প্রি পাঠক
অস্াামু অাআকুম া রামাতু ল্লা। পপ্রিত্র রমজানে প্রাম াধোর ঈপার প্রননি
মাে অল্লা অমানের োে কনরনছে ইে-ঈ-প্রিতর। তাআ িাআনক জাোআ ‘ইে
মমািারক'। ি মেোনেে েু ন ইনে ভ্রাতৃ নচতো অমরা প্রমনের গাে গাআনিা। প্রংাপ্রিনেনর অিীতা মথনক এপ্রেে অমরা মুক্ত নিা। এপ্রেে অমরা অেনের পপ্রিত্র ধারা
িাণিন্ত নিা এিং কামো করনিা মুপ্রম ঈম্মার মৃপ্রি  প্রিজ।
প্রি পাঠক, রমজানে প্রাম াধোর মাধযনম িাো রমত, মাগপ্রিরাত  োজানতর
ুংিাে াে কনর। ইে-ঈ-প্রিতনরর প্রেে তার প্রকছু টা িকাল ক্ষ্য করা যা। তনি
িাোর িকৃ ত অেে  মুপ্রক্ত প্রেপ্রত রননছ অল্লার অেুগতয তথা তাঁর অনেল-প্রেনধ
পানের ািনয। প্রকন্তু ািনযর এআ পনথ িাধা ন অনছ লতানের চযানঞ্জ। ময এআ
চযাননঞ্জ প্রিজ াে কনর মআ পা মুপ্রক্তর েে, অেনের গাত। এআ কথাটিআ েযোনি
িননছে যরত অী (রাঃ)। প্রতপ্রে িননছে, ‘মুমােনের ইে িপ্রতপ্রেে, িপ্রতপ্রেেআ তারা
গুো মথনক েূনর মথনক াি  মুপ্রক্তর খুপ্রল াে কনর। ' অমানের ইে মযে িপ্রতপ্রেনের ইে
, এআ কামো মল করপ্রছ অজনকর প্রচঠি।

কুরঅনের অনা
অল্লা মকি প্রলরনকর (ংপ্রলোরী) পাপআ মাি কনরে ো। এছাড়া অর যত পাপ অনছ
তা- যার জনেয আচ্ছা মাি কনর মেে। ময মাক অল্লার নে েয কাঈনক লরীক কর ম
মতা িড় প্রমথযা রচো কর এিং িড় কঠিে গুোনর কাজ কর।
ূরা অে প্রো : ৪৮
ম ইমােোরগণ! অল্লানক ে কর। অর মতামানের ময ুে মাকনের প্রেকট পাো রননছ
তা মছনড় ো, যপ্রে মতামরা মুপ্রমে ন থাক।
ূরা অ িাকারা : ২৭৯
অল্লা তাঁর েিীর িপ্রত রমত োপ্রয কনরে। অর অল্লার মিনরলতাগণ তাঁর জেয
রমনতর মোা কনরে। তএি, ম ইমােোরগণ! মতামরা তাঁর িপ্রত েরূে পাঠ কর এিং
যথাযথোনি াাম মপল কর।
ূরা অ অযাি : ৫৬

ােীনর িাণী
অিেুল্লা আিনে ঈমার (রাঃ) মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনে, রাূল্লু া (ঃ) িননছেঃ মকানো
িযপ্রক্তনক োাত মো ন ম যপ্রে তা কিু ো কনর, তনি ম অল্লা  রাূনর োিরমােী
করনা। অর ময প্রিো োানত িনিল করনা ম মচার ন িনিল করনা এিং ডাকাত ন
মির না।
- অিু োঈে
অিু া'ািা খুলােী (রাঃ) মথনক িপ্রণতি । রাূল্লু া (ঃ) িননছেঃ প্রকামনতর প্রেে
মতামানের মনধয অমার ি মচন প্রি  প্রেকটিতী নি তারা, যানের চপ্ররত্র িিে
ু র
নিিাত্তম। অর অমার প্রেকট িচাআনত ঘৃণয িযপ্রক্ত নি তারা, মতামানের মনধয যারা প্রেকৃ ষ্ট

চপ্ররনত্রর, যানের মুনখ কথার খখ মিানট, যারা মুখ িাঁপ্রকন গিি  ংকানরর ানথ কথা
িন।
- িাাকী : মমলকাত
অো (রাঃ) মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনে, রাূল্লু া (ঃ) িননছেঃ েুঃখ-কনষ্ট মতামানের
মকঈ মযনো মৃতুয কামো ো কনর। যাঁ চরম িস্থা মপৗঁনছ যপ্রে তার প্রকছু িনতআ , তনি
ম মযনো িনঃ ম অল্লা! অমানক ম পযিন্ত জীপ্রিত রানখা যনতাক্ষ্ণ জীপ্রিত থাকা অমার
জেয কযাণকর নি। অর তখে অমানক মৃতুয প্রে, যখে মৃতুযিরণ করা অমার জনেয
কযাণকর নি।
- িুখারী

প্রচন্তাধারা

ইে-ঈ-প্রিতর
ড. মীর মন্জুর মাহ্মুে
পপ্রিত্র রমযানের একমা প্রাম াধোর পর মুপ্রম জীিনে অন ইে-ঈ-প্রিতর। প্রেমি
অেে অর মগাো মানির িাতি া প্রেন অগমে ঘনট প্রেেটির। ইনের এআ অগমে চু প্রপানর
ে, ে প্রিনল কানরা জেয; িরং াড়ম্বনর মুপ্রম মানজর িপ্রতটি েনযর জেয অেে
ঈত্ি িন অনে প্রেেটি। আামী জীিেপ্রিধানের পপ্রিত্র প্রেনেি লো মকি মানজ
িিারত মুপ্রমনেরকআ এআ প্রেনের অেে-ঈত্নি লরীক কনরপ্রে, তানের িপ্রতনিলী
মুপ্রম োআনেরনক ম্পৃক্ত কনরনছ মােোনি। অমানের মানঝ ইে-ঈ-প্রিতর
িপ্রতিছর একটি প্রেপ্রেিষ্ট প্রেনে িার িার প্রিনর অা ধমী োিগাম্ভীযিপূণি ঈৎসবের োম।
াধারণোনি অরিী ‘অে' মথনক ঈদ্ভূত ইে লনের থি অেে িা ঈত্ি ে; িার িার
প্রিনর অা। তিু অমরা ইেনক মোনিআ জাপ্রে। কারণ িযিাপ্ররক নথি মুপ্রম জীিনে
এআ প্রেে েু‘টি ামপ্রষ্টক অেে-ঈত্ি অর পারস্পপ্ররক োিিতার মচতো জাগ্রত করার
প্রেে। অমানের ারা িছনরর িাপ্রি িতযালা এআপ্রেনে িযপ্রক্ত, পপ্ররিার  মানজ রূপম ন
নঠ। মাে অল্লা রাব্বু ‘অামীে মুপ্রম জীিেনক খিপ্রচত্রপূণি করনত িপ্রতিছনরর েু‘
টি প্রেেনক ইে প্রানি োে কনরনছে- যার একটি ইে-ঈ-প্রিতর। রাূল্লু া াল্লাল্লাু
অাআপ্র াাল্লাম মক্কা নত মপ্রেো অগমেকান মপ্রেোিাীনের অেে-ঈত্নির েু‘
টি প্রেে প্রছ, ময প্রেনে তারা মখাধুা করত। প্রিটি িগত ন প্রতপ্রে তানেরনক প্রজনে
করনে, এ েু‘প্রেনের প্রক তাৎপর্ য অনছ? মপ্রেোিাীগণ ঈত্তর প্রেনে, অমরা জাপ্রী
যুনগ এ েু‘প্রেনে মখাধুা করতাম। তখে প্রতপ্রে িনে, ‘অল্লা তা‘অা
মতামানেরনক এ েু‘প্রেনের পপ্ররিনতি এরনচন মেষ্ঠ ে‘ুু টি প্রেে োে কনরনছে। অর
তানা ইে-ঈ-অযা  ইে-ঈ-প্রিতর। (ুোে অিু োঈে) রাূল্লু া াল্লাল্লাু
অাআপ্র াাল্লাম-এর এআ প্রেনেি লোর মাধযনম িপ্রতিছনর েু‘টি ইনের ূচো ন
েযািপ্রধ তা মুপ্রম মানজ িপ্রতপাপ্রত ন অনছ।

ইনের ূচো প্রেন অমানের কানছ এর মচন মিলী প্রকছু তথয মেআ, অর িনাজেআ িা কী?
কারণ প্রিশ্বজাানের মাপ্রক তাঁর প্রি ািীিনক প্রেনেি লো প্রেন মুপ্রম মানজ এআ প্রেনের
ূচো কনরনছে। অমরা ইে িিতি েকানর মেীোর মানজর মিক্ষ্াপটনক িেত
পযিানাচো করন এক লাশ্বত ুেনরর ূচো মেখনত পাআ, অর তা মুপ্রম হৃেন জাগ্রত
কনর এক পপ্রিত্রােুেূপ্রতর। যরত প্রজিরাই অমীনের মাধযনম মাগ্রন্থ অকুরঅে
িতীণি  েিী মুাম্মােুর রাূল্লু া াল্লাল্লাু অাআপ্র াাল্লাম-এর িপ্রত; ানথ ানথ
এনা ম প্রিধােনক মানজ িপ্রতষ্ঠার োপ্রত্ব। অর তা িাস্তিানের জেয পপ্রিত্র েগরী মক্কা
মথনক ুেরূ আারীি োমক জেপেনক মনোেীত করা  এিং েীনের প্রেন মাতৃ েূ প্রমর
মাা পপ্ররতযাগ কনর মখানে ঈপপ্রস্থত ার প্রেনেি লো িোে করা  ঐ ুমাে ত্ত্বার পক্ষ্
নত। অংপ্রলক ে, ম্পূণি অমােী প্রেনেি লো অর প্রিশ্বমােিতার মুপ্রক্তর প্রেলারীর প্রেজস্ব
তত্ত্বািধানে একটি মাজ প্রিপ্রেপ্রমতি -মটিআ প্রছ মেীোর মাোী মাজ িা প্রললু আামী
রাষ্ট্র। মাে অল্লার পক্ষ্ নত এক এক কনর অা ঙ্ঘেী িাতি ার অনানক কুরঅনের
িাক প্রেনজ পরম মমতা প্রেমিাণ করনে ম মাজনক, ম মানজর িপ্রতটি রীপ্রতপিপ্রতনক
এিং ংনলাধে করনে ম মানজর মােুনক। প্রতপ্রে তাঁর তযােুন্ধােী াথীনের প্রেন
জীিনের প্রিপ্রেমন একমাত্র অল্লার ন্তুপ্রষ্টর নক্ষ্য কুরঅেী মানজর িপ্রতটি প্রেকনক োো
চড়াআ ঈৎরাই মপপ্ররন াজানে। িন কুরঅনের িাণী অর ম মানজর মােুনর
জীিোচারণ মযে একাকার ন মগ। িতযেলীরা াক্ষ্য প্রে-ামােয মনর িযিধানে ম
মানজর কপ্রি লান্ত মােুগুনা লাপ্রন্তর িাতি ািাক িনে মগ জীিনের প্রিপ্রেমন,
মানজর িিস্তনর েযাপ্রিচার িপ্রতপ্রষ্ঠত , ৎকাবের অনেল অর ৎকাবের প্রেনধ
করা মাজ  রানষ্ট্রর নিিাচ্চ প্রিপ্রধনত পপ্ররণত । অনরা মেখা মগ ময, ম মানজর
েযরা যা িন তা কুরঅনের কথাআ িন, তারা যা কনর তা কুরঅনের প্রেনেি লো মতআ
কনর- এটিআ প্রছ মাগ্রন্থ অকুরঅনের প্রিধাে িপ্রতষ্ঠার িাস্তিরূপ। এর মাধযনম স্বতন্ত্র
খিপ্রলনষ্টযর প্রধকারী মধযপন্থী এিং মােিতার কযাণকামী একটি ঈম্মার জন্ প্রে-মটিআ
অজনকর মুপ্রম ঈম্মা। অমানের ারানো তীনতর আপ্রতা এটিআ; মকাে ক্ষ্যভ্রষ্ট
কযাণপ্রচন্তাপ্রিিপ্রজিত জাপ্রত-মগাষ্ঠীর েয অমরা েআ। এমেআ একটি মাজ প্রিপ্রেমিাণকান
ম মানজর মােুনর জেয অেে-ঈত্নির প্রেনেি লো এনা িছনরর েু‘টি প্রেনের- একটি

ইে-ঈ-প্রিতর এিং পরটি ইে-ঈ-অযা। মআ অেলি মানজর প্রেনেি লোর
ধারািাপ্রকতা অমরা িা মেড় াজার িছর ধনর এআ ঈত্ি পাে কনর অপ্রছ। প্রকন্তু
ইে িিপ্রতিত া মআ মাজিযিস্থা, ম মানজর মােুনর জীিোচরণ এিং ইনের মআ
রীপ্রতপিপ্রত অজ কী অমরা ধনর রাখনত মপনরপ্রছ! অমরা কী প্রেনজনক মেীোর মাোী
মানজ ৃষ্ট মআ মুপ্রম ঈম্মার েয প্রিনিচো কপ্রর? োপ্রক কপ্রির োা যা িা ননছ,
তা-আ তয (!)- “অজ মআ কুরঅে অনছ, ােী অনছ, মআ ইমাে অর মােু
মেআ,.....। ”
ইে-ঈ-প্রিতর মুমােনের একটি ঈত্িমূখর প্রেে; পালাপাপ্রল এটি একটি আিােত পানের
প্রেে িনট। ধমী োিগাম্ভীনযি িযপ্রক্ত  মপ্রষ্টর মানঝ মমিন্ধে ৃপ্রষ্ট, অেনের োগাোপ্রগ,
ঐকয  ংপ্রতর িকাল, অেপ্রলক
ি মচতো ভ্রাতৃ নত্বর ম্পকি োপে  িকাল, পারস্পপ্ররক
োিিতা  োপ্রত্ব পানের এক পূিি ুনযাগ এনে মে ইে। এজেয এটিনক প্রিতনরর ইে
িা । এআপ্রেনে একজে মুপ্রম একমা প্রাম াধোর মাধযনম অনমান্ননের িিামক
িনচষ্টার কারনণ মগাো মথনক মুপ্রক্তর িতযালা অেেনিাধ কনর এিং এ ঈপনক্ষ্য প্রিতরা 
প্রতপ্ররক্ত োে েকার মাধযনম প্রেকটামী  মানজর া মােুনর পানল োঁড়ানোর
ুনযানগর েযিার কনরে। তনি প্রিনলোনি মনে রাখা েরকার, ইনের অেে ঈত্নির
ধরে  িকৃ প্রত মযে ঈনেলযচু যত ো । াধারণ যুপ্রক্ত িন, একটি প্রেন্ন ক্ষ্য-ঈনেনলয
প্রিপ্রেপ্রমতি মানজর অেে-ঈত্িনক গ্রণ করার ানথ ানথ ম মানজর েয প্রিপ্রধ-প্রিধাে
 রম-মরাজনক েুরণ করা অিলযক। কারণ ম মানজ মকি অেে ঈৎসেই
প্রছ ো; প্রছ ািিজেীে ামাপ্রজক োিিতা, িীপ্রতপূণি এক কাপ্রিক্ষ্ত পপ্ররনিল। িছনরর েু
‘টি প্রেে এিং তার িাআনরর প্রেেগুনানত ম মাজ প্রকোনি পপ্ররচাপ্রত ত, মানজর
েযরা প্রকোনি এআ অেে ঈপনোগ কনরনছে- তা যথাযথোনি েুকরণ করনত নি।
কারণ আামী জীিেপ্রিধানের অনানক িিপ্রতিত ইে ঈেযাপে ঈনেলযীে িা মকাে মানজর
মােুনর প্রেজ প্রেজ মখা খুপ্রলর প্রিন পপ্ররণত নত পানর ো। অর ম মাজটি কুরঅনের
অনানক প্রিপ্রেপ্রমতি প্রছ প্রিধা তানক অেলি প্রননি গ্রণ করা মমােনের জেয প্রিকল্পীে

লতি । ুতরাং অজনকর মুপ্রম ঈম্মার ইে ঈেযাপনের িাক্কান ইে িিপ্রতিত মানজর
েীপ্রত অেনলির ঈপনর চার জেয িপ্রতোিি াটা তযািলযক।
অমানের মানজ ইে ঈেযাপনের রীপ্রত ুিাচীে। ঠিকোনি এর প্রেেক্ষ্ণ ঈনল্লখ করা ম্ভি
ো ন এ কথা িা যা ময, আানমর অগমনের ানথ ানথআ আামী জীিে প্রিধানের এআ
প্রেকটি অমানের মানজ পপ্ররপাে লুরু ননছ। অমানের মেনলর প্রধকাংল মােু
জন্ূনত্র মুপ্রম। তানের মানঝ াধারণোনি েীে জাো  মিাঝার মচন েুকরণ িিণতা
নেক মিলী। তাআ আানমর েযােয প্রিধানের মত ইে ঈেযাপনের মক্ষ্নত্র ৃপ্রষ্ট ননছ োো
প্রিভ্রাপ্রন্তর। এ প্রেেটি পারস্পপ্ররক োিিতা এিং আিাোতূে োিধারার মচন মকি
ঈনেলযীে অেে ঈল্লািিণ প্রেে প্রননি িপ্রতষ্ঠা মপননছ। অমানের মানজ িিারত
েযনের োো ঈৎসবের ানথ এ প্রেেনক িনচতেমনে প্রমানত মচষ্টা কনরপ্রছ। ইে ঈপনক্ষ্য
িচপ্রত ামাপ্রজকতা প্রিেযমাে থাকন এ প্রেনের িকৃ ত ঈনেলয ম্বনন্ধ প্রধকাংলআ োত
ে। মযমে, লতধাপ্রিেক্ত মুপ্রম মানজ একতা, ংপ্রত  ভ্রাতৃ ত্ব ৃপ্রষ্টর মক্ষ্নত্র েুআ ইে
প্রিনল েূ প্রমকা পাে করনত পানর। মুমানেরা িতয পাঁচ াক্ত াাত এিং িান
একিার জুমার াাত প্রেজ প্রেজ পাড়া মল্লার মােুনর ানথ অো কনর থানক। অর
িছনর েু‘িার কনকটি মল্লার মােু একনত্র, এক ইেগান াাত অো করার
ুনযাগাে কনর। িন তানের মানঝ একআ ঈম্মার েয প্রননি এক িৃত্তর ঐকয গনড়
মতাার ুনযাগ অন। মজেয জুমার াাত এিং ইনের াাত অোন প্রধক ংখযক
মুপ্রল্লনক ম্পৃক্ত করার িযাপানর ঈৎসাহিত করা ননছ। াম্প্রপ্রতক মন ইে ঈেযাপনে
অমানের মানজ িচপ্রত পপ্ররতযাজয প্রকছু কাজ িাপ্রেকোনি ঈনল্লখ করা  :
১.

ইে ঈেযাপনে আামী প্রেনেি লো মাোর মচন আচ্ছামত পাে করার িিণতা।

২.

এক মা প্রাম পানের িপ্রলক্ষ্ণ মযে ইনের প্রেে কা মথনকআ েু নত িার ূচো
া।

৩.

প্রিন্ট  আনক্ট্রপ্রেি প্রমপ্রডানত িযপ্রক্ত জীিনে রমযাে পরিতী মন প্রানমর প্রলক্ষ্া
পপ্ররপাে করা এিং ামাপ্রজক োিিতার প্রিটি নেক মক্ষ্নত্রআ ঈনপপ্রক্ষ্ত ন
মকি ঈৎসে প্রেেি র প্রেে প্রননি ইেনক তু ন ধরার িনচতে িনচষ্টা।

৪.

ইে ঈপনক্ষ্য প্রধক িযিাপ্রক মুোিা করার নক্ষ্য রমযানের অগমনে প্রেতয
িনাজেী দ্রনিযর মূয িৃপ্রি করা।

৫.

পপ্ররিণ মক্টনর প্রধক োড়া অোনর িপ্রতনযাপ্রগতা ৃপ্রষ্ট া।

৬.

ইনের অগমনে ঘু েুেীপ্রতর পপ্ররমাণ নেক মক্ষ্নত্র মিনড় যাা।

৭.

ইনের অেনে েযনক লরীক করার মচন প্রেনজনক প্রেন মিলী িযস্ত থাকা।

৮.

প্রেকটামী  মানজর গরীি ানের ানথ ইনের অেে োগাোপ্রগর মচন
ামথিিােনের মিনছ মোর প্রধক িিণতা।

৯.

মেনলর নেক স্থানে ইনের াাত অো করা প্রেন িপ্রতনযাপ্রগতা, োেপ্র,
মারামাপ্রর আতযাপ্রে।

১০.

ইনের প্রেনে অেনের োনম শ্লীতা প্রি া।

১১.

গ্রাম-মল্লা রাস্তার মমানড় মমানড় এক মেণীর তরুণ কতৃি ক গানের অনাজে করা।

১২.

অেে িকানল পটকা, অতলিাপ্রজ আতযাপ্রে মিাটানো।

১৩.

েতু ে মপালাক পপ্ররধানের োনম মমনরা মৗেযি িেলিনে প্রি া।

১৪. মমননেরনক ইেগান াানত লরীক ার ুনযাগ ো রাখা।
১৫.

ইনের মপালানকর োনম িযালে াঈজগুনার মাধযনম লাীে মপালাক িাজানর
রিরা করা আতযাপ্রে।

অমানের মানজর ঈপনর িপ্রণতি প্রেকগুনার িাআনর প্রকছু ক্ষ্ণী প্রেক রননছ। ইেঈৎসবের িস্তুপ্রত লুরু  রমযানের অগমনের ানথ ানথ। রমযাে এনআ ারানেনলর

পপ্ররনিনল একটু প্রেন্নতা মেখা মে। মপ্রজনে াাত অোকারীর ংখযা মিনড় যা এিং
াাতু ত তারািী অোনর জেয নেক প্রাম পােকারীর যনথষ্ট অগ্র পপ্ররপ্রক্ষ্ত ।
মাপ্রকরা েপ্রমনকর কাজনক াঘি কনর এিং রকাপ্ররোনি প্রি অোনতর মীমা
প্রলপ্রথ করা । এ মান িস্ক মােুনর ানথ ানথ প্রললুরা প্রাম পানের মচষ্টা কনর
থানক। নেক প্রললু পপ্ররিানরর িড়নের েুকরনণ খুি কষ্ট কনর েু'একটি কনর মরাযা রাখার
মচষ্টা কনর। অিার নেনক প্রেনের একাংনল মরাযা মরনখ খুি অেেনিাধ কনর। প্রকন্তু
রমযাে কুরঅে োপ্রযনর মা, প্রাম াধো  প্রিানমর মা া- এ মান মিলী মিলী
কনর কুরঅে িুঝনত মচষ্টা করা, েযা  পাপাচার পপ্ররতযাগ কনর অল্লার কানছ মগাো
মাি চাা, প্রানমর ঈনেলয তাকা জি ে করার নিিাচ্চ মচষ্টা করা এিং মিপ্রল মিপ্রল
প্রিামু াআ করার মচষ্টা করা। এ মানর মল েলনক আনতকাি করা তযন্ত াানির
কাজ িা ননছ। একজে মুপ্রম এ ক কানজর মানঝ রমযাে পানের পর াক্ষ্াতাে
কনর ইে-ঈ-প্রিতনরর। এ প্রেনে ম াে কনর অপ্রমক িলাপ্রন্ত, মগাো মানির এক িুক
িতযালা, অর প্রাম েে কনর স্বাোপ্রিক জীিে যাপনের লরী েুমপ্রত- এটিআ তার পরম
অেনের। এক মানর িপ্রলক্ষ্ণ মলন েতু ে ঈেযনম অল্লা তা‘অার অেুগতয করার
মােপ্রক লপ্রক্ত জি ে করার অেে। এ প্রিধাে োরী পুরনু র জেয মাে। প্রেনন্ আামী
লরী‘অর প্রিধানের অনানক ইে ম্পপ্রকিত কনকটি প্রেনেি লো ংনক্ষ্নপ তু ন ধরা না :
১.

ইেনক আামী জীিেপ্রিধানের প্রেনেি লোর অনানক পানের মচষ্টা করা।

২.

এক মা প্রাম াধোর প্রলক্ষ্ার অনানক ইনের প্রেে মথনকআ িছনরর িাকী ম
চার মচষ্টা করা।

৩.

ইনের প্রেে কান পপ্ররস্কার পপ্ররচ্ছন্ন ন াধযমত ো মপালাক পনর ইেগান
যাা। আিনে ঈমার (রা) মথনক প্রিলুি ূনত্র িপ্রণতি , প্রতপ্রে ইে-ঈ-প্রিতনরর প্রেনে
ইেগান যাার পূনিি মগা করনতে। (মুাত্তা আিে মাপ্রক) াআে আিনে
মুাআাি (র.) িনে, ইেু প্রিতনরর ুন্নত প্রতেটি। যথাঃ ইেগান পান মঁ নট
যাা, ইেগানর প্রেনক রাোর পূনিি প্রকছু খাা, মগা করা। এমপ্রেোনি
ুগপ্রন্ধ িযিার  ঈত্তম মপালাক পপ্ররধাে করা মুস্তাাি।

৪.

ইে-ঈ-প্রিতনরর প্রেনে ইেগান যাার পূনিি খািার গ্রণ করা। (মুাত্তা) ইনের
াানতর পূনিি প্রতেটি, পাঁচটি থিা াতটি এোনি মিনজাড় ংখযা মখজুর খাা
ুন্নাত। অমরা মখজুর ম্ভি ো ন ামােয প্রকছু েয খািার মখন মযনত পাপ্রর।
িুরাআো (রা) মথনক িপ্রণতি েিী কপ্ররম াল্লাল্লাু অাআপ্র াাল্লাম ইে-ঈপ্রিতনরর প্রেনে ো মখন মির নতে ো, অর ইে-ঈ-অযার প্রেনে ইনের াানতর
পূনিি মখনতে ো। াাত মথনক প্রিনর এন কুরিাপ্রের মগালত মখনতে। (মুোনে
অমে)।

৫.

স্বাোপ্রিকোনি পান মঁ নট ইেগান যাা এিং তাকিীর পাঠ করা। রাূল্লু া
াল্লাল্লাু অাআপ্র াাল্লাম ইেু প্রিতনরর প্রেে ঘর মথনক মির ন ইেগান মপৗঁছা
পযিন্ত তাকিীর পাঠ করনতে। ইনের াাত মল া পযিন্ত তাকিীর পাঠ
করনতে। যখে াাত মল ন মযত তখে অর তাকিীর পাঠ করনতে ো।

৬.

মমননেরনক ইনের াানত ঈপপ্রস্থত ার ুনযাগ কনর মো। ‘ঈনম্ম অপ্রতা (রা)
মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনে, অমানেরনক রাূল্লু া াল্লাল্লাু অাআপ্র াাল্লাম
অনেল কনরনছে অমরা মযে মপ্রানেরনক ইে-ঈ-প্রিতর  ইে-ঈ-অযানত
াানতর জেয মির কনর মেআ....। (ী মুপ্রম) অমানের মেনল িতি মানে এটি
একটি ঈনপপ্রক্ষ্ত প্রি। মমননের ক োনে যাার ুনযাগ থাকন েীে
জাোর  মাোর স্থােগুনানত যাার পথ ুগম করা অজ মনর োিী।

৭.

ইেগান যাার পূনিিআ পপ্ররিানরর কনর পক্ষ্ মথনক াোকাতু  প্রিতর অো
করা।

৮.

পপ্ররিার  মানজর েযনের ানথ পারস্পপ্ররক লুনেচ্ছা প্রিপ্রেম করা। মযমে,
তািাব্বাল্লাু প্রমন্না া প্রমেকা (অল্লা তাঅা অমানের  অপোর ো
কাজগুনা কিু করুে) (িতু  িারী), ইে মুিারক আতযাপ্রে িা।

৯.

ক মুমানের জেয মোা করা এিং অমী-স্বজে, িপ্রতনিলীর াধযমত মখাঁজ
খির মো এিং তানেরনক মেখনত যাা।

১০.

প্রেকটামী, প্রিনল কনর গরীি, প্রমপ্রকে  ানেরনক ামথিযনর মনধয ইনের
খুপ্রলনত লরীক করা আতযাপ্রে।

ইে অমানের কনর জীিনে মােোনি অন ো। কানরা জেয এ প্রেেনক ঈপনোনগর মক্ষ্নত্র
মযাটা নেক মআ িকট ন মেখা মে। প্রিনলোনি অপ্রথক
ি োনি েুিি
প্রেোিকনের জেয। তনি প্রধক ামথিিােনের মনধয মিলী পাার িপ্রতনযাপ্রগতা
মযা নত মেখা যা। াধারণত মানজর ামথিিােনের কানছ ইে মানে যতটা অেনের,
ামথিীে প্রেোিকনের কানছ ঠিক তার প্রিপরীতটা। িপ্রতিছর ইে এনআ টাোনপানড়নের
ংানর রীপ্রতমত প্রিপরীক্ষ্া মেনম অন। প্রেমােী ন্তাে-ন্তুপ্রতর চাপ্রোপূরণ করনত ো
পারা প্রেোিকনের েুঃপ্রিন্তা নেক ম অমানেরনক প্রচপ্রন্তত কনর মতান। তারপর ইে
মানে অেে, ইে মানে খুপ্রল। তনি ইনের িকৃ ত মচতো ধারণ করনত পারন এ ক মযা
ার কথা ে। কারণ, ামথিীেনের পানল োঁড়ানোর মাধযনম ইনের অেনে তানেরনক
লরীক করাআ ইনের েযতম প্রেনেি লো। এ মথনক মিাঝা যা, মুপ্রম জীিে প্রেরােনের
ে; অিার িল্গাীে ে। িযপ্রক্ত, পপ্ররিার  মানজর ামপ্রষ্টক োপ্রনত্বর মিাঝা একজে
মুপ্রম কখে পপ্ররতযাগ করনত পানর ো। অমনকপ্রিক া িা মকি প্রেনজনক প্রেন
িযস্ত থাকার ুনযাগ একজে মুপ্রমনের মেআ। এ জেযআ েু ক্ত িপ্রতনিলী মরনখ প্রেনজ মখন
রাতযাপেকারীনক আানম মুপ্রমে ে িা ননছ। আামী জীিে প্রিধানে ইে ঈপনক্ষ্য
পপ্ররিার-পপ্ররজে, প্রেকটামী  োিীনের মানঝ েতু ে কাপড়, খািার, প্রিপ্রেন্নোনি
াানযযর াত িাপ্ররত করার মাধযনম পারস্পপ্ররক ম্পকি ুেঢ়ৃ করনণর ময প্রচরন্তে িযিস্থা
করা ননছ, তা অর মকঈ প্রেনত পানরপ্রে। ইে অমানের মছাট িড় িার মােপনট
োোোনি স্থাে েখ কনর অনছ। িযপ্রক্ত জীিনে এ প্রেেটিনক অমরা োোোনি মপনপ্রছ।
প্রললুকান এক রকম, খকনলানরর েুরন্তনিা অনরক রকম, মযৗিনের স্বপ্নম প্রেেগুনার
েুেূপ্রত প্রেন্ন এিং অিার োিি ংার জীিনের ইে েুেূপ্রত েয রকনমর। তনি
িাধিনকয ইনের অেে প্রিনক ন যা ো। এআ অেে-ঈৎসে অর োিিার প্রচত্র ধেী
গরীনির িযিধানে প্রকছু টা পাথিকয মেখা যা। তারপর ইে ি মআ অেনের, িার
জেযআ। অমরা একআ জীিনে কখে োপ্রত্বীে অেে মোগ কনরপ্রছ ইেনক প্রঘনর; অিার
োিি জীিনের ুখস্মৃপ্রত অমানের কম ে। জীিনের একাংনল ইনের প্রেনে মপন অমরা
অেোে কপ্রর এিং অনরক ংনল েযনক প্রেন অেোে কপ্রর। ঈে িস্থানের ইেআ

অেনের; একটি মথনক েযটির পাথিকয প্রেণি করা কঠিে। অমানের জীিনের িস্থােগত
কারনণ অেেনিাধ  িপ্রঃিকানলর পাথিকয  িনট; তনি ইে কখে অেেীে  ো।
এ এক লাশ্বত ুেনরর মচতো, পপ্রিত্র এক েুেূপ্রত অর প্রেমি অেেনিাধ জাগরুনকর।
অন্ন ইে-ঈ-প্রিতর অমানের জাতী জীিনে িন প্রেন অুক িকৃ ত অেে অর
ািিজপ্রেে কযাণ, অমরা মযে মোনি ঈপনোগ করনত পাপ্রর প্রেেটি- মাে অল্লার কানছ
এটিআ একান্ত িাথিো।

প্রচন্তাধারা

োপ্ররদ্রয প্রিনমাচনে যাকানতর েূ প্রমকা
লাখ অিু আঈুি
কযাণমূক আাপ্রম জীিে িযিস্থা ম্পনের ুষ্ঠু িন্টে প্রেপ্রিত করা, থিনেপ্রতক াময
িপ্রতষ্ঠা করা  প্রপপ্রছন পড়া জেগনণর জেয থিনেপ্রতক প্রেরাপত্তার মিষ্টেী গনড় মতাার
িধাে  েযতম াপ্রতার নচ্ছ আাপ্রম যাকাত িযিস্থা। যাকাত আানমর তৃ তী স্তম্ভ।
াাত, ম  নের মত এটি একটি িাধযতামূক িরয আিাোত। পপ্রিত্র কুরঅনে
াানতর পর িনচন মিপ্রল যাকানতর কথা ঈনল্লখ করা ননছ। িা ২৮ স্থানে মাে
অল্লা াানতর ানথ যাকানতর কথা ঈনল্লখ কনরনছে। াাত, ম  নের মাধযনম
অমার পপ্ররলুপ্রি এিং যাকানতর মাধযনম ম্পনের পপ্ররলুপ্রি প্রজিত । এ কারনণআ মাে
অল্লা মােুনর পর এর িনতযকটিনক িাধযতামূক আিাোত প্রননি অিলযক কনরনছে।
যাকাত অোন অপ্রখরাতমুখী ঈপকাপ্ররতার পালাপাপ্রল রননছ পাপ্রথিি  ামাপ্রজক ংখয
ঈপকাপ্ররতা। প্রেনে ংনক্ষ্নপ তা অনাকপাত করা না,
অপ্রখরাতমুখী ঈপকাপ্ররতা
যাকাত িোে করা মুত্তাকীগনণর খিপ্রলষ্টয। ুতরাং ময ঠিকমত যাকাত মেনি অল্লার
েরিানর তার োম মুত্তাকীনের তাপ্রকােু ক্ত করা নি। পক্ষ্ান্তনর যাকাত ো মো কাপ্রিরনের
খিপ্রলষ্টয  জাান্নানমর লাপ্রন্ত ানের েযতম কারণ। অল্লা িনে, “অর ধ্বং
মুলপ্ররকনের জেয যারা যাকাত িোে কনর ো এিং তারা অপ্রখরানতর িপ্রত প্রিশ্বাী”।
যাকাত অোকারীর মছাট মছাট গুোমূ তার যাকাত অোনর মাধযনম মুনছ যা।
রাূল্লু া াল্লাল্লাু ‘অাআপ্র াাল্লাম িনে, “অর াোকা (যাকাত  োে) গুোনক
প্রমটিন মে মযমপ্রেোনি পাপ্রে অগুেনক প্রেপ্রেন মে”।

পাপ্রথিি ঈপকাপ্ররতা
যাকাত অোনর মাধযনম পাপ্রথিি জীিনে ধে-ম্পনের কযাণ েূরীেূ ত । রাূল্লু া
াল্লাল্লাু অাআপ্র াাল্লাম িনে, ময তার মানর যাকাত অো করনা তার ম্পনের
কযাণ  মে েূর ন মগ”। অিার যাকাত অোনর িন যাকাত অোকারীর
ধে-ম্পে িৃপ্রি পা। নেনক মনে কনরে, যাকাত প্রেন ম্পে কনম যা। প্রকন্তু
কুরঅনের োয েুযাী যাকানত ম্পে কনম ো িরং িানড়। মাে অল্লা এ মনমি মঘাণা
কনরে, “অল্লা ুেনক প্রমটিন মেে অর াোকা িা যাকাতনক িাপ্রড়ন মেে”।
যাকাত অোনর অনরা একটি িাো না, যাকাত িোেকারী িযপ্রক্তর মযিাো  ম্মাে
মাকনের মানঝ িৃপ্রি পা। মােু তার োেলীতা, িোেযতা  িলস্ত ন্তনরর প্রিটি
জােনত পানর। পালাপাপ্রল যাকাত তানক কৃ পণ ার িেোমী মথনক রক্ষ্া কনর। ম ক
িকার িযকুণ্ঠতা মথনক পপ্রিত্র ন যা। এপ্রেনক আপ্রেত কনরআ মাে অল্লা তার প্রি
িন্ধুনক অনেল প্রেনপ্রছনে, “তানের ম্পে মথনক যাকাত গ্রণ কনরা, যা োরা তু প্রম তানেরনক
পপ্রিত্র  মোমুক্ত করনি”।
ামাপ্রজক ঈপকাপ্ররতা
যাকাত অোন ামাপ্রজক ময ক ঈপকাপ্ররতা রননছ তন্নধয প্রিনলোনি ঈনল্লখনযাগয
না, এর োরা মানজর োারপ্রিষ্ট  োিী িযপ্রক্তনের োি  িনাজে পূরণ ।
ঠিকোনি যাকাত অোনর মাধযনম মাজ মথনক োপ্ররদ্রয েূরীকরণ ম্ভি । মূতঃ
মাজ মথনক োপ্ররদ্রয েূরীকরণআ যাকানতর িধাে  মূ ঈনেলয। তাছাড়া এ যাকাত যথাযথ
অোনর িন মানজর মাকনের ম্পে িৃপ্রি পা। রাূল্লু া াল্লাল্লাু ‘অাআপ্র
াাল্লাম িননছে, “াোকা ম্পে কমা ো”। রাূনর এ িাণী োরা ুস্পষ্ট ময,
াোকা োরা মা কনম ো িরং িানড়। পালাপাপ্রল ম্পনের িযিার  এর ীমা িৃপ্রি
পা।

যাকাত োোনর লাপ্রন্ত :
যাকাত অো ো করার কারনণ ম্পেনক তার মাপ্রনকর গা মিড়ী প্রননি পড়ানো নি।
মাে অল্লা িনে, “এিং যারা মাো  রূপা পুঞ্জীেূ ত কনর রানখ, অর তা অল্লার
রাÍুা খরচ কনর ো, তু প্রম তানের মিেোোক অযানির ুংিাে ো। মযপ্রেে
জাান্নানমর অগুনে তা গরম করা নি, তঃপর তা োরা তানের কপান, পানশ্বি এিং প্রপনঠ
মঁকা মো নি। (অর িা নি) এটা তা-আ যা মতামরা প্রেনজনের জেয জমা কনর
মরনখপ্রছন, ুতরাং মতামরা যা জমা কনরপ্রছন তার স্বাে ঈপনোগ কর”।
যাকাত োোন ামাপ্রজক ক্ষ্প্রত
যাকাত অো ো করার কারনণ লুধু প্রেপ্রেিষ্ট িযপ্রক্তটিআ লাপ্রন্তিাি নি, প্রিটি এমে ে।
িরং যাকাত যথাযথ অো ো করা ন মানজ প্রিপযি ঘনট, অল্লার গজি মেনম অন।
রাূল্লু া াল্লাল্লাু ‘অাআপ্র াাল্লাম িননছে, “যপ্রে মকানো ম্প্রোনর মানকরা যাকাত
িোে ো কনর তান তারা োিৃপ্রষ্টর প্রলকার । যপ্রে পলু-পাপ্রখ ো থাকনতা তনি তারা
িৃপ্রষ্ট মথনক এনকিানরআ িপ্রিত থাকত”।
ময ক ম্পনের যাকাত প্রেনত  : পাঁচ িকার ম্পনের যাকাত প্রেনত । যথা :
১. প্রিচরণলী িাণী : মযমে ঈট, গরু, ছাগ, মেড়া  মপ্র গৃপাপ্রত পলু। তনি এগুনার
পর যাকাত িরয ার জেয লতি না, তা িযিার ঈনেনলয নত নি থিা
াপ্রমা তথা প্রধকাংল ম চারণেূ প্রমনত প্রিচরণ কনর ঘা েক্ষ্ণকারী নত নি এিং
তা িংল িৃপ্রির জেয পাে করা নি। ঈনটর প্রোি েূযেতম ৫টি, গরু  মপ্রনর
৩০টি এিং ছাগ  মেড়ার ৪০টি। প্রিচরণলী িাণী যপ্রে িযিার ঈনেনলয পাা 
তনি তা প্রোি পপ্ররমাণ ো ন যাকাতনযাগয েযােয ম্পনের ানথ যুক্ত কনর
এগুনার মূনযর যাকাত প্রেনত নি।
২. মাো-রূপা : মাো-রূপা চাআ িযিানরর জেয মাক থিা িযিার ঈনেনলয মাক তানত
যাকাত অো করনত নি। যপ্রে িযিহৃত মাো-রূপার যাকাত াপ্রজি প্রকো তা

প্রেন মতপাথিকয রননছ, প্রকন্তু রাূল্লু া .-এর অম না এগুনার যাকাত িোে
করা। তাছাড়া যারা এ মক্ষ্নত্র েমেী তারা িননছে, তকি তামূক যাকাত প্রেন
মোআ ঈত্তম। স্বনণির প্রোি ৭.৫ েপ্রর এিং রূপার প্রোি ৫২.৫ মতাা। এ পপ্ররমাণ িা
এর মচন মিপ্রল স্বণি িা রূপা কানরা প্রেকট এক িছর থাকন পুনরা স্বণি িা রূপার মূনযর
২.৫% যাকাত প্রেনত নি।
৩. েগে টাকা : কাগনজর খতপ্রর মোনটর পর যাকাত াপ্রজি। কারণ এ মোটগুনা
রূপার িেনআ চমাে, ুতরাং এগুনা রূপার স্থাপ্রেপ্রক্ত নি এিং এর মূয রূপার
প্রোনির মপপ্ররমাণ ন, তানত যাকাত াপ্রজি নি। চাআ এগুনা ানত মজুে থাকুক
িা েয কানরা কানছ ঊণ থাকুক। কানজআ কানরা প্রেকট ৫২.৫ মতাা রূপার মূযমাে
পপ্ররমাণ টাকা থাকনআ তানক এর ২.৫% যাকাত প্রেনত নি।
৪. িযিা িা প্রিক্রনর জেয রপ্রক্ষ্ত দ্রিয : স্থাির-স্থাির ক িকার িযিাী পনণযর
পর যাকাত াপ্রজি। িছরানন্ত মগুনার মূয প্রেধিারণ কনর ৪০ োনগর এক োগ
যাকাত প্রেনত নি।
৫. কৃ প্র ঈৎপাদন িা ি  ি : েূ প্রম মথনক ঈৎপাহদত লয  ি-িাপ্রে। মাে
অল্লা িনে, “ি কাটার ম তার ক (যাকাত) অো কর”। িনর পর
যাকাত াপ্রজি ার প্রোি না পাঁচ াক। পাঁচ াক মাে ৬১২ মকপ্রজ।
ঈক্ত প্রোনি প্রিোেনম িাি িন যাকানতর পপ্ররমাণ  েল োনগর এক োগ অর েম
িযন িাি িন যাকানতর পপ্ররমাণ প্রিল োনগর এক োগ।
িমূ, লাক-প্রি, তরমুজ  এ জাতী িস্তুর পর যাকাত াপ্রজি ে।

োপ্ররদ্রয েূরীকরনণ যাকানতর েূ প্রমকা
আাপ্রম অআনে যাকাত িযিস্থার একটি মত্ ঈনেলয না, মাজ মথনক োপ্ররদ্রয েূর করা।
যাকানতর মাধযনম েু'োনি েপ্ররদ্রযনেরনক াাযয করনত নি।
িথমত : তানের তাৎক্ষহিক চাপ্রো মমটানো। রাূল্লু া াল্লাল্লাু ‘অাআপ্র াাল্লাম এর
অম  কাযিািী মথনক জাো যা ময, প্রতপ্রে কানরা োপ্ররদ্রয মমাচনের জেয িাথপ্রমকোনি
তার চাপ্রো মমটানতে এিং ানথ ানথ োপ্ররদ্রয মমাচনের মকৗল িাতন প্রেনতে। পপ্ররেমী
ার িযাপানর ঈৎসাহিত করনতে।
প্রেতীত: তানের োপ্ররনদ্রযর স্থাী মাধাে করা। এ জেয আামী লরীনত যাকাতনক
রাষ্ট্রী িযিস্থাপো গ্রণ  রাষ্ট্রী িযিস্থাপো িন্টনের প্রেনেি ল মো ননছ। রাষ্ট্রী
িযিস্থাপোর েুপপ্রস্থপ্রতনত মুপ্রমে িলযআ প্রেনজর িরয আিাোত প্রেনজআ অো করনিে।
িযপ্রক্তগতোনি যাকাত অো করন োপ্ররদ্রয প্রিনমাচনের মক্ষ্নত্র যাকাত তার পূণি িোে
রাখনত পারনছ ো। কারণ েপ্ররদ্রয িযপ্রক্ত েগে টাকা খরচ কনর মিনে এিং তা
ঈৎপাদনশীল খানত প্রিপ্রেনাগ করনত পানরে ো। তাআ অমানের মচষ্টা করনত নি
কনকজে প্রমন একপ্রত্রতোনি িা যাকাত িাঈনেলে গঠনের মাধযনম িপ্রত িছর যাকানতর
টাকা োপ্ররদ্র েূরীকরনণর জেয িয করা। যাকানতর টাকা প্রেন েপ্ররদ্রনেরনক প্ররকলা, গরু,
মাআ মমপ্রলে িা কুটিরপ্রলল্প জাতী প্রকছু প্রকনে মো এিং মযে গ্রীতা এগুনা প্রিক্র করনত
িাধয ো  মজেয তত্ত্বািধানের িযিস্থা করা।
যাকাত িোনের মূেীপ্রত
আাপ্রম লরীনত যাকাত িোনের জেয কনকটি মূেীপ্রত রননছ। প্রেনে িধাে েু'টি
মূেীপ্রত তু ন ধরা না :
১. যাকাত িোনের মূেীপ্রত না তা িযপ্রক্তনক িোে করনত নি এিং িোেটি প্রেঃলতি নত
নি। মকানো িকার লতি জপ্রড়ন প্রেন যাকাত অো করন তা অো নি ো।
যাকাত িোেকারী িযপ্রক্তনক পপ্ররপূণি স্বত্ব, মাপ্রকাো  িযনর ক্ষ্মতা প্রেন তা িোে

করনত নি। িযপ্রক্তর পপ্ররিনতি মকানো প্রেেি রনযাগয িপ্রতষ্ঠাে িা ংস্থা তা মো মযনত
পানর যপ্রে তারা ঠিক খানত িয করার জেয তা ংগ্র কনরে। ঈক্ত িপ্রতষ্ঠাে িা
ংস্থা যাকাত িোেকারী মুপ্রনমর পক্ষ্ মথনক ক্ষ্মতািাি এটপ্রেি প্রননি প্রিনিপ্রচত
নিে। তানের োপ্রত্ব না ংগৃীত যাকাত ঠিক খানতর িযপ্রক্তনেরনক ঠিকোনি
িোে করা।
২. যাকাত  ক িকার োনের মক্ষ্নত্র অনরা একটি মূেীপ্রত না এর ঈপকার যত িযাপক
নি াাি তত মিপ্রল নি। মযমে, ময মকানো মুপ্রম েপ্ররদ্রনক যাকাত িোে করা
যানি। তনি একজে েপ্ররদ্র তাপ্রনি আম িা অপ্রমনক যাকাত িোে করন এ াাযয
তানক প্রধকতর আম চচি া  িানরর ুনযাগ মেনি, যা ঈক্ত যাকাত োরা প্রজিত
প্রতপ্ররক্ত ঈপকার। েুরপূ েীেোর েপ্ররদ্র মােুনক যাকাত প্রেন যাকাত অো
ছাড়া েীে পানে নযাপ্রগতা নি। অিার মকানো পপ্ররিানরর িধাে প্রেোিকনক
যাকানতর টাকা প্রেন অ করার িযিস্থা কনর প্রেন পপ্ররিানরর কন তার মথনক ঈপকৃ ত
নি।
যাকানতর ুম িন্টে :
আানম যাকানতর প্রিধাে িোে করা ননছ এর ুম িন্টনের মাধযনম মাজ মথনক োপ্ররদ্রয
েূর কনর মানজ লাপ্রন্ত স্থাপে এিং ামাপ্রজক প্রেরাপত্তার িযিস্থা গ্রণ করা। এ জেয আামী
লরীনত যাকাতনক রাষ্ট্রী িযিস্থাপো গ্রণ  রাষ্ট্রী িযিস্থাপো িন্টনের প্রেনেি ল মো
ননছ। আপ্রতানর প্রেনক তাকান অমরা মেখনত পাআ ময, আানমর লুররু প্রেনক মযখানে
মুপ্রমগণ োনির কারনণ প্রেনের পর প্রেে লুধু পাপ্রে িা মখজুর মখন জীিে যাপে করপ্রছ
মখানে রাষ্ট্রী িযিস্থাপো যাকানতর ুম িন্টনের প্রেপ্রত্তনত তানের মআ োি  োপ্ররদ্রয
েূর ন যা। এক পযিান খীিা ঈমার প্রিে অেু অযীনযর মন যাকাত গ্রণকারী
মাক পাা যাপ্রচ্ছ ো। পনর ম থি েয খানত িয করা ।
রাষ্ট্রী িযিস্থাপোর েুপপ্রস্থপ্রতনত মুপ্রমে িলযআ প্রেনজর িরয আিাোত প্রেনজআ অো
করনিে। প্রকন্তু িযপ্রক্তগতোনি যাকাত অো করন োপ্ররদ্রয প্রিনমাচনের মক্ষ্নত্র যাকাত তার

পূণি িোে রাখনত পারনছ ো। কারণ েপ্ররদ্রয িযপ্রক্ত েগে টাকা খরচ কনর মিনে এিং তা
ঈৎ পােেলী খানত প্রিপ্রেনাগ করনত পানরে ো। তাআ অমানের ঈপ্রচত কনকজে প্রমন
একপ্রত্রতোনি িা যাকাত িাঈনেলে গঠনের মাধযনম িা যারা যাকানতর টাকা গ্রণ কনর
িাপ্রতষ্ঠাপ্রেকোনি োপ্ররদ্রয েূরীকরনণ তা িয কনর তানেরনক িোনের মাধযনম মাজ মথনক
োপ্ররদ্রয প্রিনমাচনের মচষ্টা করা। যাকানতর টাকা প্রেন েপ্ররদ্রনেরনক প্ররকলা, গরু, মাআ
মমপ্রলে িা কুটিরপ্রলল্প জাতী প্রকছু প্রকনে মো এিং মযে গ্রীতা এগুনা প্রিক্র করনত ো 
মজেয তত্ত্বািধানের িযিস্থা করা।
মপ্রজে কাঈপ্রন্প ির কপ্রমঈপ্রেটি যাডোন্পনমন্ট একমাত্র িপ্রতষ্ঠাে যারা িাংানেনল
িিিথম িাপ্রতষ্ঠাপ্রেকোনি যাকানতর টাকা গ্রনণর মাধযনম মাজ মথনক োপ্ররদ্রয েূরীকরনণর
ঈনেযাগ মে। ুেমুক্ত অিধিেমূক কমিপ্রূ চ গ্রনণর মাধযনম োপ্ররদ্রয প্রিনমাচনের কাযি
পপ্ররচাো কনর অনছ এিং এ মক্ষ্নত্র তারা ি। অপোর যাকানতর থি থিা পরামলি
থিা িকল্প প্রেপ্রজনটর মাধযনম মপ্রজে কাঈপ্রন্পনক াতা করনত পানরে। অল্লার
অপোনের কযাণ  মে করুে। অমীে।
মপ্রজে কাঈপ্রন্পন থি পাঠািার ঠিকাো:
মপ্রজে কাঈপ্রন্প, প্রাি েম্বর : MSA-১০২৬২ (োআনে টাকা পাঠানত পারনিে)
আাপ্রম িযাংক িাংানেল প্রপ্রমনটড, ঈত্তরা লাখা, ঢাকা
তাছাড়া মপ্রজে কাঈপ্রন্পন মযাগানযাগ করন মাক পাঠিন থি ংগ্র করার িযিস্থা
রননছ।
মযাগানযানগর ঠিকাো : ১৫ মাোরাগাঁ জেপথ (৪থি তা), মক্টর-৭, ঈত্তরা, ঢাকা-১২৩০
মিাে : ৮৮-০২-৮৯৫৪৩০৫, ০১৭৩৩-০৬৭২৬৮, ০১৮১৯-২২৭৬৭১ িযাি: ৮৮-০২-৮৯২২০০৮;
Email: macca@dhaka.net, Web: www. masjidcouncilbd.org

প্রি কপ্রিতা

প্রেেি রতার চাপ্রি
জাপ্রকর অিু জাির
তু প্রম অনছা িন অপ্রম অপ্রছ এআ পৃপ্রথিীনত
অনজা িুনক তু প্র স্বরপ্রচত কানর মরৗদ্রম প্রলপ্রলর
অমার স্বনপ্নর ঈষ্ণতা এি প্রলপ্রলনর োন ঘানর হৃে
এমেআ হৃে প্রেন মচন থাপ্রক অজীিে মআ মতামার ীম ঐশ্বনযির প্রেনক
পক অপ্রম মজনগ থাপ্রক মতামার রূনপর রনযর প্রেনক
মতামার িযক্ত ুেনরর িপ্রত অমার পক্ষ্পাত অজীিে
ময প্রেনক তাকাআ মেপ্রখ তু প্রম িু নট অনছা অেনের প্রিস্মন
মেনখ মেনখ মকঁ নপ নঠ অমার হৃেনর পাপপ্রড়
মতামার পনথর ধূা এত প্রচহ্ন এত খচতনেযর েলিে
এিআ ম্পেলাী অমার েু িে জুনড়
অমানক একিার ো মতামার প্রেেি রতার চাপ্রি

মাোী চাঁনের মাাপ্রি মুখ
লরীি অিেু মগািরাে
ুগন্ধী িাতা িআনছ প্রিস্তীণি চনর
অছনড় পড়নছ মিপ্রে মঢঈ
মজাছো মাখা াপ্রনত মৃপ্রত্তকা িৃনক্ষ্র মনতা
মমনঘর অড়া মথনক ঈঁপ্রক মে
মাোী চাঁনের মাাপ্রি মুখ
িজাপপ্রতর ডাো ডাো
োনর োনর মপৗঁনছ যা অনার নেল
িােগ্রস্ত ধরার েলে িাতি া
চারপ্রেনক মিনজ নঠ প্রানমর গাে
মজো েত  মগাটা মাখুকাত
মখাঁনজ িরকতম কেনরর রাত
রূপাী অনা গা এপ্রন
াঁতার মকনট মকনট এপ্রগন যা ম্মুনখ
পাে কনর মধুর ুধা
অিছা অঁধানর পাানড়র গান
অকাল অঁনক
নপক্ষ্া লুধু কাপ্রমেীর াপ্র মাখা
মাোী মোর।

*** **

আিােত

প্রযপ্রকর  মোা
মাাো তাজু আাম

েল
প্রি পাঠক  পাঠিকা, একজে মু'প্রমনের ক কাজ-কমি যা ম তার রিনক মকি কনর
ম্পন্ন কনর থানক তা-আ প্রযপ্রকর। কুরঅে  ােীন প্রযপ্রকরনক এোনি িযাপক নথি মেখানো
ননছ। ইমাে অো, াাত অো করা, কুরঅে প্রতাাত করা, প্রাম পাে করা,
ে অো, ারাম পপ্ররার করা, পাপনক ঘৃণা করা আতযাপ্রে ক িকার আিােতআ প্রযপ্রকর।
অিার এর প্রতপ্ররক্ত তাী, তািী, মোা আতযাপ্রে প্রযপ্রকনরর মনধয গণয। প্রযপ্রকনরর
মাধযনম অল্লার ন্তুপ্রষ্ট প্রজিত , লতাে পাপ্ররত , মােপ্রক প্রস্থরতা েূরীেু ত
, ন্তর িলান্ত  ঈেীপ্রিত , মচারা ঈজ্জ্ব , প্ররপ্রযক িৃপ্রি পা, অল্লার োনািাা
 খেকটয প্রজিত , িাো  তার রনির মধযকার একাকীত্ব েূর ন যা, গুোমূ
ঝনর যা, কঠিে প্রিপে মথনক িপ্ররত্রাণ াে । অিার প্রযপ্রকনরর কারনণ লাপ্রন্ত িপ্রতি ,
রমত তানক মঢনক মিন এিং মিনরলতাগণ তানক মিষ্টে কনর রানখ। প্রকামনতর কঠিে
প্রিপনে এ প্রযপ্রকরআ নি অমানের েযতম েী। প্রকামনতর প্রেে যখে ূযি অমানের
এনকিানর কাছাকাপ্রছ চন অনি এিং অল্লার অরনলর ছাা ছাড়া অর মকানো ছাা
থাকনি ো তখে অমরাআ অল্লার অরনলর প্রেনচ অে ানে ধেয নিা আেলা অল্লা।
প্রযপ্রকর িনচন জ  কম কষ্টকর আিাোত; তা নত্ত্ব এর মনধয ো অযানের মপপ্ররমাণ
াাি রননছ এিং এর োরা এনতাি িপ্রতোে প্রজিত  যা েয মকানোটি োরা প্রজিত
 ো। ন্তনরর আচ্ছা  ংকনল্পর মনধয ময প্রিনরাধ ৃপ্রষ্ট  তানত ঐকয ৃপ্রষ্ট কনর এ
প্রযপ্রকর। ন্তনরর মনধয ময প্রস্থরতা, লাপ্রন্ত, প্রচন্তা  অিনা জমাট িাঁনধ মগুনার মানঝ
প্রিনচ্ছে ৃপ্রষ্ট কনর এ প্রযপ্রকর। তা প্রেিাক তথা মুোপ্রিকী খিপ্রলষ্টয মথনক প্রেরাপনে রানখ। তা
ন্তনরর প্রেষ্ঠুরতানক প্রিেূপ্ররত কনর মে, প্রজিত  অল্লার েুগ্র এিং মিনরলতানের
মোা। অিার তা জটিনক কনর মে জ, কষ্টনক কনর মে াঘি এিং কাজনক কনর

মতান জেয। মতমপ্রে প্রেরাপত্তা ানের মক্ষ্নত্র এর রননছ চমৎকার িোি, ময িযপ্রক্ত
মিপ্রল পপ্ররমানণ ে পা তার জেয এটি খুিআ ঈপকারী। লত্র“র প্রিরুনি াাযয ানের
েযতম মাধযম এ প্রযপ্রকর। তা লত্র“মক িপ্রতত করার া মযাগা। অিার এ প্রযপ্রকর
না কৃ তেতা োপনের মূ প্রেেলিে। ময িযপ্রক্ত অল্লার প্রযপ্রকর করনা ো ম তাঁর
কৃ তেতা োপে করনা ো। অল্লার প্রেকট িনচন ম্মােী মআ িযপ্রক্ত যার প্রজিা িিো
অল্লার প্রযপ্রকনর প্রক্ত থানক। ঈম্মু মু'প্রমেীে অপ্রলা রা. িনে, রাূল্লু া . িিো
অল্লার প্রযপ্রকনর প্রি থাকনতে। ী িুখারী  মুপ্রম। িিো অল্লার প্রযপ্রকনর প্রি
থাকার থি এআ ে ময, িিো মুনখ তািী, তাী, াাত, আিাোত আতযাপ্রেনত প্রি
থাকা। িরং এর থি না, ক কানজ অল্লানক স্মরণ রাখা। মযমে অমানের
খেেপ্রেনের কাজগুনার মক্ষ্নত্র কৃ তেতা িকালানথি অামেু প্রল্লা িা, অিযি প্রকছু লুোর
পর িা অল্লার পপ্রিত্রতা িকানল ুিাোল্লা িা, ঈপনর ঈঠনত অল্লাু অকিার িা, প্রেনচ
োমনত ুিাোল্লা িা, মকঈ ঈপকার করন জাযাকাল্লাু খারাে িন তার জেয মোা
করা এিং মকঈ াপ্রো প্রেন িারাকাল্লাু িী-কা িা। েুরপূ যােিানের মোা, টননট
মঢাকার  তা মথনক মির ার মোা, কা-ন্ধযার তািী, ঘুমানের মোা  জাগ্রত
ার পর পঠিত মোা আতযাপ্রে িপ্রতপ্রেে অম করাআ না িিো প্রযপ্রকনর প্রি থাকা।
িপ্রতপ্রেনের প্রযপ্রকনরর েযতম একটি ঈোরণ না, পাঁচ াক্ত াাত। মাে অল্লা
িনে, “অমার প্রযপ্রকনরর জেয াাত িপ্রতষ্ঠা কর”। ূরা ২০ ত্বা, অাত-১৪। অিু
াইে খুেরী রা. িনে, রাূল্লু া . িননছে, ময িযপ্রক্ত রানত ঘুম মথনক ঈনঠ তার স্ত্রীনক
জাগানি এিং েু'জনেআ েু'রাকঅত তাােুনের াাত অো করনি, অল্লার েরিানর তারা
অল্লার মেষ্ঠ  িিাপ্রধক প্রযপ্রকরকারী  প্রযপ্রকরকাপ্ররণীগনণর ন্তেুি ক্ত নিে। ুোে অিু
োঈে : ১৪৫১। ােীনর োয েুযাী তাােুনের াাত িিনেষ্ঠ প্রযপ্রকর। েুআ
রাকাঅত তাােুে অো কনর অল্লার েরিানর মেষ্ঠ  িিাপ্রধক প্রযপ্রকরকারী ার
মযিাো াে করনত পাপ্রর। াানত োঁপ্রড়ন অমরা অমানের রনির ানথ কথা িন থাপ্রক।
িপ্রতপ্রেে পাঁচ াক্ত াানতর মাধযনম অমরা পাঁচিার অল্লার প্রেকট অমানের মনের

অনিগ ঈপস্থাপে কনর প্রেনজর চাপ্রো পূরনণর ূনযাগ মপন থাপ্রক। রমযানের মান পাঁচ
াক্ত িরয াানতর পালাপাপ্রল তাােুনের াানতর িপ্রত অমরা নচতে থাকনিা।
রানতর মল তৃ তীাংনল ারী খাার জেয ঈঠনতআ , একটু অনগআ ো  ঈনঠ যানিা
এিং াধয েুযাী তাােুনের াাত অো করনিা। মু'প্রমনের জেয রানতর মল
তৃ তীাংল তযন্ত গুরত্বু পূণি একটি মুহৃতি । কারণ, ম মটিনত তারা অল্লার প্রেকট মা
িাথিো কনর থানকে। অল্লা তা‘অা মু'প্রমেনের খিপ্রলষ্টয ঈনল্লখ কনর িনে, “তারা
মল রানত ারীর ম ক্ষ্মা িাথিো কনর”। ূরা ৫১ যাপ্ররঅত, অাত-১৮।
জান্নানতর িাতি ািাক রমযানের এ মান িপ্রতটি মু'প্রমনের জেয অনরকটি গুরত্বু পূণি মুহৃতি না
আিতানরর পূিি মুহৃতি টি। আিতানরর পূিি মুহৃনতি মরাযাোনরর মোা কিু করা  িন
রাূল্লু া . ুংিাে প্রেননছে। এ মুহৃতি টি মযে িনা  আিতানরর অনাজনেআ মকনট
ো যা মপ্রেনক কনক জাগ েৃপ্রষ্ট রাখনত নি। তারািীর াানতর িপ্রত অমানের
নচতে থাকনত নি। এটি রমযাে মানর ানথ ম্পৃক্ত প্রিনল এক প্রযপ্রকর  আিাোত যা
লুধু এ মানআ অো করার ুনযাগ মপন থাপ্রক। রাূল্লু া . িনে, ময িযপ্রক্ত অল্লার
িপ্রত ইমাে এনে াানির অলা রমাযাে মান তারািীর াাত অো কনর তার প্রিগত
জীিনের গুোমূ ক্ষ্মা কনর মো । ী িুখারী ৩৭  ী মুপ্রম ৭৫৯।
াানতর েযা কুরঅে প্রতাাত েযতম একটি প্রযপ্রকর। মাে অল্লা িনে, অপ্রম
মতামার িপ্রত প্রযপ্রকর োপ্রয কনরপ্রছ মযে তু প্রম মােিজাপ্রতনক ুস্পষ্টোনি িণিো কনর ো
তানের পর যা োপ্রয ননছ তা। ূরা অপ্রম্বা, অাত-৫০। েি আিাোতমূনর
মনধয কুরঅে প্রতাাতআ েযতম। রমযানের এ মান অমরা মিপ্রল মিপ্রল কুরঅে
প্রতাাত করনিা। িপ্রতপ্রেে একটি ম প্রেধিারণ কনর ময মটিনত িুনঝ িুনঝ কুরঅে
পড়নিা। মাক তা ামােয পপ্ররমাণ, প্রকন্তু যতটু কু পড়নিা তা িুনঝ িুনঝ পড়নিা। এ
কুরঅে মােি জাপ্রতর একমাত্র ংপ্রিধাে যা পূণাি ে জীিে প্রিধাে। ো িুনঝ পড়ন এটি
পাঠানোর প্রপছনে অল্লার ময ঈনেলয তা াপ্রধত নি ো। এ কারনণআ মাে অল্লা মঘাণা
কনরনছে, িরকতম প্রকতাি যা মতামার িপ্রত োপ্রয কনরপ্রছ, যানত তারা এর অাতগুনা

প্রেন গনিণা কনর এিং োেী িযপ্রক্তগণ তা মথনক ঈপনেল গ্রণ কনর। ূরা ৩৮ -ে,
অাত-২৯।
অমরা অল্লার ন্তুপ্রষ্ট চাআ, অল্লার োরাপ্রজ মথনক িাঁচনত চাআ। অমরা এ পৃপ্রথিীনত
কযাণ চাআ, চাআ অপ্রখরানত জাান্নাম মথনক মুপ্রক্ত। চাআ অল্লার রমত  মাগপ্রিরাত।
রমযানের মা অমানের ম্মুনখ এ ি ুংিাে প্রেন াপ্রজর ননছ। অমরা মকঈআ মযে তা
মথনক িপ্রিত ো আ। ময িযপ্রক্ত রমাযাে মা মপন প্রেনজর গুো ক্ষ্মা করানত পারনা ো
তার মচন তোগা অর মক নত পানর।
রমযাে মানর রাতগুনানত প্রিনল কনর মল েলনকর মিনজাড় রাতগুনানত অমরা মিপ্রল মিপ্রল
একটি মোা পড়নত পাপ্রর। মোাটি যারা জাো মেআ প্রতপ্রে মুখস্থ কনর প্রেনিে িন অলা
মপাণ করপ্রছ। মোাটি না, “অল্লাু ম্মা আন্নাকা অিু ঈে, তু প্রব্বু অিা, িা‘িু
অন্নী” থিাৎ ম অল্লা! তু প্রম ক্ষ্মালী, ক্ষ্মা পছে কর, কানজআ অমানক ক্ষ্মা কনরা।
অপ্রলা রা. রাূল্লু া .মক প্রজনে কনরপ্রছনে, আা রাূাল্লা! অপ্রম যপ্রে িুঝনত পাপ্রর এ
রাতটি াআাতু  কের তান অপ্রম মকাে মোা পড়নিা? তখে রাূল্লু া . তানক এ
মোাটি প্রলপ্রখন মেে। (ুোে প্রতরপ্রমযী : ৩৫১৩। )
মাপ্রক প্রজোা িকাপ্রলত প্রযপ্রকর  মোা প্রিোনগর জেয পাঠক-পাঠিকানের একটি মিারাম
গঠে করা ননছ, ম কথা অপোরা জানেে। অপপ্রে নত পানরে এ মিারানমর একজে
েয। েয ার জেয এরআ মলন মো ‘প্রযপ্রকর  মোার গ্রাক িমি'-এ প্রেনু ুর
িশ্নগুনার ঈত্তর প্রেন মাপ্রক প্রজোা ঠিকাো পাঠানত নি আেলাঅল্লা।
১.
রমাযানের মরাযাগুনা ঠিকমত মরনখপ্রছ অমরা কতজে?
২.
পাঁচ াক্ত াাত যথাযথ অো কনরপ্রছ কতজে?
৩. থি িুনঝ কুরঅে প্রতাাত কনরপ্রছ কতজে?
৪.
কেনরর রানত পঠিত মোাটি মুখস্থ কনর ম েুযাী অম কনরপ্রছ কতজে?

একটা প্রি অমরা মখা রাপ্রখ, প্রযপ্রকনরর ঈপকাপ্ররতা প্রজিত  তা মিপ্রল মিপ্রল অম
করার মাধযনম, তার মমি  োিী েুধািনের মাধযনম, প্রেপ্রমত কা-ন্ধযা প্রযপ্রকর
করার মাধযনম, প্রেপ্রেিষ্ট  প্রেপ্রেিষ্ট প্রযপ্রকরমূ অম করার মাধযনম এিং প্রিেঅত 
লরীনতর প্রিরুিাচারণ মথনক মিাযত থাকার মাধযনম। অজনক এ পযিন্তআ। অগাপ্রম
ংখযা অিার কথা নি আেলাঅল্লা। (চনি.......)

াক্ষ্াত্কার
প্ররী জেগণ অর প্রপছপা নি ো, অনোে িযাত থাকনি
াক্ষ্াত্কানর প্রপ্ররার আখাে মেতা প্ররাে অ লাকিা
আখােু মুপ্রমুে প্রপ্ররার মনক্রটারী মজোনর মমাাম্মে প্ররাে অ লাকিা
িননছে, প্ররী জেগণ অর প্রপছপা নি ো এিং িালার অ অানের পতে ো
া পযিন্ত তানের অনোে তথা প্রিপ্লি িযাত থাকনি। প্রতপ্রে িনে, প্রপ্ররার
প্রিটি প্রেরাপত্তা পপ্ররনে অনাপ্রচত ন এর একটি চূ ড়ান্ত মাধাে া ঈপ্রচত।
িতি মাে লাকনের নে ক্ষ্মতা োগাোপ্রগর ময মকাে িস্তাি প্রতপ্রে িতযাখযাে কনরে।
প্রতপ্রে প্রপ্ররা িনশ্ন আরােী িস্তাি িতযাখযাে কনরে এিং মজিুল্লার িপ্রত তানের
মকাে অস্থা মেআ িন জাোে। প্রপ্ররার পপ্ররপ্রস্থপ্রত এখে ংকটজেক পযিান রননছ।
মিপ্রনডন্ট িালার অ অানের ম দ্রুত িু প্ররন অনছ। প্রিনদ্রাীরা দ্রুত গ্রর
নচ্ছ এিং তানের ািনযর পাল্লা োরী নচ্ছ। অরি ীনগর মাধাে িস্তাি িালার
রকার োকচ কনর মো ংকট গুরত
ু র রূপ াে কনর। আপ্রতমনধয ড়াআন ঈে
পনক্ষ্র িু মাক প্রেত ননছ। এমেপ্রক একপ্রেনে ৩০০ মাক প্রেত ননছ। অরি
িনন্তর মজর ধনর প্রপ্ররা গণতন্ত্রপন্থীনের অনোে চনছ। এআ ধারা আামী
লপ্রক্ত ময যুক্ত ননছ আখাে মেতার এআ িক্তনিযআ তা স্পষ্ট।
ম্প্রপ্রত মো াক্ষ্াৎকানর আখাে মেতা লাকিা প্রিস্তাপ্ররত তু ন ধনরে।
েযােয অরি মেনলর মনতা প্রপ্ররানত আখাে কাযিক্রম পপ্ররচাো করনছ। ১৯৪০
এর েলনক প্রপ্ররা আখােু মুপ্রমুে িপ্রতপ্রষ্ঠত । তনি প্রিপ্রেন্ন মন কঠিে
পপ্ররপ্রস্থপ্রতর মমাকানিা করনত ননছ এনক। ১৯৪৩ ান আখাে প্রেপ্রি করা ।
১৯৮২ ান ামা গণ েু যত্থানে রকারী িাপ্রেীর ানত ন্তত ১০ াজার
আখাে েয প্রেত । এরপর কাযিত ধ্বংস্তূপ মথনক ঈনঠ অন আখাে। িু
মেতানক তযা মজ জুমু মমাকানিা করনত ননছ। ১৯৯৬ মথনক ২০১০ পযিন্ত অী
ের অ িাােুপ্রে আখানের মেতা প্রছনে। মমাাম্মে প্ররাে অ লাকিা ১৯৪৪
ান ামা জন্গ্রণ কনরে। প্রতপ্রে োনমস্ক প্রিশ্বপ্রিেযান মখাপড়া কনরে এিং
১৯৬৮ ান প্রপ্রে আপ্রঞ্জপ্রোপ্ররং প্রিএ প্রডগ্রী াে কনরে। অপ্রলর েলনক আরানক
িস্থােকান তার ঈপর ামা ন প্রতপ্রে নল্পর জেয িানণ মিঁনচ যাে। ২০০৮
মথনক প্রতপ্রে আননমনে িিা কনরে এিং এরপর মথনক তু রনস্ক রননছে। েটির

োো চড়াআ ঈৎরাআন মমাাম্মে প্ররাে অ লাকিা প্রিপ্রেন্ন পযিান োপ্রত্ব পাে
কনরে এিং ২০১০ া মথনক প্রতপ্রে মনক্রটারী মজোনরনর োপ্রত্ব পাে কনর
অনছে। তু রনস্কর আস্তাম্বুন প্রপ্ররা প্রিক প্রিনলে অী মানর িাপ্রকর লাকিার
এআ াক্ষ্াৎকার গ্রণ কনরে। াক্ষ্াৎকানরর পূণি প্রিিরণ:
িশ্ন: অরি পযিনিক্ষ্করা প্রপ্ররা তানের প্রমলে পপ্ররচাো করনত পারনছে ো।
কাযিত এরপর প্রক িযিস্থা মো ঈপ্রচত মেলটির প্রিরুনি?
ঈত্তর: অমরা প্রেরপরাধ াধারণ মাকনের রক্ষ্ার প্রিটিনক গুরত্বু প্রেআ। অমরা মনে
কপ্রর প্রিটি প্রেরাপত্তা পপ্ররনে অনাপ্রচত া ঈপ্রচত। প্রপ্ররা িলাে
প্রেিতি েমূক েীপ্রত গ্রণ কনরনছ এিং েমেমূক িযিস্থা িযাত মরনখনছ। তারা
কাযিত ম মক্ষ্পণ করনত চা। প্রিনক্ষ্ােকারীনের ঈপর োি প্রেযিাতনের িন
এর একটা মাধানের প্রেনক যাার ম ননছ। অমরা প্রিশ্বা কপ্রর প্ররী
জেগণনক অর প্রপছনের প্রেনক প্রিনর যাার ম মেআ- তারা যা চা তা ো
া (িালানরর পতে) পযিন্ত অনোে প্রিনক্ষ্াে িযাত রাখনি। অমরা
অন্তজি াপ্রতক ম্প্রোনক িনত চাআ, প্রপ্ররার লাকনের িাে প্রেন িপ্রকছু করুে।
অপোনের রাষ্ট্রেূত িতযাার করুে, থিনেপ্রতক প্রেনধাো িযাত রাখুে এিং
রকার মথিকনের কাযিক্রনমর ীমাো ংকুপ্রচত কনর অেুে।
িশ্ন: াধারণ মােুনক রক্ষ্া অপপ্রে মো-ফ্লাআ মজাে করার োিী জাপ্রেননছে। তু রস্ক
প্রক এআ িস্তাি মমনে মেনি িন মনে কনরে? চীে  রাপ্রলার প্রিনরাপ্রধতার িন এআ
িস্তাি িাস্তিাপ্রত করা ম্ভি নি প্রক?
ঈত্তর: অমরা প্রিটি প্রেন তু কী কমিকতি ানের নে এখনো পযিন্ত কথা িপ্রপ্রে। তনি
অমরা মনে কপ্ররো মিামপ্ররক মাকনের রক্ষ্ার জেয প্রেরাপত্তা পপ্ররনে মকাে িস্তাি
মপল ন তু রস্ক তার প্রিনরাপ্রধতা করনি।
িশ্ন: প্রিনরাধী েগুনার েূ প্রমকা প্রেন িশ্ন রননছ। জোধারণ িনছ, প্রপ্ররার
প্রিনরাধী েগুনা োরামযপূণি মনোোি েুরণ করনত পারনছ ো। এআ িক্তনিযর
মূযাে প্রকোনি করনিে?
ঈত্তর: অমরা মনে কপ্রর প্রিনরাধী েনর েূ প্রমকার মচন জোধারনণর িাণাপ্রের
প্রিটি অনরা গুরত্বু পূণ।ি জেগনণর এআ চরম অÍতযানগর মাে অর প্রকছু মেআ।

প্রপ্ররাে েযালো কাঈপ্রন্প  আখােু মুপ্রপ্রমে িা মুপ্রম ব্রাোরুনডর েৃঢ়
প্রিশ্বা এআ ময, প্রপ্ররার িস্থা এখে খুিআ ঈত্তি। িালার অ অানের নে
ক্ষ্মতা োগাোপ্রগ িা লাকনের নে ংাপ লুরু করার মনতা পপ্ররপ্রস্থপ্রত এখে অর
মেআ এিং এনত মকাে মাধাে নি ো। এখে একমাত্র মাধাে এআ লাকনের
ক্ষ্মতা মথনক প্রিো করা।
িশ্ন: এ মনমি গুজি অনছ ময, মেলটির িপ্রত অন্তজি াপ্রতক ম্প্রোনর চাপ কনম এন
প্ররী লাকরা আরাআনর নে লাপ্রন্ত স্থাপে করনি। এ িযাপানর অপোর মূযাে
প্রক?
ঈত্তর: এ প্রিন প্রিস্তাপ্ররত অমানের জাো মেআ। তনি িালার অ অানের োপ্রত
োআ রাপ্রম মাখুিনক িনত লুনেপ্রছ প্রপ্ররার ঈপর আরাআনর প্রেরাপত্তা 
প্রস্থপ্রতলীতার প্রিটি প্রেেি রলী।
িশ্ন: গত জােুাপ্ররনত প্রপ্ররার খিনেপ্রলক মগাপে কাযিক্রম পপ্ররচাোকারী ংস্থা অ
কুে মিানির মেতা কানম ুনমাপ্রে িনপ্রছনে, প্রপ্ররার জেগণ প্রপ্ররার
লাকনেরনক পুনরাপুপ্রর মথিে কনর। প্রতপ্রে অর িনে, প্রিনরাধী ে প্রিপু ংখযক
মাক প্রেন মকাে প্রিনক্ষ্ানের অনাজে করনত পানরপ্রে। এ িযাপানর অপোর মন্তিয
প্রক?
ঈত্তর: প্রপ্ররা িিির প্রেযিাতনের কারনণ জেগণ িপ্রতিাে প্রিনক্ষ্ানের অনাজে
করনত পারনছ ো, তারা তানের িযপ্রক্তগত মতামত প্রেনত পারনছ ো। অর একআ
কারনণ িড় ধরনের প্রিনক্ষ্াে কমিচূ ী মো যানচ্ছ ো। ঈোরণ প্রেন িপ্র, ামা
লনরর গেেির প্রিনক্ষ্ােরত জোধারনণর ঈপর ামা প্রেপ্রি করার পর ামার
প্রিপু জোধারণ িপ্রতিাে প্রিনক্ষ্ানে ংল প্রেনত রাস্তা মেনম অন। এরপর
লাকরা এআ গেেিরনক প্ররন প্রেন িস্থার পপ্ররিতি ে ঘনট। েতু ে গেেির প্রেরাপত্তা
িাপ্রেী  রকার মথিক অধা ামপ্ররক িাপ্রেী লাপ্রিানক প্রিনক্ষ্ােকারীনের েমনের
প্রেনেি ল মেে।

িশ্ন: প্রপ্ররার িযাপানর আরানের েূ প্রমকানক প্রকোনি মেখনছে?
ঈত্তর: অমানের কানছ ুপ্রেপ্রেিষ্ট তথয রননছ ময, আরাে প্রপ্ররা রকারনক স্ত্র 
মগাা িারুে রিরা করনছ। িালার অ অানের রকারনক রক্ষ্া প্রেিতি েমূক
কানজ আরােী প্রিনলেরা াতা করনছ িন অমরা জাপ্রে।
িশ্ন: অমরা জােনত মপনরপ্রছ, প্রিনক্ষ্াে িন্ধ করন অপোনেরনক িালার অ
অানের ধীনে একটি রকানরর ংল গ্রনণর িযাপানর আরাে িস্তাি প্রেননছ। এ
িযাপানর প্রিস্তাপ্ররত িনিে প্রক?
ঈত্তর: িথম িন রাপ্রখ ময, অমানের আরানের নে মকাে ম্পকি মেআ িা ংাপ
প্রে। মুপ্রম ব্রাোরু ড আরানের নে ংানপ মযনত রাজী ে এিং এ ধরনের
মকাে রাপ্রর িস্তাি পাপ্রে। মকেো প্রপ্ররা রকারনক মথিনে আরানের ময
মনোোি তা অমরা িতযাখযাে কপ্রর। অমরা তানের মকাে মধযস্থতাকারীর েূ প্রমকা
চাআো।
িশ্ন: প্রজিুল্লা ংগঠে িননছ, প্ররী প্রিপ্লনি যুক্তরাষ্ট্র  আরাআ ােিাে নচ্ছ।
িপ্রতনরাধ ংগ্রানম ংল প্রেনচ্ছ িন জেগনণর ঈপ্রচত রকারনক মথিে করা। এ
িযাপানর অপোর িক্তিয প্রক?
ঈত্তর: প্রজিুল্লা প্রপ্ররা রকানরর মথিক িন অমানের পনক্ষ্ তানের জেয মকাে
িক্তিয থাকা ঈপ্রচত ে। তারা ময িপ্রতনরাধ এর কথা িনছ তা প্রতয ন প্ররী
জেগনণর নেআ তানের থাকা ঈপ্রচত- মকেো তারা প্রেযিাপ্রতত নচ্ছ। তারা যতপ্রেে
পযিন্ত রকানরর মথিে ন থাকনি ততপ্রেে পযিন্ত তানের ঈপর অমানের মকাে
অস্থা মেআ। মজিুল্লা তানের মনোোি পপ্ররিতি ে করন অনাচো নত পানর।
িশ্ন: নেনক মনে কনর মুপ্রম ব্রাোরুড ংখযাঘুনের জেয ু মপ্রক এিং িালার
অ অানের পতে ন প্রপ্ররা চরমপন্থী মুমােনের েখন যানি িপ্রকছু । এ
িযাপানর অপোর মন্তিয প্রক?
ঈত্তর: অমরা মুমাে। লাপ্রন্ত  পনরর িপ্রত েিার ঈপর প্রেপ্রত্ত কনরআ অমানের
ধমি। ব্রাোরু নডর আপ্রতা তার িমাণ। াােু িান্নার মন প্রমনর েয ধনমির
মানকরা ব্রাোরু নড প্রিন কাজ কনরনছ। তীনত প্রপ্ররা ব্রাোরুনডর তাপ্রকা
মথনক খ্রীস্টাে িাথীরা প্রেিিাচনে ংল প্রেননছ। অমরা ংখযাগুর-ু ংখযাঘু এআ

মনোোনি প্রিশ্বাী ে। অমরা োগপ্ররকত্ব েীপ্রতনত প্রিশ্বাী- িপ্রতটি োগপ্ররনকর
মাে প্রধকার  োোপ্রত্ব রননছ।
িশ্ন: েপ্রিযনত মেল পপ্ররচাোর োপ্রত্ব মপন যুক্তরাষ্ট্র িা েয মেলগুনার নে
অপোনের ম্পকি মকমে নি?
ঈত্তর: অমরা ক মেনলর িপ্রত আপ্রতিাচক মনোোি মেখানত চাআ যতক্ষ্ণ ো তারা
অমানের েযন্তরীে প্রিন স্তনক্ষ্প করনি। অমরা িার নে ংাপ চাআ এিং
অমানের মেনলর জেগনণর রনক্তর প্রিপ্রেমন পাা েতু ে িযিস্থানক অমরা ধনর
রাখনত চাআ। েপ্রিযনত গণতাপ্রন্ত্রক মেল িপ্রতপ্রষ্ঠত ন পারস্পপ্ররক েিা  স্বানথির
প্রেপ্রত্তনত েয মেলগুনার নে অমানের ম্পকি প্রেপ্রণতি নি। এর অনানক
অন্তজি াপ্রতক চু প্রক্ত, েে  কেনেেলে িণীত নি।

মুপ্রম প্রিনশ্বর খির
রমুজ িণাী িনন্ধ অিার আরানের ু মপ্রক
প্রেজ মেনলর পর থাকা প্রেনধাো িতযাার করা ো ন েতু ে কনর অিানরা রমুজ িণাী
িনন্ধর ুমপ্রক প্রেননছ আরাে। তনি কীোনি এটা িন্ধ করা নি ম প্রিন স্পস্ট কনর প্রকছু
জাো জাোপ্রে মতরাে। রমুজ িণাী িন্ধ কনর মো ংক্রান্ত একটি প্রি প্রিনিচো
করনছ মেলটির পািানমন্ট। মেলটির িপ্রতরক্ষ্া  খিনেপ্রলক েীপ্রত প্রিক প্রিানন্তর পর
পািনমনন্টর প্রেন্ত্রণ খুি কম এিং প্রিটি িতীপ্রক ন েতু ে এ প্রিানন্তর জেয রকানরর
পরামলি িনাজে। অআেিনণতা জানেে কাপ্ররপ্রম কুেুপ্রর িরাত প্রেন িার ংিাে ংস্থা
জাো, এ প্রি েুযাী, আরানের প্রিরুনি অনরাপ্রপত ি ধরনের প্রেনধাো িতযাার ো
া পযিন্ত রমুজ িণাী িন্ধ থাকনি। এ মানআ পািানমনন্ট এ প্রিনর প্রিন প্রিান্ত গৃীত
নি িন পর অআেিনণতা মআে মমপ্রে মমৗাপ্রেনেজানের িরাে প্রেন ংিাে ংস্থা
জাপ্রেননছ। এপ্রেনক আরানের লস্ত্র িাপ্রেীর প্রচি ি স্টাি াাে প্রিনরাজািাপ্রে িনে,
“রমুজ িণাী িন্ধ কনর মো ংক্রান্ত ময মকাে ধরনের প্রিান্ত উধ্বিতে জাতী প্রেরাপত্তা
পপ্ররনের ঈপনেল েুযাী মেলটির নিিাচ্চ ধমী মেতা অাতু ল্লা অ খানমপ্রের কাছ মথনক
অনত নি। ” আরানের পপ্ররনলাপ্রধত মত রিাপ্রের পর পপ্রিমানের অনরাপ্রপত
প্রেনধাোর িপ্রতপ্রক্রা মেলটি িারিার এ িণাী িনন্ধর ু মপ্রক প্রেন অনছ। ারা প্রিনশ্বর
মমাট রিাপ্রেকৃ ত মতনর ৪০ লতাংলআ এ িণাী প্রেনআ যা। মত রিাপ্রে ছাড়া আরানের
পরমাণু কমিপ্রূ চর পর প্রেনধাো অনরাপ করা ননছ। পরমাণু স্ত্র খতপ্ররর জেয আরাে
এ কমিপ্রূ চ চাানচ্ছ িন পপ্রিমারা প্রেনযাগ করন মতরাে তা িরািরিআ স্বীকার কনর
অনছ। িেত আরাে  মানের মধযিতী চার মাআ িলস্ত রমুজ িণাী পারয
ঈপাগরনক মির ার একমাত্র জপথ। এপ্রেনক আরানের এ ু মপ্রক মমাকাপ্রিা
মৌিাপ্রেীর একটি জাাজ ঈপাগরী এাকা প্রেনজনের ঈপপ্রস্থপ্রত িাপ্রড়ননছ যুক্তরাষ্ট্র।
অন্তজি াপ্রতক মুদ্রপথগুনা ঈন্ুক্ত রাখার জেয প্রেপ্রমত ট মে যুক্তরানষ্ট্রর মৌিাপ্রেী।
পাপ্রকস্তানে েনেম্বনর প্রেিিাচে: মরাডমযাপ মঘাণা ১৪ অগস্ট

পাপ্রকস্তানে চপ্রত িছনরর েনেম্বনর অগাম প্রেিিাচে নি এিং িধােমন্ত্রী রাজা পারনেজ
অলরাি মেলটির অন্ন স্বাধীেতা প্রেিন (১৪ অগস্ট) েতু ে প্রেিিাচনের মরাডমযাপ মঘাণা
করনিে। প্রিনল ূনত্রর িরাত প্রেন পাপ্রকস্তানের আংনরপ্রজ খেপ্রেক েয ডে এ খির প্রেননছ।
পাপ্রকস্তাে রকানরর মমাে অগামী িছনরর মানচি মল নি এিং তারপর মেলটিনত াধারণ
প্রেিিাচে ার কথা। পাপ্রকস্তানের ক্ষ্মতাীে ে প্রপপস্ পাটিি এিং িধাে প্রিনরাধী ে
পাপ্রকস্তাে মুপ্রম ীগ (োজ) িা প্রপএমএ- (এে) এ িযাপানর খিঠক কনরনছ। খিঠনক
প্রপপ্রপপ্রপ'র পাঁচ েনযর এিং মুপ্রম ীনগর াত েনযর একটি িপ্রতপ্রেপ্রধ ে এনত ংল
মে। এনত প্রেিিাচে পপ্ররচাোর জেয তত্ত্বািধাক রকার গঠনের প্রিন েু'পক্ষ্আ ম্মত
ননছ। এ রকানরর িধােমন্ত্রী প্রপপ্রপপ্রপ িা প্রপএমএ-এ মকানো রাজনেপ্রতক েনর
েয নিে ো প্রকংিা েয মকানো রাজনেপ্রতক েনর নে যুক্ত থাকনিে ো। এ েুআ িধাে
রাজনেপ্রতক ে েযােয েনর নে অাপ-অনাচোর প্রেপ্রত্তনত প্রেিিাচেী অচরণপ্রিপ্রধ ঠিক
করনি িন জাো মগনছ। জাপ্রতংনঘ প্রেযুক্ত পাপ্রকস্তানের রাষ্ট্রেূত অিেুল্লা মাাআে ারুে
এিং পাপ্রকস্তাে িার কাঈপ্রন্পনর ানিক োনেত্রী  প্রঈমযাে রাআট কপ্রমলে ি
পাপ্রকস্তানের ানিক মচারপািে অমা জাােীরনক তত্ত্বািধাক িধােমন্ত্রী করার প্রিন
অনাচো ননছ িন মকানো মকানো ূত্র জাো।

প্রপ্ররা মযা মাধানে আরাে নযাপ্রগতা করনত িস্তুত: ানপ্র
আরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অী অকির ানী িননছে, প্রপ্ররা চমাে ময মাধানে
মেলটির রকার  প্রিনরাধীনের মনধয খিঠনকর অনাজে করনত মতরাে িস্তুত রননছ।
প্রতপ্রে আরানের অরপ্রি যানটাআট চযানে অ অমনক মো াক্ষ্াতকানর এ কথা
িননছে। আরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রপ্ররা প্রিন অরি ীগ  জাপ্রতংনঘর প্রিনল িপ্রতপ্রেপ্রধ
কপ্রি অোে াম্প্রপ্রতক মতরাে িনরর কথা ঈনল্লখ কনর িননছে, প্রপ্ররা এখে যা ঘটনছ
তা মধযিাচয ারা প্রিনশ্বর জেয খুিআ গুরত্বু পূণ।ি এ িনে অী অকির ানপ্র অনরা
িননছে, প্রপ্ররা মযা মাধানে ঠিক প্রিান্ত প্রেনত িযথি ন এ ংকট মধযিানচযর গপ্রি
মপপ্ররন প্রিশ্বিযাপী ছপ্রড়ন পড়নত পানর। প্রপ্ররা মযা মাধানে অিপ্রক  অন্তজি াপ্রতক

িনচষ্টার ংল প্রননি প্রপ্ররা প্রিন অরি ীগ  জাপ্রতংনঘর প্রিনল িপ্রতপ্রেপ্রধ কপ্রি
অোে গত কনক মা ধনর িযাপক মচষ্টা চাপ্রন যানচ্ছে। কপ্রি অোনের িস্তাপ্রিত ছেিা
লাপ্রন্ত পপ্ররকল্পো প্রপ্ররা মযা মাধানে অলার িার কনরনছ। কপ্রি অোে তার ছেিা
লাপ্রন্ত পপ্ররকল্পো প্রপ্ররা প্রংতা িন্ধ কনর ি পনক্ষ্র মনধয জাতী ংাপ লুররু পর
গুরত্বু ানরাপ কনরনছে। প্রপ্ররার িতি মাে পপ্ররপ্রস্থপ্রত এিং ংাপ িপ্রক্রানক এপ্রগন প্রেন
যাার প্রিন অনাচো করার জেয কপ্রি অোনের অজ মনস্কা িনর যাার কথা
রননছ। প্রিপ্রেন্ন মেনল কপ্রি অোনের ির মথনক িুঝা যা, প্রপ্ররা মযা মাধানে প্রম.
অোে তার িনচষ্টা িযাত মরনখনছে। প্রকন্তু, একটি প্রি মনে রাখা েরকার ময,
প্রপ্ররা চমাে প্রংতা  গণতযার ঘটো মেলটির পপ্ররপ্রস্থপ্রতনক অনরা োজুক  জটি
কনর তু ননছ।

ামাপ্রজক মযাগানযাগ মাধযম: মৗপ্রেনত েতু ে অআে নচ্ছ
ামাপ্রজক গণমাধযম ময মকাে মক্ষ্নত্র আাম ধমি িমােোর পর প্রেনধাো অনরাপ
করনত েতু ে এক অআে িণনের প্রিন প্রিনিচো করনছ মৗপ্রে অরি। অআেটি িণীত ন
এটি ঙ্ঘনের জেয কনঠার লাপ্রস্ত মো নত পানর। ১৫ জুাআ মেলটির অ-াতাে
ংিােপত্র একথা জাো। োতূনত্রর িরাত প্রেন ংিােপত্রটি জাো, “আামী
লপ্ররার মানাচো মমাকাপ্রিা অআে িণনের প্রিটি পযিানাচোর প্রিন অগামী েুআ
মানর মনধয জাোনি লুরা কাঈপ্রন্প। ” এনক্ষ্নত্র কনঠার লাপ্রস্তর প্রিধাে রাখা নত পানর
িন জাপ্রেননছ তারা। িপ্রতনিেেটিনত অনরা িা , “গত কনক মান আন্টারনেনটর
ামাপ্রজক মযাগানযাগ মেটানকি আাপ্রম লপ্ররার মানাচো ক্ষ্য করা মগনছ। তাআ এ
অআে িণে জরুপ্রর। ” মেলটির প্রিনশ্লক জামা খানলাপ্রগ িনে, এ অআনের জেয
জোধারনণর মতামত িনাজে। রকানরর প্রেনাগিাি পরামলিক ংস্থা লুরা কাঈপ্রন্পনর
মুখপাত্র এ প্রিন মকানো মন্তিয কনরপ্রে। যরত মমাাম্মে (াঃ)-মক িো করার কপ্রথত
প্রেনযানগ মৗপ্রের ব্লগার  কাম মখক ামজা কালগাপ্ররনক (২৩) অটনকর পাঁচ মা পর
ম্ভািয অআে িণনের ঈনেযাগ মো না। টু আটানর মন্তিয িকানলর কনকপ্রেে পর মেল

মছনড় পাপ্রন যাে কালগাপ্রর। পনর তানক প্রেঈপ্রজযাে যাার পনথ মানপ্রলা মথনক
মগ্রিার কনর মৗপ্রে অরনি মিরত পাঠানো ।
প্রপ্ররা আুযনত পপ্রিমারা প্রিশ্বনক প্রিভ্রান্ত করনছ: রাপ্রলা
প্রপ্ররার পর ামপ্ররক লপ্রক্ত িনাগ করনত পপ্রিমানেলগুনা চীে, রাপ্রলানক ‘ব্লযাকনমআ'
করার মচষ্টা করনছ িন প্রেনযাগ কনরনছে রাপ্রলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ারপ্রজ মেরে। ১৬
জুাআ রাজধােী মনস্কা অনাপ্রজত এক ংিাে নম্মনে প্রতপ্রে এআ প্রেনযাগ কনরে।
প্রপ্ররা প্রিন কথা িনত প্রপ্ররা জাপ্রতংঘ প্রেযুক্ত লাপ্রন্তেূত কপ্রি অোনের রাপ্রলা
মপৗঁছানোর কথা। মখানে প্রতপ্রে জাপ্রতংনঘর িম েুনচ্ছে েুযাী প্রপ্ররার প্রিরুনি লপ্রক্ত
িনানগর প্রি রাপ্রলার মথিে চাআনিে। প্রকন্তু এর অগ মুহৃনতি ংিাে নম্মে কনর
প্রেনজর িস্থানের কথা জাোে প্রে রাপ্রলা। অর এআ ংিাে নম্মনের মধযপ্রেন রাপ্রলা
পপ্রিমা মেলগুনার মো কূটনেপ্রতক চাপ মথনক প্রেনজনক েূনর রানা। ব্লযাকনমআ ম্পনকি
রাপ্রলার মন্ত্রী িনে, “অমানেরনক িা নপ্রছ অমরা যপ্রে প্রপ্ররার প্রিরুনি ৭ম েুনচ্ছে
েুযাী েতু ে পেনক্ষ্প মোর মক্ষ্নত্র ম্মত ার জেয। তা োন প্রপ্ররা পযিনিক্ষ্ণ
প্রমলনে অনরা মাকি িাড়ানোর োপ্রিটি িতযাখযাে করা নি। ” চীে  রাপ্রলা
প্রপ্ররার মিপ্রনডন্ট িালার অ অানের মথিক। জাপ্রত ংনঘর প্রেরাপত্তা পপ্ররনে
অাে রকানরর পনক্ষ্ কাজ কনর মেল েুটি।
প্রতঈপ্রেপ্রলার ানিক খস্বরলাক মিে অীর যািেীিে কারােি
প্রতঈপ্রেপ্রলার ানিক মৗমােি জেু অনিপ্রেে মিে অীনক তার েুপপ্রস্থপ্রতনত যািেীিে
কারােি প্রেননছ মেলটির একটি অোত। তানক ২০১১ ানর গণ-েু যত্থানের ম ৪৩
জে প্রিনক্ষ্ােকারীনক তযার োন প্রেযুক্ত করা ননছ। প্রতঈপ্রেপ্রলার ামপ্ররক
অোনতর প্রিচারক মপ্রে অআাপ্রর তার রান মিে অীর পালাপাপ্রল তার লাোমনর িা
৪০ লীিস্থােী কমিকতি ানক প্রিপ্রেন্ন মমানে লাপ্রস্ত প্রেননছে। এনের মনধয মিপ্রনডনন্টর
প্রেরাপত্তা প্রিোনগর ানিক িধাে মজোনর অী মপ্ররাপ্রতনক ২০ িছনরর কারােি মো
ননছ। মিে অীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রপ্রিক মিাজ কানমনক ১৫ িছনরর কারােি মো ন

পর ানিক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনমে প্রিযানক মিকুর খাা মো ননছ। অোনত ঈপপ্রস্থত
প্রেত িযপ্রক্তনের অমী-স্বজে মপ্ররাপ্রত  কাননমর ঘুেনির তীব্র প্রিনরাপ্রধতা কনরনছে।
এছাড়া প্রিানক মিকুর খাা মোর প্রেো জাপ্রেননছে তারা। ২০১০ ানর প্রডনম্বনর
প্রতঈপ্রেপ্রলার মাপ্রকিে মপ্রথতি খস্বরলাক জেু অনিপ্রেে মিে অীর প্রিরুনি গণ-েু যত্থাে
লুরু । ম অনোনের মজর ধনর ২০১১ ানর জােুাপ্রর মান তার রকানরর পতে
ঘনট। মিে অী স্ত্রীক মৗপ্রে অরনি পাপ্রন যাে। প্রতঈপ্রেপ্রলার ম ঐপ্রতাপ্রক গণপ্রিপ্লনির ম প্রেরাপত্তা িাপ্রেীর গুপ্রনত ন্তত: ৩০০ মােু প্রেত । মিে অীনক এরআ
মনধয মিল কনকটি মামা কঠিে াজা মো ননছ। রকাপ্রর ম্পে অমাে, স্ত্র 
মােক মচারাচাাে এিং ক্ষ্মতার িিযিানরর প্রতেটি অাো মামা এর অনগ
প্রতঈপ্রেপ্রলার অোত তানক ৬৬ িছনরর কারােি প্রেনপ্রছ।
ংগ্রন: অমে রাপ্রিে িারাে

চে

রাূনর (া:) যুনগ োরী স্বাধীেতা
মূ: অিেু াীম অিু লুক্কা
েুিাে: মাো অিেু মুেনম
ধযাপক অিু কাাম পাটারী
মাো মুোার মাাআে
॥ অটাআল ॥
“প্রিা প্রিেনত ুাআ মথনক িপ্রণতি । একিার প্রতপ্রে রমযানের মল েলনক রূল্লু া ()এর ানথ াক্ষ্াত করনত মপ্রজনে এনপ্রছনে। তখে রূল্লু া () আপ্রতকানি প্রছনে।
প্রতপ্রে প্রকছু ম তার ানথ কথািাতি া মল কনর ঘনর মিরার ঈনেনলয োঁড়ানে। রাূল্লু া
()  তাঁর ানথ ঈঠনে। প্রিা যখে মপ্রজনে ঈনম্ম াামার েরজার কানছ মপৗঁছনে,
তখে মখাে প্রেন েু'জে অোর পথ প্রতক্রম করপ্রছ, তারা রূ ()মক াাম প্রে।
তারপর রূ () তানেরনক িনেঃ ধীনর চ। এ নচ্ছ প্রিা প্রিেনত ু াআ। তখে
তারা েু'জনে িন ঈঠঃ ুিাোল্লা, ম অল্লার রূ! িযাপারটি তানের কানছ স্বাোপ্রিক
মনে না। এরপর রূল্লু া () িনেঃ প্রেিআ লতাে মােুনর প্রলরা-ঈপপ্রলরা
চাচ কনর। তাআ অমার অলংকা ননছ নতা িা ম মতামানের ন্তনর খারাপ প্রকছু র
ঈনদ্রক কনর মেনি। ” (িুখারী  মুপ্রম)
“যরত মামূো (রা) মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ যখে রূল্লু া () প্রজো করনতে,
তখে কেুআ  ঈরুর মানঝ এতটা িাঁক করনতে ময প্রপছে প্রেক প্রেন তাঁর িগনর লুভ্রতা মেখা
মযত। অর যখে প্রতপ্রে িনতে, তখে িাম ঈরুর ঈপর লান্তোনি িনতে। ” (মুপ্রম)
“যরত অমা প্রিেনত অিু িকর মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ রাূল্লু া () িননছেঃ
অপ্রম াঈনয কাঈানরর কানছ থাকাকাীে মতামানের যারা অমার কানছ ঈপপ্রস্থত নি

তানের প্রেনক মচন থাকি। এক ম মেখি, অমার প্রপছে মথনক প্রকছু মাকনক ধনর প্রেন
যাা নচ্ছ। তখে অপ্রম িি, ম অল্লা! এরানতা অমারআ ঈম্মনতর ন্তেুি ক্ত। তখে
িা নি, তু প্রম জাে মতামার পনর এরা প্রক কাজ কনরনছ? অল্লার লপথ! এরা জানী যুনগ
প্রিনর যাার িনচষ্টাআ কনরপ্রছ। ” (িুখারী  মুপ্রম)
“যরত অমা মথনক অনরা িপ্রণতি ননছঃ চিগ্রনণর ম অমানের োমুপ্রক্তর প্রেনেি ল
মো নতা। পর এক িণিো এননছঃ রূল্লু া () ূযগ্রি নণর ম োমুপ্রক্তর অনেল
প্রেনতে। ” (িুখারী)
“ঈনম্ম ুাআম মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ রূল্লু া () তাঁর কানছ অনতে এিং
প্রিোম প্রেনতে। ঈনম্ম ুাআম তাঁর প্রিোনমর জেয চাের প্রিপ্রছন প্রেনতে। রূল্লু া ()
খুি মিলী ঘামনতে। প্রতপ্রে এআ ঘাম ুগপ্রন্ধ প্রমপ্রলন পানত্র ংগ্র কনর রাখনতে। তা মেনখ
রূল্লু া () প্রজনে করনেঃ ম ঈনম্ম ুাআম, তু প্রম প্রক করছ? জিানি প্রতপ্রে িনেঃ
অপোর ঘাম অপ্রম ুগপ্রন্ধর ানথ প্রমপ্রলন িযিার কপ্রর। ” (মুপ্রম)
“ঈনম্ম অপ্রতযা মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ অপ্রম রূল্লু া ()-এর ানথ াতটি যুনি
ংলগ্রণ কনরপ্রছ। অপ্রম পুরু নের িানের মপছনে থাকতাম এিং তানের জেয খােয িস্তুত
করতাম অর মরাগী  অতনের মিা-লুেƒা করতাম। ”
“যরত অিেুল্লা আিনে মাঈনের স্ত্রী যোি (রা) মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ
রূল্লু া () অমানের িননছে, মতামানের মকঈ যখে মপ্রজনে যানি, তখে মযে ুগপ্রন্ধ
িযিার ো কনর। ” (মুপ্রম)
“ঈনম্ম লুরাআক মথনক িপ্রণতি । রূল্লু া () তাঁনক াপ মারার ু কুম প্রেননছে। ”
(িুখারী  মুপ্রম)
“খাা প্রিেনত াকীম মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ অপ্রম রূল্লু া ()-মক িনত
লুনেপ্রছ, ময িযপ্রক্ত মকাে স্থানে িতরণ কনর িনিঃ

অঈযুপ্রিকাপ্রমা-প্রতল্লা-প্রত্ তা-ম্মা-প্রত প্রমে লিাপ্রর মা খাাক
থিাৎ ‘অল্লার ৃপ্রষ্ট ক প্রেষ্টকর িস্তু মথনক পূণি িলংার মাধযনম তাঁর কানছ অে
চাপ্রচ্ছ', তান মকাে িস্তুআ ঐ স্থাে মথনক েযত্র যাা পযিন্ত তার ক্ষ্প্রতাধে করনত পারনি
ো। ” (মুপ্রম)
“ঈম্মু ুাআে মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ অপ্রম রূল্লু া ()-এর ানথ প্রিো ে
কনরপ্রছ। মখানে প্রতপ্রে নেক প্রকছুআ িননছে। তন্নধয একটি কথা না, যপ্রে মকাে োক
কাটা ো মতামানের মেতা প্রেযুক্ত , (রািী িনে, অমার মনে  প্রতপ্রে িননছে) োক
কাটা কৃ ষ্ণাে মগাাম মতামানের মেতা প্রেযুক্ত  এিং অল্লার প্রকতাি  রূনর ুন্নাত
েুযাী মতামানের পপ্ররচাো কনর, তনি মতামরা তার কথা লুেনি এিং অেুগতয করনি।
” (মুপ্রম)
“ঈনম্ম কুুম প্রিেনত ঈকিা মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ অপ্রম রূল্লু া () মক িনত
লুনেপ্রছঃ মাপ্রজিত োা িনাগ কনর ময িযপ্রক্ত মােুনর প্রিিাে মীমাংা কনর মে তানক
প্রমথযািােী িা যা ো। ” (িুখারী  মুপ্রম)
“যরত ঈনম্ম ােী মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ মক্কা প্রিজনর িছর অপ্রম রূল্লু া ()এর কানছ প্রগনপ্রছাম। তখে প্রতপ্রে মগা করপ্রছনে অর তাঁর কেযা িাপ্রতমা তাঁনক
অড়া কনর মরনখপ্রছনে। এমতািস্থা অপ্রম তাঁনক াাম প্রোম। প্রতপ্রে িনে, মক
খানে? অপ্রম িাম, অপ্রম অিু তাপ্রনির কেযা ঈনম্ম ােী। প্রতপ্রে িনে, ঈনম্ম
ােীনক স্বাগতম। মগা মল ন প্রতপ্রে অট রাকাঅত াাত একআ কাপড় জপ্রড়ন অো
করনে। ” (িুখারী  মুপ্রম)
“িানতমা প্রিেনত কান মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ মুগীরার ানথ অমার প্রিিা না।
প্রতপ্রে প্রছনে তখেকার কুরাআলনের ঈত্তম যুিক। অর প্রতপ্রে রূল্লু া ()-এর ানথ িথম

প্রজানেআ লাাোত িরণ কনরে। অপ্রম প্রিধিা ার পর াািান মকরানমর মনধয অিেুর
রমাে আিনে অঈি অমানক প্রিিানর িস্তাি প্রেনে। পরপ্রেনক রূল্লু া () তাঁর
ক্রীতো ঈামা আিনে যাননের জেয িস্তাি পাঠানে। অপ্রম রূল্লু া ()-এর এআ কথাটি
লুেনত মপনপ্রছাম ময, প্রতপ্রে ঈামা ম্পনকি িননছেঃ ময িযপ্রক্ত অমানক োিান ম মযে
ঈামানক োিান। যখে প্রতপ্রে অমার ানথ এআ িযাপানর কথা িনে, তখে অপ্রম
িামঃ অমার িযাপারটি ম্পূণি অপোর ানত েযস্ত, অপপ্রে যানক ো মনে কনরে তার
ানথআ অমানক প্রিিা প্রেনত পানরে। ” মুপ্রম
“ঈনম্ম প্রলাম প্রিেনত ানরা আিনে মো'মাে মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ অপ্রম ূরা “িাি
” রূল্লু া () এর পপ্রিত্র জিাে মথনক লুনে মুখস্থ কনরপ্রছ। িপ্রত জুমঅর খুতিা প্রতপ্রে
এআ ূরা পাঠ করনতে। রূল্লু া ()-এর রুটি খতপ্রর করার চু না এিং অমানের চু না একআ
প্রছ। ” (মুপ্রম)
“রিী প্রিেনত মুঅায মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ রূল্লু া () অলূরার প্রেে
কানিা অোরনের মল্লা মাক পাঠিন মঘাণা প্রেনেঃ ময কা মিা খাা-োা
কনরনছ ম মযে প্রেনের িাকী ংনল খাা-োা ো কনর। অর ময মরাযা মরনখনছ ম মযে
মরাযা িস্থাআ থানক। এরপর মথনক অমরা অলূরার মরাযা প্রেপ্রমত রাখতাম। অমানের
মছননমননেরনক মরাযা রাখাতাম। রপ্রঙে পলম প্রেন তানেরনক মখো িাপ্রেন প্রেতাম।
মকঈ খাার জেয কান্নাকাটি করন, তানক তা প্রেতাম, এআোনি আিতার পযিন্ত চনতা।
” (িুখারী  মুপ্রম)

ামপ্রষ্টক আিাোনত মপ্রানের ংলগ্রণ
িরয াাত
“যরত অনলা (রা) মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ মুপ্রমে মমনরা রূল্লু া ()-এর ানথ
পলমী চাের মুপ্রড় প্রেন িজনরর াানত ংলগ্রণ করনতা। াাত মলন তারা যখে ঘনর
প্রিরনতা, তখে ন্ধকানরর কারনণ মকঈ তানের প্রচেনত পারনতা ো। ” (িুখারী 
মুপ্রম)
াাতু  খুি
ু : (চিগ্রণ  ূযি গ্রনণর াাত)
“যরত অমা প্রিেনত অিু িকর মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ ূযি গ্রনণর ম অপ্রম
েিী ধপ্রমেি ী যরত অনলা (রা)-এর কানছ এন মেখনত মপাম মানকরা োঁপ্রড়ন াাত
অো করনছ এিং প্রতপ্রে তানের ানথ াানত রত রননছে। অপ্রম প্রজনে করাম,
মাকনের প্রক ননছ? প্রতপ্রে াত প্রেন অমানের প্রেনক আপ্রেত কনর “ুিাোল্লা”
িনে। অপ্রম তখে িাম এটা প্রক মকাে প্রিনল প্রেেলিে? প্রতপ্রে আলারা যাঁ িনে।
তখে অপ্রম াানত োঁপ্রড়ন মগাম। েীঘি ম ধনর োঁপ্রড়ন থাকা অমার মিুল ার
মনতা িস্থা না। অপ্রম মাথা পাপ্রে ঢানত াগাম। যখে রূল্লু া () াাত মল
করনে, তখে অল্লার িলংা কনর প্রতপ্রে োণ প্রেনে এিং িনে...। ” (িুখারী 
মুপ্রম)
“যরত অনলা (রা) মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ যখে া'ে আিনে অিু াক্কা
আপ্রন্তকা করনে, েিী ধপ্রমেি ীগণ তাঁর কপ্রিে মপ্রজনে প্রেন অার জেয খির পাঠানে,
যানত তাঁরা াানত জাোযা পড়নত পানরে। মানকরা তাআ কর। তানের গৃনর ামনে
কপ্রিে রাখা না এিং তারা াানত জাোযা পড়নে। ” (মুপ্রম)
এমপ্রেোনি রূল্লু া ()-এর জাোযা মপ্রারা ংলগ্রণ কনরপ্রছনে। আমাম েিিী
িনেঃ (প্রধকাংল অনমনের মনত ঠিক কথা নচ্ছ এআ ময, াািান মকরাম রূল্লু া

()-এর জাোযা প্রেন্ন প্রেন্নোনি অো কনরনছে। প্রেম প্রছ এআঃ এক এক ে মাক ঢু নক
প্রেন্ন প্রেন্নোনি াাতু  জাোযা অো কনর মিপ্ররন অত। তারপর পযিাক্রনম মপ্রা 
প্রললুরা াাত অো কনরনছ।
“েিী ধপ্রমেি ী যরত অনলা (রা) মথনক িপ্রণতি । রূল্লু া () আপ্রন্তকানর পূিি পযিন্ত
রমযানের মল েলপ্রেে আ'প্রতকাি করনতে। এরপর তাঁর স্ত্রীগণ আ'প্রতকাি কনরনছে।
(িুখারী)
ে
“যরত ঈনম্ম াামা (রা) মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ অপ্রম রূল্লু া ()-এর কানছ
অমার ুস্থতার কথা জাোাম। প্রতপ্রে িনে, তু প্রম মাকনের প্রপছনে অনরাী িস্থা
তাি কর। অপ্রম তাি করার ম তাঁনক িাতু ল্লার প্রন্নকনট াাত অো
করনত মেখাম। প্রতপ্রে ূরা তূ র মতাাত করপ্রছনে। ” (িুখারী  মুপ্রম)
“ঈম্মু িয প্রিেনত ানর মথনক িপ্রণতি ঃ কপ্রতপ মাক অরািার প্রেনে রূল্লু া ()এর ম পাে ম্পনকি মতনেে কর। মকঈ িনা, প্রতপ্রে ম িস্থা অনছে, অিার
মকঈ তা স্বীকার করনা। তখে অপ্রম তাঁর মখেমনত এক মপাা েুধ পাঠিন প্রোম।
প্রতপ্রে ঈনটর প্রপনঠ োঁড়ানো িস্থা েুধ পাে করনে। (িুখারী  মুপ্রম)
“আাআা আিেু ু াআে তাঁর োেী ঈম্মু ু াআে মথনক িণিো কনরে। প্রতপ্রে িনেঃ
অপ্রম তাঁনক িনত লুনেপ্রছ ময, প্রিো নে অপ্রম রূল্লু া ()-এর ানথ প্রছাম। যখে
প্রতপ্রে জামরাতু  অকািা কংকর প্রেনক্ষ্প কনর যাপ্রচ্ছনে, তখে অপ্রম তাঁনক মেনখপ্রছাম।
” (মুপ্রম)

াধারণ ো মানিনল মমননের মযাগোে
প্রিিা ঈৎসে
“যরত অো (রা) মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ রূল্লু া () এক প্রিিা মজপ্র মথনক
োরী এিং প্রললুনেরনক প্রিনর অনত মেনখ োঁপ্রড়ন মগনে। প্রতপ্রে তানের ঈনেনলয িনেঃ
মতামরা অমার কানছ িিাপ্রধক প্রি। একথাটি প্রতপ্রে প্রতেিার িনে। ” (িুখারী 
মুপ্রম)
“যরত াহ্ল (রা) মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ অিু ঈাআে া'ইেী যখে প্রিিা
করনে,তখে ুযরু () এিং াািান মকরামনক ডাকনে। প্রকন্তু প্রতপ্রে তাঁনের জেয মকাে
খােয খতপ্রর করনে ো। তানের ামনে মকাে প্রকছুআ াপ্রজর করনে ো। তনি তাঁর স্ত্রী ঈম্মু
ঈাআে একটি পাথনরর পানত্র রাপ্রত্রনিা প্রকছু মখজুর প্রেপ্রজন মরনখপ্রছনে। যখে রূল্লু া
() খাা মল করনে, তখে প্রতপ্রে (ঈম্মু ঈাআে) মখজুর েরম কনর প্রেনে রূল্লু া
()-এর জনেয এিং তা মথনক প্রতপ্রে পাে করনত প্রেনে। ” (িুখারী  মুপ্রম)
ইে ঈৎসে
“যরত ঈনম্ম অপ্রতযা (রা) মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ ইনের প্রেে অমানেরনক ঘর
মথনক মির ার জেয অনেল করা নতা। এমে প্রক অমরা কুমারীনেরনক পেি ার প্রেতর
মথনক মির কনর অেতাম। ঊতু িতী মপ্রারা মিপ্ররন পুরু নের প্রপছনে িন থাকনতা। তারা
পুরু নের ানথ তাকিীর িনতা এিং ঐ প্রেনের িরকত কামো করনতা  গুো মানির জেয
মোা করনতা। েয এক িণিো অনছঃ কযাণ  মুপ্রমেনের মোা ঈপপ্রস্থত থাকার জেয
মিপ্ররন অনতা। ” (িুখারী  মুপ্রম)
“যরত অনলা (রা) মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ ইনের প্রেনে প্রকছু ািলী চামড়ার খতরী
ঢা  যুিাস্ত্র প্রেন মখা করত। অপ্রম রূল্লু া ()-মক প্রজনে করন প্রতপ্রে প্রেনজআ
িনে, তু প্রম প্রক এআ মখা মেখনত চা? অপ্রম িাম, প্রজ যাঁ। প্রতপ্রে অমানক তাঁর প্রপছনে
োঁড় কপ্ররন প্রেনে। অমার গা রূল্লু া ()-এর গানর ানথ প্রমানো প্রছ। প্রতপ্রে

িপ্রছনে ম িেী অরনিো! মতামানের কাজ চাপ্রন যা। িনলন মেখনত মেখনত অপ্রম
িান্ত ন পড়াম। তখে প্রতপ্রে িনে, মতামানের মেখা ননছ? অপ্রম িাম, প্রজ যাঁ।
প্রতপ্রে িনে, তান তু প্রম চন যা। ” (িুখারী  মুপ্রম)
“যরত অিু িকর প্রেীক (রা) মথনক িপ্রণতি । প্রতপ্রে িনেঃ প্রজরনতর প্রেে অমরা
রানত মেীো এাম। োরী-পুরু ঘনরর ছানে ঈনঠপ্রছ এিং মগাাম  খানেমরা রাস্তা
“আা মুাম্মাে! আা মুাম্মাে!!” এর মশ্লাগাে প্রেন রূল্লু া ()মক ংিধিো জাোপ্রচ্ছ।
(মুপ্রম) (চনি)

জুমার খুতিা

অর-রামাতু  অতীক মপ্রজনে জুমার খুতিা
প্রি: মান রমজানের প্রিোনর িাতি া
খতীি: মুোার আিে অ-ঈন্না
মস্ত িলংা মাে অল্লা রাব্বু অ'ামীনের জেয। অমরা তাঁর িলংা কপ্রর, তাঁর
কানছআ াাযয  প্রোাত িাথিো কপ্রর এিং তাঁর প্রেকটআ ক্ষ্মা িাথিো কপ্রর। অমরা
অমানের মনের মস্ত কাপ্রমা  অমানের কৃ ত ক পকমি মথনক তাঁর প্রেকটআ পাো
চাআ। মাে অল্লা যানক প্রোাত োনে ধেয কনরে মকঈ তানক প্রিভ্রান্ত করনত পানর ো অর
যানক প্রতপ্রে প্রিভ্রান্ত কনরে তানক মকঈ প্রোাত করনত ক্ষ্ম ে। অপ্রম াক্ষ্য প্রেপ্রচ্ছ ময,
প্রতপ্রে িযতীত মকাে আা মেআ, প্রতপ্রে একক তাঁর মকাে লরীক মেআ এিং অপ্রম াক্ষ্য প্রেপ্রচ্ছ ময,
অমানের েিী মুাম্মাে ল্লাল্লাু অাআপ্র াাল্লাম অল্লার িাো  তাঁর রাূ। ম
অল্লা অপপ্রে প্রকামত পযিন্ত তাঁর, তাঁর পপ্ররিার পপ্ররজে, িন্ধুিান্ধে, াথী, েুারী 
তাঁর পনথর পপ্রথকনের ঈপর রমত  ো িিণ করুে।
ম্মাপ্রেত িন্ধুগণ!
যাঁরা অল্লানক যথাথিোনি ে কনর চন  মাে রমযাে মান প্রেনের মিা খাোপ্রপো
িজি ে কনর, রানত াধারে জােগণ যখে ঘুপ্রমন থানক তখে আিােত িনেগী কনর তারাআ
ানীে িা ৎ মুপ্রমে প্রননি প্রিনিপ্রচত, তারাআ মাে অল্লার রমত  ো পািার মক্ষ্নত্র
গ্রাধীকারী প্রননি প্রিনিপ্রচত। প্রতপ্রে তাঁর পপ্রিত্র প্রকতাি অ-কুরঅনে এ মনমি মঘাণা
কনরে,
“প্রেি অল্লার করুণা ত্কমিলীনের প্রেকটিতী। ” (ূরা অ-অ'রাি: ৫৬)
অনরা আরলাে নচ্ছ.
“ত্ কানজর িপ্রতোে ঈত্তম িপ্রতোে িযতীত প্রক নত পানর। ”(ুরা অর-রামাে:
৬০)

মাে অল্লা তানের আিাোনতর িপ্রতোে স্বরূপ এমে ি ঈত্তম িপ্রতোনের িযিস্থা কনর
থানকে যা মকাে মােু মেনখপ্রে, মকাে কণি তা েিণ কনরপ্রে, কানরা চক্ষ্ু মেনখপ্রে এিং মকাে
মােুনর মনে তার কল্পো ঈনদ্রক প্রে। এ মনমি প্রতপ্রে মঘাণা কনরে,
“যারা ৎকাে কনরনছ তানের জেয রননছ কযাণ এিং তার মচন মিলী। ” (ুরা
আঈেু: ২৬)
এ অানতর মমিাথি  তারা জান্নানতর প্রধকারী নি  অল্লার েলিনে ধেয নি। মাে
অল্লা অমানের ঈপনরাক্ত প্রোমনত ধেয করুে। প্রকন্তু অমানের িাস্তি পপ্ররপ্রস্থপ্রত 
অমরা প্রেনজনের ঈপর েযা প্রিচার কনর গুণানর মিাঝা প্রতপ্ররক্ত িৃপ্রি কনর মিনপ্রছ 
এমে ি পকমি কনরপ্রছ যার িন অমরা িপ্রতপ্রেত েু -ভ্রাপ্রন্তনত প্রেমপ্রেত প্রচ্ছ যা
অমানেরনক জাান্নানমর প্রেকটিতী কনর প্রেনত পানর। অমরানতা রমযানের এনকিানর মলনর
প্রেনক এন মপৗঁনছপ্রছ এমতািস্থা অমানের প্রক করণী তা গেীরোনি প্রচন্তাোিো কনর মেখা
ঈপ্রচত।
অল্লার িাোগণ!
এ মুহৃনতি অমানের কৃ ত ক পরাধ স্বীকার কনর একপ্রেষ্ঠোনি তাঁর প্রেকট তািা
আপ্রস্তগিার করা ঈপ্রচত, িি িকার োচার মথনক প্রিরত মথনক একমাত্র তাঁর িেপ্রলতি পনথ
চন তাঁর প্রেকট ক্ষ্মা িাথিো  জাান্নাম মথনক মুপ্রক্ত কামো করা ঈপ্রচত। ম অমানের রি!
অপপ্রে অমানের ক্ষ্মা করুে  জাান্নাম মথনক অমানের রক্ষ্া করুে। অপপ্রেনতা মঘাণা
কনর প্রেননছে,
“িুে, ম অমার িাোগণ! যারা প্রেনজনের ঈপর জুমু কনরছ, মতামরা অল্লার রমত
মথনক প্রেরাল নাো। প্রেি অল্লা মস্ত গুণা মাি কনরে। প্রতপ্রে ক্ষ্মালী, পরম
োম। ” (ূরা অয-যুমার, ৫৩) মাে অল্লা আরলাে কনরে,
“অমার িাোনেরনক িন প্রেে যারা প্রিশ্বা স্থাপে কনরনছ, তারা াাত কানম রাখুক
এিং অমার মো প্ররযক মথনক মগাপনে  িকানলয িয করুক ঐপ্রেে অার পূনিি, মযপ্রেে মকাে
মিচানকো োআ এিং িন্ধুত্ব োআ। ” (ূরা আব্রাীম : ৩১) প্রতপ্রে েযত্র মঘাণা কনরে :

“অপোর পােকতি া মােুনক তানের েযা নত্ব ক্ষ্মা কনরে এিং অপোর পােকতি া
কঠিে লাপ্রস্তোতা িনট। ” (ূরা অর-রা'ে : ৬)
ময িযপ্রক্ত লুধু মমৗপ্রখকোনি রমযাে মন তািা কনর প্রকন্তু যািতী েযা-প্রিচানর
প্রিান্ত, এ মা মলন পুেরা ম তার পূনিির পকনমি প্রিনর মযনত িযাকু এ িকার মানকর
মরাযা  তািা অেুষ্ঠাপ্রেকতা মাত্র। এনের মরাযা  েযােয আিােত গ্রণনযাগয ে।
পপ্রিত্র রমযানে আিােত  তািার পূিি ুনযাগ থাকা নত্ব ময এ প্রোমত মথনক িপ্রিত
। ম েূেিাগা িযতীত অর প্রক নত পানর।
ম্মাপ্রেত মুপ্রম ভ্রাতৃ িৃে!
তািা আপ্রস্তগিার  মুপ্রম জীিনের ক কনমির পপ্ররমাপ্রির আপ্রেতি। মুপ্রমগণ তা
প্রেনআ তানের োমানযর মল কনরে। ী মুপ্রম লরীি মথনক জাো যা, অল্লার রাূ
াল্লাল্লাু অাআপ্র াাল্লাম োমানযর মলানন্ত প্রতেিার আপ্রস্তগিার পাঠ করনতে,
মতমপ্রেোনি প্রতপ্রে নের কাযিািীর মলানন্ত প্রতেিার আপ্রস্তগিার পাঠ করনতে। এ মনমি
পপ্রিত্র কুরঅনে আরলাে নচ্ছ যার মমিাথি :
“তঃপর তাানির জনেয দ্রুতগপ্রতনত মখাে মথনক প্রিনর অ, মযখাে মথনক িাআ
প্রিনর। অর অল্লার কানছআ মাগনিরাত কামো কর। প্রেি অল্লা ক্ষ্মাকারী,
করুণাম। ” (ূরা অ-িাকারা : ১৯৯)
াজী ানিগণ অরািার মানঠ িস্থাে করার পর মুযোপ্রিা গমণ কনর তািা
আপ্রস্তগিার কনর থানকে  তথা প্রকামূ াআ কনর। মাে অল্লা তাঁর মুত্তাকী িাোর এ
ক কাযিািীর িংা করত: আরলাে কনরে,
“যারা িন, ম অমানের পােকতি া, অমরা ইমাে এনেপ্রছ, কানজআ অমানের গুণারালী
ক্ষ্মা কনর ো অর অমানেরনক মোযনখর অযাি মথনক রক্ষ্া কর। তারা খধযিধারণকারী,
তযিােী, প্রেনেি লম্পােেকারী, ৎপবে িযকারী এিং মলরানত ক্ষ্মািাথিোকারী। ”

(ূরা অ-আমরাে, ১৬-১৭) মুত্তাকীনের গুণিণিো িনে পপ্রিত্র কুরঅনের েযত্র অল্লা
আরলাে কনরে,“রানতর মল িনর তারা ক্ষ্মা িাথিো করত। ” (ূরা অয-যাপ্ররাত :
১৮)
যরত াছাে (রা.) িনতে, াািাগণ প্রধকাংলআ ারীর ম পযিন্ত রাত জাগরণ কনর
অল্লার আিােত িনেগী করনতে তঃপর তািা করনতে। প্রিপ্রলষ্ট াািী যরত
অেুল্লা আিে ঈমার (রা.)-এর েযা এমে প্রছ ময, প্রতপ্রে রানতর প্রধকাংল ম আিােত
করনতে, পনর তার েৃ তয োনি মক মডনক ারীর ম ননছ প্রকো প্রজোা করনতে। যাঁ
মিাধক ঈত্তর মিন কা ো া পযিন্ত প্রতপ্রে মোােরূে  আপ্রস্তগিার করনতে।
অমানেরনক এমপ্রেোনি অমানের পূিি রু ীনের েযা অম করা অিলযক। অমানের মনধয
যারাআ তানের পাপনমাচে  জাান্নানমর অযাি মথনক পপ্ররত্রানণর মচষ্টা করার মােপ্রক আচ্ছা
থানক তানেরনক ারা িছনরর রানতর প্রকছূ ংল মজনগ প্রিনলত ারীর ম ন
তাােুে অো কনর তািা-আপ্রস্তগিার করা তযািলযক।
জাান্নাম মথনক মুপ্রক্ত  জান্নানতর ঈচ্চানের যারা িতযালী তানের পৃপ্রথিীর ময মকাে িানন্ত
পাা মগাামীর লৃঙ্খ মথনক মকাে একজে মােুনক মুপ্রক্তোে করনত মচষ্টা করা অিলযক।
অমরা অমানের পূিি পুরু যরত অিু প্রকাি (রা.) মক রমযানের মলাংনল ো-োী মুক্ত
করনত মেখনত পাআ। প্রতপ্রে এর মাধযনম প্রেনজনক জাান্নাম মথনক প্রেষ্কৃপ্রত িন মনে করনতে।
মগাামীর লৃঙ্খ মথনক মুপ্রক্তর প্রিপ্রেমন জান্নাত ানের েৃঢ় অলা করা ম্পনকি ী িুখারীনত
অিু ুরারা রাপ্রোল্লাু অেু মথনক িপ্রণতি । াইে (রা.) মথনক একটি প্রিলুি ােী িপ্রণতি
অনছ,
রাূল্লু া াল্লাল্লাু অাআপ্র াাল্লাম িননছেঃ “ময িযপ্রক্ত প্রেনজর মুমাে মগাামনক
অযাে কনর মেনি, অল্লা মআ মগাানমর িপ্রতটি ংনগর প্রিপ্রেমন তার মাপ্রনকর ংগ
মূনক জাান্নানমর অগুে মথনক মুক্ত কনর মেনিে, এমে প্রক মগাানমর োস্থানের পপ্ররিনতি
তার মাপ্রনকর োস্থােনক। ” (ী িুখারী)

অমানের এ যুনগ মকাথা ো মুক্ত করার ুনযাগ ো থাকন কমপনক্ষ্ তানক মিলী মিলী কনর
কানমান তাীে পড়নত থাকনত নি, মকেো তা মগাাম অযাে করার ানির পযিান
পনড়। এ মনমি িপ্রণতি অনছ,
ময িযপ্রক্ত েলিার পনড় ‘া আাা আল্লাল্লা' ম মযে যরত আমাআনর চারটি ন্তােনক
মগাামী মথনক মুপ্রক্ত োে কর। ” (ী িুখারী) েযত্র িপ্রণতি অনছ,
“অিু ুরারা রাপ্রোল্লাু অেু মথনক িপ্রণতি । রাুল্লু া াল্লাল্লাু অাআপ্র াাল্লাম
িননছেঃ ময িযপ্রক্ত িপ্রতপ্রেে একলত িার িনি ‘া-আাা আল্লাল্লা াোু া-লারীকাাু
াু  মূকু াাু ামেু াু া অা কুপ্রল্ল লাআপ্রে কােীর' (থিাৎ অল্লা ছাড়া অর
মকাে আা মেআ। প্রতপ্রে এক। তাঁর মকাে লরীক মেআ। মস্ত রাজত্ব তাঁর। মস্ত িলংা
তাঁর। প্রতপ্রে মস্ত িস্তুর পর লপ্রক্তলাী। ) ম েলটি মগাাম অযাে করার মাে াি
াে করনি। অর তার োনম মখা নি একলটি মেকী এিং তার োম মথনক েলটি গুণা মুনছ
মিা নি। অর ম মপ্রেে ন্ধা া পযিন্ত লতানের াাা মথনক ংরপ্রক্ষ্ত থাকনি
এিং প্রকামনতর প্রেে মকঈ তার চাআনত ো অম অেনত পারনি ো একমাত্র মআ িযপ্রক্ত
ছাড়া ময তার চাআনত মিলী অম কনরনছ। ” (ী িুখারী)
ম্মাপ্রেত মুপ্রম োআগণ!
োোনি মজনে রাখুে, তাীনের িাণীর ানথ তািা আপ্রস্তগিার ম্বপ্রত মোা পাঠ করা
পরকান জাান্নাম মথনক মুপ্রক্ত  আকান প্রিপোপে মথনক মুপ্রক্তর কারণ নত পানর। এজেযআ
মাে অল্লা তাঁর িাণীনত এ েু'টিনক একনত্র ঈনল্লখ কনর আরলাে কনরে,
“মজনে রাখুে, অল্লা িযতীত মকাে ঈপায মেআ, ক্ষ্মািাথিো করুে অপোর ক্রুটির জনেয
এিং মুপ্রমে পুরু  োরীনের জনেয। ” (ূরা মুাম্মাে, ১৯) েযত্র আরলাে নচ্ছ,
“তু প্রম িযতীত মকাে আা মেআ; তু প্রম প্রেনেি া, অপ্রম গুণাগার। ” (ূরা অ-অপ্রম্বা,
৮৭)

অল্লার িাোগণ!
পপ্রিত্র রমযানের মল প্রেেগুনানত অমানের মিলী কনর অল্লার অেুগতয িৃপ্রি করত প্রেনম্মর
মোাটি তযপ্রধক পড়া েরকারঃ ‘া আাা আল্লাল্লা াোু া-লারীকাাু াু মূল্কু
াাু ামেু াুা অা কুপ্রল্ল লাআপ্রে কােীর' মতমপ্রেোনি আপ্রস্তগিার  মোােরূে 
েযােয মেক অমনর পপ্ররমাণ মিলী করনত নি। এ মা মতা তািা আপ্রস্তগিার 
মুপ্রমনের অল্লার ানথ ম্পকি িৃপ্রির েযতম মা। এ মান তা জি নে িযথি ন তান
তা অর কখে করনত ক্ষ্ম নি? এ জেয প্রিপ্রলষ্ট িুুুজুগি কাতাো িনে, যারা রমযাে মা
মপন গুণা মাি কনর প্রেনত পানরপ্রে তা েয মন তা করনত ক্ষ্ম নি ো।
এ ঈপনেল িাণীগুনা িন অজ অপ্রম এ পপ্রিত্র মান িার জেয অল্লার েরিানর মাি
চাআ। প্রতপ্রে অমানের মেককার  পরনজগার িাোনের ন্তেূি ক্ত করুে। মস্ত িংা
তাঁরআ জেয।
েুিাে : ড. মুাম্মে াপ্র ঈল্লা
নযাগী ধযাপক, োা এে আাপ্রমক স্টাপ্রডজ প্রিোগ
োরু আাে প্রিশ্বপ্রিেযা, ঢাকা

মনর োিো

মরাপ্রো মুমােনের ঈপর প্রংতার তেন্ত নি প্রক?
মপ্রতে মামুে
প্রমােমানর মরাপ্রো মুমােরা জাপ্রতগত প্রেমূনি র প্রলকার নচ্ছ। তযা, প্রেযিাতে মথনক লুরু
কনর এমে মকাে প্রকছু মেআ যা মখােকার রাখাআে  রকারী মোরা করনছ ো। তারা
অে িাথী ন মকাে মেনলআ অে পানচ্ছ ো। এ িযাপানর জাপ্রতংনঘর েুনরাধ ননছ
ঈনপপ্রক্ষ্ত। েযপ্রেনক প্রমােমানরর রাখাআে রানজয াম্প্রপ্রতক প্রংতা মেলটির প্রেরাপত্তা
িাপ্রেীর ংপ্রশ্লষ্টতার প্রেনযানগর প্রিন স্বাধীে তেনন্তর অহ্বাে জাপ্রেননছ জাপ্রতংঘ।
জাপ্রতংনঘর লরণাথী ংস্থার তথয েুযাী, প্রংতা আ রাজয মথনক িা ৮০ াজার
মাক ঘরিাপ্রড় মছনড় পাপ্রননছ।
রাখাআে রানজয জাপ্রতগত প্রংতা িনন্ধ মখানে পাঠানো প্রেরাপত্তা িাপ্রেীর েযরা ঈনটা
মুমােনের প্রিরুনি েমে প্রেযাে চাপ্রননছ িন প্রেনযাগ কনরে জাপ্রতংনঘর
মােিাপ্রধকার প্রিক াআকপ্রমলোর োপ্রে প্রপল্লাআ। গত ২৭ জুাআ প্রতপ্রে িনে, ‘অমরা
প্রিপ্রেন্ন প্রেরনপক্ষ্ ূত্র মথনক রাখাআে মুমােনের প্রিরুনি প্রেরাপত্তা িাপ্রেীর খিমযমূক 
নযৗপ্রক্তক িপ্রতপ্রক্রার খির পাপ্রচ্ছ। এ প্রংতা প্রেরাপত্তা িাপ্রেীর ংপ্রশ্লষ্টতার
প্রেনযাগ পাা যানচ্ছ।
োপ্রে প্রপল্লাআ প্রেনযাগ কনরে, এআ জাপ্রতগত প্রংতার মিক্ষ্াপনট কতৃি পনক্ষ্র িাথপ্রমক
পেনক্ষ্প মুপ্রম মরাপ্রোনের েমনের ক্ষ্য প্রেন পপ্ররচাপ্রত ননছ িন প্রিপ্রেন্ন িপ্রতনিেনে
আপ্রেত পাা যানচ্ছ।
মিৗি ধমিািম্বীএকজে োরীনক ধিণ  তযার প্রেনযানগর পপ্ররনিপ্রক্ষ্নত গত মম মান
রাখাআে রানজয মুমােনের নে েতু ে কনর প্রংতার ূত্রপাত ঘনট। এ ঘটো কমপনক্ষ্
৭৮ িযপ্রক্ত প্রেত ননছ িা ন িকৃ ত ংখযা অর মিপ্রল িন প্রিপ্রেন্ন ূনত্রর োপ্রি।
িিনল তথয েুানর প্রেনতর ংখযা কনক াজানর ছাপ্রড়ননছ।

ম্প্রপ্রত প্রমােমার রকার জাপ্রতংনঘর েূতনক রাখাআে রাজয পপ্ররেলিনের েুমপ্রত
প্রেননছ। োপ্রে প্রপল্লাআ প্রমােমার রকানরর এ পেনক্ষ্পনক স্বাগত জাোন পপ্ররপূণি স্বাধীে
তেনন্তর োপ্রি জাপ্রেননছে।
এপ্রেনক প্রমােমানর ামপ্ররক িাপ্রেীর প্রেযিাতেমূক প্রিপ্রেন্ন কমিকানির িযাপানর মেলটির
গণতন্ত্রপন্থী মেত্রী ং াে ুপ্রচ েীরি েূ প্রমকা পাে করা তাঁর নযাগী  মথিকরা
মেপ্রতিাচক িপ্রতপ্রক্রা জাপ্রেননছে। িছনরর পর িছর ধনর জেপ্রিপ্রচ্ছন্ন  গৃিেী জীিে
কাটিন মােিাপ্রধকার অনোনের িতীনক পপ্ররণত ননছে ু প্রচ। থচ প্রমােমানর
মােিাপ্রধকার ঙ্ঘনের িতি মাে ঘটোিী ম্পনকি তাঁর িস্থাে তালাজেক, প্রিনল কনর
মরাপ্রো মুপ্রম ম্প্রোনর পর ম্প্রপ্রত ময প্রেযিাতে চনছ, ম ম্পনকি মকানো মন্তিয করনত
রাপ্রজ েপ্রে প্রতপ্রে।
রাখাআনে মরাপ্রো মুপ্রমনের পর মোিাপ্রেীর প্রেযিাতে, েীপ্রত-িেলিে  প্রিচারিপ্রেূি ত
তযাকানির প্রেপ্রমত খির পাা যানচ্ছ। মরাপ্রোনের পর এআ েমেেীপ্রতর িযাপানর
মেলটির ানিক মজোনর  িতি মাে মিপ্রনডন্ট মথআে মআনের মকানো রকম মানাচো করনত
রাপ্রজ েপ্রে ু প্রচ; িরং প্রিটি একাপ্রধকিার মকৗলন এপ্রড়ন যাা তাঁর কনঠার
মানাচো ননছ। মথআে মআে িনে, অট াখ মরাপ্রোনক অেনকনি রাখনত নি এিং
ীমান্ত মপপ্ররন িাংানেনল পাঠিন প্রেনত নি। প্রকন্তু িাংানেল মরাপ্রোনের অে প্রেনত
রাজী ে। তারা মৌকা মেন অা া মরাপ্রোনের মিরত পাঠিননছ। রকানরর
এআ অচরণ মেনল  মেনলর িাআনর িপ্রতিাে ননছ প্রেো ননছ। কানজর কাজ মতমে
প্রে। এখে িশ্ন নচ্ছ জাপ্রতংনঘর এআ তেন্ত অনৌ নি প্রক? জাপ্রতংনঘর এআ তেনন্তর
মধযপ্রেন প্রক  তাআ এখে মেখার প্রি।

পরমাণু অনাচো িযথি ন আরানে ামা করনত পানর যুক্তরাষ্ট্র!
মতরানের নে ছ জাপ্রতনগাষ্ঠীর পরমাণু অনাচো িযথি ন অনমপ্ররকা আরানে ামা
চাানত পানর িন ঈচ্চপেন্থ এক মাপ্রকিে কমিকতি া আরাআপ্র িধােমন্ত্রীনক অশ্বা প্রেননছে।
আরাআপ্র খেপ্রেক ানরৎে' জাপ্রেননছ, মাপ্রকিে রকানরর জাতী প্রেরাপত্তা ঈপনেষ্টা টম
ডপ্রেে েুআ িা অনগ আরাআ িনরর ম আরাআনর িধােমন্ত্রী মিঞ্জাপ্রমে
মেতাপ্রোু নক এ অশ্বা মেে। োম িকানল প্রেচ্ছু ক একজে মাপ্রকিে কমিকতি ার িরাত প্রেন
ানরৎে অর জাপ্রেননছ, টম ডপ্রেে মেতাপ্রোুনক িননছে, আরানের নে পরমাণু
অনাচো চািস্থা মেখা প্রেন ামপ্ররক িযিস্থা জরুপ্রর ন ঈঠনত পানর এিং াপ্রলংটে
ম জেয মজারানাোনি িস্তুপ্রত প্রেনচ্ছ। ” আরানের পরমাণু স্থাপোগুনানত অঘাত াোর
মক্ষ্নত্র মাপ্রকিে স্ত্র  ামপ্ররক ক্ষ্মতা প্রেন টম ডপ্রেে মেতাপ্রোুর নে কথা িনে।
গত িান মাপ্রকিে প্রিমাে িাপ্রেীর প্রচি মাআনক ডেন িননছে, এআ িাপ্রেীর কানছ
িাংকার প্রিধ্বংী েতু ে মিামা রননছ। এ ধরনের মিামার জে ১৫ টে এিং মগুনা
িযিানরর জেয িস্তুত করা ননছ।
ম্প্রপ্রত আরাআনর িপ্রতরক্ষ্ামন্ত্রী এুে িারাক িননছে, পরমাণু অনাচো িযথি ন আরাআ
আরানে ামা চাানত পানর। আরাআনর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এপ্রেগনডার প্রিারমযাে আঈনরাপী
মজানটর পররাষ্ট্রেীপ্রতপ্রিক িধাে কযানথপ্ররে যানস্টােনক িননছে, অনাচোর স্থপ্রিরতা
িমাপ্রণত ননছ, আরােনক থামানোর জেয ংাপ মথনক মিপ্ররন এন যাকলে িা িযিস্থা
মযনত নি। িতু যত্তনর যানস্টাে িননছে, কূটনেপ্রতক পন্থা এ প্রিনরানধর প্রেপ্রত্ত ার
িযাপানর প্রতপ্রে এখে অলািােী। িলয আরাআনর ানিক িপ্রতরক্ষ্ামন্ত্রী লা মমািাজ
তকি কনর প্রেন িননছে, আরানের পরমাণু স্থাপোর পর ামার পপ্ররণপ্রত োি নত
পানর। আরাআনর কাপ্রেমা েনর মেতা িধােমন্ত্রী মেতাপ্রোুর মানাচো কনর িনে,
মেতাপ্রোু এআ মুহৃনতি েথিক আরােনক আরাআনর জেয ু মপ্রক প্রননি তু ন ধনর জেমতনক
প্রিভ্রান্ত করার মচষ্টা করনছে।

েযপ্রেনক আামী িজাতাপ্রন্ত্রক রাষ্ট্রটির নিিাচ্চ ধমী মেতা অাতু ল্লা খানমেী িননছে,
িাআনরর লপ্রক্তর চানপর কানছ আরাপ্রে জেগণ মাথােত করনি ো। প্রতপ্রে গনিক, প্রিনলে
এিং অপ্রিষ্কারকনের এক মানিনল এ কথা িনে। আরানের নিিাচ্চ মেতা িনে, আরাপ্রে
জেগণ েৃঢ় ংকনল্পর মাধযনম তানের েীষ্ট ক্ষ্য জি নে িপ্রতে“প্রতিি। প্রতপ্রে অর
িনে, আরাে িপ্রতপ্রেেআ গ্রগপ্রতর পনথ এপ্রগন চননছ এিং গ্রযাত্রার পনথ নজ মকাে িাধা
মেআ। আরাে এখে ঘটোর মকিপ্রিেু ন ঈনঠনছ; ংকট  চাপ আরানের প্রিান্ত, অেলি িা
েৃঢ় িপ্রতে“প্রতর পর মকাে িোি মিনত পারনছ ো িন জাোে প্রতপ্রে। খানমেী অর
িনে, থিনেপ্রতক িপ্রতনরাধনক অন্তপ্ররকতার নে গ্রণআ এ ক্রাপ্রন্তকা পার ার েযতম
িধাে ঈপা। প্রতপ্রে িনে, থিনেপ্রতক িপ্রতনরাধ মোনত মশ্লাগাে ে িরং তা িাস্তিাে
করনত নি। প্রতপ্রে িনে, োেপ্রেপ্রত্তক িপ্রণকংঘ  থিনেপ্রতক িপ্রতনরানধর িধাে
খিপ্রলষ্টয িা মূ কাযিকর ঈপাোে, অর এর মাধযনমআ থিনেপ্রতক িপ্রতনরাধনক মটকআ কনর
মতাা যা। োে এিং প্রিোনের মাধযনম প্রজিত ম্পনের পর যথাথি থিনেপ্রতক িিৃপ্রি
প্রেেি র কনর িন ঈনল্লখ কনরে আরানের নিিাচ্চ মেতা।
মতরানের খাজা োপ্রর তু প্র িযুপ্রক্ত প্রিশ্বপ্রিেযা মেলী িযুপ্রক্তনত েতু ে ঈপগ্র খতপ্ররর
িকল্প ানত প্রেননছ। এছাড়া, প্রিমানের জেয এক ধরনের িনপ িা মকাটিং খতপ্রর করনি যার
িন এি প্রিমাে রাডার িাঁপ্রক প্রেনত ক্ষ্ম নি। তু প্র প্রিশ্বপ্রিেযানর গণংনযাগ
প্রিোনগর পপ্ররচাক িারলাে মিানতিাত এ কথা জাপ্রেননছে। প্রতপ্রে অর জাোে, তু প্র
প্রিশ্বপ্রিেযা নেকগুনা ঈচ্চ িযুপ্রক্তর িকল্প ানত প্রেননছ। এর মনধয ‘ার' িা প্রিস্ম
োনমর ঈপগ্র এিং প্রিমানের িনপ িা মকাটিং খতপ্রর েযতম। খাজা োপ্রর তু প্র
প্রিশ্বপ্রিেযানর খিোপ্রেক পিে নেক প্রলল্প-িকনল্পর নে জপ্রড়ত িন জাোে প্রতপ্রে।
এগুনার মনধয ঈপগ্রনর কযাপ্ররার খতপ্রর করা এিং মেলী িযুপ্রক্তনত অট অনের
মপ্রকপ্টার খতপ্রর েযতম িন জাোে িারলাে মিানতািাত। আরানে ামা ন লুধু
মধযিাচয ে মগ্র প্রিনশ্বর প্রস্থপ্রতলীতা প্রিপ্রঘœত নি। লান্ত ন ঈঠনি প্রিশ্ব পপ্ররনিল।
ম কথা লাপ্রন্তিােী প্রিশ্বনক োিনত নি।

প্রেিন্ধ

মাতৃ েগ্ধু প্রললুর জেয নিিাত্তম
িারজাো আামীে জান্নাতী
অজনকর প্রললু অগামী প্রেনের রাষ্ট্রী কণিধার। ুস্থ প্রললু মানেআ ুস্থ জাপ্রত। অর প্রললুনের
ুস্থ  িোনি মিনড় ঠার জেয মানর েুনধর মকাে প্রিকল্প মেআ। প্রললুর লারীপ্ররক 
মােপ্রক প্রিকাল াধনে মানর েুধআ নিিাত্তম  প্রেরাপে খািার। প্রললুনের ুেরোনি মিনড়
ঠার জেয মাতৃ েুগ্ধ পানের মতু য েয মকাে পন্থা মেআ। অর এটি মা  প্রললু ঈেনরআ
স্বানস্থযর জেয তযন্ত িনাজেী।
েুঃনখর প্রি, নেক োরীআ মৗেযি চচি ার োনম প্রললুনক েুধ খাানত েীা িকাল কনর।
এছাড়া কমিজীিী নেক মপ্রাআ আনচ্ছ থাকন ন্তােনক িুনকর েুধ খাানত পানরো।
িন প্রিকল্প প্রননি প্রললুনেরনক টিে িা পযানকনটর গুনঁ ড়া িা তর েুধ খাানো । অর
খিোপ্রেক গনিণা িমাণ ননছ ময, প্রললুনের জেয মানর েুনধর মকাে প্রিকল্প মেআ। এজেয
িাআ ডাক্তার পরামলি প্রেন থানকে ময, ছমা পযিন্ত প্রললুনের মানর িুনকর েুধ ছাড়া েয
প্রকছু মযে মো ো । কুরঅেু কারীনম ুস্পষ্ট প্রেনেি ল মো ননছ ময, মানরা প্রললুনের
েু'িছর িুনকর েুধ খাানি। মাে অল্লা ূরা িাকারা িনে,
“মানরা তানের ন্তােনেরনক পূণি েুআ িছর িুনকর েুধ খাানি.....। ” [ূরা ২
িাকারা, অাত-২৩৩]
এমতািস্থা একথা েস্বীকাযি ময, প্রললুর িপ্রত মানর স্তেয োে রক্ষ্া  ঈৎসাহিত করা
প্রললুনের ুেরোনি মিনড় ঠার পনক্ষ্ েযােয ামাপ্রজক িযিস্থার েযতম জরুরী ংল এিং
িাথপ্রমক স্বাস্থযরক্ষ্ার একটি গুরত্বু পূণি প্রেক।
প্রললুনের পুপ্রষ্ট  ুস্বানস্থযর জেয প্রললুনক মানর েুধ মো িযাত রাখা এিং মযখানে এর
িযাতয ঘনটনছ মখানে েযাটি প্রিপ্ররন অোর পর প্রিশ্বস্বাস্থয ংস্থা  জাপ্রতংঘ প্রললু

তপ্রি গুরত্বু ানরাপ কনর অনছ। প্রিশ্ব মাতৃ েুগ্ধ িা যথাযথোনি পানের ঈনেনলয
িাংানেল রকার জাতী কমিচূ ী গ্রণ কনর থানকে। এ ঈপনক্ষ্ মগ্র িাংানেনল প্রিপ্রেন্ন
েুষ্ঠাে, রুযাী, রচো  প্রললুনের প্রচত্রাংকে িপ্রতনযাপ্রগতা, মানর েুধ পাে করানোর
ঈপকাপ্ররতা লীিক অনাচো েুষ্ঠাে, মপ্রমোর, াকি লনপর অনাজে করা ।
প্রিশ্ব মাতৃ েুগ্ধ িা ঈেযাপনের মূ ঈনেলযআ না জাতী স্বাস্থযখানত িধাে প্রিপ্রেনাগ
প্রননি মানর েুধ পাে করানোর রীপ্রত ংক্ষ্রণ, ঈন্নে  াতাোনে কমিচূ ী িণে 
িাস্তিাে করা। মানর েুনধর থিনেপ্রতক গুরত্বু  পপ্ররীম। এগুনা নচ্ছ
 মাতৃ েুগ্ধ কৃ প্রত্রম প্রললুখােয  অেুপ্রেক প্রজপ্রেনর মত িনাজেী মকোকাটার
পচ মরাধ কনর।
 মানর েুধ পানে প্রললুরা কম ুস্থ । তাআ স্বাস্থযনিা খানত খরচ কনম।
 কৃ প্রত্রম প্রললুখােয িস্তুত  অেুপ্রেক ামগ্রী প্রিলুিকরনণর পাপ্রে, জ্বাাপ্রে  ম
িাঁনচ।
 কমিজীিী মাননের স্তানের ুস্থতাজপ্রেত েুপপ্রস্থপ্রতর ার কনম যা, িন
কমিনক্ষ্নত্র মাননের মনোনযাপ্রগতা  ঈৎ পােেলীতা িৃপ্রি পা।
 এটি কৃ প্রত্রম প্রললুখােয অমোপ্রে, প্রিতরণ  িযিার মরাধ কনর। িন মূযিাে
খিনেপ্রলক মুদ্রার পচ ো।
ুতরাং িা যা, প্রললুর পুপ্রষ্ট  িৃপ্রির জেয মানর েুনধর মকাে প্রিকল্প মেআ। প্রললু খুি
তাড়াতাপ্রড়  নজআ মানর েুধ জম করনত পানর। মানর েুনধ রননছ প্রললুর জেয পযিাি
পপ্ররমানণ অপ্রম  চপ্রি,ি িচু র প্রেটাপ্রমে, েযােয েুনধর মচন প্রধক পপ্ররমানণ লকি রা যা
প্রললুর জেয তীি িনাজে। এনত যনথষ্ট পপ্ররমানণ অরণ থানক, এনত প্রললু রক্তলূেযতা
মোনগো। এছাড়া িচু র পাপ্রে, যনথষ্ট িণ  খপ্রেজ পোথি থানক।
এছাড়া িুনকর েুনধ মরাগজীিাণু থানকো িন এ েুধ পানে প্রললু ুস্থ ো। এনত মৗ
থানকো িন মযি জীিাণু মৗ ছাড়া িাঁচনত পানরো মগুনা ধ্বং ন যা। িুনকর েুনধ

রননছ িপ্রতনরাধক িু ঈপাোে যা প্রললুনক োোপ্রিধ ুখ মথনক রক্ষ্া কনর। তাছাড়া
প্রেপ্রমত েুধ োেকারী মানর স্তে কযান্পানরর অলংকা থানকো।
প্রললুরা জাপ্রতর মূয ম্পে। অর মানর েুধ প্রললুনের অেলি খােয। মা  প্রললুর মনধয
øমুনর িন্ধে েৃঢ় কনর এ েুধ। এটি মানর কতি িয নচতেতা িৃপ্রি কনর। প্রললুর িাঁচার
ঈপকরণ এ েুধ প্রললুর মরাগ িপ্রতনরাধ ক্ষ্মতা িাড়া। িন প্রললু  ুস্থ, ি, স্বাস্থযিাে
 ঈজ্জ্ব। মানর েুধ পােকারী প্রললুনের ঈেরাম, ফ্লু  চমিনরাগ ো। মানর েুধ
প্রললুনের জীিে  প্রলক্ষ্ার মাে িাড়া।
মানর েুনধর প্রিকল্প মেআÑ এ িাস্তি তযটি িাংানেনলর অথি-ামাপ্রজক মিপ্রক্ষ্নত নেক
মানরাআ জানেেো। অলা করা যা, প্রিশ্ব মাতৃ েুগ্ধ িা পানের মাধযনম মাননের এ
িযাপানর নচতেতা ৃপ্রষ্টর পালাপাপ্রল প্রললুনের মাতৃ েুগ্ধ পাে করানোর আপ্রতিাচক াড়া
জাগানি।
মানর েুধ পাে করা মযমে প্রললুনের জন্গত প্রধকার, মতমপ্রে িপ্রতটি মানর প্রধকার
রননছ তানের ন্তােনের িুনকর েুধ পাে করানো। মানর েুনধর ঈপনযাপ্রগতা  িিূতা
ম্পনকি মগাটা প্রিনশ্ব আনতামনধয িযাপক নচতেতা িৃপ্রি মপননছ। প্রিনলতঃ াম্প্রপ্রতককান
গুনঁ ড়া েুনধর প্রিরূপ িা ক্ষ্প্রতকর িপ্রতপ্রক্রা প্রেন প্রিপ্রেন্ন মেনল জেনচতেতা িৃপ্রি মপননছ।
প্রকন্তু অমানের মেনলর নেক মা এখে এ িযাপানর ানকিা েে। এ ম্পপ্রকিত
িচারণা মানজর িিস্তনরর মােুনর াপ্রিক
ি নযাপ্রগতা িনাজে। িোনি িুনকর েুধ
পাে করানো ি মানরআ ধমী, ামাপ্রজক  খেপ্রতক োপ্রত্ব  কতি িয। এ িযাপানর িিস্তনর
গণনচতেতা গনড় তু নত নি।

মুপ্রম প্রিনশ্বর খির
রমুজ িণাী িনন্ধ অিার আরানের ু মপ্রক
প্রেজ মেনলর পর থাকা প্রেনধাো িতযাার করা ো ন েতু ে কনর অিানরা রমুজ িণাী
িনন্ধর ুমপ্রক প্রেননছ আরাে। তনি কীোনি এটা িন্ধ করা নি ম প্রিন স্পস্ট কনর প্রকছু
জাো জাোপ্রে মতরাে। রমুজ িণাী িন্ধ কনর মো ংক্রান্ত একটি প্রি প্রিনিচো
করনছ মেলটির পািানমন্ট। মেলটির িপ্রতরক্ষ্া  খিনেপ্রলক েীপ্রত প্রিক প্রিানন্তর পর
পািনমনন্টর প্রেন্ত্রণ খুি কম এিং প্রিটি িতীপ্রক ন েতু ে এ প্রিানন্তর জেয রকানরর
পরামলি িনাজে। অআেিনণতা জানেে কাপ্ররপ্রম কুেুপ্রর িরাত প্রেন িার ংিাে ংস্থা
জাো, এ প্রি েুযাী, আরানের প্রিরুনি অনরাপ্রপত ি ধরনের প্রেনধাো িতযাার ো
া পযিন্ত রমুজ িণাী িন্ধ থাকনি। এ মানআ পািানমনন্ট এ প্রিনর প্রিন প্রিান্ত গৃীত
নি িন পর অআেিনণতা মআে মমপ্রে মমৗাপ্রেনেজানের িরাে প্রেন ংিাে ংস্থা
জাপ্রেননছ। এপ্রেনক আরানের লস্ত্র িাপ্রেীর প্রচি ি স্টাি াাে প্রিনরাজািাপ্রে িনে,
“রমুজ িণাী িন্ধ কনর মো ংক্রান্ত ময মকাে ধরনের প্রিান্ত উধ্বিতে জাতী প্রেরাপত্তা
পপ্ররনের ঈপনেল েুযাী মেলটির নিিাচ্চ ধমী মেতা অাতু ল্লা অ খানমপ্রের কাছ মথনক
অনত নি। ” আরানের পপ্ররনলাপ্রধত মত রিাপ্রের পর পপ্রিমানের অনরাপ্রপত
প্রেনধাোর িপ্রতপ্রক্রা মেলটি িারিার এ িণাী িনন্ধর ু মপ্রক প্রেন অনছ। ারা প্রিনশ্বর
মমাট রিাপ্রেকৃ ত মতনর ৪০ লতাংলআ এ িণাী প্রেনআ যা। মত রিাপ্রে ছাড়া আরানের
পরমাণু কমিপ্রূ চর পর প্রেনধাো অনরাপ করা ননছ। পরমাণু স্ত্র খতপ্ররর জেয আরাে
এ কমিপ্রূ চ চাানচ্ছ িন পপ্রিমারা প্রেনযাগ করন মতরাে তা িরািরিআ স্বীকার কনর
অনছ। িেত আরাে  মানের মধযিতী চার মাআ িলস্ত রমুজ িণাী পারয
ঈপাগরনক মির ার একমাত্র জপথ। এপ্রেনক আরানের এ ু মপ্রক মমাকাপ্রিা
মৌিাপ্রেীর একটি জাাজ ঈপাগরী এাকা প্রেনজনের ঈপপ্রস্থপ্রত িাপ্রড়ননছ যুক্তরাষ্ট্র।
অন্তজি াপ্রতক মুদ্রপথগুনা ঈন্ুক্ত রাখার জেয প্রেপ্রমত ট মে যুক্তরানষ্ট্রর মৌিাপ্রেী।
পাপ্রকস্তানে েনেম্বনর প্রেিিাচে: মরাডমযাপ মঘাণা ১৪ অগস্ট

পাপ্রকস্তানে চপ্রত িছনরর েনেম্বনর অগাম প্রেিিাচে নি এিং িধােমন্ত্রী রাজা পারনেজ
অলরাি মেলটির অন্ন স্বাধীেতা প্রেিন (১৪ অগস্ট) েতু ে প্রেিিাচনের মরাডমযাপ মঘাণা
করনিে। প্রিনল ূনত্রর িরাত প্রেন পাপ্রকস্তানের আংনরপ্রজ খেপ্রেক েয ডে এ খির প্রেননছ।
পাপ্রকস্তাে রকানরর মমাে অগামী িছনরর মানচি মল নি এিং তারপর মেলটিনত াধারণ
প্রেিিাচে ার কথা। পাপ্রকস্তানের ক্ষ্মতাীে ে প্রপপস্ পাটিি এিং িধাে প্রিনরাধী ে
পাপ্রকস্তাে মুপ্রম ীগ (োজ) িা প্রপএমএ- (এে) এ িযাপানর খিঠক কনরনছ। খিঠনক
প্রপপ্রপপ্রপ'র পাঁচ েনযর এিং মুপ্রম ীনগর াত েনযর একটি িপ্রতপ্রেপ্রধ ে এনত ংল
মে। এনত প্রেিিাচে পপ্ররচাোর জেয তত্ত্বািধাক রকার গঠনের প্রিন েু'পক্ষ্আ ম্মত
ননছ। এ রকানরর িধােমন্ত্রী প্রপপ্রপপ্রপ িা প্রপএমএ-এ মকানো রাজনেপ্রতক েনর
েয নিে ো প্রকংিা েয মকানো রাজনেপ্রতক েনর নে যুক্ত থাকনিে ো। এ েুআ িধাে
রাজনেপ্রতক ে েযােয েনর নে অাপ-অনাচোর প্রেপ্রত্তনত প্রেিিাচেী অচরণপ্রিপ্রধ ঠিক
করনি িন জাো মগনছ। জাপ্রতংনঘ প্রেযুক্ত পাপ্রকস্তানের রাষ্ট্রেূত অিেুল্লা মাাআে ারুে
এিং পাপ্রকস্তাে িার কাঈপ্রন্পনর ানিক োনেত্রী  প্রঈমযাে রাআট কপ্রমলে ি
পাপ্রকস্তানের ানিক মচারপািে অমা জাােীরনক তত্ত্বািধাক িধােমন্ত্রী করার প্রিন
অনাচো ননছ িন মকানো মকানো ূত্র জাো।

প্রপ্ররা মযা মাধানে আরাে নযাপ্রগতা করনত িস্তুত: ানপ্র
আরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অী অকির ানী িননছে, প্রপ্ররা চমাে ময মাধানে
মেলটির রকার  প্রিনরাধীনের মনধয খিঠনকর অনাজে করনত মতরাে িস্তুত রননছ।
প্রতপ্রে আরানের অরপ্রি যানটাআট চযানে অ অমনক মো াক্ষ্াতকানর এ কথা
িননছে। আরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রপ্ররা প্রিন অরি ীগ  জাপ্রতংনঘর প্রিনল িপ্রতপ্রেপ্রধ
কপ্রি অোে াম্প্রপ্রতক মতরাে িনরর কথা ঈনল্লখ কনর িননছে, প্রপ্ররা এখে যা ঘটনছ
তা মধযিাচয ারা প্রিনশ্বর জেয খুিআ গুরত্বু পূণ।ি এ িনে অী অকির ানপ্র অনরা
িননছে, প্রপ্ররা মযা মাধানে ঠিক প্রিান্ত প্রেনত িযথি ন এ ংকট মধযিানচযর গপ্রি
মপপ্ররন প্রিশ্বিযাপী ছপ্রড়ন পড়নত পানর। প্রপ্ররা মযা মাধানে অিপ্রক  অন্তজি াপ্রতক

িনচষ্টার ংল প্রননি প্রপ্ররা প্রিন অরি ীগ  জাপ্রতংনঘর প্রিনল িপ্রতপ্রেপ্রধ কপ্রি
অোে গত কনক মা ধনর িযাপক মচষ্টা চাপ্রন যানচ্ছে। কপ্রি অোনের িস্তাপ্রিত ছেিা
লাপ্রন্ত পপ্ররকল্পো প্রপ্ররা মযা মাধানে অলার িার কনরনছ। কপ্রি অোে তার ছেিা
লাপ্রন্ত পপ্ররকল্পো প্রপ্ররা প্রংতা িন্ধ কনর ি পনক্ষ্র মনধয জাতী ংাপ লুররু পর
গুরত্বু ানরাপ কনরনছে। প্রপ্ররার িতি মাে পপ্ররপ্রস্থপ্রত এিং ংাপ িপ্রক্রানক এপ্রগন প্রেন
যাার প্রিন অনাচো করার জেয কপ্রি অোনের অজ মনস্কা িনর যাার কথা
রননছ। প্রিপ্রেন্ন মেনল কপ্রি অোনের ির মথনক িুঝা যা, প্রপ্ররা মযা মাধানে প্রম.
অোে তার িনচষ্টা িযাত মরনখনছে। প্রকন্তু, একটি প্রি মনে রাখা েরকার ময,
প্রপ্ররা চমাে প্রংতা  গণতযার ঘটো মেলটির পপ্ররপ্রস্থপ্রতনক অনরা োজুক  জটি
কনর তু ননছ।

ামাপ্রজক মযাগানযাগ মাধযম: মৗপ্রেনত েতু ে অআে নচ্ছ
ামাপ্রজক গণমাধযম ময মকাে মক্ষ্নত্র আাম ধমি িমােোর পর প্রেনধাো অনরাপ
করনত েতু ে এক অআে িণনের প্রিন প্রিনিচো করনছ মৗপ্রে অরি। অআেটি িণীত ন
এটি ঙ্ঘনের জেয কনঠার লাপ্রস্ত মো নত পানর। ১৫ জুাআ মেলটির অ-াতাে
ংিােপত্র একথা জাো। োতূনত্রর িরাত প্রেন ংিােপত্রটি জাো, “আামী
লপ্ররার মানাচো মমাকাপ্রিা অআে িণনের প্রিটি পযিানাচোর প্রিন অগামী েুআ
মানর মনধয জাোনি লুরা কাঈপ্রন্প। ” এনক্ষ্নত্র কনঠার লাপ্রস্তর প্রিধাে রাখা নত পানর
িন জাপ্রেননছ তারা। িপ্রতনিেেটিনত অনরা িা , “গত কনক মান আন্টারনেনটর
ামাপ্রজক মযাগানযাগ মেটানকি আাপ্রম লপ্ররার মানাচো ক্ষ্য করা মগনছ। তাআ এ
অআে িণে জরুপ্রর। ” মেলটির প্রিনশ্লক জামা খানলাপ্রগ িনে, এ অআনের জেয
জোধারনণর মতামত িনাজে। রকানরর প্রেনাগিাি পরামলিক ংস্থা লুরা কাঈপ্রন্পনর
মুখপাত্র এ প্রিন মকানো মন্তিয কনরপ্রে। যরত মমাাম্মে (াঃ)-মক িো করার কপ্রথত
প্রেনযানগ মৗপ্রের ব্লগার  কাম মখক ামজা কালগাপ্ররনক (২৩) অটনকর পাঁচ মা পর
ম্ভািয অআে িণনের ঈনেযাগ মো না। টু আটানর মন্তিয িকানলর কনকপ্রেে পর মেল

মছনড় পাপ্রন যাে কালগাপ্রর। পনর তানক প্রেঈপ্রজযাে যাার পনথ মানপ্রলা মথনক
মগ্রিার কনর মৗপ্রে অরনি মিরত পাঠানো ।
প্রপ্ররা আুযনত পপ্রিমারা প্রিশ্বনক প্রিভ্রান্ত করনছ: রাপ্রলা
প্রপ্ররার পর ামপ্ররক লপ্রক্ত িনাগ করনত পপ্রিমানেলগুনা চীে, রাপ্রলানক ‘ব্লযাকনমআ'
করার মচষ্টা করনছ িন প্রেনযাগ কনরনছে রাপ্রলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ারপ্রজ মেরে। ১৬
জুাআ রাজধােী মনস্কা অনাপ্রজত এক ংিাে নম্মনে প্রতপ্রে এআ প্রেনযাগ কনরে।
প্রপ্ররা প্রিন কথা িনত প্রপ্ররা জাপ্রতংঘ প্রেযুক্ত লাপ্রন্তেূত কপ্রি অোনের রাপ্রলা
মপৗঁছানোর কথা। মখানে প্রতপ্রে জাপ্রতংনঘর িম েুনচ্ছে েুযাী প্রপ্ররার প্রিরুনি লপ্রক্ত
িনানগর প্রি রাপ্রলার মথিে চাআনিে। প্রকন্তু এর অগ মুহৃনতি ংিাে নম্মে কনর
প্রেনজর িস্থানের কথা জাোে প্রে রাপ্রলা। অর এআ ংিাে নম্মনের মধযপ্রেন রাপ্রলা
পপ্রিমা মেলগুনার মো কূটনেপ্রতক চাপ মথনক প্রেনজনক েূনর রানা। ব্লযাকনমআ ম্পনকি
রাপ্রলার মন্ত্রী িনে, “অমানেরনক িা নপ্রছ অমরা যপ্রে প্রপ্ররার প্রিরুনি ৭ম েুনচ্ছে
েুযাী েতু ে পেনক্ষ্প মোর মক্ষ্নত্র ম্মত ার জেয। তা োন প্রপ্ররা পযিনিক্ষ্ণ
প্রমলনে অনরা মাকি িাড়ানোর োপ্রিটি িতযাখযাে করা নি। ” চীে  রাপ্রলা
প্রপ্ররার মিপ্রনডন্ট িালার অ অানের মথিক। জাপ্রত ংনঘর প্রেরাপত্তা পপ্ররনে
অাে রকানরর পনক্ষ্ কাজ কনর মেল েুটি।
প্রতঈপ্রেপ্রলার ানিক খস্বরলাক মিে অীর যািেীিে কারােি
প্রতঈপ্রেপ্রলার ানিক মৗমােি জেু অনিপ্রেে মিে অীনক তার েুপপ্রস্থপ্রতনত যািেীিে
কারােি প্রেননছ মেলটির একটি অোত। তানক ২০১১ ানর গণ-েু যত্থানের ম ৪৩
জে প্রিনক্ষ্ােকারীনক তযার োন প্রেযুক্ত করা ননছ। প্রতঈপ্রেপ্রলার ামপ্ররক
অোনতর প্রিচারক মপ্রে অআাপ্রর তার রান মিে অীর পালাপাপ্রল তার লাোমনর িা
৪০ লীিস্থােী কমিকতি ানক প্রিপ্রেন্ন মমানে লাপ্রস্ত প্রেননছে। এনের মনধয মিপ্রনডনন্টর
প্রেরাপত্তা প্রিোনগর ানিক িধাে মজোনর অী মপ্ররাপ্রতনক ২০ িছনরর কারােি মো
ননছ। মিে অীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রপ্রিক মিাজ কানমনক ১৫ িছনরর কারােি মো ন

পর ানিক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনমে প্রিযানক মিকুর খাা মো ননছ। অোনত ঈপপ্রস্থত
প্রেত িযপ্রক্তনের অমী-স্বজে মপ্ররাপ্রত  কাননমর ঘুেনির তীব্র প্রিনরাপ্রধতা কনরনছে।
এছাড়া প্রিানক মিকুর খাা মোর প্রেো জাপ্রেননছে তারা। ২০১০ ানর প্রডনম্বনর
প্রতঈপ্রেপ্রলার মাপ্রকিে মপ্রথতি খস্বরলাক জেু অনিপ্রেে মিে অীর প্রিরুনি গণ-েু যত্থাে
লুরু । ম অনোনের মজর ধনর ২০১১ ানর জােুাপ্রর মান তার রকানরর পতে
ঘনট। মিে অী স্ত্রীক মৗপ্রে অরনি পাপ্রন যাে। প্রতঈপ্রেপ্রলার ম ঐপ্রতাপ্রক গণপ্রিপ্লনির ম প্রেরাপত্তা িাপ্রেীর গুপ্রনত ন্তত: ৩০০ মােু প্রেত । মিে অীনক এরআ
মনধয মিল কনকটি মামা কঠিে াজা মো ননছ। রকাপ্রর ম্পে অমাে, স্ত্র 
মােক মচারাচাাে এিং ক্ষ্মতার িিযিানরর প্রতেটি অাো মামা এর অনগ
প্রতঈপ্রেপ্রলার অোত তানক ৬৬ িছনরর কারােি প্রেনপ্রছ।
ংগ্রন: অমে রাপ্রিে িারাে

মাঅা-মাান
মা: মুাম্মাে তাজু আাম

প্রললুনের জামানত ঈপপ্রস্থত া :
ম্মাপ্রেত পাঠকিৃে, আনতাপূনিি অমরা মপ্রানের জামানত ংলগ্রনণর প্রিটি ংনক্ষ্নপ
অনাচো কনরপ্রছাম। অজ অমরা প্রললুনের জামানত ংলগ্রনণর প্রিটি অনাচো
করনিা আেলা অল্লা।
আানমর েৃপ্রষ্টনত একজে িাক িা িাপ্রকা িানগ (িাি িস্ক) া পযিন্ত প্রললু প্রননি
প্রিনিপ্রচত ন থানক। োিানগ প্রললুনেরনক মপ্রজনে মোর িযাপানর তানের িনর েু'টি
প্রেক প্রিনিপ্রচত।
এক. াত িছর িা তার মচন মিপ্রল িনর প্রললু :
এনের িযাপানর লরীনতর েৃপ্রষ্টেপ্রে না, এনেরনক মপ্রজনে িা জামানত প্রেন াপ্রজর া
প্রেোিকনের গুরু োপ্রত্ব। প্রললুর ি যখে াত িছর  তখে মথনকআ তানক াাত
প্রলক্ষ্া মো  াানতর িপ্রত ঈনেযাগী কনর মতাা প্রেোিনকর অিপ্রলযক কতি িয।
রাূল্লু া . িনে, “মতামানের ন্তােনের ি যখে াত িছর  তখে মতামরা
তানেরনক াানতর প্রেনেি ল ো। অর তানের ি যখে েল িছর  তখে তানেরনক
াানতর জেয লাে কনরা” [ুোে অিু োঈে, ােী : ৪৯৫]।
েুআ. াত িছনরর কম ি এমে প্রললু :
প্রিপ্রেন্ন ােী মথনক জাো যা ময, রাূল্লু া .  মপ্রা াািীগণ তানের মছাট মছাট
ন্তােনেরনক প্রেন জামানত ঈপপ্রস্থত নতে। এি ােীনর প্রেপ্রত্তনত এ কথা িা যা ময,
প্রললুনেরনক প্রেন মপ্রজনে যাা খিধ। তনি মখা রাখনত নি মযি প্রললু খুি মিপ্রল েুষ্টাপ্রম
কনর িা যারা িপ্রতিন্ধী এিং তানের কারনণ মুল্লীনের াাত িযাত ার ম্ভািো রননছ

মি প্রললুনক মপ্রজনে ো মোআ ঈত্তম। পাঠকনের োতানথি প্রেনু ু প্রকছু ােী তু ন ধরা
না,
১.
অিু কাতাো র. িনে, রাূল্লু া . তাঁর কেযা যাোনির মমননক কাঁনধ প্রেন
াানত োড়ানতে। যখে াজো করনতে তখে প্রতপ্রে তানক মরনখ াজো
করনতে [ী িুখারী, ােী : ৫১৬]। পর এক িণিো এননছ ময, রাূল্লু া
. তখে মাকনের আমামপ্রত করপ্রছনে।
২.
অপ্রলা রা. িনে, একপ্রেে রাূল্লু া . আলার াানত মেপ্রর করন ঈমার রা.
তাঁনক মডনক িনে, প্রললুরা  োরীরা ঘুপ্রমন যানচ্ছ ... [ী িুখারী, ােী :
৮৬২]।
৩. এ ছাড়া অর নেক ােী রননছ ময, রাূল্লু া . মপ্রজনে িাচ্চানের কান্নার
কারনণ াাত ংপ্রক্ষ্ি করনতে।
এি ােী মথনক ুস্পষ্ট ময, প্রললুনেরনক মপ্রজনে প্রেন অার মনধয মকানো মো মেআ। তনি
মুল্লীনের াাত িযাত ার প্রিটি মখা রাখনত নি।
অমানের মানজ নেক মপ্রজে রননছ মযগুনানত মুপ্রল্লগণ প্রললুনের মপ্রজনে প্রেন অানক
পছে কনরে ো। প্রিটি মমানট ঠিক ে। কারণ, প্রললুরা েুপ্রোর িনচন ঈত্তম স্থাে
মপ্রজে যা অল্লার ঘর মখানে যপ্রে ো অন তানর াাত, েীেী প্রি, অেি-কাো
আতযাপ্রে মকাথা মথনক প্রলক্ষ্া গ্রণ করনি? যারা মপ্রজনে প্রললু মেখনআ তানেরনক রাগ কনর িা
ধমকা তানের িযাপানর অমার ে  তারা কুরঅনের মআ অানতর অতােু ক্ত ন
যাে প্রকো মযখানে অল্লা িননছে, “ময মকঈ অল্লার মপ্রজেমূন তাঁর োম স্মরণ করনত
িাধা িোে কনর এিং মপ্রজেমূনর প্রিোল াধনে িাী  তার নপক্ষ্া িড় যাপ্রম মক
নত পানর?” [ূরা িাকারা, অাত : ১১৪]।
(চনি.........)
মখক : কারী পপ্ররচাক, কাঈপ্রন্প ির আাপ্রমক প্ররাচি

তারুণয
এনা ইনের খুপ্রল
িছর ঘুনর চন এনা ইে। ইে-ঈ-প্রিতর মুমােনের িিিৃ ৎ অেে ঈত্ি। তনি
এিানরর ইেটা নি প্রেন্নতর। প্রজোার ক তরুণ িন্ধুরা তানের মপালাক অর ইে
াামীর একটি প্রেপ্রেিষ্ট পপ্ররমাণ জনড়া করনি একটি িানে মখাে মথনক যা পাা যানি তাআ
প্রেন খািার, মপালাক মকো নি েিঘুনর প্রললুনের জেয; ঈেযাপ্রপত নি প্রেন্নধমী একটি
ইে। এগুনা িআ নত পানর িাস্তি প্রচত্র যপ্রে অমরা অন্তপ্ররকতার ানথ তা করনত চাআ- এআ
অমরার একটি ংল তু প্রম, যাঁ িন্ধু তু প্রমআ। মতামার এাকার েিঘুনর িা োথ প্রললুনের
একটি তাপ্রকা কনর চাঁো তু নত পার মতামার পপ্ররপ্রচত জে থিা িন্ধুনের কাছ মথনক তা
নত পানর ১০ িা ৫০ িা ১০০ টাকা। তা মথনকআ পূণি করনত পার ানের একটা
অলা। মুনখ তু ন প্রেনত পার খািার। থিা ইনের প্রেনে এক এক পপ্ররিার একটি খািার
প্রেন নেক খািার ন যা তাআ প্রেন এাকা ন যাক ো একটা েু প্ররনোজ। এটাআ
মতা ইে, ইনের মূ ঈনেলয। অজ প্রক মতামরা ি মজনে িুনঝ চু প থাকনত চা? মানজর
মআ ধারািাপ্রকতা গা োপ্রন প্রেনত চা। লুধু প্রলক্ষ্া জি ে করনআ প্রক - মােু ময
নত । অজনকর মতামার এ ক্ষ্ুদ্র পেনক্ষ্প নতািা কা একটি িাপ্রতষ্ঠাপ্রেক রূপ মপন
মযনত পানর। নত পানর একটি িাৎসহরক অনাজে, অর লুরটু া মাক মতামারআ ানত।
িযুপ্রক্তনক কানজ াগানত পার কনর কানছ মপৗঁনছ ো মতামার এ অনিেে। মেখনি মকঈ
ো মকঈ াড়া মেনিআ- কারণ পৃপ্রথিীনত মতা মােুনরআ িিা। তাআ ম স্বপ্নটানক িাস্তিাপ্রত
করা যা তানক অর স্বপ্ন প্রননি রাখা মকে- এপ্রগন যা িন্ধু- অমরা অপ্রছ মতামানের
ানথ। মনে মরনখা কনর অন্তপ্ররক িনচষ্টাআ পানর মাজনক; জাপ্রতনক; মােুনক িেন
প্রেনত। তু প্রম ময তারআ একটি গুরত্বু পূণি ংল। মিী িারাো

কযাপ্ররার গাআড
নত পানরে যানরানস্প আপ্রঞ্জপ্রোর
এারক্রািট মমআেনটআেযান্প আপ্রঞ্জপ্রোপ্ররং নচ্ছ াআনন্পিাি এমে একজে িযপ্রক্ত ময
ঈনড়াজাানজর জাতী এিং অন্তজি াপ্রতক মাে প্রেপ্রিত কনর। ঈনড়াজাাজ ফ্লাআ করার পূনিি
পাআটনেরনক ঈনড়াজাাজ এিং প্রনস্টমগুনা ঠিক অনছ প্রকো এ মনমি িপ্রলক্ষ্ণ 
াআনন্পিাি একজে এারক্রািট মমআেনটেযান্প তার কাছ মথনক াটিপ্রিনকট প্রেনত ।
ঈনড়াজাানজ িপ্রস্থত ক যাত্রী এিং পাআটনের জীিে প্রেেি র কনর একজে এএমআ-এর
ানতর ঈপর।
এএপ্র িা এআচএপ্র মমানের পরীক্ষ্া েূযেতম প্রজপ্রপএ ২.৫ িাি মযনকাে গ্র“প মথনক
ময মকানো ান পা করা ছাত্র-ছাত্রীরা েপ্রতির জেয অনিেে করনত পারনি। িাংানেনল
এএমআ খতপ্রর ম্পনকি অপোর িনাজে িাস্তিমুখী িপ্রলক্ষ্ণ যা অপোনক মেনি েক্ষ্তা 
ম্মােজেক মপলা। িাংানেল প্রলক্ষ্া মন্ত্রণা এিং িাংানেল কাপ্ররগপ্রর প্রলক্ষ্ানিাডি কতৃি ক
েুনমাপ্রেত ঢাকার কারাে িাজানর িপ্রস্থত েযালো আেপ্রস্টটিঈট কতৃি ক আপ্রঞ্জপ্রোপ্ররং
যাে মটকনোপ্রজ চাু কনরনছ ৪ িছর মমােী এএমআ মকাি। েপ্রকি

অপোর স্বাস্থয

ইে-ঈ-প্রিতনরর খািার-োিার
ডা: মমা: মমাানেম মানে এিঅরপ্রপ্রপ
েীঘি একমা প্রাম-াধোর পর অন ইে-ঈ-প্রিতর। এআ মাটিনত লারীপ্ররক, মােপ্রক
ি ধরনের ংযমআ িাধােয পা। খােযােযান পপ্ররিতি ে ঘনট। প্রেনের মিা ি ধরনের
পাোার িন্ধ থানক। ক িকার াা খােযদ্রিয প্রেনের মিা ারাম ন যা।
লরীর  মে মপনটর ানথ ানথ েযস্ত ন ঈনঠ। প্রকন্তু এআ পপ্রিত্র িপ্রলক্ষ্ণ মলনআ পরম
অেনের প্রেে অমানের ামনে ঈপপ্রস্থত । এআ প্রেনে াধারণত প্রমষ্টান্নআ খািার তাপ্রকা
িাধােয পা। তারপর একটু ঝা, একটু টক খােযতাপ্রকা থাকন ম প্রেনকআ িার
েজর পনড়। তাআ িাংানেলীনের ইেু প্রিতনরর পনর খােয তাপ্রকা িনত অমরা িুপ্রঝ১. প্রমষ্টান্ন: মমাআ, প্রিপ্রন্ন-পান, োো রকম প্রপঠা,  প্রমপ্রষ্ট আতযাপ্রে।
২. টক-ঝা: াপ্রম, চটপটি আতযাপ্রে।
৩. ঝা: প্রিপ্ররােী, প্রখচু ড়ী, মপাা, কািাি, মরাস্ট, মরজাা, টিপ্রকা, আতযাপ্রে।
মকাে মকাে িন খািানরর তাপ্রকা অর মৃি ন থানক। প্রিনল কনর অমানের ঢাকা
লনরর ঐপ্রতযিাী এাকা পুরাে ঢাকার মানকরা োোরকম গুরপু াক খািানর েযস্ত।
তারা এআ ধরনের েুষ্ঠানে অস্ত খাপ্র-ছাগ মরাস্ট কনর িাআ প্রমন োগ কনর খানি।
েীঘি একমা কৃ চ্ছ্রতা াধনের পর মপনটর িস্থা মযমে থানক তানত এআ প্রেেটা মকমে খািার
স্বাস্থযকর তার প্রেনেি লো এমে নত পানর।
১. প্রকছুটা তর খািার।
২. ুনপ, প্রমপ্রষ্টজাতী ন ো।
৩. মিলী মত-মা খািার ো ন ো।
৪. লক্ত খািার ো খাাআ ঈত্তম।

৫. খািার পপ্ররপ্রমত াআ ঈত্তম। প্রতনোজে লরীনরর জেয ক্ষ্প্রতকর নত পানর।
৬. খািার  পাপ্রে িলযআ প্রিলুি নত নি।
মকাে িস্থানতআ স্বাস্থযকর  প্রতমাত্রা খতাক্ত খািার গ্রণ করা ঠিক নি ো। এনত
কনর পাপ্ররপাক তনন্ত্রর োো জটিতা মেখা প্রেনত পানর। মযমে, ডাপ্ররা, প্রডনপ্রি,
িেজম, আতযাপ্রে।
েুনরানধ মঢকী মগা যানি ো। প্রত মোজে মরাজাোরীনের জেয মমানটআ স্বাস্থযকর ে।
ইেু প্রিতনর প্রমপ্রষ্ট জাতী খািার মখন ইনের জামানত যাা ুন্নত। এআোনি প্রেেটা লুরু
কনর প্রেমতাপ্রন্ত্রকোনি পপ্ররপ্রমত খািার মখন এআ প্রেেটানক প্রতিাপ্রত করনত পারন লরীরস্বাস্থয ো থাকনি ন্তত এটু কু অলা করা যা।
ইনের অেে িার জীিেনক ুের কনর তু ুক। ধেী-েপ্ররদ্র িাআ মযে এআ অেে
োগাোপ্রগ কনর ঈপনোগ করনত পাপ্রর এআ মাক অজনকর প্রেনের িতযালা।
মচম্বার : মমপ্রডনোো, ৫/এ, ধােমেী, ঢাকা।

অপোর প্রজোা
জিাি প্রেনচ্ছে - মাাো মুাম্মে তাজু আাম
মাাো মুাম্মাে তাজু আাম প্রিপ্রলষ্ট আামী প্রচন্তাপ্রিে, গনিক, মখক  টিপ্রে
িযপ্রক্তত্ব। প্রতপ্রে ঢাকা প্রিশ্বপ্রিেযা মথনক অরিী োা  াপ্রনতয স্দাতক (ম্মাে) এিং
মেীো আামী প্রিশ্বপ্রিেযানর লরীাহ্ প্রিোগ মথনক স্দাতক (ম্মাে) প্রডগ্রী জি ে
কনরনছে। োরু আহ্াে প্রিশ্বপ্রিেযানর আাপ্রমক স্টযাপ্রডজ প্রিোগ মথনক জি ে কনরনছে
স্দাতনকাত্তর প্রডগ্রী। তাছাড়া ঢাকা অপ্রা মথনক জি ে কনরনছে কাপ্রম প্রডগ্রী। প্রতপ্রে তাঁর
প্রলক্ষ্া জীিনের ক স্তনর মমধার স্বাক্ষ্র মরনখ িথম প্রিোগ/মেণীনত ঈন্নীত ননছে। প্রতপ্রে
মপ্রজে কাঈপ্রন্পনর গনিণা প্রিোনগর িধাে মাপ্রক প্রজোা পপ্রত্রকার ম্পােক।
িকাপ্রলত গ্রনন্থর ংখযা ৫টি  িিন্ধ িা ২ল'টি।
প্রমন িপ্রযাতু নন্না, ঈত্তরা, ঢাকা
িশ্ন:-১. িপ্রতিন্ধীরা কার পানপ িপ্রতিন্ধী ে জােনত চাআ? ময মমনটি কানা ন জন্া, ম
মকে কানা ?
ঈত্তর: অল্লা রাব্বু অামীে মযোনি চাে ৃপ্রষ্ট কনরে। এর ংনগ মকাে পাপ পুনণযর
ম্পকি অনছ িন অমানের জাো মেআ। তনি িপ্রতিপ্রন্ধরা মযনতু মােু তারা আানমর
েৃপ্রষ্টনত ম্মাপ্রেত। তানের মকাে পাপ মেআ। তানের মকাে প্রাি প্রেকাল মেআ। তারা মকঈ
জাান্নানম যানিো িন অলা করা যা। ক্ষ্ণস্থাী এ জীিনের কটি প্রেে পনর তারা প্রচর
জাান্নামীনের েেু ক্ত নি ো। যারা কষ্ট য কনর ছিনরর ংনগ প্রেঃস্বাথিোনি তানেরনক
াে পাে করনি তারা প্রিপ্রেমন পুরস্কার পানিে আেলাঅল্লা। ুস্থ ি ুেলিে মােু
ন যারা অল্লার েুগত ো ার কারনণ জাান্নামী নি তানের তু ো িপ্রতিপ্রন্ধরা
নেক মৗোগযিাে। াে-ক্ষ্প্রতর অ প্রাি এখানে ে মখানে। থিাৎ পরকানর
েন্ত জীিনে। মতমপ্রে মকাে মমন কানা অিার মকঈ াো এটি মূত: মােুনর মযিাোর
মাপকাঠি ে। িরং তাকার প্রেপ্রত্তনত মােুনর মযিাো প্রেরূপণ করনিে অল্লা ুিাোু

া তাাা। ৃপ্রষ্টনত ময পাথিকয মেখা যা তা নচ্ছ খিপ্রচত্র। পরস্পরনক মচোর ুপ্রিধানথি
স্রষ্টা এ খিপ্রচত্র ৃপ্রষ্ট কনরনছে ৃপ্রষ্টর মানঝ। মাে অল্লা িনে, ম মােু! অপ্রম
মতামানেরনক এক োরী  এক পুরু মথনক ৃপ্রষ্ট কনরপ্রছ অর মতামানেরনক প্রিপ্রেন্ন জাপ্রত 
মগানত্র প্রিেক্ত কনরপ্রছ। যানত মতামরা পরস্পর পপ্ররপ্রচত নত পার। মতামানের মনধয অল্লার
কানছ মÑআ প্রধক মযিাোম্পন্ন ময মতামানের মনধয প্রধক তাকা ম্পন্ন। প্রেি
অল্লা মতা িিে, মযক িপ্রত। ূরা ৮৯ ু জরু াত, অাত-১৩।
িশ্ন-২. মাথা জট ার মনধয মকাে রয অনছ প্রক?
ঈত্তর: মাথা জট ম্পনকি অমানের জাো মেআ। তনি জট মকানো নৗপ্রকক প্রকছু িা এর
মনধয মকাে কারামপ্রত রননছ িন যারা মনে কনরে এিং তার কানছ িনাজে পূরনণর মকাে
ক্ষ্মতা রননছ, ো-মে করার ক্ষ্মতা রননছ িন প্রিশ্বা কনরে, তারা মগামরাীনত ডু নি
অনছে। জটনক মকি কনর ঈক্ত প্রিশ্বািলত: যা প্রকছু করা  তা মােুনক েীেী প্রজনেগী
মথনক কুংস্কানরর প্রেনক প্রেন যা। প্রলরক  প্রিেঅনতর পনথ প্রেন লতাে মােুনক ধ্বং
করনত চা। লতাে মােুনর িকালয লত্র“। অল্লা িনে, ম ইমােোরগণ! মতামরা
আানম পুনরাপুপ্রর িনিল কর অর লতানের পোংক েুরণ কনরাো। ূরা ২ িাকারা,
অাত- ২০৮।
িশ্ন-৩. ির এর কাযা োমায প্রক ির এর মত?
ঈত্তর: িনরর িরজ াাত মুকীম িস্থা অো করন কছর করনত নি। তনি মনে
রাখনত নি াানতর কাজা মেআ। ঘুনমর মনধয াানতর ম প্রতক্রান্ত ন মগন জাগ্রত
ার ানথ ানথ গ্রাপ্রধকার প্রেপ্রত্তনত েয মকাে কানজ প্রি ার অনগআ ঐ াাত
অো করনত নি। াানতর কথা েু ন মগন এিং ম মপপ্ররন মগন মনে পড়ার ানথ
ানথ ঐ াাত অো কনর প্রেনত নি। েয মকাে যর লরীনত গ্রণনযাগয ে।
রাূল্লু া . িনে, াানতর কথা েু ন যাার কারনণ িা ঘুপ্রমন পড়ার কারনণ যার
াাত ছুনট মগ ম মযে স্মরণ া মাত্রআ তা অো কনর মে। অিু োঈে : ৪৩৫।

িশ্ন:-৪. টাকা ধার মো  ১,৫০০ টাকা প্রকন্তু মিরত মো নচ্ছ প্ররান কনকমা
পর। তান মকাে প্রতপ্ররক্ত মিপ্রেপ্রিট ধরা নি িতি মাে োপ্রক মযমে মো নপ্রছ।
ঈত্তর: যত টাকা ধার মো ননছ এিং ময মুদ্রা ধার মো ননছ ঠিক তত টাকা একআ
মুদ্রা মিরত প্রেনত নি। িতি মাে মন মুদ্রার মূযমাে তু ো কনর মিপ্রল কম করা যানি
ো।
িশ্ন:-৫. অািীে োমানজর তযতা ম্পনকি জােনত চাআ।
ঈত্তর: অাপ্রিে াাত িা আলরাক, চালত, মূত: াাতু নোার প্রেন্ন প্রেন্ন োম।
াাতু নোার মজিুত েী রননছ। ূযি ঈে ন যাার পর মথনক প্রেন মযানরর
াক্ত ার ূযি মাথা িরাির অার পূিি পযিন্ত ঐ াানতর ম। এ াাত ম্পনকি
রাূল্লু া . িননছে, মতামানের িনতযক িযপ্রক্তর মেনর গ্রপ্রন্থগুনার পর োকা াপ্রজি।
কানজআ িনতযক িার ুিাোল্লা িা, অামেুপ্রল্লা িা, া-আাা আল্লাল্লা িা এিং
অল্লাু অকিার িা োকা প্রননি প্রিনিপ্রচত। েুরপূ ৎ কানজর অনেল করা  ৎ
কাজ মথনক প্রিরত রাখা োকা প্রননি প্রিনিপ্রচত। অর মকঈ এগুনার প্রিকল্প প্রননি
চালনতর েু'রাকাত পড়ন তা যনথষ্ট নি। থিাৎ মকিমাত্র েু'রাকাত অািীে
াানতর প্রিপ্রেমন মেনর গ্রপ্রন্থগুনার োকা অো ন যানি। ী মুপ্রম।
িশ্ন-৬. অপ্রম োম্মাম, মৗেী অরনি থাপ্রক। অমার ৪০ াজার টাকার মত যাকাত
পপ্ররনলাপ্রধত অনছ। আচ্ছা কনরপ্রছাম মেনল প্রিনর যাকাত মেি। এখে অপ্রম মেনল এনপ্রছ।
জপ্রম রাখনত নচ্ছ টাোটাপ্রে কনর। এখে যাকাত অো ো কনর পনর অো করন চনি
প্রক?
ঈত্তর: যাকাত অো করানকআ গ্রাপ্রধকার মো ঈপ্রচত। তনি প্রেিাযি কারনণ প্রিম্ব
ন যথালীঘ্র অো কনর প্রেনত নি।
িশ্ন-৭. অমার অপে মিাে োনি অনছ। েপ্রিপপ্রত িযিাী। প্রকন্তু িযিার িস্থা ো
ো থাকা খুিআ প্রিপেগ্রস্ত। তানক প্রক অপ্রম যাকাত প্রেনত পারি?

ঈত্তর: মকঈ যপ্রে ন্তত: ানড় িাান্ন মতাা মরৗপয িা তার মূয পপ্ররমাণ নথির মাপ্রক
থানকে ১ িছর পযিন্ত- েগে অকানর থিা িযিানত প্রিপ্রেনাগ অকানর তান তানক
যাকাত মো যানিো। অপোর মিাে েপ্রিপপ্রতনক যাকাত ছাড়া েযোনি াাযয করাআ
ঈত্তম িন মনে । তানের মচন নেক প্রেঃস্ব মােু রননছে যারা যাকানতর জেয
প্রধকতর কোর। তনি অÍুীনেরনক গ্রাপ্রধকার মোর প্রিধাে রননছ। একআ মানপর
২ জে থিা তনতাপ্রধক েপ্ররনদ্রর মক্ষ্নত্র অÍুীনক োÍুীনর ঈপর এিং িপ্রতনিলীনক
িপ্রতনিলীর ঈপর গ্রাপ্রধকার প্রেনত নি।
জনেক িশ্নকতি া, প্রিমাে িাংানেল
িশ্ন-৮. অমার এক অপেজে একআ স্বপ্ন পরপর ৩ প্রেে পযিন্ত মেনখ অনছে, তার করণী
প্রক?
ঈত্তর: স্বপ্ন প্রিন অমানের োে মেআ িনআ চন। মকাে খারাপ স্বপ্ন মেনখ িামপ্রেনক থুথু
মো এিং লতাে মথনক অল্লার কানছ অে িাথিো করা ঈপ্রচত। ময মকাে স্বপ্ন মেনখ
অল্লার কানছ মোা করা ঈপ্রচত। অল্লা তাাা মযে স্বনপ্নর মনধয মকাে োাআ থাকন তা
কিু কনরে অর মকাে মে থাকন ম প্রেষ্ট মথনক মিাজত কনরে। স্বনপ্নর কথা চচি া করা
িািপ্র করনত প্রেনধ রননছ। স্বপ্ন ৩ ধরনের নত পানর িন ােীন ঈনল্লখ রননছ।
ো স্বপ্ন অল্লার াানযয এিং মে স্বপ্ন লতানের িনরাচো এিং প্রকছু প্রকছু স্বপ্ন লারীপ্ররক
মােপ্রক প্রিপযিজপ্রেত কারনণ ন থানক।
মুা: এোমু কিীর, েুিাআ
িশ্ন-৯. িযিাী িপ্রতষ্ঠানের পনক্ষ্ মক্রতা ংগ্র কনর প্রেন ময কপ্রমলে পাা যা মটা খিধ
প্রকো?
ঈত্তর : এ ধরনের কপ্রমলে মূত: পাপ্ররেপ্রমক িন প্রিনিপ্রচত। ঈেপক্ষ্ অনাচো কনর
একমত ন এ ধরনের কপ্রমলে মে-মেে জানয অনছ। িপ্রত মক্রতার জেয থিা প্রিপ্রক্রত
মানর মূনযর ঈপর লতকরা প্রেপ্রেিষ্ট মকাে ার প্রেধিারণ কনর ঈেনর ঐকযমনত মে-মেে
করা যানি। তনি িযিা িপ্রতষ্ঠােটি মকাে ুে প্রেপ্রত্তক িপ্রতষ্ঠাে ন থিা ারাম পনণযর

মিচা-মকোর িপ্রতষ্ঠাে (মােক দ্রিয িা ারাম পলু িা তার মাং) ন কপ্রমলে গ্রণ খিধ নি
ো।
তাার অব্বা, এপ্রিযান্ট মরাড, ঢাকা
িশ্ন-১০. অমার িড় োআ ঢাকা আপ্রন্তকা কনরনছে। জীিেলা প্রতপ্রে অমানেরনক
িনপ্রছনে ‘মৃতুযর পর অমানক প্রিক্রমপুনর গ্রানমর িাপ্রড়নত প্রেন কির প্রেনত' অমরা তাআ
অজীমপুর মগারস্থানের পপ্ররিনতি তার প্রত েুযাী গ্রানমর িাপ্রড়নত প্রেন োিে
কনরপ্রছ। এনত মকাে মযা নি প্রকো?
ঈত্তর: অপোরা ঠিক কাজটি কনরনছে। মৃত িযপ্রক্তর মক্ষ্নত্র ক খিধ প্রত
ঈত্তরাপ্রধকারীনের জেয াধযােুযাী পাে করা ঈপ্রচৎ। লরীনতর প্রিধাে েুযাী।
রপ্রিকু আাম, প্ররাে, মৗপ্রে অরি
িশ্ন-১১. প্ররানের িড় মপ্রজনের আমাম ানি একটি িআ প্রনখনছে তানত িা ননছ,
োমানযর ম প্রেত িনত নি ো, যু করার ম অপো অপপ্রেআ প্রেত ন যা।
একথাটি প্রক ঠিক?
ঈত্তর : রাূল্লু া াল্লাল্লাু অাআপ্র া াল্লাম াানত প্রেনতর কথা িনতে িন মকাে
িমাণ মেআ। আমাম ানি যথাথিআ প্রনখনছে।
িশ্ন-১২. এখানে প্রকছু মাক আমানমর মপছনে চু পচাপ োঁপ্রড়ন থানকে অর প্রকছু মাক ূরান
িাপ্রতা পনড়ে। অপ্রম প্রক করি?
ঈত্তর : অপপ্রে আনচ্ছ করন ৩ মনত অম করনত পানরে থিাৎ আমাম িজর, মাগপ্ররি 
এলা যখে অাজ কানর ূরা পনড়ে তখে অপপ্রে চু প-চাপ মথনক লুেেু । মযার এিং
অছর অপপ্রে  ূরান িাপ্রতা প্রেঃলনে পড়ুে। অল্লা িিে।
িশ্ন-১৩. িাংানেনল অমানের গ্রানমর িাপ্রড় েরপ্রংপ্রেনত প্রকছু মাক িনছে, রাূল্লু া
াল্লাল্লাু অাআপ্র া াল্লামনক মােু িন ম কানির ন যানি। এটা প্রক ঠিক।

ঈত্তর : এটি ঠিক কথা ে। এটি একটি ভ্রান্ত অকীো, প্রলরপ্রক অকীো, অল্লাহ্ ো করুে এ
অকীোহ্ প্রেন মৃতুয িরণ করন প্রক োি পপ্ররণাম নি। অল্লার ানথ প্রলরনকর মগাো
অল্লা মাি করনিে ো। যারা অল্লার ানথ প্রলরক করনি তানের জেয অল্লা জান্নাত
ারাম কনর প্রেনিে এিং জাান্নাম িধাপ্ররত কনর প্রেনিে। এ িস্থা মথনক অল্লা ক
মােুনক মিাজত করুে।
লা মমাঃ অিেুল্লা
িশ্ন-১৪. জুতা পান জাোযার োমায পড়া যানি প্রক ো?
ঈত্তর: জুতার তা মকাে পপ্রিত্রতা ো থাকন পড়া যানি। াানতর জেয পপ্রিত্রতা
একটি লতি । লরীর এিং মগা াানতর স্থাে পপ্রিত্র থাকনত নি। জুতা মপালানকর
ংল। ুতরাং ময মকাে াাত পপ্রিত্র জুতা প্রেন অো করা যানি।
লাজাাে কপ্রির, মগিাজার
িশ্ন-১৫. জাোযার াানত কাতার মিনজাড় া জরুরী প্রকো এিং জাোযার াানতর পর
মুোজাত করনত নি প্রকো?
ঈত্তর: জাোযার াাত  কাতার ার িজীত ংক্রান্ত একখাো ােী রননছ। তনি
মটি ী ােী ে। জাোযার পর মুোজানতর পনক্ষ্ মকাে েী মেআ। তনি কির মো
িা োিে করার পর মোা করার পনক্ষ্ ী ােী রননছ। এআ মোা মৃত িযপ্রক্তর কিনর
িনশ্নর ঈত্তর প্রেনত াাযয কনর থানক।
প্ররিাত, িানগরাট
িশ্ন-১৬. োিা মখা ারাম িন একটি িআন প্রখা মেখাম। অন প্রক তাআ?
ঈত্তর: টাকা পা প্রেন োিা মখা ারাম। জুা মখা আানম প্রেপ্রি। োিা মখার
পর একটি খারাপ প্রেক  প্রতমাত্রা অপ্রক্তর িন াাত মথনক ঈোীে থাকা। টাকা
পা ছাড়া যপ্রে মখা  এিং াানতর িযাপানর মনোনযাগী থাকা যা তান োিা মখা
ারাম নি ো িন আাপ্রমক স্কারগণ মত প্রেননছে।

লামু ক
িশ্ন-১৭. মিা ঈঠার পর িজনরর োমায পড়ন প্রক ুন্নাত পড়া যানি?
ঈত্তর: মিা ঈঠার পর িজনরর াাত অোকারী অনগ ুন্নত পনড় যথারীপ্রত িরয াাত
অো করনিে।
াআনো ঈনম্ম াঅোত অপ্রছা, খুো
িশ্ন-১৮. অমার ম্পে প্রক অপ্রম আচ্ছা করন িটাআ অল্লার রাস্তা িয করনত পাপ্রর
োপ্রক ন্তােনের জেয রাখনত নি?
ঈত্তর: অপোর প্রেনজর এিং ন্তােনের িপ্রত অপোর কতি িয রননছ। খুি মিলী ন
স্বাোপ্রিক পপ্ররপ্রস্থপ্রতনত এক তৃ তীাংল িয করুে। ন্তােনেরনক া িস্থা মিন মরনখ
যাানক আাম পছে কনর। তানেরনক স্বচ্ছ িস্থা থিনেপ্রতকোনি অেলিগত এিং
প্রলক্ষ্া েীক্ষ্া প্রিনল কনর েীেী মক্ষ্নত্র িপ্রতপ্রষ্ঠত িস্থা মরনখ যাা প্রেোিকনের েযতম
গুরত্বু পূণি োপ্রত্ব।
া প্রমা, মৗপ্রে িিাী
িশ্ন-১৯. মা িািার আচ্ছা প্রিন কনরপ্রছ। ৩টি িাচ্চা রননছ। ম্প্রপ্রত অমার স্ত্রী নেযর
ানথ খেপ্রক ম্পনকি প্রি ননছ। অমার স্ত্রী মেনলআ থানক। এমতািস্থা অমার প্রক
করণী?
ঈত্তর: মা িািার আচ্ছা প্রিন কনরনছে ম মতা খুিআ ো কথা। অপোর িণিো তয ন
তা খুিআ েুঃখজেক ঘটো। অপোর স্ত্রী যপ্রে েুতি ে, তিা কনরে মনক্ষ্নত্র অপপ্রে
তানক ক্ষ্মা করনত পারন মটি নি একটি ঈত্তম কাজ। অল্লা প্রেনজ ক্ষ্মালী। অপপ্রে
ির করুে অল্লা িরকারীনক পছে কনরে। ৩টি িাচ্চার জেয োিনত নি। অপোর
স্ত্রী যপ্রে ঐ পাপ কানজর জেয েুতি ো  তান অপপ্রে চাআন তানক তাাক প্রেনত পানরে
প্রেম েুযাী।

িাা, ুআজারযাে িিাী
িশ্ন-২০. ুন্নাত োমায প্রক িাা পড়া যানি? স্বপ্ননো ন প্রক মাথা িাে মরনখ ারা লরীর
মধৗত করন মগা লুি নি? অপোর কানছ অমার েুনরাধ, কনক এক েন অনত
িুে। রূল্লু ার াািীনের েন। তান লাপ্রন্ত অনি।
ঈত্তর: ুন্নাত াাত িাা পড়া যানি। িাা ুন্নত াাত অো করা ুন্নত।
স্বপ্ননো ন মগা িরজ । অর িরজ মগা এর জেয ম্পূণি লরীর মধৗত করনত
। কুপ্র করনত । োনক পাপ্রে প্রেনত । িথনম লরীনরর মযখানে োপাপ্রক মনগনছ তা
ধুন প্রেনিে। তারপর জু কনর প্রেনত নি। এরপর মস্ত লরীর ধুন মিনিে এিং ি
মলন পা ধুন প্রেনিে। জু করার ম ুের কনর কুপ্র করনিে গড়গড়া কানর। অর
োনক পাপ্রে প্রেনত েু নিে ো। অপপ্রে কনক একেন অিার জেয অহ্বাে জাোনত ময
েুনরাধ কনরনছে মজেয অপোনক নেক ধেযিাে।
িাপ্রম, চট্টগ্রাম
িশ্ন-২১. ভ্রমনণর ম ময মকাে প্রেনক মুখ কনর োমায পড়া যানি প্রকো?
ঈত্তর: ভ্রমনণর ম মকাে যােিানে িা িস্থা অপোর প্রনট িা িস্থা অপোর মুখ
ময প্রেনক থাকনি ম প্রেনক মুখ কনরআ াাত অো করা যানি। লুধু িরজ াাত ৪
রাকানতর স্থন ২ রাকাাত (মযার, অর এিং এলা) অো করনত নি। মাগপ্ররনি প্রতে
এিং িজনর েুআ রাকাাত ুন্নত  ২ রাকাাত িরজ অো করনত । প্রিকল্প িযিস্থা
থিাৎ যাত্রাপ্রিরপ্রত কনর াাত অোনর ুনযাগ থাকন মতা যথারীপ্রত মকিামুপ্রখ নত
পারনিে এিং োঁপ্রড়ন াাত অো করনত পারনিে। গন্তনিয মপৗছা পযিন্ত াাত অোনর
াক্ত থাকনিো এমেটি নআ মকি ঈনল্লপ্রখত িস্থা াাত অো করনত নি।
রান, মোাখাী
িশ্ন-২২. িোি করার ম মিাঁটা কাপনড় ানগ িন নে । এমে ন প্রক অমানক
মগা করনত নি?

ঈত্তর: এ জাতী নেনক িে প্রেনিে ো। লতাে নে ৃপ্রষ্টনত াতা কনর। স্পষ্ট
মেখনত পারন লুধু মযখানে মিাটা মনগনছ মটু কু ধুন প্রেনিে। মগা করনত নি ো। স্বামীস্ত্রী িা থিা স্বপ্ননো জাতী িীযিস্খনের প্রি ছাড়া মগা িরজ ো। ুচীিাআ
একটি মােপ্রক িযাপ্রধ। লতানের ৃষ্ট। এটিনক িে মো যানিো। িে প্রেন মগাো
নি।
মৗপ্রো প্রিো, অপ্রজমপুর
িশ্ন-২৩. অমার োআ মৗপ্রেনত একটি মোকানে চাকুরী কনর। মোকানের মাপ্রক মান একিার
এন টাকা প্রেন যা। অর মকাে মখাঁজ খির মেো। অমার োআ অাোোনি প্রকছু মা
মোকানে ঈঠা এিং প্রিপ্রক্র কনর মুোিা মে। এটা প্রক জানজ নি?
ঈত্তর: প্রজ্ব ো, এটি জানজ নি ো। মাপ্রনকর নগাচনর থিাৎ তানক ো জাপ্রেন
েপ্রধকার চচি া করন তা নি মখােত।
িশ্ন-২৪. প্রিতনরর োমায ম্পনকি টিপ্রেনত যা প্রকছু এখে িা নচ্ছ, তান অমরা মযোনি
পপ্রড় তা প্রক নি ো?
ঈত্তর: অমানের োমায নি। তারা ময োনি িনছে মোনি ন অনরা ো নি।
মাপ্ররাম, প্রখগাঁ
িশ্ন-২৫. িাচ্চারা প্রিরক্ত কনর োমানযর ম। জাোমায এনানমনা কনর মে। কখনো
মপলাি কনর মে োমানযর জাগা। একটু নর প্রগন ো জাগা োমায পপ্রড়। এোনি
োমায মল কপ্রর। অমার োমায প্রক নি?
ঈত্তর: িপ্রণতি িস্থা াাত লুি ো ার মকাে কারণ মেআ। রাূল্লু া াল্লাল্লাু
অাআপ্র াাল্লানমর প্রেনজর াানতর মনধয এোনি প্রললুনের ঈপপ্রস্থপ্রতর আপ্রতা
রননছ। এমেপ্রক প্রললু মকান ঈনঠ প্রগননছ অর প্রতপ্রে (াঃ) প্রললুনক মকান মচনপ ধনরআ
াাত অো কনরনছে। অপপ্রে মতমে একটি েুেি ুন্নাত অোনর ুনযাগ পানচ্ছে।
অামেুপ্রল্লা।

জনেক িশ্নকতি া
িশ্ন-২৬. অমার অপেজে মরা করনত মগনছে। মিলী িী। প্রতপ্রে জােনত চানচ্ছে,
প্রতপ্রে মথনম মথনম প্রিরপ্রত প্রেন তাাি-াই করনত পারনিে প্রকো? (মমৗপ্রখক জাি মো
ননছ)।
ঈত্তর: এোনি প্রিরপ্রত প্রেন তাাি-াই করা ঠিক ে। মাজুর (ক্ষ্ম) মানকর জেয
এোনি াধয িযতীত প্রি মথনক প্রিরত থাকা ঈপ্রচত। িলয মকঈ এোনি অনিনগর িনল
চন মগন প্রতপ্রে েীর নযাপ্রগতা প্রেন ু আ মচানর িন তাাি করনিে।
লাজাাে, মগাপ্রপিাগ, ঢাকা
িশ্ন-২৭. অমানের েুনধর িাচ্চার মপলাি কাপনড় াগন ঐ কাপড় পনর োমায নি প্রক?
ঈত্তর: লুধু েুধ পাে কনর এমে প্রললুর মপলাি কাপনড় াগন মআ ংল প্রকছু টা াকাোনি
পপ্রিত্র পাপ্রে প্রছটিন প্রেন ঐ কাপড় পপ্ররধাে কনর োমায অো করা যানি।
াাে, মাপ্রেকগঞ্জ
িশ্ন-২৮. মা-িািা অমার প্রিনর মক্ষ্নত্র েীেোরীনক গ্রাপ্রধকার প্রেনিে িন মনে । অপ্রম
প্রক ম মক্ষ্নত্র প্রেজ প্রিানন্ত প্রিন করনত পারি? প্রিনর জেয মমন মেখার মক্ষ্নত্র প্রক অমার
ংপ্রগরা মমন মেখনত পারনি?
ঈত্তর: েীেোরী প্রিটি প্রিনর মক্ষ্নত্র গ্রাপ্রধকার প্রেনত নি। লুধু মমনর মক্ষ্নত্র ে, মছনর
মক্ষ্নত্র তা একআোনি িনযাজয। প্রিননত পাত্র-পাপ্রত্রর মত িিাপ্রধক গুরত্বু প্রেনত নি। পাত্র
িা পাপ্রত্রর মনত প্রিন খিধ ো। মছনর জেয মমন মেখার েুমপ্রত অনছ। েয মপ্রা
অপেজনেরা মমন মেখনত পারনি, পুরু ংপ্রগরা মেখনত পানর ো। প্রপতা-মাতানক ো
জাপ্রেন প্রিন করা তযন্ত পছেেী কাজ। মমনর েীেোরী মযমে মেখনত নি। প্রপতামাতানক োরাজ ো কনর এিং তানেরনক জাপ্রেন প্রিন করনত নি। কুমারী মমনর প্রিন
প্রেোিক ছাড়া ন প্রিলুি নি ো একটি মত রননছ।

রাপ্রকি, মাপ্রেকগঞ্জ
িশ্ন-২৯. ঘু প্রেন চাকুরী প্রেন পনর তিা করন ক্ষ্মা পাা যানি প্রকো?
ঈত্তর: ঘু মো ারাম। পপ্ররকপ্রল্পতোনি এমেটি করন মাি পাা যানি প্রকো িনত
পারপ্রছো। তনি েতা, ািধােতািলত: মকঈ মকাে েযা করন েুতি হৃেন খাঁটি
মনে মকঈ তিা করন অর কখনো েযানর পুেরািৃপ্রত্ত করনিো িন িপ্রতো করন
অল্লা তাাা ক্ষ্মা করনিে িন অল্লার রমনতর িপ্রত অলা করা যা।
তাজু আাম, রানর িাজার, ঢাকা
িশ্ন-৩০. প্রেনজ জ্ব কনরপ্রে এমে িযপ্রক্ত যপ্রে গরীি ে তান িেপ্র জ্ব প্রক করনত পারনি?
ঈত্তর: প্রেনজর জ্ব কনর পরিতীনত নেযর পনক্ষ্ িেপ্র জ্ব করার েুমপ্রত অনছ। তনি
ামানের নেনক মনে কনরে যার ঈপর জ্ব িরজ প্রে মতমে মকঈ িেপ্র জ্ব করনত
পারনিে। তনি এর পনক্ষ্ মকাে েপ্র মেআ।
জনেক িশ্নকতি া
িশ্ন-৩১. ূরা ালনরর মল ৩ অাত মাগপ্ররি  িজনরর পর এিং তাােুনের ম পড়া
যানি প্রক?
ঈত্তর: পড়া যানি ো এমে কথা িা যানিো। কুরঅনের ময মকাে ূরার ময মকাে অাত
পড়ন াি রননছ। তনি মকাে প্রেপ্রেিষ্ট মন প্রেপ্রেিষ্ট অাত িা ূরা পড়ার পনক্ষ্ ী
েপ্র থাকনত নি। েআন তা নি প্রিেঅত। ঈনল্লপ্রখত মমূন ঈনল্লপ্রখত অাত
পড়িার পনক্ষ্ মকাে ী ােী রননছ িন অমরা জােনত পাপ্ররপ্রে।
ুৎফুবেছা, াপ্রতরপু, ঢাকা
িশ্ন-৩২. অপ্রম স্বনপ্ন মেনখপ্রছ একটি মমন াো কাপড় পনর অমার কনক্ষ্ িনিল কনরনছ। ঐ
মমননক ক'প্রেে অনগ অমার মছনর প্রিনর জেয মেনখ এনপ্রছ। এখে অপ্রম প্রক করি?
ঈত্তর: স্বনপ্নর থি িা তা'িীর অমানের জাো মেআ। মক জানেে তা জাপ্রেো। স্বপ্ন ৩ রকম
নত পানর। ১. ো স্বপ্নÑ যা প্রকো অল্লার াানযয মেখা যা। ২. খারাপ স্বপ্নÑ যা

প্রকো লতানের িনরাচো মােু মেনখ। ৩. প্রেরথিক স্বপ্নÑ যা প্রকো লারীপ্ররক িা মােপ্রক
ুস্থতাজপ্রেত কারনণ মােু মেখনত পানর। খারাপ স্বপ্ন মেনখ িামপ্রেনক থু থু মো এিং
লতাে মথনক অল্লার অে িাথিো করা ঈপ্রচত। স্বপ্ন কাঈনক ো িা এিং স্বনপ্নর ম্ভািয
ো প্রজপ্রে অল্লার কানছ চাা এিং ম্ভািয মে মথনক অল্লার অে চাআনত ।
অপ্ররি প্রিে অমগীর, প্রমরপুর, ঢাকা
িশ্ন-৩৩. ুে োতার মগাো মিলী ো ূে গ্রপ্রতার মগাো মিলী?
ঈত্তর: িথম কথা নচ্ছ ঈেনর ঈপর অল্লার প্রেম্পাত। ঈেনর জেয ারাম কাজ
করার মগাো রননছ। তনি ক্রপ্রমক েুানর ১েং এ অনছে ূে গ্রণকারী িা
েক্ষ্ণকারী। ২ েম্বনর ূে োতা, ৩  ৪থি েম্বনর াক্ষ্ী এিং মখক।
াোম মানে
িশ্ন-৩৪. িাকীনত মা প্রিপ্রক্রর মক্ষ্নত্র একটু মিলী োম প্রেন প্রক জানজ নি?
ঈত্তর: ো, জানজ নি ো। মিচানকোর মক্ষ্নত্র মক্রতা  প্রিনক্রতার একমত া লতি ।
মকাে মধাকা িা স্পষ্টতা ো থাকা এিং ূনের ংপ্রমেণ ো থাকাআ িড় কথা।
অপ্ররনির অম্মা, মমাাম্মেপুর, ঢাকা
িশ্ন-৩৫. অপ্ররনির অব্বা মারা যাার পর মথনক প্রেপ্রমত এপ্রতমনের খােয মেআ। এআ ানথ
অমার অব্বার জেয প্রেযত করা যানি প্রক?
ঈত্তর: প্রজ্ব যাঁ, একজনের মাগপ্রিরানতর জেয োে খরাত করার ম অপপ্রে অপোর
ক অপেজেনের জেয প্রেযত করনত পানরে এিং মটাআ ো। িাআ ঈপকৃ ত নিে
আেলাঅল্লা। ানি মকাে কমপ্রত নি ো কানরা জেয।
োম িকানল প্রেচ্ছু ক, প্রনট
িশ্ন-৩৬. অমার স্বামীর োলরম কম এিং অনরা প্রকছু িিনম অনছ। ঈপ্রে এক প্রিছাো
থানকে অর অপ্রম প্রেন্ন প্রিছাো থাপ্রক। এনত প্রক অমার মকাে মগাো নি?

ঈত্তর: িণিোেৃনষ্ট মনে নচ্ছ, প্রিছাো অাো করার ঈনেযাক্তা অপপ্রে প্রেনজআ। অপোর
স্বামীর আচ্ছা এটি প্রে। এ কাজটি অল্লা পছে কনরে ো। এটি মগাোনর কাজ।
অপপ্রে অল্লার গজি এিং া'েত মথনক িাঁচার জেয এ কাজ মথনক প্রিরত থাকুে। অপপ্রে
অপোর স্বামীর পরানধর জেয োী নিে ো। তার কাজ তার অমোমা প্রখা নি।
োম িকানল প্রেচ্ছু ক, ঈত্তরা, ঢাকা
িশ্ন-৩৭. প্রেুনেরনক যাকাত মো যানি প্রকো?
ঈত্তর: অপ্রথক
ি নযাপ্রগতা মুপ্রমনেরনক মো যা। যাকাত ছাড়া েযােয োে-েুোে
মথনক তানেরনক নযাপ্রগতা করনত মকাে প্রেনধ মেআ। তনি ে মুপ্রম থিা আানমর
িপ্রত অকৃ ষ্ট নত পানর এআ অলা যাকানতর থি মো মযনত পানর।
িশ্ন-৩৮. মপ্রজে কাঈপ্রন্পনর া প্রললু িকনল্প প্রকোনি মডানেলে মো যা?
ঈত্তর: মপ্রজে কাঈপ্রন্পনর া প্রললু িপ্রতপাে িকনল্পর োম নচ্ছ, ‘প্রচনেে
ননিার মিাগ্রাম'। এখানে াাযয পাঠানোর ঠিকাো, ১৫ মাোরাগাঁ জেপথ (৪থি
তা), মক্টর-৭, ঈত্তরা, ঢাকা-১২৩০, মিাে : ৮৮-০২-৮৯৫৪৩০৫, ০১৭৩৩-০৬৭২৬৮,
০১৮১৯-২২৭৬৭১, Email: macca@dhaka.net; Web: www.masjidcouncilbd.org
োআনে টাকা পাঠানত পানরে, মপ্রজে কাঈপ্রন্প, প্রাি েম্বর : গঝ-১০২৬২,
আাপ্রম িযাংক িাংানেল প্রপ্রমনটড, ঈত্তরা লাখা, ঢাকা।
মমাঃ মাম, ধােমপ্রে, ঢাকা
িশ্ন-৩৯. আা অল্লা আা মুাম্মে পালাপাপ্রল প্রনখ রাখা  এটা প্রক ঠিক?
ঈত্তর: ঠিক ে। আা অল্লা আা মুাম্মে পালাপাপ্রল প্রনখ রাখা ঠিক ে। এটি
মথিেনযাগয ে। অল্লা এিং রাূ (ঃ) অমানের েিা োিাার নিিাচ্চ কোর।
অল্লা নচ্ছে স্রষ্টা। অর ি প্রকছু আ ৃপ্রষ্ট। মুাম্মে (ঃ) প্রেনজ ৃপ্রষ্ট। প্রতপ্রে স্রষ্টার মকাে
ংল েে। স্রষ্টার ানথ ৃপ্রষ্টনক তু ো করা যা ো। ৃপ্রষ্ট জগনত মােু মেষ্ঠ ৃপ্রষ্ট। মােি
জগনত োিী-রাূরাআ মেষ্ঠ অর োিী রাূনের মনধয মুাম্মে (ঃ) মেষ্ঠ োিী। এ ি

প্রকছুর পনর অল্লার মকক্ষ্ প্রতপ্রে েে। প্রতপ্রে অল্লার িাো। ঐোনি পালাপাপ্রল কনর
মেখন প্রলরনকর মগাো নি। োঈযুপ্রিল্লাপ্র প্রমে যাপ্রক।
মাুে, ঢাকা
িশ্ন-৪০. অমার িড় োআ মানর মাথা াত মরনখ কম কনর িননছে, প্রতপ্রে অমানক মমনর
াপাতান পাঠানিে। েআন প্রতপ্রে তার প্রললু মছনর মরা মুখ মেখনিে। এখে প্রতপ্রে প্রক
করনিে ?
ঈত্তর: অল্লার োম িা তার প্রিাতী োম প্রেন কম করনত । েয কানরা োনম কম
করন মটি মারামক পাপ। রাূল্লু া . িননছে, ময িযপ্রক্ত অল্লা ছাড়া েয প্রকছু র
কম করনা ম কুিরী করনা থিা প্রলরক করনা। তাছাড়া অপোর োআ একটি েযা
কানজর কম কনরনছ যা েংগ করা জরুরী। অপোর োআনক তার এ পরানধর জেয
অল্লার কানছ তািা করনত নি এিং েপ্রিযনত অর এ ধরনের েযা করনিে ো িন
িপ্রতো করনত নি। অর খাঁটি মনে তািা করন অল্লা তানক ক্ষ্মা কনর প্রেনিে িন
অলা করা যা। তার কমটি ঠিক পিপ্রতনত ো া তানক কম েংনগর কািিারা
প্রেনত নি ো।
মুাম্মাে মামুেরু রপ্রলে, ঈত্তরা, ঢাকা
িশ্ন-৪১. মরাযার ম লুধু যাকাত প্রেনত , ো ময মকানো ম মো যা? ো কনর
িনিে প্রক।
ঈত্তর: প্রজ ো, মরাযার মানআ লুধু যাকাত প্রেনত  ো। িরং যাকাত যখে িরয  তখে
প্রেন মো ঈপ্রচত। রমাযাে মান যাকাত মো  মিপ্রল াানির অলা। লরী প্রিধাে
না, কানরা প্রেকট প্রোি পপ্ররমাণ ম্পে এক িছর থাকনআ তার পর ম ম্পনের যাকাত
িরয ন যা। তার জেয তখেআ তা অো করা োনা। লরী মকানো যর ছাড়া
যাকাত অোন প্রিম্ব করা ঠিক নি ো। তনি যাঁ, যপ্রে রমাযাে মা কাছাকাপ্রছ থানক
তান রমাযাে মানর জেয ামােয প্রকছুপ্রেে প্রিম্ব করা মযনত পানর।

িশ্ন-৪২. মরাযা মরনখ প্রমথযা কথা  শ্লী কথা িািপ্র করন মরাযার মকানো ক্ষ্প্রত নি প্রক?
ঈত্তর: মরাযা মরনখ প্রমথযা  শ্লী কথা িািপ্র করন মরাযার িরপ্রযযাত অো ন যানি
ঠিকআ প্রকন্তু মরাযার িযীত প্রজিত নি ো। রাূল্লু া . িননছে, ময মরাযাোর প্রমথযা
কথা  শ্লী কাজ িজি ে করনা ো তার পাোার িজি ে োরা অল্লার প্রকছু আ অন যা
ো। থিাৎ অল্লা তার মরাযার প্রেনক ভ্রুনক্ষ্প কনরে ো এিং তার মরাযা কিু কনরে
ো। ী িুখারী : ১৯০৩।
িশ্ন-৪৩. ারীর মল ম মূতঃ কখে, জাোনিে প্রক?
ঈত্তর : ারীর মল ম িযর ঈপ্রেত ার অগ পযিন্ত। মাে অল্লা পপ্রিত্র কুরঅনে
িনে, “অর মতামরা পাোার কনরা যতক্ষ্ণ রানতর কৃ ষ্ণনরখা নত উার লুভ্র মরখা
স্পষ্টরূনপ মতামানের প্রেকট িপ্রতোত ো । তঃপর রাপ্রত্র পযিন্ত প্রাম পূণি কনরা”।
ূরা ২ িাকারা, অাত-১৮৭এ অানত রানতর কৃ ষ্ণনরখা  উার লুভ্রনরখা োরা ুিপ্র
াপ্রেক মিাঝানো ঈনেলয।
মুাম্মাে অপ্রলক, লাপ্রন্তিাগ, ঢাকা
িশ্ন-৪৪. আাপ্রম িযাংক মথনক িাি েযাংল েযােয িযাংক এর মত ুে  ো মকে?
ঈত্তর : আাপ্রম িযাংক মথনক িাি েযাংল লরীতম্মত পিপ্রতনত প্রজিত। তাআ মটি
খিধ। প্রকন্তু েযােয িযাংনকর েযাংল ুেী মেনেনের প্রেপ্রত্তনত প্রজিত  প্রিধা তা ুে।
িশ্ন-৪৫. অপ্রম একজেনক ছ ক্ষ্ টাকা ধার প্রেনপ্রছ ঈক্ত টাকার যাকাত প্রক অমানক প্রেনত
নি?
ঈত্তর : অপপ্রে তার কাছ মথনক টাকাটি মিরৎ পানিে িন প্রেপ্রিত থাকন তার যাকাত
অপোনকআ প্রেনত নি। অর যপ্রে মিরৎ পাার িযাপানর প্রেপ্রিত ো ে তান এখে
যাকাত প্রেনত নি ো। যখে পানিে তখে এক িছনরর যাকাত প্রেনআ অো ন যানি।

মুাম্মাে িািু, াোর, ঢাকা
িশ্ন-৪৬. তারািীর াাত ো পড়ন মরাযা নি প্রক?
ঈত্তর : মরাযা স্বতন্ত্র একটি আিাোত এিং তারািীর াাত স্বতন্ত্র একটি আিাোত। মরাযা
মরনখ তারািীর াাত অো ো করন মরাযার মকানো ক্ষ্প্রত নি ো আেলা অল্লা। প্রতপ্রে
তারািীর াানতর াাি মথনক িপ্রিত নে। তারািীর াাত তযন্ত গুরত্বু পূণি একটি
আিাোত যা লুধু রমাযাে মানআ অো করার ূনযাগ পাা যা। লরী মকানো যর
ছাড়া এটি তযাগ করা ঈপ্রচত ে। রাূল্লু া . িনে, ময িযপ্রক্ত অল্লার িপ্রত ইমাে প্রেন
াানির অলা মরনখ তারািীর াাত অো কনর তার প্রিগত জীিনের গুোমূ ক্ষ্মা
কনর মো । ী িুখারী : ৩৭।
িশ্ন-৪৭. িা িছর খানেক অনগ অপ্রম এক মকাটি টাকা পাআ। ঈক্ত টাকা অমার প্রেকট এক
িছর প্রছ এিং পনর ৫০ ক্ষ্ টাকা খরচ কনরপ্রছ, এখে এক মকাটি টাকার যাকাত প্রেনত নি
প্রক?
ঈত্তর : প্রজ যা, এক মকাটি টাকার যাকাতআ প্রেনত নি। কারণ, এক িছর পূতি ার ানথ
ানথআ অপোর পর যাকাতটি অিলযক ন প্রগননছ। তনি যপ্রে অপপ্রে ৫০ াখ টাকা
এক িছর পূতি ার অনগ খরচ করনতে তান মনক্ষ্নত্র মকি ৫০ াখ টাকার যাকাত
প্রেনআ চনতা।
ুমাআা মিগম, প্রমরপুর, ঢাকা
িশ্ন-৪৮. যাকাত এর থি প্রাি কনর প্রেন্ন একাঈন্ট কনর ারািছর ধনর তা প্রিতরণ করা
যানি প্রক?
ঈত্তর : যাকাত অোনর মক্ষ্নত্র প্রেম না েপ্রতপ্রিনম্ব তা অো কনর মো। লরী
মকানো যর ছাড়া তানত মেরী করা েত ে। লরী যর িনত িুঝা মযমে, যাকাত
মোর মনতা মাক পাা যানচ্ছ ো িা যানেরনক যাকাত প্রেি তানের প্রেকট মপৗঁছার ুনযাগ
নচ্ছ ো, এ ধরনের প্রকছু ন প্রেন্ন কথা। েযথা যাকাত একাঈনন্ট জপ্রমন মরনখ
ারািছর ধনর তা প্রিতরণ ঠিক নি ো। লরীনতর েৃপ্রষ্টেপ্রে না কযাণকর কানজ প্রিম্ব

ো কনর িপ্রতনযাপ্রগতার প্রত অনগ অনগ করা। অল্লা িনে, “মতামরা কযাণকর কানজ
িপ্রতনযাপ্রগতা কনরা”। ূরা ২ িাকারা, অাত-১৪৮। তনি যা, অপপ্রে যপ্রে পরিতী
িছনরর যাকাত প্রগ্রম প্রাি কনর একাঈনন্ট মরনখ ারািছর ধনর প্রিতরণ করনত চাে মটি
করা যানি।
িশ্ন-৪৯. একআ িযপ্রক্তনক একআ িছনর িারিার যাকাত মো যানি প্রক?
ঈত্তর : প্রজ যা, মো যানি।
িশ্ন-৫০. গরীি মাকনের যাকানতর থি প্রেন প্ররকা প্রকনে মোর পর তা মথনক থি ংগ্র
কনর অিার েয গরীি মাকনক প্ররকা প্রকনে মো যা প্রক?
ঈত্তর : যাকানতর টাকা যানক মো  তানক লতি ীেোনি এ টাকার মাপ্রক িাপ্রেন প্রেনত
। কানজআ যাকানতর থি প্রেন ক্রকৃ ত প্ররকা মথনক থি ংগ্র কনর তা প্রেন েয
কাঈনক প্ররকা প্রকনে মো যানি ো। তনি যানক প্ররকা প্রকনে প্রেনে তার ঈন্ননের জেয
তানকআ অনরকটি প্ররকা িা েয প্রকছু প্রকনে মো যানি, িরং মটা নি অর ঈত্তম কাজ।
মকেো এনত কনর তার েপ্ররদ্রতা েূর নি।
গত ংখযা প্রেনের িশ্নটির ঈত্তর প্রিপ্রন্টং ত্রটির কারনণ ছাপা ো া অমরা েুঃপ্রখত
পুেরা িশ্নটি ছাপা না।
অপ্রে, পািো
িশ্ন-৫০. তারািীর োমাজ ো পড়ন প্রক মরাযার মকাে ক্ষ্প্রত নি?
ঈত্তর: জ্বী ো, তারাপ্রি ো পড়ন মরাযার মকাে ক্ষ্প্রত নি ো। তনি তারািীর োমানজর
াি মথনক িপ্রিত নিে।

এআ প্রিোনগ অপপ্রে িশ্ন পাঠানত পানরে
িশ্ন পাঠািার ঠিকাো : মাপ্রক প্রজোা, িাড়ী েং-১৫, মাোরগাঁ জেপথ, মক্টর-৭,
ঈত্তরা মনড টাঈে, ঢাকা-১২৩০

