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িশশ অিধকার �িত�া এবং মাতৃদু�দােনর গুর 

ও তাৎপযর 

 জেকরন িশশন  আামমন িদেনরন  িববষৎ্ন অ অন বতরমানন

িবে�রনঅুংখষনিশশনেমেিলকনঅিধকারুআ িবি �ন�কারনঅিধকারন

আেতন বি�তন আে�্ন ফেলন অপুি�ন ওন নানান �কারন েরাআ-েশােকন

 ুআেছ্ন িবেশবন কেরন দির�ন জনেআা�মরন িশশেদরন েমেিলকন

মানবািধকারনত ানঅ�নব�নবাু�াননিঅিকৎুানওনিশকারনঅিধকারন

অপূণরন ে েকনযাে�্নতাছাাানঅেনকনেকে্নঅতষাঅার-িনযরাতননওন

অমানুিবকনিশশন েমরনকারেণনুসাবষনকুকিানঅকােলানইেরনযাে�্ন

পিরতােপরন িববয়ন আেলান বতরমানন  ধুিনকন িবে�ওন েকানন েকানন

েকে্ন িশয়ালন কুকুেররন ুাে ন ডাডিবেনন েফেলন েদয়ান খাবােরন

ুবরে �নুৃি�নমানুবনঅংশশআণনকরেছ্ননএনঅিধকারনবি�তনমানুবন

অনষায়-অতষাঅারন মাদকাশিিন ওন ুসােুরন মতন জঘনষতমন কােজন

জিােয়নুমােজনুমুষানুৃি�নকরেছ্ননঅ অনুামানষনুেঅতননআেলন

ুকলন ুসাবনান   য়ন ওন িশশেদরন ু�েদন পিরণতন করান যায়্ন

নবজাতকন িশশন ফলবানন বৃেকরন ুাে ন তুলষ্ন একি ন অারােকন
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উ�মরেপন পিরঅযরান করেলন েযমনন মজবুতন কাকন ওন প্ন প েবন

ুুেশাি তন পূণরাান বৃেকন পিরণতন আেয়ন কাংি�তরেপন ন ফলদানন

করেতনুকমনআয়্নেতমিননউ�মরেপনপিরঅযরানকরেলন�িতি নিশশন

ুু�ষন ুবলন এবংন ুুুামন েদেআরন অিধকারমন পূণরাান মানুবন িআেুেবন

 ��কাশন কের্ন যােদরন �ারান  মরান  আামমন িদেনন েুানালমন

 িববষৎনআােতনপাির্নএনেকে্ননুবেঅেয়নগুরপূণরনিববয়নআেলান

মাতৃআ রন ে েকন িশশন অিধকারন িনিনতন করা্ন তাছাাান িশশরন

 িববষৎন আাারন বষাপােরন মাতৃদু�দােনরন ুুদূর�ুারমন  ূিমকান

রেয়েছ্ন ন িশশন অিধকারন �িত�ান এবংন মাতৃদু�দােনরন গুরন ওন

তাৎপযরনশমবরকন�বেবনএনিববেয়ন েলাঅনানকরানআেয়েছ্নবতরমানন

ুমেয়রন অািআদান অনুুােরন এন �ববি ন য া রন িনবরাঅন্ন এন �ববন

িশশনঅিধকারন�িত�ানএবংনমাতৃদু�দােনরনগুরনওন�েয়াজনময়তান

ু�েকরনমানুবেকনুেঅতননওনউৎুাআমনকরেবনানশা াআ্ন 

মানবনু ষতায়নিপতা-মাতানওনু�ােনরনপার�ািরকনু�করন

অতষ�ন িনিবা, তাছাাান পার�ািরকন শআণেযাআষতা, দািয়রন ওন

কতরবষন অধষািধক্ন তাান াশশবন ে েকন ু�ানেকন �াপষন অিধকারন

�দাননওনউ�রন অার- অারেণরন�ারান দশরনমানুবনিআেুেবনআোন

তুলেতন আেব্ন েকননান মানবন ু�ােনরন াশশবন আলন কাকদান মাি রন
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নষায়, াশশেবনতােকনেযমননা�ানেতমননআোনেতালানযায়্ন�ায়মরন

ওন� াবনিব�ােররনিদকনে েকওনাশশবকালমননিশকানমানবনজমবেনন

ুুদূর�ুারমন ূিমকানরােখ্নাশশবকালমননিশকানু�েকরনবলানআেয়ন

 ােক: 

 .الكار ش قل   الجر العغ  ف

‘‘াশশেবন িবদষাশরনন (�ায়মেররন িদকন ে েক) পা েরন েখাদাান

করান া�েযররননষায়্’’0F

1 াুলামনেঅে�শনবছেররনঅিধককালনযাবতন

িশশেদরন িববয়ন গুরােরাপন কেরন  ুেছন এবংন িশশন পিরঅযরারন

িববয়ি েকনাুলােমরন েমেিলকননমিতমালারনঅ� ুরিনকরতনতােকন

একি নুাবরকিণকনপালনময়ন িবধােননপিরণতনকেরেছ্নাুলামন েযন

িশশরনজজন মূহরতন ে েকানতারনঅিধকােররনক ান েঘাবণানকেরেছন

তাননয়, বরংনতারনজেজরনপূবরনে েকানতারনঅিধকারনিনধরারণনকেরন

িদেয়েছ্  াুলামমনদৃি�েতনাশশবনআে�নেুে�যর,  ন�, েুে াআষন

ওন  ালবাুারন পিরপূণরন একন অমৎকারন জআত্ন ু�ানেকন পাি রবন

জমবেনরনেুে�েযররনেঘাবণানপিব্নকুর েননএেুেছ,  
                                                            
1 .  বুন বকরন  আমদন াবনন হুাান, ‘ লমন  ল-বায়আাকমন মাদখালন ালান

ুুনািনলন কুবরন (কুেয়ত, দাুলন যুলকান িললিকতািবলনাুলাম, খৃ. ১৪০৪), 

পৃ. ৩৭৫্ন 
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‘‘ধনন ু�দন ওন ু�ান-ু�িতন আে�ন পাি রবন জমবেনরন

েুে�যরন িবেশব্’’(ুূরান কাআাফ:)১F

2 ুুতরাংন পাি রবন জমবেনরন ুুখন

শাি�নওনেুে�যরনএনিশশেকন িববেতনু�দনিআেুেবনআিানেতালারন

জেনষনিশশনঅিধকারন�িত�ানকরানএকা�নন�েয়াজন্নিপতা-মাতারন

উপরনু�ােনরনঅেনকগেলানঅিধকারনরেয়েছ্ন 

 

াবধ ােবনজজশআণনকরারনঅিধকার 

জজআতন াবধতান াুলােমরন পিরবারন আুেনরন ি ি�ন এবংন

িশশরন নষাযষন অিধকার্ন অ।বধন ু�ানন নান আবারন জনষন নানারপন

ুাবধনতান অবল�নন করেতন আেব, এন েকে্ন ন অ।বধন েযেনিমলনন

ে েকন িবরতন  াকেতন আেব্ন েকননান অ।বধ েযেনিমলেনরন ফেলন

মাবনেদেআননানারকমনেরাআ-বষািধরনুৃি�নআয়্নউপর�নএেতনঅ।বধন

ু�ানন জেজরন  শংকান ন  ােক্ন এেতন েকানন ুে�আন েনান েয, 

অ।বধন ু�াননমানিবকনঅিধকারনআেতনঅেনকনেকে্নবি�তনআয়ন

এবংন তারন জমবনন ধারণন ওন লালনন পালেনরন ুুেযাআ-ুুিবধান

ুআজল ষন আয়ন না্ন যিদওন িপতা-মাতারন অপরাধন ু�ােনরন উপরন

                                                            
2 .  ল-কুর ন, ১৮:৪৬্ 
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বতরায়ন নান তবুওন ুমাজন অ।বধন ু�ানেকন পূণরন ুামািজকন মযরাদান

িদেতনু�তননয়্২F

3 এ ান যে �ন নয়ন েযন েকানন িশশনতারন িপতারন

নােমনপিরিঅত্নএ ানুতষানআেলওনঅলেবননা, বরংনুকলনুেতষরন

উে�রননএ ানুতষনআেতনআেব্নিশশেকনেযননএনিববেয়নলি তনআেতন

নানআয়্নজােআিলয়ানবানঅজতারন যুেআনুে�আজনকনিপতৃরন িনেয়ওন

েকাননেকাননআত াআষনিশশেকনঅলেতনআেতা্নএকািধকনবষিিনএকি ন

িশশরন িপতানব‡ল দাবমনকরতনএবংনদাবমরনুম রেনন যুিিওনেপশন

করত্  িববয়ি ন রাুুলন (ুা.) েকন অতষ�ন বষাি তন কের্ন িতিনন

েঘাবণানকেরনন‘‘েযনিপতারনশযষায়ন(বানুংুাের) ু�াননজজনশআণন

কের, িশশনেুানশযষারা্’’3F

4 াুলােমরনিবধাননআেলানেযনপিরবােরন

ু�াননজজনশআণনকের, ু�ানন েুানপিরবােররন যিদন নান িববয়ি ন

অষাললনআয়্ন 

এরপনএকি নুমীা�ন�অিলতন েছনেয, িবেয়রন৬নমােুরন

মেধষনেযনিশশনজজনশআণনকেরনতারনজেজরনাবধতানিনেয়ন� নকরান

                                                            
3 .  ফমকন �ুলনফা�াআনতাববারা, অনু. াুলামমন দৃি�েতনঅপেরাধ, (ঢাকা: 

াফাবা, পৃ. ১৯৮৬), পৃ. ১০৯্ 
4 .  বুন �ু াআন মুআা�দনাবননাুমাালন ল-বুখারম, ুআমআন বুখারম, (িদ ম: 

কুতুবখানানরশমিদয়াআ, তা.িব), পৃ. ৭৮৭্ 
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াবধন নয়্ন যিদন েকানন িপতান তারন �মরন  নুআতষআমনতারন কারেণন

ু�ানেকনিনেজরনু�াননবেলনপিরঅয়নিদেতননানঅায়, তাআেলনতােকনন

অবশষান অিব�াুন করান যায়ন না,তােকন অারজনন ুাকমন উপি�তন

করেতনআেব্নযিদনেুনুাকমনউপি�তনকরেতনবষ রনআয়, তেবনতােকন

িলয়ান৪F

5 পীিতন অবল�নন করেতন ন আেলওন িশশরন িপতারন পিরঅয়ন

ুে�আমুিন করেতন আেব্ন িলয়ানন এরন পীিতন ু�েকরন ন  ল-

কুর েননএরশাদনআেয়েছ: 

﴿ ٓ ۡرَ�َعةِ ُشَهَدا
َ

ْ بِأ تُوا
ۡ

ّم لَۡم يَ� ُُ  ِِ ت ََ ََ ۡۡ ُُ ۡ ََ لل و ُُ ۡۡ َ ََ ي ي ِ ّّ تنَِ� َٱل ٱُهۡم ثََ� َء فَٱۡجِ�ُ
ةٗ  بَدٗ  َجۡ�َ

َ
تَدةً � ْ لَُهۡم َشَ� ََ َٱَ� َ�ۡقَبلُوا تِسُقو �َِك ُهُم لۡلَ� ٰ ََ ْٱ

ُ
ََ تَابُواْ  ٤ۚ  َٱُ ي ِ ّّ �ِّ� ل

ورٞ رِّحيٞم  ُُ ََ  َ ّّ َّ ل ِ ْ فََ وا ُۡ لَ َۡ َ
تلَِك َٱُ ۡعِد َل َۡ  ََ تَجُهۡم َٱلَمۡ  ٥ِۢ ۡزَ�

َ
ُ ََ و ُُ ۡۡ َ ََ ي ي ِ ّّ  َٱل

 ََ ُِ َ ِ �َُِّهۥ ل ّّ ت ب بِٱ تَت ۡرَ�ُش َشَ�
َ

َحِدهِۡم ُ
َ

تَدةُ ُ �َ ََ ُسُهۡم فَ ُُ َ
َ

ُ ٓ َ لُّهۡم ُشَهَدآُء �ِّ� َُ َ ي
تِد�ِ�َ  َّ  ]٩ -٦: ا ور[﴾ لل

                                                            
5 . ‘িলয়ান’ �ামমনযিদন�মরনিবুেীনিযনারনঅি েযাআনউউাপননকেরনএবংনউআারন

অনুকুেলন�েয়াজনময়নুংখষক( ৪নজন) ুাকমননান ােক, অ বানেুনযিদন�মন

আ র�ন ু�ানেকন তারন  রুজাতন নয়ন বেলন দাবমন কের, তেবন এন অব�ায়ন

তােদরন উ য়েকন িবেশবন প�ায়ন দালেতরন ুামেনন েযন শপ ন করেতন আয়ন

তােকন‘িলয়ান’ বেল্ন(াুলামমন াননিবিধবীকরণনেবাডর, িবিধবীনাুলামমন

 ান, (ঢাকা: াফাবা, খৃ. ১৯৯৫), পৃ. ৬৭৬্ 
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‘‘যারান িনেজেদরন�মেদরনিবুেীনেযনারনঅি েযাআনউউাপনন

কের, অ অন িনেজরান বষতমতনতােদরন (�েয়াজনময়ন ুংখষক) ুাকমন

নাা, তােদরনন�েতষেকরনুাকষনএানআেবনেয, েুন(�ামম)   াআরনন

নােমনঅারবারনশপ নকেরনবলেবন েয, েুনঅবশষানুতষবাদমনএবংন

প�মন বােরন বলেব, েুন িম ষাবাদমন আেলন তারন িনেজরন উপরন

  াআরনঅি শাপনপােব্নতেবন�মরনশাি�ন রিআতনআেবন যিদন েুন

(�ম)   াআরননােমনঅারবারনশপ নকেরনুাকষনেদয়নেয, তারন�ামমন

িম ষাবাদম, এবংনপ�মনবােরনবলেব, তারন�ামমনুতষবাদমনআেলনতারন

িনেজরনউপরন  াআরনঅি শাপনপােব্’’ 5F

6 

 

ুু�রননামনপাবারনঅিধকার 

নামনএকি নজািতরন�কময়তানওনপিরঅেয়রনেকে্নঅনষতমন

িনয়ামকন মাধষম্ন এন �ুোন উািলয়ামন আাজিলে রন (William 

Hajlitt)  ুাবলমলনবিবষন�িণধানেযাআষ্নিতিননবেলন:  

                                                            
6 .  ল-কুর ন, ২৪:৬-৯্ 
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A mane fast anchored in the deep abyss of 

time is like a star twinkling in the firmament cold, 

distant, silent, but eternal and sublime.”6F

7 

নামনকােলরনঅতলনতেলন বীনেনাঙর, েযননদূরননমিলমায়ন

িমি িমি ন তারকা, শা�, ুুদূরন ুমািআত; িক�ন শা�তন ুুউ�ত্ন

একি ন ুু�রনবানউ�মননামনপাওয়ান�িতি নু�ােনরন িপতা-মাতান

তারনআকনবানঅিধকারনিআেুেবনশিরয়তন�মকৃিতনেদয়। আযরতন বুন
হরায়রান(রা.)এন�ুোনএকনআাদমুনউে খনকেরন: 

রাুূলন (ুা) বেলেছন, িপতা-মাতারন �িতন ু�ােনরন আকন

আে�ন� মত: িতনি  

1. জেজরন পেরন তারন জনষন একি ন উ�মন নামন রাখেতন
আেব্ন 

2. জাননবুিীনআেলনতােকনউ�ম িশকানিদেতনআেব্ন 

3. পূণরবয়�নআেলনতারনিবেয়রনবষব�ানকরেতনআেব্৭F

8  

                                                            
7 . Willian Hajlitt. Ibid 
8 . াুলািমকন ফাউেকশেনরন ামামন �িশকণন একােডমমন �কািশতন আণিশকান

শমবরকনপু�ক, পৃ. ১০৩্ 
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াবনন ববাুন(রা) ে েকনবিণরতনঅপরনএকনআাদমেুনিতিনন

বেলন, তারানবলেলা, ায়ানরাুুলু াআ!  মরানঅবআতনআেয়িছন েয, 

িপতারন আকন িক; িক�ন ু�ােনরন আকন িক? িতিনন বলেলন, িপতান

(ু�ানেক) ুু�রননামনওনুুিশকান�দাননকরেব্৮F

9 

াবনন ববাুনওন বুনুাঈদন (রা.) অনষ্ন বণরনানকেরন-

রাুূলন (ুা.) এরশাদনকেরন, যারনু�াননজজশআণনকেরনেুনেযনন

ুু�রননামনওনুুিশকানেদয়নএবংনুাবালকনআেলনতারনিবেয়নেদয়্৯F

10 

াুলােমননােমর গুরনঅপিরুমম্ন  াআনতাও লান� মন

মানবনআযরতন দমন ( .) েকন ুৃি�নকেরনুবর� মনতােকননামান

িশকানিদেয়িছেলন্নপিব্নকুর েননএনু�েকরনবলানআেয়েছ:  

﴿ �ِ�
َ

�َِكةِ َ�َقاَل ُ ٰ ََ َُ ۡ َ لل ََ ُهۡم  ََ َۡ ََ ّم  ُُ َّها  ُّ آَء  َُ َۡ َ
َٱ لۡس ََ ّلَم َءا ََ َُ  ُٔ َٱ َۡ َ

آءِ وِ� بِأ
تِد�َِ�  ُؤَ�ٓءِ �َِ ُكنُتۡم َ� ٰ  ]٣١: القرة[﴾ ٣ََ

                                                            
9 . বাযআাকম, এনআাদমুি েকন েকউন েকউন দুবরলনবণরনানমেননকরেলওনবিেবষরন

িদকনে েকনএনুং�া�নেমেিলকনবিেবষরনুাে নুামলুষপূণরনিবধায়নশআণময়ন

আেতনপাের্ন 
10 . �াগি্ 
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‘‘ রন িতিনন দমেকনযাবতময়ননামন িশকান িদেলন, তৎপরন

েুন ুমুদয়ন িফিরশতােদরন ু�ুেখন�কাশনকরেলননএবংন বলেলন, 

‘এনুমুদেয়রননামন মােকনবেলনদাও্’ 10F

11 পরবতরমন য়ােতনেদখান

যায়নএরপরন েফের�ােদরনকােছনএনুকলন িজিনেুরননামনজানেত 

অাােলনতারানঅজতান�কাশনকের্নতখনন দমন( .)েকনিজজাুন

করেলনিতিননতানবেলনেদন্নএরনমাধষেমন  াআনতাও লান দমন

( .) েকন েফের�ােদরন উপরন ে �রন �মাণন কেরন্১১F

12 নােমরন

গুরন বুইান যায়ন ন যখনন ুকলন কােজরন শুেতন   াআরন নামন

উ�ারেণরনিনেদরশন েু্নএরনমেধষনিকছুনকাজন েছ যান  াআরন

নােমন শুনকরানফরজ্ন েযমন, ুালাত, তায়া�ুমন ওনপশন যেবআন

াতষািদ্নএনু�েকরনপিব্নকুর েনরনিনেদরশনএেুেছনএ ােব: 

‘‘ পিনন  পনারন �িতপালেকরন নামন �রণন কুণন এবংন

একিন� ােবন তােতন ম�ন  াকুন্১২F

13 তাফুমরকারেদরন মেতন এন

 য়ােতন তাকবমেরন তাআরমমারন ক ান বলান আেয়েছ, যারন  েআন

  াআরননামনউ�ারণনকরানফরজ্নশধুনিকনকােজরন েআানবরংন

                                                            
11 .  ল-কুর ন, ২:৩১ 
12 .  ল-কুর ন, ২:৩৩্ 
13 .  ল-কুর ন, ৭৩:৮্ 
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পিব্ন কুর েনননািযলকৃতন� মন য়ােতরন িনেদরশওন িছলনমআানন

  াহনতা লারননােমনপাুনকরার্নেযমননএরশাদনআেয়েছ: 

ي َخلَقَ  ﴿ ِ ّّ ِم َرِ�َِك ل َۡ  بِٱ
ۡ
ُ َۡ ۡۡ  ]٨:العغق[ ﴾ل

‘‘পাুন কুনন পনারন �িতপালেকরন নােম্১৩F

14 এেতন বুইান

েআলন েয, িকছুন িনিদর�ন েকে্ন কাজন শুরন  েআন   াআরন নামন

উ�ারণনফরজ্নএছাাানঅনষানষন েকে্ন  াআরন নামনউ�ারেণরন

�েয়াজনময়তানরেয়েছ্নআাদমুনশরমেফরনুূে্ন আকামুলনকুর েনন

বিণরতন আেয়েছ- খাবারন ুময়ন বা�াআন যিদন  াআরন ন নামন উ�রণন

কের, তাআেলন শয়তানন তারন ুাে ন েখেত বুেতন পােরন না্ন রন

নামন উঅঅারণন নান করেলন অবশষান তারন খাবােরন শয়তানন শরমকন

আেব্ন মুশিরকরান তােদরনকাজ-কমরন শুনকেরনতােদরন েদব-েদবমন

মূিতররননােম, যােদরনতারানপূজানকের, ওেদরনিবেরািধতানকরানআেবন

যিদন  াআরননামনউ�ারণনকেরনকাজনশুনকরানআয়্১৪F

15 

                                                            
14 . �াগি, ৯২:১্ 
15 .   ামান বুনবকরন আমাদন ল-জাসুাু(র.) ,  আকামুলনকুর ন, খ. ১, 

অনুবাদন মাওলানান মুআা�াদন �ুরন রআমম, (ঢাকা: াফাবা, খৃ. ১৯৮৮), পৃ. 

২৩্ 
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ুুতরাংন নামন েকানন কু�ন িববয়ন নয়, েয রাখেতন আয়ন তাান

রাখা্নবরংনএরনমাধষেমনপিরঅেয়রনএকনশা�তনধারারনুূঅনানঘে ্ন

ফেলন িব�নমণমবমরাওননােমরনগুরননান িদেয়নপােরন িন্ন িক�নতান

অ রেবাধক, �িতমধুরনবানঅনষননেকানন িােকনিবেবঅনারনুুেযাআন

রেয়েছ, এন িববেয়নমতা�েররনঅবকাশনলকনকরানযায়্নু�ােনরন

নামন রাখারন েকে্ন মুুলমানেদরন আাফলিতরন ুুেযাআন েনা্ন তাান

িশশেকন ুািবরকন িদকন ে েকন ুু�রন নামন িদেতন আেব্ন েযন ধরেনরন

নামনিনেয়নঅনষরানআাুাআািুনকের, েুনধরেনরননােমনিশশেকনডাকান

যােবন না্ন এন ু�েকরন রাুূলন (ুা.) এরশাদন কেরেছন: ‘‘েতামরান

ুু�রননামনরাখ্’’ 15F

16 

 

েবকেঅন াকারনঅিধকার 

াুলােমনিশশনআতষানিনিবী্নতানদির�তারন য়, পািরবািরকন

ুুনাম-ু�াননরকানকরানঅ বানঅনষনেযনেকাননকারেণানেআাকননান

েকন্নজােআিলয়াতনযুেআন রবনেদেশনকনষানু�ানেকনজমব�নকবরন

                                                            
16 .  বুন দাউদন ুুলাামানন াবনন  শ ুন িুিজ�ানম, ুুনানুন  িবন দাউদ,( 

িদ ম: কুতুবখানানরিশিদয়াআ, তা.িব), পৃ. ৫২্ন 
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েদয়ান আত্ন এন ধরেণরন অমানিবকন � ােকন াুলােমন কেুার ােবন

িন�ান এবংন িনিবীন করান আেয়েছ্ন এন �ুোন   াআন তা লান

এরশাদ কেরেছন: 

تَدُ�م ﴿ ۡٱَ�
َ

تقٖ َٱَ� َ�ۡقُتلُٓواْ ُ �َ ۡۢ ِ � َۡ ِ ۡم ييّاُهۡمۖ  ِۢ َُ زُُۡ ۡۡ َ َ َُ ۡ ّّ
 ]١٥١:األنعيم [ ﴾

দাির�তারন কারেণন েতামােদরন ু�ানেদরেকন আতষান করেবন

না্ন িমন েতামােদরেকনএবংনতােদরেকন িরিযকন িদেয়ন  ািক্’’ 16F

17 

অনষ্নবলানআেয়েছ: 

تَد�ُ ﴿ ۡٱَ�
َ

ُ ْ تٖق� َٱَ� َ�ۡقُتلُٓوا �َ ۡۢ ِ َيَة � َۡ ََ  ۡم َخ َّ َ�ۡتلَُهۡم َ� ِ زُُ�ُهۡم ييّاُ�ۡم  � ۡۡ َ َ َُ ۡ ّّ

ِ  ٔٗ ِخۡ�   ]]٣١:ارساء[ ﴾��ٗ ا َكب

দািরে�রন  েয়ন েতামােদরন ু�ানেদরেকন আতষান কেরান না্ন

তােদরেকন এবংন েতামােদরেকন  িমন িরিযকন িদেয়ন  ািক্ন িননয়ন

তােদরেকন আতষান করান মআাপাপ্১৭F

18 েযন ু�ানন �ুিবতন আয়িন, 

দুিনয়ারন েলানেদেখিননমাতৃআে রন াকা কােলওনতারনেবকেঅন াকারন

অিধকারন েছ্নন�েণনজমবননএেুনেআেলনতােকনআতষানকরানযােবন

না্নকােরানকােরানমেতন৪০নিদেননজমবনন েুননকােরানকােরানমেতন

                                                            
17 .  ল-কুর ন, ৬: ১৫১্ন 
18 .  ল-কুর ন, ১৭:৩১্ 
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৪নমােু। জমবননএেুনেআেলনআ রপাতনু�ূণরনআারাম্নেকাননেকানন

ফকমআন বান ানিবেদরন মেতন েযেনিমলেনরনফেল �ণন ুৃি�ন আেলন

আ রপাতনআারাম্১৮F

19 

 

ুু�তারনঅিধকার 

�েতষকি নমানবনিশশরানুু�নশরমরনিনেয়নজজশআণনকরারন

মানিবকন অিধকারন রেয়েছ্ন ক ান খুবান �া ািবকন েয, একজনন

পুি�আমননমানকখনানুু�নিশশরনআিবরতনমানআেতনপােরননা্নএনজেনষন

মােয়রন পুি�রন বষাপােরন অিতিরিন য�ন েনয়া �েয়াজন্ন তাছাাান

আ রি�তন �েণরন িুকমতন আুনন ওন বৃিীরন জনষন মােকন ুুবমন ওন

বাািতনখাবারনিদেতনআেব্নএনবাািতনখাবারনমােয়রন�া ািবকনখাদষন

আেতন২০০নে েকন৩০০নকষােলারমনেবশমনেযাআাবারনউপেযাআমনআেব্ন

িনে�নএকজননুাধারণনকমরকমন�া ািবকনমিআলানওনআ রবিতনমােয়রন

কতখািননখাদষনশআণনকরানউিঅতনতারনএকি নতািলকানেদয়ানআল: 

 

                                                            
19 . এ.িব. রিফকন আমাদন ওন মুআা�দন মুুা, াুলােমন িশশন পিরঅযরান (ঢাকা: 

াফা, খৃ. ১৯৮৭), পৃ. ৫২্ 
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খাদষন�েবষরননাম �া ািবকনমিআলা আ রবতমন

মিআলা 

অাল/ডাল ৩৫০নশাম ৩৭৫নশাম 

ডাল ৪০ননন’’ ৬০’’ 

মাছ/েআাশত/িডম ৬০ন’’ ৬০’’ 

 লু/িমি� লু ৬০ন’’ ৬২’’ 

েযেকাননশাক ১৫০ন’’ ১৮০’’ 

েযনেকাননু�মন ৯০ন’’ ৯০’’ 

িঅিন/গা --------- ৩০’’ 

ফল ১ ান৫৫ন’’ ১ া/ ৫৫’’ 

াতল/িঘ ৪০নন’’ ৫০’’ 

খাদষনশিি ২১০০নিকঃনকষাঃ ২৩৬০ন িকঃন

কষাঃন�ায়১৯F

20 

তাছাাান েরাআশ� িপতা-মাতারন ু�ানন উ�রািধকারন ুূে্ন

েরাআা�া�নআওয়াান�া ািবকনঅুু�নআওয়ানিপতা-মাতারনজনষনেকানন

                                                            
20 অধষাপকনমাওলানানেমাঃনতিমজনউি�ন,  বুনউবাাদনেমাঃনমআিুননমাওলানান

কাজমন বুনহরায়রাঃনপিরবারনকলষাণ, ামামন�িশকননএকােডমম, াুলািমকন

ফাউেকশন, বাংলােদশনখৃ. ১৯৯৪নপৃ. ৮৭্ 
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অপরাধন নয়্ন িক�ন অুু�তারন ুমেয়ন েযেনিমলেনন অেনকন ুময়ন

জি লতারনুৃি�নকের্নতাছাাানঅ।বধনওনমা্ািতিরিনেযেনিমলেনরন

ফেলওন কতকগেলান েরােআন িশশন জজন ে েকন �া�ন আয়্ন েযেনন

 �া�ন িপতা-মাতারন ু�ানন পাুন এবংন অবন আেলন জজন িনেতন

পাের্ন এন ু�েকরন আাদমেুরন বাণম: েকা ায়ন েতামারন বমবরন �াপনন

করেবন তান িঅ�া- াবনান কেরন ি�রন কেরন নাও্ন বংশধারান েযনন

ুিুকন আয়্২০F

21 রিন ু�করময়ন  �মেয়রন ুাে ন াববািআকন ু�করন

�ািপতন আেলন জজআতন অকমতান ুৃি�ন আেতন পাের্ন তােদরন েদআন

কমণরকায়নওন েমধান িন�মােনরনআেতননপাের্নএত�ষতমতন েযনুম�ন

েরাআন ন িপতা-মাতারন ে েকন ু�ােনরন মেধষন ুং�িমতন আয়ন েুন

ু�েকরনুতকরতানঅব�ননকরানখুবানজুরম্২১F

22 

 

মাতৃদু�নপান 

একি ন িশশন ��কাশনকরারনুাে নুাে ানশাখান েযরপন

তারন মূেলরন�িতন মুখােপকমন ােক, িশশওনতারনমােয়রন�িতন েুন
                                                            
21 . ুআমআনবুখারম, পৃ. ৭৬০্নন 
22 .  বেদলনরআমমনউমরান, াুলামমনঐিতআষনপিরবারনপিরককনান(অনু. শামছুলন

 লম, ঢাকা-১৯৯৫), পৃ. ৭৫্ন 
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রকমনমুখােপকমন ােক্নেুনমােয়রনআে রন াকাকালমননরিরেপনেযন

 আাযরনশআণনকরেতানএখনওনতােকনঅনুরপন আাযরনশআণনকরেতন

আয়্ননতেবনএনরিন  াআরনিবেশবনকুদরেতনতাকরনজাননওনা�ায়ন

দুে�ন পিরণতন আয়ন যান িশশরন শরমরন আুেনন �েয়াজনময়ন ুকলন

উপাদােনন ুমৃী্ন  রন এন দু�ন �বািআতন ন মােয়রন �েনন এেুন

উপনমতনআয়নএবংনিশশনন  াআরনিবেশবনিদকনিনেদরশ তারনুবানন

�া�ন আেয়ন অুবেতন  ােক্ন  ল-কুর েনন এমনন ুবন নমিতমালারন

ক ান উে খন করান আেয়েছন যান মাতৃদ�দােনরন িববেয়ন মানুবেকন

উৎুািআতনকেরননএবংনমানছাাানঅনষনমিআলারন�ননে েকনদু�পানন

করারনেকে্নতারনদু�দাননু�িকরতননমিতমালানিনয়সণনকের্নএন

�ুোনপিব্নকুর েনন  াআনএরশাদনকেরন: 

﴿ ََ ۡع َِ ۡۡ ُ تُ  ي تلَِت َة  َٱلۡلَ� ََ ا ََ ّۡ َ يُتِّم لل
َ
ُ ََ َرا

َ
ُ َۡ َُ ِ � ل لَۡ�ِ ُِ ۡولَۡ�ِ َ� َّ َح تَدُه ۡٱَ�

َ
ُ ﴾

 ]٢٣٣: القرة[

‘‘েযনজননমনু�ানেদরেকনপুেরানুময়নপযর�নদু�পাননকরেতন

াে�নরােখ, তাকরানিনেজেদরনিশশেদরনপুেরানদু’বছরনধেরনদু�নপানন
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করােব্’’ 22F

23 এন  য়াতন �ারান �নষদানন ুং�া�ন িনে�ািন িদক-

িনেদরশনানপাওয়ানযায়: 

এক. িশশেকন �নষদানন মাতারন জনষন ওয়ািজব্ন ুাম রষন

 াকেলনমাননেযননতাকরনু�ানেকননতারন�নষপাননে েকনবি�তননান

কের, ে�ােধরন বশবরতমন আেয়ন বান অু�ি�রন কারেণন িশশেকন

�নষদােনরনঅিধকারনে েকনবি�তনকরানাবধননয়্২৩F

24 িববাআনববেনন

 াকাকালমনন�মন�ামমরনিনক নে েকন�নষদােনরনজনষনেকানন�কারন

েবতননবান িবিনময়নশআণনকরেতনপারেবননা্নতেবনতালাক�া�ন�মন

বান�নষদােননিনেয়াআকৃতনধা্মনিবিনময়নশআণনকরেতনপারেব্২৪F

25 

দুা. উিন  য়ােতন �নষদােনরন ুময়ুমমান দু’বছেররন ক ান

বলানআেয়েছ্নামামনশাফয়ম, ুােববাান’ 25F

26�নষনদােনরনুময়ুমমান

                                                            
23 .  ল-কুর ন, ২: ২৩৩্ 
24 . মুফতমনমুআা�দনশাফম, মা’ েরফুলনকুর ন(আারামাাননশরমফাানননফাআাদন

কুর ননমু�ণন�কক, িআ. ১৪১৩), পৃ. ১৩০্ 
25 . ড. মুআা�দন মু�িফজুরন রআমান, তািবলাতন আলুুুু�াআন ( �ুলন মানুুরন

 ল-মাতুুদম), ঢাকা: াফাবা, খৃ. ১৯৮৬), পৃ. ৫৮৪্ 
26 . ‘ুােআবাান’ িফকআশাে�নামামন বুনাউুুফনওনামামন মুআা�দেকনএকে্ন

ুােআবাাননবলানআয়্নাুলামমনজানেকাব, মুআা�দনরিফকুলনাুলাম, ঢাকা: 

 লনবারাকানলাাে�রম), পৃ. ১২৮্ 
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দু’বছরনবেলনমতন�কাশনকেরেছন্নতেবনামামন বুনআািনফানওন

ামামন যুফােররন একমতন �নষদােনরন ুময়ুমমান  াাান বাছরন বান

ি্শন মাুন বলান আেয়েছ্২৬F

27  তারান তােদরন মেতরন পেকন   াআন

তা’ লারনদলমলনিআেুেবনেপশনকেরেছন: 

﴿  ۚ ًۡ ََ َشۡه تُثو تلُُهۥ ثََ� ََ ِ    ]١٥:األحقيف[﴾ َٱف

‘‘তারন আ রন ওন দুধপাননকরােনারন ুময়কালন ি্শন মাু্’’ 27F

28 

অনষ্নএন�ুোনবলানআেয়েছ: 

﴿� ۡيَنا لۡ�ِ َّ َٖ َٱَٱ ت ٱَۡه َ ََ ُهۥ ٱَۡهًنا  ّۢ ُ
لَۡتُه ُ َ ََ  ِ يۡه َ ِِ ت ََ بَِ� ت ََ  ِ�ۡ َۢ �َ �ِ تلُُهۥ  ََ ِ ﴾ َٱف

 ] ١٤: لقمين[

‘‘ িমনমানুবেকনতারনিপতা-মাতারনবষাপােরননিুআতনকরিছ্ন

তারন মা তােকন কে�রন পরন ক�ন ুআষন কেরন তােকন িনেজরন েপে ন

বআননকেরেছ্ন রনতােকনদুধনছাাােতনদুানবছরনেলেআেছ্’’ 28F

29 

                                                            
27 .  আমাদন মু ান িজওন,  ত-তাফিুরাতন  ল-  আমািদয়া, (িপশওয়ার: 

মাকতাবাআনআা�ানময়াআ, তা.িব) পৃ. ১৩৯্ 
28 .  ল-কুর ন, ৪৬:১৫্ 
29 .  ল-কুর ন, ৩১:১৪্ 
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িতন: কুর েনরন িনধরািরতন ুময়ুমমান ত ান দুবছরন পূণরন

আওয়ারন েআওনেকউনঅাােলন দুধনছািােয়ন িনেতনপারেব, তেবনএন

শতরন াকেবনেয, এেতন�ামম-�মনপার�ািরকন েলাঅনারনপর, দুধন

ছািােয়ন িনেলন দু�পায়মন িশশরন েকানন কিতন আেবন নান এন বষাপােরন

ঐকষমতন�িতি�তনআেতনআেব্নএনু�েকরনকুর েনরনিবধাননআে�: 

اٖض ﴿ َۡ َ َ ت ََ اً�  ََ ِ ا ف ََ َرا
َ

ُ َۡ ِ ٖ  فََ اُٱر ََ َ ا َٱ� َُ ۡنُه ِ ِۢ  َۡ اۗ ي َُ لَۡيِه ََ َ فََ� ُجَناَح 
َ

َرَّ�ۡم ُ
َ

ُ
تَدُ�ۡم فََ�  ۡٱَ�

َ
ُعٓواْ ُ َِ مۡ �َۡسَ�ۡ َُ لَۡي ََ  ]٢٣٣:القرة[﴾  ُجَناَح 

‘‘যিদন�ামম-�মনউ েয়ানপার�ািরকনপরামশরনওন েলাঅনারন

ি ি�েতন দুধনছািােয়ন িনেতনঅায়, তাআেলন েুেকে্নতােদরনকােরান

েকাননগণাআনআেবননা্’’ 29F

30 রাুূলন(ুা) িশশনঅিধকােররনক ানিঅ�ান

কেরনমাতৃদু�নপানকােলন�মনুআবাুন িনিবীনকরেতন েঅেয়িছেলন্ন

েযমন- এরশাদনআেয়েছ: 

حت ذكرت ان الروم وفيرس يكغعون ذلك  غةالاي لقد هممت أن أن� عن« 
 ».فييض أوالده 

‘‘দু�পায়মনিশশরনমােয়রনুাে ন�ামমরনুআবাুন িমনিনিবীন

েঘাবণানকরেতন েঅেয়িছলাম; িক�নপারুষন ওন েরামকেদরনু�েকরন

                                                            
30 .  ল-কুর ন, ২:২৩৩্ 
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 মােকন জানােনান আলন েয, তারান এন কাজন কের, তেবন তােদরন

ু�ানেদরনেকাননকিতনআে�ননা্’’ 30F

31 

অার. িপতারন কতরবষন আে�ন িশশেকন দুধন খাওয়ােনান ুমেয়ন

দু�ধা্মন মােকনতাকরন িশশরন দু�পাননু�িকরতনুম�ন�েয়াজনময়ন

বস�ন ুরবরাআন করা্ন তেবন তােতন �ামমন কতৃরকন �মেকন েদয়ন

‘‘ রণেপাবণ’’ 31F

32 এনেকানন�কারন� াবনপােবননা্নএেতনকেরনএন

ক ান �মািণতন আয়ন েয, িশশেকন �াকৃিতকন পীিতেতন দু�দানন ওন

এমননএকনবষাপার, যারনপাশাপািশনমােয়রনজেনষনঅিতিরিনেকানন

দািয়র ারন েনয়ান ুসবন নয়্ন েকননান িপতারন বতরমােনওন মােকন

িশশরন ুািবরকন েদখাশনারন ুাবরকিণকন দািয়েরন িনেয়ািজতন  াকেতন

                                                            
31 . মুুিলমনাবনন ল-আা ালন ল-কুশাারম, ুআমআনমুুিলম, খ. ১নিকতাবুলন

িনকাআ(িদ ম: কুতুবখানানরশমিদয়া, তা.িব), পৃ. ৪৬৬;  বুনদাউদ, িকতাবুলন

রমবন৬১; িতরিমিজ, িকতাবুলনরমন-১৭০্ 
32 . ‘‘ রণনেপাবণ’ েকাননবষিিরনপির েমরনিবিনমেয়নতােকনঅপরনবষিিনকতৃরকন

�দ�ন�েয়াজনময়নজমবেনাপকরণেকন‘‘ রণেপাবণ’’ বেল্ন রণেপাবণন�ারান

ুাধারণতনখাদষ, েপাবাকনওনবাু�াননএান িতনি ন িজনিুেকন বুইায়্ন িক�ন

অনষানষন  বশষকময়ন বস�ন েযমনন াতল, ুাবান,  বধন যাআান নারমরন জমবনন

ধারণন ও ুুখন �া�ে�রন জনষন জুরমন তাআাওন াআারন মেধষন অ� ূি্ন

(িকতাবুলনিফকআন লালনমাযািআবুলন রবা আ, খ. ৪, পৃ. ৫৫৩)্ 
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আয়্ন তাছাাান পু্ন ু�ানন বােলআন নান আওয়ান পযর�ন এবংন কনষান

ু�ােনরন িববাআন নান আওয়ান পযর�ন তােদরন  রণেপাবেণরন দািয়রন

িপতারনউপরনবতরায়, তারনুাম রষনঅনুযায়ম্৩২F

33 পিব্নকুর েননবলান

আেয়েছ: 

﴿ �ِّ�  ٌ ُۡ ََ  ُُ ّل ََ ُ ٱِ�� َ� ت ُۡ ۡع َُ ۡ َّ بِٱل َّ َٱِۡۡسَوُ�ُه ۥ رِزُۡ�ُه ۡولُوَِ َ ُ َُ ۡ َ لل ََ َٱ
َعهَ  َۡ  ]٢٣٣: القرة[﴾ ا  ُٱ

‘‘জনেকরন কতরবষন য ারমিতন তােদরন (মাতাআেণর) 

 রণেপাবণন করা্ন কাউেকওন তারন ুাধষাতমতন কাযর ারন েদয়ান আয়ন

না্’’ 33F

34 াুলােমনপিরবারনপিরজেনরন রণেপাবেণরনবষব�ানকরােকন

ুদকারন ুমতুলষন ুাওয়ােবরন কাজন করান আেয়েছ্ন েযমনন আাদমুন

শরমেফনএেুেছ: 

 ».و وهو ب�ب ي شنة ل صدقةاذا انفق ال�غ  نفقة   اهغ«

                                                            
33 . াুলামমনন াননিবিধববকরণনেবাডর, িবিধবীনাুলামমন ান( ঢাকা: াফা. 

খৃ. ১৯৯৫), পৃ. ৬০১্ 
34 .  ল-কুর ন, ২:২৩৩্ 
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‘‘েকানন মুুিলমন বষিিন ুাওয়ােবরন  শায়ন তারন পিরবার-

পিরজেনরনজেনষনযানিকছুনবষয়নকেরনতানতারনজনষনুদকানিআেুেবন

আণষনআয়্’’ 34F

35 

 

পাকঅ: াুলামনিপতারনঅনুপি�েতনবানমারানেআেলনতারনেকানন

একজনন  �ময়েকন িশশরন লালন-পালনন এবংন দু�ধা্মরন

�েয়াজনুমূআনওনুািবরকন েদখাশনারনদািয়রন�দানন িশশনু�ােনরন

উে�েশষানকেরেছ্নাুলামনএরনমজবুতনুমমােরখান িনধরারণনকেরন

িদেয়েছ্ন 

 

ছয়: মােয়রনদু�দােনরনশিিনওনুাম রষন াকানঅব�ায়নতাকরন

পিরবেতরন অনষন েকানন ধা্মরন ুাআােযষন িশশেকন �নষদােনরন

বষব�াকরণন এমনন একি ন িববয়, যান াুলামন  েদেন উৎুািআতন

কেরিন্ন অনুরপ ােবন দু�দােনরন িবিনমেয়ন াুলামন াববিয়কন

 কবরণওনুৃি�নকেরেছ, েযমনন�ামম-�মরনমেধষনু�করে�দনঘ েলন

                                                            
35 . ুআমআন বুখারম, িকতাবুযনযাকাত, বাবুনফাদিলনননাফাকািতন লালন আিল, 

ুআমহনমুুিলম, িকতাবুযনযাকাত, আাদমুননংন৪৮্ন 
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েুনেকে্ন�েয়াজেননদু�ধা্মনমােকন�নষদােনরনিবিনময়ন�দােনরন

িবধাননেরেখেছ্৩৫F

36 এনবষব�ারনেপছেননকারণনআে�নএানেয, যােতন

কেরনমিআলানিশশরনবষাপারেকনতু�নবানেআয়নকেরননানেদেখ্ 

 

মাতুদু�নিশশরন� মনখাবার 

নবজাতেকরনজেজরনপরনতারনউপেযাআমন� মনখাবারনআলন

মােয়রন বুেকরন শালদুধ্ন যান মােয়রন আ রকালমনন ুমেয়ন ৬/৭ন মাুন

ে েকন  াআন তা’ লান তারন রআমতন �রপন িশশরন �েয়অজনন ওন

অািআদান অনুযায়মন মােয়রন �েনন ুৃি� কেরন েদন্ন �কন পিরমােণরন

আলুদাকনএনতরলনদু� ুকুানিশশরন� মনজমবেনরনঅািআদানেম ােতন

যে �্ননশালদুধেকন  াআনতা লানমােয়রন�া ািবকনদুেধরনেঅেয়ন

অিধকন িমবনএবংনি  ািমনন‘এ’ িদেয়ননবজাতেকরন� মনুিুকন

ওন ুুবমন খাদষন িআেুেবন ুৃি�ন কেরন  ােকন্ন জেজরন পরন খাদষন

িআেুেবন িশশরন যান যান দরকারন তারন ুকলন উপাদানন শালদুেধন

িবদষমান্ন শালদুেধরন পরন েযন দুধন বুেকন  েুন তারন তুলনায়ন

শালদুেধনঅেনকনেরাআন�িতেরাধকনউপাদাননওনে�তকিণকান ােকন

                                                            
36  
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যান িশশেকন িবি �ন েরাআজমবাণুনআেতনরকানকের্ন ুুতরাংনশালদুধন

আে�ন িশশরন� মন ি কা্৩৬F

37 শালদুেধন েযনুবনউপাদানন ােকনতান

িশশরনকিঅনওনঅপিরণতনেপ নএবংনঅসেকনপিরপ�নআেতনুাআাযষন

কের্নএনুবনেশা নফষাারন িশশরনঅসণালমেকন দুধনআজমনকরেতন

ুাআাযষনকের্নএছাাাননেযনুবন িমবনজাতময়নবস�নশরমেরন�েবশন

করেলনকিতনআওয়ারনুসাবনান ােকননেপ নে েকনশরমেররনে তরন

ঢুকেতন এান ‘েশা ন ফষাার’ বাধান �দান কের্ন েুেআতুন শালদুধন

েদয়ারন েআনঅনষনেকাননখাবারনেযমননমধু, পািন, িমছরমরনশরবত, 

আুরন দুধনাতষািদন েদয়ারন েকানন�েয়াজননেনা্নউে িখতনখাবারন

েদয়ানআেলন িশশরনঅসন িুকমেতানপিরপ�নআয়ননা, বরংনকিতশ�ন

আওয়ারন শংকান ােকনএবংনএরনফেলন�ায়ানতারনএলািজরনআেতন

েদখানযায়্নশালদুধ একি নেরঅেকরনমতনকাজনকেরনিশশরনেপে রন

� মন কােলান পায়খানান বান িমেকািনয়ামন েবরন কেরন িদেতন ুাআাযষন

কের্নিমেকািনয়ামনেবিশকণনেপে ন াকেলনিশশরনজিকুনআওয়ারন

 শংকান  ােক্ন িশশন জেজরন একন ে েকন দুন ু�াআন ধেরন মােয়রন

বুেকরনদুেধরনপিরমাণনবাােতন ােক, ুোনুোনউপদােনরনমেধষওন

                                                            
37 . Dr. F. Savage King Helping Mothers to Breastfeed, অনু. 

শামমমন আেমদন(ঢাকা: ১৯৯৪), পৃ. ১৫্ন 
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পিরবতরনন ঘে ্ন অ রাৎন শালদুধন কেয়কন িদেনরন মেধষন পূণরতা�া�ন

দুধনআেয়নযায়্নেদখেতনআুরনদুেধরনেঅেয়নপাতলানবেলনঅেনকনমান

এন দুেধরন কাযরকািরতান িনেয়ন িঅ�ায়ন পোন যায়্ন ন ন অ অন িশশরন

েবোনউুারনজেনষনএবংনতারনশারমিরকননওনমানিুকন�মিবকােশরন

েকে্নেযনুবনউপাদানন�েয়াজন, তাননতার অািআদানঅনুযায়মনবুেকরন

দুেধনুংিম ণনঘ েতন ােক্নেকননা, িশশনজেজরনপরনএকনিদেনান

েবোন ওেুন না, বরংন �মা�েয়ন েুন বৃিী�া�ন আয়্ন েযমনন  ল-

কুর েননএেুেছ: 

‘‘িযিনন েতামােকন ুৃি�ন কেরেছন, অত:পরন েতামােকন ুুুামন

কেরেছনন এবংন ুুুামলুষন কেরেছন্৩৭F

38 তারন েবোন উুারন আিতরন

ুাে ন ুামলুষন েরেখান   াআন তা’ লান মােয়রন দুেধরন উপাদানন

পিরবতরনন কেরন  ােকন্ন এখােনন উে খন করান �েয়াজনন েযন িশশন

েবোন উুারন জনষন েযন পিরমাণ পািনন  েছন বেল তােকন  লাদান

কেরনপািননেদবারনেকানন�েয়াজননেনা্’’ 38F

39 

 

                                                            
38 .  ল-কুর ন, ৮২:৭্ 
39 . Dr. F. Savage, �াগি, পৃ. ১৬্ 
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িশশরন দশরনখাবার 

‘মােয়রন দুেধরন িবককন েনা’-এন ক াি ন ুবরজনিবিদত্ন

িঅিকৎুান িবজাননবহনআেববণারনপরনএন িুীাে�নউপনমতনআেয়েছন

েয, িশশরনজনষনমােয়রনদুধানুেবরা�মনওনিনরাপদনখাবার্নমােয়রন

দুেধনরেয়েছনএমননুবনউপাদাননযানেকাননধরেনরনুং�মণনে েকন

িশশেকন রকান করেতন পাের্ন পযরা�ন পিরমাণন পুি�ন ছাাাওন মােয়রন

দুধন িশশরন ুু�নমানিুকন িবকােশনুাআাযষনকের্নপাকঅন মাুন বয়ুন

পুরানআওয়ানপযর�নিশশরনজনষনযান�েয়াজননতারনুবানমােয়রনদুেধন

 েছ্ন িশশনখুবনতাাাতািানওনুআেজানবুেকরন দুধনআজমনকরেতন

পাের্নেকননানমােয়রনদুেধন েছ: 

ক) িশশরনজনষনুিুকনপিরমােণনএবংনুবঅাােতনউপেযাআমন

 িমবনওনঅিবর্ 

খ) অনষানষন দুেধরন অাােতন েবশমন পিরমাণন লষাকে াজন বান

শকররানযানিশশরন�েয়াজন্ 

আ) যে �নপিরমােণন ি  ািমনন বান খাদষন�াণ্নতাান মােয়রন

দু�ন পানন কন রান েনান আেলন িশশেকন লাদা ােবন েকানন ি  ািমনন

িদেতনআয়ননা্ন 
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ঘ) িশশরনজনষন�েয়াজননযে �নেলেআন( য়রন)্নএরন�ায়ন

ুব াানুআেজনআজমনআয়নবেলনবুেকরনদুধনপাননকরেলনিশশনরিন

শূনষতায়নে ােআননা্ন 

ঙ) �অুরনপিরমােণনপািন, েযনকারেণনআরমনকােলওনিশশেকন

 লাদানপািননিদেতনআয়ননা্ন 

অ) যে �নপিরমােণনলবণনওনখিনজনপদা র্ 

ছ) একনধরেনরনএনজাাম, যান অিবরন আজমনকরেতনুাআাযষন

কের্ন 

  াআন তা লান িশশরন শরমেররন অািআদান অনুযায়মন মােয়রন

�েনন ুুপিরিমতন উপাদানন ুআকােরন দুধন ুৃি�ন করেতন  ােকন্ন

এমনিকনিশশনেযনবয়েুনেযনপিরমাণনতাপমা্ানুআষনকরেতনপাের, 

  াআরন া�ায়ন েুান পিরমাণন তাপন মা্ায়ন দুধন াতরমন আেয়ন

 ােক্৩৯F

40 

 

                                                            
40. মুআা�াদনশিফকুরনরআমান, াুলামনওনমােয়রনদুধ, �জজ, ১৫নশনববর, ৩য়ন

ুংখষা, (িডেু�র-১৯৯৫), পৃ. ৭্ 
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ুং�ামকনেরাআন�িতেরাধক 

শধুমা্ন মােয়রন দুেধান রেয়েছন িশশরন যাবতময়ন েরাআন

�িতেরাধনকরারন মতনউপাদান্ন মােয়রন দুধনপাননকেরন বান আেলন

েবিশন বয়েুওন ু�ানন বহিবধন েরােআরন আাতন ে েকন রকান েপেতন

পাের্ন ন মােয়রন দুধন ুকলন ুং�ামকন েরাআন ে েকন িশশেকন রকান

কের্নবুেকরনদুেধনেকাননেরাআনজমবাণুনেনানবেলনএনদুধনপাননকেরন

িশশনেকাননুময়নঅুু�নআয়ননা্নএেতন েছনেরাআন�িতেরাধকনবহন

উপদানন যান িশশেকন অুুখ-িবুুখন ে েকন রকান কের্ন এন

উপাদানগেলারনমেধষন েছ: 

1. জমবাণুন �ংুকারমন জমিবতন ে�তকিণকান

(িলউেকাুাাি ু)্ 

2. েরাআন�িতেরাধকন াি�উেনাে�ািবউিলনন বান এিকবিড্ন
িশশরনশরমেরনেরাআন�িতেরাধকনকমতানআোননানউুানপযর�নএুবন

এি�বিডনিশশেকনননারকমনেরাআনে েকনরকানকের্ন 

3. ‘বাািফ াুন ফষাার’ নােমন একি ন পদা রন যান িশশরন

েপে নিবেশবনএকি নজমবাণুনযানবষাািরয়ােকনবাােতনুাআাযষনকের্ন

এানজমবাণুনআে�ন ‘লষাোােবিুলু’ যানেপে নঅনষানষনকিতনকারকন
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জমবাণুেকন �ংুন কেরন িশশেকন ডায়িরয়ারন আাতন ে েকন রকান

কের্৪০F

41 েমা ক ানমােয়রন দুধনুবনুময়ন িশশেকনঅুু�তারনআাতন

ে েকনরকা কের্ন দু’িতননবছরনবয়েুওনঅুু�নআেলন বুেকরন দুধন

ে েকনপাওয়নকমতান িশশেকনুািরেয়নতুলেতনুাআাযষনকের্নফেলন

মােয়রন দুধন িশশন মৃতুষারন আারন কমায়্৪১F

42 ু�িতন কােলরন বহন

আেববণায়নেদখানেআেছনিশশেকনমােয়রনদুধনপাননকরােলনিশশনমৃতুষরন

আারনশতকরান৩ন াআনকেমনযায়্৪২F

43 

 

কষাাারন�িতেরাধক 

মাতৃদু�ন পুি�করান শধুন নয়, এেতন রেয়েছন জমবাণুন

�িতেরাধকন উপাদানন ( এি�বিড) ুমূআন যান  াারােুরন িবুেীন

লাাান কের্ন মােয়রন দুেধন  েরান রেয়েছন েরাআন ুৃি�কারমন

বষাকে িরয়ান িনমূরলকারমন �ে ােজায়াণনএনজাামনওনফপি নএিডুন

যান ফুুফুুনওনপাক�লমরন েকােবন আামলান অালােতনজমবাণুেকন বাধা 

                                                            
41 . Dr. F. Savage, �াগি, পৃ. ১৪্ 
42 . মুআা�াদন শিফকুরন রআমান, াুলামন ওনপািরবািকনজমবন, (ঢাকা:  া.া. 

এম. াউিন , খৃ. ১৯৯৫), পৃ. ৫১্ 
43 . �েফুরনডা. শাআলানখাতুন, াদিনকনাে�ফাক, ১৩নজুলাা, ২০০১, পকৃ. ৩্ 
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েদয়ারন মাধষেমন ুং�মণন �িতেরােধন ুাআাযষন কের্ন বতরমানন

িঅিকৎুানিবজানমআণন িব�ারনকেরেছননেয, মােয়রনদুধনকষাাারওন

�িতেরাধন কের্ন ু�িতন ুুািডেনরন ‘লা ’ িব�িবদষালেয়রন

িঅিকৎুািবদষান আেববকন  নডা রুন আাকামুনন মােয়রন দুেধন েযন

কষাাারন জমবাণুেকন �িতেরাধন কেরন তান ুফল ােবন পরমকান কেরন

�মাণনকেরেছন্৪৩F

44  

মানিুকনিবকােশনুআায়তা 

মােয়রন দুধন িশশরন ুিুকন শারমিরকন ওন মানিুকন িবকােশন

অননষন  ূিমকান পালনন কের্ন পৃি বমেতন যতন �কারন খাবারন েছন

তজেধষন মােয়রন দুধান িশশরনজনষন ুেবরা�মন খাবার,   রনএি ান

িশশরনজনষন িনরাপ,দনওন ুুবমন খাবার্ন ু�িতন বাংলােদশন ে�ডন

িফিডংন ফাউেকশননএরন �া�ষন ওন পিরবারন পিরককনান মসণালেয়রন

েযে ন উেদষােআন অনুি�তন একন িমিডয়ান ওয়াকরশেপন িবি �ন

আেববণামুলকন�িতেবদেনরন ি ি�েতনঅি মতনবষিনকরান আয়ন েয, 

                                                            
44 . াদিনকনানিকলাব, ১৭নেুে��র, ১৯৯৫্ 
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দু’বছরন পযর�ন মােয়রন দুধন েখেলন িশশরন  ািকউন বান বুিীম�ান

শতকরান১০ন াআনেবিশনআয়্৪৪F

45  

তদুপিরন দু�দােনরনকারেণনমােয়রন আজমনশিিনউ�তনআয়, 

তারনমেধষন ুৃি�নকেরনুাধারণন�াে�ষ�িতনএবংন িশশরন�েয়াজনময়ন

খাদষন�াণন আরেণরন িনিমে�ন িবেশবনপদেকপনশআেণরন শআনওন

অনুে�রণা্নতাছাাান�নষদাননতাকরনআ রধারণন�ি�য়ােকন�া ািবকন

রাখেতন এবংন জজজিনতন কারেণন কয়�া�ন শিিেকন িফেরন েপেতন

ুাআাযষন কের্ন বতমরােনন �াকৃিতকন পীিতেতন দু�দােনন াশি লষন

�দশরেনরন অশ ন পিরণিতন ু�েকরন ুতকরন কেরন িদে�্ন রাুূলন

(ুা.)  রেবরনরমিতনঅনুযায়মনধা্মন�ারানদুধনখাওয়ােনারনবষাপােরন

দুনির্ান মিআলােকন ধা্মন িনেয়ােআরন েকে্ন ুতকরতান অবল�েনরন

�িতন িনেদরশন িদেয়েছন্ন েকননান দুেধরন � াবন পর�েররন মেধষন

ু�ুারণেযাআষ্নিতিননবেলেছন: েতামরানেতামােদরনু�ানেদরেকন

দুনির্ানওনঅ�কৃত�নরমণমরনদু�পাননকরােনানবষাপােরনুতকরতান

অবল�ননকর্৪৫F

46  

                                                            
45 . াদিনকনাে�ফাক, ২৩নজুলাা, ২০০১্ 
46 . াুলােমনিশশনপিরঅযরা, পৃ. ৪১্ 
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পািরবািরকন েয়রনুআায়ক 

িশশেকন আুরন দুধন অ বান ি নজাতন দুধন নান পানন কিরেয়ন

মােয়রন দুধন পানন করােলন অে ররন অেনকন ুা য়ন আয়্ন িঅিকৎুান

িবজােনরনমেতনএকি নিশশরন�িতনেকিজনওজেনরনজনষন�িতিদনন

আোন১৫০নিমিলনিল ারনদুধন�েয়াজননআয়্৪৬F

47 েুনিআেুেবন৭নেকিজন

ওজেনরন একি ন িশশরন জনষন একিদেনন �েয়াজনন আয়ন ১ন িল ারন

(১০০০ন িম.িল) দুধ্ন িশশন �া ািবক ােবন েবোন উুারন জনষন ৫ন

মােুন�েয়াজননআেবন(৩০ী৫ী১) ১৫০নিল ারনদুধ্নবতরমানন�িতন

িল ারনআুরনদুেধরনদামন৪০ন াকানআেলন�েয়াজনন (১৫০ী৪০) = 

৬০০০ন াকা্ন বারনযিদন েকে ান বান ি নজাতন দুধনপাননকরােনান

আয়নতাআেলন৫নমােুনিশশরনজনষনবতরমাননবাজারনদেরন�েয়াজননআয়ন

�িতনেকিজন৫২ন াকানিআেুেবন(৫২ী১৫০) = ৭৮০০.০০ন াকা্ন 

অ অন মান যিদন িশশেকন বুেকরন দুধন পানন করান, তাআেলন

তােকন�িতিদেনরনখাবােররনুাে নুামানষনপিরমাণনবাািতনখাবারন

েখেলান িশশরনজনষনপযরা�ন দুধন াতিরন আয়্নএকজননমান েরাজনযান

খাননতারনুাে নদুমুেুানেবিশন াতনওনদুঅামঅনডালন(৫.০০)  াকা,  

এক ু াতলন ওন একন মুেুান শাক-ুবিজন (৩.০০)  াকান েখেলন
                                                            
47 . Dr. F. Savage, �াগি্ 
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ুারািদনন আয়েতান ুাতন ে েকন  ন  াকান েবিশনলােআ্নতাআেলন৫ন

মােুনখঅরনআেবন৭২০.০০ন াকা্নতাছাাানআুরনদুধনবান ি নজাতন

দুধন াতিরন করারন পরন ন�ন আেয়ন যায়্ন িক�ন মােয়রন দুধন েকানন

অব�ােতান ন�ন আয়ন না্ন ুুতরাংন িনিীরধায়ন বলান যায়ন েয, িশশেকন

মাতৃদু�নপাননকরােলনপিরবােররন ি রকনবষয়নকেম্ন 

িবলি�তনআ রধারেণরনুআায়ক 

িশশন মাতৃ�নষন পানকােলন ুাধারণতন মােয়রন পুনরায়ন

আ রু�ােররন ুসাবনান কমন  ােক্ন িশশেকন �নষদানন ন একি ন

�াকৃিতকনআ রিনেরাধন�ি�য়া্৪৭F

48 িশশনযিদনঘননঘননএবংনরােতওন

দুধন পানন কেরন তাআেলন �লষাকি নন ওন অনষানষন আরেমানন যে �ন

পিরমােণন াতিরন আেয়ন আ রধারেণরন ুসাবনান কিমেয়ন েদয়্ন ফেলন

বুেকরন দুধন পানন করােলন দুু�ােনরন জেজরন মােইন বষবধানন ুৃি�ন

আয়্৪৮F

49 মান যখনন িশশেকন �েনরন দুধন পানন করানন তখনন মােকন

উপযুিনবাািতনখাবারনেখেতনিদেলন�া ািবক ােবনমােয়রন�েননদুধন

                                                            
48 .  বেদলন রআমমন উমরান, াুলামমন ঐিতআষন পিরবারন পিরককনা, (অনু. 

শামছুলন লম, ঢাকা-১৯৯৫), পৃ. ১৩২্ন 
49 . ডাঃ িফিলিুি নুষাে জ, বুেকরনদুধনখাওয়ােতনমােয়েদরনুাআাযষনকরা, (অনু. 

শামমমন আেমদ, ঢাকা: খৃ. ১৯৯৪), পৃ. ১১৪্ 
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েবোনযায়্নএ া ু�ােনরনজনষন  াআনতা’ লারনিনয়ামতন�রপ্ন

এন িনয়ামতন যােতনু�ানন পুেরাপুিরন ে াআনকরেতনপােরনন েুজনষন

 ল্লাআানু�ােনরনদুধপানকােলনমােয়রনআে রনি�তময়নু�াননেদনন

না্৪৯F

50 বাংলােদেশরন �খষাতন িশশন িবেশবজন িঅিকৎুকন অধষাপকন

এম.িকউ. েকনতালুকদােররনমেত, িশশেকন� মনপাকঅ মাুনশধুমা্ন

বুেকরন দুধনপাননকরােলনএবংন েুনুময়ন মােয়রন মািুকন নান আেলন

আ রবতমন আওয়ারনুসাবনান শতকরান ২ন ােআরওনকমন ােক্নতারন

মেত, েযনুমােজনকৃি্মনজজিনয়সণনপীিতন�অলননকম, েুখােনন

িশশেকনমাতৃদু�নদাননএকি ন�া ািবকনজজিনয়সণনপীিতনিআেুেবন

েবশন কাযরকর্৫০F

51 বুেকরন দুধন পানন করােনারন মাধষেমন ুামিয়কন

জজিবরিতনপীিতেকনাংেরিজেতন‘লষাম’ পীিতনবেল্নএনপীিতেতন

ুুফলনলাে রনজনষনিনে�রনিনয়মগেলানেমেননঅলান বশষক্৫১F

52  

1) পাকঅন মাুন বয়ুন পুেরান নান আওয়ান পযর�ন িশশেকন বুেকন
দুধনপাননকরােতনআেব্ন 
                                                            
50 . মুআা�াদন শিফকুরন রআমান, াুলামন ওন পািরবািরকন জমবন, (ঢাকা: 

 া.া.এম. াউিন , খৃ. ১৯৯৫), পৃ. ৫২্ 
51 .  পনারন�া�ষ, ত ষনবহলন�া�ষনুামিয়কম, েুে��-৯৫, ুংখষা্ন 
52 . ডাঃনিফিলিুি নুষাে জ, বুেকরনদুধনখাওয়ােতনমােয়েদরনুাআাযষনকরা, (অনু. 

শামমমন আেমদ, ঢাকা: খৃ. ১৯৯৪), পৃ. ১১৫্ 
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2) িশশেকন ঘনঘনন দুধন পানন করােতন আেব্ন দু’বারন পানন
করারনমােইনদমঘরনিবরতমনেদয়ানযােবননা্ন 

3) িদেননবানরােতনিশশনযখনানদুধনঅাােবনতখনানতােকন
বুেকরনদুধনপাননকরােতনআেব্ 

4) দু’বারন দুধন পানন করােনারন মােইন িবরতমন েযনন েকানন
অব�ােতানছয়নঘ�ারনেবশমননানআয়্ন 

ুতসনশযষায়নিন�ানযাবারনঅিধকার 

�েতষকন িশশরান পৃ কন এবংন এককন শযষায়ন িন�ান যাবারন

অিধকারন েছ্নরাুূলন(ুা.) বেলন- 

ْ�غَيُء «
َ
ُ�وُهْ  َعغَيَْ ي وَُهْ  أ َِِ  َواْضِ ِِ  ِِ بْ َِ ْ�َغيُء 

َ
َيِة وَُهْ  أ ْوالََدُمْ  نِيلكال

َ
ُمُروا أ

 ِِ َمَضيِج
ْ
قُوا نَْْغَُ ْ  ِف ال َِِ  َوفَرق ِِ  ِ

ِْ  »َع

ুাতনবছরনবয়েুন িশশেকননামাযনপাারন িনেদরশনদাও, দশন

বছরন আেয়ন েআেলন নামাযন নান পােলন তােদরেকন শাি�ন দাওন এবংন

তােদরন জনষন পৃ কন শযষারন বষব�ান কর্৫২F

53 পৃ কন শযষারন বষব�ান

                                                            
53 . ুুনানুন িবনদাউদ, পৃ. ৬৭৬্ 
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পৃ কনপৃ কনকেকনআেতনপাের, একানকেকনিবি �নজায়আায়নআেতন

পাের্নতেবন�েতষেকরনজনষনশযষান লাদানআেতনআেব।५३F

54  

 িববষৎন ি রকনিনরাপ�া 

িপতা-মাতারনঅবতরমােনন ু�ানন যােতনঅ র।নিতকনুমুষারন

নানপোনেুনিদেকনিপতা-মাতারনুেঅতনন াকেতনআেব্নিপতা-মাতান

িকংবানিশশরনদািয়রনশআণকারমনঅনষানষেদরন�া িমকনদািয়রনআে�, 

ুাম রষন ওন  ি রকন ুংআিতন অনুযায়মন ন িশশরন উ�য়েনরন জনষন

উপেযাআমনজমবনমাননিনিনতনকরা্৫৪F

55 েযমননরাুূলন(ুা) বেলেছন: 

 »ا يسيككففون ورتكك أنغييء �  نن أن تذره  علة  ن تذرأل«

                                                            
54 . াুলামমনঐিতআষনপিরবারনপিরককনা, পৃ. ৫৪্ 
55 . Action Research Study. Institutional Development of 

Human Rights in Bangladesh. (IDHRB) Ministry of law 

justice and parlimentary Affairs. Goverment of Bangladesh, 

December-2000. International Convention on the Right of 

the child , p. 31. 
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িনেজরনু�ানেকনঅেনষরনদায়-দািকেণরনউপরনেফেলনযাবারন

েঅেয়নঅ াবমুিনেরেখনযাওয়ানউ�ম্৫৫F

56  

  াআনতা‘ লানএন�ুোনএরশাদনকেরন: 

ةٗ ﴿ َّ ِ ِر ُُ َۡ َخۡلُِِهۡم  ِۢ واْ  ُۡ َۡ َ ََ لَۡو ت ي ِ ّّ َۡشَ  ل َۡ ا  َٱ ًُ ت �َ َِ ََ  ]٩:الِ�يء[﴾ لَۡيِهمۡ َخافُواْ 

‘‘তােদরন য়নকরানউিঅতনতারান যিদনঅুআায়নু�ানন েরেখন

দুিনয়ান ে েকন অেলন যায়ন তেবন মৃতুষরন ুময়ন ু�ানেদরন ু�েকরন

তােকন শংকানওনউি��নকরেব্৫৬F

57 

 

িশকা, �িশকণনওন দশরবাননিআেুেবনআোনউুারনঅিধকার 

ু�ানেকন িশকান �দােনরন দািয়রন িপতা-মাতার্ন তােদরেকন

িলখেতনএবংনপােতনিশকানেদয়ারনজনষনুবেঅেয়নেবশমনদায়মনকরান

যায়নিপতা-মাতােক্নএেকে্নিলখানপাানিশকানেদবারনুাে নুাে ন

পািরবািরক, াববিয়কনএবংন দিশরকন িশকান �দানন করেতন আেব্ন

রাুূলন (ুা.) িপতা-মাতােকন িনেদরশন িদেয়েছননু�ানেকনেলখাপাা, 
                                                            
56 ুআমআনবুখারম, িকতাবুযনজানােয়য, আাদমুননং-২; মাআাযম, আাদমুননংন৬৪; াবনন

মাজাআ, আাদমুননংন৫্ 
57  ল-কুর ন, ৪:৯্ন 
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ধমরময়নমূলষেবাধন�িত�ানএবং েখলাধুলানিববেয়নিশকানেদবারনজনষ্ন

েযমননআাদমুনশরমেফনএেুেছ:  

‘‘ বুনরােফরনমুিনরন বুনুালমাননআেতনবিণরত, রাুূলন(ুা) 

এরশাদন কেরন, িপতা-মাতারন উপরন ু�ােনরন েযমনন অিধকারন

রেয়েছন েতমিনন ু�ােনরন িনক ওন িপতা-মাতারন �াপষন অিধকারন

রেয়েছ্ন িপতা-মাতানআেতনু�ােনরনঅিধকারনআেলান িলখেতন িশকান

েদেব, ুাকতারন িশকান েদেবনএবংনতমব�াজমন িশকান েদেব্নতােদরন

এমনন িকছুন িশকান েদেবননা, যানু�ানেকননষায়িন�ানকেরননা্’’ 57F

58 

রাুূলন(ুা.)  েরাননএরশাদনকেরন: 

‘‘িশশেদরনেেআনকরনএবংনতােদরন�িতনদয়ান�দশরননকর্ন

েতামরানতােদরনুাে নেকাননওয়াদানকরেলনতানপূরণনকর্নেকননান

তােদরনদৃি�েতনেতামরাানতােদরনিরিযেকরনবষব�ানকরছ্’’58F

59 

অনষ্ন আাদমুন শরমেফন এেুেছ: أوآلدم  الزموا  ‘‘েতামরান

েতামােদরনু�ানেদরন�িতনুবরদানদৃি�নরাখ্’’ 59F

60 

                                                            
58 াুলামমনঐিতআষনপিরবারনপিরককনা, পৃ. ৫৪; িশশনপিরঅযরা, পৃ. ৫৬্ 
59 . াুলােমনিশশনপিরঅযরা, পৃ. ৪্ 
60 . �াগি, পৃ. ৭৭্ 
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অনষ্ন আাদমুন শরমেফন এেুেছ: ‘‘েতামরান িনেজেদরন

ু�ানেদরনেেআনকরনএবংনতােদরন ালনবষবআারনেশখাও্’’ 60F

61 

 »الر ج  وله �  نن أن يككدق نكيع بيؤدن أل«

‘‘বষিিরন ু�ানেকন ুদাঅারন িশকান েদয়ান একন ুান দানন

খয়রােতরনেঅেয়ওনউ�ম্’’ 61F

62 

 »عغموا اوالدم  فإن   �غوقون لزنين ن  زنين� «

‘‘েতামরান ু�ানেদরন জানন দানন কর্ন েকননান তারান

েতামােদরনপরবতরমনযুেআরনুৃ�্’’ 62F

63 

ু�ােনরন �িতন িপতারন দািয়রন ওন কতরবষন ু�েকরন রাুূলন

(ুা)  েরানবেলন: 

                                                            
61 .  বুন �ু াআনমুআা�াদনাবননায়ািযদনাবনন �ু াআনাবননমাজাআ, ুুনানুন

াবনুনমাজাআ, িকতাবুলন দাব, (িদ ম: কুতুবখানানরশমিদয়া, তা.িব), আাদমুন

নংন৩, পৃ. ২৬৯্ 
62 .  বুনঈুানমুআা�াদনাবননঈুা, জােমনিতরিমিজন(িদ ম: কুতুবখানানরশমিদয়া, 

তা.িব), আাদমুননংন১৯৫৭্ 
63 . াুলােমনিশশনপিরঅযরা, পৃ. ৭৮্ 
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ِمو وأدنو فإذا نغغ فغ�وجو فإن نغغ ول  يز وجو انن ل ول فغيح�ن «
 »فيصيب متمي فإنمي متمة   أنيو

‘‘কােরান ু�ানন জজন শআণন করেলন তারন কতরবষন েুন েযনন

ুু�রননামনরােখনএবংনউ�মন দবনিশকানেদয়। যখননেুনবয়:�া�ন
আেবনতখননতারন িববাআন িদেব্নযিদনেুনবয়:�া�নআয়নন রনিপতান

যিদনিববাআননানেদয়নতখননু�াননেকাননগনােআরনকাজনকরেলনেুন

গনাআনতারনিপতারনআেব্’’ 63F

64 

 

মতামতন�দােনরনঅিধকার 

িশশরন মতামতন এেকবােরন িন�মােনরন ুাদািবেধন বান মূলন

ুমুষান ে েকনবহন দূেরান েআাকননান ন েকন; িবি �নুমুষারনুময়ন

তােদরন মতামতন শআণন করা্ন তারন মতামতেকন তু�ন জানন করান

তােকনেআয়ন�িতপ�নকরানউিঅতননয়, বরংনতােতনেকানন ুলন�াি�ন

 াকেলন তান েদিখেয়ন েদয়ান ওন ুিুকন মতেকনতারন ুামেনন �কাশন

করা্ন িপতা-মাতারনএ ােবন িশশেকনমতামতন�দােনরন ুুেযাআদানন

                                                            
64 . ু�াদনান পিরবদ, াুলািময়াত, ুং�. ৯ন (ঢাকা: েকার নন মআল, খৃ. 

১৯৯০), পৃ.  ৭৫্ন 
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িশশেকনুিুকনপে ন পিরঅািলতনকেরনএবংনতােকন য ায ন িদক-

িনেদরশনান দােনন ুআায়তান কের্ন এন েকে্ন িন�বিণরতন প�াুমূআন

অবল�ননকরানেযেতনপাের্ 

1. িবি �নুমুষারনুমাধােনন মতামতন বষিনকরেতন

তােকনঅ ষ�নকরােনানএবংনুমুষানু�েকরনতারনমেধষনেঅতনানুৃি�ন

করা্ন 

2. তারন মতামেতন েকানন  ুল-�াি�ন  াকেলন তান

েদিখেয়নিদেয়নুু�রনমতামতনদাননওনিুীা�নশআেণনতােকনুাআাযষন

করা্ন 

3. বােদরন ম�বষন �কাশনওনতােদরন ম�বষন ন এবংন

মতামেতরন  ালন িদকগেলান েদিখেয়ন েদয়া, যােতন িশশরন অ�েরওন

ুিুকনমতামতনেপশনওনিুীা�নশআেণরনশিিনুৃি�েতনিঅ�ানকরারন

অবকাশনজেজ্ন 

4. ুমুষািদন ু�েকরন শা�ন পযরােলাঅনায়ন অ ষ�ন

করােনা্নযােতনকেরনেকাননুমুষানদৃে�নেুনঅকেমরনমতনদাকিােয়ন

নান ােক; বরংনএরনুমাধােননতারনমেধষনুৃি�নআয়নএকি নমেনাবল্নন
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িবি �নমতামতনওন িুীাে�রন ালনওনম�নউ য়ন িদকনিনেয়নতারন

ুাে ন েলাঅনানকরানউিঅত্ন 

5. এ ােবন িশশেদরেকন  িববষেতরন জেনষন এবংন

 আামমন িদেনন েযন ুম�ন ুমুষািদরন ু�ুখমনন আেবন তারন ুু�রন

মুকািবলারনজনষনতােদরেকনেযাআষনকেরনআোনতুলানেযেতনপাের্ন 

6. তােকন একজনন মূলষআমনন ম�বষকারমন আওয়ারন

মেনা াবন েপাবণন নান কেরন িবি �ন ুমুষািদরন মুকািবলায়ন অ ষ�ন

করােনানদরকার, যােতনেকাননুমুষাদৃে�নেুন মত-ুস�নিকংকতরবষন

িবমুঢ়ন আেয়ন নানপো্নাুলামনএ িববয়ি েকনউৎুািআতনকেরেছ্ন

তারনএকি নউদাআরণনআে�নআযরতন �ু াআনাবননউমরন(রা.) এরন

ঘ না্ন একবারন রাুূলন (ুা) িজেজুন করেলন,   াআন

মুিমনেদরেকন একি ন বৃেকরন ুাসৃে ন তুলনান কেরেছনন যারন পাতান

ইেরন না, েতামােদরনজানান েছন িক, তান েকানন বৃক? ুাআাবমআণন

ুবাানঅুপন াকেলন্নতখননরাুূলন(ুা) িনেজানউ�রনিদেলন; তান

আে�ন েখজুরন আাছ্’’  �ু াআন াবনন উমারন তারন িপতারন ুাে ন

েুখােননউপি�তনিছেলন্নিপতা- পু্নউ য়ানযখননবাামেতনিফেরন

েআেলন; তখনন �ু াআনাবননউমারনতারনিপতােকনবলেলন, রাুূলন

(ুা) যানবেলিছেলননতান মারনজানানিছলনিক�নুাআাবমেদরনুামেনন
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উ�রন িদেতন  য়ন কেরিছেলন্ন তখনন তারন িপতান তােকন বলেলন, 

তুিমনযিদনউ�রন িদেতনতাআেলন মারন িনক নঅিধকতরন নে�রন

িববযনআেতা্৬৪F

65 

 

ুমবষবআােররনঅিধকার 

ু�ানন িআেুেবনেছেলনেমেয়নউ য়নুমবষবআােররনঅিধকারম, 

এনেকে্নেকানন�কারনবষবধাননুৃি�নকরানযােবননা্নরাুূলন(ুা) এন

বষাপােরনএরশাদনকেরেছন: 

 »والدم أاتقوا ا  وععدلوا ف«

েতামরান   াআন তা লােকন  য়ন করন এবংন ু�ানেদরন

বষাপােরন ানুাফন কােয়মন কর্৬৫F

66 েমেয়েদরন �িতন অবেআলান কেরন

েছেলেদরেকন অিধকতরন গুরদানন াুলােমন িনিবী্ন ুকলন

ু�ােনরন�িতনুমবষবআারনকরানিপতা-মাতারনউপরনঅবশষনকতরবষ্ন

আাদমেুনবিণরতনিনে�ািনঘ নান�ারানএনিববয়ি ন�মািণতনআয়্ন 

                                                            
65. াুলােমনিশশনপিরঅযরা, পৃ. ৫০-৫১্নন 
66 . ুআমতনমুুিলম, িকতাবুলনিআবাআ, খ. ২, পৃ. ২৭্ 
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فجيء منن ل فقبغو وأجغ�و   ) ص(شن رج  عغد ا � : وعن أ�س «
ول  أال ِو�ت ) : ص(فذذه وجيءت نغت ل فأ جغ�و ن  يديو فقيل الِر

 »نْغ مي؟

‘ নাুনাবননমােলকন(রা) বণরনানকেরেছননেয, একনবষিিন

রাুূলন(ুা) এরনিনক নউপিব�নিছেলন্নতারনিশশনপু্নতারনিনক ন

এল্ন উিন ুাআাবমন তােকন অু�নন করেলননএবংন েকােলন বুােলন্ন

এক ুনপেরনতারনকনষানএেলা্নতােকনিতিনননতারনুামেননবুােলন্ন

তখননরাুুলন(ুা.) ুাআাবমেকনবলেলননেতামারন িকনউিঅতনিছলননান

দুজেনরন �িতন ুম অরণন করা? 66F

67 জাআিতকন �াে ররন েমােআ, 

অ র।নিতকনওনুামািজকনকারেণনমানুব ুাধারণত: পু্নু�াননআেলন

 নি�তনআয়, কনষানু�াননআেলনঅুু��নআয়্নাুলামনএনআমননওন

ুংকমণরনমেনা াবনদূরনকরেতনউপেদশনিদেয়েছ্নবরংনপু্নু�ােনরন

তুলনায়নকনষানু�ানেকনপরকােলরনমুিিরনঅনষতমনউপায়নিআেুেবন

েঘাবনান কেরেছন্ন েকননান কনষান ু�ানেকন লালন-পালনন করায়, 

তােকন ুৎন ওন ুুিশকান েদয়ায়, বয়:�া�ন আেলন ুৎন পাে্ন পা্�ন

করায়ন এবংন পরবতরমকােলন তারন েখাকজন খবরন েনয়ান ওন েদখাশনান

করায়ন িপতারন জাআিতকন েকানন �া রন  ােকন না্ন উপর�ন অেনকন

                                                            
67 . াুলােমনিশশনপিরঅযরা, পৃ. ৫৬্ 
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তষাআন�মকারনকরেতনআয়্নএনবষাপােরনউৎুািআতনকেরনরাুূলন(ুা) 

বেলেছন: 

ي ول  يؤتر وله عغي ي قيل يع  الكور نث فغ  يئدهي ول  ي غ أل  نتنن ش«
 »د�غو ا  الغةأ

‘‘যাআারন কনষান ু�ানন আেয়েছ, অ অন উআােকন জমব�ন কবরন

েদয়ন নাা, তােকন লাি�তন কেরন নান িকংবান তারন তুলনায়ন পু্ন

ু�ানেকনেবশমনেেআনকেরননাা,   াআনতা‘ লানতােকনজা�ােতরন

�েবশনকরােবন্৬৭F

68 এমনিকনিবধবানিকংবানতালাক�া�নকনষারনযিদন

েদখা-শনানবানিনরাপ�ানিবধাননকরারনেকউননান ােকনএবংনিপতারন

আৃেআন অুআায়ন অব�ায়ন িফেরন  েু, তান আেলন িপতান অ�ানবদেনন

তােকনশআণনকেরনতারনুকলনদািয়রনপালননকরেব্নএনু�েকরন

আাদমুনশরমেফনবিণরতনআেয়েছ: 

‘‘ িমন িকন েতামােকন ুেবরা�মন ুদকারন ক ান বলনন না? 

েতামারন েয কনষান েতামারনকােছন িফেরন েুনঅ অন তুিমন বষতমতন

তারন উপাজরেনরন েকউন েনা্’’ 68F

69 অ রাৎন এন অব�ায়ন তারন
                                                            
68 . ুুনানুন  িবন দাউদ, ১৩তমন খক, আাদমুন নংন ৪৪৮০, পৃ. ৩৫৭৮; 

াুলািময়াত, পৃ. ৭৬্ 
69 . ুুনানুনাবনুনমাজাআ, িকতাবুলন দাব, পৃ. ২৬৯্ 
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 রণেপাবণুআন ুকলন দািয়রন শআণন করান িপতারন পেকন ুেবরা�মন

ুদকা্ 

াবধন য়নে েকন�িতপািলতনআবারনঅিধকার 

িনেজন েযমনন আালালন উপাজরনন �ারান জমিবকান িনবরাআন করান

ওয়ািজব, েতমিননু�ানন�িতপালননাবধনউপাজরননে েকনখরঅনকরান

কতরবষ্নপু্নু�াননবেলআননানআওয়ানপযর�নএবংনকনষান িববাআননান

েদওয়ানপযর�নতােদরন রণেপাবেণরনদািয়রনতােদরন িপতারনউপরন

বতরায়, তাকরন ুাম রন অনুযায়ম্৬৯F

70 েযমনন পিব্ন কুর েনন এরশাদন

আেয়েছ: 

﴿ ِ َّ َٱۡ ۥ رِزُۡ�ُه ۡولُوَِ َ ُ َُ ۡ َ لل ََ ٌ  �ِّ� َٱ ُۡ ََ  ُُ ّل ََ ُ ٱِ�� َ� ت ُۡ ۡع َُ ۡ َّ بِٱل ۡسَوُ�ُه
َعَها   َۡ  ﴾ُٱ

‘‘জনেকরন কতরবষন য ারমিতন তােদরন (মাতাআেণর) 

 রণেপাবণনকরা্নকাআােকওনতারন ুাধষাতমতনকাযর ারন েদয়ান আয়ন

না্’’ 70F

71 অ।বধন য়নয ানঘুব, অুির, ুুদ, �তারণা, অুৎকমর, েনছা, 

জুয়ান াতষািদন উপােয়ন অ রন উপাজরনন কের ু�ানন �িতপালেনরন

                                                            
70 . িবিধবীনাুলামমন ান, পৃ. ৬০১্ 
71 .  ল-কুর ন, ২:২৩৩ 
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িবধাননাুলােমনেনা্নএনধরেনরনঅপকেমররনজেনষনু�ােনরনেকানন

দািয়রন েনা্নরাুূলন (ুা) াবধনপ�ায়নউপাজরেননউৎুািআতনকরারন

িনিমে�নএরশাদনকেরন: 

 »طغ  الرزق اليل نن أفض  الفرائض«

‘‘আালালন জমিবকান উপাজরনন করান ুবরােপকান বান ফরজন বান

কতরবষ্’’71F

72 অনষ্ এরশাদনআেয়েছ: 

 ».عن افض  الك�  فقيل نيِ نبور وعم  الرج  نيده) ص(ِئ  ا ب «

ুাআাবমআণনএকদানরাুূলন(ুা) েকনিজজাুানকরেলন, েকানন

�কােররনউপাজরননউ�ম? রাুূলন(ুা) বলেলন, বষিিরনিনজনআােতন

কােজরন িবিনময়ন বান ুু�ুন বষবুাললন মুনাফা্’’ 72F

73 তাছাাান নামাজন

ুমা�নআেলন  াআরনঅনুশআনবানজমিবকানঅনুুবােনরনজনষনজিমেনন

ছিােয়নপােতনবলানআেয়েছ্নেযমন- এরশাদনআে�: 

﴿ َ ّّ ٱاْ ل ُۡ ُك ُۡ ِ َٱل ّّ َ فَۡلِ  ل ِۢ َتُوواْ  ۡۡ ِِض َٱل
َ
ٱاْ ِ� لۡس ُ ُِ ةُ فَٱَ�َ لَوت َّ ِِ لل ا ُِۡلَي َُ ِ فََ

 ََ و ُۡ ِ ل ُۡ ۡم ُ� َُ  ]١٠:المعة[﴾ َكثِٗ�� ّلَعّل

                                                            
72 .  বুন বকরন আমাদন াবনন হুাানন  ল-বায়আাকম,  ু-ুুনানুলন কুবরা, 

(াবুত: দাুলনমা’ িরফনিআ. ১৪০৬), শয়াবুলনঈমান্ 
73 .মুুনােদরন আমাদ, আাদমুননংন৫২৭৬্ 
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‘‘ুালাতনুমা�নআেলনেতামরানপৃি বমেতনছিােয়নপােবনএবংন

  াআরনঅনুশআনুবাননকরেবনওন  াআেকনঅিধকন�রণনকরেব, 

যােতনেতামরানুফলকামনআও্’’ 73F

74 িপতা-মাতা, িশককুআনুকেলান

ু�ানন�িতপালেননদািয়রশমলন ূিমকানপালননকরেতনআেব্নেকননান

এনদািয়েররনবষাপােরন  াহনতা’ লারন িনক নজবাবিদিআনকরেত 

আেব্নেযমননআাদমুনশরমেফনএেুেছ: 

 ».ك�  راع و��  م�ئول عن رعيكو«

‘‘েতামরান�েতষেকান(রাখােলরনমত) েদখাশনাকারম,  রনএন

েদখাশনারনবষাপােরন�েতষেকানজবাবিদিআনকরেতনআেব্’’74F

75   রন

 দশরবানন ু�ানন দুিনয়ােতন েযমনন ুুখন ওন শাি�রন কারণন েতমিনন

মৃতুষরন পেরন ধন, বাহবলন ওন� াবন �িতপি�ন যখনন েকাননকােজন

লাআেবননানতখননুৎনু�ানানপরকালমননকলষােণন ুেব্নেযমনন

আাদমুনশরমেফনরাুূলন(ুা) এরশাদনকেরেছন: 

‘‘ বুনহরায়রান(রা) আেতনবিণরতন িননয়নরাুূল(ুা) এরশাদন

কেরেছন, যখনন মানুবন এে�কালন কেরন তখনন তারন ুম�ন মলন
                                                            
74 .  ল-কুর ন, ৬২:১০্ 
75 .  িবনযাকািরয়ানাযািআয়ানাবননশারফন ন-নাবাবম, িরয়াদুুনুােলআমন, খ. ১ন

(ঢাকা: বাংলােদশনাুলািমকনেু�ার, খৃ. ২০০৩), আাদমুননংন৩০০্ 
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ব�ন আেয়ন যায়, তেবন িতনি ন কাজন যারন �িতদান (এে�কােলরন

পেরও) েপেতন াক্ন১. এমননুদকানযারনকলষাণকারমতান অলেতন

 ােক, ২. এমনন জানন যারন �ারান মানুবন উপকৃতন আ, ৩. এমনন

ুৎকমরশমলনু�াননেযনতারনিপতা-মাতারনজনষনেদায়নকের্’’ 75F

76 

উপুংআােরনবলানযায়ন িশশেকনুু�ষ, ুবলনওন দশরনমানুবন

িআেুেবন আোন তুলেতন িপতা-মাতানএবংনঅি  াবকেদরন দািয়রনওন

কতরবষনকত ুকুন রনতােদরনিনক নিশশেদরনঅিধকারনকত ুকুনএন

িববেয়ন অ্ন �বেবন িদক-িনেদরশনান �দানন করান আেয়েছ্ন তাছাাান

বতরমােনন  ধুিনকতারন অনুুারমন একন ে ণমরন মােয়রান িনেজেদরন

েুে�যরআানমরন য়নওন ি জাতষনরকাে রন�নষদােননঅনমআান�কাশন

কেরন  ােক্ন এন �বেবন  েলািঅতন �নষদােনরন াুলামমন এবংন

াবজািনকন গুরন ওন তাৎপযরন তােদরেকন দু�দােনন অনু�ািণতন ওন

উৎুািআতনকরেব্নফেলননতুনন�জজনতােদরননষাযষনঅিধকারনেপেয়ন

ু্ু�ষনুবলনওন দশরনুুনাআিরকনিআেুেবনআোনউুারনুুেযাআনপােব্ন

 মারনএনকু�ন�য়াুন িশশনঅিধকারন�িত�ারন েকে্নুামানষতমন

 ূিমকানরাখেলন মারন মন�া রকনআেব্ন িমন্ 

                                                            
76 . মুুিলমন াবনন  ল-আা াজন  ল-কুশাারম, ুআমআন মুুিলম, ৩. খ, পৃ. 

১২৫৫্ 


