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সংতিপ্ত ব্ণথৈা............. 
যারা সাতহনব্ তৈসাব্ িারা সকনলই যতদ 
যেচ্ছাপ্রনণাতদি হনয় তৈয়তমি যাকানির অর্থ ব্যনয়র 
জৈয উনদযাগী হৈ িাহনল যদনশ গরীব্ জৈগনণর 
ভানগযর িাকা যযমৈ ঘুরনব্ যিমতৈ সরকানরর রাজে 
ফান্ড হনব্ সমৃদ্ধ, আর অর্থনৈতিক কমথকানের পতরতধ 
হনব্ আরও তব্সৃ্তি। আনলািয প্রব্নে িুনল ধরা 
হনয়নে যাকানির অর্থ, যাকানির খাি, ব্ন্টৈ ব্যব্স্থা, 
কর ও সদকার মধযকার প্রার্থকয। আরও িুনল ধরা 
হনয়নে যাকাি কীভানব্ অর্থনৈতিক উন্নতি করনি 
পানর িার তকেু ব্াস্তব্ উদাহরণ। 
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১. ভূতমকা: 
মাৈব্ সমানজর অর্থনৈতিক ভারসাময সংরিনণ যাকাি 
ব্যব্স্থার গুরুত্ব অপতরসীম। ইসলাম সম্পনদর লাগামহীৈ 
সঞ্চয়নক তৈয়ন্ত্রণ কনর পুুঁতজব্ানদর ধ্বংসাত্মক প্রভাব্ 
যর্নক সমাজনক মুক্ত করার ব্যব্স্থা কনর তদনয়নে। আব্ার 
হালাল-হারানমর শিথ, তব্নকন্দ্রীকরণ ব্যব্স্থা, ধৈী-দতরনের 
বব্ষময দূর কনর যাকাি ব্যব্স্থার মাধযনম এক সুতব্িার ও 
ভারসামযমূলক অর্থৈীতি উপহার তদনয়নে।1 ইসলানমর 
অর্থনৈতিক ব্যব্স্থার সংযি পদ্ধতি এ তৈনদথশ প্রদাৈ কনর 
যয, ধৈ-সম্পদ জমা ও সঞ্চয় করার জৈয ৈয়, ব্রং এনক 
ব্ণ্টৈ করনি হনব্ এব্ং (এক হাি যর্নক অপর হানি) 
িলািনলর ব্যব্স্থা করনি হনব্। িানি কনর মাৈুনষর মনধয 
সম্পনদর ভারসাময অিুন্ন র্াকনব্। আর এ ব্যাপানর 
সব্নিনয় গুরুত্বপূণথ আইৈ হনলা ‘যাকানির তব্ধাৈ’। এ 
জৈয যাকাি প্রদাৈ ফরয করা হনয়নে। ইসলাম সীতমি 

                                                           
1. মাওলাৈা তহফজুর রহমাৈ, ইসলানমর অর্থনৈতিক ব্যব্স্থা, অৈুব্াদ, 
মাওলাৈা আবু্দল আউয়াল (ঢাকা: ইফাব্া, ১৯৯৮), পৃ. ২৯১। 
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পযথানয় ব্যতক্ত মাতলকাৈানক েীকার কনর তৈনলও এ 
সুনযানগ যানি অশুভ পুুঁতজিনন্ত্রর সৃতি ৈা হয় যস তব্ষনয় 
অিযন্ত সিকথ দৃতি যরনখনে। ইসলাম মনৈ কনর, তৈিয 
তদনৈর প্রনয়াজৈ পূরণ করার পর এব্ং তৈিয প্রনয়াজৈীয় 
সামগ্রী ব্াদ যদওয়ার পর যতদ কানরা তৈকট সানে ব্ায়ান্ন 
যিালা (৫৯৫ গ্রাম) পতরমাণ রূপা তকংব্া সানে সাি 
যিালা (৮৫ গ্রাম) েণথ ব্া এর সমমূনলযর সম্পদ এক 
ব্ৎসর কাল পযথন্ত সতঞ্চি র্ানক িাহনল যস ব্যতক্ত 
সম্পদশালী। এ ধরনৈর সম্পদশালী ব্যতক্তনদর যর্নক 
রানের অন্তভুথক্ত অৈযাৈয অভাব্ী মাৈুনষর প্রনয়াজৈ এব্ং 
সামাতজক প্রনয়াজৈ পূণথ করার জৈয ঐ সতঞ্চি সম্পনদর 
িতিশ ভানগর এক ভাগ রােীয় ব্ায়িুল মানল জমা করার 
দাব্ী জাৈায়। এর এ দাব্ী ঐতচ্ছক পযথানয়র ৈয়; ব্রং এ 
দাব্ী আইৈগিভানব্ ব্াধযিামূলক এব্ং ধমথীয়ভানব্ 
অব্শযই পালৈীয় ফরযরূনপ অব্ধাতরি কনর যদওয়া 
হনয়নে। যকউ যতদ িা আদায় ৈা কনর িার জৈয 
আইৈগিভানব্ শাতস্তর সানর্ সানর্ পরকালীৈ কতিৈ 
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আযানব্র ব্যাপানরও সুস্পি যঘাষণা তদনয় আিাহ িা‘আলা 
ব্নলৈ, 

ِينَ ٱوَ ﴿ ونَ ي كَ ََّلذ َٱَِِنُ ه ب  ةَ لَ ٱوَ ََّلذ ََفِضذ ل  اَو  بِيلََِِفََيُنفُِقون ه  َِٱَس  َّللذ
 َ ََُهمف ب ّشِ اب  ِِلمَ َبِع ذ 

 
َىُيَ َمَ ي وَ ٣٤ََأ ل يَ َم  اع  نذمَ َن ارََِِفََه  ه  ُتكَ َج  ىَىف  اَو  َبِه 

َ َو ُجُنوُبُهمَ َِجب اُهُهمَ  ىََو ُظُهورُُهم  اه  اَذ  َ َم  ِن  نُفِسُكمَ َُتمَ ك 
 
اَف ُذوقُوا ََِِل َم 

ونَ ت كَ َُكنُتمَ   [ ٣٥ ،٣٤: اتلوبة] ﴾٣٥َِِنُ

‘‘আর যারা যসাৈা রূপা (অর্থ-সম্পদ) জমা কনর রানখ 
এব্ং যসগুনলা আিাহর পনর্ যাকাি তহনসনব্ ব্যয় কনর ৈা 
িানদরনক যন্ত্রণাদায়ক শাতস্তর সুসংব্াদ দাও। তকয়ামনির 
তদৈ যসগুনলা জাহান্নানমর আগুনৈ উত্তপ্ত করা হনব্ এব্ং 
যসগুনলা দ্বারা িানদর মুখমেল, পার্শ্থনদশ এব্ং পৃষ্ঠনদনশ 
দাগ যদওয়া হনব্। আর ব্লা হনব্ এগুনলাই যসই সম্পদ 
যা যিামরা (যাকাি ৈা তদনয়) পুতিভূি কনর যরনখতেনল।’’ 
[সূরা আি-িাওব্াহ, আয়াি: ৩৪-৩৫] 
২. যাকানির সংজ্ঞা, পতরমাণ ও শর‘ঈ তব্ধাৈ: 
যাকাি আরব্ী শব্দ, আতভধাতৈক অর্থ হনলা 
‘পতরশুদ্ধকরণ’। ইসলামী দৃতিনকানণ যাকাি সম্পদ 
পতরশুদ্ধ করার জৈযই ব্যব্হৃি হয়। যযমৈ, আল-কুরআনৈ 
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এনসনে,  
مَ َمِنَ َُخذَ ﴿

 
ىَأ ق ةَ َلِهِمَ و  د  ّهِرُُهمَ َص  تََُتُط  ّكِيهِمو   [ ١٠٣: اتلوبة] ﴾١٠٣َبِه اَز 

‘‘িানদর সম্পদ যর্নক যাকাি তৈৈ যা িানদর পতব্ত্র ও 
পতরশুদ্ধ করনব্।’’ [সূরা আি-িাওব্াহ, আয়াি: ১০৩]  

قِمَ ﴿
 
أ ل وَىٱَنَ و  وَىٱَو ء اتِيَ َة َلصذ ك  ِطعَ َة َلزذ

 
أ َ ٱَنَ و  ََُّللذ ر ُسول  َو  اَۥ   َُٱَيُرِيدََُإِنذم  َّللذ

َِِلُذَ  نُكمََُهِب  َلّرِجَ ٱَع  هَ َس 
 
ُكمَ َِتَيَ ل  َٱَل َأ ّهِر  ُيط   ﴾٣٣َاِهيَ ت ط ََو 

 [ ٣٣: االحزاب]

‘‘সালাি কানয়ম কর, যাকাি আদায় কর, আিাহ ও িাুঁর 
রাসূনলর আৈুগিয কর, আিাহ যিা িাৈ যিামানদর 
কলুষমুক্ত কনর পতব্ত্র-পতরচ্ছন্ন করনি।’’ [সূরা আল-
আহযাব্, আয়াি: ৩৩] 
শরী‘আনির দৃতিনি ‘যাকাি’ প্রনযাজয হয় ধৈ-সম্পনদ 
আিাহ কিৃথক সুতৈতদথি ও ফরযকৃি অংশ যব্াঝানৈার 
জৈয।2 ধৈ-সম্পদ যর্নক এ তৈতদথি অংশ যব্র করানক 
‘যাকাি’ ব্লা হয় এ জৈয যয, যয মাল যর্নক িা তৈধথারণ 

                                                           
2. আিামা ইউসুফ কারাদাওয়ী, ইসলানমর যাকাি তব্ধাৈ (১ম খে), 
অৈুব্াদ, মাওলাৈা মুহাম্মাদ আবু্দর রহীম, (ঢাকা: ইফাব্া), পৃ. ৪২। 
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করা হনলা, যাকানির কারনণ িা বৃ্তদ্ধপ্রাপ্ত হয়। ব্যব্হাতরক 
অনর্থ ‘‘যয যকানৈা প্রকানরর ব্হৈ ব্া স্থাৈান্তরনযাগয সম্পদ 
একতট তৈতদথি পতরমানণ (তৈসাব্) যপৌঁোনল িার ওপর যদয় 
সম্পদনক যাকাি ব্নল।’’3 অর্থনৈতিক দৃতিভতিনি যাকাি 
হনলা, ‘‘তব্ত্তশালীনদর ওপর আনরাতপি এক ধরনৈর 
সুতৈতদথি কর।’’4 তব্ত্তশালী ব্লনি যারা সম্পনদর তৈসাব্ 
(অর্থাৎ তৈতদথি একটা সমনয় একটা তৈতদথি পতরমাণ অর্থ 
ব্া সম্পনদর মাতলক) িানদরই যব্াঝায়। তৈসানব্র পতরমাণ 
হনলা সানে সাি যিালা েণথ অর্ব্া সানে ব্ায়ান্ন যিালা 
রূপা, ব্যব্সানয়র পণয এব্ং ব্ােী-ঘনরর এর পূণথ এক 
ব্ৎসনরর মাতলকাৈায় র্াকা। এনিনত্র যাকানির হার হনলা 
মজুদ ব্া সতঞ্চি সম্পনদর ১/৪০ অংশ ব্া ২.৫%।5 

                                                           
3. এম. এ হাতমদ, ইসলামী অর্থৈীতি, (রাজশাহী; রাজশাহী 
তব্র্শ্তব্দযালয়, ১৯৯৯), পৃ. ২২২। 

4. ইসলামী অর্থৈীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬। 
5. এম. এ সালাম, সমাজ কলযাণ (ঢাকা: অতব্স্মরণীয় প্রকাশৈী, ব্াংলা 
ব্াজর, ১৯৯৯), পৃ. ৯৪। 
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ইসলানমর পাুঁিতট স্তনের মনধয যাকাি অৈযিম। ইসলামী 
অর্থৈীতিনি যাকানির গুরুত্ব অপতরসীম। যাকাি 
একতদনক মাৈুনষর ধৈ-সম্পতত্তর প্রতি যলাভ, োর্থপরিা ও 
সম্পদ কুতিগি করার প্রবৃ্তত্তনক সংযি ও তৈয়তন্ত্রি কনর 
সমানজর অিম ও তব্ত্তহীৈনদর প্রতি দাতয়ত্ব ও কিথব্য 
পালনৈ তব্ত্তব্াৈনদর সনিিৈ কনর যিানল। অপরতদনক িা 
তব্তল ব্ণ্টনৈর মাধযনম আৈুপাতিক হানর সমানজর 
সামতগ্রক অর্থনৈতিক অব্স্থার উন্নয়ৈ সাধৈ কনর এব্ং 
তৈিঃে ও দতরেনদর আতর্থক েচ্ছলিা ব্াোয়। ব্লা হয়, 
যাকািই তব্নর্শ্র সব্থপ্রর্ম সামাতজক তৈরাপত্তা ব্যব্স্থা।6 
ইসলামী অর্থৈীতিনি যাকাি একতট তব্নশষ িাৎপযথপূণথ 
ব্যব্স্থা তহনসনব্ গণয। অর্থনৈতিক বব্ষময দূর কনর ধৈী-
গরীনব্র সমিা তব্ধানৈর জৈয যাকাি একতট তব্নশষ 
িাৎপযথপূণথ ব্যব্স্থা। সমানজর ব্তঞ্চি মাৈুনষর অতধকার 
প্রতিষ্ঠাও যাকানির অৈযিম লিয। এতট ইসলামী সমানজ 
তব্ত্তব্াৈনদর দাতয়ত্ব এব্ং সাধারণ মাৈুনষর অতধকার। 

                                                           
6. সূরা আি-িাওব্াহ, আয়াি: ৩৫-৩৬। 
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‘‘িানদর অর্থ-সম্পনদ প্রার্থী ও ব্তঞ্চিনদর অতধকার 
রনয়নে।’’7 আল-কুরআনৈ সালাি কানয়নমর তৈনদথনশর 
পাশাপাতশ যাকাি আদানয়র তৈনদথশ যদওয়া হনয়নে। 
‘‘যিামরা সালাি প্রতিষ্ঠা করনব্ এব্ং যাকাি আদায় 
করনব্।’’8 ‘‘যিামরা সালাি প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাি 
দাও।’’9 আপতৈ তক িানদর যদনখৈ তৈ, যানদরনক তৈনদথশ 
যদওয়া হনয়তেল যয, যিামরা তৈনজনদর হািনক সংযি 
রাখ, সালাি কানয়ম কর ও যাকাি প্রদাৈ কর।’’10 
যিামরা কুরআৈ যর্নক যা সহজ হনব্ যস অংশটুকু আবৃ্তত্ত 
কর, সালাি কানয়ম কর ও যাকাি দাও এব্ং আিাহনক 
উত্তম ঋণ দাও।’’11 এভানব্ কুরআনৈর ব্হুসংখযক 
আয়ানি যাকানির তৈনদথশ প্রদাৈ করা হনয়নে। 
                                                           
7. সূরা আল-ব্াকারাহ, আয়াি: ৮৩। 
8. সূরা আল-ব্াকারাহ, আয়াি: ১১০।  
9. সূরা আৈ-তৈসা, আয়াি: ৭৭। 
10. সুরা আল-মুযযাতম্মল, আয়াি: ২০। 
11. অধযাপক মাওলাৈা এ তকউ এম তেফািুিাহ, ইসলামী অর্থৈীতি ও 
ব্যাংতকং (ঢাকা: প্রনফসর পাব্তলনকশন্স, ২০০২), পৃ. ৪৫। 



 

9 

 

২.১ যাকানির শর‘ঈ তব্ধাৈ: 
1. যাকানির শিথ: 

ক. যাকানির প্রর্ম শিথ মুসতলম হওয়া। যকৈৈা এতট 
ইসলানমর পাুঁিতট স্তনের অৈযিম। আিাহ িা‘আলা 
ব্নলৈ, ‘‘িানদর অর্থ-সম্পদ যর্নক যাকাি আদায় কর 
যা িানদর পতব্ত্র ও পতরশুদ্ধ করনব্।’’12 এ আয়ানির 
তৈনদথশ মুসতলমনদর জৈয, অমুসতলমনদর জৈয ৈয়। 
খ. ব্ানলগ হওয়া। শরী‘আহ তব্নশষজ্ঞনদর অনৈনকই 
যাকাি আদানয়র জৈয ব্ানলগ হওয়া ও সুস্থ 
মাৈতসকিাসম্পন্ন হওয়ার শিথানরাপ কনরনেৈ। অব্শয 
তব্শুদ্ধ মনি তশশুর যতদ যৈসাব্ পতরমাণ সম্পদ র্ানক 
যিা িা যর্নক যাকাি প্রদাৈ করা িার ওলীর ওপর 
আব্শযক।  
গ. তৈসানব্র মাতলক হওয়া। অর্থযাৎ তৈসানব্র পতরমাণ 
পূণথ কনর িার ওপর যাকাি তদনি হনব্। 

                                                           
12. ইসলানমর যাকাি তব্ধাৈ, (১ম খে) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১। 
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ঘ. তৈসাব্ জীব্ৈ যাত্রা অপতরহাযথ প্রনয়াজনৈর 
অতিতরক্ত হওয়া। 
ঙ. তৈসাব্ পতরমাণ মানলর এক ব্ের পূণথ হনি হনব্। 
জীব্ৈ যাত্রার অপতরহাযথ প্রনয়াজনৈর অতিতরক্ত 
সম্পনদর স্থায়ী মাতলকাৈার অতধকারী হওয়া।13 

2. যানদরনক যাকাি প্রদাৈ করা যানব্ ৈা:  
(ক) মা-ব্াব্া, দাদা, ৈাৈা এব্ং িদুদ্ধথ  
(খ) যেনল-যমনয়, ৈাতি-ৈািৈী িদতৈম্ন  
(গ) োমী-স্ত্রী 
(ঘ) ধৈী 
(ঙ) অমুসতলমনদরনকও যাকাি যদওয়া যানব্ ৈা। 

(যানদর ইসলাম গ্রহনণর আশা করা যায় ৈা) 
3. শুধু েণথ সানে সাি ভতরর কম হনল যাকাি ওয়াতজব্ 

হনব্ ৈা। 
4. শুধু যরৌপয সানে ব্ায়ান্ন যিালার কম হনল যাকাি 

ওয়াতজব্ হনব্ ৈা। 

                                                           
13. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪।  
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5. তৈজে ব্সব্ানসর উপনযাগী ব্াতে-ঘনরর ওপর যাকাি 
ফরয ৈয়। 

6. গৃনহর আসব্াব্পত্র, ফাতৈথিার, আলমাতর ির্া গৃহ 
সামগ্রীর ওপর যাকাি ফরয ৈয়। 

7. তশল্প-কারখাৈার যন্ত্রাতদর ওপর যাকাি ফরয ৈয়। 
িনব্ উৎপাতদি সামগ্রীর তব্তিি আয় তহনসব্ কনর 
তৈসাব্ পতরমাণ হনল অব্শযই ব্ৎসরানন্ত তহনসব্ 
অৈুযায়ী যাকাি আদায় করনি হনব্। 

8. জতমনৈ বৃ্তির পাতৈ, ঝণথার পাতৈ, ৈদ-ৈদীর প্রব্াতহি 
পাতৈ দ্বারা উৎপাতদি ফসনলর শিকরা দশ ভানগর 
এক ভাগ উশর ফরয। আর যসি ও তব্তভন্ন আধুতৈক 
পদ্ধতিনি প্রনয়াগ করা উৎপাতদি ফসনলর তব্শ 
ভানগর এক ভাগ আদায় করনি হনব্। 
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9. গতচ্ছি সম্পদ ও খতৈজ সম্পনদর এব্ং শত্রুর 
পতরিযাক্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পনদর এক পঞ্চমাংশ যাকাি 
তহনসনব্ আদায় করা ফরয।14 

২.২ যাকাি, সাদাকাহ ও কনরর মধযকার পার্থকয: 
যাকাি ও সাদাকাহ এর মানঝ একটু পার্থকয আনে। 
যকানৈা সম্পদশালী ব্যতক্ত িার মানলর যাকাি আদায় 
কনর তদনলই ইসলাম িানক যাব্িীয় সামাতজক ও জািীয় 
দাতয়ত্ব যর্নক মুক্ত ব্নল মনৈ কনর ৈা; ব্রং 
সম্পদশালীনদর জৈয জািীয় ও সামাতজক প্রনয়াজনৈ 
েিিঃপ্রনণাতদি হনয় তকংব্া ব্াধযিামূলকভানব্ অর্থ সম্পদ 
ব্যনয়র অৈয একতট দাতয়ত্ব মুতমৈনদর ওপর অপথণ করা 
হনয়নে, যানক পতরভাষায় সাদাকাহ ব্লা হয়। যকানৈা 
যকানৈা যিনত্র এসব্ দাতয়ত্ব পালৈ ইসলাম ওয়াতজব্ ব্া 
ব্াধযিামূলক ব্নল সাব্যস্ত কনরনে। আব্ার যকানৈা যকানৈা 

                                                           
14. িাতলকাতট A Draft of Zakat Act. Thought on Islamic 
Economics, (Dhaka, Islamic Economics Research 
Burea, 1980) যর্নক গৃহীি, পৃ. ১১৭।  
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পতরতস্থতিনি এটানক ৈফল সাদাকাহ ব্নলনে। পতব্ত্র 
কুরআনৈর তব্তভন্ন স্থানৈ সাদাকার প্রতি উৎসাহ প্রদাৈ 
করা হনয়নে: 

ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ َي  ُنو ا ََٱَّلذ نفُِقوا ََء ام 

 
اَأ ىُكمَِممذ ز ق ن   [ ٢٥٤: ابلقرة] ﴾ر 

‘‘যহ মুতমৈগণ! আমরা যিামানদর যযসব্ ধৈ-সম্পদ প্রদাৈ 
কনরতে, িা যর্নক খরি কর।’’ [সূরা আল-ব্াকারাহ, 
আয়াি: ২৫৪]  

ا﴿ ه  يُّ
 
َٰٓأ ِينَ َي  نُو ا ََٱَّلذ نفُِقوا ََء ام 

 
ىِتََِمنَأ ّيِب  اَط  ب تُمَ َم  س   [ ٢٦٧: ابلقرة] ﴾ك 

“যহ মুতমৈগণ! যিামানদর উপাতজথি পতব্ত্র ব্স্তুর মধয 
যর্নক যিামরা ব্যয় কর।” [সূরা আল-ব্াকারাহ, আয়াি: 
২৬৭]  
যাকানির সনি প্রিতলি অৈযাৈয সকল ধরনৈর কনরর 
যমৌতলক পার্থকয রনয়নে। কারণ, ইসলানমর এ যমৌতলক 
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানৈর মনধয একাধানর বৈতিক ঈমাৈ ও 
সামাতজক মূলযনব্ানধ অন্ততৈথতহি রনয়নে। তকন্তু কনরর 
যিনত্র এ ধরনৈর যকানৈা বৈতিক, ধমথীয় ও সামাতজক 
সহমতমথিা এব্ং যসৌজৈযনব্ানধর অতস্তত্ব যৈই। তৈনম্ন একতট 
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িানটথর মাধযনম যাকাি, সাদাকাহ ও কনরর মধযকার 
পার্থকয িুনল ধরা হনলা: 
ি. 
ৈং 

যাকাি কর সাদাকাহ 

১ যাকাি আিাহর 
তৈনদথতশি 
ব্াধযিামূলক 
প্রনদয় অর্থ 

সরকার 
আনরাতপি 
ব্াধযিামূলক 
প্রনদয় অর্থ 

আিাহ 
তৈনদথতশি 
ঐতচ্ছক 
প্রনদয় অর্থ 

২ তৈতদথি 
পতরমানণর উনধ্বথ 
সতঞ্চি সম্পনদর 
ওপর আনরাতপ 
যলভী 

আনয়র ওপর 
যলভী 

আনদৌ যস 
রকম ৈয় 

৩ প্রদাৈ করনি 
২.৫% সম্পদ ব্া 
সমপতরমাণ 
অনর্থর প্রনয়াজৈ 

প্রদাৈ করনি 
অনর্থর 
প্রনয়াজৈ 

আব্তশযকভা
যব্ অনর্থর 
প্রনয়াজৈ 
যৈই। সম্পদ 
ও আিরণও 
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হনি পানর। 

৪ ধমথীয় তব্ধাৈ 
এব্ং শুধুমাত্র 
তৈসানব্র 
অতধকারী 
মুসতলমনদর 
যিনত্র প্রনযাজয 

যদনশর সকল 
ৈাগতরনকর 
যিনত্রই 
প্রনযাজয 

ধমথীয় তব্ধাৈ 
এব্ং যকব্ল 
মুসতলমনদর 
যিনত্র 
প্রনযাজয 

৫ আল-কুরআনৈ 
তৈনদথতশি খানিই 
ব্যয় করনি হনব্ 

আদায়কৃি 
অর্থ সরকার 
যয যকানৈা 
কানজ ব্যয় 
করনি পানর 

সুতৈতদথি 
যকানৈা 
খানির 
উনিখ যৈই, 
আিাহর 
সন্তুতির 
জৈযই ব্যয় 
করনি হনব্ 

৬ যাকাি শুধু কর সকনলর সকনলর জৈয 
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দতরেনদর হক জৈয 
৭ প্রদাৈকারী 

ইহকালীৈ যকানৈা 
তব্তৈময় প্রিযাশা 
করনি পানর ৈা, 
িনব্ আনখরানি 
সাওয়াব্ প্রিযাশা 
করনি পানর 

প্রদাৈকারী 
যকানৈা রকম 
ব্যতক্তগি 
প্রিুযপকার 
প্রিযাশা 
করনি পানর 
ৈা 

প্রদাৈকারী 
পনরািভানব্ 
পাতর্থব্ 
প্রিুযপকার 
যপনি পানর 
এব্ং 
আনখরানি 
সাওয়াব্ 
প্রিযাশা 
করনি পানর 

৮ সুতৈতদথি তৈসাব্ 
উনিখ রনয়নে 
যার পতরব্িথৈ-
পতরব্ধথৈ হয় ৈা 

প্রিযি কনরর 
যিনত্র 
করনযাগয 
আনয়র ৈূযৈিম 
সীমা পতরব্িথৈ 
হয়। পনরাি 
কনরর যিনত্র 

যকানৈা রকম 
সুতৈতদথি সীমা 
যৈই 
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যকানৈা সীমাই 
যৈই। 

৯ প্রনদয় হার তস্থর 
ও অপতরব্িথৈীয় 
ব্নল গণয 

যকানৈা হারই 
তস্থর ৈয়; আয় 
বৃ্তদ্ধর সানর্ 
সানর্ কর বৃ্তদ্ধ 
ঘটনি পানর 

যকানৈা 
সুতৈতদথি হার 
যৈই 

১০ তৈয়তমি প্রনদয় তৈয়তমি 
প্রনদয় 

যকানৈা 
ব্াধযব্াধকিা 
যৈই 

 
২.৩ যয সকল সম্পনদর যাকাি তদনি হয়: 
ইসলামী শরী‘আহ যয সমস্ত প্রধাৈ প্রধাৈ তব্ষনয়র উপর 
যাকাি ধাযথ কনরনে যসসনব্র মনধয রনয়নে- 

(১) সতঞ্চি জমাকৃি অর্থ 
(২) যসাৈা-রুপা ব্া এসব্ হনি বিরী অলংকার 
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(৩) ব্যব্সানয়র পণয সামগ্রী 
(৪) কৃতষজাি ফসল 
(৫) খতৈজ উৎপাদৈ এব্ং 
(৬) হালাল প্রাণী। 

যযসব্ ব্স্তুর যাকাি তদনি হনব্ ৈা (এগুনলা ব্যব্সানয়র 
জৈয মজুদ ৈয়; ব্রং ব্যব্হার লানগ): 

(১) কৃতষ ব্তহভূথি জতম 
(২) দালাৈ-যকািা (নযগুনলা কলকারখাৈা, যদাকাৈ ব্া 
গুদাম তহনসনব্ ব্যব্হৃি হয়) 
(৩) যদাকাৈ-পাট 
(৪) ব্সিব্ােী 
(৫) এক ব্ের ব্য়নসর তৈনি গব্াতদ পশু 
(৬) কাপে-যিাপে 
(৭) ব্ই, পত্র-পতত্রকা 
(৮) গৃহস্থালীর বিজসপত্র তৈনি আসব্াব্পত্র 
(৯) যপাষা পাতখ ও হাুঁস মুরগী 
(১০) যন্ত্রপাতি ও সাজ সরিাম 
(১১) আরামদায়ক সামগ্রী 
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(১২) অস্ত্রশস্ত্র ও যগালা ব্ারুদ 
(১৩) পিৈশীল কৃতষপণয 
(১৪) সব্ ধরনৈর শসয ব্ীজ 
(১৫) তহসাব্ ব্েনরর মনধযই অতজথি ও ব্যতয়ি সম্পদ 
(১৬) দািব্য সংস্থাসমূনহর মাতলকাৈায় দািব্য কানজ 
ওয়াকফকৃি সম্পতত্ত এব্ং সরকানরর হাি ও 
মাতলকাৈায় ৈগদ অর্থ ও েণথ-যরৌপয।15 

২.৪ যাকানির সামগ্রী, তৈসাব্ ও হার: 
অতধকাংশ যলাক জানৈ যয, মজুদ ব্া সতঞ্চি অনর্থর ওপরই 
যাকানির হার তৈতদথি। এোোও যযসব্ তব্ষয়সমূহ পূনব্থ 
উনিখ করা হনয়নে যসসনব্রই একতট তৈতদথি হার আনে। 
তৈনম্ন িা িানটথর মাধযনম িুনল ধরা হনলা:  
ি. 
ৈং 

সামগ্রী তৈসাব্ যাকানির হার 

১ কৃতষজাি ফল 
ফসল 

পাুঁি 
ওয়াসাক ব্া 

ক. যসিকৃি 
জতমর যিনত্র 

                                                           
15. ইসলামী অর্থৈীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।   
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১৫৬৮ 
যকতজ অর্ব্া 
৪০ মৈ ৩২ 
যসর 

৫% 
খ. যসি তব্হীৈ 
জতমর যিনত্র 
১০% 
গ. যসি ও 
যসিতব্হীৈ 
তমতলি জতমর 
যিনত্র ৭.৫% 

২ যসাৈা-রূপা ব্া 
এসব্ হনি 
বিতর অলংকার 

৭.৫ ভতর 
যসাৈা (৮৫ 
গ্রাম) ব্া 
৫২.৫ ভতর 
রুপা (৫৯৫ 
গ্রাম) 

তব্িয় মূনলযর 
২.৫% 

৩ হানি ৈগদ ব্া 
ব্যাংক মজুদ 

৫২.৫ যিালা 
রুপার 
মূনলযর সমাৈ 
(৫৯৫ গ্রাম) 

ৈগদ ব্া মজুদ 
অনর্থর ২.৫% 
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৪ ব্যব্সানয়র 
পণয 

৫২.৫ যিালা 
রুপার 
মূনলযর সমাৈ 
(৫৯৫ গ্রাম) 

পনণযর মূনলযর 
২.৫% 

৫ গরু ৩০তট ক. প্রতি 
৩০তটর জৈয 
১ব্ের ব্য়সী 
১তট 
খ. প্রতি 
৪০তটর জৈয 
২ব্ের ব্য়সী 
১তট 

 

৬ োগল ও যভো ৪০তট  ক. প্রর্ম ৪০তটর 
জৈয ১তট 
খ. ১২০ তটর 
জৈয ২তট 
গ. ৩০০তটর 
জৈয ৩টা 
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পরব্িথী প্রতিতটর 
জৈয ১তট 

৭ খতৈনজর 
উৎপাদৈ 

যয যকানৈা 
পতরমাণ 

উৎপাদনৈর 
২০% 

২.৫ যাকাি তব্িরনণর খািসমূহ: 
আিাহ রাবু্বল ‘আলামীৈ আল-কুরআনৈ আট যেণীর 
যলাকনক তৈতদথি কনর তদনয়নেৈ, যানদর মনধয যাকানির 
অর্থ ব্ন্টৈ কনর তদনি হনব্। মহাৈ আিাহ ব্নলৈ, 

ا﴿ ىَٱَإِنذم  ق  د  ا َلِلَ َُتَلصذ ر  َىل َٱوَ َءَُِفق  س  ىَلَ ٱوَ َِكيَِم  ل يَ َِملِيَ ع  اع  ةَِل َٱوَ َه  لذف  َُمؤ 
ِفََقُلُوُبُهمَ  ىَلَ ٱوَ َلّرِق اِبَٱَو  ِفََرِِميَ غ  بِيلََِو  َِٱَس  بِيِلَ ٱَنَِب َٱوَ َّللذ ةَ َلسذ َف رِيض 

ِهَٱَّمِنَ  َُٱوَ َّللذ لِيمَ َّللذ ِكيمَ َع   [٦٠: اتلوبة] ﴾٦٠َح 

“এ সাদাকাগুনলা যিা আসনল ফকীর-তমসকীৈনদর জৈয। 
আর যারা সাদাকা সংিান্ত কনজ তৈযুু্ক্ত এব্ং যানদর মৈ 
জয় করা প্রনয়াজৈ িানদর জৈয। িাোো দাসমুক্ত করার, 
ঋণগ্রস্তনদর সাহাযয করার, আিাহর পানর্ এব্ং 
মুসাতফরনদর উপকানর ব্যয় করার জৈয। এটা আিাহর 
পি যর্নক একতট তব্ধাৈ এব্ং আিাহ সব্ তকেু জানৈৈ। 
তিতৈ তব্জ্ঞ ও প্রাজ্ঞ”। [সূরা আি-িাওব্াহ, আয়াি: ৬০]  
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এ আয়ানি যানদর সম্বনে উনিখ করা হনয়নে তৈনম্ন 
িানদর তব্ব্রণ যদওয়া হনলা: 
১. (আল-ফুকারা) দতরে জৈগণ: ফকীর এমৈ ব্যতক্তনক 
ব্লা হয়, যয তৈনজর জীতব্কার ব্যাপানর অনৈযর 
মুখানপিী। যকানৈা শারীতরক ত্রুতট ব্া ব্াধথকযজতৈি 
কারনণ যকউ স্থায়ীভানব্ অনৈযর সাহানযযর মুখানপিী হনয় 
পনেনে অর্ব্া যকানৈা সামতয়ক কারনণ যকউ স্থায়ীভানব্ 
অনৈযর সাহানযযর মুখানপিী হনয় পনেনে এব্ং সাহাযয 
সহায়িা যপনল আব্ার তৈনজর পানয় দাুঁোনি পানর, এ 
পযথানয় সব্ ধরনৈর অভাব্ী যলানকর জৈয সাধারণভানব্ এ 
শব্দতট ব্যব্হৃি হনয় র্ানক। 
২. (আল-মাসাকীৈ) অভাব্ী: ব্াংলানদনশ উতিতখি 
ফুকারাউ মাসাকীৈনক এক যযানগ ফকীর তমসতকৈ ব্লা 
হয়। দতরে ও অভাব্ী যেতণর যলাক িারাই যানদর 
যমৌতলক প্রনয়াজৈ পূরণ হয় ৈা। িানদর তৈসাব্ পতরমাণ 
েব্যসামগ্রী ব্া ধৈ সম্পদ যিা দূনর র্াক, প্রনয়াজৈীয় 
খাদয, ব্স্ত্র, আেয়, কানজর সরিাম, গব্াতদপশু ইিযাতদর 
অভাব্ প্রকট। এই যেতণর অন্তভুথক্ত সকনলই যাকাি 
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পাওয়ার যযাগয ব্া দাতব্দার। ইসলামী সাতহনিয এ 
শব্দদ্বনয়র অর্থ তৈনয় তব্ভ্রাতন্ত রনয়নে। যকানৈা যকানৈা 
মুসতলম মৈীষী ব্নলৈ, িারাই ফকীর যারা দতরে ব্নট; 
তকন্তু তভিা কনর ৈা এব্ং তমসকীৈ িারা, যারা দতরে 
এব্ং তশিা কনর। অৈয একদল এর তব্পরীি মি যপাষণ 
কনরৈ। িারা ব্নলৈ, ফকীর িারাই যারা দতরে ও তভিা 
কনর আর তমসতকৈ িারা যারা দতরে তকন্তু তভিা কনর 
ৈা। এ উভয় যেতণই যাকানির প্রর্ম দাব্ীদার। অব্শযই 
এনদর মনধয িারাও শাতমল যারা যব্কার ব্া কমথহীৈ, 
েতমক ও মজুর, যারা অভানব্র িােৈায় তৈনজর এলাকা 
এমৈতক যদশ িযাগ কনরনে এব্ং িারাও যারা 
শারীতরকভানব্ তব্কলাি ব্া অসমর্থ এব্ং ব্য়নসর ভানর 
অিম।16 
৩. যাকাি তব্ভানগ তৈযুক্ত কমথিারী: এ কানজ তৈনয়াতজি 
ব্যতক্তনদর এটাই সাব্থিতণক দাতয়ত্ব। সুিরাং িানদর 

                                                           
16. অধযাপক মাওলাৈা এ তকউ এম তেফািুিাহ, ইসলামী অর্থৈীতি ও 
ব্যাংতকং, (ঢাকা: প্রনফসর পাব্তলনকশন্স, ২০০২), পৃ. ৫০।  
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যব্িৈ এই উৎস যর্নকই যদওয়া ব্াঞ্ছৈীয়। উনিখয যয, 
রাসূল যাকানির ও খুলাফানয় রানশদার সমনয় যাকানির 
অর্থ, েব্যসামগ্রী ও গব্াতদপশু সংগ্রহ, সংরিণ ও 
তব্িরনণর জৈয আট যেতণর যলাক তৈযুক্ত তেল। এরা 
হনলা: 

ক. সায়ী = গব্াতদ পশুর যাকাি সংগ্রাহক 
খ. কাতিব্ = করতণক 
গ. ক্বানসম = ব্ণ্টৈকারী 
ঘ. আতশর = যাকাি প্রদাৈকারী ও যাকাি গ্রহীিানদর 

মনধয সম্বে স্থাপৈকারী 
ঙ. আতরফ = যাকাি প্রাপকনদর অৈুসোৈকারী 
ি. হাতসব্ = তহসাব্ রিক 
ে. হাতফয = যাকানির অর্থ ও েব্যসামগ্রী সংরিক 
জ. কাইয়াল = যাকানির পতরমাণ তৈধথারণকারী ও 
ওজৈকারী। 

৪. যানদর মৈ জয় করা প্রনয়াজৈ: মৈ জয় করার জৈয 
যাকানির অর্থ ব্যয় করার জৈয যয তব্ধাৈ রনয়নে িার 
উনেশয হনলা, যারা ইসলানমর তব্নরাতধিায় ব্যাপকভানব্ 
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িৎপর এব্ং অর্থ তদনয় যানদর শত্রুিার িীব্রিা ও উগ্রিা 
হ্রাস করা যযনি পানর অর্ব্া যারা কাতফরনদর তশতব্নর 
অব্স্থাৈ করনে তিকই তকন্তু অনর্থর সাহানযয যসখাৈ যর্নক 
ভাতগনয় এনৈ মুসতলমনদর দনল তভতেনয় তদনল িারা 
মুসতলমনদর সাহাযযকারী হনি পানর তকংব্া যারা সনব্মাত্র 
ইসলানম প্রনব্শ কনরনে এব্ং িানদর পূব্থকার শত্রুিা ব্া 
দুব্থলিাগুনলা যদনখ আশংকা জানগ যয, অর্থ তদনয় িানদর 
ব্শীভূি ৈা করনল িারা আব্ার কুফুরীর তদনক তফনর 
যানব্, এ ধরনৈর যলাকনদরক স্থায়ীভানব্ বৃ্তত্ত তদনয় ব্া 
সামতয়কভানব্ এককালীৈ দানৈর মাধযনম ইসলানমর 
সমর্থক ও সহাযযকারী অর্ব্া ব্াধয ও অৈুগি তকংব্া 
কমপনি এমৈ শত্রুনি পতরণি করা যায়, যারা যকানৈা 
প্রকার িতি করার িমিা রানখ ৈা। এ খানি গৈীমনির 
মাল ও অৈযাৈয উপানয় অতজথি অর্থ যর্নকও ব্যয় করা 
যযনি পানর এব্ং প্রনয়াজৈ হনল যাকানির িহতব্ল 
যর্নকও ব্যয় করা যায়।17 

                                                           
17. এ. এ. এম. হাব্ীবু্র রহমাৈ, ইসলামী ব্যাংতকং (ঢাকা: উত্তর 
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৫. দাসমুক্ত করার জৈয: এনিনত্র যাকানির অর্থ দু’ভানব্ 
ব্যয় করা যযনি পানর: 
(১) যয দাস িার মাতলনকর সানর্ এ মনমথ িুতক্ত কনরনে 
যয, যস একটা তব্নশষ পতরমাণ অর্থ আদায় করনল মাতলক 
িানক দাসত্ব যর্নক মুক্ত কনর তদনব্। িানক দাসত্ব যর্নক 
মুতক্তর এ মূলয আদায় করনি যাকাি যর্নক সাহাযয করা 
যায়।  
(২) যাকানির অনর্থ দাস িয় কনর িানক মুক্ত কনর 
যদওয়া। এোো তমর্যা মামলার গরীব্ আসামী মুতক্তর জৈয 
যাকানির অর্থ ব্যয় করা যানব্।18  
৬. ঋণগ্রস্ত ব্যতক্তর ঋণ আদায়: ঋণগ্রস্ত িারাই যারা 
ব্যতক্তগি ও পাতরব্াতরক প্রনয়াজনৈ ঋণ কনর তকন্তু িা 
পতরনশাধ করনি পানর ৈা। এনদর ঋণ পতরনশানধর 

                                                                                           

যাত্রাব্ােী, ২০০১), পৃ. ৮১।  
18. A. M. al- Tayyar, Zakah: Spritual Growth and 
purification, Al- Jamuah, Vol, 19, Issue 8-9, Ramadan 
1419 H. (1998-99),  পৃ. ৪৩। 
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জৈযও যাকানির অর্থ ব্যতয়ি হনি পানর। ফকীহরা ব্নলৈ, 
যতদ যকানৈা ব্যতক্ত সামাতজক দায়-দাতয়ত্ব পালৈ করনি 
তগনয় ঋণগ্রস্ত হৈ যযমৈ ইয়ািীমনদর প্রতিপালৈ, 
মুসতলমনদর মনধয সমনঝািা স্থাপৈ, অর্ব্া মসতজদ 
মাদরাসা মক্তনব্র সংস্কার সাধৈ ইিযাতদর জৈয ঋণ কনর 
আর িা যশাধ করনি ৈা পানর িাহনল যাকানির অর্থ 
হনি এ ঋণ পতরনশাধ কনর যদওয়া যানব্। যতদ তিতৈ 
ধৈীও হৈ িাহনলও এটা বব্ধ। 
৭. আিাহর পনর্: যয সব্ সৎকানজ আিাহ সন্তুি হৈ 
এমৈ সমস্ত কাজই এর অন্তভুথক্ত। এর অর্থ তৈধারনণ 
কনয়কতট মি রনয়নে:  
(১) যকউ যকউ মনৈ কনরৈ যয, যাকানির অর্থ যয যকানৈা 
সৎকানজ ব্যয় করা যযনি পানর। এ মিতট সতিক ৈয়। 
কারণ িা িখৈ অৈয খানির সানর্ তমনশ যযনি ব্াধয।  
(২) আব্ার অনৈনক আিাহর পনর্ ব্লনি আিাহর পনর্ 
তজহাদ বু্তঝনয়নেৈ। যয সব্ যলাক এ প্রনিিা ও 
সংগ্রামরি র্ানক, িারা যতদ রােীয় ব্ায়িুল মাল হনি 
যব্িৈ ৈা পায়, ধৈীও হয় এব্ং তৈনজনদর ব্যতক্তগি 
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প্রনয়াজৈ পূণথ করার জৈয িানদরনক সাহাযয করার 
প্রনয়াজৈ ৈা র্াকনলও িানদর সফর খরি ব্াব্দ এব্ং 
ব্াহৈ, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরিাম ইিযাতদ সংগ্রহ করার 
জৈয যাকানির অর্থ ব্যয় বব্ধ।  
(৩) আব্ার আিাহর পনর্ িাুঁর অৈুগি হনয় সৎকমথশীল 
হনল এব্ং িাুঁরই দীৈ প্রিানরর জৈয ব্রিী হনল িারা 
যাকাি পাওয়ার যযাগয তব্নব্তিি হনব্। যযমৈ যারা দীৈী 
কানজ জতেি, যযমৈ দীৈী তশিাগ্রহণকারী োত্র, িার 
ভরণনপাষণ, িার দীৈী তকিাব্ িয় ইিযাতদনি ব্যয় করার 
অর্থ।  
৮. মুসাতফরনদর জৈয: যাকানির অর্থ িানদরনকও যদওয়া 
যানব্ যারা মুসাতফর। এনিনত্র যারা সফনর তব্নদশ 
তব্ভুুঁইনয় অর্থাভানব্ আটনক পনেনে এব্ং যদনশ তফনর 
আসনি পারনে ৈা, যয কানজ তগনয়নে িাও সম্পন্ন হনচ্ছ 
ৈা একই কারনণ যস অব্স্থায় িানদরও যাকানির অর্থ 
পাওয়ার হক রনয়নে। অব্শয এনিনত্র িানদর সফনর 
উনেশয বব্ধ হনি হনব্। যকৈৈা এ ব্যাপানর আিাহ স্পি 
কনর ব্নলনেৈ, যিামরা সৎকমথ ও আিাহভীতিনি এনক 
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অনৈযর সহনযাতগিা কর। পাপ ও সীমালংঘনৈর ব্যাপানর 
এনক অনৈযর সহনযাতগিা কনরা ৈা।19  
যকানৈা যকানৈা অর্থৈীতিতব্নদর মনি, এ তব্ধানৈর 
আওিায় যাকানির অর্থ পতর্কনদর জৈয রাস্তাঘাট 
যমরামি, পান্থতৈব্াস বিতর ইিযাতদ কানজও ব্যব্হার করা 
যায়।20 যতদও এ তব্ষনয় মৈীষীনদর মানঝ মি পার্থকয 
রনয়নে। 
২.৬ যাকানির অর্থ-সম্পদ ব্ন্টনৈর ৈীতিমালা: 
ইসলাম শুধু যাকাি গ্রহীিানদরই তৈতদথি কনর যদৈ তৈ; 
ব্রং িানদর মানঝ কীভানব্ ব্ণ্টৈ করনি হনব্ িার 
ৈীতিমালাও প্রদাৈ কনরনে। তৈনম্ন যস তব্ষয় সম্পনকথ 
আনলািৈা করা হনলা: 

১. যাকানির অর্থ আশু তব্িরণ: যাকানির অর্থ আদায় 
হওয়ার সানর্ সানর্ই িা তব্িরণ করনি হনব্। কারণ 
যাকাি প্রাপকনদর টাকা পয়সার খুব্ই প্রনয়াজৈ। 

                                                           
19. ইসলামী অর্থৈীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।  
20. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।  
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সুিরাং িানদর অভাব্ দ্রুি যমািনৈর যিিা করা আশু 
কিথব্য।  
২. যদশীয় অর্থ যদনশ তব্িরণ করা: যয এলাকা ব্া 
যদশ যর্নক যাকাি সংগৃহীি হয় যসখানৈই িা খরি 
হওয়া কাময। এনি ভ্রািৃনত্বর ব্েৈ সুদৃঢ় হয় এব্ং 
পারস্পাতরক সুসম্পকথ গনে উনি। 
৩. আতর্থক কলযাণ সাধৈ: অর্থ এমৈভানব্ তব্িরণ ব্া 
ব্যব্হার করনি হনব্ যযৈ গ্রহীিা ব্া গ্রহীিানদর 
সনব্থাচ্চ সামাতজক ও আতর্থক কলযাণ সাতধি হয়। এটা 
জীব্ৈ যাপনৈর মাৈ উন্নয়ৈ করনি সাহায়িা কনর। 
এর মাধযনম িারা গ্রহীিা ৈা হনয় যযৈ যশষ পযথন্ত 
যাকাি দািা তহনসনব্ই রূপান্ততরি হনি পানর।21 

যাকাি ৈীতির মূল উনেশয: 
ক. গরীনব্র প্রনয়াজৈ পূণথ করা। অতভশপ্ত পুুঁতজিনন্ত্রর 
মুনলাৎপাটৈ করা, অর্থ সম্পদ কুতিগি কনর রাখার 

                                                           
21. আবু্ল ফািাহ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া, ইসলামী অর্থৈীতির আধুতৈক 
রূপায়ণ (ঢাকা: কাওমী পাব্তলনকশন্স, ২০০১), পৃ. ৫১৮।  
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কারনণ মাৈতসকিানক খিম করা এব্ং সমানজ 
অর্থনৈতিক ভারসাময সৃতি করা।  
খ. অর্নৈতিক কলযানণর পর্ প্রশস্ত করার জৈয 
তৈনজর কনিাপাতজথি সম্পদনক তব্তলনয় যদওয়ার পতব্ত্র 
যিিৈানক অৈুপ্রাতণি করা।  
গ. যাকাি আদানয়র দ্বারা েমতব্মুখিার অব্সাৈ 
ঘটানৈা, আত্মশতক্ত অজথৈ করা এব্ং আিাহর বৈকটয 
লাভ করা।  
ঘ. তব্ত্তশালী মুসতলমনদর ধৈতলপ্সা দূর করা। 
ঙ. কাযথকর িাতহদা সৃতির মাধযনম উৎপাদৈ ও 
কমথসংস্থানৈর সুনযাগ বৃ্তদ্ধ এব্ং 
ি. সামাতজক সুতব্িার অজথৈ।22 

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নৈ যাকাি: সতিকভানব্ যাকািনক 
ব্যব্হার করনি পারনল যদনশর আর্থ-সামাতজক পতরমেনল 
একটা িাৎপযথপূণথ ও ইতিব্ািক অব্স্থা সৃতি করা সেব্। 
                                                           
 

 
. ইসলামী অর্থৈীতি ও ব্যাংতকং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১। 
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এ ব্যাপানর অনৈক গনব্ষণা হনয়নে, তৈনম্ন যাকানির আর্থ-
সামাতজক প্রভাব্ সম্পনকথ আনলািৈা িুনল ধরা হনলা: 

১. দাতরে তব্নমািৈ: দাতরে দু’প্রকার: 
(১) কমথহীৈ দতরে  
(২) কমথরি দতরে 
কমথহীৈ দতরে িারাই যারা আসনলই যব্কার, িানদর 
করার মি তকেুই যৈই। এনদরনক মজুরী তৈভথরও ব্লা 
যযনি পানর। সতিয ব্লনি তক এ যেতণর যলাকনদরই 
যাকানির অর্থ দরকার সব্নিনয় যব্তশ। সনি সনি 
এটাও উপলতব্ধ করা দরকার, এ ধরনৈর সাহাযয 
সহনযাতগিার ফনল িারা সামাৈয েব্যসামগ্রী তকৈনি 
সিম হনব্ যা িানদর শুধু যব্ুঁনি র্াকনি সাহাযয 
করনব্। এনদর জৈয অতিতরক্ত যকানৈা পদনিপ গৃহীি 
ৈা হনল যকানৈাভানব্ই এরা দাতরেসীমার ওপর উনি 
আসনি পারনব্ ৈা।  
অপরপনি কমথরি দতরে হল িারা যারা যকানৈা ৈা 
যকানৈা কানজ তৈযুক্ত রনয়নে। যযমৈ, কৃতষপণয 
উৎপাদৈ, যোট যদাকাৈ, িুনদ ব্যব্সা পতরিালৈা 
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তকংব্া হানির কাজ ইিযাতদ। যয যকানৈা কারনণই 
যহাক িারা িানদর ব্িথমাৈ অব্স্থাৈ যর্নক 
যকানৈািনমই আর সামনৈ এগুনি পারনে ৈা। এসব্ 
যলানকর জৈয িাই তব্নশষ ধরনৈর সাহাযয সহনযাতগিা, 
যানি িারা ে ে যপশায় উৎপাদনৈর মাধযনম আয় বৃ্তদ্ধ 
করনি সিম হয়। এনদরনক প্রনয়াজৈীয় উপকরণ 
সরব্রাহ, উৎপাতদি পণয তব্িনয় সাহাযয এব্ং 
প্রনয়াজৈীয় মূলধৈ যযাগাৈ তদনি হনব্। যাকানির 
অনর্থর পতরকতল্পি ও যর্াযর্ ব্যব্হার করা হনল 
উতিতখি সমসযা সমাধানৈর ইতিব্ািক ভূতমকা 
পেনব্ই। কনয়কতট যদনশর সমীিা যর্নক যদখা যগনে, 
যসসব্ যদনশ যাকানির মাধযনম প্রতি ব্ের যমাট 
যদশীয় আনয়র ৩%-৪% পযথন্ত ধৈীনদর কাে যর্নক 
দতরেনদর তৈকট হস্তান্ততরি হনয়নে।23 

                                                           

 
23. ইসলামী অর্থৈীতি, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩২।  
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২. ব্ণ্টৈ: যাকাি ধৈীনদর কাে যর্নক দতরেনদর 
তৈকট হস্তান্ততরি আয়। সকল ইসলামী 
অর্থৈীতিতব্দগণ একমি যপাষণ কনরনেৈ যয, যাকাি 
যতদ যর্াযর্ভানব্ আদায় ও ব্তণ্টি হয় (প্রনয়াজৈীয় 
প্রাতিষ্ঠাতৈক কািানমা তব্তৈমথাণসহ) িাহনল িা মুসতলম 
যদশগুনলানি অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর তৈতব্থনশনষ 
তব্রাজমাৈ মারাত্মক আয় ও ধৈব্ন্টৈ বব্ষময 
দূরীকরনণ গুরুত্বপূণথ ভূতমকা রাখনি সমর্থ হনব্। আল-
িাতহর দশ ব্ের যময়ানদর ির্য ব্যব্হার কনর ধৈী ও 
দতরেনদর মনধয আনয়র পার্থকয যাকানির প্রভাব্ 
তৈধথারনণর জৈয একটা সরল িুলৈাধমথী তস্থর অব্স্থা 
তৈমথাণ কনর িার গৃহীি অৈুমতির তভতত্তনি এ তসদ্ধানন্ত 
উপৈীি হৈ যয, আনয়র পার্থকয ৯ যর্নক ৬.৫ গুণ 
হ্রাস পায়। যারকা যদতখনয়নেৈ যয, যাকাি প্রতি ব্ের 
সমানজর সব্নিনয় দতরে ১০% এর আয়নক তদ্বগুণ 
কনর যদয়, কারণ এ অনর্থর প্রায় পুনরাটাই ধৈীনদর 
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কাে যর্নক এনসনে এব্ং দতরেনদর মনধয তব্িরণ করা 
হনয়নে।24  
৩. যভাগ: গনব্ষণালব্ধ সমীিায় যদখা যায়, ধৈীনদর 
িুলৈায় দতরেনদর প্রাতন্তক যভাগ প্রব্ণিা যব্শ উুঁিু। 
আর অতধকাংশ মুসতলম যদনশ এনদর সংখযাটাই যব্তশ। 
যাকাি যযনহিু ধৈীনদর কাে যর্নক দতরেনদর কানে 
হস্তান্ততরি আয় যসনহিু এ িনর্যর িাৎপযথ হনলা 
অর্থৈীতিনি এ ধরনৈর ব্যনয়র ফনল সামাতজক 
যভাগব্যয় ব্হুগুণ বৃ্তদ্ধ পানব্। এসব্ যদনশ যভাগ 
প্রব্ণিা তৈিঃসনেনহ প্রবৃ্তদ্ধ ও কমথসংস্থানৈ অৈুকুল 
প্রভাব্ তব্স্তার করনব্।  
৪. সঞ্চয় ও তব্তৈনয়াগ: যাকাি ব্যতক্তর সম্পদ 
অলসভানব্ যফনল রাখার ওপর এক ধরনৈর আতর্থক 
শাতস্ত আনরাপ করায় িানক প্রকৃিপনি সম্পদ 
উৎপাদৈশীল খানি ব্যব্হার ব্া তব্তৈনয়াগ করনি ব্াধয 

                                                           

 
24. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩। 
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কনর। এর ৈীট ফল সঞ্চনয়র ওপর ইতিব্ািক প্রভাব্ 
যফনল, যৈতিব্ািক ৈয়। সুিরাং যজার তদনয়ই ব্লা 
যায়, ইসলাম যকানৈা ব্যতক্তর সঞ্চয় অলসভানব্ যফনল 
রাখনি ব্নল তৈ। ৈব্ী সািািাহু আলাইতহ ওয়াসািাম 
তৈনজও এর অৈাকাতিি পতরণতি সম্পনকথ সনিিৈ 
তেনলৈ। যসজৈযই তিতৈ ইয়ািীমনদর সম্পদ 
রিণানব্িণকারীনদর িা তব্তৈনয়াগ করনি ব্নলনেৈ 
যযৈ যাকাি আদানয়র ফনল িা ধীনর ধীনর কনম ৈা 
আনস। রাসূল সািািাহু আলাইতহ ওয়াসািাম এ 
তৈনদথশ আমানদরনক সম্পদ অলসভানব্ যফনল রাখার 
যিনয় ব্রং িা ব্যব্হানরর ফনল যা আয় হয় িা যর্নক 
যাকাি যদওয়ার তশিা যদয়।25 
৫. তস্থতিশীলিা: যাকানির মাধযনম যতদ পযথাপ্ত অর্থ 
পাওয়া যায় িাহনল িা মুোস্ফীতি তৈনরাধক যকৌশল 
তহনসনব্ অতধকির কাযথকর হনব্ যতদ উপযুক্ত 

                                                           

 
25. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩। 
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ব্ণ্টৈৈীতি গৃহীি হয়। ইসলামী তব্নশষজ্ঞনদর মনি 
মুোস্ফীতি িানপর সমনয় যাকানির অনর্থর বৃ্হত্তম অংশ 
মূলধৈী পণয আকানর তব্িরণ এব্ং মুো সংনকািনৈর 
সমনয় যভাগয েব্য ব্া ৈগদ আকানরই িা তব্িরনণর 
উনদযাগ যৈওয়া উতিৎ। অব্শয এটা এক এক ব্ার এক 
এক যকৌশল তহনসনব্ তব্নব্তিি হনব্। 
৬. উৎপাদৈ তমেণ: সমানজর তব্ত্তশালী যেতণর তৈকট 
যর্নক দতরে যেতণর কানে যাকানির মাধযনম েল্প 
হনলও িয় িমিার হস্তান্তর ঘনট। যযনহিু দতরেনদর 
যভাগযপনণযর িাতহদা যব্তশ যসনহিু এর ফনল যদনশর 
সাতব্থক উৎপাদৈ প্রতিয়ায় এর সুপ্রভাব্ পেনব্ ব্নল 
আশা করা যায়।26 

আমানদর যদনশ অনৈনকই মনৈ কনরৈ দাতরেয তব্নমািৈ 
একমাত্র সরকারী ও তব্নদশী অৈুদানৈর ওপর তৈভথরশীল। 
ব্স্তুি এ যদনশ ব্হু এৈ.তজ.ও. তব্নদশী অৈুদাৈ তৈনয় 

                                                           

 
26. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।  
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দতরে জৈগণ তব্নশষি গ্রামাঞ্চনলর অসহায় জৈসাধারনণর 
মানঝ কাজ কনর যানচ্ছ। িারা প্রধাৈি সুনদর তভতত্তনি 
অর্থ ঋণ তদনয় কমথসংস্থাৈমূলক কমথসূতি গ্রহনণর মাধযনম 
যদনশর প্রিযন্ত অঞ্চনল েতেনয় পনেনে। এ কানজ খৃস্টাৈ 
তমশৈারী এৈ.তজ.ও.গুনলা খুব্ই িৎপর। অনৈক বু্তদ্ধজীতব্ 
ও সমাজ তহনিষী ব্যতক্ত হিাশা প্রকাশ কনর র্ানকৈ, 
িানদর হানি ৈগদ অর্থ যৈই ব্নলই দতরে জৈসাধারনণর 
ভাগয পতরব্িথৈ করা যানচ্ছ ৈা। একটু িতলনয় তব্িার 
করনল যদখা যযি, এ যদনশ যয তব্পুল পতরমাণ অর্থ 
যাকানির মাধযনম তব্িরণ হয় িার সুষু্ঠ ও পতরকতল্পি 
ব্যব্হার হনল যলাকনদর অব্স্থার পতরব্িথৈ করা খুব্ই 
সেব্ তেল। যযমৈ ব্লা যায়, ব্হু ধৈী ব্যতক্ত তব্শ-পুঁতিশ 
হাজার টাকার ওপর যাকাি তদনয় র্ানকৈ। তকন্তু িারা 
সাধারণি এই অনর্থর ব্ে অংশ ৈগদ পাুঁি/দশ টাকার 
যৈাট পতব্ত্র রমজাৈ মানসর যশষ দশতদনৈ ব্াতের যগনট 
উপতস্থি গরীব্ ৈারী-পুরুনষর মনধয তব্তলনয় যদৈ, ব্াতকটা 
শােী-লুতি আকানর তব্িরণ কনর র্ানকৈ। কখৈও কখৈও 
এরা এলাকার মাদ রাসার তলিাহ যব্াতডথং ব্া 
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ইয়ািীমখাৈানিও এ অনর্থর তকেুটা দাৈ কনর র্ানকৈ। 
এরা কখৈও মুসাতফর, ঋণগ্রস্ত ব্া অসুস্থ যলাকনদর 
তব্নব্িৈায় আনৈৈ ৈা, এমৈতক মুজাতহদনদর কর্া ভানব্ৈই 
ৈা। অর্ি এরাই যতদ পতরকতল্পিভানব্ এলাকার দুস্থ, 
তব্ধব্া, সহায়-সম্বলহীৈ পতরব্ানরর মনধয ব্াোই কনর প্রতি 
ব্ের অন্তিিঃ তিৈ িারতট পতরব্ারনক তৈনজর পানয় 
দাুঁোব্ার জৈয তরক্সা, ভযাৈ, যৈৌকা, যসলাই যমতশৈ তকংব্া 
কনয়কতট োগল ইিযাতদ তকনৈ তদনিৈ িাহনল যদখা যযি 
িার একার প্রনিিানিই পাুঁি ব্েনর িার এলাকায় অন্তি 
১০তট পতরব্ার তৈনজর পানয় দাুঁোনি যপনরনে। অপরতদনক 
তভিুক ও অভাব্ী পতরব্ানরর সংখযাও কনম আসনব্। 
সমানজ তব্দযমাৈ অসহৈীয় দাতরেয ও যব্কারত্ব 
তৈরসৈকনল্প ব্িথমাৈ সমনয় যাকানির অর্থ 
পতরকতল্পিভানব্ সংগ্রহ কনর একতট িহতব্ল গিৈ এব্ং 
যসই িহতব্ল হনিই দাতরেয তব্নমািৈ ও অর্থনৈতিক 
উন্নয়নৈর জৈয কাযথপতরকল্পৈা গ্রহণ কনর দৃিান্ত স্থাপৈ 
কনরনে পৃতর্ব্ীর তব্তভন্ন যদনশ ইসলামী ব্যাংকগুতল। 
ইসলামী ব্যাংকগুনলা তৈনজনদর িহতব্নলর যাকাি োোও 
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িানদর গ্রহকনদর যদওয়া যাকাি তৈনয় গনে িুনলনে 
যাকাি ফাউনন্ডশৈ। মুলি তিৈতট বৃ্হৎ উনেশযনক সামনৈ 
যরনখ এই িহতব্নলর অর্থ ব্যব্হৃি হনচ্ছ। যর্া: 

ক. ৈগদ সাহাযয 
খ. তশিা ও প্রতশিণ এব্ং 
গ. কমথসংস্থাৈ ও পূৈব্থাসৈ।27 

অৈুরূপভানব্ যকানৈা এলাকার তব্ত্তব্াৈ যলাকজৈ যতদ 
যাকানি িহতব্ল গিৈ কনর দতরে যলাকনদর পুৈব্থাসনৈর 
উনদযাগ গ্রহণ কনর িাহনলও গ্রাম ব্াংলার অর্থনৈতিক 
উন্নয়ৈ সহজির হনব্। ৈিুব্া যাকাি সরকারী যাকাি 
ফানন্ড জমা তদনি হনব্ এব্ং যসখাৈ যর্নক জৈকলযানণর 
প্রনয়াজৈীয় কাযথকর ভূতমকা গ্রহণ করনল দতরে 
জৈনগাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ৈ সেব্ হনব্।  
৪. উপসংহার: 

                                                           

 
27। ৫৪পৃ. , প্রাগুক্ত, ইসলামী অর্থৈীতি ও  ব্যাংতকং . 
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আমানদর তব্র্শ্াস, সরকানরর ব্াস্তব্মুখী উনদযাগ, 
প্রনয়াজৈীয় আইৈ প্রণয়ৈ এব্ং কাযথকর ভূতমকা ও সুদূর 
প্রসারী পতরকল্পৈার পাশাপাতশ যিৌে যকাতট জৈিা 
অধুযতষি এই যদনশ যারা সাতহনব্ তৈসাব্ িারা সকনলই 
যতদ যেচ্ছাপ্রনণাতদি হনয় তৈয়তমি যাকানির অর্থ 
পতরকতল্পিভানব্ আল-কুরআনৈ উতিতখি খািগুনলানি 
ব্যনয়র জৈয উনদযাগী হৈ িাহনল যদনশ গরীব্ জৈগনণর 
ভানগযর িাকা যযমৈ ঘুরনব্ যিমতৈ সরকানরর রাজে ফান্ড 
হনব্ সমৃদ্ধ আর অর্থনৈতিক কমথকানের পতরতধ হনব্ আরও 
তব্সৃ্তি। এ জৈয প্রনয়াজৈ সতদচ্ছার ও সুষু্ঠ পতরকল্পৈার। 
িাই রানের রাজে আয় বৃ্তদ্ধ আর জৈগনণর ভাগয 
পতরব্িথনৈর জৈয প্রনয়াজৈ সুদৃঢ় তসদ্ধান্ত ও কাযথকর 
পদনিপ।  
প্রস্তাব্ৈা: 

১. তশিা ব্যব্স্থার সকল স্তনর আধুতৈক তশিার 
পাশাপাতশ যাকাি তব্ষয়ক ইসলামী অর্থৈীতির তশিা 
িালু করা।  
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২. সব্থস্তনরর মাৈুনষর কানে যাকািতভতত্তক অর্থনৈতিক 
ব্যব্স্থার গুরুত্ব িুনল ধরা।  
৩. সকল মুসতলম যদনশ সরকাতরভানব্ যাকাি 
আদানয়র ব্যব্স্থা গ্রহণ করা। 
৪. প্রাক্কতলি ও প্রকৃি আদায়কৃি যাকানির মনধয 
অনৈক ব্যব্ধাৈ রনয়নে। যাকাি আদানয় ফাুঁতক 
যদওয়াই এর মূল কারণ। অিএব্, এনিনত্র সরকানরর 
পূণথ হস্তনিপ ও কনিার তৈয়ন্ত্রণ প্রনয়াজৈ এব্ং 
সরকানরর উতিৎ আল-কুরআনৈর পূণথাি তব্ধাৈ 
প্রতিষ্ঠার তব্জ্ঞাৈ ও ব্াস্তব্ উনদযাগ গ্রহণ। 

সমাপ্ত 


