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ইসলােমর দৃ ি�েত দুন্র ীিত �িতেরা: ে�ক্ষাপবাংলােদশ
ভূ িমকা:
দু নর্ীিত মানব সভয্তা র জন য্ চরম অিভশাপ। সম াজ ও রাে
উ�য়েনর জনয্ সেবর্া � �িতব�ক । মানব সভয্তার সূচনা েথ
িবিভ� সমেয় এ জঘনয্ বয্ািধর �েকাপ ও �সার েদখা েগেছ
ঐিতহািসক ে�ক্ষাপেট দুনর্ীিতর �ক, ৈবিশ�য্ ও িব�ার িনরূপ
করেত েগেল েদখা যায় েয এ বয্ািধর সবর্ািধক �বৃি� ও �সা
ঘেট  উপিনেবিশক  শাসনামেল।  রা�ীয় পযর্ায় েথেক  �শাসেনর
সকল �ের, ধিনক-বিণক ে�ণীসহ সমােজর সু িবধােভাগী উ��ের
এর �সার ঘেট থােক এবং �ািত�ািনক রূপ লাভ কের। িবিভ�
যু েগ ও  সমেয় েয হাের বাংলােদেশ দু নর্ীিতর �সার হেয়ে; েস
হাের এর সমীক্ষ া ও গেবষণা হয় িন এ কারেণ এ জনয্ বয্া
�কৃিত, ৈবিশ�য্ ও িব�ােরর কারণ িনণর্ে েক্ষে� তথয্ িনভ
�মাণািদ পাওয়া অতীব দু রূহ ও ক�কর। তেব ঐিতহািসকগণ
সামািজক ইিতহাস পযর্ােলাচনা কােল েয সকল িববরণ সংহ ও 
বণর্না কেরেছ, তা েথেক িকছু তথয্ পওয়া যায়। এ ছাড়া ইসলাম
একিট পূ ণর্া� জীবন িবধান িহেসেব ইসলােমও যুেগাপেযাগী ও
বা�বধমর্ী নীিতমালা বিণর্ত হেয়েছ। একজন সেচত ন নাগির
িহসােব দু নর্ীিতর কার, এর �িতেরাধ ও  �িতকার স�েকর্
জ্ঞানাজর্ন অতীব �েয়াজনীয় িবষয়েবর্াপির একজন মুসিলম
িহসােব ইসলােমর আেলােক  দু নর্ীিত �িতেরােধর বয্ব�া স�েক
3

জ্ঞানাজর্ন �েতয্ েকর ঈমানী দািয়�। আেলাচয্ �বে� দুনর
কারণ  এবং তার �িতকার ও   �িতেরাধ বয্ব�া স�েকর
আেলাচনা করাই উে�শয্
দু ন্র ীিতর পিরচয়
‘দু নর্ীি’ শ�িট  েনিতবাচক।  এিটর ইিতবাচক  শ� ‘নীিত’ েথেক 
উ�ূ ত হেয়েছ।  দু নর্ীিত শে�র আিভধািনক  অথ: রীিত বা
নীিতিবরূ� আচর, কুনীিত, অসদাচরণ ও  নীিতহীনতা ইতয্ািদ।
এর আরবী �িতশ� আল-ফাসাদ বা আল-ইফসাদ। 1 এর ইংেরিজ 
�িতশ� corruption। 2 আল-কুরআেন শ�িটর  বয্বহার এভােব
বিণর্ত হেয়ে,
�ض
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ُ
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[٦٤ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٦ ِين
ُ� َ� َّ�﴿ َ�س ۡعَ ۡو َن �ِ ٱ�َِۡ فَساد ٗ� وَٱ
ِ ِبُ ٱل ُمف

1

ইবন মানযু র িলসানু ল ‘আরব’ ১ম খ� (িমশর: দারুল হাদী, ২০০৩ খৃ.) পৃ . ১০০;
মুনীর আল-বা‘লাবা�ী, আল-মওয়ািরদ ( ৈবরূ: দারুল‘আলম িলল-মালায়য্ী, ১৯৯৮
খৃ.) পৃ . ২২০।
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A. T. Dev, students favourite dictionary, English to Bengali
(calcutta: Mallennium edition, 2001), p. 318.

4

‘‘তারা পৃিথরীেত ফাসাদ সৃ ি� করার েচ�া চািলেয় যাে�, অথচ 
আ�াহ তা‘য়ালা ফাসাদ সৃ ি�কারীেদর কখনই পছ� কেরন না।’’ 3
(সূ রা আল মািয়দা, আয়াত-৫:৬৪)।
দু নর্ীিত বলেত নীিত বা আইন িবরু� কাজেক ই বুঝােনা হয়
দু নর্ীিতর েকান সাধারণ বা িনিদর্� সংজ্ঞা েনই। ক ারণ িকছু ি
কাজ  সকল েদেশই দু নর্ীিত বেল িচি�ত হেলও িবিভ� েদেশর
দু নর্ীিত �িতেরাধকারী সং�াগুেলার তািলকা ভু� রােধর মেধয্
যেথ� পাথর্কয্ িবদয্মান। তাই �েতয্ক েদশ তার িনজ� অপরা
তািলকার িভি�েত দু নর্ীিতর িবষয়িট অনুধাবন কের থােক।
দু নর্ীিতর সংজ্ঞা �দা েন েকউ ব, ‘‘ক্ষমতার অপবয্বহাে
মাধয্েম যিদ েকান পক ্ষ শুধু তার একক অথবা 
পেক্/পক্ষসমূেহর েযৗথ আিথর্থবা ৈবষিয়ক �াথর্ লােভর
উে�েশয্ অনয্ েকান পে/পক্ষসমূেহর ক্ষিত সাধেনর মাধ
আইন পিরপ�ী কােজ িল� হয়, তাহেল ঐ কাজেক দু নর্ীিত বেল
িচি�ত করা হয়।  এ স�েকর্ Oxford advanced Learners
dictionary েত বলা হেয়েছ  Willing to use their power
to do dishonest or illegal things in return money or
to get an advantage.
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আল-কুরআন, ৫:৬৪।
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ই�াকৃতভােব িনজ  ক্ষম, অথর্ �াি� বা েকান অৈবধ সুেযাগ
�াি�র উে�েশয্ অসৎ বা েকান অস�ত কােজ বয্বহার করাে
বলা হয় দু নর্ীিত 4
দু নর্ীিত সংজ্ঞা �সং Social work dictionary েত বিণরত
হেয়েছ, 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
‘‘রাজৈনিতক ও সরকারী �শাসেন দু নর্ীিত বলেত সাধারণত ঘু,
বল �েয়াগ  বা ভীিত �দশর্, �ভাব বা বয্ি� িবেশষেক  িবেশষ
সু িবধা �দােনর মাধয্েম অিফস আদালতেক বয্ি�গত �াথর্ লাে
জনয্ অপবয্বহার করােক বুঝা’’
এ স�েকর্ ভারতীয় সমাজ িবজ্ঞানী রামনাথ শমর্া , In
corruption a person willfully neglected his specified
duty in order to have an undue advantage. ‘‘অৈবধ
4

A. s. Horn by, Oxford advanced Learners dictionary (New York:
Oxford University Press, 1993), p.২৪৪.
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েমাঃ আিতকুর রহমান, বাংলােদেশর �ধান সামািজক সমসয্া ও সরকারী নীিত(ঢাকা
: আল-কুরআন পাবিলেক�, ২০০০ খৃ.), পৃ . ৩৩৫

6

সু েযাগ-সু িবধা লােভর জনয্ েকান বয্ি�র িনিদর্� দািয়� পাল
ই�াকৃত অবেহলা-ই-দু নর্ীিত’’ 6 এছাড়া Transparency
international এর অিভমত হেলা, corruption is the
abuse of public office for private gain ‘‘বয্ি�গত �াথর
লােভর জনয্ গণ�শাসেনর অপবয্বহারেকই দুনর্ীিত বলা  7
দু নর্ীিতর মাধয্েম দুনর্ীিতবাজ বয্ি�রা লাভবান হেলও সামি�কভ
সমাজ ও  অথর্নীিতর উপর এর মারা�ক  িবরূপ �িতি�য়া সৃি
হয়।  তাই সািবর্ক  িবচাের দুনর্ীিত সব সময়ই েনিতবাচক 
পিরতয্াজয্। স�দ পাচ, িনয়ম বিহর্ভূতভােব স�দ অজর,
ক্ষমতােক পাকােপা� করা এবং দািরে�র কারেণ দুনর্,
মজুদদারী  এবং বয্ংেকর টাকা আ�সাৎ �ভৃিত সকল অপকমর্
8
দু নর্ীিত
সু তরাং সরকাির-েবসরকাির সকল পযর্ােয় ঘু, বল�েয়াগ  বা
ভীিত �দশর্ন বা বয্ি� িবেশেষর অৈবধ ও অসংগত সুিবধা �হ
এবং নীিত িবরু� সকল কাজেকই দুনর্ীিত বলা হ
6

Ramanath Sharma, Indian Social problems (Bombay : Media
promoters and publishers pvt. Ltd. 1982), p. 101.

7

নূ রুল ইসলা, ইসলােমর দৃ ি�েত দু নর্ীিত �িতেরা, মািসক পৃ িথবী, বষর-২৬, সংখয্-৫
(ঢাকা : বাংলােদশ ইসলািমক েস�ার, মাচর-২০০৭ খৃ.) পৃ . ২২।

8

ড. েমাহা�দ জািকর হুসাই, আথর-সমািজক সমসয্া সমাধােন আ-হাদীেসর অবদান:
ে�িক্ষত বাংলােদ(ঢাকা : ইসলািমক ফাউে�শন বাংলােদশ, ২০০৪ খৃ.) ৪০৮-৪১০।
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ঐিতহািসক দৃ ি�েত দু ন্র ীিত
মানব সভয্তায় কে, েকাথায় এবং কার মাধয্েম দুনর্ীিত
অনু �েবশ ঘেট  তা একিট  িবচাযর্ িবষয় এ িবষেয় িনি�ত কের
বলার মত েকান দালীিলক �মাণ েনই। তেব ধারণা করা হয় েয,
দু নর্ীিত েকান সা�িতক  িবষয় ন, যিদও  এ মুহূেতর্ বয্াপকতা
কারেণ  িবষয়িট  বহুল আেলািচত। ইিতহাস িবে�ষেণ েদখা যায়
েয, সাধারণ গণ  সমথর্নহীন শাসকেগা�ী ক্ষমতা দখেলর স
এবং ক্ষমতায় িটেক থাকা র জনয্ এক িট সুিবধাবাদী েগর
মাধয্েম দুনর্ীিত কের থােক । বাংলােদেশর ইিতহােস এ ধরেন
দু নর্ীিতর সবেচেয় েবিশ �মাণ পাওয়া যায়।১৭৫৭ সােল পলাশীর
যু ে�র অেনক  আেগ  েথেকই ইংেরজ  েকা�ানী  তােদর এেদশীয়
েদাসরেদর সােথ  দু নর্ীিতর মাধয্েম সুস�ক র্ গ েড় েতােল। তা
এেদশীয় অথর্নীিতেক �ংস কের িনেজের অথর্ যােত বাে; েস
জনয্ িবনাশুে� বয্বসা করার জনয্ বহু বয্ি�েক অস�
দ�ক 9 বয্বহার করেত িদত
বাংলার েশষ �াধীন নবার িসরাজ-উদ-েদৗলােক  িসংহাসনচুয্ত
করার জনয্ েসনাপিত মীর জ‘ফরসহ অসংখয্ নবাব কমর্চার
দু নর্ীিতর মাধয্েম ইংেরজেদর সােথ হাত েমলায়। অব ইংেরজরা
9

দ�ক  : িবনাশুে� বািণজয্ করার অিধকারে ‘‘দ�ক’’ বলা হয়। ��বয: েমসবাহুল
হক, পলাশী  যু ে�া�র মুসিলম সমাজ ও  নীল িবে�াহ (ঢাকা : ইসলািমক ফাউে�শন
বাংলােদশ, ১৯৮৭), পৃ . ৫।
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পূ বর্ েথেকই দুনর্ীিতেত অভয্� িছল। এজনয্  ‘‘শেঠ শঠাং’’
নীিতবাকয্ অনুসরণ কের নবাব কমর্চারীেদর সােথ জাল চুি�নাম
কের চরমভােব �তািরত কের।  �াইভ ও  অনয্ানয্ ইংের
কমর্চারী বাংলার ধনেদৗলত লুট করার েয বে�াব� কর, তা
েদেখ কারও বুঝেত বাকী রইল না েয কারা �কৃত দু নর্ীিতবাজ।
�েদশী ও িবেদশী দু নর্ীিতবাজেদর দল একি�ত হেয় েদশে�ািহতা
ও চািরি�ক  অধঃপতেনর েয জঘনয্ দৃ�া� �াপন করল তােত
িব�বাসী িব�েয় হতবাক হেয়িছল। 10 দু নর্ীিত ও ষড়যে�র মাধয্ে
নবাব িসরাজ-উদ-েদৗলােক  মসনদ েথেক  হটােনার পর রা�ীয়
পযর্ােয় দুনর্ীিত ও লুটপাট শুরু হেয় যায়। মী‘ফরেক মসনেদ
বিসেয় �াইভ পুর�ার েপেলন ২,৩৪,০০০ পাউ�।  েকা�ানীর
কমর্চারীরা �েতয্েক লাভ করল প�াশ েথেক আিশ হাজা
পাউ�।  �াইভ দলীল দ�ােবজ জাল কের এমন বয্ব�া করল
েয,ষড়য�কারী  উিমচাঁেদর ভােগয্ িছু ই জুটল না।  ৮৮০ মাইল
এলাকা জুেড় চিববশ পরগণার জিমদারী  েকা�ানীর হােত চেল
েগল।  বছের এখান েথেক  েমাটােমািট  েদড়  লক্ ষ পাউ� খাজন
আদায় হত।  এ চিববশ পরগণা পের �াইভেক জায়গীর িহসােব
�দান করা হয়।  েকাষাগার শূ নয্ হেয় যাওয়ায় নবাব �াইভেক
অনু নয় কের এ শেতর্ রাযী করা েয, �াইভ মুিশর্দাবােদর ভুিম
রাজ�  েথেক  সােড়  বার লক্ ষ পােবন। সােড় দশ লক্ষ পা
বধর্মা, কৃ�নগর আর হুগলী েথে; তারপরও বছের ঊিনশ লক্
10
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টাকার জনয্ ঐ িতনিট েজলা ব�ক  থাকেব। েকউ েকউ বেল,
েকা�ানী চাকরীজীবীেদর   েবতন অ� হওয়ায় তারা উপেঢৗকন
�হেণ অভয্� েয় পেড়িছল। বলা যায়, পলাশীর পর অথর্ লােভর
বয্পাের মা�া জ্ঞান আর কােরা রইল না।কামধনুেক েদাহন কর
জনয্ উ�� আেবগ তখন কমর্চারীেদর েপেয় বেসিছল। েকা�ানী
কমর্চারীেদর মেধয্ তখন িনেজেদর �াথর্ যথাস �ব �ত িবপ
সমৃি� সং�েহর কামনা উদ� হেয় উেঠিছল।11
পরবতর্ীেত যারাই ইংেরজেদর িবরুে� কথা বেল, যার কমর্কা�
ইংেরজ �ােথর্ আঘাত েলেগে; তােকই ইংেরজরা হয় ক্ষমত
েথেক উৎখাত কেরেছ অথবা শঠতা, চ�া� ও ষড়যে�র মাধয্েম
হতয্া কেরেছ অথবা তােক  দীপা�র বা িনবর্াসেন পািঠেয়েছ
ইংেরজেদর দু েশা বছেরর এ দু ঃশাসন অবসােন পািক�ান নামক 
রাে�র উৎপি� ঘটেল, দু নর্ীিত ও ষড়য�ব� হয়িন বরং রা�ীয়
�শাসেনর পাশাপািশ েবসরকারী পযর্ােয় দুনর্ীিত শুরু হেয় য
েবসরকারী পযর্ােয় এ সময় েকািট েকািট টাকার স�দ পাচার
হেয় যায়, এ সময় উ�য়নমূ লক  �ক�গুেলা পিরক�না েথেক
বা�বায়ন পযর্� িবিভ� পযর্ােয় িকছু সংখয্ক কমর্, কমর্চারী
সরকারী  অথর্ আ�সােতর দুনর্ীিতেত জিড়েয় পেড়। এ
ধারাবািহকতায় আজও  এেদেশর অিধকাংশ উ�ায়ন �কে�
পিরক�না েথেক  বা�বায়ন পযর্� বয্াপক দুনর্ীিত ঘটে
11

�াগু, পৃ .১১৪০; স�াদনা, অধয্পক আ�ুল গফু, আমােদর �াধীনতা সং�াম (ঢাকা
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রাজৈনিতক ও  অথর্ৈনিতক  ৈবষেময্র কারেণ পূবর্ পািেনর
সু দীঘর্ �ািধকার আে�ালন পািক�নী শাসকেদর অনমনীয়
মেনাভাব ও  অতয্াচােরর কারেণ �াধীনতা আে�ালেন রূপা�ির
হয় এবং অবেশেষ �াধীন সাবর্েভৗম বাংলােদেশর জ� হয়।
বাংলােদেশর অভুয্দয় িছল অনয্, অিবচার, ৈবষময্ ও দুনর্ীর
িবরূে� এক  েসা�ার �িতবা। অথচ �াধীনতা পরবতর্ীকােল
দু নর্ীিত িনমূর্ল না হেয় বরং সমােজ র রে� রে� তা বয্াপকভা
ছিড়েয় পেড়।12
বাংলােদেশ দু ন্র ীিত
বতর্মােন বাংলােদেশর সমা, রাজনীিত, অথর্নীিতসহ জীবন
যা�ার �ায় সকল েক্ষে� দুনর্ীিত এক মহা িবপযর্য়কর পিরি�
সৃ ি� কেরেছ।  এ জঘনয্ বয্ািধর করাল �াে স স�াবনাম
বাংলােদেশর ভিবষয্ৎ �মশ অিনি�ত হেয় উেঠেছ। বতর্মা
সমােজ  দু নর্ীিতর অব�ান এতই শি�শালী েয েদেশর সাধারণ
মানু ষ  দু নর্ীিতর কােছ অসহায় হেয় এেক তােদর ভাগয্ বেল েমে
িনেয়েছ। গত ৩২ বছের বাংলােদশ পর পর িতনবার দু নর্ীিতর
জনয্ ি�বাসীর
নজর
েকেড়েছ।  transparencey
International এর িরেপাটর্ অনুযায়ী বাংলােদশ ২০০১, ২০০২,
২০০৩, ২০০৪, ২০০৫  এ পাঁচ বছের িবে�র সবেচেয় দু নর্ীিত��

12

�াগু, পৃ . ২৬০-২৬৪ ও ২৭৭-২৭৯।

11

েদশ িহসােব িচি�ত হেয়েছ। 13 বাংলােদেশ িবগত কেয়ক  বছের
দু নর্ীিত এত িব�ার লাভ কেরেছ ে, এেদেশর যা িকছু ভাল অজর্ন
যথা, খােদয্ �য়ংস�ূণর্, জামানত ছাড়াই উ�য়নমূ লক ক্ষু � ঋ
কমর্সূচ, ডায়িরয়া �িতেরাধী ওরসয্ালাইেনর আিব�া, িশশু মৃতুয্
হার কমােনা, নারী  িশক্ষ া ও র�ানীমুখী ৈতরী েপাশাক িশে�
�সার ইতয্ািদেকই �ান কের িদেয়েছ। দুনর্ীিত এখন শুধু েক
এক  েস�েরর মেধয্ সীমাব� নয় বরং সমাজ ও রাে�র সকল
স�ের দু নর্ীিত মাকড়সার জােলর মত িব�ার লাভ কেরেছ। এ
স�েকর্ বাংলােদেশর সা�িতক  দুনর্ীিতর িচ� সংেক্
উপ�ািপত হেলা:
রাজৈনিতক েক্ষে
রাজৈনিতক দল েদেশর মূ ল চািলকাশি� অথচ রাজৈনিতক েক্ষে
বতর্মােন সবেচেয় েবশী  দু নর্ীিত িব�ার লাভ কেরেছ। েযমন
জনগেণর সােথ  রাজৈনিতক  অ�ীকােরর বরেখলাফ, ক্ষমতা
থাকেল িনজ পদ ও  ক্ষমতা বয্বহার ক ের রা�ীয় সুে-সু িবধা
অনয্ায়ভােব িনেজর আ�ী-�জন, ব�ু-বা�ব ও িনজ দলীয় কমর্ী
সমথর্কেদর �ােথর্ কােজ লােগাে, তােদরেক  িনমর্ণ কােজর
িঠকাদারী  বা হাটবাজার ইজারা �দান এবং িবিভ� ধরেনর
লাইেস� েদয়া, বয্বসায়ী মহলসহ িবিভ� বয্ি� ও সং�ার িনক
13
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েথেক কিমশন �হণ ও চাঁদা আদায় এবং িবিনমেয় তােদর িবিভ�
অনয্ায় সুিবধা �দা, সরকারী  অেথর্র অপচয় ও আ�সাৎসহ
িবিভ� রাজৈনিতক  দু নর্ীি বতর্মােন এেদেশ �াভািবক  রীিতেত
পিরণত হেয়েছ। 14
�শাসিনক েক্ষে�
বতর্মােন বাংলােদশ েকান সরকারী দ�র বা িবভাগ দুনর্ীিত মু
নয়। ঘুষ বা উৎেকাচ �হণ সরকারী অথর্ আ�সা, অপচয় ও চুির
ছাড়াও  ক্ষমতার অপবয্ব, কােজ ফাঁিক  েদয়া, �জন�ীিত,
সরকারী  সু েযাগ  সু িবধার অপবয্বহার ইতয্ািদ �শাসে
বয্াপকভােব েদখা যায় 15
িশক্ষা েক:
পরীক্ষায় নক ল �বণ, িশক্ষা �িত�ােনর অথর্ আ�,
িশক্ষাথর্ীেদর িনকট েথেক িবিভ� অজুহােত অিতির� অথর্ ,
�ােস ভালভােব না পিড়েয় �াইেভট িটউশিন ও েকািচং েস�াের
পাঠদান, িনয়িমত �ােস না আসা, দলীয় িভি�েত অেযাগয্
েলাকেদর িবিভ� িশক্ষা �িত�ােন িনেয়াগ েদয়াসহ এ ধরেন
14

�াগু�
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অসংখয্ দুনর্ীিতর কারেণ বতর্মােন বাংলােদেশ িশক্ষার গুণগত
চরম অবনিত ঘটেছ।  এজনয্ �েয়াজনীয় েযাগয্তা স�� দ
মানব স�দ গেড় উঠেছ না। 16
ধমর্ীয় েক্:
ধমর্েক  েক� কের এেদেশ নানা ধরেনর দুনর্ীিত চলেছ
জনসাধারেণর ধমর্ীয় িব�াস ও অনুভূিতর সুেযাগ িনেয় িবিভ�
ধরেনর �তারণা, �াথর্িসি, অথর-উপাজর্ন ও জন�াথর্ িবেরাধ
সকল কাজ ধমর্ীয় দুনর্ীিতর পযর্ায়ভ
েবসরকারী খােত দু ন্র ীি:
শুধু সরকারী নয় বরং েবসকার েক্ষে�ও দুনর্ীিতর বয্াপক িব
ঘেটেছ। িশ� �িত�ান গড়ার নােম সরকারী সু িবধা ও বয্াংক ঋণ
িনেয় েস টাকা িবলাস-বয্সন বা অনয্ কােজ বয্বহার এবং িবেদ
বয্াংেক  জমা কর, বয্াংক  ঋণ ই�াকৃতভােব পিরেশাধ না কর,
কর ও শু� ফাঁিক  েদয়, েশয়ার মােকর্ট েকেলংকারী ও ঋণ 
েখলাফী ইতয্ািদ সিবেশষ উে�খেযাগয17
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অবদান : ে�িক্ষত বাংলাে, �াগু, ৪১১।
17

�াগু,পৃ . ৪১১।

14

�া�পােরি� ই�ারনয্াশনােলর ২০০৮ সােলর ১৮ জুন �কািশত
িরেপােটর্ বাংলােদশেক  পৃিথবীর অনয্তম দুনর্ীিত�� েদশ িহেস
িচি�ত করা হেয়েছ।  এেত বলা হেয়েছ, ২০০৬ সােলর জুন
েথেক  ২০০৭ সােলর জুন পযর্� সময়কােল সািবর্কেব েদেশর
৬৬.৭ শতাংশ পিরবার েসবা �হণ করার সময় েকান না েকান
ধরেনর দু নর্ীিতর িশকার হেয়েছ। ৪২.১ শতাংশ পিরবারেক  ঘুষ 
িদেত হেয়েছ। েসবা �হীতারা িবিভ� খােত গেড় ৪১৩৪ টাকা ঘুষ 
িদেয়েছ।  এই ঘুেষর পিরমাণ  তােদর মাথা িপছু আেয়র ৩.৮৪
শতাংশ। জাতীয়ভােব �দ� েমাট  ঘুেষর পিরমাণ  �ায় ৫৪৭৪
েকািট টাকা।
এসব ঘুষ ও  দু নর্ীিতেত জিড়ত রেয়েছন ম�, সংসদ সদসয,
সিচব, আইন �েয়াগকারী  সং�া েথেক শুরু কের ম�ণালয় 
সরকােরর িন�পদ� কমর্কতর্া কমর্চারী �ায় সকেলই। 
িরেপােটর্ আরও বলা হেয়ে, আইন �েয়াগকারী  সং�া সািবর্ক
ভােব ঘুষ  িনেয়েছ  ৮৭৯ েকািট টাকা। গেবষণার ঘুষ �হণসহ
দািয়� পালেন অবেহলা, �জন�ীিত, আ�সাৎ, �তারণা এবং
ভীিত �দশর্ন করােকও দুনর্ীিত িহেসেব ধরা হেয়েছ। �ানী
সরকার ম�ণালেয়র ভূ িম �শাসেন ঘুষ  িদেত হেয়েছ  সবেচেয়
েবশী।  এর পিরমাণ  ১৬০৬ েকািট টাকা।  অনয্ শীষর ্ নীয়
দু নর্ীিত�� েসবা খাতগুেলা হেলা িবচার বয্ব�ার িবিভ� পযর,
�াস্হ, িশক্,িবদু য্, বয্াংিক, এনিজও  এবং কর খাত।  অনয্ানয
সং�ায় দু নর্ীিত বলেত ওয়াস, গয্াস এবং তার ও েটিলেফান
15

েবাডর্েক  িচি�ত করা হেয়েছ18 ২০০৮ সােলর ১৮ই জুন
transparency International বাংলােদেশর সা�িতক 
দু নর্ীিতর েয খিতয়ান উপ�াপন কেরেছ। তােত বাংলােদেশর
দু নর্ীিতর করাল �ােসর বা�ব �মাণ েমেল। এ স�েকর
বাংলােদেশর িবিভ� েসবা খােতর দু নর্ীিতর করাল �ােসর বা�ব
�মান েমেল।  এ স�েকর্ বাংলােদেশর িবিভ� েসবা খােতর
দু নর্ীিত সরণীর মাধয্েম িনে� �দ� হেলা 19
খােতর নাম

েসবা
�হণকােল
দু নর্ীিতর
িশকার

আইন
৯৬.৬
�েয়াগকারী 
সং�া
�ানীয়
৫৩.৪
সরকার
ভূ িম
৫২.৭
�শাসন

জাতীয়ভােব
েমাট  ঘুেষর
পিরমাণ  
(েকািট 
টাকায়)

৬৪.৫

েসবা
�হণকােল
�দানকৃত
গড়  ঘুেষর
পিরমাণ 
(টাকা)
৩,৯৪০

৩২.৫

৮৮৩

১৮৭

৫১.১

৪,৪০৯

১,৬০৬

েসবা
�হণকােল
ঘুেষর
িশকার

18

ৈদিনক �থম আেলা, ১৯ জুন, ২০০৮খৃ. আষাঢ় ১৪১৫, পৃ . ১ও২।
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�াগু�

16

৮৭৯

িবচার
�া�য
িশক্ষ
িবদু য্
বয্াংিক
এনিজও 
কর
অনয্ান

৪৭.৭
৪৪.১
৩৯.২
৩৩.২
২৮.৭
১৩.৫
৬.৪
৩১.৩

৪১.৭
১৬.৩
৮.৮
১৪.৩
১৫.৭
৬.৫
৫.১
১৬.৬
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৪,৮২৫
৫২০
১,২৯৬
১,৯৯৩
৭,৭৯৫
৪২১
২,২৯৩
৭,৫৭৮

৬৭১
১০৮
১১৭
৪৭৪
৫২৫
২০
১৪৯
৭০৮

দু ন্র ীিতর কারণ
এক. রাজৈনিতক ও সামািজক অি�রতা:
রাজৈনিতক  েক্ষে� গণতাি�ক মূলয্েবােধর অ, অগণতাি�ক 
উপােয় ক্ষমতার পালাবদল এবং রা�ীয় ক্ষমতা লােভর
আকা�া দু নর্ীিত িব�ােরর অনুকূল পিরেবশ সৃি� করেছ।
রাজৈনিতক  ক্ষমতা লােভ র জনয্ িনবর্াচেন িবপুল পিরমাল 
অৈবধভােব বয্েয়র মাধয্েম েভাটারেদর �ভািবত কের িনবর্াি
হওয়ার পর ক্ষমতার অপবহার কের দু নর্ীিতর মাধয্েম িনবর্াচ
বয্য় উঠােত থােক। এছাড়া ক্ষমতার �ভাব খািটেয় দুনর্ীিতবা
20
বয্াপকভােব দুনর্ীিত কের থােক
P19F

দু ই. উ�ািভলাষী জীবেনর েমাহ:
রাতারািত আথর-সামািজকভােব �িত�ালােভর তী� আকা�া দু নর্ীিত
িবকােশর অনয্তম �ধান কারণ। �� সমেয় অিধক  স�দ

20

েশখ েমাহা�দ েশােয়ব নািজর, ‘দু নর্ীিত: এর নানারূ, কারণ ও �িতকার, মািসক 

পৃ িথবী, বষর-২৭, সংখয্-২ (ঢাকা : বাংলােদশ ইসলািমক েস�ার, িডেস�র-২০০৭ খৃ),
পৃ . ৩৩; আথর-সামািজক সমসয্া সমাধােন আ-হাদীেসর অবদান : ে�িক্ষত বাংলাে,
পৃ . ৪১১-৪১২।
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লােভর �েচ�ায় সমােজর উ�  ে�ণী �-� ক্ষমত া ও েপশাগ
পদবীর মাধয্েম দুনর্ীিত কের থাে 21
িতন. ঐিতহািসক কারণঃ
উপিনেবিশক  শাসনামেল িবেদশী  শাসক-েশাষকেদর �াথর্রক্ষ
জনয্ এেদেশ এক ে�ণীর দুনর্ীিতবাজ আমলা ও মধয্��েভাগী সৃ
করা হেয়িছল; যারা দু নর্ীি, �তারণা ও  ব�নার মাধয্েম
জনগণেক  েশাষন করত।  বৃ িটশ শাসনামেলও  েস ধারা অবয্াহত
থােক।  ১৯৪৭ সােল েদশ িবভােগর পর পািক�ােনর নবয্
বয্বসায়ীরা �চুর মুনাফার জনয্ দুনর্ীিতর আ�য় েনয়। ফ
�শাসিনক কাঠােমােত দু নর্ীিতর িব�ার ঘেট। ১৯৫৮ সােল
পািক�ােন সামিরক  শাসন জাির হেল দু নর্ীিত রাজৈনিতক  েক্ষ
স�সািরত হয়। �াধীনতার পর বাংলােদেশ দু নর্ীিতর েস ধারা
22
আরও বয্াপকভােব িবস�ার লাভ কের
P21F

চার. ধমর্ীয় িশক্ষার অভা
ধমর্ীয় িশক্ষা মানুষেক দুনর্ীিত েথেক িবমু� রাখেত পাের। দুনর
িব�ােরর অনয্তম �ধান কারণ  ধমর্ীয় িশক্ষার অভাব। এজ
21

েশখ  েমাহা�দ েশােয়ব নািজর, দু নর্ীিত: এর নানারূপ কারণ ও �িতকা, �াগু,

পৃ . ৩৩-৩৪।
22

েমসবাহুল হ, পলাশী যু ে�া�র মুসিলম সমাজ ও নীল িবে�াহ (ঢাকা : ইসলািমক 

ফাউে�শন বাংলােদশ, ১৯৮৭), পৃ . ৫।
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বাংলােদেশর িশক্ষা  বয্ব�ায় ইসলামী িশক্ষার অনুপি�িতই দুন
িব�ােরর িবেশষ কারণ িহসােব িচি�ত করা যায়। 23
পাঁচ. আিথর্ক অস�লতাঃ 
আিথর্ক  অস�লতা ও িন� জীবন যা�ার মান দুনর্ীিত িব�াের
অনয্তম িবেশষ কারণ। দিরে�র �ভােব বাংলােদেশর িবিভ�
েপশাজীবী মানু ষ  সমােজ �াভািবক উপােয় েমৗলক চািহদা পূ রেণ 
বয্থর্ হেয় অ�াভািবক উপায় অবল�ন করেছ। যার ফেল সমাে
দু নর্ীিতর �সার ঘটেছ।
ছয়. অপযর্া� েবতন ও পাির�িমক
আমােদর েদেশ কমর্জীবী মানুেষর েবতন ও পাির�িমক  চািহদা
তুলনায় এেকবােরই অপযর্া�। ফেল তারা  িবিভ� �েয়াজন
পূ রেণর জনয্ অথর্ আ�স, ঘুষ  বা িবক� েকান অথর্ উপাজর্েন
েচ�া কের বাংলােদেশ �� েবতনভূ � কমর্চারীেদর মােঝ দুনর্ীি
পরায়ণতা সৃ ি�র িপছেন অপযর্া� েবতন কাঠােমা অেনকাংেশ
দায়ী। 24
23

েশখ েমাহা�দ েশােয়ব নািজর, স�দনা পিরষদ, হাদীস ও সামািজক িবজ্ঞ(ঢাকা :

ইসলািমক ফাউে�শন বাংলােদশ, ২০০৪), পৃ . ২৫১।
24

েশখ েমাহা�দ েশােয়ব নািজর, ‘দু নর্ীিত: এর নানারূ, কারণ ও �িতকার, �াগু�

পৃ . ৩৩-৩৪।

20

সাত. েবকার�ঃ
েবকার�  দূ রীকরেণর জনয্ অেনেক অৈবধ উপােয় এবং ঘুষ
�দােনর মাধয্েম চাকির পাওয়ার েচ�া কের। আবার চাকির
পাওয়ার পর তারাও  েপশাগত দািয়� পালেনর েক্ষে� ঘুেষ
েলনেদেন জিড়েয় পেড়। ফেল দু নর্ীিত �মশ বাড়েত থােক
আট. দু ন্র ীিত দমেন সিদ�ার অভাবঃ
দু নীিত অৈবধ উপােয় অথর্ উপাজর, সরকারী  অথর্ আ�সাৎ বা
ক্ষমতা অপবয্বহােরর জনয্ চাকিরচুয্ত বা িবচােরর স�ুখীন 
বয্াপাের সু�ু বয্ব�াপনার যেথ� অভাব রেয়েছ। এ ছাড়া দুনর্ী
বাজেদর সােথ শসক েগা�ীর েগাপন আতাত থাকায় দু নর্ীিত িনমূর্
না হেয় বরং �সার লাভ করেছ। 

নয়. অসম অথর্ৈনিতক �িতেযািগতা
আমােদর সমােজ  েদখা যায় যত েবশী  অথর্ েস তত �ভাব
�িতপি� ও  মযর্াদার অিধকারী। সামািজক  মযর্াদা লােভর এ
অসম অথর্ৈনিতক  �িতেযািগতা সমােজ দুনর্ীিত িব�াের সহায়ত
কের থােক। সৎ উপােয় অিজর্ত অেথর্র মাধয্েম �ত স�দশা
21

হওয়া স�ব নয় মেন কের অেনেক  দু নর্ীিতর মাধয্েম তাড়াতাি
ধনী হওয়ার েচ�া কের। 25

25
25

৪১১।
ড. েমাহা�দ জািকর হুসাই, আথর-সামািজক  সমসয্া সমাধােন আ-হাদীেসর

অবদান : ে�িক্ষত বাংলাে, �াগু, পৃ . ৪০৮-৪১০।

22

দু ন্র ীিত স�েকর্ ইসলামী দৃি�ভি
ইসলােমর দৃ ি�েত নীিতিবরু� েয েকােনা কাজই দুনর্ীিত এব
মারা�ক  অপরাধ।  দু নর্ীিত �িতেরাধ  �সংেগ ইসলাম দুনর্ীিত
সােথ  সংি�� সকল িবষয় িবেশষ  গুরুে�র সােথ িবেবচনা কে
থােক।  েকান বয্ি� হয়ত এ েচতনায় দুনর্ীিত কের , তার
অপরােধর েকান সাক্ষী েনই অথবা তার িবরু ে� েকউ সাক
�দােন সাহস করেব না অথবা েকান বয্ি� বা স�েকর্র মাধয্
ও  �ভােব েস দু নর্ীিত অপরাধ হেত অবয্াহিত লােভ সমথর্ হে
আর যিদ শাি�  হেয়ই যায় তেব তা কৃত অপরাধ বা েস েয
26
আ�াহ
পিরমাণ  দু নর্ীিত কেরে,তার েচেয় কম হেব। 
তা‘আলােক েয ভয় কের এবং আিখরােতর �িত যার দৃ ঢ় িব�াস
রেয়েছ, েস কখনও  দু নর্ীিত করেত পাের না। এ িব�াসই তােক
দু নর্ীিত হেত িফরােয় রােখ। কারণ েস িব�াস কের েয , গাঢ়
অ�কার বা েকান িনভৃত জায়গা বা �েকাে� বা ক্ষমতা অথব
দাপট েদিখেয় দু নর্ীিত করেলও তা এ পৃিথবীর েকান িকছুই তার
দৃ ি�র বাইের নয়। দু িনয়ার দু নর্ীিত দমন কতৃর্, পুিলশ বা েলাক 
চক্ষুেক ফাঁিক িদেত পারেলও আ�াহ ‘আলার িনযু �  বািহনীেক 
েস কখনও ফাঁিক  িদেত পারেব না।  সু তরাং দু িনয়ার শাি�  হেত
েরহাই েপেলও আেখরােতর শাি� তার জনয্ অবধািরত। শু ধু তা
নয়, তার দু িনয়ার জীবেনর �িতিট  মুহুেতর্ ও �িতিট কােজ
26

গািজ শামছু র রহমান, ইসলােমর দ�-িবিধ (ঢাকা : ইসলামািমক ফাউে�শন, ১৯৯২
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েরকডর্ রাখা হে�। তাই দুিনয়ার শাি� হেত অবয্াহিত েপেল
পরকােল েস অবশয্ই ধৃত হেব 27 এ েবাধ ও ঈমানী  েচতনাই
মানু ষেক  দু নর্িত হেত িফিরেয় রােখ।  তারপরও  যিদ েস দু নর্ীিত
কের তখন ইসলাম দু নর্ীিতর �কৃিত ও এর সােথ সংি�� সকল
িবষয় িবেবচনা কের শাি�র বয্ব�া কের। এজনয্ ইসলাম �থম
বয্ি�র ম-মানিসকতায় এ �তয্য় সৃি� কের ে, যত সংেগাপেন
দু নর্ীিত করুক না ে, আ�াহ তা‘আলা তা েদখেছন। এ স�েকর্
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ
ۡ
َ ُ
َ ۡ
ۡ َ َ ۡ ُ َّ سۡمَع
ٰ َ َ� َوٮ ٰ ُه �م ب
﴾ ٨ � َو ُر ُسل َنا َ�يۡ ِه ۡم يَ� ُت ُبون
﴿ م �َۡسَبُونَ �َنّا �َ �َ ُ �ِهم و
[٨٠ :]الﺰﺧﺮف
‘‘তারা িক  মেন কের েয, আিম তােদর েগাপন িবষয় ও  ম�ণার
খবর রািখ না? অবশয্ই রাি, আমার িনেয়ািজত েফেরশতাগণ েতা
তােদর িনকট  েথেক  সব িকছু িলিপব� কের।’’ 28(সূ রা
যু খরু:৮০)
P27F

P

এ স�েকর্ আ-কুরআেন আরও বিণর্ত হেয়ে,
َۡ ي
َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َۡ
ّق
٢ نت ۡم � ۡع َملون
سخ ما ك
ِ َۡ �ِ إِنَّا كُنَّا �ستن
�﴿ ٰذَاكِ�َٰبُنَا يَنطِقُ عَل �ُم بِٱ
[٢٩ :﴾ ]ﺠﻟﺎﺛﻴﺔ
27

�াগু, পৃ . ৪৫-৪৬।

28

আল-কুরআন, ৪৩:৮০।
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‘‘এটা আমার িকতাব, যা েতামােদর িবরুে� সক্ িদেব, সতয্তা
সহকাের।  েতামরা যা করেত তা আিম িলিপব� 
কেরিছলাম।’’ 29(সূ রা আল যািছয়া:২৯)
পৃিথবীর ইিতহাস সাক্,যারা দু িনয়ায় আ�াহ তা‘আলােক ভয় কের
না, আিখরােতর জবাবিদিহতা িব�াস কের না, তারা এ পৃিথবীর
জীবন ছাড়া আর িকছু ই েনই বেল মেন কের এবং এ িব� স�দ,
জনি�য়তা ও ক্ষমতা লােভর উপর িভি� কের জীবেনর সফলত
বা িবফলতা িনধর্ারণ কের। তারা অেনকাংেশ উ�ৃংখল পশুর ম
জীবন-যাপন কের এবং নীিত ৈনিতকতার েকান পেরায়া কের না। 
তােদর ৈনিতক  মূ লয্েবাধ িনজ  ই�া ও  �বৃ ি�র অনু সরণ কের। 
হীন লক্ষ য্ যা অজর্েনর জনয্ তারা েয েকান ধরেনর দুন
সংঘটেন িপছপা হয় না।  এ সকল েলােকর দু নর্ীিত ও কুকেমর
সম� পৃিথবী  অনয্ানয্েদ র জেনয্ নরেক পিরণত হয়। এ স�ে
আল-কুরআেন বিণর্ত হেয়ে,
ّ
َ
ُ َ َۡ ََ َ
َّۡ
� َوَۡحۡرِ بِمَا كَس َبتۡ �َيۡدِي ٱ�َّاسِ �ُِذِيقَهُم �َعۡض َ ٱ�َِي
ِ ﴿ ظهر ٱلفساد ِ� ٱل
َ
ۡ َ ۡ ُ َّلَعَل
[٤١ : ﴾ ]الﺮوم٤ ج ُعون
ِ َمِلُواْ هم ير
‘‘মানু েষর কৃতকেমর্র দরুণ সমুে� ও �েল িবপযর্য় ছড়ােয় পে
যার ফেল তােদর েকান েকান কেমর্র শাি� িতিন আ�াদন
করােবন। যােত তারা িফের আেস। 30( সূ রা আর রু:৪১) ।
P29F
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P

েয বয্ি� আ�াহ ত‘আলার পথ  েথেক  দূ ের সের েগেছ  এবং
পরকালীন জীবনেক িব�াস কের না। েস অনয্ানয্ িদক িদেয় ব
হেলও পশুর মত জীব-যাপন কের।  েকননা েস েকবলমা� 
পৃিথবীর সু খ-�া��, েলাভ-লালসা এবং সু েযাগ-সু িবধােকই
�াধানয্ েদয়। এ হীন মনিসকতাই তােক  ৈনিতক  মূ লয্েবাধ
পিরতয্াগ করেত বাধয্ কের। এ স�েকর্ আ�াহ‘আলা বেলন,
َ
َ ََ
َ َۡ ّ
� � ِ دۡ ذَر�ۡنَا �َِه َ َنّمَ كَث
�َ َ�فق ُهون ب ِ َها َول ُه ۡمِٞ�سِلَهُمۡ قُلُوب
﴿ لق
� ۡ�ٗ مِّنَ ٱ�ِۡنِّ وَٱ
ّ
ُ ۡ�
َ ٰ ٓ �ْۚ أُو
َسۡمَعُو
�ۡ �َّ �ُب
ۡك َك ۡٱ�َنۡ َ� ٰ ِم بَ ۡل ُهم
َ� ُٞونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَان
ِ
ٞ�
ِ �َ ٓنَ بِهَا
َ
َ ُ َۡ ُ َ ٓ
[١٧٩ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ ضلُّۚ أُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل�ٰفِلون
‘‘আিম বহু িজন ও মানুেষর জেনয্ জাহা�াম ৈতরী কেরিছ। তােদ
হৃদয় আেছ িক� ত�ারা তারা উপলি� কের না। তােদর ক্
আেছ, ত�ারা তারা েদেখ  না।  এবং তােদর কণর্ আে, ত�ারা
তারা �বণ কের না।  এরা পশুর মত বরং তদেপক্ষা  আ
পথ��। এরাই িবপথগামী।’’ 31(সূ রা আল আ‘রাফ:১৭৯ )
P30F
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সু তরাং েয বয্ি� তার পরকালীন জীবেন িহসাব েদয়ােক  মােন
না।  ভাল কােজর পুর�ার এবং খারাপ কােজর জনয্ শাি�র
ফায়সালায় িব�াস কের না।  তােক  দু নর্ীিত ও অি�ল কাজ হেত
েক রক্ষা  কর? অধঃপতেনর অতল গহবের িনিক্ষ� হেত বাধয
30

আল-কুরআন, ৩০:৪১।

31

আল-কুরআন, ৭:১৭৯।

26

পিরেশেষ  একথা �য্থর্হীনভাে ব বলা যায় , একমা�  আ�াহ
তা‘আলার ভয় এবং পরকােল তার িনকট জবাবিদিহর অনু ভূিতই
মানু ষেক সকল �কার দু নর্ীিত হেত রক্ষা করেত পা’’ 32
সু তরাং ইসলােমর দৃ ি�েত দু ্নর্ীিত �িতেরােধর জনয্ �েয়াজ
আ�াহ তা‘আলার ভয় এবং আিখরােতর দৃ ঢ় েচতনা। কারণ 
আিখরােতর জবাবিদিহেত েয িব�াস কের, দু নর্ীিতর সুেযাগ
থাকেলও েস কখনও এ ধরেনর অপকেমর্ িল� হেব না।

দুন্র ীিত �িতেরােধ ইসলামঃ
ইসলাম রা� ও সমাজেক অপরাধ ও দু নর্ীিতমু� রাখেত চায়। এ
লেক্ষ যুেগ যুেগ জ্-গুণ, দাশর্িন, সমাজ-সং�ারক ও 
�িথতযশা জ্ঞ-তাপসগণ  িবিভ� প�া ও প�িত উ�াবন
কেরেছন।  েস প�া ও প�িতর আেলােক গৃহীত হেয়েছ  নানা
ধরেনর কমর্নীিত ও  কমর্সূচী। পৃিথবীর েদেশ েদেশ দুনর্ী
দমেনর জনয্ েয ধরেনরই পদেক্ষেপ গৃহীত হউক না েকন দুনর্
দমন না হেয় বরং তা উ�েরা�র বৃ ি� পাে�। ইসলােমর দৃ ি�েত
32
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েরােগর িচিকৎসার েচেয় তার �িতেরাধই হে� উ�ম বয্ব�া। এ
জনয্ ইসলাম দুনর্ীিত সংঘটেনর পূেবর্ই তার সুেযাগ ও স�াবনা
িচরতের ব� কের িদেত চায়। এ েকে� ইসলাম মানু েষর েমৗিলক 
চািহদা পূ রণ, িশক্ষ-�িশক্ষণ  ও বা�ব িভি�ক সমর্সূচীর মাধয
জনগণেক সেচতন করার উপর িবেশষ গুরু�ােরাপ কের থােক
এরপরও েকউ দু নর্ীিত করেল ইসলাম েসেক্ষে� েকানরূপ ি�ধা
কের দৃ �া�মূ লক শাি�র বয্ব�াও কেরেছ। দুনর্ীিতিতেরােধ যু েগ 
যু েগ  ইসলােম অিভজ্ঞ পি�তগেণর বস্�িন� গেবষণায় েয স
পদেক্ষেপর পিরচয় পাওয়া যায়। তা িনে� উপ�ািপত হে:
�থমত: �িতেরাধমূ লক
�তীয়ত: শাি�মূ লক
তৃতীয়ত: বা�ব পদেক্

�থমত: �িতেরাধমূ লক:
ইসলাম দু নর্ীিত �িতেরােধর জনয ্ শুমুমা� শাি�র বয্ব�া ক
ক্ষা� হয়িন বরং েক উ েযন দুনর্ীিত করেত না পা ের েসজ
যু েগাপেযাগী ও কাযর্করী �িতেরাধমূলক বয্ব�া  �বতর্ন কেরে
এস�েকর্ িনে� আেলাচনা করা হেলা
28

1. ইবাদাত:
সমাজ েথেক দু নর্ীিত দূরীভূত করার জনয�েয়াজন সৎ, েযাগয্ ও
িনভর্ীক বয্ি�। যারা েকান মানুেষর বা শাসনদে�র ভেয় নয় বর
মহান আ�াহ তা‘আলার ভয় ও  ভালাবাসায় উ�ু �  হেয় যাবতীয়
দু নর্ীিত �িতেরাধ করেব। আ�াহ ত‘আলা মুসলমানেদর েস লেক্ষয
গেড়  েতালার জনয্ তােদর উপর কতকগুেলা েমৗিলক ইবাদা
ফরয কেরেছন।  েযমন, সালাত, সাওম, হ� ও  যাকাত �ভৃিত। 
এ সকল ইবাদােতর মাধয্েম মানুষ �কৃত পেক্ষই আদশর্ মান
পিরণত হয়। েযমন, সালাত বা নামােযর উে�শয্ স�েকর্ আ�া
তা‘আলা েঘাষণা কেরেছন :
َ ۡ
َ َۡ
ّ
ٰ َ ِنَّ ٱلصَلَ ٰوةَ َ� ۡن
[٤٥ : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٤ �� َع ِن ٱلف ۡحشآءِ َوٱل ُمنك ِر
ۖ﴿
‘‘িন�য় সালাত বা নামায (মানু ষেক) যাবতীয় অনয্ায় ও অ�ীল
33
কাজ হেত িফিরেয় রােখ।’’ ( সূ রা আর আনকাবুত:৪৫)
P32F
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সাওম বা েরাযার উে�েশয্ স�েকর্ আ�াহ ‘আলা বেলন:
َّبۡلِ�ُمۡ لَعَل
َ
َ ُ
ُ َۡ ي
ُمۡ �َتَّقون
َ�  ٱ�َِّينَ مِن
ََ� َتِبَ عَل �ُم ٱلصِّيَامُ كَما كُتِب
﴿
[١٨٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١

33

আল-কুরআন, ২৯ :৪৫।
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‘‘েতামােদর উপর সাওম বা েরাযা ফরয করা হেয়িছল েতামােদর
পূ বর্বতর্ীেদর উ, েযন েতামরা েখাদাভীরু হেত পার’’ 34(সূ রা
আল বাকারাহ: ১৮৩)
P3F

P

আর েখাদাভীরু বয্ি� অবশয্ই দুনর্ীিতমূলক কাজ হেত দ
থাকেব। কােজই িনি�তভােব বলা যায় েয, ‘‘ ইবাদােতর মাধয্েম
দু নর্ীিতর মত অপকমর্ হেত িবরত থাকার মানিসকতা গেড় েতাল
যায়। মানু ষেক দু নর্ীিত হেত দূের রাখার জনয্ ইবাদাত পালন এ
অেমাগ ও অবয্থর্ অ
2. আিখরােতর েচতনা:
দু িনয়ার জীবনই মানু েষর েশষ  নয় বরং মৃতয্র পর মানুষেক
আিখরােতর অন� জীবেন �েবশ করেত হেব।  েসিদন তােক 
আ�াহ তা‘আলার দরবাের দু িনয়ার জীবেনর �িতিট কেমর্র িহসাব
িদেত হেব। মূ লত আিখরােতর েচতনা মানু েষর জীবেন িনয়�েকর
ভূ িমকা পালন কের থােক। েয বয্ি� আিখরােত সিতয্কার িব�া
কের েস কখনও দু নর্ীিত করেত পাের না। েকননা মানুষ পৃিথবীেত
দীঘর্িদন েভা-িবলােস আক� িনম� থাকার জনয্ দুনর্ীিত কে
থােক। এেক্ষে� ইসলাম েঘাষণা কের, মানু েষর দু িনয়ার জীবন
হে� অিত সংিক্ষ� এবং আিখরাতই হে� অন� জীবন। 
স�েকর্ আ-কুরআেন বিণর্ত হেয়ে:
34

আল-কুরআন, ২: ১৮৩।
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َ
ؤث
ّ
ٰ ٓ �ۡ � َوٞ�ۡ  َوٱ�خ َِرةُ َخ١ ِرُونَ ٱ�َۡيَوٰةَ ٱ�ُ ۡ� َيا
[١٧ ،١٦ : ﴾ ]اﻻﻋﻼ١ َ
ُۡ﴿ َلۡ ت
‘‘বরং েতামরা দু িনয়ার জীবনেক  েবশী  �ধানয্ িদ�। অথচ
35
আিখরাত সেবর্া�ম এবং িচর�ায়’’ (সূ রা আল আ‘লা: ১৬-১৭ )
P34F

P

এ স�েকর্ নবী(স) বেলেছন, «»ﻟﻧﻴﺎ ﺳﺠﻦ لﻠﻤﺆﻣﻦ وﺟﻨﺔ لﻠﺎﻜﻓﺮ
‘‘দু িনয়া মুিমনেদর জনয্ েজলখানা �র, আর কািফরেদর জনয্
�গর্ 36
P35F

এ েচতনা যখন মানু েষর মেধয্ সৃি� হে, তখন েস অবশয্ই
দু নর্ীিত েথেক িবরত থাকেব
3. হালাল হারােমর িদক-িনেদর্শনা:
দু নর্ীিত �িতেরােধর জনয্ জনগণেক হাল-হারােমর িদক 
িনেদর্শনামূলক িশক্ষা �দান করা হেয়েছ। এ জনয্ ইসলাম হা
বা ৈবধ িবষয় উপাজর্েনর �িত উ� � কেরেছ এবং হারাম উপাজর্ন
বজর্ন করার িনেদর্শ িদেয়, এ স�েকর্ আ�াহ ত‘আলা বেলন,

35

আল-কুরআন, ৮৭: ১৬-১৭।
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ইমাম মুসিলম, আস- সহীহ, ২য় খ� (েদওব� : মাতবা‘উ আসাহ-িহল মাতােব‘আ,

তা. িব.), পৃ . ৪০৭।
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ُ
ُو
َ
� ا رَزَق
ُ
َ
كُنتُمۡ إِيَّاه
﴿ اْ مِمَّ َُمُ ٱ�َُّ حَ�ٰ�ٗ طَيِّبٗا وَٱشۡكُرواْ نِعۡمَت ٱ�َِّ إِن
َ
َ
[١١٤ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ١ � ۡع ُب ُدون
‘‘আ�াহ েতামােদর হালাল এবং পিব�  যা িদেয়েছন তা হেত
েতামরা আহার কর এবং আ�াহর অনু �েহর জনয্ কৃতজ্ঞত
�কাশ কর , যিদ েতামরা েকবল তারই ইবাদত কর।’’ 37(সূ রা
আন নাহল:১১৪ )
P36F

P

এ স�েকর্ হাদীেছ বিণর্ত হেয়ে:
»ﺮﺟﻞ ﻳﻄﻴﻞ الﺴﻔﺮ اﺷﻌﺚ اﻏﺮﺒ ﻳﻤﺪ ﻳﺪﻳﻪ إﻰﻟ الﺴﻤﺎء و�ﻘﻮل ﻳﺎ رب وﻣﻄﻌﻤﻪ
«م ومﺮﺸ�ﻪ ﺣﺮام ومﻠبﺴﻪ ﺣﺮام وﻏﺬى ﺑﺎﺤﻟﺮام ﻓﺄ� �ﺴﺘﺠﺎب ﺬﻟلﻚ
‘‘মহানবী  (সঃ) বেলন, এক  বয্ি� দীঘর্ পথ সফর করল। তা
মাথার চুল এেলােমেলা, উে�া-খুে�া, পদযু গল ধু লা-মিলন।  েস
তার হাত দু ‘িট উপেরর িদেক তুেল বার বার দু ‘আ কের, আ�াহ!
আ�াহ! িক�  তার খাদয হারাম, পানীয় হারাম, পির�দ হারাম,
হারাম খােদয্ েস লািল-পািলত হেয়েছ।  এ রূপ বয্ি�র ‘আ
আ�াহর কােছ িকভােব কবুল হেত পাের? 38
P37F

37

আল-কুরআন, ১৬ : ১১৪।
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ইমাম মুসিলম, আস- সহীহ, ২য় খ� (েদওব� : মাতবা‘উ আসাহ-িহল মাতােব‘আ,

তা. িব.), পৃ . ৩২৬।

32

4. িনবতর্নমূলকঃ
সৎকােজর আেদশ অসৎ কােজর িনেষধ �েতয্ক  মুসলমােনর
ঈমানী  দািয়�।  সমােজর েকাথাও  দু নর্ীিতসহ অনয্ানয্ অপঅপকমর্ সংঘিটত হেত েদখেল, তখন �েতয্ক মুসলমােনর কতর্ব
বয্ি�গতভােব বা সমি�গতভােব তা ব� করার েচ�া করা। এ
স�েকর্ আ-কুরআেন বিণর্ত হেয়ে:
َۡ
ۡ َ
َ ۡ
َ َ
ِ
وف َو� ۡن َه ۡون َع ِن ٱل ُمنك ِر
ٍ ﴿ نتُمۡ خَ�َۡ أُم َّة
ِ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاس تأ ُم ُرون بِٱل َم ۡع ُر
ُۡ
َّ� َ
[١١٠ :َوتؤم ُِنون ب ِ ِۗ ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
‘‘েতামরাই ে�� জািত, যােদর আিবভর্াব ঘেটেছ মানুেষর জন,
েতামরা সৎ কােজর আেদশ করেব এবং অনয্ায় ও দুনর্ীিতমূল
কাজসমূ হ �িতেরাধ করেব।  আর আ�াহ তা‘আলার �িত ঈমান
আনেব।’’ 39(সূ রা আেল ইমরান :১১০ )
P38F

P

মহানবী  (সঃ) অনয্ায় কাজ বে�র জনয্ বয্ি�গত ও সমি�
উভয় প�া �েয়ােগর িনেদর্শ িদেয়েছন। এ স�েকর্ মহানব (সঃ)
বেলন :
»ﻣﻦ رأى ﻣﻨ�ﻢ ﻣﻨﻜﺮا ﻓﻠﻴﻐ�ه ﺑﻴﺪه ﻓﺈن لﻢ �ﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﺈن لﻢ �ﺴﺘﻄﻊ
«ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ وذلﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن
39

আল-কুরআন, ৩ : ১১০।
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‘‘েতামােদর মেধয্ েকউ অনয্ায় ও দুনর্ী সংঘিটত হেত েদখেল,
েস েযন উহা শি� �েয়ােগ �িতহত কের। তােত সক্ষম না হে
েস সদু পেদশ বা কথার মাধয্েম �িতিবধান করেব। তােতও সক্
না হেল েস েযন আ�িরকভােব ঘৃ ণা কের।  আর এটা হেলা
দু বর্লতম ঈমােনর লক্’’ 40
5. সংেশাধনমূ লকঃ
আ�াহ তা‘আলার হক 41 সং�া�  বয্াপাের অপরােধর জনয
অপরাধী  তাওবা করেল তার শাি�  �দান করা ইসলােমর নীিত
নয়।  বরং অপরাধী  তাওবা করেল তার শাি�  �দান করা
ইসলােমর নীিত নয়। বরং অপরাধী যিদ তার ভুল বুঝেত েপের
অনু েশাচনা কের এবং খািলস িনয়েত আ�াহ তা‘আলার িনকট 

40

ইমাম মুসিলম, আস- সহীহ, ১ম খ�, পৃ . ৫০-৫১।

41

হককু�াহ অথর্াৎ আ�াহ তা‘আলার হক। আ�াহ ত‘আলার হক বা অিধকার বলেত

বু ঝায়, আ�াহ তা‘আলা মানু ষেক তাঁর ইবাদােতর জনয্ সৃি� কেরেছন। সুতরাং মানুেষর
কতর্বয্ হে� জীবেনর �িতিট েক্ষে� আ�া‘আলার হুকুম েমেন চলা। এজনয্ ঈমা
আনয়েনর পর নামায, েরাযা, হ�, যাকাত �ভৃ িত ইবাদাত আদােয়র পাশাপািশ
আ�াহর সােথ  শরীক  না করা, �ীন �িত�া করা, েশাকর করা �ভৃ িত িন�ার সােথ 
পালন করা কতর্বয্। ��ব: মুহা�দ নূ রুল ইসলা, ৈনিতকতা ও মানিসক মূ লয্েবােধর
ধারণা (ঢাকা : আিজিজয়া বু ক িডেপা, ২০০৭ খৃ.), পৃ . ১৫০-১৫৮।

34

তাওবা কের, তাহেল আ�াহ তা‘আলা তােক  ক্ষমা কের েদন
ফেল েস সংেশািধত হওয়ার সু েযাগ লাভ কের।42
6. মানু েষর অিধকার িবষয়কঃ
দু নর্ীিতর মাধয্েম েয সম� অপরাধ সংঘিটত হয় তার অিধকাংশ
মানু েষর অিধকার িবষয়ক। েযমন, েযাগয্ বয্ি�েক িনেয়াগ �দ,
�েমাশন �দান, সু েযাগ-সু িবধা, �জন�ীিত ও  অেনয্র সদ
আ�সাৎ  ইতয্ািদ। মানুেষর অিধকার যথাযথ �দােনর িনেদর্
িদেয় আল-কুর‘আেন বিণর্ত হেয়ে,
�َۡ�ٱ
ۡ َ ٰٓ
ُ
[٥٨ :َ أهل َِها ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
�ِ﴿ َّ ٱ�ََّ يَأۡمُر ُ�مۡ أَن تُؤَدُّواْ َٰ�َٰتِ إ
‘‘িন�য় আ�াহ তা‘আলা েতামােদর িনেদর্শ িদে�ন ে, েতামরা
েযন আমানত তার মািলকেক �তয্াপর্ন ক’’ 43(সূ রা আন িনসা:
৫৮)
P42F

P

মহানবী (সঃ) এ স�েকর্ বেল,
«»ﺄﻋﻂ ﻞﻛ ذى ﺣﻖ ﺣﻘﻪ
42

আ�ু ল কািদর ‘আওদাহ’ আত-তাশরী‘উল জানাইল ইসলামী, ১ম খ� ১ম ভাগ 

(ৈবরুত : মুয়াসসাসাতুর িরসালাহ, ১৯৯৮ খৃ.) পৃ . ৪৮৯-৫০৫।  স�াদনা পিরষদ,
ৈদনি�ন জীবেন ইসলাম (ঢাকা : ইসলািমক ফাউে�শন, ২০০৪ খৃ.), পৃ , ৪৫৭-৪৫৮।
43

আল-কুরআন, ৪ : ৫৮।
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‘‘েতামরা �েতয্কেক তার �াপয্ যথাযথভােব �দান ক’’ 44
7. স�দ অজর্েন ইসলামী নীিতঃ
দু নর্ীিতর কারণ স�েকর্ গেবষণায় েদখা েগ, স�েদর েমাহ
এবং উ�ািভলাষী  জীবন-যাপনই দু নর্ীিতর অনয্তম �ধান কারণ
মানু ষ  মৃতুয্র কথা এবং আিখরাতেক  ভুেল দুনর্ীিতেত িল� হে
পেড়।  এজনয্ আ-কুরআেন বারবার মৃতুয্ ও আিখরােতর কথা
�রণ কিরেয় বলা হেয়েছ,
َۡ ُّ
َ ۡ ُ َ َٓا
[١٨٥ :ت ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
� ِ ﴿ ُ �ف ٖس ذ �ِقة ٱلم ۡو
‘‘�েতয্ক  �াণীেক  মৃতুয �াদ �হণ করেত হেব।’’ 45(সূ রা আেল
ইমরান: ১৮৫ )
P4F

P

মহানবী (সঃ) এ স�েকর্ বেল
«» ﻲﻓ اﺪﻟﻧﻴﺎ �ﺒﻚ اﷲ وازﻫﺪ ﻣﺎ ﻲﻓ أﻳﺪى اﻨﻟﺎس �ﺒﻮك

44

ইমাম বু খারী, আস- সহীহ, ১ম খ� (েদওব� : মাতবা‘উ আসাহ-িহল মাতােব‘আ,

তা. িব.), পৃ . ২৬৪।
45

আল-কুরআন, ৩ : ১৮৫।
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‘‘পািথর্ব েভা-িবলাস পিরতয্াগ কর। তাহেল আ�াহ েতামােক
ভােলাবাসেবন।  আর েলােকর কােছ  যা আেছ  তার লালসা
পিরতয্াগ কর। তাহেল অনয্ েতামােক ভালবাসেবন।’’ 46
8. উপেদশমূ লক :
সমাজ েথেক দু নর্ীিত দূর করার কিঠন দািয়� পালন করেত হেল
�থেমই �েয়াজন মানু ষেক  সদু পেদশ �দান ও  সৎকােজ  উ�ু � 
করা। এ �সে� আ�াহ তা‘আলা বেলনَ ِ �َّ﴿ دۡع ُ إِ�َٰ سَب ِ يلِ رَ� ِّكَ بِٱ�ِۡكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱ�َۡسَنَةِ� وَ� َٰدِلۡهُم بِٱل
�
ِ
َ
[١٢٥ :أ ۡح َس ُن﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
‘‘েতামরা েতামােদর �ভুর পেথ  �জ্ঞার সােথ এবং উ�
উপেদেশর মাধয্েম আহবান কর। আর উৎকৃ� যুি� �েয়ােগ
তােদর েমাকািবলা কর।’’ 47(সূ রা আন নাহল: ১২৫)
P46F

P

9. আ�াহর পেথ বয্েয় উৎসাহঃ
স�েদর েমাহ মানু েষর �ভাবজাত।  এ েমাহ সীমা অিত�ম
করেল অ�র কলু িষত হেয় পেড়। ফেল েস অৈবধ স�দ অজর্েন
46

ইবন মাজাহ, আস-সু নান, ৪থর্ খ�(ৈবরুত: দারুল কুতুিবল‘ইলিময়য্া’ ১৯৯৮ খৃ.),

পৃ . ৪৬৩।
47

আল-কুরআন, ১৬ : ১২৫।
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ঝুঁেক পেড়। অনয্িদেক আ�াহর পেথ বয্য় করার �বণতা অেথর
েমাহ দূ রীভূ ত হেয় আিখরাত েক�ীক জীবন-েচতনা বৃ ি� পায়। 
ফেল অৈবধ স�েদর িল�া দূ রীভূ ত হেয়   দু নর্ীিতর েমাহ েকেট
যায়।  এজনয্ আ-কুরআন ও  হাদীেস আ�াহর পেথ  বয্য় করার
জনয্ িবিভ�ভােব উৎসাহ �দান করা হেয়েছ। এ স�েকর্ কুরআেন বিণর্ত হেয়ে,
ُِ�ۡ� َ
ُ ۡ ّ َ َ َّ�ةَ وَ�  يُنفِقُو�َهَا �ِ سَب يلِ ٱ
َ
�هم
ِ
َ َّونَ ٱ�َّهَب وَٱلۡفِض
﴿َِّينَ ي
ِ ِ فب
َ
َ
ُ َ َ ٰ َ ۡ ُ َ َ َّۡ� ٰ عَلَيۡهَا �ِ نَارِ جَهَن
ُ اه ُه ۡم َو ُج ُن
ۡو� ُهم
جب
َُ� َ َوۡم٣ �ٖ �ِ ب ِ َعذابٍ أ
ِ م �تكوى بِها
ُ َ ُ َۡ َ َ َ َٰ ۡ ُ ُ ُ ُ َ
َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ُْ ۡ َ ُ ُوا
﴾ ٣ �ون
وظهورهمۖ �ذا ما ك
ِ ��� ۡم ِ�نفسِ �م فذوق ما كنتم ت
[٣٥ ،٣٣ :]ﺘﻟﻮ�ﺔ
‘‘যারা েসানা-রূপা জমা কের এবং আ�াহর রা�ায় তা খরচ কের
না, তােদর আপিন য�ণাদায়ক  আযােবর সংবাদ িদন।  েসিদন
ধন-স�দ জাহা�ােমর আগুেন গরম করা হেব। অতঃপর তা
িদেয় তােদর কপাল, পাঁজর আর িপেঠ দাগ েদয়া হেব।  েতামরা
যা িকছু িনেজেদর জনয্ জমা কের েরেখিছেল এ গুেলা েতা েসস
ধন-স�দ। সু তরাং েতামরা যা িকছু  জমা কের েরেখিছেল এখন
তার �াদ �হণ কর।’’ 48(সূ রা আত তাওবা:৩৩-৩৪)
P47F
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10. িব�হীনেদর মযর্াদা দান

48

আল-কুরআন, ৯ : ৩৪-৩৫।
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মানু ষ  �ত িবে�র অিধকারী হওয়ার জনয্ সাধারণত দুনর্ীিত কে
থােক। িক�  মহানবী  (সঃ) িব�শালীর েচেয় িব�হীেনর েবশী 
গুরু� �দান কেরেছন। েযমন িতি(সা.) বেলন,
»اﻟﻔﻘﺮاء اﻤﻟﺆﻣﻨ� ﻳ ﺪﺧﻠﻮن اﺠﻟﻨﺔ ﻗﺒﻞ أﻏﻨﻴﺎءﻫﻢ ﺑﻨﺼﻒ ﻳﻮم ﻤﺧﺲ ﻣﺎﺋﺔ
«ﻋم
‘‘িব�হীেনরা িব�শালীেদর েচেয় পাঁচশত বছর পূ েবর্ েবেহশেত
�েবশ করেব।’’ 49
P48F

ইসলােমর দৃ ি�েত মযর্াদার মাপকািঠ অথর্িব� নয় বরং ইসলােম
িশক্ষা হে� ে য যতেবশী তাকওয়া স�� বা েখাদাভ, েস
ততেবশী মযর্াদাবান। এ স�েকর্ -কুরআেন বিণর্ত হেয়ে,
ُ َ ۡ َ َّ�َّ أَ�ۡرَمَ�ُمۡ عِندَ ٱ
[١٣ :ِ ��قٮٰ� ۡ ۚم ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮات
﴿ۚإِن
িন�য় েতামােদর  মেধয্ েসই আ�াহর িনকট অিধক স�ািনত েয
অিধক তাকওয়ার অিধকারী।’’ 50( সূ রা আল হুজরা:১৩)
P49F
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ি�তীয়ত : শাি�মূ লকঃ
49

ইবন মাজাহ, আস-সু নান, ৪থর্ খ, পৃ . ৪৭৬।

50

আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩।
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ইসলাম সমাজ  েথেক  দু নর্ীিত িচরতের উে�দ করেত চায়। এ
জনয্ ইসলাম শু ধুমা� উপে, সতকর্বাণী ও �িতেরাধমূলক
বয্ব�াকেরই তার দািয়� েশষ কের িন। বরং েকান বয্ি� যিদ এ
সকল বয্ব�ার পরও দুনর্ীিত ক, তাহেল তার জনয্ ইসলাম
51
শাি�র বয্ব�া কেরেছ। দুনর্ীিতর শাি� ‘যীর পযর্ােয় অপরাধ
অথর্াৎ িবচারক  তােক  অপরােধর মা�া ও �কৃিত অনুযায়ী আ-

51

তা‘যীর আরবী  শ�।  এর অিভধািনক  অথর্ িতর�ার কর, িশ�াচার িশক্ষা  েদ,

িনবৃ � করা, উপেদশ েদয়া, সংেশাধন করা, শৃ ংখলা িবধান করা, সাহাযয-সহেযািগতা
করা ইতয্ািদ। শর‘আেতর পিরভাষায়-এর অথর্ েয সব অপরােধ েক্ষে� হ� 
কাফফারার িবধান েনই, েস অপরােধর কারেণ শাি� েদয়া। েকউ েকউ বেলন, েযসব
অপরােধর েকান সু িনিদর্� শাি� বা কাফফারার িবধান বয্ব�া ইসলামী শ‘আেত েনই,
েসসব অপরােধর জনয্ িবচারক �ীয় সুিবেবচনার �ারা অপরাধীেক  শাি� েদয়ার
বয্ব�ােকই ত‘যীর বলা হয়। েযমন, িমথয্া সাক্ষয্, ঘুষ �হণ, সু দী কারবার করা,
আমানেত িখয়ানত করা, অপরাধীেদর আ�েগাপেন সাহাযয্ কর, িযনা ছাড়া অনয্ েকান
অপরাধ িমথয্ািমিথয্ কারও উপর আেরা প করা এবং নামায েরা, যাকাত, �ভৃ িত
ফরয কাজ তয্াগ করা ইতয্ািদ। ��ব: আত-তাশরী‘উল জানাইল ইসলামী, ১ম খ�,
১ম ভাগ, পৃ . ৬৮৫-৬৮৬; ড. আহমদ ফাতহী  ভয্নস, আল-উকুবাতু ফীল িফকািহল
ইসলামী  ( ৈবরুত : দারুস শু, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ . ১২৯; ‘আলী  ইবন মুহা�দ ইবন
হাবীব আল-বাগদাদী  আল-মাওিরদী, আল-আহকামুস সু লতািনয়য্াহ (ৈবরুত : দারুল
কুতুিবল ‘ইসলামীয়য্া, ১৯৮৫ খৃ.), ২৯৩; ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী. ৫ম  খ� (
ৈবর�ত : দারুল িকর, ১৯৯৭ খৃ.) পৃ . ৩৪২-৩৪৩ ইসলােমর দ�িবিধ, পৃ . ২৩৪২৪৪। 

40

কুরআন ও  সু �াহর আেলােক  হে�র শা 52ি� বয্িতেরে,
দলীয়করণ, িমথয্াচা, �জন�ীিত, সরকারী  অথর্ আ�সা,
�শাসিনক িমথয্া সাক, হয়রানী করা, কােজ ফাঁিক েদওয়া ও ঘুষ 
�হণ ইতয্ািদ। এ স�েকর্ িনে� আেলাচনা করা হে:
ক. অথর্ আ�সাৎ
রাজৈনিতক ও  ক্ষমতাসীন বয্ি�বগর্ অেনক  সময় সরক ার
েবসরকাির অথর্ আ�সাৎ কের থােকন। ইসলাম অৈবধভােব েয
52

হ� : হ� এর বহুবচন হুদূদ। এর শাি�ক অ, �িতেরাধ, বাধাদান, েচৗহ�ী, দু ‘িট 

িবষয় বা বস্�র মধয্কার �িতব, যা একিটেক  অপরিট  হেত পৃ থক কের। 
শরী‘আেতর পিরভাষায় আ�াহর অিধকার লংঘেনর কারেণ আ�াহর পক্ষ েথেক অথব
তার রসূ েলর পক্ষ েয শাি� িনিদর্� ক ের েদয়া হে, তােক  হ� বেল।  ইসলামী 
শরী‘আেতর হে�র �কার িন�রূপ: ১. চুির, ২. ডাকািত, ৩. বয্িবচা, ৪. বয্িভচােরর
অপবাদ।  এ চারিটর শাি�  আল-কুরআেন বিণর্ত হেয়েছ। ৫. মাদক �হণ।  এিট 
সাহাবােয় েকরােমর ইজমা‘ �ারা �মািণত হেয়েছ।  অনু রূপভােব ইসলামী রাে�র
িবরুে� িবে�াহেক  েকান েকান িফকহ িবশারদ হে�র আওতাভু� অপরাধ িহসােব
আেলাচনা কেরেছন এবং েকউ েকউ �ত�  ভােব আেলাচনা কেরেছন।  অতএব বলা
যায়, উ� ছয়িট িবষয় হে�র আওতাভু� অপরাধ। ��বয: আল‘কুবাতু ফীল িফকিহল
ইসলামী, পৃ . ১২৩-১২৪; ‘আ�ু র রহমান আল-জাযািয়রী, িকতাবু ল িফকিহ আলা
মাযািহিবল আরবা‘আ, ৫ম খ-, ( ৈবরুত : দারুল কুতুিবল ‘ইলিময়য্া, তা. িব.), পৃ .
১১-১২; ৈদনি�ন জীবেন ইসলাম, পৃ . ৪৫৮-৪৫৯; স�াদনা েবাডর, গাযী  শামছু র
রহমান, িবিধব� ইসলামী আইন, ১ম খ�, ১ম ভাগ, ( ঢাকা : ইসলািমক ফাউে�শন,
১৯৯৫ খৃ.), পৃ . ২৪২; স�দনা পিরষদ, ফাতাওয়া ও  মাসাইল, ৫ম খ�, (ঢাকা :
ইসলািমক ফাউে�শন, ২০০১ খৃ. ), পৃ . ১৬৬-১৬৭।

41

েকান �কার অথর্ আ�সাৎেক  হারাম  েঘাষণা কেরেছ। এ
স�েকর্ মহান আ�াহ ত‘আলা বেলনّ
ۡ
ُ
ُ َ َ ْواْ َ َ ۡ ُ ُوٓا
َ َ��ُّهَا ٱ
َ� ﴿
[٢٩ :ِين َء َام ُن � تأ�ل أ ۡم َ�ٰل�م بَ ۡي َن�م بِٱل َ�ٰ ِط ِل ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ٰ

‘‘েহ ইমানদারগণ! েতামরা এেক অপেরর স�দ অনয্ায়ভােব
আ�সাৎ কর না।’’ 53(সূ রা আন িনসা: ২৯)
P52F
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এ স�েকর্ মহনবী(সাঃ) বেলন«�»ﻦ أﺧﺬ ﻣﻦ اﻷرض ﺷيﺌﺎ ﺑﻐ� ﺣﻘﻪ ﺧﺴﻒ ﺑﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إﻰﻟ ﺳﺒﻊ أرﺻ
‘‘েয বয্ি� অনয্ায়ভােব অেনয্র জিমর িকয়দাংশ আ�সাৎ ক,
54
িকয়ামেতর িদন তােক স� জিমর নীেচ ঢুিকেয় েদয়া হেব’’।
P53F
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এ ছাড়া এটা তা‘যীর পযর্ােয়র অপরাধ। এর জনয্ ‘যীেরর শাি� 
�েযাজয্ হেব। েকউ েকউ বেল, আ�সাৎ  ইসলামী  শরী‘আেত
চুিরর হুকুেমর অ�ভুর্�। সুতরাং ইসলামী রাে� েক উ যি
অনয্ায়ভােব আ�সােত িল� হ, তেব চুিরর আইন অনু যায়ী তার

53

আল-কুরআন, ৪ : ২৯।

54

ইমাম বু খারী, আস- সহীহ, ১ম খ�, পৃ . ৩৩২।
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হাতকাটা হেত পাের।  চুিরর শাি�  স�েকর্ আ-কুরআেন বিণর্ত
হেয়েছ,
٣ ِۗ

َّ��َيۡدِ�َهُمَا جَز آء ۢ بِمَا كَسَبَا نَ� ٰ�ٗ مِّنَ ٱ
َ
ََ
ْ﴿ لسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱ�ۡطَعُوٓا
[٣٨ :]ﻤﻟﺎﺋﺪة

েচার পুরুষ েহাক  অথবা নারী েহাক  উভেয়র হাত েকেট দাও।
এটা তােদর কৃতকেমর্র ফল’’ 55(সূ রা আল মািয়দাহ: ৩৮ )
P54F

P

খ. দলীয়করণ ও �জন�ীিতঃ
চাকুির, েট�ার ও  অনয্ানয্ সুেয-সু িবধা ইতয্িদ সতত, েমধা ও 
েযাগয্তার িভি�েত নয় বরং দেলর কমর্ী বা েনতার আ�ী
হওয়ার সু বােদ �দান, ইসলােমর দৃ ি�েত ৈবধ নয়।  এ সম� 
চাকুির, েট�ার, িডলার, পারিমট, লাইেস�, ও এল, িস �শাসিনক 
বয্ি�বেগর্র িনক ট আমানত। ইসলাম এ সম� আমান ত তা
েযাগয্ �াপকেদর িনকট েপৗঁেছ েদয়ার িনেদর্শ িদেয়েছ।
স�েকর্ আ�াহ ত‘আলা বেলন,
�َۡ�ٱ
ۡ َ ٰٓ
ُ
[٥٨ :َ أهل َِها ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
�ِ﴿ َّ ٱ�ََّ يَأۡمُر ُ�مۡ أَن تُؤَدُّواْ َٰ�َٰتِ إ

55

আল-কুরআন, ৫ : ৩৮।
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‘‘িন�য় আ�াহ তা‘আলা িনেদর্শ িদে�ন ে, েতামরা েযন
আমানত তার যথাথর্ মািলকেক  �তয্াপর্ণ ’’ 56( সূ রা আন
িনসা: ৫৮)
মহানবী (সঃ) বেলন:
«» ﻛ�ﻢ راع و��ﻢ مﺴﺆل ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ
‘‘েতামরা �েতয্েকই দািয়�শীল। �েতয্েক তার দািয়� স�েক
57
িকয়ামেতর িদন িজজ্ঞািসত হে’’ এটা তা‘যীর পযর্ােয়র
অপরাধ। িবচারক এজনয্ ত‘যীেরর আওতায় শাি� �দান করেত
পােরন।58
P56F

P

P57F

গ. িমথয্াচার:
িমথয্াচার সকল যুগ ও ধেমর্ই অপরাধ ও দুনর্ীিত িহসােব িবেবি
এবং এিট  বহু দুনর্ীিতর উৎস িহসােব �ীকৃত। িমথয্াচ
পর�েরর মেধয্ শ�ত, িবে�ষ ও ঘৃ ণা সৃ ি� কের থােক। এ জনয্

56

আল-কুরআন, ৪: ৫৮।

57

ইমাম বু খারী, আস- সহীহ, ২য় খ�, পৃ . ১০৫৭; ইমাম মুসিলম, আস- সহীহ, ২য়

খ�, পৃ . ১২২।
58

ইসলােমর দ�িবিধ, পৃ . ২৩৪-২৪।
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ইসলােম িমথয্াচার কবীরা গুনাহ ও মহা পােপর অ�ভুর 59 এ
স�েকর্ আ-কুরআেন বিণর্ত হেয়ে,
ّ َ ﴿ َٱجۡتَنِبُواْٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱ�َۡوۡ� َٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْقَوۡل
[٣٠ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٣ ِ ٱلزُور
‘‘ সু তরাং েতামরা মূ িতর্ পূজার অপিব�তা বজর্ন কর এবং  িমথয
কথন েথেক দূ ের থাক।’’ 60(সূ রা আল হ�: ৩০)
P59F

P

আ�াহ তা‘আলার খাঁিট  বা�াহ হওয়ার জনয্ িমথয্া কথা বজর
করা অতয্াবশয্ক । এছাড়া এিট ‘যীর পযর্ােয়র অপরাধ।
ইসলােম িমথয্াচার মুনািফেকর িনদশর্ন বেল বিণর্ত হেয়ে
হাদীেস বিণর্ত হেয়ে, মহানবী (স.)বেলন
«»آﺔ اﻤﻟﻨﺎﻓﻖ ﺛﻼث إذا ﺣﺪث ﻛﺬب
‘‘মুনািফকীর লক্ষণ িতনিট। এর মেধয্ একিট হ, যখন েস কথা
বেল তখন িমথয্া বেল’’ 61 আল-কুরআেন বিণর্ত হেয়ে,
P60F

59

P

আফীফ আ�ু ল ফা�াহ তা�ারা, ইসলােমর দৃ ি�েত অপরাধ (আল-খাতায়ু  ফী  নযিরল

ইসলাম) (ঢাকা : ইসলািমক ফাউে�শন, ২০০৪ খৃ.) পৃ . ১৭২-১৭৩।
60
61

আল-কুরআন, ২২ : ৩০।
ইমাম বু খারী, আস- সহীহ, ১ম খ�, পৃ . ৯; ইমাম মুসিলম, আস- সহীহ, ১ম খ�,

পৃ . ৫৬; ইামাম আবু দাউদ, আস-সু নান, ২য় খ� ( েদওব� : মাতবাউ‘ আসাহিলল
মাতােব‘আ, তা. িব.) পৃ . ৬৮১।
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[١٤٥ :﴿ َّ ٱلۡمُ�َٰفِقِ�َ �ِ ٱ�َّرۡكِ ٱ�َۡسۡفَلِ مِنَ ٱ�َّارِ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
‘‘মুনািফকেদর �ান হেব েদাযেখর সবর্িন� �ের’’ 62(সূ রা আন
িনসা: ১৫)
P61F

P

ঘ. সরকারী অথর্ অপচয় ও অপবয্:
ইসলােমর দৃ ি�েত অথর্ অপবয্য় ও অপচয় করা িনিষ রা��ধান,
ম�ী, এম.িপ. সরকারী কমর্কতর্ া ও কমর্চারী েথেক শুরু
িবিভ� পযর্ােয় দািয়�শীল বয্ি�বগর্ সরকাির অেথর্র আপচ
অপবয্য় কের থােকন। ইসলােম এ ধরেনর অপচয় ও অপবয্য়
িনিষ�। এ স�েকর্ মহানবী(সা.) বেলন,
«»  ﻛﺮه ﻟ�ﻢ ﺛﻼﺛﺎ ﻗﻴﻞ واﺿﺎﻋﺔ اﻤﻟﺎل و�ﺮﺜة الﺴﺆال
‘‘আ�াহ েতামােদর জেনয্ িতনিট িজিনস অপছ� কেরেছন। ১.
অনথর্ক ও বােজ কথা বলা২. স�দ অপচয় ও অপবয্য় করা ৩.
অতয্ািধক �� করা’’ 63
P62F

62

আল-কুরআন, ৪ : ১৫।

63

ইমাম বু খারী, আস- সহীহ, ১ম খ�, পৃ . ২০০।
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ঙ. ওয়াদা েখলাফ করাঃ
ইসলােমর দৃ ি�েত ওয়াদা েখলাফ করা মারা�ক  অপরাধ। 
সাধারণত রাজনীিত িবদগণ  েভাট পাওয়ার জনয্ এবং সরকাির
কমর্কতর্াগণ �াথর্ উ�াে রর জনয্ িবিভ� ওয়াদা কের থ, িক� 
পরবতর্ীেত তারা েসসব ওয়াদার কথা ভুেল যান। ইসলাম ওয়াদা
ভ� করােক  হারাম বেল েঘাষণা কেরেছ। ওয়াদা পালন স�েকর্
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ّ
ُ ۡ ْوٓاْ َ ُوا
َ َ��ُّهَا ٱ
َ� ﴿
[١ :ِين َء َام ُن أ ۡوف بِٱل ُعقودِ� ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ٰ
‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা ওয়াদা পূ ণর্ কর’’ 64(সূ রা আল
মািয়দাহ: ১)
P63F

P

মহানবী (স.) বেলন, মুনািফেকর আলামত িতনিট। ১. যখন কথা
বেল, িমথয্া বেল ২. যখন ওয়াদা কের তা ভ� কের এবং   ৩.
তার িনকট যখন আমানত রাখা হয়, েস তার েখয়ানত কের। 65
P64F

চ. িমথয্া সাক্ষয্ ে
ডা�ারগণ  িবিভ� সময় আসামী  বা বাদীর েমিডকয্াল িরেপাটর
িলখেত িমথয্ার আ�য় েন, পুিলশ অিফসাররা েকেসর চাজর্শীট
64

আল-কুরআন, ৫ : ১।

65

ইমাম বু খারী, আস- সহীহ, ১ম খ�, পৃ . ৩২।
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�দােন িমথয্ার আ�য় েরর। এভােব অেন েক্ষে� িমথয্আ�য়
িনেয় মূ লত িমথয্া সাক্ষয্ েদওয়া হয় যা ইসলােম কেঠারভ
িনিষ� বা হারাম। 
এ স�েকর্ মহানবী(সা.) বেলন,
«»ﺒ الﻜﺒﺎﺋﺮ ﺛﻼﺛﺔ اﻹﺮﺷاك ﺑﺎﷲ وﻋﻘﻮق الﻮاﺪﻟﻳﻦ وﺷﻬﺎدة الﺰور
‘‘মহাপাপসমূ েহর মেধয্ অিত জঘনয্তম হে, আ�াহর সােথ 
শরীক করা, িপতা মাতার সােথ  দু বর্য্বহার এবং িমথয্া সা
েদয়া। 66
P65F

ছ. কেমর্ ফাঁিক েদয়া
ইসলামী নীিত অনু যায়ী কমর্চারী বা �িমেকর পেক্ষ চুি�ব� কা
েকান �কার ফাঁিক  না িদেয় পূ ণর্ সামথর্ অনুযায়ী কাজ কর
উিচত। পূ ণর্ মজুরী বা েবতন িনেয় কাজ কম করেল তা অৈবধ
হেব। এ স�েকর্ আ�াহ ত‘আলা বেলন,
َ
َ ُ
ُ ُ َ َ
َ ل ّل ِۡل ُم َط ّ ِففٞ �ۡ ﴿ َو
ِ
 �ذا �لوه ۡم٢  ٱ�َّاس � َ ۡس َت ۡوفون
َ�ْ َِّينَ إِذَا ٱ�ۡتَالُوا١ �ِ
َ ُ ُۡ ۡ ُ َُ
[٣ ،١ :� ﴾ ]ﻤﻟﻄﻔﻔ٣ �ون
ِ � َو وَّزنوهم

66

ইমাম বু খারী, আস- সহীহ, ১ম খ�, পৃ . ৩৬২।
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‘‘তােদরেক েবদনাদায়ক শাি� েদওয়া হেব যারা মােপ কম েবশী 
কের, িনেজর হক  েদওয়ার সময় পুেরাপুির আদায় কের িক� 
অনয্েক িদেত েগেলই কম েদয়’’ 67( সূ রা মুতাফিফফীন: ১-৩ )
জ.মজুদদারীঃ
আথর-সামািজক  ে�ক্ষাপেট মজুদদারী মারা�ক অপরাধ। িনত
�েয়াজনীয় �বয্ মূলয্বৃি�র উে�েশয্ আটিক েয় ের
অ�াভািবকভােব মুনাফা হািসল করােক  ইহিতকার বা মজুদদারী 
বলা হয়। মজু�ারীর ফেল সমােজ দু িভর্ক্ষ ও অনাচার েদখা েদ
এ জনয্ ইসলাম মজু�ারীেক িচরতের হারাম েঘাষণা কেরেছ এবং
মজুদদার বয্ি�েক একজন অিভশ� ও পাপী বেল উে�খ কেরেছ।
এ স�েকর্ মহানবী (সা.) বেলন, ‘‘পণয্�বয্ আটক কের অিধ
মূ েলয্ িব�য়কারী অবশয্ই পা’’। 68
P67F

ঝ. ঘুষঃ
ঘুষ  হে� �াভািবক ও  ৈবধ উপােয় যা িকছু  পাওয়া যায় তার
পরও অৈবধ প�ায় অিতির� িকছু  �হণ করা। েকান কমর্কতর্া ব
67

সূ রাহ আল-মুতািফ্ফফীন: ১-৩।

68

; ইমাম মুসিলম, আস- সহীহ, ২য় খ�, পৃ . ৩১; ইমাম িতরিমযী, আস-সু নান, ১ম খ-,

( েদওব� : মাতবাউ‘ আসাহিলল মাতােব‘আ, তা. িব.) পৃ . ১৫২; ৈদনি�ন জীবেন
ইসলাম, পৃ . ৫১৩-৫১৬।
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কমর্চারী তার উপর দািয়�পালেনর জনয্ িনয়িমত েব/ভাতা
পাওয়া সে�ও যিদ রাড়িত িকছু অৈবধ প�ায় �হণ কের তাহেল
তা ঘুষ  িহসােব িবেবিচত।  অেনক  সময় �ীয় অসৎ  উে�শয্
হািসেলর জনয্ ঘুষ েদয়া হয়। আবার অেনক  সময় টাক-পয়সা
ছাড়াও  উপহােরর নােম নানা সম�ী  �দান করা হয়।  সু তরাং
েযভােবই েহাক, আর েয নােমই েহাক  তা ঘুেষর অম�ভুর্�।
ইসলােম ঘুষ স�ূ ণর্রূেপ হারাম। এ স�েকর্ মহান(স.) বেলন,
«»ﻨﺔ اﷲ ﻰﻠﻋ اﻰﺷ واﻤﻟﺮ�ﻲﺸ
‘‘ঘুষদাতা ও  ঘুষ�িহতা   উভেয়র উপর আ�াহ তা‘আলার
লা‘নত’’। 69
P68F

ঞ.স�াসঃ  
স�াস িবেবকহীন মানু েয়র অ�াভািবক ও পাশিবক  আচরেণরই
ফল।  ইসলাম স�াসবাদ ও  স�াসীেক  েমােটই পছ� কের না। 
ইসলাম স�াসেক িনিষ� কেরেছ এবং এর জনয্ কিঠনশািস�র
িনেদর্শ িদেয়েছ। এ স�েকর্ -কুরআেন বিণর্ত হেয়ে,
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َ ً َ
َۡ
َ
ُ َ ﴿ ّمَا جَ�َٓ ٰؤُاْ ٱ�َِّينَ �َُارِ�ُونَ ٱ�َّ َ َو َر ُس
ِ �و�ۥ َو� َ ۡس َع ۡون ِ� ٱ
�ض ف َسادا أن
َۡ
َْ ۡ ُ َ ا
َ
ّ ُُ ُ َۡ
ۡ َ َ وٓاْ أَوۡ يُصَلّبُوٓاْ أَوۡ �ُق
َ
�ض
َت َ ُّل
� ِ �َطَّع �يدِي ِه ۡم َوأرجلهم م ِۡن خِ� ٰ ٍف أو ينف ۡو م َِن ٱ
ّ
ٌ �ِ ٱ�ُ ۡ� َياۖ َول َ ُه ۡم � ٱ�خ َِرة ِ َع َذ
ٌ اب َعظ
[٣٣ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٣ ِيم
َٰٞلِكَ لَهُمۡ خِزۡي
ِ
‘‘যারা আ�াহ ও  তার রাসূ েলর িবর�ে�  লড়াই কের এবং
পৃিথরীেত িবশৃ ংখলা সৃ ি� করেত সেচ� হয়, তােদর শািস�  এই
েয, তােদরেক হতয্ করা অথবা শুলিব� করা হেব অথবা তােদর
হাত বা পা িবপরীত িদক  েথেক  েকেট  েদয়া হেব িকংবা
তােদরেক  িনবর্ািসত করা হেব। এিট হেলা তােদর কৃতকেমর্
70
শািস�।’’ ( সূ রা আল মািয়দাহ: ৩৩)
P69F

P

তৃতীয়তঃ বা�ব পদেকপ
আধু িনক যু গ ও অব�ার আেলােক আরও কিতপয় িদকেক দু নর্ীিত
�িতেরােধর বাস�ব অব�া িহসােব �হণ করা েযেত পাের। তেব
শতর্ হেলা েসগুেলা অবশয্ই-কুরআন ও  সু �াহর আেলােক 
অনু েমািদত হেত হেব। িনেমণ এ স�েকর্ আেলাচনা করা হেলা:
1. বােজয়া�করণঃ
�াবর বা অ�াবর স�ি� �েয়াজেন বােজয়া� বা মািলকানা
িনিষ� কের দু নর্ীিতর �বণতা দূর করা েযেত পাের
70
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2. ইসলামী সমাজ ও শাসন বয্ব�া �বতর্
ইসলামী  সমাজ ও  শাসন বয্ব�া �িত�া করার দািয়� সম�
মুসিলম উ�াহর উপর অিপর্ত হেলও আল�াহ ত‘আলা এ দািয়� 
পালেনর জনয্ এমন সহজ ও িনমতাি�ক প�া অবল�ন করার
পরামশর্ িদেয়েছ; যােত মুসিলম উ�াহ সবর্কােলর জনয্ কতর্
সেচতন থাকেত পাের। এ স�েকর্ আ-কুরআেন বিণর্ত হেয়ে,
ۡ
ۡ َ
َ
ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ﴿ َ� َۡ�ُن مِّن�ُمۡ أُمَّة
وف َو َ� ۡن َه ۡون َع ِن
ِ � َو َ�أ ُم ُرون بِٱل َم ۡع ُر
ِ �يدعون إِ� ٱ
َ ۡ
ۡ ۡ ُ َ ٓ
َ
[١٠٤ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ ٱل ُمنك ِر� َأُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون
‘‘েতামােদর মেধয্ এমন এক  স�দায় থাকা আবশয, যারা
কলয্ােণর পেথ আহবান জানাে, অসৎ ও  অপরাধমূ লক কােজ 
�িতেরাধ করেব এবং তারাই হে� সফলকাম।’’ 71(সূ রা আেল
ইমরান: ১০৪)
P70F

P

অথর্াৎ সমাজ েথেক  দুনর্ীিত দূর করা জনয্ �েয়াজ, এমন
একিট  েক�ীয় কতৃরপক বা ইসলামী  সরকার �িত�া করা, যারা
সমাজ  েথেক  দু নর্ীিত দূর করার জনয্ হেব দৃঢ় �িতজ্ঞ
মূ লনীিতর আেলােক  মহানবী  (সা.) মদীনায় ইসলামী  সমাজ 
কােয়ম কেরিছেলন এবং তার ওফােতর পর খুলাফােয় রািশদু ন
তারই পদাংক অনু �রেণর মাধযেম ইসলামী সমাজ বয্ব�া কােয়ম
71
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কের সমাজ  েথেক  যাবতীয় দু নর্ীিত  দূর করার কাযর্করী বয্ব
�হণ কেরিছেলন।72
3. বয্াপক �চারণাঃ
েদেশর সকল �চার মাধয্ম জনমত ও জনসেচতনতা সৃি�েত
গুর��পূণর্ ভূিমক া পালন কের থােক । এজনয্ ের,
েটিলিভশনসহ প�-পি�কার মাধয্েম যিদ জনগণেক  দুনর্ীিত
কুফল ও  তার কিতকর িদকগুেলা স�েকর্ সেচতন করা য,
তাহেল তা দু নর্ীিত �িতেরােধ বিল� ভূিমকা পালন করেত পাের
4. উপযু � পাির�িমক �দানঃ
�েয়াজেনর তুলনায় �� েবতেনর কারেণ  মানু ষ  দু নর্ীিতর �িত
আকৃ� হেয় থােক।  এজনয্ ইসলাম �েতয্কেক এমন মজুির ব
েবতন �দােনর কথা বেলেছ  েয তা �ারা েস তার নয্ায়ানুগ ও
�াভািবক  �েয়াজন েমটােত পাের।  �িমকেদর অিধকার স�েকর্
মহানবী (সা.) বেলন, ‘‘ তারা েতামােদর ভাই। আ�াহ তােদরেক 
েতামােদর অধীন কের িদেয়েছন। কােরা ভাই তার অধীেন থাকেল
তার উিচত িনেজ  যা খােব তাই খাওয়ােব।  িনেজ  যা পরেব
তােকও তা পরেত িদেব এবং তােক িদেয় এমন কাজ করােব না
72
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যা তার সাধয্াতীত। েকানভােব তার উপর আেরািপত েবাঝা েবিশ
হেয় েগেল িনেজও েস কােজ তােক সাহাযয্ করেব’’ 73
5. েযাগয, অিভজ্ঞ ও সৎ কমর্চারী িনেয়া
দু নর্ীিতর কারণ হে� �শাসেনর িনিভ� �ের ঘুষ ও  উৎেকাচ 
�হেণর মাধয্েম অদ, অনিভজ্ঞ ও অসৎ কমর্চারী িনেয়াগ দ
করা।  অথচ  �শাসনেক  দু নর্ীিতর করাল �াস েথেক  রক্ষা কর
জনয্ ইসলােমর িদেদর্শ হে� , িব�� ও  অিভজ্ঞ কমর্চা
িনেয়াগ করেত হেব। 74 আ�াহ তা‘আলা এ স�েকর্ বেন,
َ ۡ َ َ ۡ َ َِّن
ُ َوِيُ ۡٱ�َم
ّ �َرۡتَ ٱلۡق
[٢٦ : ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ٢ �ِ
ٔ ۡ ٱس
﴿ خ� م ِن
‘‘ েতামার জনয্ সেবর্া�ম কমর্চারী হেত পা ের েসই ব, েয
শি�শালী ও িব��। 75(সূ রা আল কাসাস:২৬)
P74F

P

এ স�েকর্ আ�াহ ত‘আলা আরও  বেলন, ‘‘িন�য় আ�াহ
তা‘আলা েতামােদর িনেদর্শ িদে�ন েয, েতামরা েযন আমানত
তার মািলকেক �তয্াপর্ণ ক’’ 76
P75F
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এছাড়া মহানবী  (সা.) আমানেতর িখয়ানত করােক  িকয়ামেতর
আলামত িহসােব অিভিহত কেরেছন। এভােব ইসলাম সৎ, েযাগয্
ও  িব�� কমর্চারী িনেয়ােগর মাধয্েম দুনর্ীিত সংঘটেনর স�াব
ব� কের িদেত চায়। 
6. গণসেচতনতাঃ
দু নর্ীিতর ভয়াবহতা এবং এর েনিতবাচক  রাজৈনিত, সামািজক 
ও অথর্ৈনিতক
ভূ িমকা স�েকর্ সকল স�েরর মানুষেক  সেচতন কের তুলেত
হেব।  যােত সমােজর �িতিট  মানু ষ  দু নর্ীিতর িবরুে � �িতেরা
গেড়  তুলেত উেদয্াগী হয়। িবষয়িট কিঠন হেলও অস�ব নয়।
েকননা এেদেশর জনগণ ধমর্ভীরু এ সরল �কৃিতর। তােদরেক 
যিদ দু নর্ীিতর ক্ষিতকর �ভাব এবং তার ইহকালীন ও পরকাল
ও পিরণিতর িবষয় বুিঝেয় েদয়া যায়। তাহেল তা সময় সােপক্
হেলও অস�ব নয়। এজনয্ িকছু প�া �হণ করা েযেত পাের
�থমত: মসিজেদ খুতবার সাহাযয্ �ণ:
বছের বায়া� িদন এলাকার জনগণ জসিজেদ জুম‘আর নামােয
শািমল হন।  এ নামােযর খুতবায় নানা িবষেয়র অবতারণা করা
76
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হয়।  েস সব িবষেয়র পাশাপািশ যিদ ইমাম সােহবগণ  দু নর্ীিতর
ভয়াবহতা ও তার ক্ষিতকর িদকগুেলা বুিঝেয় েদন। তাহেল ধী
ধীের জনগেণর মেধয্ সেচতনতা সৃি� হেব
ি�তীয়তঃ  
েদেশর িবিভ� �ােন ওয়ায-মাহিফল, তাফসীর-মাহিফল, ইসলামী 
জলসা, েসিমনার ও  িসে�ািজয়ােম বেরণয্ ‘উলামােয় েকরাম’
যু গে�� মুফাসিসর এবং খয্াতনামা অিভজ্ঞ পি�ত বয্ি�গণ ব
েরেখ থােকন।  এসব অনু �ােন নানা বয়স, েপশা, িশক্ষ া
পদমযর্াদার বহু েলােক র সমাগম হেয় থােক । সুতরাং এস
অনু �ােন যিদ দু নর্ীিতর মারা�ক  পিরণিতর কথা বুিঝেয় ব�বয
রাখা যায়। তাহেল িনঃসে�েহ আেলাড়ন সৃ ি� হেব এবং জনমত
গেড়  উঠেব।  তেব এর জনয্ �েয়াজন সুিচি�ত ও সুিবনয্
77
পিরক�না।
7. জবাবিদিহতাঃ
দু নর্ীিতমু� সুষমা সু�র সমাজ িবিনমর্ােণ র জনয্  জবাবিদিহত
েকান িবক� েনই। সরকােরর সেববর্াচ পযর্ায় েথেক সবর্িন� পযর
পযর্� জবাবিদিহতার িনি�তকরণ দুনর্ীিত �িতেরােধ কাযর্
77

আথর-সমািজক সমসয্া সমাধােন আ-হাদীেসর অবদান: ে�িক্ষ ত বাংলাে, �াগু,

পৃ . ৪৪৯।
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ভূ িমকা পালন করেত পাের।  এ স�েকর্ মহানবী (স.) বেলন,
‘‘েতামরা �েতয্েক দািয়�শীল। আর েতামরা �েতয্েক �ীয় দািয়
স�েকর্ িজজ্ঞািসত হ’’ 78
একবার হযরত আলী  (রা.) হযরত উমার (রা.)- েক  মদীনার
বাইের েযেত েদেখ  িজজ্ঞাসা করেলন েহ আমীরুল মুিম!
আপিন েকাথায় যাে�ন? উমার (রা.) বলেলন, সাদকার একিট 
উট পািলেয়েছ, আিম তা খুঁজেত েবিরেয়িছ।  হযরত আলী  (রা.)
তখন বলেলন, আপিন েতা আপনার পরবতর্ী খিলফাগেণর জনয
েখলাফেতর দািয়� পালন অতয্� কিঠন কের িদে�ন 79 অনয্
বণর্নায় রেয়ে, হযরত উমার (রা.) একদা মসিজেদ খুতবা িদেত
উঠেলন। এমন সময় জৈনক েবদু ইন তােক সে�াধন কের বলল,
েহ উমার! আিম আপনার কথা শুনব না এবং আপনার �িত
আনু গতয্ও �দশর্ন করব না। যতক ্ষণ না আপিন জবাব েদ
েয, আপনার পক্ েথেক  আমােদর মােঝ  েয কাপড়  ব�ন করা
হেয়েছ, তা িদেয় েকান �েমই এত বড় জামা ৈতির করা স�ব
নয়।  আপিন আমােদর েচেয় েবিশ কাপড়  না িনেল িকভােব
80
আপনার জামা ৈতিব করা স�ব হল। হযরত উমার (রা.) এর
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ইমাম বু খারী, আস- সহীহ, ২য় খ�, পৃ . ১০৫৭; ইমাম মুসিলম, আস- সহীহ, ২য়

খ�, পৃ . ১২২।
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ইবন কাছীর, আল-িবদায়াহ ওয়ান িনহায়াহ, ৭ম খ� (কায়েরা : দারু আইয়ান িলত

তুরাছ, ১৯৮৮ খর,) পৃ . ১৪১।
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ইসলােমর দৃ ি�েত দু নর্ীেত �িতেরা, �াগু, পৃ . ২৪।
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েকান �িতবাদ না কের �ীয় পুে�র দৃ ি� আকষণ কেরন।  তখন
আ�ু �াহ ইবন উমার (রা.) বেলন, মদীনার সকল অিধবাসীর মত
আিম ও আমার িপতা এক খ� কের দু ‘খ� কাপড় েপেয়িছলাম। 
আমার িপতা দীঘর্কায় েহতু তার �া� কাপড় �ারা জামা ৈতির
করা স�ব হি�ল না।  তাই আমার ও  তার কাপড়  এক� কের
জামা ৈতির করা হেয়েছ।  একজন সাধারণ  �জার কােছ 
রা�নায়েকর জবাবিদিহতার এমন দৃ �া� পৃিথবীর ইিতহােস
িবরল।
8. দু ন্র ীিত িবেরাধী সাং�ৃিতক কমর্ক:
দু নর্ীিত িবেরাধী সাং�ৃিতক  কমর্কা� গণমানুষেক সেচতন করে
বিল� ভূ িমকা পালন করেত পাের।  এজনয্ িশ, সািহতয্ ও
সং�ৃ িত চচর্ার িবিভ� শাখায় দুনর্ীিতর ভয়াবহ পিরণিতরিতফলন
ঘিটেয় দশর্, ে�াতা ও পাঠক হৃদেয় আেলাড়ন সৃি� করা েযেত
পাের।
9. িবচার িবভােগর �াধীনতাঃ
দু নর্ীিত �িতেরােধর অপিরহাযর্ পূবর্শতর্ হেলা িবচার িবভা
�াধীনতা।  িবচার িবভাগেক  সরকােরর যাবতীয় হ�েক্, �ভাব
ও চাপ  েথেক  স�ূ ণর্ মু� ও �াধীন হেত হে; যােত কের
স�ািনত িবচারকবৃ � দু নর্ীিতবাজেদর িবরুে� আইন েমাতােব
িনভর্ে-িনঃস� িচে� রায় �দান করেত পােরন।  মহানবী  (সা.)
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এর যু েগ মাখযু ম েগাে�র এক স�া� মিহলা চুিরর দােয় ধৃ ত হয়। 
তখন মহানবী   (সা.) এর িনকট  তার দ� মওকুেফর জনয্
সু পািরশ করা হেল িতিন েরেগ অি�শমর্া হেয় যান এবং বেল,
»إﻧﻤﺎ ﺎﻛن ﻗﺒﻠ�ﻢ إﻧﻬﻢ ﺎﻛﻧﻮا ﻳﻘﻴﻤﻮن اﺤﻟﺪ ﻰﻠﻋ الﻮﺿﺒﻊ و�ﺮﺘ�ﻮن
«لﺮﺸ�ﻒ واﺬﻟى ﻧﻔﻲﺴ ﺑﻴﺪه لﻮ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻌﻠﺖ ذلﻚ ﻟﻘﻄﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ
‘‘েতামােদর পূ বর্বতর্ী েলােকরা এ কারেণ �ংস হেয়েছ , যখন
তােদর মেধয্ দুবর্ল েকউ চুির ক, তখন তারা তার উপর দ�
�েয়াগ করত এবং স�া�  েকউ চুির করেল তােক  েছেড়  িদত। 
েসই স�ার কসম, যার হােত রেয়েছ  আমার �াণ, ফািতমাও  
(মুহা�দ (স.) এর েমেয়) যিদ চুির কের, তেব তারও হাত আিম
অবশয্ই েকেট িদব’’ 81
P80F

10. দু ন্র ীিতবাজেদর উপযু� শি� �দানঃ
দু নর্ীিত দমেনর জনয যারা িবচােরর মাধয্েম দুনর্ীিতবাজ িহেসে
�মািণত হেব; তােদরেক যথাযথ ও উপযু � শাি� �দােনর বয্ব�া
করেত হেব।  েযন মানু ষ  শাি�র পিরণিতর ভেয় দু নর্ীিত েথেক
দূ ের থােক। 82
P81F

81
82

ইমাম বু খারী, আস- সহীহ, ২য় খ�, পৃ .১০০৩।
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11. দু ন্র ীিত িবেরাধী িদবস পালন
দু নর্ীিতর িবরুে� জনমত সৃি�র জনয্ দুনর্ীিত িবেরাধী িদবলন
করা েযেত পাের।  এজনয্ দুনর্ীিত িবেরাধী িদবস পালন উপলে
উ�ু � ক�ৃতা ও  িবতকর্সহ সাং�ৃিতক  �িতেযািগতার আেয়াজন
করা েযেত পাের।
12. দু ন্র ীিত িবেরাধী েপা�ার
েপা�ার, িলফেলট ও  ি�কােরর মাধয্েম দুনর্ীিত িবেরাধী জনম
সৃ ি� করা েযেত পাের।  েপা�ার, িলফেলট  ইতয্িদর আকষর্ণীয়
আেবদন ও ভাষা মানু েষর িবেবকেক নাড়া েদয় এবং অনু ভূিতেক 
আকষর্ণ কের। এজনয্ দুনর্ী িত িবেরাধী েপা, িলফেলট ও 
ি�কার িলেখ পিরকি�তভােব েদেশর গুরু�পূণর্ �ােন লািগ
দু নর্ীিতর িবরুে� গণসেচতনতা সৃি� করা েযেত পাে
13. গণ�িতেরাধঃ
উপের বিণর্ত পদেপ ছাড়াও  দু নর্ীিত �িতেরােধ আরও কিতপয়
পদেক্ষপ �হণ করা েযেত পাের। তেব এর সবই জনগণ িনভর্
জনগণই দু নর্ীিতর িবরুে� গণ�িতেরাধ গেড় তুলেত পাের। িনে
এ স�েকর্ কিতপয় প�া উে�খ করা হেল:
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ক. স�কর্ে�দ যারা দু নর্ীিতবাজ তােদর পিরিচিত যাই েহাক না
েকন, তােদর  সােথ স�কর্ে�দ করেত হেব। তারা েযন বুঝেত
পাের দু নর্ীিতর কারেণই জনগণ তােদর স� বজর্ন কেরেছ
কাজিট কিঠন হেলও সকেল এিগেয় এেল তা দু ঃসাধয্ নয়।
খ. জন�িতিনিধ না বানােনাঃ দু নর্ীিতবাজেদর জন�িতিনিধ� মূলক
েকান িবষেয় িনবর্ািচত হেত েদয়া যােব না। তারা েভা �াথর্ী
হেল, তারা েযন েভাট  না পায় েসজনয্ �চারণা চালােত হেব।
জনগণেক  বুঝােত হেব এসব েলােকর কারেণই সমাজ  েথেক 
দু নর্ীিত িনমূর্ল হে� ন
গ. সামািজকভােব বয়কটঃ যারা দু নর্ীিতবাজ িহেসেব �মািণত হেব
তােদর সােথ  সামািজক  স�কর্ বজর্ন করেত হেব। িবেশষ কে
েছেল-েমেয়র িবেয়সহ অনয্ানয্ সামািজক স�ক র্ বজর্ন ক
বয্ব�া করেত হের। পিরেশেষ বলা যায় ে, উপেরাি�িখত
িবষয়গুেলার  যথাযথ �েয়াগ হেল তা দুনর্ীিত �িতেরােধ বিল
ভূ িমকা পালন করেত পাের। 
উপসংহারঃ
বতর্মােন দুনর্ীিত সমাজ ও রা�েক �ংস ও অধঃপতেনর অত
গহবের িনেক্ষ প করেছ। আগামী িদেনর স-সু �র ও  শাি�পূ ণর্
সমাজ  �িত�ায় দু নর্ীিত অবশয্ই পিরতয্জয্। িবষয়িট অ
গুরু�পূণর্ িবধায় আেলাচয্ অংেশ দুনর্ীিতর কারণ এব
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�িতেরােধ ইসলামী  নীিতমালা িবে�ষণ করা হেয়েছ।  এিট  যত
আেলািচত হেব জনগণ  এ িবষেয় তত সেচতন হেব এবং তার
সু ফল েভােগ সমথর্ হেব।
পিরেশেষ  বলা যায় েয, �বে� উে�িখত নীিতমালা ও 
পদেক্সমূ হ যিদ সমােজ  যথাযথভােব বা�বায়ন করা যায়,
তাহেল অবশয্ই সমাজ েথেক দুনর্ীিত �িতেরাধ করা স�ব হে
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