেলননএনস�েদরনাারৃটন বৃশ�নরেয়েছনন১. উপেযাগন২. 

অ�াাুযরতান৩. আ�া�রনেযাগযতান৪. বাৃআযকতান৩F

4 

অথরনীৃতেতন�বযন নেসবানউাপাদেননবযবআারন ন�াৃ�নেযাগযন

উাপাদনেকনস�দনবেলননঅনযভােবনবলানােলনউপকরণন ৃআেসেবন

বযবআারন েযাগযন ন েসবারন পৃরমানইন স�দনন  বৃশে�রন ে�ৃকেতন

স�েদরনসংজান ৃবেবানানকরান যায়, েযনসবনবুসন নঅবুসগতন

�েবযরন উপেযাগন  েছন ৃকিন েযাগানন সীমাব�ন এবংন আ�া�রন

েযাগযতান েছনতােকনস�দনবলানযায়ন৪F

5 

উ�য়ননবলেতনঅথর্নৃতক, সামাৃজক,  নৃতকন ন দরৃশকন

উ�য়ন বুাােনানআেয়েছন 

 �াআনমানুষেকনসকৃ� কেরনেে��ন�দাননকেরেছনননেযমনন

এরশাদনআে�- 

                                                            
4  ৃনসুরনরআমানঃন ধুৃনকনঅথরশাশ, পুৃথঘরনৃলঃ ফরাশগ�নরাকাননএকাদশন

সং�রণ, খক. ১৯৯৮নপক. ৩৪ন 
5 মনেতাষনা�বসরীঃনবযৃ�কনঅথরনীৃতন৪থরনসং�রণনখক. ২০০০নপক.  ২৫ন 
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ۡمَنا بَِ�ٓ ﴿ َّ ََ ّيِب َولََقۡد  َّ َ ّمَِن ٱل ُُ ٰ ََ ََۡق َِ َوَر ۡۡ َ
ۡۡ ِ َوٱ ّ ََ َۡ ِ� ٱۡل ُُ ٰ ََ َۡل ََ ََ َو دَد ََ

ثِ�ٖ 
ََ  ٰ َ�َ َۡ ُُ ٰ ََ ۡل َّ َِ  َوََ ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡف َّ ِ   ] ٧٠: ساء اإل[﴾٧ يٗ� ّّ

 ৃমন েতান  দমন স�ানেকন মযরাদান দানন কেরৃছন ্েলন  ন

সমুে�ন তােদরন ালাােলর বাআনন ৃদেয়ৃছন তােদরেকন উসমন ৃরযনক 

দাননকেরৃছনএবংন ৃমনযােদরেকনসকৃ�নকেরৃছনতােদরনঅেনেকরন

উপরনতাঁেদরেকনেে��নৃদেয়ৃছন৫F

6 

ৃকিন এন মানবন জাৃতন ৃনেজেদরন কমরেদােষন সকৃ�রন ৃননতমন

�ের েপৗেছন ৃগেয়েছন েযমনন  �াআ তা‘ লান বেলন: “অতঃপরন

 ৃমন তােদরেকন আীনতাা�েদরন আীনতেমন পৃরনতন কৃর”৬F

7  রন

মানুষন যখনন ৃন�ন�েরন েনেমনযায়। সমােজনতােদরনউপেযাৃগতা ন

থােকন নান বরংন সবরেে�ন সকৃ�ন মানুষন তখননঅনাকাংৃখতন  ন েবাাান

আেয়নদাাায়নএনেেনীরনমানুষেকনস�েদনপৃরনতনকরণােথর ৃন�রপন

পদেকপনেনয়ানেযেতনপােরন 

                                                            
6  লনকুর নঃনসুরানবনীনইসরাালন১৭:৭০ 
7  লনকুর নঃনসুরানতীনন৯৫: ৫ন 
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মানুষনযােতনস�েদনপৃরনতনআেতনপােরনতারনজনযন�থমতন

তারন েমৗৃলকন �েয়াজনন পুরেনরন ৃন�য়তান ৃবধানন করেতন আেবনন

মানুেষরন েমৗৃলকন পাঁাৃটন �েয়াজনন আোছন খাদয, বশ, বাস্ান, 

ৃাৃকাসান  ন ৃশকান৭F

8 এন েকে্ন স�েদরন সুষমন ব ন, পঁুৃজবাদীন

অথরবযব্ানপৃরবতরননকেরনযাকাতনৃভৃসকনঅথরনবযব্ান�ৃত�ানকরান

বাানীয়নন েকননান পঁুৃজবাদীন অথরবযব্ায়ন ধনীন  েরান স�দশালীন

 রন গরীবন �মা�েয়ন ৃনঃ�ন আেয়ন পোন পকা�েরন যাকাতন তথান

ইসলামীনঅথরবযব্ানধনীন নদৃরে�রনমেধযনভারসামযনরকানকেরন 

তেবন অথর্নৃতকন �বকৃ�ন জনগেনরন জীবনন যা্ারন

মানউ�য়েনরনসুাকননয়, বানতারনপযরা�ন�ৃতনফলন ননয়ননেদেশরন

জনসংখযারন বকআতন অংশেকন উ�য়নন �ৃ�য়ারন েথেকন দুের, দৃর�, 

েবকার�, ৃনরকরতা, অপুৃ�  ন�া্যআীননপৃরেবেশনজীবননযাপনন

কের, েদেশরননারীনসমাজনেবকারন নৃশৃকতনযুবেকরানঅথর্নৃতকন

অনাসরননএনঅব্ায়নবকআসরনজনেগা�ীরনউ�য়ননবযাতীতনেটকসইন

উ�য়ননস�বন নয়ননঅপরনপেকনঅদকন পুৃ�আীননজনশৃ�নউ�য়নন
                                                            
8  �ুলনখােলকঃনইসলামীনঅথরনীৃতরন  বৃশ�যন ৃ�তীয়নসং�রণনখক. ১৯৭৭নপক. 

৩ন 
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�ৃ�য়ান বযআতন কেরন৮F

9 সুতারংন েদেশরন সাৃবরকন উ�য়েনরন জনযন

জনসংখযােকন দকন জনশৃ�ন তথান মানবন স�েদন পৃরনতন করারন

লেকন ৃনে�া�ন খাতসমূেআরন দুবরলতান �ততারন সােথন েকেটন উঠান

 বশযকননএখাততেলানআোছনৃশকানবযব্া, পৃরবারনকলযাণ, নারীন

 নৃশশ, যুবনউ�য়ন, সমাজনকলযাণ, �ীাান নসাং�ক ৃতকনকলযানন 

এন দুবরলতান েথেকন ৃন�ক ৃতরন জনযন সরকারন ইৃতমেধযন েবশন

ৃকছুন পদেকপন াআনন কেরেছন েযমনন �াথৃমকন ৃশকান সাবরজনীন, 

বাধযতামুলকন নঅ্বতৃনকনকরানআেয়েছননতাছাাানৃশকারনৃবৃনময়ন

খাদযনকমরসুাীরন  তায়নাালন নগমন�দান, এইা, এস, ৃসনপযর�ন

েমেয়েদরনৃশকানঅ্বতৃনকন নউপবকৃসন�দাননকরেছ, এবংন২০১০ন

সােলরনমেধযনৃনরকরনমু�নকরারনলেকযন�ৃতৃটনাােমনএকৃটনকেরন

�াথৃমকন ৃবদযালয়ন �ৃত�ারন পৃরক�নান াআনন কেরেছনন �া্য  ন

পৃরবারনকলযােনরনজনযন�া্েসবানবকৃ�নকেরেছন 

                                                            
9 েমাঃনশামসুলনকবীরনখানঃনবাংলােদেশরনঅথরনীৃত, �কাশনানশাখা, বাংলােদশন

ৃব�ৃবদযালয়ন মু�ুরীন কৃমশন,  গাঁরগা , রাকা, ১২০৭ন ২য়ন সং�রণন খক. 

২০০০নপক. ৭৫ন 
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মানবন স�দন উ�য়েনন নারীর অৃধকারন বা�বায়নন একৃটন

অনযতমনতর�পূণরনৃবষয়নন �াআনতা‘য়ালানবেলন- 

وِف� ﴿  َُ ۡع ََ ۡ ُِّن بِٱل لَۡي ََ   ِ
ّّ ّن ِمۡثُل ٱ ُُ َ    ] ٢٨: القرة [﴾َول

নারীেদরন েতমৃনন নযায়স�তন অৃধকারন  েছ, েযমৃনন  েছন

তােদরনউপরনপুরষেদরন৯F

10 

নারীন মাতকজাৃতন বেলইন স�ানেদরন সকলন দুঃখন সমসযান

স�েকরন নারীগণন েবশীন সোতনন১০F

11   স�ানন �ৃতপালেনন নারীরন

ভূৃমকাইন মুখযন ৃবধায়ন নারীন অৃধকারন অনযসবন েথেকন অাাৃধকারন

�া�নন ৃকিন সমােজরন �াাীনন ধযানন ধারনারন কারেণন এবংন পুরষন

শাৃসতনসমােজনঅেনকনেকে্ননারীনঅৃধকারনউেপৃকতনআয়ননৃনে�ন

মৃআলােদরনঅৃধকারনস�েকরন েলাানানকরানআেলান 

                                                            
10  লনকুর নঃনসুরানবাকারান২: ২২৮ন 
11 েমাঃনশামছুলনকবীরনখানঃনবাংলােদেশরনঅথরনীৃতরন  বৃশ�য, �কাশনানশাখান

বাংলােদশন ৃব�ৃবদযালয়ন মু�ুরীনকৃমশনন গাঁরগা , রাকান ১২০৭নখক. ২০০০ন

পক. ৭৫ন 
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1. স�েদনমাৃলকানানলােভরনঅৃধকারননারীরনৃার�ণন

অৃধকারনন েসনাাইেলন  বধন েযন েকাননমােলরনমাৃলকনআেতনপােরনন

েযমননএরশাদনআে�: 

ََِّجاِل نَِصيٞب ّلِ ﴿ ْۖ َولِلنِّسَ  ل ا ٱۡ�تََسُبود َّ ِ ۚ  آَِ نَِصيٞب ّّ ا ٱۡ�تََسۡ�َ َّ ِ ّّ٣ ﴾
 ] ٣٢: ارنسيء [

”পুরষনযানঅজরননকরেবনতানতারন�াপযনঅংশনএবংননারীনযানঅজরনন

কেরনতানতারন�াপযনঅংশন১১F

12 

2. ৃশকারনঅৃধকারনএনেকে্ননারীনপুরষনউভেয়রইন

সমানন অৃধকারন রেয়েছনন এন েকে্ন �থমতন ইসলামী  কীদা, 

 বৃশযকনইবাদতনসং�া�নজানন ন  দনৃুননজীবেনন�েয়াজনীয়ন

জানাজরনননরাসুলন(সাঃ) বেলন১২F

13 

 »  غل ارعغم ضر ىة   ك مسغم «

 ইেলমনৃশকানকরান�ৃতৃটনমুসলমােনরনউপরনফরয। 

                                                            
12  লনকুর নঃনসুরানেনসান৪: ৩২ 
13 সআীআনইবেননমাজাআনপক. ২০ন 
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3. স�দনবযয়নকরারনঅৃধকারন:  বধনসকলনেকে্ন

পুরেষরননযায়নতারনস�দনবযয়নকরারনঅৃধকারনৃার�নন 

4. পা্নৃনবরাােনরনঅৃধকার:  ইসলামননারীেকনতারন

জীবনস�ীন ৃনবরাােনরন অৃধকারন ৃদেয়েছন রাসুলন (সাঃ) এরশাদন

কেরেছ: 

قيلوا  يرمول  -ذنأ  سساس م س  سسايمر وال نغكح الكر ال نغكح األ «

   »قيل من سسكت -اهللا و�يف إذنهي

ৃবধবান ৃববাআন করেবন নান যতকনন তারন অৃভমতন নান েন য়ান আয়, 

কুমারীন ৃববাআনকরেবননানযতকননতারন েথেকনঅনুমৃতননান েন য়ান

আয়ননতারান বলেলনন েআনরাসুলন (সাঃ) তারনঅনুমৃতন ৃকভােবন বুাান

যােব? রাসুলনবলেলননেযনতারনাুপনথাকান১৩F

14 

5. ধমরীয়ন ৃবধানন পালেনরন অৃধকারঃন ধমরীয়ন ৃদগে�ন

নারীন এবংন পুরেষরন সমানন অৃধকারন রেয়েছনন ইবাদেতরন েকানন

সীমাব�তান েনইনন  �াআরন ইবাদতন কেরন তারান েযন েকানন �েরন

উ�ীতন আেতনপােরনন �ীেনরনদা য়াতন নধমরীয়নঅনযানযন ৃ�য়াকেমরন
                                                            
14 সআীআনবুখারীঃনপক.১৭৭ 
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তােদরন পূণরন অৃধকারন রেয়েছনন তেবন শারীৃরকন অসুৃবধারন েকে্ন

অবযববতন েদয়ান আেয়েছনন নফেলরন েকে্ন �ামীরন অনুমৃতরন কথান

বলানআেয়েছনন ল-েকার েননবলানআেয়েছঃ 

ۡؤِمُنونَ ﴿  َُ ۡ َُ َ�ۡعٖض�  َوٱل ٓ ۡوِ�َا
َ
َۡ أ ُُ َُ ُٰت َ�ۡع ََ ۡؤِم َُ ۡ ۡوَن  َوٱل َُ وِف َوَ�ۡن َُ ۡع ََ ۡ وَن بِٱل َُ ُّ

ۡ
يَأ

نَكَِ  َُ
ۡ ِن ٱل ٰ�َِك ََ ََ ْو

ُ
ٓٓۚ أ ُ ََ َ َورَُسو ّّ يُعوَن ٱ َِ ٰو َ َوُ� ََ وَن ٱلّصلَٰو َ َو�ُۡؤنُوَن ٱلّك َُ َوُ�قِي

ٞ�ۗ ُ ّّ َُ ٱ ُُ ُ ََ  ]٧١: الو�ة [﴾٧ َسَ�ۡ

”মুৃমনননরননারীনএেকনঅপেররনব�ুননতারানসাকােজনৃনেদরশনেদয়, 

অসাকাযরনৃনেষধনকেরননসালাতনকেয়মনকের, যাকাতনেদয়,  �াহন

এবংন রাসুেলরন  নুগতযন কেরন তােদরন �ৃতন  �াহন দয়ান পরবশন

আেবনন১৪F

15 আাদীসনশরীেফনবৃণরতনআেয়েছন”  

 »هد  وي من غ�رمىين إال نيذنهال نووي الرمة وزوجهي شي«

                                                            
15  লনকুর নঃনসুরানত বান৯: ৭১ন 
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েকানন মৃআলান যৃদন তারন �ামীরন ৃনকটন থােকন তেবন তারন

অনুমৃতন ছাাান েসন েরাজান রাখেতন পারেবনানন (রমজােনরন েরাজান

বযতীত)১৫F

16 

6. পছেুরন অৃধকারঃন েসন যৃদন ভালন েমেয়েদরন

ভালবােসনবানপছুনকেরনতেবনতােদরনসােথনেদখানসাকাানকরেতন

েযেতন  ন আাদীয়ান ৃদেতন পারেবনন তােদরন সােথন ৃাৃঠন প্ন  দানন

�দানন নেখাজনখবরনৃনেতনপারেবননেতমৃননতারানঅপছুনকরেবন

খারাপন েমেয়েদরন তােদরন সােথন রাগন করেবন  �াহন উেেেশযন

স�করোছদনকরেবন১৬F

17 

 ৃসয়তনকরবারনঅৃধকারঃনযানতারনমকতুযরনপূেবরনঅথবানপেরন

কাযরকরন আেব, এেতন বাধাদােনরন অৃধকারন কােরান েনইনন কারনন

 েখরােতরন ছ য়াবন সকেলইন �েয়াজননন এজনযন  �াআকন পাকন

বেলন 

                                                            
16 সআীআনইবেননমাযাআঃনপক.১২৭ 
17 মুআা�দন মুজীবুরন রআমানঃন মুসৃলমন রমনী,  লন  রামাইনন ইসলাৃমকন

ফাউে�শন, রাকা, বাংলােদশ, খক. ১৯৯৮নপক. ৯৪ 
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َٗ وَ  ﴿ ۡج
َ
ََ أ ۡ�َظ

َ
� َوأ ِ ُهَو َخۡ�ٗ ّّ َِنَد ٱ ُِدوُُ 

ََ َ ّمِۡن َخۡ�ٖ  ُُ نُفِس
َ
ِِ ودْ  ُّ ﴾ �ۚ َما ُ�َقّدِ

  ] ٢٠: الزمل [

এবংন েতামরান েতামােদরন ৃনেজেদরন জনযন েযন সম�ন েনকন

কাযরনকরেবনতােকনউপৃ্তনপােবন �াআনপােকরনসকােশন র ন

উসমন নমআাননৃআেসেবন১৭F

18  

7. সাজেগাজন করারন অৃধকারঃন নারীন াাইেলন তারন

�ামীরন জনযন সাজেগাজন করেবন এেকে্ন গআনা, সুুরন জামা, 

ৃলৃপৃ�কন পাউডারন বযবআারন করারন অনুমৃতন রেয়েছন তেবন এমনন

েপাষাকনপরেবননানযানউলে�রনমতনেদখানযায়ন নকােফরেদরনমতন

েপাষাকনপরেবননাননএনবযপােরনেকার েনরনৃনেদরশনআেলা১৮F

19  

َن ﴿ َۡ ّ َوقَ ََ �َ ََ ّن َو ُُ ِ � ِ� ُ�ُيون وَ�ٰ
ُ ِۡ ُِلِّيةِ ٱ ٰ ََ

ََ ٱلۡ ج ََ  ]٣٣: األسزاب [ ﴾ ۡجَن َ�

 রনেতমরান�গকেআনঅব্াননকরেবনএবংন�াাীননযুেগরনমতন

ৃনেজেদরেকন�দশরননকেরনেবাােবননা 

                                                            
18  লনকুর নঃনসুরানমুযযাৃ�লন৭৩: ২০ন 
19  লনকুর নঃনসুরান আযাবন৩৩: ৩৩ন 
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8. পানাআােররনঅৃধকারঃননারীগণনআালালনসবর�কারন

খাবারনপুরেষরনমতইনাআননকরারনঅৃধকারনরােখননএনেক্নেকানন

�কারনপাথরকযনেনইন �াহনবেলন 

ُ�ودْ ﴿  ََ �ُۡ�َُِوٓ َوُ�ُودْ َوٱۡ�َ ۡ�ِ�َِ� َو َُ ۡ ِبج ٱل ُُ  ََ ْۚ نِنُّهٓ   ] ٣١: األعراف [﴾٣د

 আারন কৃরেবন  ন পানন কৃরেবনন ৃকিন অপায়ন কৃরেবনানন ৃন�য়ন

ৃতৃননঅপায়কারীেদরেকননপছুনকেরনননান১৯F

20 

9. ৃজআােদন অংশাআেনরন অৃধকারঃন েদশন  ন ধমরন

রকায়নইসলামননারীন পুরষেকনসমভােবনদাৃয়�ন ৃদেয়েছনন েজআােদন

অংশনাআননশধুন পুরষনবানশধুননারীরনউপরনফরজননয়নন �াআরন

বানী: 

ْ ِخَفا�ٗ ﴿ ود َُ َٗ ٱنفِ َۡ ا َوثَِقا ُُ نُفِس
َ
َۡ َوأ ُُ ِ ۡمَ�ٰل

َ
ْ بِأ ُُِدود ِۚ  َوَ�ٰ ّّ  ﴾٤ِ� َسِِيِل ٱ

 ]٤١: الو�ة [

                                                            
20  লনকুর নঃনসুরান রাফন৭:৩১ 
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অৃভযােনন েবরন আেয়ন পা, আালকান অব্ায়ন েআাকন অথবান ভাৃরন

অব্ায়ন েআাকন (রণস�েরন েবশীন েআাকন কমন েআাক) সংাামন করন

 �া�নপেথনেতামােদরনস�দ নজীবননৃদেয়ন২০F

21  

10. সামাৃজকন ৃ�য়াকেমরন অংশাআেনরন অৃধকারঃন

ইসলামননারীেকনধমরীয়ন নসামাৃজকন ৃ�য়াকেমরনঅংশাআেনরন পূণরন

অৃধকারন ৃদেয়েছনন ঐৃতআাৃসকন তথযাবলীেতন েদখান যায়ন েয, 

ইসলােমরন�ণরযুেগনযখননসমাজনজীবেননইসলােমরনসৃতযকারনৃশকান

বা�বাৃযতন আেয়ৃছলন েসন সময়ন মৃআলারান বৃআরাংগেনন ৃশকান াআন, 

ৃশকান দান, বযবসান বাৃনজয, পুরেষরন সােথন পরামশরন  ন যুে�ন

অংোআেন নতাঁেদরনজনযন েকাননসীমাব�তান ৃছলননাননএছাাানমান

ৃআেসেবন ৃপতান অেপকান স�ােনরন অৃধকতর ভালবাসান পাবারন

ৃার�ননঅৃধকারননারীরনরেয়েছন২১F

22 

                                                            
21   লনকুর নঃনসুরানতা বান৯: ৪১ 
22 শামছুলন  লমন  ন  ৃনসুরন রআমানঃন ইসলামীন ঐৃতআযন পৃরবারন পৃরক�না, 

পৃরবারনপৃরক�নানঅৃধদ�র,  ই, ই, এমনইউৃনটন নজাৃতসংঘনজনসংখযান

তআৃবলনএরনেযৗথন�কাশনা, খক. ১৯৯৫নপক. ৭৫ন 
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     ৃবেশষনকেরনএকজননমৃআলানযখননগভরবতীনআননতখনন

�থমতঃনতারনৃনেজরন�া্য ৃঠকনরাখারনজনযন�েয়াজনীয়নখােদযরন

দরকারন আয়নন ৃ�তীয়তন তারন গভরাৃ্তন  েনরন ৃঠকমতন গঠনন  ন

বকৃ�রন জনযন অৃতৃর�ন খােদযরন �েয়াজনন আয়নন অথরাান দুজেনরন

খাবারনএকে্নেখেতনআয়ন 

      অনযৃদেকন একথান খুবইন �াভাৃবকন একজনন পুৃ�আীনন

মান অপু�ন ৃশশরইন জনন েদেবননন এজনযন মােয়রন পুৃ�রন বযাপােরন

অৃতৃর�নয�নেনয়ান�েয়াজনননগেভররনৃশশনসৃঠকনগঠনন নবকৃ�রন

জনযন সুষমন বাাৃতন খাবারন ৃদেতন আেবনন এন বাাৃতন খাবারন মােয়রন

�াভাৃবকন খাদযন আেতন ২০০-৩০০ন কযােলারীন েবশীন শৃ�ন েযাগাবারন

উপেযাগীনআেবনননীোনএকজননসাধারননকমরকমন�াভাৃবকনমৃআলান

 নগভরবতীন মৃআলানকতখাৃনন খাদযনাআননকরানউৃাতনতারনএকটান

তাৃলকানেদয়ানআলন 

খাদযন�েবযরননাম �াভাৃবকনমৃআলা গভরবতীন

মৃআলা 

াাল/ডাল ৩৫০নাাম ৩৭৫নাাম 

ডাল ৪০ননন’’ ৬০’’ 
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মাছ/েগাশত/ৃডম ৬০ন’’ ৬০’’ 

 লু/ৃমৃ� লু ৬০ন’’ ৬২’’ 

েযেকাননশাক ১৫০ন’’ ১৮০’’ 

েযনেকাননস�ীন ৯০ন’’ ৯০’’ 

ৃাৃন/তা --------- ৩০’’ 

ফল ১টান৫৫ন’’ ১টা/ ৫৫’’ 

 তল/ৃঘ ৪০নন’’ ৫০’’ 

খাদযনশৃ� ২১০০নৃকঃনকযাঃ ২৩৬০ন ৃকঃন

কযাঃন�ায়২২F

23 

 

সুতরাংনএনকথান ৃ�ধাআীনন ৃােসন বলান যায়নএকৃটনকমরকম, 

দকন  ন সু্ন মানবন স�দন ৃআেসেবন নারীেকন গোন তুলেতন নারীন

অৃধকারন �ৃত�ান  ন গভরবতীন মৃআলারন পৃরাযরান অতয�ন তর�পূণরন

ৃবষয়নন 

                                                            
23 অধযাপকনমা লানানেমাঃনতৃমজনউৃেন,  বুনউবাইদনেমাঃনমআৃসননমা লানান

কাজীন বুনহরায়রাঃনপৃরবারনকলযাণ, ইমামন�ৃশকননএকােডমী, ইসলাৃমকন

ফাউে�শন, বাংলােদশনখক. ১৯৯৪নপক. ৮৭ন 
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মানবন স�দন উ�য়েনন ৃশশন অৃধকারন  ন ৃশশন পৃরাযরা ন

অনযতমন তর�পূণরন ৃবষয়নন বুসতন ইসলামন োৗেশন বছেররন

অৃধককালন যাবতন ৃশশেদরন ৃবষয়ন তর�ােরাপন কেরন অসেছন এবংন

ৃশশেদরন পৃরাযরারন ৃবষয়ৃটেকন ইসলােমরন েমৗৃলকন নীৃতমালারন

অ�ভূর�নকরতনতােকনএকৃটনসাবরকৃনকনপালনীয়নৃবধােননপৃরণতন

কেরেছন২৩F

24 ইসলামন েযন ৃশশরন জনন মুহতরন েথেকইন তারন

অৃধকারসমূআনৃাৃ�তনকেরনকা�নআেয়েছনতাননয়, ববংনতারনজেনরন

পূবরন েথেকইনইসলামনতারনঅৃধকারনসমূআন ৃনধরারণনকেরন ৃদেয়েছনন

ইসলােমরনদকৃ�েতন  শশবনআোছন েসৗুযর,  নু, �পন, েসৗভাগযন

 নভালবাসায়নপৃরপূণরনএকনামাকারনজগতন 

েকার েনন ৃবধকতন  শশবন স�ৃকরতন সম�ন  েলাানাইন

ভালবাসান  ন মআে�ন পৃরপূণরনন  �াআন ৃনেজইন  শশবন নােমন শপথন

কেরেছননএভােব- 

                                                            
24 মা লানানএ, ৃবনরৃফকন আমাদন নমা লানান মুআা�দনমুসাঃনইসলােমন ৃশশন

পৃরাযরান ইউৃনেসফন এরন সআেযাৃগতায়ন ইসলাৃমকন ফাউে�শনন বাংলােদশন

কতক রকন�কাৃশতনখক. ১৯৮৭নপক. 
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﴿  ِ�ََ ۡۡ َُ بَِ�َٰذد ٱ ۡقِس
ُ
ٓ أ ََ١  ِ�ََ ۡۡ نَت ِح� بَِ�َٰذد ٱ

َ
  ] ٣-١: ال� [ ﴾َوأ

নান ৃমনএননগরীরননােমনশপথনকেরনবলৃছনযখননতুৃম এন

নগরীেতনঅব্াননকরেছানন েরানশপথনকরৃছনজনদাতারননােমন ন

যান েসন (তারন ঔরেস) জনন ৃদেয়েছা২৪F

25 (স�ােনরন নােম) ৃশশন

জীবেনরনেসৗুযর   �াআ তা‘ লানএরশাদনকেরেছন 

ۡ�َيا﴿ ُج ََيٰو ِ ٱ ۡۡ َُنوَن َِ�َنُة ٱ ۡۡ اُل َوٱ ََ ۡ   ] ٤٦: الكهف [ ﴾ٱل

স�দন  ন পু্ন স�ানন আোছন পাৃথরবন জীবেনরন েসৗুযরন

ৃবেশষন২৫F

26  

সুতরাংনপাৃথরবনজীবেনরনসুখনশাৃ�ন নেসৗুযরনএনৃশশেদরন

ভৃবষেতনস�দনৃআেসেবনগোনেতালারনজনযনৃশশনঅৃধকারন�ৃত�ান

                                                            
25  লনকুর নঃননসুরানবালাদন৯০ন১-৩ন 
26  লনকুর নঃনসুরানকাআাফন১৮: ৪৬ন 
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করান একা�ন �েয়াজননন ৃপতান মাতারন উপরন স�ােনরন দশৃটন

অৃধকারনরেয়েছন২৬F

27 যানৃন�রপঃ 

১. বংশগতন  ন জনগতন পৃব্তান  ন সু্তারন অৃধকারন : 

�েতযকনমানবন ৃশশন ৃববাআন ব�েনরনমাধযেমনজনগতনপৃব্তান ন

সু্ন শরীরন ৃনেয়ন জনাআেণরন অৃধকারন রােখনন এন েকে্ন অ্বধন

অথবা মা্াৃতৃর�ন েযৗনন ৃমলেনরন অসু্তারন সমেয়ন  ন েযৗনন

ৃমলেনরন ফেলন ৃশশন অৃধকারন েযনন কু�ন নান আয়ন েসৃদেকন লকন

রাখেতনআেবন 

 »نزاع ومن ارعرق دميس إ��وا  لطف�م ض «

েকাথায়ন েতামারন বীযরন ্াপননকরেবনতান ৃা�ানভাবনানকেরন

ৃ্রনকেরননা ননবংশধারানেযননসৃঠকনআয়ন২৭F

28 

                                                            
27 শামসুলন  লমন  ন  ৃনসুরন রআমানঃন ইসলামীন ঐৃতআযন পৃরবারন পৃরক�না, 

পৃরবারন পৃরক�নান অৃধদ�েরর,  ই, ই, এমন ইউৃনটন  ন জাৃতসংঘন

জনসংখযানতআৃবলনএরনেযৗথন�কাশনানখক. ১৯৯৫নপক. ৫০ন 
28  বুন  �ু�াআন ইবেনন াসমাইনঃন ইবনন াসমাইলন  ল-বাখারীঃন সআীহলন

েবাখারী, ৃদৃ�, কুতুবখানানরশীৃদয়ানৃআঃন১৪০৯, পক. ৭৬০ন 
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২.  েবেঁান থাকারনঅৃধকার:  দাৃর�তারনভয়, পৃরাবাৃরকন

সুনামনরকােথরনঅথবানঅনযনেযনেকাননকারেণনৃশশনআতযােকনইসলামন

কেঠারভােবনৃনুানকেরেছন 

ۡوَ�َٰدُ�َ ﴿ 
َ
ََ َ�ۡقُتلُٓودْ أ ۖ  ّمِۡن نِۡمَ�ٰقٖ َو َۡ َۡ ييّاُه ُُ َُقُ َۡ ُۡن نَ    ] ١٥١: األنعيي [﴾ّّ

দৃর�তারনকারেণনেতামােদরনস�ানেদরেকনআতযানকরেবননান

 ৃমনেতামােদরনএবংনতােদরনৃরৃযকনৃদেয়নথাৃকন২৮F

29 

৩.  মাতক দু�ন পানন  েয়, �ৃতপালনন  ন �া্েসবারন

অৃধকারন:   লনেকার েননবলানআেয়েছন 

﴿ ۚ َة ََ ََّضا َّ ٱل ِ ن يُت
َ
َردَد أ

َ
ۡن أ ََ ِ � ل ِّلَۡ�ِ ۡوَ�َٰدُهّن َحۡولَۡ�ِ َم

َ
َِۡضۡعَن أ ﴾ َوٱۡلَ�ٰلَِتُٰي يُ

 ] ٢٣٣: القرة [

েযন�নযনপানকালনপূণরনকরেতনাান, তােদরনজনযনজননীগণন

স�ানগণেকনপূণরনদুনবছেররন�নযপাননকরােবনন২৯F

30 

                                                            
29  লনকুর নঃনসুরান ন মন৬: ১৫১ন 
30  লনকুর নঃনসুরানবাকারান২: ২৩৩ন 
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৪.  জনগতন  বধতান এবংন ভালন নােমরন অৃধকার:   বধন

প�ায়নপকৃথবীেতন সবার নসেুআনমু�নৃপতক ে�রনপৃরায়ন�দােনরন

অৃধকারন সংরকণন করেতন আেবন এবংন ৃশশরন সুুরন নামন রাখেতন

আেবনন  �াআরন নবীন বেলেছন- لغفراش الول  েযন (ৃপতার) শযযায়ন

স�ানন জনাআণন কেরন ৃশশন েসইন শযযারই৩০F

31 েতামরান সুুরন নামন

রাখন৩১F

32 

৫.  পকথকনশযযায়নৃন�ানযাবারনঅৃধকার: �েতযকনৃশশেকইন

পকথকন এককন শযযায়ন ৃন�ান যাবারন অৃধকারন রেয়েছনন রাসূল(স:) 

এরশাদনকেরন- 

هي وهم منغيء عش هم عغيض�واو مبعة وهم منغيء د�م نيلو مروا موال« 

 »الىيجع  وضرقوا ننغهم  

                                                            
31  বুন �ু�াআনমুআা�দনইবনুনইসমাইলন ল-েবাখারীঃনসআীহলনেবাখারী, ৃদৃ�ন

কুতুবখানানরশীৃদয়াআনৃআ. ১৪০৯, পক. ৭৬৭ন 
32  বুনদাউদনসুলাইমাননইবনুন শ ছন স-ৃসৃজ�ানী, সুনােনন বীনদাউদ, 

ৃদ�ী, কুতুবখানানরশীৃদয়া, তা, ৃব, ৬৭৬ন 
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৭ন বছরন বয়েসন ৃশশেকন নামাজন পাারন ৃনেদরশন দা , ১০ন

বছরন আেয়ন েগেলন তােদরেকন নামাজন নান পােলন শাৃ�ন দা ন এবংন

তােদরনজনযনপকথকনপকথকনশযযারনবযব্ানকরন৩২F

33 

৬. ধমরীয়নৃশকান ন খলাকনউ�য়েনরনঅৃধকারন: ৃশশেদরন

ধমরীয়নৃব�াসন নমূলযেবাধনসকৃ�নকরানৃপতানমাতারন নৃতকনদাৃয়�নন

আযরতনেলাকমানন ( ঃ) েযনভাষায়ন�ীয়ন পু্েকন ৃনেদরশন ৃদেয়েছনন

তারনউে�খনেকারানুল কারীেমনরেয়েছন 

﴿ َۡ ُّ
ۡ
َِ ٱلّصلَٰو َ َوأ قِ

َ
ُٰبَ�ّ أ َٰ ٓ ٰ َما َ�َ ۡ َِ نَكَِ َوٱۡص َُ

ۡ ِن ٱل ََ وِف َوٱنَۡه  َُ ۡع ََ ۡ َصابََكۖ  بِٱل
َ
أ

ورِ  ُّ
ُ ِۡ َِ ٱ ۡك ََ    ] ١٧: رقيين [﴾١نِّن َ�ٰلَِك ِمۡن 

েআন  মারন পু্ন সালাতন কােয়মন কর, সান কেমররন ৃনেদরশন

দা , অসান কেমরন ৃনেষধন করন এবংন ৃবপেদন  পেদন  ধযরযন ধারনন

করননইআাইনদকঢ়নসংক�নপূণরনবদেয়রনকাজন৩৩F

34  

৭. ভৃবষান ৃথরকনৃনরাপসা:  �াআরননবীনবেলেছন 

                                                            
33 �াত�নপক. ৭১ 
34  লনকুর নঃনসুরানলুকমানন৩১: ১৭ 
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 »اليس نرة  اكففوهم عذرمن من ن خ� ورثاك مغغييء ألن نذر« 

ৃনেজরন স�ানেকন অেনযরন দয়ান দাৃকেণযরন উপরন েফেলন

যাবারনোেয়নঅভাবমু�নেরেখনযা য়ানভাল৩৪F

35 

৮. ৃশকান �ৃশকন, েখলাধুলান  ন  �রকারন অৃধকার: 

স�ানেকন েলখাপাা, পাৃরবাৃরক,   বষৃয়কন  ন  নৃতকন ৃশকান

�দাননকরেতনআেবননআাদীসনশরীেফনএেসেছ- 

غي سق يلغول عغ: قغت  ي رمول هللا : مب مغيين مى   مب راضع قيل عن«

سة ا قغي عغيهم ل قيل نعم سق الول   الوال من  عغيه الكاينة والسبي

 »ال رزقه إال  يبي ، ةولغرمي

ৃপতামাতান ৃনকটন স�ােনরন অৃধকারন আেলান তাঁরন স�ানেকন

ৃলখেতন ৃশকান েদেব, সাতাঁরন ৃশকান েদেবন এবংন তীরুাজন আেতন

                                                            
35 শামছুলন  লমন ন  ৃনসুরন রআমানঃন ইসলামীন ঐৃতআযন পৃরবারন পৃরক�না, 

পৃরবারনপৃরব�নানঅৃধদ�র,  ই, ই, এমনইউৃনটন নজাৃতসংঘনজনসংখযান

তআৃবলনএরনেযৗথন�কাশনানখক. ১৯৯৫নপক. ৫৪ 
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ৃশকান েদেবনন তারান এমনন ৃকছুন ৃশকান েদেবনন নান যান স�ানেকন

নযায়ৃন�নকেরননান৩৫F

36  

৯. ৃলংগেভেদন সমবযবআােররন অৃধকার:  �াআর নবীন

বেলেছন 

 »  موالد�ملوا ناعد«

েতামােদরনস�ানেদরনবযাপােরনইনসাফনকােয়মনকেরা৩৬F

37, 

েযমননেতামরানেতামােদরনসংেগন ারেণ নইনসাফনকামনান

কেরনথােকান 

১০.  বধন য়নেথেকন�ৃতপাৃলতনআবারনঅৃধকারন: সুতরাংন

ৃপতা-মাতােকনস�ানন�ৃতপালেনরনেকে্ন বধন য়নখরানকরেতন

আেবন 

উপেরন বৃণরতন অৃধকারন তেলান স�ানন যৃদন সু�ন ভােবন পায়ন

তাআেলন �ৃতৃটন মানুষন স�েদন পৃরণতন আেবন এবংন তাঁরন জীবন, 

                                                            
36 �াত�নপক. ৫৪ 
37 �াত�নপক.৫৬ 
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েদশ নজাতীরনকলযােণন সেবনন �াহনরাববুলন লামীননএনৃব�ন

জগতনএকনসুুরনপৃরক�নানঅনুযায়ীনসকৃ�নকেরেছনননতাইনবযৃ�ন

সমাজন  ন রা�ীয়ন পযরােয়রন �েতযকন ৃবষেয়ইন পৃরকৃ�তন উপােয়ন

কাজনকরানবাানীয়ননপৃরক�নানৃবআীননকাজনউসমনফলায়কনআেতন

পােরন নানন এমনৃকন পৃরক�নান বযতীতন েকানন গঠনন মুলকন কাজন

স�বইননয়ন৩৭F

38  �া�নকেমরনপৃরক�নানপৃরলৃকতনআয়ন 

ا َ�ٰعِبِ�َ ﴿ ََ ُُ �َض َوَما بَۡيَن
َ ِۡ َّقِ  ٣ �ََما َخلَۡقَنا ٱلّسَ�َٰ�ِٰي َوٱ

ۡۡ َّ بِٱ ٓ نِ ا ََ ُُ ٰ ََ َما َخلَۡق
وَن  َُ ََ َ�ۡعلَ  َۡ ۡ�َ�َُه

َ
ّن أ ُِ  ] ٣٩-٣٨: الخين [. ﴾٣َوَ�ٰ

 ৃমন কাশনম�লী, পকৃথবীনএবংনউভেয়রনমধযকারনেকানন

ৃকছুইনেখলাাছেলনসকৃ�নকরৃননন ৃমনেতান কাশম�লীন নপকৃথবীন

যথাযথভােবন সকৃ�ন কেরৃছনন ৃকিন তােদরন অৃধকাংশইন তান জােনন

নান৩৮F

39  

                                                            
38 মা লানানমুআা�দনশৃফকুরনরআমানঃনইসলামন নপাৃরবাৃরকনজীবন,  ই, ই, 

এম, ইউৃনটনপৃরবারনপৃরক�নানঅৃধদ�র,  ৃজমপুরনরাকানকতক রকন�কাৃশতন

খক. ১৯৯৩নপক. ৫ন 
39  লনকুর নঃনসুরানদুখানন৪৪-৩৮ন 
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ُٰه بَِقَدرٖ ﴿ ََ ٍَ َخلَۡق ۡ�َ ّ ُُ    ]  ٤٩: ارقير [ ﴾٤نِنّا 

 ৃমনসবনৃকছুনএকনসুৃনৃদ�নপৃরমােপনসকৃ�নকেরৃছন৩৯F

40 

সুতারংন মানবন স�দন উ�য়েনন পৃরকৃ�তন পৃরবােররন

�েয়াজনীয়তানঅনী�ীকাযরনন ৃবেশষনকেরনবাংলােদেশরনমতনএকৃটন

জনন বহলন েদেশনন এন েদেশন জনসংখযারন ঘন�ন এবংন বকৃ�রন আারন

অনযানযন েদেশরন তুলনায়ন অেনকন েবশীনন এৃশয়ান ইউেকরন ২০০০ন

সােলরন েমনমােসরন ৃআেসবনঅনুযায়ীন বাংলােদেশন ১৩ন েকাৃটন েলাকন

এবংনবাৃষরকনজনসংখযানবকৃ�রনআারনৃছলন২.২নশতাংশনন১৯৯৯নসেনন

�ৃতনআাজােরন্ুলনজনআারন�ায়ন২৩.৬নএবংন্ুলনমকতুযরনআারন�ৃতন

আাজােরন ন ৮ন জননন জনসংখযান বকৃ�রন এন আারন অবযাআতন থাকেলন

১৪৮.৩৯৩ন ব;ৃক;  য়তনন ৃবৃশ�ন এন েদেশরন জনসংখযান ালৃতন

শতা�ীরন �থমন ৫বছেরন অনুমাৃনকন ১৪ন েকাৃটন আেতন পােরন বেল 

ৃবেশষেদরনধারনান৪০F

41 তেবনএেদেশরনবকআতনজনেগা�ীেকনযৃদনসু্, 

                                                            
40  লনকুর নঃনসুরানকামারন৫৪: ৪৯ন 
41 েমাঃন শামছুলন করীমন খানঃন বাংলােদেশরন অথরনীৃত, বাংলােদশন ৃব�ৃবদযালয়ন

ম�ুরীনকৃমশন,  গাঁরগা , রাকান১২০৭নখক. ২০০নপক. ৪৪ 
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ৃশৃকত, দক, অৃভজনকেরনগোনেতালানযায়নতাআেলনএনজনসংখযান

ৃবশালনমানবনস�েদনপৃরনতনআেতনপােরনন 

অনযথানএেদরন�ারানঅশাৃ�নৃবশকংখলানআতযানস াস, ধষরেণর, 

মতন �ভক ৃতন অপকরমন সংগৃঠতন আ য়াইন �াভাৃবকনন  �াহন

েতামােদরন ধনস�দন  ন স�ানন স�ৃতন েতামােদরন জনযন

পরীকা�রপ৪১F

42  �াআ তা‘ লান েরা বেলন 

ُُّرِّ�ةٗ ﴿  َۡ ُِ ودْ ِمۡن َخۡلفِ ُُ ََ ِيَن لَۡو نَ
ّّ َ ِضَ�ًٰفا  َوۡ�َۡشَ  ٱ ّّ َۡ ََۡلَيّتُقودْ ٱ ُِ لَۡي ََ َخاَُودْ 
 َٗ    ] ٩: ارنسيء [﴾  ٩ َسِديًددَوۡ�َُقولُودْ قَۡو

তােদরন ভয়ন করান উৃাতন তারান যৃদন অসআায়ন স�ানন েরেখন

দুৃনয়ান েথেকন সােলন যায়ন তেবন মকতুযরন সময়ন স�ানেদরন স�েকরন

তােকন  শংকান  ন উৃ��ন করেবন৪২F

43 অতএবন পৃরবারন পৃরকৃ�তন

ভােবনগোনতুলেতনআেবননেকননানপৃরক�নান নপৃরণামন ৃা�াননান

কেরন ৃববাআ, বালযৃববাআন  ন বাহৃববােআরন কারেনন ৃবধবান  ন �ামীন

পৃরতয�ানঅসআায়নমৃআলারনসংখযানবাােছন েতমৃননঘননঘননস�ানন

                                                            
42  লনকুর নঃনসুরান নফালনন৮: ২৮ন 
43  লনকুর নঃনসুরানৃনসান৪: ৯ 
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জননেদবারনকারেননসদযনভুৃম�নৃশশনঅপুৃ�, রাতকানা, েলংাান ন

দুবরলনৃআেসেবনদুৃনয়ােতন গমননকরেছননযারানপরবতরীেতনসমােজন

েবকারে�রন কষাঘােতন  ন  নৃতকন অবকেয়রন কারেনন সমােজন

সংঘৃটতন নানাৃবৃধন অপকেমররন সােথন জৃােয়ন পােছনন যান

ইসলাম,েমৃডেকলন সাইন�ন  ন সু্ন ৃবেবকন েকানন ভােবন সমথরনন

কেরন নানন সুতরাংন বলান যায়ন মানুষন স�দন উ�য়েনন পৃরকৃ�তন

পৃরবারন গঠেনরন �েয়াজনীয়ন অন�ীকাযরনন অপৃরকৃ�তন জনসংখযান

বকৃ�রন াাপটান যখনন সেআযরন বাইেরন ােলন যায়ন তখনইন েদখান যায়ন

কুধারনরালায়নএকজনন ে আময়ী মােকনতারনস�ানেকনগলান ৃটেপন

মারেতনউদযতনআেতনন েদখান যায়ন েকােলরনস�ানেকনরা�ায়ন েফেলন

ৃদেয়ন ৃনেজেকন ভারমু�ন কেরন একজনন গভরধাৃরনীন মােকন পাৃলেয়ন

েযেতন৪৩F

44 এন ৃনমমরন বা�বতান অতীতন  ন বতরমানন সবন সময়ন

পৃরলৃকতন আোছনন অথান পৃব্ন েকার নন শরীেফন পৃরকৃ�তন

পৃরবারন গঠেনরন বযাপােরন অেনকন উদাআরনন ৃবদযামাননন যারান

পৃরক�নাআীনন ভােবন ঘনন ঘনন স�ানন জনন ৃদোছনন তারান ৃকন

                                                            
44 মা লানান এন েক, এমন ৃসরাজুলন ইসলামন পৃরবারন পৃরক�নান  ন ইসলাম, 

বাংলােদশনফাৃমলীন�াৃনংনএযােসাৃসেয়শননকতক রকন�কাৃশতনখক. ১৯৮৩নপক. ১০ন 
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ভাবেছনন নান  �াআ তা‘ লান �ৃতৃটন ৃশশেকন দুইন েথেকন  াাইন

বছরনমাতক দু�পােনরনঅৃধকারনৃদেয়েছন 

﴿ � ِّلَۡ�ِ ۡوَ�َٰدُهّن َحۡولَۡ�ِ َم
َ
َِۡضۡعَن أ  ] ٢٣٣: القرة [﴾  َوٱۡلَ�ٰلَِتُٰي يُ

মােয়রানতােদরনস�ানেদরনপূণরনদুবছরনদুধনপাননকরােবন৪৪F

45  

 �াআ তা‘ লানঅনয্নএরশাদনকেরেছন 

﴿  ۚ� ًَ ُۡ   ] ١٥: األسقيف [﴾ َوََِ�ٰلُُهٓ ثََ�ُٰثوَن َش

তারনদুধপাননকরােনারনসময়কালনৃ্শনমাস।४५F

46  �াআরনএন

বানী �ারান ৃশশরন মাতক দু�ন পােনরন অৃধকারন  ন দুধন পােনরন

সময়সীমানবনরনানকরানআেয়েছননপেরাকভােবনএটা নবুাােনানউেেশযন

েযনমাতক দু�নপানকালীননসমেয়নস�াননধারণকারানউৃাতনআেবননানন

কারণনমাতক গেভরনস�ানন সেলন�াভাৃবকনৃনয়েমইনমােয়রনদুধনবুন

আেয়ন যায়নন ফেলন ৃশশন দুধন পােনরন অৃধকারন আেতন বৃাতন আয়নন

 �া�ন এন ৃনেদশরনারন �ারান  মরান পৃরক�নারন  ভাসন পাইনন

                                                            
45  লনকুর নঃনসুরানবাকারান২: ২৩৩ন 
46  লনকুর নঃনসুরান আকাফন৪৬ : ১৫ন 
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তাছাাানইসলামীনশরীয়তনমান ন ৃশশন�া্নরকােথরনসামৃয়কনজনন

ৃনয় ন বধনবেলেছননমআানন �াহনবেলনন 

�َ�َٰن ِمن ُسَ�َٰلةٖ ﴿ َفةٗ  ١ ّمِن ِط�ٖ  َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ َۡ ُٰه ُ� ََ َّ َجَعۡل درٖ  ُُ ََ
 ِ� قَ

لََقةٗ  ١ ّمِك�ٖ  ََ َفَة  َۡ َّ َخلَۡقَنا ٱُج َغةٗ َََشلَۡقنَ  ُُ َۡ ُّ َغَة  ا ٱۡلَعلََقَة  َۡ َُ ۡ َََشلَۡقَنا ٱل
 َٗ َٗ ا َََكَسۡونَ ََِ�ٰ ۡ َۡ  ََ َ�ُٰه َخۡلقً ا ٱۡلعَِ�ٰ

ۡ
�َشأ
َ
َّ أ ُُ ۡحَسُن ا 

َ
ُ أ ّّ ََ ٱ ۚ َ�َتَباَر ََ ََدَخ ا 

   ] ١٤-١٢: الىمغون [﴾ ١ٱۡلَ�ٰلِقَِ� 

 ৃমন েতান মানুষেকন সকৃ�ন কেরৃছন মকৃসকারন উপাদানন আেতন

অতঃপরন ৃমনউআােক শ�ৃবুুনরেপন্াপননকৃরনএকন ৃনরাপদন

 ধাের, পেরন শ�ন ৃবুুেকন পৃরনতন কৃরন  লাকন এন অতঃপরন

 লাকেকনপৃরনতনকৃরন ৃপে�নএবংন ৃপ�েকনপৃরণতনকৃরনঅৃ্ন

প�েরনঅতঃপরনঅৃ্নপ�রেকনেরেকনেদয়নেগাসতন�ারানঅবেশষন

উআােকন গোন তুৃলন অনযন একন সকৃ�রেপন অতঃপরন সেবরাসমন ং�ান

 �াহনকতনমআান৪৬F

47। এখােনন মরানমানুষনসকৃ�রনেকে্ন �াআরন

পৃরক�নারনবা�বায়নন েদখেতনপাইননএছাাানপৃব্ন েকার নন ন

আাদীেসন এরন অসংখযন �মানন রেয়েছনন তাইন একথান �ীধাআীনন ৃােসন

                                                            
47  লনকুর নঃনসুরানমুৃমনুনন২৩: ১২-১৪ন 
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বলান যায়ন পৃরক�নান  বধইন নয়ন বরংন �ৃতৃটন বযৃ�রন জনযন

 বশযকননতেবনএরন�ারানশধুমা্নজননৃনয় ননবুােলনভুলনআেবনন

এরন সােথন এটা ন �মাৃনতন আেলান েযন মানবন স�দন উ�য়েনন

পৃরকৃ�তনপৃরবারনগঠেণরনভূৃমকানঅতযাৃধকনন 

জাৃতসংঘন ৃশশন অৃধকারন সনেদন ৃশশন বলেতন ১৮ন বছেররন

কমন বয়সীন �ৃতৃটন মানবন স�ানন যৃদ ন ৃশশেদরন জনযন �েযাজযন

 ইেনরন   তায়ন  েরান কমন বয়েসন সাবালক�ন ৃনধরাৃরতন আেয়ন

থােকন৪৭F

48  

ইসলামীনশরীয়ােতনেছেলেদরন��েদাষন নেমেয়েদরনআােয়জন

বানঋতুংাবনআেলনবােলগনআয়ননতেবন১৫নবছরনবয়সনআেলন��েদাষন

 নআােয়জননানআেল নবােলগনবেলনগনযনকরানআেবননতেবনএনৃআেসবন

া�নবাসরনঅনুযায়ীনআেবন৪৮F

49  

                                                            
48 জাৃতসংঘন ৃশশনঅৃধকারনসনদনএযাকশনন ৃরসাারনরাৃডনঅনৃদনই�ৃটৃটউশনন

ৃডেভলপম নৃআউমযাননরাইটসনইননবাংলােদশন ইননৃবাারন নসংসদনৃবষয়কন

ম নালয়নকতক রকন�কাৃশত, খক. ২০০২নপক. ৮ 
49 মা লানন  শরাফন  লীন থানভীন (রাঃ), েবেআশতীন েজ র, এমদাৃদয়ান

লাইে�রী, াকবাজার, রাকা, অ�মনমু�ননখক. ১৯৮৫নপক. ১৯২নন 
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বতরমাননঅনযায়নঅতযাাারন াুৃরনডাকাৃত, স াসনআতযান ধষরনন

সআননানানধরেনরনঅপরােধরনসয়লাবনালেছননএনঅব্ানআেতনমুৃ�ন

েপেতন আেলন মানুষেকন ধমরীয়ন অনুশাসনন পালেনন অভয্,  নৃতকন

ৃশকারন �সারন  ন নীৃতবানন কেরন গোন তুলেতন আেবনন  ইনন বান

শাসেনরন �ারান পুরাপুৃরন এরন েথেকন মুৃ�ন পা য়ান স�বন নয়নন

মানুেষরন মাোন অপরাধন �বনতান বকৃ�রন ফেলন এরন সাথন সংৃ��ন

বযৃ�নবগরনসমােজরনজনযনস�দননানআেয়নেবাাানৃআেসেবনপৃরগৃনতন

আোছন সুতারংন মানবন স�দন উ�য়েনরন েকে্ন ধমরীয়ন েনতােদরন

স�ক�ন করেতন আেবনন তাঁরান আেলনন মুবাৃ�গ,  লামােয়ন েকয়াম, 

ইমাম-মুয়াৃ�ন, ধমরীয়নঅনুশাসননপালেননঅভয�নবযৃ�ননএনেেনীরন

েলাকেদরন এখন ন মানুেষরন মাোন াআনন েযাগযতান রেয়েছন তাছাাান

ধেমররন�ৃতনমানুেষরনদুবরলতা নরেয়েছন 

তাইন ধমরীয়ন েনতােদরন মানবন স�দন উ�য়নন কােজন

ৃনেয়াৃজতন করেলন অৃধকন ফল�সুন আেবনন যৃদ ন ধমরীয়ন েনতাগণন

বযৃ�গতন উেোেগ ন ইমানীন দাৃয়ে�রন কারেণ মানুষেদরেকন

কলযােনরন পেথন সদাসবরদান  আবানন করেছনন খুৃশরন সংবাদন এইন

বাংলােদশনসআনসারান ৃবে�নমানবনস�দনউ�য়েননধমরীয়নেনতােদরন
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স�ক�তানতরে�রনসােথনৃবেবৃাতনআেয়েছনন জনমানবতানৃবধংসীন

এইডসন েরাগন েথেকন বাঁাারন জনযন ধমরীয়ন অনুশাসনন পালনন করেতন

বলানআোছননইৃতমেধযইনবাংলােদশনসরকারনধমরম নালেয়রনঅধীনন

ইসলাৃমকন ফাউেডশনন মানবন স�দন উ�য়েনন ধমরীয়ন েনতােদরন

স�ক�করণন�ক�নাআননকেরেছননএবংনমসৃজেদরনইমামনমুয়াৃজনন

 ন েলমেদরনেকন বষৃয়কন নঅৃতনজররীননানান ৃবষেয়রনেেৃনংন

�দানন করেছনন যান মানবন স�দন উ�য়েনন সমােজন সুদুরন �সারীন

ভূৃমকানরাখেছন 

কারননইমামন ন মুয়াযৃযনেদরনরেয়েছনসদান�ুসত একৃটন

াআণেযাগযন মান েযখানন েথেকন েযন েকানন তর�ন ৃবষয়ন অৃতন ��ন

সমেয়রন মেধযন মানুেষরন মাোন েপৗৃছেয়ন েদয়ান স�বনন েকননান

এেদেশন রেয়েছন �ায়ন দুলকন মসৃজদনন এন মসৃজদন সমূেআন রেয়েছন

াারনলকনইমামন নমুয়াযৃযনন৪৯F

50 এনমানতথানমসৃজেদরনেমআরাবন

                                                            
50 জাৃতসংঘন ৃশশন অৃধকারন সনদঃন এযাকশনন ৃবসরাান রাৃডন অনন ৃদন

ই�ৃটৃটউশনালনৃডেভলনপেমটনৃআউমযাননরাইটসনইননবাংলােদশ,  ইননৃবাারন

 নসংসদন ৃবষয়কনম নালয়নকতক রকন�কাৃশতন২০০২নপক. ১০.১১.১৫.১৬.১৭. 

১৮ন২০. ২১. ২৬. ৩০. ৩৭ন 
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েথেকন�দসনবসকতানঅনযনেযেকানন্ােনরনব�ক তানআেতনঅৃধকনাআনন

েযাগযতানরােখনন 

এছাাান নানান �কারন সামাৃজকন কমরকা�ন ৃববাআন তালাক, 

 য়াজ, ৃমলাদ, কুরবানীন  ৃককান ইতযাৃদন ৃবষেয়ন জনগনন তােদরন

অৃতনকাছাকাৃছনআবারন সুেযাগনপায়ন সুতরাংনএনসম�নঅনু�ানাৃদরন

মাধযেমন তারান মানুষেদরন  নৃতকন ৃশকায়ন  ন ধমরীয়ন অনুশাসনন

পালেন অভয্নকেরনগোনতুলেতনপােরননতখনইনএকৃটনমানুষেরন

উপেযাগীতান নাআনেযাগযতানবাােবনএবংনতারন�ারানকলযাননকরন

কমরনস�াৃদতনআেব। তখননতােকনস�দনৃআসােবনপৃরগৃনতনকরান

আেবন 

 মােদরন েদেশন ৃশৃকতন  ন অৃশৃকতন েবকােররন সংখযান

�াুরন যারান মানবন স�দন উ�য়েনন বান রকেমরন বাধান েকননা 

কমরআীনতান শৃ�মানন অভাবী বযৃ�ন অেনকন েকে্ন অভাবন পুরেনরন

জনযন াুৃরন ডাকাৃতন স াসন কােলাবাজাৃরন াাঁদাবাজীন ইতযাৃদরন মতন

ঘকনীতনপথনেবোনেনয়ননসুতরাংনমানুষনস�দনউ�য়ননকরেতনআেলন

এনসম�ন েবকােররনকমরনসং্াননকরেতনআেবনন েসেকে্নবানবান
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ৃশ�ন �ৃত�ানন গােতন আেবন এবংন কাৃরগৃরন ৃশকান �দানন  ন

বকৃসমূলকন �ৃশকনন ৃদেতন আেবনন �াৃলতন  ইেনরন বা�বায়েনরন

মাধযেমনতােদরেকন ৃনয় ননএবংনইসলামীন ৃশকান�দানকেরনধমরীয়ন

অনুসাশননপালেনরন াআনসকৃ�নকরেতনআেবননএেদেশনকমরসং্ানন

নান আেলন ৃবেদেশন পাৃঠেয়ন তােদরন েবকার�ন ঘুাােতন আেবনন এবংন

সরকারীনঋন�দাননকেরনখাসন নপৃততনজৃমন বােদন ৃনেয়াৃজতন

কেরনউাপাদেনরনঅংশীদারীে�রনমাধযেমনেবকার�নেঘাাােতনআেবনন 

এনসনেদনজেনরনঅবযাৃআতনপরেইন ৃশশেকন ৃনবৃ�তনকরণন

করেতন এবংন জনন েথেকন তারন নামকরণ, একৃটন জাতীয়তান

অজরেনর, এবংনযতটান�তনস�বনৃপতামাতারনপৃরায়নজানবারন ন

তােদরনআােতন�ৃতপাৃলতনআ য়ারনঅৃধকারনথাকেবন 

শরীকনরা�সমূআনৃশশেদরনঅ্বধভােবনৃবেদেশনপাাারনএবংন

েদেশন ৃফরেতন নান েদয়ান �ৃতআতন করেতন বযব্ান েনেবনন ৃশশরন

�াধীনন ভােবন ভাবন �কােশরন অৃধকারন থাকেবনন এইন অৃধকােররন

মেধযনরেয়েছনসীমা�ন ৃনৃবরেশেষনসবনধরেনরনতথযন নধযাননধারনান

জানেত াা য়া, াআননকরানএবংনঅবৃআতনকরারনন�াধীনতানএৃটন
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েমৗৃখকন ভােবন ৃলৃখতন মুৃ�তন ৃকংবান াারৃশে�রন  কােরন অথবান

ৃশশরন পছেুইন অনযন েকানন প�ায়ন আেতন পােরনন শরীকন রা�সমূআন

ৃশশরন ৃা�ান ৃবেবকন নধমরীয়ন�াধীনতারনঅৃধকােররন�ৃতনস�ানন

েদখােবননশরীকনরা�সমূআন ৃশশেদরনসংঘব�নআবারনএবংনশাৃ�পূণরন

সমােবেশরনঅৃধকারেকন�ীকারনকেরননৃশশরন�ৃতপালননৃশকাদানন

 ন ৃবকােশরন বযাপােরন ৃপতামাতান উভেয়রন অৃভ�ন দাৃয়�ন রেয়েছন

এইন নীৃতরন �ীকক ৃতন ৃনৃ�তন করেতন শরীকন রা�সমুআন সবরা�কন

�য়াসীন আেবনন ৃশশেকন লালনন পালন, ৃশকাদানন  ন গোন েতালারন

�াথৃমকন দাৃয়�ন আোছন ৃপতামাতান এবংন �েযাজযন েকে্ন  ইনন

স�তনঅৃভভাবেকরনৃশশরনসেবরাসমন�থরইনসেবনতােদরনমূলনৃা�ানন

শরীকন রা�সমূআন সবরা�কন �য়াসীন আেবন ৃশশেকন লালনন পালনন

ৃশকাদানন নগোনেতালারন�াথৃমকনদাৃয়�নআোছনৃপতামাতানএবংন

�েযাজযনেকে্ন ইননস�তনঅৃভভাবেকরনৃশশরনসেবরাসমন�াথরইন

আেবন তােদরন মূলন ৃা�ানন শরীকন রা�ন সমূআন ৃপতামাতান  ইনানুগন

অৃভভাবকন অথবান ৃশশন পৃরাযরায়ন ৃনেয়াৃজতন অনযন েকানন বযৃ�রন

ত�াবধােননথাকানকালীননৃশশেকন ঘাতনঅথবানঅতযাাারনঅবেআলান

অমেনােযাগীন  ারনন দুবরাবআারন অথবান েশাষণ এবংন েযৗনন
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অতযাাারসআন সআ সকলন ধরেনরন শরীৃরকন  ন মানৃসকন ৃআংংতান

েথেকন সুরকারন জনযন যেথাপযু�ন  ইনানুগন �শাসৃনক, সামৃজকন

এবংন ৃশকাগতন সকলন বযব্ান েনেবনন শরীকন রা�সমূআন �ীকারন

কেরেছন েয, মানৃসকন অথবান শরীৃরকভােবন প�ু ৃশশন এমনন

পৃরেবেশন পৃরপূণরন  ন সুুরন জীবযাপনন করেবন েসখােনন মযরাদারন

ৃন�য়তানথাকেব,  �ৃনভররতানবাােবনএবংনসমােজনৃশশরনসৃ�য়ন

অংশন াআেনরন পথন সুগমন আেবনন শরীকন রা�সমূআন �ৃতৃটন ৃশশরন

শাৃরৃরক, মানৃসক,  ৃ�ক,  নৃতক, এবংন সামাৃজকন উ�য়েনরন

জনযন পযরা�ন জীবনন মােনরন অৃধকারেকন �ীকক ৃতন েদয়নন শরীকন

রা�সমুআন সকলন �কােররন েযৗনন অপবযবআারন  ন েযৗনন উাপীানন

েথেকন ৃশশরন সুরকায়ন সো�ন আেবনন এন উেেেশযন ৃবেশষন কেরন

ৃন�ৃলৃখতন ৃবষয়ন সমূআন েরাধন করেতন শরীকন রা�তেলান জাতীয়ন

ৃ�পকীয়নএবংনবাহপকীয়নসকলনউপেযাগীনকাযরনবযব্ানেনেবনন 

(ক)  েকাননেবন ইনীনেযৗননৃ�য়াকেমরনৃল�নআেতনৃশশেকন

�েরাৃাতনৃকংবানবাধয করা;  
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(খ)  পৃততাবকৃসনৃকংবানঅনযানযনেব ইনীনেযৗননতাপরতায়ন

ৃশশেদরনঅপবযআারনকরাননেযৗননঅ�ীলতাপূণরন েকানন ৃ�য়াকেমরনবান

ৃবষয়বুসেতনৃশশেদরনঅপবযবআারনকরা।५०F

51  

এছাাান ৃশশন অৃধকারন স�েকরন ৃবৃভ�ন ৃবষয়ন এন সনেদন

উে�খনরেয়েছন 

‘‘মানবনস�দনউ�য়নঃনএকৃটনপযরােলাানা’’ শীষরকন�বে�রন

পযরােলাানায়নএকথান�মাৃণতনআল, েযন মানুষেকনস�েদনপৃরণতন

করেতন আেলন ৃনে�া�ন পদেকপতেলান বা�বায়ন অন�ীকাযরনন (১) 

মানুেষরন েমৗৃলকন অৃধকােররন ৃন�য়তা, (২) নারীন অৃধকারন

বা�বায়নন (৩) ৃশশন অৃধকারন �ৃত�ান  ন যথাথরন পৃরাযরান (৩)  

ৃশৃকত-অৃশৃকতন েবকারন যুবকেদরন কমরসং্ান, সেবরাপৃরন মানবন

স�দনউ�য়েননধমরীয়নেনতােদরনস�ক�নকরেণরনমাধযেমনমানুষেকন

 নৃতকন ন দরৃশকনৃশকারন�ারানধমরীয়নঅনুশাসননপালেননঅভয�ন

কেরন তুলেতনআেবনএবংনসবর�েরনইসলামীন ৃশকান ৃব�ােররনবাব্ান

                                                            
51 মসৃজদন জৃরপন ৃরেপাটন ইমামন �ৃশকনন একােডমীন ইসলাৃমকন ফাউে�শনন

বাংলােদশন১৯৯৮নপক. ২৩| 
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করেতনআেবনন মারনএনকু�ন�য়াসনমানবতারনকলযােণ সামানযতমন

ভুৃমকানরাখেলন�াথরকতানখঁুেজনপাবন 


