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উপসম্পাদকীয়
মাকাসিদে শরিয়ার আলোকে ব্যাংকিং ও করণীয়
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
১১ জুলাই ২০১৫,শনিবার, ০০:০০

ইসলামী ব াংক ইসলািম অথনীিতর একিট ােয়ািগক
। আর ইসলািম অথনীিতর ল হেলা আিথক ে মাকািসেদ
শিরয়াহ বা বায়ন। ব াংিকং-এ শিরয়ার উে শ বা বায়ন ইসলািম ব াংিকংেয়র মূল উে শ ।
আমােদর দেশর ইসলািম ব াংিকং চচায় সুেদর িত াপন তথা ইসলািম প িতর অনুসরণ ও অনুশীলন
পেয়েছ।
িনয়ার অন ান দেশর অব াও ব িত ম নয়। এ সে ২০১০ সােল আজারবাইজােনর বাকুেত ইসলািম উ য়ন ব াংেকর
৩৫তম বািষক সে লেন ইসলািম ব াংক ও আিথক িত ােনর আ জািতক কাউি েলর (CIBAFI) চয়ারম ান শখ
সােলহ কািমল বেলেছন: গত দশক িলেত ব াংকার, গেবষক ও শিরয়া িবেশষ রা ইসলািম ব াংিকংেয়র প িতগত িদেক
বিশ জার িদেয়েছন। লনেদেন হালাল প িত অনুসরেণ িকছুটা সফলতাও এেসেছ। িক ইসলািম ব াংক ব ব ার
‘মাকািসদ’ বা উে শ গত িদকিট যথাথ অ ািধকার পায়িন।
দি ণ ও দি ণ-পূব এিশয়ার থম ইসলািম ব াংক কােয়ম হয় বাংলােদেশ ১৯৮৩ সােল। এই ব াংেকর থম শাখার
উে াধন উপলে সংবাদপে কািশত াড়পে খ াত অথনীিতিবদ ড. এম এন দা বেলিছেলন: ইসলািম ব াংিকং
‘তাি ক ে ’ জয়ী হেয়েছ। এখন এেক ‘পিরচালনগতভােব’ সফল হেত হেব। গত িতন দশেক বাংলােদেশ ইসলািম
ব াংিকং ‘প িতগত’ সফলতা মাণ কেরেছ। এই সাফেল র পথ ধের দেশর সািবক ব াংিকং কারবােরর এক চতুথাংশ এবং
বসরকাির ব াংিকংেয়র এক তৃতীয়াংশ ইসলািম প িতেত পিরচািলত হে । দেশর ইসলািম ব াংিকং এর বৃি চিলত
ধারার ব াংিকং এর চাইেত বিশ।
এই পটভূিমেত এখন দখা দরকার, মাকািসেদ শিরয়ার আেলােক এর ‘উে শ গত সাফল ’ অজেন বাংলােদেশর ইসলািম
ব াংিকং কতটা সফল হেয়েছ?
মাকািসেদ শিরয়া
‘মাকসাদ’ শ িট বাংলাভাষায় সুপিরিচত। এর ব বচন ‘মাকািসদ’। শাি কভােব ‘মাকািসদ’ মােন কােনা িকছুর উে শ ,
ল , ই া, হতু বা তাৎপয। আর শিরয়া হেলা সুিনিদ িকছু িব াস, কাজ ও অনু ােনর সামি ক প। শিরয়ার ল ও
উে শ ই মাকািসেদ শিরয়া।
বােরা শতেকর ইমাম গা ািলর মেত, মূলগতভােব মাকািসেদ শিরয়ার স ক কল ােণর সােথ। যা িকছুর ারা মানুেষর
িব াস, জীবন, বুি বৃি , বংশধারা ও স েদর সুর া হয় তা-ই কল াণ। এ িনিরেখ কল াণকর সবিকছুর সহায়তা করা এবং
যাবতীয় অকল াণ দূর করাই মাকািসেদ শিরয়াহ।
চৗ শতেকর ইমাম শািতিব বেলন, ব
ে মানুষ বাধ হেয় আ াহর াকৃিতক িনয়ম ও িবধােনর আনুসরণ ও অনুগত
কের থােক। জীবেনর অন সব ে ও তােক আ াহর আেদশ-িনেষেধর অনুগামী করা শরীয়ার উে শ । িবশ শতেকর ইবনু
আ েরর মেত, ইসলািম শিরয়ার উে শ হেলা মানব জািতর কল াণ। আর কল াণ সািধত হয় মানুেষর িবেবক-বুি র সু তা,
কেমর যথাথতা ও জীবেনাপকরেণর উৎকেষর ারা। বতমান শতেকর িচ া নায়ক ইউসুফ আল কারজািভ মাকািসেদ
শিরয়ােক আেরা সরলভােব উপ াপন কেরন। িতিন বেলন: শিরয়ার ল হেলা কল াণ িনি ত করা এবং অকল াণ দূর
করা।
মাকািসদ তে র উ ব ও িবকাশ
‘মাকািসদ’ পিরভাষািট থম ব বহার কেরন তােবিয় যুেগর িচ ািবদ ইমাম িতরিমিজ। এরপর আবু জােয়দ আল বালিখ
(ওফাত-৯৩৩ ি :), ইবেন বাবাইয়াহ আল-কুি (ওফাত-৯৯১ ি :) এবং আল-আিমির আল-ফাইলাছুফ (ওফাত-৯৯১ ি :)
মাকািসেদর গেবষণােক উে খেযাগ পযােয় এিগেয় নন।
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দশম শতেক মাকািসদ িবষয়ক আেলাচনা াথিমক পযায় অিত ম কের। পরবতী ৩০০ বছের িবষয়িট কাঠােমাগত প
পায়। চৗ শতক নাগাদ এ িবষেয় পূণা উসুল বা নীিতশা তির হয়। এই মু েত বশ কজন মনীষী মাকািসেদর তাি ক
িভি ও কাঠােমা িনমােণ অবদান রােখন :
একাদশ শতেকর মনীষী আল জুয়াইিন (ওফাত-১০৮৫ ি :) মাকািসেদর আেলােক মানুেষর চািহদােক পাঁচ ের ভাগ কেরন।
স িল হেলা : ১. অপিরহায েয়াজন, ২. সাধারণ েয়াজন, ৩. নিতক আচরণ, ৪. সাধারণ অনুেমাদন এবং ৫. িবিবধ
েয়াজন (সুিনিদ নয়)। তার মেত, মাকািসেদ শিরয়া হেলা ঈমান, জীবন, বুি বৃি , বংশধারা ও স েদর িনরাপ া িনি ত
করা।
জুহাইনীর এই ‘ েয়াজনীয়তা র ত ’ (Theory of levels of necessities)-এর আেলােক তার ছা ইমাম গা ািল
(ওফাত ১১১১ ি :) শিরয়ার উে শ েক পাঁচ ের িবন কেরন। গা ািল তার র িবন ােস িব াস, জীবন, িবেবক,
বংশধারা ও স দ সুর ার কথা বেলন।
তেরা শতেকর ইবেন আব স সালাম (ওফাত ১২০৯ ি :) এবং িশহাব উ ীন আল কারািফ (ওফাত ১২৮৫ ি :) মাকািসেদ
শিরয়ার তাি ক িবে ষেণ নতুন মা া যাগ কেরন। চৗ শতেক শামসু ীন ইবনুল কাইয়ুম (ওফাত ১৩৩৭ ি :) আিথক
কারবাের ন ায়স ত মূল , যুি স ত িতপূরণ, উপযু মজুির ও স ত মুনাফা িবষেয় আেলাচনা কেরন। সই আেলােক
আিথকে ে সুিবচার (আদল) এবং জন াথ (মাসলাহা আল আ াহ) সুর ার কথা বেলন িতিন।
চৗ শতেকর অপর িচ ানায়ক আবু ইসহাক আল শািতিব (ওফাত ১৩৮৮ ি :) মাকািসেদ শিরয়ার ব াখ ায় জুহাইিন ও
গাজজািলর র িবন াস সমথন কেরন। তেব িতিন মাকািসদ হািসেলর প িত ও কম- কৗশল িনেয় আেরা িব ািরত
আেলাচনা কেরন। শািতিব পূেবা পাঁচিট েয়াজনেক িতন ের পুনিবন াস কেরন। স িল হেলা ১. জ িরয়াত, ২.
হািজয়াত ও ৩. তাহসািনয়াত।
পরবতী যুেগ ইজেতহােদর ধারা বল হেয় পেড়। আঠােরা শতেকর শষ নাগাদ এে ে কাযত ব া নেম আেস। এরপর
িবশ শতেক ক’জন মনীষী এ িবষেয় কাজ কেরন। তােদর মেধ মাহা দ আল তািহর ইবেন আ র (ওফাত ১৯০৭ ি :),
রিশদ িরদা (ওফাত ১৯৩৫ ি :), মুহা দ আল গাজািল (ওফাত ১৯৯৬ ি :), ড. ইউসুফ আল কারজািভ (জ ১৯২৬ ি :),
াহা আল আওয়ািন (জ ১৯২৬ ি :) এবং ড. এম ওমর চাপড়া (জ ১৯৩৩ ি :) িবেশষ
পূণ।
শািতিবর মাসলাহা িপরািমড
মাকািসেদ শিরয়ার আেলােক মানুেষর চািহদা বা েয়াজনীয়তা মূল ায়েন শািতিবর র িবন াস ‘মাসলাহা িপরািমড’ নােম
পিরিচত হেয়েছ। আধুিনক িচ ািবদরা এই কাঠােমািটেক িবেশষ
িদে ন। ইসলািম ব াংেকর নীিত ণয়ন ও িস া
হেণ চািহদার এই অ ািধকার রিভি ক িবেবচনা িবেশষ
লাভ কেরেছ।
ক) জ িরয়াত : শািতিবর মেত জ িরয়াত হেলা স সব অিত আবশ কীয় িবষয় যা ছাড়া মানব কল ােণর গিতধারা ব াহত
হয়। জ িরয়াত পূরণ না হেল জীবেন িবপযয় দখা দয়।
জ িরয়ােতর ৫ ভাগ: ইমাম শািতিব জ িরয়াত বা অপিরহায চািহদােক পাঁচ ভাগ কের তার িতিটর হফাজত করা
অত াবশ কীয় কতব িবেবচনা কেরন। িতিন বেলন, সকল নাগিরেকর জন অত াবশ কীয় এই পাঁচিট চািহদা িনি ত করা
রাে র সেবা অ ািধকারমূলক দািয় ।
িহফজুদ ীন বা িব ােসর িনরাপ া
ীন পিরপালন এবং এ ে যাবতীয় সীমাল ন, অন ায় ও জুলুম থেক ীিন জীবেনর সুর া শিরয়াহর উে শ । ীেনর
অনুসরণ এবং সংর েণর ছাড়া মানিবক শাি , সামািজক শৃ লা ও সমৃি স ব নয়, বরং সমাজ মানিবকতা ও নিতকতা
হািরেয় ভারসাম হীন হেয় পেড়।
িহফজুননফস বা জীবেনর িনরাপ া
ইসলােমর দৃি েত নফ বা জীবন আ াহর প থেক অতীব মূল বান আমানত। এর সংর ণ, সু তা িবধান এবং জীবেনর
অিধকার যথাযথভােব আদায় করা সকল মানুেষর কতব । জীবেনর সুর া ও িবকাশ সাধন করেত হেব এবং সকল কার
িত ও িবপযয় থেক জীবেনর িনরাপ া িনি ত করেত হেব। এ জন অন ায় হ ে প, অৈবধ হত াকা , আ হত া,
গভপাত ইত ািদ িনিষ করা হেয়েছ।
িহফজুল আকল বা বুি -িবেবক িনরাপ া
আ াহ মানুষেক বুি -িবেবক ও ই াশি িদেয় অন সব াণীর ওপর
িদেয়েছন। মানুষেক িবেবক বুি অনুযায়ী
ফয়সালা করার সামথ দয়া হেয়েছ। সই সােথ তােক কল াণ বৃি ও অকল াণ দূর কের মাকািসেদ শিরয়াহর ল অজেনর
দািয় দয়া হেয়েছ।
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িহফজুন নসল বা বংশধারা িনরাপ া
মানুষ আ াহর খিলফা িহসােব এ িনয়া আবাদ করেব। মানুেষর বংশধারা র ার জন আ াহ তায়ালা নারী ও পু ষ সৃি
কেরেছন এবং সু ও পিব জীবনযাপেনর জন ববািহক স কিভি ক পািরবািরক ব ব া িদেয়েছন এবং সামািজক
িবশৃ লামু সুসভ উ াহ গঠেনর সুেযাগ িদেয়েছন। মানুষেক এই বংশধারা সংর েণ সব ব ব া করেত হেব।
িহফজুল মাল বা স েদর িনরাপ া
স দ সংর েণর জন ন ায়-নীিত, িনরাপ া ও স ি র িভি েত স দ অজন ও লন- দেনর িনরাপ া িনি ত করেত হেব
এবং চুির, ডাকািত, স াস ও রাহাজািনসহ সীমাল নমূলক কাজ থেক স দ র ার িন য়তা িবধান করেত হেব। ইসলােম
স দেক জীবনধারেণর জন অত
েয়াজনীয় িবেবচনা কের এর সংর েণর উপর
দয়া হেয়েছ। ইমাম শািতিব
স দ সংর ণেক রাে র
পূণ কতব বেলেছন।
খ) হািজয়াত : হািজয়াত হেলা পিরপূরক কল াণ। দনি ন জীবনযা ার েয়াজেনর বড় অংশই হািজয়াতমূলক। রা াঘাট,
যানবাহন, খলার মাঠ, পাক ইত ািদ মানুেষর জীবন-যা ােক সহজ ও আরামদায়ক কের। এ িল মানুষেক ক ও িত থেক
রা কের। এসেবর অভােব জনজীবন অচল হয় না, তেব া
ব াহত হয়। জীবনেক সহজ সু র আরামদায়ক করেত
হািজয়ােতর যাগান ও সংর ণ মাকািসদ শরীয়া ি তীয় অ ািধকার।
গ) তাহসািনয়াত : তাহসািনয়াত মােন সু র ও উ ম। অপিরহায ও পিরপূরক কল াণ অজেনর পর জীবনেক আেরা সু র,
পিরপািট ও অিধকতর সৗ যমি ত করেত যা িকছু দরকার, স িল তাহসািনয়ােতর পযায়ভু । তাহসািনয়াত মানুেষর
রীিত-নীিত ও আচার-আচরেণ পির তা ও পিরপূণতা আনার সহায়ক। তাহসািনয়াত ব াি শীল। তাহাসািনয়ােতর স ক
মবধমান কল ােণর সােথ।
শািতিব ও মাসেলার চািহদা সাপােনর তুলনা
শািতিবর চািহদা ত আেলাচনা সে মাসেলার িবেবচনািট মূল ায়ন করা যেত পাের। িবশ শতেকর মানবতাবাদী
মন িবদ আ াহাম হ ার মাসেলার (১৯০৮-১৯৭০) ‘চািহদা সাপান ত ’ (Need Hierarchy) আধুিনক ব ব াপনায়
িবখ াত হেয়েছ। তার মেত, মানুেষর পাঁচিট চািহদা সুিনিদ এবং আনু িমক। যথা ; ১. জিবক (Physiological), ২.
িনরাপ ামূলক (Safety & Security), ৩. সামািজক (Social), ৪. মযাদাগত (Self esteem) এবং ৫. ব ি
পিরপূণতা (Self Actualization)। এসব চািহদা িনচ থেক মশ িপরািমেডর মেতা পরবতী ধােপ উপেরর িদেক যায়।
মাসেলার চািহদাত িবষয়িভি ক (Subjective) যার পূরণ একা ভােব ব ি র িনজ সামথ ের ওপর িনভরশীল।
অন িদেক ইমাম শািতিবর মাসলাহা িপরািমড কল াণেকি ক ও উে শ িভি ক (Objective Oriented)। ফেল শািতিবর
চািহদা সাপান ব ি র ‘সামথ’ নয়, বরং সবজনীন ‘ েয়াজন’-এর ম অ ািধকােরর িভি েত িবন । শািতিবর মেত,
মানুেষর সব জ ির েয়াজন বা চািহদা অ ািধকার িভি েত পূরণ করেত হেব। এ ে সামথ যার যত কম, তার িত
রা , সমাজ ও কল াণ তী িত ান তত বিশ দরিদ হেয় দািয় পালন করেব। এই দৃি ভি ‘মাসেলা মেডেল’ অনুপি ত।
মাকািসেদ শিরয়া ও ইসলািম ব াংিকং
ড. এম উমর চাপড়ার মেত, ইসলািম অথনীিতর ল ও উে শ হেলা কল াণমূলক সমাজ। স সমােজ সব িত ান ন ায়,
সমতা ও াধীনতার জন কাজ করেব। ইসলািম ব াংক ইসলািম অথনীিতর মাকািসদ বা উে শ পূরেণর লে কােজর সব
ে অথৈনিতক কল াণ, সবজনীন াতৃ ও আিথক সুিবচার িনি ত করেব।
পুঁিজবাদী অথৈনিতক দশন মানুেষর অসীম অভাব ও সসীম স েদর কথা বেল এবং এ ই এর ভারসাম র া পুঁিজবাদী
অথনীিতর ধান চ ােল । অন িদেক ইসলািম দশেন স েদর মািলক আ াহ অভাবহীন ও অমুখােপ ী। আ াহর খিলফা
বা াি েপ মানুষ তার মািলক ও পালনকতার আেদশ ও িনেষেধর অনুবতী হেয় স দ অজন ও ব বহাের ‘আদল’ বা
ন ায়িবচার এবং ‘ইহসান’ বা দয়ার নীিত অনুসরন করেব। তারা কল াণমূলক অথৈনিতক িত ান বা ‘মা ফ’ কােয়ম
করেব। মানুষেক সব অন ায়-অৈনিতকতা বা ‘মুনকার’ থেক িবরত রেখ তােদর জীবনেক বাঝা-ব ন ও ক -যাতনা থেক
মু করেব।
মানুেষর দািয় হেলা কল াণ অজেনর জন কাজ করা। সব মানুেষর আিথক েয়াজন পূরণ সই কল ােণরই অংশ। লাভ বা
GREED-এর পিরবেত কৃত চািহদা বা NEED- ক অ ািধকার িদেয় দরদ ও দািয় েবােধর সােথ স দ উৎপাদন,
ভাগ ও ব বহার করেল স দ ও চািহদার টানাপেড়ন কেম যােব। একজন লাভী মানুেষর লাভ পূরণ পৃিথবীর সব স দ
িদেয়ও স ব নয়। িক সব মানুেষর কৃত চািহদা পূরেণ পৃিথবীর স দ পযা ।
১৯৭৮ সােল ওআইিস ণীত ইসলািম ব াংেকর সং ায় বলা হেয়েছ : ‘ইসলািম ব াংক একিট আিথক িত ান, যা তার
মৗিলক িবধান ও কমপ িতর সকল ের ইসলািম শরীয়ার নীিতমালা মেন চলেব এবং কমকাে র সকল পযােয় সুদেক
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বজন করেব।’ এই সং ার ’িট িদক
। মাকািসেদ শিরয়ার আেলােক কল াণ আহরণ ও সুদসহ যাবতীয় অকল াণ
দূরীকরণ।
মাকািসেদর আেলােক ইসলািম ব াংেকর জমাকায ম
ইসলািম ব াংক সব েরর জনগণেক স েয়র অভ াস গেড় তুলেত সাহায কের। জনগেণর স য়েক শিরয়াস ত খােত ও
প িতেত িবিনেয়াগ কের হালাল মুনাফা অজেন সাহায কের। আিথক লনেদেনর সব ে◌ সুদ স ূণ পিরহার কের হালাল
প িত অনুসরেনর ফেল মাকািসেদর আেলােক ঈমান সংরেণর (িহফজু ীন) পাশাপািশ জীবন-জীিবকার বধ ও ন ায়ানুগ
পথ সািরত হয়। স য়ী জমার ে ব াংক লাভ- লাকসান অংশীদারী ‘মুদারাবা’ এবং চলিত জমার জন ‘আল ওয়ািদয়া’
প িত অনুসরণ কের। ‘মুদারাবা’ প িতেত াহক ‘র ুল মাল’ (স েদর মািলক) েপ ব বসােয় অংশীদার হয়। ব াংক
‘মুদািরব’ (উেদ া া, শিরক ও ব ব াপক) িহেসেব কারবােরর ব ব াপনা কের। ‘আল ওয়ািদয়া’ প িতেত চলিত াহকগন
অথ িনরাপেদ হফাজেতর জন জমা রােখন। াহক ‘মুয়াি ’ এবং ব াংক ‘মুয়া া ইলাইেহ’ েপ চুি ব হন। ব াংক জমাকৃত
অথ বধ ব বহােরর জন াহেকর কাছ থেক অনুমিত নয়। এিট সােবিক চলিত িহসােবর ইসলািম িবক ।
আিথক অ ভুি ব াংিকং এর একিট
পূণ উে শ যা অবািরত জনকল াণ বা ‘মাসািল ল মুরসালাহ’ ক িত া কের।
ইসলািম ব াংক
থেকই
াথিমক জমার িভি েত িহসাব খালার সুেযাগ সৃি কের সমােজর িন¤œিব মানুষেক
ব াংিকং সবার সােথ যু কের। প ী উ য়ন কমসূিচর অধীেন আইিবিবএল কৃষকেদর জন ১৯৯৫ সাল থেক চালু কেরেছ
১০ টাকা াথিমক জমািভি ক িহসাব। নূ নতম াথিমক জমায় গােম স িমক, পির তা কমী, ুেলর ছা ছা ী,
কমজীবী িশ ও পথিশ েদর িহসাব খালার মাধ েমও ইসলািম ব াংক িল জনকল ােণ অংশ িনে ।
স েদর ব ন ও মানুেষর পরকালীন কল ােণ ওয়াকফ একিট কল াণকর ব ব া। ঔপিনেবিশক শাসেনর আেগ মুসিলম
শাসন আমেল দেশর ায় এক চতুথাংশ স দ িছল ওয়া ফকৃত ও লােখরাজ যার আেয় িশ া ও সামািজক কল াণমূলক
কাজ পিরচািলত হেতা। ইংেরজ লােখরাজ স ি বােজয়াফত আইেনর মাধ েম এই কল ােণর অথ ও স দ আ সাত করার
ফেল জনগেণর সামািজক ও সাং ৃিতক জীবেন িবপযয় দখা দয়, জনকল াণ িবিঘœত হয়। এরপর থেক ওয়াকেফর মেতা
পূণ িত ানিটর ভূিমকা পুন ার হয়িন।
দেশর কােনা কােনা ইসলািম ব াংক সই কল াণধারা পুন ীিবত করার লে ‘ক াশ ওয়া ফ আমানত’ সবার অধীেন
িব বানেদর ওয়াকফকৃত অেথর আয় ওয়ািকেফর িনেদশনা অনুযায়ী সমােজর অভাবী মানুেষর কল ােণ ব য় কের থােক। এ
ছাড়াও িবিভ ইসলািম ব াংক হজ আমানত, মাহর আমানত, িববাহ আমানত ভৃিত িবেশষ কল াণকর িহসাব পিরচালনা
করেছ।
িবে র ায় ৫০০ ইসলািম ব াংেক বতমােন মাট ৩৮ িমিলয়ন িহসাব াহক রেয়েছন। এর মেধ ১১.৭০ িমিলয়ন বা ৩৫
শতাংশ রেয়েছ বাংলােদেশর ইসলািম ব াংক িলর। দেশর একিট ইসলািম ব াংক এককভােব িবে র ায় ২৫ শতাংশ
ইসলািম ব াংিকং িহসাব পিরচালনা করেছ। মাকািসেদ শরীয়ার আেলােক আিথক অ ভুি র কায েম বাংলােদেশর ইসলািম
ব াংিকং খাত িনয়ার অন ান দেশর তুলনায় অ গামী।
মাকািসেদর আেলােক িবিনেয়াগকায ম
ইসলািম ব াংেকর িবিনেয়াগ কায েমর মূল িবেবচ হেলা কল াণ বৃি করা এবং অকল াণ দূর করা। ধন-স দ ধুমা
ধনীেদর মেধ ই পু ীভূত না হেয় তা যন সবজনীন কল ােণ িনেয়ািজত হয় এিদেক খয়াল রেখ জনগেণর কাছ থেক স দ
আহরণ এবং তা সমােজর উৎপাদন ম ব াপক উেদ াগী মানুেষর মেধ ছিড়েয় দয়া ইসলািম ব াংেকর নীিত ও কৗশল।
জনকল াণধমী উে শ পূরেণর জন মুি েময় হােত িবিনেয়াগ পু ীভূত করার পিরবেত আকৃিত, কৃিত ও খাত এবং
ভৗেগািলক এলাকা অনুযায়ী িবিনেয়াগ ছিড়েয় িদেয় ব নমূলক সুিবচার িনি ত করা মাকািসেদ শরীয়ার িহফজুল মাল
বা বায়েনর
পূণ ল । ইসলািম ব াংিকং কায েম উৎপাদন ও মুনাফা শষ কথা নয়। কার জন উৎপাদন, কী
উৎপাদন এবং িকভােব উৎপাদন এ িতনিট িবষয় সামেন রেখ সবজনীন কল ােণর নীিতর িভি েত উৎপািদত পেণ র ব ন
িনি ত করা অত াবশ ক।
দেশর সামি ক ব াংিকং কারবাের সারা দেশর ায় ছয় কািট াহেকর জমা অেথর ায় আিশ ভাগই ঢাকা ও চ ােমর
কিতপয় এলাকার বড় িবিনেয়াগ াহেকর মােঝ পু ীভূত হেয়েছ। দেশর মা কেয়কেশা িবিনেয়াগ াহেকর ভােলা-মে র
সােথ দেশর ব াংিকং কায েমর ভােলা-মে র ভাগ জিড়েয় গেছ। এ ধরেনর কায ম মাকািসেদ শিরয়ার পিরপ ী।
ইসলািম ব াংেকর িবিনেয়াগ প িত ও খাত শিরয়ার দৃি েত বধ হওয়া আবশ ক। আিথক িবেবচনায় কান ব বসা যেথ
লাভজনক হেলও জন ােথর জন িতকর কােনা পেণ ইসলািম ব াংক িবিনেয়াগ কের না। লােভর লােভ িসগােরট বা
মেদর ফ া িরেত িবিনেয়াগ করেত পাের না। সুেদর কারবার, জুয়া, ফটকাবাজারী, অ ীলতা, ভজাল ব বসায় ইসলািম
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ব াংক জিড়ত হয় না। ইসলািম ব াংক ব ব ায় সামািজক কল াণমূলক খােত িবিনেয়াগ উৎসািহত হয়। ইসলািম ব াংক
আিথক কারবাের অকল াণ দূর করার জন কাজ কের।
অথৈনিতক ও সামািজক উ য়েনর ই ধারার মােঝ ভারসাম রেখ সামািজক সাম ও ন ায়িবচার িত ায় মাকািসেদ
শিরয়াহর জ িরয়ােতর পাঁচিট শত পূরেণ কাজ করা ইসলািম ব াংেকর বুিনয়ািদ ল । ইসলািম ব াংক িল এজন ু ও
মাঝাির িবিনেয়াগ এবং সাধারণ মানুেষর চািহদােক অ ািধকার িদেয় দেশর সব এলাকায় সমেবত অংশ হণ িনি ত করার
মূলনীিত বা বায়েনর চ া করেছ।
ইসলািম ব াংেকর সােথ াহকেদর স ক দাতা- িহতা বা খাতক-মহাজেনর নয়। এক. িশরকাত বা লাভ লাকসান
অংশীদারী প িতেত ইসলািম ব াংক ও াহেকর স ক অংশীদািরে র। ই. কৃত পেণ র বচােকনার মাধ েম াহক ও
ব াংেকর মেধ
তা ও িবে তার স ক গেড় ওেঠ এবং িতন. ইজারা প িতেত কারখানার মূলধনী য পািত, যানবাহন,
বািড় ইত ািদর ভাড়া দাতা ও ভাড়া হীতা েপ ব াংক ও াহেকর মেধ স ক সৃি হয়। এই িতনিট প িত মানুেষর দীঘ
চিলত াভািবক লনেদন কায েমরই িত িব।
িশরকােতর ে াহকগণ মুদারাবা বা মুশারাকা প িতেত ব বসােয়র অংশীদার হন। ‘বাই’ বা বচােকনার ে কৃত
পেণ র তা-িবে তা েপ বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়া াল, বাই-সালাম ভৃিত প িতেত াহক ও ব াংক চুি কেরন। ইজারা
প িতেত ভাড়ািটয়া ও ভাড়া দানকারী েপ ই প কারবাের শিরক হন।
ইসলািম ব াংক তার বচােকনা প িতেত কৃত পেণ র য়-িব য় িনি ত কের। এর ফলাফল সুদিভি ক লনেদন থেক
িভ । টাকা িনেজ কােনা পণ নয়। এর িনজ কান উৎপাদন মতা নাই। পণ বচােকনার মাধ ম, পিরমাপ, মানদ বা
ভা ার মা । এর ব ত য় ঘিটেয় সই মাধ মেক পেণ র মেতা বচােকনার ফেল আিথক িবশৃ লা সৃি হয়। যিটেক
এিরে াটল ‘কৃি ম জািলয়ািত কারবার’ িহেসেব দেখেছন। এই অকল াণ দূর করা ইসলািম ব াংেকর অন তম মাকািসদ।
সমািজক উ য়েন ইসলািম ব াংিকং
বাংলােদেশর ইসলািম ব াংক িল তােদর িবিনেয়াগ কায েমর মাধ েম শিরয়ার উে শ পূরেণ িব ৃত ে কাজ করেছ।
দেশর িশ -বািণজ স সারণ, দাির িবেমাচন, কমসং ান সৃি , আবাসন সমস ার সমাধান, নারী উ য়ন ও মতায়ন,
া খােতর উ য়ন, মানবস দ উ য়ন, পিরেবশ সংর ণ ও সবুজ ব াংিকং, সামািজক দায়ব তা (িসএসআর) ইত ািদ
পূণ খােত ইসলািম ব াংক েলা উে খেযাগ অবদান রাখেছ।
ব াপক সামািজক জনকল ােণর লে ইসলািম ব াংক িল াভািবক লনেদেনর বাইের জনকল ােণর উে েশ িশা, া ,
েযাগ ব ব াপনা, ীড়া, সাং ৃিতক উ য়ন, সৗ যবৃি , আেসিনক মু পািন ক , ফমািলনমু খাদ িনি তকরণ
সহায়তা ভৃিত কায েম অংশ িনে । বন া গত, িসডর আ া , ম াপীিড়ত, শীতাত এবং িবিভ াকৃিতক েযােগ
িত জনেগা ীর জন ইসলািম ব াংক েলা সব সময় াণ সহায়তা িনেয় পােশ দাঁড়ায়।
িশ ার অিধকার সংর ণ বা িহফজুল আকল িনি ত করেত ইসলািম ব াংক েলা মধাবী অিত দির িশ াথীেদর জন
িবিভ ময়ািদ িশ া বৃি র ব ব া করা ছাড়াও িবিভ ইসলািম ব াংক ি - ুল, ম ব, মাদরাসা, কেলজ, িব িবদ ালয়,
মিডক াল কেলজ, নািসং িশ ণ ইিনি িটউট, টকিনক াল ইিনি িটউট, ভােকশনাল িনং স ার পাঠাগার ইত ািদ
পিরচালনা করেছ।
া সবা খােত িবপুল িবিনেয়াগ করা ছাড়াও আইিবিবএল ১০২১ শয ািবিশ ছয়িট িনজ হাসপাতাল ও সাতিট
কিমউিনিট হাসপাতাল এবং পাঁচিট হািমওপ ািথক িকিনক পিরচালনা করেছ। এই কায েমর অধীেন িত বছর ায় ১০
লাখ রাগী সরাসির িচিকৎসা সবা পান। এ ছাড়া ামীণ দির জনেগা ীর মেধ াম মাণ চ ুিশিবর, সু েত খাতনা ভৃিত
কমসূিচ রেয়েছ িবিভ ইসলািম ব াংেকর।
মাকািসদ অজেন িকছু করণীয়
ইসলািম ব াংিকং এ দেশর আিথক খােত য কল াণমুখী ধারা সৃি কেরেছ মাকািসেদ শিরয়ার আেলােক স ধারা বগবান
করার জন েয়াজন আইিন সুিবধা, কাঠােমাগত সং ার, নীিতিনধারক, পিরচালক ও পশাদার ব াংকারেদর ানগত সামথ
এবং জনগেণর সেচতনতা বৃি । আিথক অ ভুি , মানিবক ব াংিকং, সামািজক দায়ব তা, নারীর মতায়ন, ু
জনেগা ীর কল াণ, প ী অ েল অথায়ন ইত ািদ িবষেয় দেশর ক ীয় ব াংক য নীিতমালা ও কায ম হণ কেরেছ
স েলাও ইসলািম ব াংিকংেয়র উে েশ র সােথ স িতপূণ। ইসলািম ব াংক ব ব ার কল াণধমী ও অকল াণেরাধী নিতক
মূল েবাধ সমি ত, স ুলানমূলক ও ি িত াপক বিশ মূল ায়ন কের দেশর আথ-সামািজক উ য়েন এই ব ব ার ব াপক
অবদােনর সুেযাগ ও স াবনার উে খ কের বাংলােদশ ব াংেকর গভনর ড. আিতউর রহমান বেলেছন : With its
ethical, inclusivity promoting and stability enhancing attributes, Islamic finance
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undoubtedly bears promise of playing major beneficial role in our socio-economic
development দেশর আথ-সামািজক ে ইসলািম ব াংিকং-এর কল াণ তী ল ও উে শ এবং ত কমধারার
িবকােশর জন ত আইন ণয়ন করা অেনক পুরেনা দািব। ইসলািম প িতেত পা ের আ হী সােবিক ধারার
ব াংক েলােক ইসলািম ব াংিকং কায ম চালু এবং ইসলািম ব াংিকং শাখা ও উইে াধারী ব াংক িলেক আেরা নতুন শাখা
বা উইে া খালার সুেযাগ িদেল তা দেশর আথ-সামািজক উ য়েন সহায়ক হেব।
মাকািসেদ শিরয়ার আেলােক ব াংিকং কায ম স াদেনর উপেযাগী জনশি তিরর জন িশ া কািরকুলােম ইসলািম
ব াংিকং িবষয় অ ভু করণ, ইসলািম ব াংকারেদর উ তর িশ েণর সুেযাগ সৃি এবং বাংলােদশ ব াংেকর গাইড লাইন
িনয়িমত আধুিনকীকরণ েয়াজন। ইসলািম ব াংিকং পিরপালন, নতুন নতুন াডা উ াবন ও িবিভ িবষেয়
গেবষণাকায ম জারদার করার জন বাংলােদশ ব াংেক ত ব াংিকং িবভাগ াপন করার িবষয় িবেবচনা করা যেত
পাের। জাতীয় ও আ জািতক পিরসের দেশর ব াংিকংেয়র যথাযথ াি ংেয়র উেদ াগ নয়া েয়াজন। এসব ে দেশর
ক ীয় ব াংক এবং সংি সব মহল উেদ াগী ও সমি ত েচ া হণ করেত পাের।
লখক: ব ব াপনা পিরচালক ও ধান িনবাহী
ইসলািম ব াংক বাংলােদশ িলিমেটড

Hover to Expand
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