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ইসলােম মাি� েলেভল মােকরিিট (এমএলএম) এর িবধান 

মাি� েলেভল মােকরিিট (এমএলএম) বা বহজাত িবিিশ পপণ 

বাজারজাত প�িত বাটলােদেি নতুন হেলও যু�রা�সহ িবিভ� 

েদেি অধর িতেকর েবিি সময় আেগ এিি চালু হেয়িছল। 

েনিওয়াকর মােকরিিট, িডের� েসিলট ও েরফাের� মােকরিিট 

িহসােবও এিি পিরিচত। মাি�েলেভল মােকরিিট মমলত 

িডি�িবউিরেদর েনিওয়ােকরর মাধণেম পপণ ও েসবা িবিি করার 

একিি �িিয়া। আধুিনক অিভধােন এর সটজা এভােব েদয়া হয় : 

(Multi-level marketing, also known as MLM or 

network marketing, is a business structure where 

products are sold through a networking process as 

opposed to a storefront. ... is a way of selling goods 

and services through distributors) অথরাা ‘মাি� েলেভল 

মেকরিিট যা এএলএম বা েনিওয়াকর মােকরিিট নােমও পিরিচত, তা 

হল একিা বণবসায় প�িত েযযােন েনিওয়ােকরর মাধণেম পপণ 

িবিয় করা হয় ... আর তা মমলত িডি�িবউিরেদর েনিওয়ােকরর 

মাধণেম পপণ ও েসবা িবিি করার একিি �িিয়া। এ �িিয়ায় 
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আপলাইন ও ডাউনলাইন নােম বহ  েরর (Multi level) 

িডি�িবউির ৈতির হয়। ডাউনলাইেনর েকােনা বণি� কতত রক 

িবিিত পপণ্েবণর একিি কিমিন আপলাইেনর িডি�িবউিররা 

েপেয় থােক। এেক সটেকেপ MLM বলা হয়। েযসব েদেি এ 

বণবসা �চিলত রেয়েছ েসযােন এ বণাপাের সুসশ েকােনা আইন 

না থাকায় তা এযনও চালু রেয়েছ। বণি��াধীনতার সেবরা্ 

িবকােির কারেপ অেনকাটেিই বণবসািি বহাল রেয়েছ। িকক 

েসসব েদেির সেচতন মহল �িতিনয়তই জনগপেক এ বণবসায় 

স�ত� হেত িনরাসািহত করেছ। 

জনসটযণার িদক েথেক বাটলােদি মুসিলম িবেের জনবহল 

েদিগেলার অনণতম। এ েদেি েযমিন দির্ মানুেুর সটযণা 

অেনক েবিি েতমিন েবকার েলােকর সটযণাও কম নয়। িতকরা 

৬৫ ভাগ মানুু দাির্ণসীমার িনেচ। অথর্নিতক অসসলতার 

কারেপ দির্ ও েবকারেদর অেনেকই জিড়েয় পড়েছ এমএলএম 

বণবসায়। িকক েযেহতু এেদেির িতকরা ৯০ ভাগ মানুু ইসলাম 

ধেমর িবোসী েসেহতু মু’িমনেদর অ�ের একিি সটিয় রেয়ই যােস 

েয এ বণবসািি িরী‘আেতর সােথ সটগিতপমপর িকনা? আমরা 
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আমােদর এ �বে� েস িদকিিই তুেল ধরার �য়াস চালােবা 

ইনিাআ�াহ। 

 

মাি� েলেভল মােকরিিট-এর িরয়ী িবধান : 

মাি�েলেভল মােকরিিট-এর িরয়ী িবধান আেলাচনা করার পমেবর 

ইসলািম িরী‘আেতর কিতপয় িবধান ও নীিতমালা েযগেলার ওপর 

িভি� কের বণবসা ও েলনেদেনর ৈবধতা-অ্বধতা িনভরর কের 

েসগেলা আেলাচনা করা দরকার। িনে� সটেকেপ তা আেলাকপাত 

করা হেলা: 

(ক) ইসলািম িরী‘আেত হালাল ও হারাম উভয়িিই সুসশ। 

িরী‘আত েযিা হালাল কেরেছ েসিােক হারাম করা বা েঘাুপা 

েদয়া আবার েযিা হারাম কেরেছ েসিােক হালাল েঘাুপা েদয়ার 

অিধকার আ�াহ িভ� অনণ কারও জনণ �েযাজণ নয়। পিব� 

কুরআেন মহান আ�াহ এ বণাপাের সীমাললনকারীেদর সাবধান 

কের েঘাুপা িদেয়েছন, 

رََءۡ�ُتم قُۡل ﴿
َ
ٓ  أ ا نَزَل  َّ

َ
ُ  أ َّ ِن لَُ�م � ِۡنهُ  فََجَعۡلُتم ّرِۡزقٖ  َّ ا َّ َٗ  وََحَ�ٰٗ�  َحَرا

ُ  قُۡل  َّ ٓ ذِنَ  َءا
َ
مۡ  لَُ�ۡمۖ  أ

َ
ِ  َ�َ  أ َّ ونَ  �  ]٥٩: يق�س[ ﴾٥ َ�ۡفَ�ُ
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‘‘তুিম বল, েতামরা িক কযেনা এ কথা িচ�া কের েদেযছ, 

আ�াহ তা‘আলা েতামােদর জনণ েয িরযক নািযল কেরেছন তার 

মধণ েথেক িকছু অটিেক েতামরা হারাম আর িকছু অটিেক হালাল 

কের িনেয়ছ; তুিম বল, এসব হালাল-হারােমর বণাপাের আ�াহ 

েতামােদর েকােনা অনুমিত িদেয়েছন, না েতামরা আ�াহ র �িত 

িমথণা আেরাপ করছ? [সমরা ইউনুস, আয়াত : ৫৯] 

(য) বণবসািয়ক েলনেদেনর েকে� একিি মমলনীিত হেলা তা 

ৈবধ ও অনুেমািদত।०F

1 সুতরাট েয বণবসার েকে� িরী‘আেতর 

িনেুধাজা রেয়েছ েসগেলা ছাড়া অনণ সকল বণবসা ৈবধ। েকােনা 

বণবসােক হারাম সাবণ  করেত হেল এর পেক িরয়ী িনেুধাজা 

থাকেত হেব। েকােনা বণবসার েকে� িরয়ী িনেুধাজা না থাকেল 

ধের িনেত হেব তা হালাল ও অনুেমািদত। 

(গ) ইসলািম িরী‘আত যা যা হালাল কেরেছ এবট যা যা 

হারাম কেরেছ তা স�মপর ইনসােফর িভি�েত কেরেছ। যার মেধণ 

মানুেুর কলণাপ রেয়েছ িরী‘আত �েপতা শধু তাই তােদর জনণ 

হালাল কেরেছন এবট যার মেধণ তােদর অকলণাপ রেয়েছ তাই 

                                                            
1 এিি একিি �িস� মত। এর িবপরীত মত হেস েয, যতকপ িরী‘আতস�ত 

না হেব, ততকপ েকান িকছুই হালাল নয়। [স�াদক] 
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তােদর জনণ হারাম কেরেছন। আমােদর কু্ জােন হালােলর 

কলণাপ এবট হারােমর অকলণাপ বুেু আসুক বা না আসুক তার 

ওপর িবোস �াপন করা ঈমােনর দািব। পিব� কুরআেন মহান 

আ�াহ বেলেছন, 

ّل ﴿ ِِ ُُ َّ  لَُهمُ  َو ّرِمُ  ّيَِ�ِٰت �ل َِ ُُ �َِث  َعلَۡيِهمُ  َو ٰ ََ َ ۡۡ ََُضعُ  �  إِۡ�َُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ  َو

ۡغَ�َٰل 
َ
 ]١٥٧: األعراف[ ﴾َعلَۡيِهمۚۡ  َ�نَۡت  �ّلِ�  َو�ۡ�

‘‘েয তােদর জনণ পিব� বব হালাল কের এবট অপিব� বব 

হারাম কের; আর েয মু� কের তােদরেক তােদর গরভার ও 

িতটযল হেত, যা তােদর ওপর িছল।’’ [সমরা আল-আ‘রাফ, আয়াত 

: ১৫৭]। 

(ঘ) েিতা-িবেিতার স�িত ও আ�িরক সকিশ থাকা। েবচা-

েকনা িবশ� হওয়ার জনণ একিি িতর হেলা েিতা-িবেিতা 

উভেয়র স�িত ও সকিশ। মহান আ�াহ পিব� কুরআেন এ মেমর 

েঘাুপা কেরেছন, 

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ َٓ  ِ َّ ْ  ينَ � ُنوا ََ ْ  َ�  َءا ُ�لُٓوا

ۡ
َ�ٰلَُ�م تَأ َۡ لِ  بَۡيَنُ�م أَ َِ ن إِّ�ٓ  بِٱۡلَ�ٰ

َ
 أ

ِنُ�مۚۡ  تََراٖض  َعن تَِ�َٰرةً  تَُ�ونَ   ]٢٩: الن�يء[ ﴾َّ
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‘‘েহ ঈমানদারগপ! েতামরা এেক অপেরর স�ি� অনণায়ভােব 

�াস কেরা না; িকক েতামােদর পরসর রাযী হেয় বণবসা করা 

ৈবধ’’ [সমরা আন-িনসা : ২৯]। 

তেব স�িত ও সকিশ বলেত সব ধরেনর স�িত ও সকিশই 

এযােন উে�িণ নয়। বরট হাদীস েথেক জানা যায় এযােন স�িত 

ও সকিশ �ারা উে�িণ হেলা েবচা-েকনার েকে� িরী‘আত েয 

সকল নীিতমালা িনধরারপ কেরেছ েসগেলার আওতায় েথেক 

েিতা-িবেিতা উভেয়র স�িত ও আ�িরক সকিশ থাকা। কােজই 

িরী‘আত অসটগত েকােনা িবুেয় কারও পিরপমপর সকিশ ও স�িত 

থাকেলও েসিা ইসলািম িরী‘আেতর িবচাের হালাল বণবসার 

অ�ভুর� হেব না। উদাহরপ��প বলা যায় েয, মদ িয়-িবিেয়র 

ওপর যিদ েিতা-িবেিতা উভেয় স�িত ও আ�িরক সকিশ 

�কাি কের তথািপ তা ৈবধ হেব না। কারপ মদিােক ইসলাম 

হারাম কেরেছ। অনু�প সুেদর কারবার যিদ েকউ সকশিচে� 

কের তথািপ তা ৈবধ হেব না। কারপ ইসলাম সুদেক হারাম 

কেরেছ। আবার বণবসার েকে� যিদ �তারপা ও েধাঁকার আ�য় 

েনয়া হয় তেব েসযােনও েিতা-িবেিতার স�িত ও আ�িরক 
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সকিশ েসিােক ৈবধ করেত পাের না। কারপ ইসলাম �তারপােক 

হারাম কেরেছ।  

আমরা আমােদর এ �বে� মাি� েলেভল মােকরিিট-এর 

ৈবধতা-অ্বধতার িবুয়িি দু’িি িদক েথেক আেলাচনা করেবা 

ইনিাআ�াহ ।  

�থমত : িভি�গত (substantive and theoretical) 

ি�তীয়ত : প�িতগত (procedural) 
 

িভি�গত িদক : মাি� েলেভল মােকরিিট-এর প�িত িবিভ� 

সময় িবিভ� রকেমর হেলও ত�গত িভি�িি (theoretical 

basis) সবসময় একই। তা হেলা, িন� েলেভেলর িডি�িবউির 

কতত রক িবিিত পেপণর একিি কিমিন সেবরা্ েলেভল পযর� পায়। 

েযিােক এক কথায় ‘�েমর বহ র সুিবধা’ বলা যায়। েকােনা 

েকােনা েলযক এর নাম িদেয়েছন ‘‘Chain reaction of 

labour’’, েকউবা আবার বণ� কেরেছন ‘‘Chain pyramidal 

commission’’ িকটবা ‘‘Compound brokerage’’ ইতণািদ 

নােম। তােদর এ নীিতিির সােথ ইসলােমর �মনীিতর রেয়েছ 

সরাসির সটঘুর। কারপ ইসলােমর �মনীিত হেলা, 
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﴿ �ّ
َ
ٞ  تَزِرُ  َ ۡخَرىٰ  وِۡزرَ  َوازَِرة

ُ
ن ٣ أ

َ
�َ�ٰنِ  ّلۡيَس  َوأ ا إِّ�  لِۡ�ِ  َسَ�ٰ  ََ

 ]٣٩-٣٨: الجم[﴾٣

‘‘েকােনা মানুুই অপেরর েবাুা উঠােব না। মানুু ততিুকুই 

পােব যতিুকু েস েচশা কের’’ [সমরা আন-নাজম, আয়াত : ৩৮-

৩৯]। এ আয়াত েথেক সুসশ েয, মানুু েকবল তার িনেজর 

�েমর �তণক ফল লােভর অিধকারী। কারও িনযু� কমরী না হেল 

একজন আেরকজেনর �েমর ফেল অটিীদার হেত পাের না। 

একইভােব মানুু তার �েমর ফল েকবল িনকিবতরী েলেভল 

েথেক আিা করেত পাের। েকােনা িেমই তা বহ র (multi 

level) পযর� িব তত হেত পাের না। এিি েযমন ইসলািম 

�মনীিতর সােথ অসটগিতপমপর েতমিন মানবীয় বুি� িবেবচনায় 

অ�ীকত ত। কারপ, এ বণবসায় এক পযরােয় েদযা যায় িন�েলেভেলর 

িডি�িবউির ফিরদপুেরর মাসুদ উ্েলেভেলর িডি�িবউির 

বিরিােলর েনামানেক িচেন না, তােদর সােথ েকােনা েযাগােযাগ ও 

কথা-বাতরা েনই অথচ িন�েলেভেলর মাসুদ েথেক উ্েলেভেলর 

েনামান কিমিন পােস। মানবীয় সু� িবেবক বলেছ, েকােনা 

পেপণর েপছেন েয �তণক �ম িদেয়েছ েকবলমা� েসই 

পাির�িমক েপেত বাধণ। িকক েয পেরাক �ম িদেয়েছ েস 
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পাির�িমক েপেত বাধণ নয়। উদাহরপ��প বলা যায়, একজন 

িিকক েস তার �তণক �েমর ফল িহেসেব েবতন দািব করেত 

পাের। িকক েস যিদ দািব কের, তার ছা�রা যত জনেক িিিকত 

কের কমরকম কের তুলেব এবট ভিবুণেত তারা আরও যােদরেক 

িিিকত কের তুলেব তােদর �েতণেকর আেয়র একিি কু্ অটি 

উধরবতন িিককেক কিমিন িহেসেব িদেত হেব তাহেল িবুয়িি 

েমেন েনয়ার মত নয়। কারপ এযােন িিকেকর �ম শধু তার 

সরাসির ছা�েদর েকে� �েযাজণ, তার ছা�েদর ছা� বা তােদর 

ছাে�র �িত তাঁর েকােনা �ম েনই। তার �েমর িভি�েত সরাসির 

তার ছা�েদর কাছ েথেক েস েবতন বা স�ান পাওয়ার অিধকার 

রােয িকক ডাউনলাইেনর ছা�েদর কাছ েথেক েস িকেসর 

িভি�েত কিমিন বা েবতন েভাগ করেব? 

সুতরাট ইসলািম �মনীিত ও মানবীয় বুি� িবেবচনায় �েমর 

বহ র সুিবধা (multi level benefit of labour) নীিতিি 

িরী‘আত স�ত হেত পাের না। অথচ এ নীিতিিই মাি� েলেভল 

মােকরিিট-এর সবেচেয় বড় তাি�ক িভি�। এ িভি� সিরেয় েফলেল 

এ �কার বণবসার অি �ই থাকেব না। েকােনা সাধারপ েকা�ািন 

েথেক পপণ িকেন অপরজেনর কােছ িবিির মাধণেম লাভবান 
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হওয়ার ৈবধ অিধকার �েতণেকরই রেয়েছ। অনু�প েকােনা েিতা 

সট�হ কের েদয়ার মাধণেম েকা�ািনর কাছ েথেক দালালীর 

কিমিন (brokerage fee) েনয়ার অিধকারও �েতণেকর রেয়েছ। 

কারপ এ উভয় েকে�ই �তণক �ম জিড়েয় আেছ। এ �তণক 

�েমর �তণক সুিবধা িনকিতম  র েথেক একবারই পাওয়ার 

অিধকার রেয়েছ। িকক মাি� েলেভল মােকরিিট-এ একিি িনিদরশ 

পেয়� ভণালুর পপণ িকেন দালালীর অিধকার অজরন করা যা 

বা বায়ন করেত �তণক �ম িদেয় নতুন েিতা সট�হ করেত 

হয়। েয যত েবিি েিতা সট�হ করেত পাের েস ততজেনর 

কিমিন লাভ করার অিধকার রােয। িকক েকােনা িেমই 

আপেলেভেলর �তণক �ম �য়টিিয় �িতিিয়ার মাধণেম সুদমর-

বহদমর পযর� িব তত হেত পাের না। অথচ মাি� েলেভল মােকরিিট-

এ তা-ই ঘেি। 

উপযুর� আেলাচনা েথেক সুসশ েয, �েতণক বণি�র আয় ও 

দায় (income and liability) সবসময় বণি�গত পযরােয় 

সীমাব�। তেব এ �াভািবক নীিতর বণিতিম েয সকল ৈবধতা 

িরী‘আেত পাওয়া যায় তা িরী‘আেতর িবধান িহেসেব 

সমােলাচনার উে�র। েযমন ধনীর স�েদ অভাবী মানুেুর 
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অিধকার, সদকােয় জািরয়ার সাওয়াব, েগানােহ জািরয়া ইতণািদ। 

এগেলা িরী‘আত �েপতা কতত রক গতহীত। কােজই তা �াভািবক 

িনয়ম বিহভম রত। 
 

প�িতগত িদক : মাি� েলেভল মােকরিিট-এর তাি�ক িভি� 

(Theoretical Basis)-এর সােথ ইসলােমর �িতি�ত �মনীিত ও 

মানবীয় বুি� িবেবচনার সাটঘি রুক িদকিি আেলাচনা করার পর 

এবার আমরা এর িকছু প�িতগত সটঘাত িনেয় আেলাচনা করব 

ইনিা আ�াহ । 

মাি� েলেভল মােকরিিট বা েনিওয়াকর-এর প�িতসমমেহর মেধণ 

িরী‘আত িনিু� বহ িবুয় িবদণমান। যার �ধানগেলা িন��প : 

1. �মিবহীন িবিনময় এবট িবিনময়িবহীন 

�ম ( كجرة نال تالعمل عمل نال األجرة ) 

2. একিি আকদ (চুি�)-এর জনণ 

আেরকিিেক িতর করা ( ع  ابصفق�  ف صفق) 

3. অিজরত হওয়া না-হওয়ার অিন�য়তা 

 (الارر)

4. সুেদর সাদতিণ ও দতৃ সেেহ (  (  ابر�يشكه
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5. জুয়ার সাদতিণ (شكه  ايرس) 

6. বািতল প�ায় মানুেুর মাল ভকপ ( ك�ل

 (كمقاا الي  نيليطل

7. �তারপা ও েধাঁকা (الاش) 

8. বিধরত মমেলণ িবিয় (الي  نيب�عر الايل) 

9. ‘আকদুল ইজারাহ’-এর উসমল পিরপ�ী 

 (خالف كصقا عقد اإلجيرة)

িনে� �িতিির িব ািরত আেলাকপাত করা হেলা : 

 

(ক) �মিবহীন িবিনময় এবট িবিনময়িবহীন �ম (  عمل بال األجرة

أجرة بال والعمل ) : মাি� েলেভল মােকরিিট প�িত িরী‘আেতর 

সােথ অস�িতপমপর হওয়ার অনণতম একিি কারপ হেলা এেত 

‘�মিবহীন িবিনময় এবট িবিনময়িবহীন �ম’ রেয়েছ যা ইসলািম 

আইন সমথরন কের না।  

িবিনময়িবহীন �েমর িবুয়িি ফুেি উেঠ তােদর �চিলত েস 

নীিতেত যােত রেয়েছ, একজন িডি�িবউির (পিরেবিক)-এর 

ডান ও বাম উভয় িদেকর েনি না চলেল েস কিমিন পােব না। 
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অথরাা েকউ যিদ িনধরািরত পেয়ে�র একজন েিতা েজাগাড় কের 

িকক আেরকজন েজাগাড় করেত অকম হয়, তেব েলাকিি 

কিমিন েথেক পুেরাপুির বি�ত হেব। এমিনভােব েকউ যিদ 

দু’জন েিতাও েকা�ািনেক এেন েদয়, িকক তারা েকা�ািনর 

িনধরািরত পেয়� েথেক কম পেয়ে�র মালামাল িয় কের তেব 

এর জনণও   বণি� কিমিন পায় না। ফেল এিি িবিনময়িবহীন 

�েম পিরপত হয় যা ইসলািম আইেন িনিু�। হাদীেস কুদসীেত 

রেয়েছ, আ�াহ  তা‘আলা বেলন,  

نَي ثَالثَ ٌ « 
َ
ِقيَيَم ِ  يَْقاَ  َخْصُمُهمْ  ك

ْ
ْ�َطى رَُجٌل  ال

َ
 ُمّرا نَيعَ  َترَُجٌل  َغَدرَ  ُُمّ  ِب  ك

َ�َل 
َ
َجرَ  َترَُجٌل  ََُمغَهُ  فَي

ْ
ِجً�ا اْس�َي

َ
ْجَرهُ  ُ�ْعِط  َتبَمْ  ِمغْهُ  فَيْس�َْقَ�  ك

َ
 » ك

‘‘িকয়ামেতর িদন আিম িতন বণি�র সােথ ুগড়া করেবা। 

(এক) েয বণি� আমার নােম ওয়াদা কের তা ভ� কের। (দুই) েয 

বণি� েকােনা �াধীন বণি�েক িবিয় কের তার মমলণ েভাগ কের 

এবট (িতন) েয বণি� েকােনা �িমকেক কােজ িনযু� কের তার 

কাছ েথেক কাজ আদায় করার পর মজুরী পিরেিাধ কের না’’ 

[সহীহ বুযারী : ২২২৭]। 

ইসলািম িরী‘আেত ‘একিি িনিদরশ পিরমাপ কাজ করেত না 

পারেল পাির�িমক পােব না’ এ ধরেনর িতর িদেয় েকােনা চুি� 
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করা ৈবধ নয়। আ�ামা ইবন রিদ তার ‘আল-মুকা�ামাত’ �ে� 

বেলেছন, ‘‘কাপেড়র িনিদরশ সটযণার ওপর এ চুি� কের েলাক 

িনেয়াগ েদয়া েয, ‘কাপেড়র এত সটযণক িবিয় করেত না পারেল 

েস েকােনা পাির�িমক পােব না’ তাহেল চুি�িি ৈবধ হেব না। 

কারপ এ�প েকে� িনেয়াগদাতা কমরচারীর অঅ সটযণক িবিয় 

�ারা েয উপকত ত হেস তা তার জনণ ৈবধ হেব না।’’ [২য় য�, 

পত�া ৩০৯] 

আর �মিবহীন িবিনময়িি সুেরভােব ফুেি উেঠ তােদর 

িভি�গত িদেক যা ইেতাপমেবর িব ািরত আেলাকপাত করা হেয়েছ। 

সটেকেপ বলা যায়, তােদর নীিতমালা রেয়েছ, েকােনা বণি� 

িনধরািরত পিরমাপ পপণ যিরদাে� িডি�িবউির (পিরেবেিক) 

হওয়ার পর যিদ েস দু’জন েিতা িনেয় আেস এবট তারা 

�েতণেক আরও দু’জনেক এবট েস চার জন আরও আিজনেক 

েকা�ািনর সােথ যু� কের, তেব �থম বণি� এবট ি�তীয় 

েলেভেলর দু’বণি� িন� েলেভেলর আি বণি� েিতা-পিরেবিেকর 

সুবােদও েকা�ািন েথেক কিমিন েপেয় থােক। অথচ এ 

আিজেনর কাউেকই �থম বণি� ও ি�তীয় েলেভেলর দু’বণি� 

েকা�িনর সােথ যু� কের িন; বরট সটি�শ েকা�ািনগেলার নীিত 
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অনুযায়ী এরা েকা�ািনর সােথ যু� হেয়েছ তােদর সরাসির 

ওপেরর বণি�র েরফােরে� এবট এর জনণ   বণি� িনধরািরত 

হাের কিমিনও পােব। এিি সুসশই �মিবহীন িবিনময় যা 

ইসলােম িনিু�।  

উপযুর� আেলাচনা েথেক সুসশ েয, তােদর এ কারবাের 

িবিনময়িবহীন �ম ও �মিবহীন িবিনময় দু’িিই পুেরাপুিরভােব 

িবদণমান রেয়েছ যা িরী‘আেতর দতিশেত ৈবধ নয়। 

 

(য) একিি আকদ (চুি�)-এর জনণ আেরকিিেক িতর করা 

 মাি� েলেভল েনিওয়ািকট ৈবধ না : (ع  اصففق�  ف صفقة)

হওয়ার আরও একিি অনণতম কারপ হেলা এেত হাদীেস িনিু� 

‘একই চুি�র জনণ আেরকিিেক িতর করা’-এর িবুয়িি রেয়েছ। 

কারপ মাি� েলেভল মােকরিিট-এ পপণ িেয়র িেতরই শধু 

িডি�িবউির হওয়া যায়। অথরাা েকা�ািন েথেক পপণ িয় ছাড়া 

িডি�িবউির হওয়ার েকােনা সুেযাগ েনই। তাহেল এযােন পপণ 

িয়েক িডি�িবউির হওয়ার জনণ িতর করা হেস, যা হাদীেস 

িনিু� করা হেয়েছ। রাসমলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন, 
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ِ  الَ  «
َ
 »  ٍ قَ فْ َص  ِفْ  ينِ �َ قَ فْ َص  ّل ت

‘‘একই আকেদর জনণ আেরকিিেক িতর করা হালাল নয়’’ 

[তবারানী : ১৬১০]। 

অপর এক হাদীেস রেয়েছ, আ�ু�াহ ইবন মাসউদ বেলন, 

ِ  قُا رَسُ  َ�َ�  َّ َّ  ا ُ  َص َّ  َتاِمَدةٍ  َصْفَق ٍ  ِف  َصْفَقَ�ْ ِ  َ�نْ  تََسغّمَ  َعغَيْهِ  ا

‘‘রাসমলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম একই আকেদ 

(চুি�েত) দু’িি আকদ (চুি�) করেত িনেুধ কেরেছন’’ [মুসনাদ 

আহমাদ : ৩৭৮৩]। 

এ �কােরর েবচা-েকনা স�েকর আ�ু�াহ ইবন মাসউদ 

বেলন, 

 ي�ً رِ   ٍ قَ فْ َص  ِفْ  ينِ �َ قَ فْ َص 

‘‘একিি আকদ (চুি�)-এর জনণ আেরকিিেক িতর করা সুদী 

কারবার।’’ [সহীহ ইবন িহ�ান : ১০৫৩] 

ইমাম িািফঈ রহ. এ ধরেনর হাদীেসর দু’িি বণাযণা উে�য 

কেরেছন, 
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এক. িবেিতা বলল, আিম এ পপণিি েতামার িনকি 

নগেদ িবিি করেল এত িাকায় িবিি করব আর 

বািকেত িবিি করেল এত িাকায় িবিি করেবা। 

অথরাা নগেদ িকনেল মমলণ কম ধরা হেব। 

দুই. িবেিতা বলল, আিম েতামার িনকি এিি ধরা যাক 

একিত িাকায় িবিি করিছ, তেব িতর হেলা 

আমার িনকি েতামার ঘরিি এত িাকার িবিনমেয় 

িবিি করেত হেব। 

ইসলািমক �লারেদর সবরস�িতিেম এ দু’�কােরর েলনেদনই 

বািতল ও অ্বধ। মাি� েলেভল মােকরিিট-এর প�িত ইমাম 

িািফঈর বণাযণার ি�তীয়িির সােথ িমেল যায়। কারপ তারা 

িডি�িবউির হওয়ার জনণ পপণ িয়েক িতর কের থােক। যা 

আকেদর ওপর আকেদর নামা�র। 

েকােনা েকােনা মাি� েলেভল মােকরিিট েকা�ািন উপেরা� 

িরয়ী সমসণা এড়ােনার জনণ দু’িি পতথক ফরেমর বণব�া কেরেছ। 

একিি পপণ িেয়র অডরার ফরম, অনণিি িডি�িবউিরিীেপর 

আেবদন ফরম। তারা বুুােত েচেয়েছ, এযােন পতথক দু’িি চুি� 

হেস। অথচ মমলত কাযরেকে� একিি চুি�র জনণ অনণিি এযনও 
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জরির। অথরাা পপণ-িয় ছাড়া িডি�িবউির হওয়ার েকােনা 

সুেযাগ েনই। তাছাড়া দুই ফরমিবিিশ এ ধরেনর েকা�ািনর 

নীিতমালায় সুসশভােব েলযা আেছ, ‘‘আপিন িক জােনন েয, 

িনিদরশ পিরমাপ পপণ িয় ছাড়া এযােন িডি�িবউির হবার েকান 

সুেযাগ েনই?’’ [েডসিিিন-২০০০ িলিমেডি, িবিয় ও িবপনন 

প�িত, পত�া : ২৬] এমনিক এ সকল েকা�ািনর 

িডি�িবউিরিিপ ফরেমও িবুয়িি সুসশভােব এেসেছ। আবার 

িডি�িবউির হওয়ার জনণ পপণ িেয়র িেতরর কথােতা দুই 

ফরমধারীগপও অ�ীকার কেরন না; বরট তারা েতা 

িডি�িবউিরেদরেক ‘েিতা িডি�িবউির’ নােমই উে�য কেরন। 

সুতরাট দুই ফরেমর বণব�া করায় বণবসািি উপেরা� হাদীেসর 

িনেুধাজা েথেক েবর হেয় যায় িন, বরট যথারীিত আেগর 

অব�ােতই বহাল আেছ যা িরী‘আেত িনিু�। 

 

(গ) হািসল হওয়া না-হওয়ার অিন�য়তা (الغرر) : মাি� 

েলেভল মােকরিিট অ্বধ হওয়ার আেরা একিি কারপ হেলা তােত 

হাদীেস িনিু� الارر (হািসল হওয়া না-হওয়ার অিন�য়তা) 
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রেয়েছ। হাদীস িরীেফ বিপরত হেয়েছ, আবম হরায়রা রািদআ�াহ 

আনহ বেলন, 

ِ  رَُسقُا  َ�َ� « َّ ََصيةِ  َ�يْ ِ  َ�نْ  -تسغم عغيه اهللا صَ- ا
ْ
َاَررِ  َ�يْ ِ  َتَ�نْ  ال

ْ
 »ال

রাসমলু�াহ স. নুিড় পাথর িনেকপ কের িয়-িবিয় সাবণ  

করা এবট বাইয়ুল গারার (অিনি�ত িয়-িবিয় করা) েথেক 

বারপ কেরেছন। [সহীহ মুসিলম : ৩৮৮১] 

বাইয়ুল গারােরর সটজা : ইসলািম পি�তগপ বাইয়ুল গারার -

এর সটজা িবিভ�ভােব �দান কেরেছন। িনে� তা �দ� হেলা : 

(ক) আ�ামা কাসানী রাহ. বেলন, ‘‘গারার হেস এমন একিি 

অিন�য়তা, যােত হওয়া এবট না-হওয়া উভয় িদক িবদণমান।’’ 

[বাদােয়‘উস সানােয়‘উ, য� : ৪, পত�া : ৩৬৬] 

(য) আ�ামা ইবনুল আসীর জাযারী রাহ. বেলন, ‘‘যার এমন 

একিি �কািণ �প রেয়েছ যা �ারা মানুু এর �িত আকত শ হয়; 

িকক এমন অদতিণ কারপ রেয়েছ েয কারেপ তা অসশ। এর 

�কািণ �প েিতােক েধাঁকায় েফেল। আর এর িভতেরর �প 

অজানা’’ [জােমউল উসমল, য� : ১, পত�া : ৫২৭]  
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(গ) আ�ামা ইবনুল কািয়ণম রাহ. বেলন, ‘‘বাইয়ুল গারার   

কারবারেক বলা হয় যােত পপণ বা েসবা পাওয়া যােব িকনা তা 

অিনি�ত অথবা চুি�ভু� বণি� িনেজ তা েযাগান িদেত অকম 

অথবা যারা পিরপাম অজানা’’ [যাদুল মা‘আদ, য� : ৫, পত�া : 

৭২৫]। 

(ঘ) কােরা কােরা মেত, বাইয়ুল গারার হেলা, ‘‘েয েকােনা 

কারবােরর চুি�র মেধণ অিন�য়তা।’’ েযমন, পুকুের বা নদীেত 
মাছ েকনা-েবচা, আকােি উড়� পািয েবচা-েকনা ইতণািদ। 

েমািকথা, যােত হািসল হওয়া বা না-হওয়ার অিন�য়তা 

রেয়েছ তাই হেস আল-গারার। হাদীেসর ভাুণ অনুযায়ী েয 

বণবসায় এ গারার পাওয়া যােব তা অ্বধ ও নাজািয়য। আ�ামা 

ইবন কুদামাহ তার ‘আি-িারহল কাবীর’ �ে� উে�য কেরেছন, 

ইবরাহীম হারবীেক একবার িজেজস করা হেয়িছল েয, েকােনা 

েলাক যিদ এ িেতর েমারগ ভাড়া িনেত চায় েয, এ েমারগ তােক 

সালােতর সময় ঘুম েথেক জাগােব তেব এ ধরেনর কারবার 

জািয়য হেব িক না? িতিন উ�র িদেলন, না। কারপ এিি অিনি�ত 

কারবার। হেত পাের কযেনা কযেনা েমারগ ডাকেব না, আবার 

কযেনা সালােতর সমেয়র আেগ ডাকেব বা পের ডাকেব, আবার 
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কযেনা হয়েতা তার মুয েথেক ডাক েবর করার জনণ �হােরর 

�েয়াজন হেব ইতণািদ। সুতরাট নানািবদ অিন�য়তার সসাবনা 

থাকায় এ ধরেনর চুি� জািয়য েনই। [য� : ৩, পত�া : ৩১৯] 

মাি� েলেভল মােকরিিট েকা�ািনর প�িতর িদেক তাকােল 

অনুেময় হয় েয, েসযােন বহ প�িতেত গারােরর উপি�িত 

রেয়েছ। একজন িডি�িবউির েয চুি�েত েকা�ািনর সােথ যু� 

হয় তার মেধণ অনণতম হেলা, েলাকিি তার ডাউনলাইন েথেক 

কিমিন লাভ করেত থাকেব। অথচ তার িনেজর বানােনা দু’জন 

বণি� ছাড়া অনণেদর িবুয়িি স�মপরই অিনি�ত এবট অেনণর 

কােজর ওপর িনভররিীল। কারপ তার িনে�র েনিগেলা সটি�শ 

বণি�রা অ�সর না করেল েলাকিি কিমিন পাওয়া েথেক বি�ত 

হেব; েয কিমিনেক েক� কেরই েস মমলত এ মাি� েলেভল 

মােকরিিট েকা�ািনর সােথ যু� হেয়েছ।  

েকােনা েকােনা মাি� েলেভল েকা�ািনেত ‘ি� �াে�িন’ নােম 

একিি প�িত রেয়েছ। বছরযােনক আেগ এ �তারপা িনেয় 

পি�কায় ধারাবািহক িরেপাির �কািিত হেয়িছল। ৮০০০ (আি 

হাজার) িাকা িনেয় ১২ বছর পর ৩০,০০০ (ি�ি হাজার) িাকা 

অথবা সমপিরমাপ অেথরর গাছ �দােনর অ�ীকারনামায় �াকর 
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করা হয়। গাছ লাগােনার জনণ আেদদ েকােনা জায়গা িয়া করা 

হেয়েছ িক না বা কতজন গাছ লাগােনার জনণ িাকা িদেয়েছ— 

এসব িবুেয় একিা অসশতা েথেকই যােস। এ সকল 

অিন�য়তা ও অসশতার কারেপ ইসলািম িরী‘আত এ 

েলনেদনেক ৈবধ সাবণ  কের না। 

 

(ঘ) সুেদর সাদতিণ ও দতৃ সেেহ (شبهة اصر�ا) : মাি� েলেভল 

মােকরিিট হালাল না হওয়ার আেরকিি কারপ হেলা, এেত 

িরী‘আত িনিু� সুেদর সাদতিণ ও সেেহ িবদণমান। ইসলািম 

আইন অনুযায়ী েয সকল কারবাের সুেদর সাদতিণ ও সেেহ 

রেয়েছ তা না জািয়য। ইসলািম আইনিবদগপ এ কারেপ বহ 

কারবারেক িনিু� েঘাুপা কেরেছন। কারপ রাসমলু�াহ স. 

বেলেছন, 

َالُا «
ْ
ََرااُ  َ�ّ ٌ  ال

ْ
 ، الّيِ   ِمنَ  َكِث�ٌ  َ�ْعغَُمُهنّ  الَ  ُمْيوَِكَهيٌت  َتَ�رْغَُهَمي َ�ّ ٌ  َتال

َّّق  َ�َمِن    ابّيكَُهيِت  ا
َ
يِغهِ  اْسوَْبَك  ِف  َتَ� َ  ابّيكَُهيِت  ِف  َتَ� َ  َتَمنْ  ، تَِعرِْضهِ  ِلِ

ََرااِ 
ْ
 »ال
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‘‘হালাল সুসশ এবট হারাম সুসশ। এতদুভেয়র মােু রেয়েছ 

সেেহ ও সাদতিণ িবুয় যা অিধকাটি মানুুই জােন না। কােজই 

েয সাদতিণ ও সেেহ েথেক েবঁেচ থােক েস িনেজর �ীন ও ই�ত 

রকা করল। আর তােত জড়ােলা েস হারােম িনপিতত হেলা’’ 

[সহীহ বুযারী : ৫২]। 

অপর এক হাদীেস এেসেছ, 

  يَِر كَُك  َمي َدعْ «
َ
 »يَِر كَُك  َميال إِل

‘‘েতামােক যা সেেেহ েফেল তা েছেড় তুিম িনি�ত িজিনেসর 

িদেক ধািবত হও।’’ [সুনান িতরিমযী : ২৫১৮, হাদীসিি সহীহ] 

ইসলােমর ি�তীয় যলীফা উমার রািদয়া�াহ আনহ বেলেছন, 

ُقْرآنِ  ِمنْ  نََزَا  َمي آِخرَ  إِنّ 
ْ
ِ  رَُسقَا  َتِِنّ  ابّرَ�ي آيَ ُ  ال َّ َّ  ا ُ  َص َّ  تََسغّمَ  َعغَيْهِ  ا

 َتابّر كَ َ  ابّرَ�ي افََدُعق ُ�َفّسَْهي َتبَمْ  قُِكَض 

‘‘কুরআেনর সবরেিু আয়াত হেস িরবা (সুদ)-এর আয়াত। 

রাসমলু�াহ স.-এর মততুণ হেয় িগেয়েছ িকক িতিন সুেদর আয়ােতর 

বণাযণা েদন িন। কােজই েতামরা সুদ এবট এমন িজিনস যােত 

সুেদর সেেহ রেয়েছ তা বজরন কেরা’’ [িমিকাত : ২৮৩০, সুনান 

ইবন মাজাহ : ২৪৭, হাদীসিি সহীহ]। 
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উমার রািদয়া�াহ আনহর েঘাুপা হেলা, েযেহতু রাসমলু�াহ স. 

িরবার আয়ােতর সুসশ বণাযণা িদেয় যান িন েসেহতু যােত 

সরাসির িরবা রেয়েছ তােতা বজরন করেতই হেব পািাপািি যােত 

িরবার সেেহ ও সাদতিণ রেয়েছ তাও বজরন করেত হেব। 

মাি� েলেভল মােকরিিট-এ সুেদর সাদতিণ-এর িববরপ এভােব 

েদয়া যায় েয, এসব েকা�ািনগেলােত িডি�িবউিররা পপণ িেয়র 

জনণ উ�ু� হয় কিমিন পাওয়ার আিায়। এেত বুুা যায়, েস পপণ 

িয় বাবদ েয িাকািি িদেয়েছ তা শধু   পেপণর মমলণ িহেসেবই 

েদইিন বরট তা েদয়ার েপছেন তার �ধান উে�িণ িছল 

ডাউনলাইনেদর কাছ েথেক কিমিন েভাগ করা। পেপণর মমলণ 

�দােনর পািাপিি কিমিেনর েয সুেযােগর আিায় েস এ 

কারবারিি করেছ তাই ইসলািম িরী‘আেতর পিরভাুায় সুেদর 

সাদতিণ। 

কারও েনি চলমান থাকার কারেপ েস িনিদরশ িাকার 

েমাকােবলায় কিমিন পাওয়ার িবুয়িি েযমিন সুেদর সােথ 

সাদতিণপমপর েতমিন যার েনি এেকবােরই অ�সর হয় িন তার 

িবুয়িিও সুেদর সাদতিণ েথেক মু� নয়। কারপ েস েতা িাকা 

িদেয়িছল পপণ এবট িডি�িবউির হেয় কিমিন েভাগ করার জনণ। 
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অথচ িডি�িবউিেরর েকােনা সুিবধাই েস পায় িন। তথা িকছু 

িাকা িবিনমেয়র অিতির� েথেকই যােস যা ইসলািম আইেনর 

দতিশেত সুেদর সাদতিণ বা সেেহমমলক সুদ। 

আর তাছাড়া উপের আমরা প�িতগত িদেকর �থম েয কারপ 

‘�মিবহীন িবিনময় এবট িবিনময়িবহীন �ম’ উে�য কেরিছ তাও 

ইসলামী িরী‘আেতর দতিশেত সেেহমমলক সুেদর আওতাভু�। 

কারপ েসযােন �ম না িদেয় িবিনময় েনয়ািি েযমন সুদ সাদতিণ 

েতমিন �ম িনেয় িবিনময় না েদয়ািিও সুদ সাদতিণ।  

 

(ঙ) জুয়ার সাদতিণ (شبهة ايرس) : মাি� েলেভল মােকরিিট 

বণবসা না জািয়য হওয়ার আরও একিি কারপ হেলা, এর সােথ 

জুয়ার সাদতিণ রেয়েছ। ইসলািম পি�তগপ এ বণবসােক জুয়ার 

সােথ তুলনা কের এেক হারাম ফেতায়া িদেয়েছন। এ বণবসায় 

একজন িডি�িবউির পপণ িয় করার পর েস যিদ তার ডান ও 

বাম হাত উভয় িদেক সমা�রাল িডি�িবউির বাড়ােত পাের তেব 

েস কিমিন পােব অনণথায় েস েকােনা িকছুই পােব না। এিি 

জুয়ার সােথ সাদতিণপমপর। আর জুয়ােক ইসলািম আইন হারাম 

কেরেছ। পিব� কুরআেন মহান আ�াহ  বেলেছন, 
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ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ �  ْ ُنٓوا ََ ََّما َءا َۡمرُ  إِ ۡۡ نَصاُب  َو�لَۡمۡيِ�ُ  �

َ
ۡزَ�ٰمُ  َو�ۡ�

َ
 رِۡجٞس  َو�ۡ�

ِنۡ  ۡيَ�ٰنِ  َ�َملِ  َّ َّ ونَ  لََعّلُ�مۡ  فَٱۡجَتنُِبوهُ  �ل ُِ  ]٩٠: اييئدة[ ﴾٩ ُ�ۡفلِ

‘‘েহ মু’িমনগপ! মদ, জুয়া, মমিতরপুজার েবদী ও ভাগণ িনপরায়ক 

ির ঘতপণ বব, িয়তােনর কাযর। সুতরাট েতামরা তা বজরন কেরা— 

যােত েতামরা সফলকাম হেত পােরা’’ [সমরা মািয়দা, আয়াত ন�র 

: ৯০]। 

ই�ারনণািনাল িফকহ একােডিম কতত রক �দ� এক ফেতায়ায় 

মাি� েলেভল মােকরিিটেক হারাম েঘাুপা করা হেয়েছ। তারা এ 

িসে�েম আপলাইেনর দালালেদর েয কিমিন েদয়া হয়া তা ৈবধ 

দালািলর িফ’র মেতা নয় বেল জানান। বরট তারা �মাপ কেরন 

েয, এেত সুসশ জুয়াবাজী িনিহত রেয়েছ।  

 

(চ) বািতল প�ায় মানুেুর মাল ভকপ ( ألل أواا  الاس

 মাি� েলেভল মােকরিিট হালাল না হওয়ার আেরা একিি : (بالاطل

অনণতম কারপ হেলা, এর মাধণেম ‘অনণায়ভােব অেনণর মাল 

ভকপ’ করা হয় যা ইসলািম আইেন িনিু�। এ বণবসায় 

আপলাইেনর িডি�িবউিররা ডাউনলাইন িডি�িবউিেরর িবিি 
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েথেক ‘‘ত�াবধােনর’’ নাম িদেয় েয িবিাল কিমিন েভাগ কের, 

ইসলািম আইেনর পি�তগপ েসিােক ‘অনণায়ভােব অেনণর স�দ 

েভাগ’-এর অ�ভুর� কেরেছন। কারপ তােত �মিবহীন িবিনময় 

রেয়েছ যা আমরা ইেতাপমেবরর আেলাচনায় সাবণ  কের এেসিছ। 

পিব� কুরআেন মহান আ�াহ  অনণায়ভােব অেনণর মাল ভকপেক 

স�মপরভােব হারাম কের েঘাুপা িদেয়েছন, 

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ �  ْ ُنوا ََ ْ  َ�  َءا ُ�لُٓوا

ۡ
َ�ٰلَُ�م تَأ َۡ لِ بِٱ بَۡيَنُ�م أَ َِ ن إِّ�ٓ  ۡلَ�ٰ

َ
 أ

ِنُ�مۚۡ  تََراٖض  َعن تَِ�َٰرةً  تَُ�ونَ   ]٢٩:الن�يء[ ﴾َّ

‘‘েহ মুিমনগপ, েতামরা পরসেরর মেধণ েতামােদর ধন-স�দ 

অনণায়ভােব েযেয়া না, তেব পারসিরক স�িতেত বণবসার 

মাধণেম হেল িভ� কথা’’ [সমরা আন-িনসা : ২৯]। িবযণাত 

মুফাসিসর আ�ু�াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা এবট 

�যণাত তািবঈ হাসান বসরী রহ. এ আয়ােতর বণাযণায় বেলন, 

‘‘িবিনমেয়র িতরযু� চুি�েত িবিনময়িবহীন উপাজরনই হল বািতল 

প�ায় উপাজরন’’ [আহকামুল কুরআন (জাসসাস) য� ২, পত�া : 

১৭২] 

েমািকথা: অ� আয়ােত ‘‘অনণায়ভােব’’ বলেত এমন সব 

কারবারেক বুুােনা হেয়েছ যা আ�াহ  ও তাঁর রাসমল সা�া�াহ 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম িনিু� কেরেছন। এ আয়ােতর বণাযণায় 

মুফাসিসরগপ উে�য কেরন, এযােন ‘‘অনণায়ভােব’’ বলেত ‘‘এমন 

সব প�িতর কথা বুুােনা হেয়েছ যা সতণ ও নণায়নীিত িবেরাধী 

এবট ৈনিতক িদক িদেয় ও িরী‘আেতর দতিশেত নাজািয়য’’ [সমরা 

আন-িনসা, আয়াত ২৯] 

ওআইিস‘র ই�ারনণািনাল িফকহ একােডিমর চীফ �লার 

�েফসর ড. আ�ুস সা�ার আবু গ�াহ এ সটিা� তার ফেতায়ায় 

িবুয়িি সুেরভােব তুেল ধেরেছন। িতিন বেলেছন, 

“...compound brokerage falls under the category of 

eating up another’s property unjustly and has an 

element of gambling in it. The main factor that 

contributes to this is the fact that compound 

brokerage automatically implies that a portion from 

the sales of the down line will be channeled to the 

up line.” [The Awakening, November 2008; 

http://theawakening.blogspot.com/2008] 

মাি� েলেভল মােকরিিট-এর কিমিন প�িতেত িকভােব 

‘‘জুয়াবাজী’’ ও ‘‘অনণায়ভােব অেনণর স�দ েভাগ’’ জিড়েয় আেছ 

http://theawakening.blogspot.com/2008
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তার একিি চমাকার বণাযণা িদেয় েিয সালীম আল-িহলালী 

বেলন, “This type of business is pure gambling 

because the purpose is to develop continuous 

network of people. With this network, large number 

of people at the bottom of the pyramid (down line) 

pays money to a few people at the top (up line). In 

this scheme, no new wealth is created; the only 

wealth gained by any participation is wealth lost by 

other participants. Each new member pays for the 

chance to profit from payment of others who might 

join later.” [The Awakening, November 2008; 

http://theawakening.blogspot.com/2008] 

 

(ছ) Business Fraud বা �তারপা (الغش) : মাি� েলেভল 

মােকরিিট হালাল না হওয়ার আেরা একিি কারপ হেলা, তােত 

রেয়েছ বড় ধরেনর �তারপা। অথরনীিতর িহসােব েকােনা 

অব�ােতই তােদর এ বণবসায় এক মােস ১০ বা ২০ িতাটি লাভ 

হেত পাের না। তাই এ ধরেনর লাভ িদেত হেল কাউেক না 

http://theawakening.blogspot.com/2008
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কাউেক ঠকােত হেবই। ফেল িেতরর মারপণাঁচ বুেু উঠার আেগই 

�তািরত ও কিত�  হেস এক ে�পীর েলােকরা। অথচ 

রাসমলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

ِّ  فَغَرَْس  َغّش  َمنْ «  »ِم

‘‘েয বণি� �তারপা কের েস আমার দলভু� নয়’’ [সহীহ 

মুসিলম : ১৯৫]। 

�াম পযরােয় সেরজিমেন তদ� কের েদযা েগেছ এ সকল 

েকা�ািনর অিধকাটি েিতাই আপলাইেনর অগিপত 

মধণ��েভাগীেদর কিমিেনর কথা জােন না। এ িহেসেব েতা এিি 

সুসশ �তারপার িািমল। পতিথবীেত যত মাি� েলেভল বণবসা 

রেয়েছ, তার মেধণ সবেচেয় েবিিসটযণক মানুু সফল হেয়েছ 

িমিিগােনর ‘অণামওেয়’ নােমর এমএলএম েকা�ািন। েসযােন ১০ 

িতাটি িডি�িবউির লাভ বা সফলতার মুয েদেযেছ, বাকী ৯০ 

িতাটি তােদর ক�ািজরত অথর েকা�ািনর ওই ১০িতাটেির 

পেকেি ঢুিকেয় িদেয় িনেজরা �তািরত হেয়েছ।   
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(জ) বিধরত মমেলণ িবিয় (الع  باصععر الغال) : মাি� েলেভল 

মােকরিিট না জািয়য হওয়ার আরও একিি কারপ হেলা, এ সকল 

েকা�ািন পেপণর যথাযথ মমেলণর েচেয় অেনক েবিি মমেলণ তা 

িবিয় কের থােক। আর এেকে� তারা িবিভ� েকদিেলর আ�য় 

েনয় যা িরী‘আত অস�ত। আমরা জািন, �ািডিনাল মােকরিিট-এ 

একিি পপণ উাপাদক েথেক েভা�া পযর� েপেছেত উাপাদক + 

এেজ� + পাইকার + যুচরা িবেিতা + েভা�া ইতণািদ কিতপয় 

মধণ��েভাগী থােক। িকক মাি� েলেভল মােকরিিট-এ এসকল 

মধণ��েভাগীেদর বাদ িদেয় তারা িনেজরাই ডাউনলাইন ও 

আপলাইন নাম িদেয় িত সহ� মধণ��েভাগী সতিশ কের চলেছ। 

এ িবপুল সটযণক মধণ��েভাগীেক কিমিন িদেত িগেয় অেনক 

েকে�ই েকা�ািনেক বিধরত মমেলণ পপণ িবিি করেত হয়। তাই 

তারা �চিলত পপণ্বণ পিরহার কের এমন পপণ মােকরেি িনেয় 

আেস েযগেলা স�েকর মানুেুর েকােনা ধারপা েনই। 

উদাহরপ��প বলা যায়, ‘‘নাইেজলা’’ নামক ৈতল যার পণােকজ 

মমলণ ৬০০০ িাকা। মা� এ ৬০০০ িাকায় েকা�ািন ২৭৭৫ িাকা 

লাভ কের বেল �ীকার করা হয়। এভােব অনণানণ পপণগেলাও 

ি�গন বা তার েচেয় েবিি দােম িবিি করা হয়।  
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ইসলািম িরী‘আেত িয়-িবিয় ও যাবতীয় চুি�র েকে� 

সেবরা্ �সতার �িত েজার তািগদ েদয়া হেয়েছ। ইসলািম 

আইেন পেপণর গপগত মান ও েিতা-িবেিতার উপি�িতেত 

বাজার িনয়ি�ত হেব। িভ� েকােনা প�িতেত বাজার �ভািবত 

করা িরী‘আেত িনিু�। সুতরাট পেপণর মান বতি� না কের েকােনা 

েকদিল অবল�ন কের ্বণমমলণ বতি� করােক ইসলাম কযেনাই 

সমথরন কের না। েয সব েকদিেলর মাধণেম ্েবণর মমলণ বতি� করা 

হয় তার �িতিিই ইসলাম হারাম কেরেছ। েযমন দাম বাড়ােনার 

জনণ ্বণ মজুত করা। যারা এ�প কের ইসলােমর পিরভাুায় 

তারা অিভি�। রাসমলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন, 

 »َخيِطئٌ  َ�ُهقَ  اْم�ََكرَ  َمِن «

‘‘েয বণি� বিধরত মমেলণ িবিির উে�েিণ পপণ আিেক রােয েস 

গনাহগার’’ [সহীহ মুসিলম : ২১৬৪]। 

অনু�প েকদিেল িহেরর বাইের েথেক আগত েলাকেদর 

েথেক অঅ মমেলণ মাল িয় কের তা েবিি দােম িবিি করা হেল 

তা েথেকও রাসমলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িবরত 

থাকেত বেলেছন। আবম হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ বেলন,  
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نّ 
َ
ّ  ك ِِ نْ  َ�َ� « -تسغم عغيه اهللا صَ- اّل

َ
 »ِلَيدٍ  َميِضٌ  يَِبي َ  ك

‘‘রাসমলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িহের বসবাসকারী 

েকােনা বণি� িহেরর বাইের েথেক আগত েকােনা বণবসায়ীর কাছ 

েথেক পপণ িকেন তা িহেরর বািসোেদর কােছ িবিি করা েথেক 

বারপ কেরেছন’’ [সহীহ মুসিলম: ৩৫২৪] এ িনেুধাজার ফেল 

িহের বসবাসরত মধণ��েভাগীেদর অঅ পির�েম অিধক মুনাফা 

লােভর িবুয়িি ব� হেয় েগেল তারা একিু েবিি পির�ম 

েদযােনার জনণ আেগ-ভােগ িহেরর বাইের িগেয় পিথমেধণ 

িবেিতােদর কাছ েথেক পপণ িয় কের তা িহের এেন েবিি 

দােম িবিয় করার েকদিল অবল�ন করেল েস বণাপােরও 

িনেুধাজা জাির হয়। আবম হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ বেলন, 

نّ 
َ
ِ  رَُسقَا  ك َّ كَينِ  ّلغَّق ا َعِن  َ�َ� « -تسغم عغيه اهللا صَ- ا

ْ
 »بِغّرك

‘‘রাসমলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িহরবাসীেক 

িহরমুযী বণবসায়ীেদর সােথ সাকাা কের পপণ িয় কের তা 

িহের এেন েবিি দােম িবিয় করেত বারপ কেরেছন’’ [সহীহ 

মুসিলম : ৩৮৯১] 
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সুতরাট এিি সুসশ েয, ইসলািম আইন ্বণমমেলণর িবুয়িি 

গর�সহ িনেয়েছ। েকােনা �কার েকদিল অবল�ন বা কত ি�ম 

সটকি সতিশর মাধণেম ্বণমমলণ বতি� করা িরীআত স�ত নয়। 

বতহা অথরনীিতর অিনবাযর েক�সমমেহ িকছু িনয়ি�ত মধণ��েভাগীর 

অনুমিত িদেলও েভা�া ও উাপাদেকর মােু অনথরক 

মধণ��েভাগীর সটযণা বাড়ােনা ইসলােম িনিু�। 

 

(ু) ইজারা চুি�র উসমেলর পিরপ�ী (خالف أصا  عقد اإلجارة) 

: এমএলএম অ্বধ হওয়ার আরও একিি কারপ হেলা তােদর 

েকােনা েকােনা প�িত ইজারা চুি�র মমলনীিতর পিরপ�ী। আমরা 

জািন, এ সকল েকা�ািনগেলার বণাযণা অনুযায়ী িডি�িবউিরিিপ 

চুি�িি িরী‘আেতর দতিশেত ‘আকদুল ইজারাহ।’ আর ‘আকদুল 

ইজারাহ’-এর দু’িি েমদিলক িদক রেয়েছ। ১. �ম বা েসবা, ২. 

পাির�িমক বা িবিনময়। আকদুল ইজারাহ শ� হওয়ার জনণ এ 

দু’িি িতর িবদণমান থাকেতই হয়। িকক েকােনা কারবাের যিদ এ 

দু’িির েকােনা একিি না থােক তথা েসবা বা �ম পাওয়া েগল 

িকক িবিনময় পাওয়া েগল না িকটবা েসবা বা �ম ছাড়াই িবিনময় 

পাওয়া েগল তেব েস কারবারিি ইসলািম আইেন ৈবধ নয়। 
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মাি� েলেভল মােকরিিট-এ েযেহতু দুেিারই সসাবনাই রেয়েছ 

েসেহতু এ কারবার ও বণবসা হালাল নয়। 

 

আরও কিতপয় �িি : �াগ� আেলাচনায় আমরা িরী‘আেতর 

নীিতমালার সােথ অসটগিতপমপর িবুয়গেলােক িবেিুভােব 

পযরােলাচনা কেরিছ। িনে� তােদর আেরা কিতপয় �িি তুেল 

ধরিছ : 

 (ক) আ�ুল ফুেল কলা গাছ হওয়ার �� : দাির্ পীিড়ত 

ও েবকারে�র এ েদেি অেনেকই বাকপিু পিরেবিেকর কথার 

মারেপঁেচ পেড় অথবা েসিমনার েদেয েকােনা িকছু বুেু উঠার 

আেগই �েয়াজন না থাকা সে�ও পপণ িয় কের পিরেবিক হেয় 

যায়। পরবতরীেত েদযা যায়, েস েকানিেমই অনণ েকােনা েিতা 

েযাগাড় করেত পাের না। ফেল তার ধনী হওয়ার �� �পা�িরত 

হয় দুঃ�ে�। 

(য) অেনণর ওপর চাপ সতিশ : কযেনা কযেনা েদযা যায়, 

েকােনা েকােনা পিরেবিক তার েনি অ�সর করােনার জনণ মিরয়া 

হেয় উেঠ। ফেল েস তার আ�ীয়-�জন, ব�ু-বা�বেক েকা�ািনর 
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সােথ যু� করেত েজার আবদার কের। আবার কযেনা িনজ 

েথেক িাকা ঋপ িদেয় তােদর জনণ পপণ সরবরাহ কের থােক। 

তােদর পীড়ািপিড়র কারেপ অেনেকর ইস না থাকা সে�ও পপণিি 

িকনেত বাধণ হয়। 

(গ) মমল েপিায় দািয়�িীলতা �াস পাওয়া : এমএলএম-

এর মমল কাজ েযেহতু েিতা েজাগাড় করা তাই অনণানণ চাকুিরর 

পািাপািি এিি করা যুবই সহজ। ফেল েদযা যায়, অেনেকই এ 

কােজ িনেজেক স�ত� করার কারেপ েপিাগত কােজর ফাঁেক 

ফাঁেক বা অিফস সমেয়র পর েিতার েযাঁেজ িনেজেক বণ  

রাযেত বাধণ হয়। এেত একিদেক েপিাগত কােজ ফাঁিক েদয়া হয় 

অনণিদেক েপিাগত কােজ তার উদণম ও কমরতাপরতার ভািা 

পেড়। যা একসময় জাতীয় িবপযরয়ও হেত পাের। 

 

এমএলএম-এর সমথরকেদর যুি� ও তা য�ন : যারা এ বণবসােক 

ৈবধ বেল তারা বহ র সুিবধােক জািয়য করার জনণ েয সকল 

যুি� �দান কের থােক তার িকছু আমরা উপযুর� আেলাচনায় 

অপেনাদন কেরিছ। েযমন, দু’ফরেমর বণব�া। িনে� তােদর আরও 

িকছু যুি� তুেল ধের েসগেলা য�ন করা হেলা : 
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�থম যুি� : ‘বহ র সুিবধা’ সদকােয় জািরয়ার নণায় :  

এই কারবােরর সমথরকরা �েমর বহ র সুিবধােক সদকােয় 

জািরয়ার সােথ তুলনা কের বেলন, ‘‘সদকােয় জািরয়ায় বণি� 

েযমন একবার �ম িদেয় দীঘরিদন পযর� এর ফল েভাগ করেত 

পাের েতমিন এযােন একজন একবার �তণক �ম িদেয় দীঘরিদন 

পযর� তা েভাগ করার ৈবধতা রােয’’। 

যুি� য�ন : তােদর এ যুি�র ৩িি উ�র রেয়েছ। 

১. সদকােয় জািরয়া একিি আধণাি�ক িবুয় যার সােথ 

অথর ও �ম নীিতর েকানও স�কর েনই। কারপ সদকােয় 

জািরয়ায় বণি� েযই ফল পায় তা হেলা ছাওয়াব যার 

েকােনা আিথরক মমলণ েনই। সুতরাট তােদর এ তুলনা বা 

িকয়াসিি যথাযথ হয় িন। িনেরি ছাওয়ােবর িবুয়েক 

আিথরক মমেলণর সােথ তুলনা না করাই নীিতগত িবুয়। 

২. সদকােয় জািরয়ার সােথ এমএলএম-এর তুলনা 

করেত হেল েকা�ািনগেলােক েঘাুপা িদেত হেব েয, 

‘‘�িতিি বণি� তার �তণক �েমর িভি�েত েস সরাসির 

যার িনকি পপণ িবিি করেব শধু তার িনকি েথেক 
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কিমিন পােব। বাদবািক যােদর েকে� তার �তণক �ম 

েনই তােদর উপকার করার কারেপ তােদর কাছ েথেক 

শধু ছাওয়ােবর আিা করেব।’’ তারা এ�প েঘাুপা িদেল 

তােদর সােথ ইসলামও একমত। 

৩. সদকােয় জািরয়ার িবুয়িি িরী‘আত �েপতা কতত রক 

�ীকত ত এবট এর ছাওয়াব িতিন িনজ ভা�ার েথেক েদন। 

এেত অনণ কােরা কিত হেস না। িকক এমএলএম 

েকা�ািনগেলা কিমিনিি িনেজেদর তহিবল বা ভা�ার 

েথেক েদয় না বরট তা নতুন েিতার িনকি কমদািম 

পপণিি চড়া দােম িবিি করার মাধণেম বিধরত মমেলণর 

একিি অটিেক েকেি েকেি �দান কের। কােজই 

সদকােয় জািরয়ার সােথ এর তুলনা অমমলক। 

ি�তীয় যু� : ডাউনলাইেনর েলাকেদর েপছেন আপলাইেনর 

েলাকেদর েকােনা না েকােনা �ম থােক 

তারা বেল, ‘‘আপলাইেনর েলাকেক তার েনি স�সারেপর 

জনণ �চুর পিরমােন যািেত হয়। েস ঘের বেস থাকেল তার েনি 

অ�সর হেতা না’’ অথবা ‘‘েযেহতু আপলাইেনর েলােকর সরাসির 

�েচশায় দু’জন েলাক যু� হেয়েছ এবট তােদর মাধণেম আেরা 
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দু’জন, এভােব েনি স�সািরত হেয়েছ। কােজই ধের েনয়া যায় 

েয, সকল েকে�ই তার �ম রেয়েছ’’। 

যুি�র য�ন : ইসলািম িরী‘আেতর আইন মেত তােদর এ 

যুি�িি বািতল যুি�। কারপ িরী‘আেতর দতিশেত েকােনা কারবার 

ৈবধ-অ্বধ হওয়ার িভি� হেস এর চুি�নামার িতরাবিল। অথরাা 

েকােনা চুি�েত িরী‘আত িনিু� ধারা উে�য থাকেল তা অ্বধ 

বেল গপণ হেব। েযেহতু এমএলএম আইন অনুযায়ী অধীন� েনি 

স�সারেপ উপর� বণি�র �ম থাকুক বা না থাকুক েনি চালু 

থাকেল �েতণেকই চুি� অনুযায়ী কিমিন লাভ করেব েসেহতু এ 

চুি�িিই িরী‘আত স�ত হয় িন। আর তােদর ি�তীয় বাপী, ‘‘ধের 

েনয়া যায় েয, সকল েকে�ই তােদর �ম রেয়েছ’’ এিি িভি�হীন। 

কারপ আপেলেভেল দু’বণি�েক যু� করার কারেপ 

ডাউনেলেভেলর সকেলর অ�ভুরি�েত তার �ম রেয়েছ- এমন 

কথা সু� িবেবক েমেন িনেত পাের না। 

তততীয় যুি� : ‘বহ র সুিবধা’ বইেয়র �চার �ে�র মেতা 

তারা বেল, একজন েলযক তার বইেয়র �িত সট�রেপর জনণ 

�কািক েথেক িাকা েপেয় থােক, এমএলএম-এর কিমিনও েস 

ধরেনর িকছু। 



42 

 

যুি�র য�ন : বইেয়র �চার �ে�র সােথ এর তুলনা 

অবা�র। কারপ বই যতই েবর েহাক, তােত েতা েলযেকর িচ�া 

েথেক েবর হওয়া যািুিনমাযা েলযাই থাকেছ। একিি বইেয়র মমল 

উপাদান েতা আর কাগজ-কািল নয়; বরট এর েভতেরর জানই 

এর মমল স�দ। অথচ এমএলএম-এর কিমিন কার স�দ? 

চতুথর যুি� : ‘বহ র সুিবধা’ পুে�র আেয় িপতার হক ও অটেির 

মেতা 

তারা বেল, েকােনা িপতা েযমিনভােব তার পুে�র েপছেন 

িবিনেয়াগ ও ত�াবধােনর কারেপ পুে�র আেয় ৈবধ হক রােয 

েতমিনভােব এমএলএম-এ আপলাইন ‘ত�াবধােনর’ দািয়� িনেয় 

ডাউনলাইেনর আেয় ৈবধ হক রােয। 

যুি�র য�ন : তােদর এ যুি�িি একািধক কারেপ সিঠক নয়। 

যথা : 

১. পুে�র আেয় িপতার ৈবধ হেকর িবুয়িি পুে�র ওপর 

িপতার িবিনেয়াগ ও ত�াবধােনর কারেপ নয় বরট তা 

িরী‘আত �েপতার িমরাছ আইেনর কারেপ। তা 

িবিনেয়াগ ও ত�াবধােনর সােথ স�ত� নয়। তা হেল 
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কনণার আেয়ও িপতার ৈবধ হক থাকত। কারপ েসযােনও 

িবিনেয়াগ ও ত�াবধােনর িবুয়িি রেয়েছ। 

২. পুে�র আেয় িপতার হেকর েকােনা মাি�-েলেভল 

�ভাব েনই। পু� কাউেক কােজ লাগােল েসযান েথেক 

িপতা েকােনা সুিবধা পাওয়ার হক রােয না। আবার িপতা 

একই সমেয় একািধক েলেভল েযমন পু�, েপদ� ও 

�েপদ� েথেক আিথকর সুিবধা দািব করেত পাের না 

েযমনিা এমএলএম-এ করা হয়। 

প�ম যুি� : ‘বহ র সুিবধা’ অনাথ িিশেক কমরকম করেল তার 

উপাজরেন �াপণ অটেির নণায় : 

তারা বেল, একিি অনাথ িিশর িপছেন িবিনেয়াগ ও �ম িদেয় 

তােক িিিকত ও কমরকম কের তুলেল তার উপাজরেন উ� 

অিভভাবেকর েযমিনভােব একিি ৈবধ অটি সতিশ হয় েতমিনভােব 

মাি� েলেভল মােকরিিট-এ একজন �িতিনিধ �তণক �ম িদেয় 

েকােনা নতুন বণি�েক এর অ�ভুর� করেল তার ভিবুণা 

িন�েলেভেলর চুি�সমমেহর মেধণও �িতিনিধর একিি ৈবধ অটি 

সতিশ হেয় যায়। 
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যুি�র য�ন : তােদর এ যুি�েত যিদও যেথশ িবচকপতা 

রেয়েছ তথািপ তােদর এ যুি�িি মাি� েলেভেলর সুিবধােক 

সমথরন কের না। কারপ এ েকে� েয তার িপছেন িবিনেয়াগ করল 

েস একিদেক পােব ছাওয়াব যার আিথরক মমলণ েনই অনণিদেক েস 

েয অথর িবিনেয়াগ কেরিছল তা পাওয়ার অিধকার রাযেলও েসিার 

সােথ বহ র পযর� সুিবধা েভােগর েকােনা স�কর েনই। কারপ এ 

েকে� অনােথর েপছেন িবিনেয়াগকারী শধুমা� তার িবিনেয়াগকত ত 

িাকারই হকদার। এর অিতির� েকােনা িকছুর েস হকদার নয়। 

ু� যুি� : ‘বহ র সুিবধা’ বািড় ভাড়া েভােগর মেতা :  

তারা বেল, ‘‘একবার �ম ও িবিনেয়াগ কের বািড়র মািলকরা 

সারাজীবন বেস বেস   বািড়র ভাড়া েভাগ করার েযমন ৈবধতা 

রেয়েছ েতমিন এমএলএম-এ একবার �ম িদেয় ডাউনলাইন 

ৈতির কের তা েথেক কিমিন েভাগ করার ৈবধতাও রেয়েছ। 

কারপ, নীিত সব �ােন একই রকম হওয়া উিচত’’। 

যুি�র য�ন : এ যুি�েত তােদর মারেপঁেচ তারাই ধরা যায়। 

কারপ একিি বািড় করার েপছেন দু’ধরেনর িবিনেয়াগ থােক। 

মািলেকর অথর ও �িমেকর �ম। যিদ �েমর বহ র সুিবধােক 

েমেন েনয়া হয় তাহেল �িতিি বািড়র ওপর �িমেকরও সুিবধা 



45 

 

েভােগর একিি �ায়ী অিধকার অিজরত হেতা। িকক বা েব েতা 

�িমক েস বািড়র েকােনা সুিবধা েভাগ কের না। কারপ এেকে� 

মািলক অথর িবিনেয়ােগর মাধণেম বািড় অজরন কেরেছ যা ভাড়া 

েদয়ার েযাগণ আর �িমক �ম িবিনেয়াগ কের িাকা অজরন কেরেছ 

যা ভাড়া েদয়ার েযাগণ নয়। দু’পকই দু’িি �ত� িজিনস অজরন 

কেরেছ। এেত এিিই �মািপত হয় েয, �েতণেক তার �েমর 

এক র সুিবধা িনকিতম  র েথেকই েপেয় থােক; বহ র েথেক 

নয়। বািড়, জিম, েদাকান-পাঠ ইতণািদ ভাড়া িদেয় তা েথেক 

সুিবধা েভাগ করা যায়। িকক তােত বহ র সুিবধা েভােগর েকােনা 

িবুয় েনই। িকক িাকা-পয়সা, যাদণ্বণ ধার বা ঋপ িদেয় তা 

েথেক েকােনা রকেমর সুিবধা েনয়া সুসশ সুদ।  

স�ম যুি� : ‘বহ র সুিবধা’ মািলক বেস েথেক �িমকেদর �ারা 

মুনাফা লােভর মেতা : 

একজন মহাজন কেয়ক বছর �ম িদেয় পপণ উাপাদন কের 

েদাকােন বেস �িমেকর �ারা তা িবিি কিরেয় বেস বেস িাকা 

গেন। এিা যিদ ৈবধ হয় তেব এমএলএম-এ বহ র সুিবধা ৈবধ 

হেব না েকন? 
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যুি�র য�ন : অিধকার ও দায়-দািয়ে�র েকে� দু’িি বণব�ার 

মেধণ েমদিলক পাথরেকণর ফেল একিিেক অপরিির সােথ তুলনা 

করা সিঠক হয় িন। কারপ এ�প েকে� কমরচারীেদরেক িনেয়াগ, 

েবতন-ভাতা ও আইনগত দায়-দািয়� েদয়া মািলেকর ওপর থােক 

যা এমএলএম-এ েনই। তাছাড়া এ েকে�ও �েমর বহ েরর 

সুিবধার িবুয়িি পাওয়া যায় না। েকননা, এ েকে� মহাজন তার 

িনযু� কমরচারীর িবিিত পেপণর লাভ একবারই পােস। 

মহাজেনর েদাকান েথেক েয িয় কের অেনণর িনকি িবিয় 

করেলা তার িনকি েথেক মহাজন েকােনা কিমিন থাকেছ না; 

আর পেরর  রগেলার কথা বাদই িদলাম। 

অশম যুি� : ‘বহ র সুিবধা’ েপনিেনর মেতা 

তারা বেল, ‘‘একজন কমরীর জনণ তার চাকুিরর েময়াদ েিু 

হওয়ার পর েকান �কার �ম ছাড়াই েযমন েপনিন �হপ করা 

ৈবধ েতমিন আমােদর এযােনও �ম ছাড়া বহ র সুিবধা ৈবধ’’। 

যুি�র য�ন : বহ েরর সুিবধােক েপনিেনর সােথ তুলনা 

করা স�মপর অেযদি�ক। কারপ সরকার বা �াইেভি েকা�ািন 

একজন কমরচারীর েপছেন েয যরেচর িহসাব কের থােক তার 

মেধণ েপনিনও অ�ভুর� থােক। কােজই েপনিন তা 
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পাির�িমেকরই একিি অটি এবট আইনগত অিধকারও বেি। 

িকক এমএলএম েকা�ািনেত িনে�র েনেির জনণ �েদয় কিমিন 

িক তার �থম দু’জন েিতা বানাবার পাির�িমেকর অটি? যিদ 

তাই হয় তেব েতা িনে�র েনি না চলেলও েস তা পাবার অিধকার 

দািব করেত পাের।  

নবম যুি� : ‘বহ র সুিবধা’ পারসিরক স�িতর িভি�েত ৈবধ : 

তারা বেল, ‘‘ইসলাম েিতা-িবেিতার পারসিরক স�িতর 

িভি�েত বণবসােক ৈবধ কেরেছ। আমােদর এ কারবাের পুেরাপুির 

পারসিরক স�িত রেয়েছ। �া� বয়� েলােকরা ে�সায় 

আমােদর সােথ চুি� করেছ। কােজই আমােদর এ কারবার ৈবধ। 

যুি�র য�ন : আমরা শরেতই বণবসািয়ক িকছু নীিতমালা 

উে�য কেরিছ। েসযােন এ নীিতমালার েকে� আমরা বেলিছ েয, 

পারসিরক স�িতিি অবিণই হেত হেব কুরআন ও হাদীস �ারা 

�মািপত ৈবধ িবুেয়র েকে�। কুরআন ও হাদীস যা অ্বধ 

কেরেছ েস েকে� পারসিরক স�িত থাকেলও তা ৈবধ হেব না। 

দির্ পীিড়ত ও েবকারে�র েদেি মানুেুর অসহায়�েক পঁুিজ 

কের েস স�িত েনয়া হয় কুরআেনর এ স�িতর অ�ভুর� নয়। 

আ�ামা আসাদ বেলন, ‘‘ঈমানদারেদরেক অপেরর স�দ 
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অনণায়ভােব েযেত িনেুধ করা হেয়েছ; এমনিক অপর পক (দুবরল 

হওয়ার কারেপ) পিরি�িতর চােপ ব�না ও েিাুপমমলক চুি�েত 

স�িত িদেলও’’ [Asad: The Message of the Quran, pp 

142-4]। 

 

মাি� েলেভল মােকরিিট স�েকর িবিিশ পি�তগেপর অিভমত : 

িবেের �ায় সকল েদেিই এ বণবসািি �চিলত রেয়েছ। তাই এর 

ৈবধতা-অ্বধতা ও উপকার-অপকার িনেয় িবিিশ পি�তগপ 

িবিভ� ম�বণ কেরেছন। িনে� িবেিু িবেিু কিতপয় ম�বণ 

�দ� হেলা : 

(ক) ইসলামী িফকহ একােডিম ১৭ জুন ২০০৩ সােল এর 

তততীয় অিধেবিেন েয িস�া� �হপ কের তা হল : ‘‘িবজনাস 

েকা�ািন ও এর মত অনণ সকল মাি� েলেভল মােকরিিটেয়র 

েকা�ািন সমমেহর বণবসায় অটি�হপ করা িরী‘আেত জােয়য হেব 

না।.....’’ িলটক: 

http://www.islamway.com/index.php?iw_s=Fatawa&i

w_a=view&fatwa_id=31900 

http://www.islamway.com/index.php?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=31900
http://www.islamway.com/index.php?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=31900
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(য) সউিদ আরেবর উ্ ওলামা পিরুদ মাি� েলেভল 

মােকরিিটেয়র বণাপাের িন�বিপরত অিভমত বণ� কেরেছন : 

‘‘িপরািমড ি�েমর উপর িভি� কের েয বণবসা চলেছ, যােক 

মাি�েলেভল মােকরিিট বেল অিভিহত করা হয়, তা হারাম। েকননা 

এ বণবসার মমল উে�িণ হেলা েকা�ািনর নতুন সদসণ বািনেয় 

কিমিন অজরন, েকা�ািনর উাপািদত পপণ িবিয় েথেক অিজরত 

লাভ মমল উে�িণ নয়। যযন কিমিেনর পিরমাপ েপেেছ যায় দি-

হাজার (িরয়াল), একই সময় তযন উাপািদত পেপণর মমলণ মা� 

কেয়ক িত (িরয়াল)ও অিতিম কের না। েয েকান বুি�মান 

মানুুেক এ দুেিার েকানিা �হপ করেব িজজাসা করা হেল েস 

অবিণই কিমিন এযিতয়ার করেব। 

এজনণই এ েকা�ািনগেলা তােদর পেপণর �চার ও 

মােকরিিটেয়র েকে� িবিাল কিমিন �াি�র িবুয়িি উপ�াপন 

কের, যা অটি�হপকারী বণি�রা লাভ করেব এবট 

কা�মারেদরেক পেপণর সামানণ মমেলণর েমাকােবলায় বড় ধরেনর 

লাভ েদয়ার েলাভ েদযায়। আর েকা�ািন েয পেপণর মােকরিিট 

কের েবড়ায়, েসিা শধুই কিমিন লােভর একিা মাধণম মা�। 
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েকা�ািনর েলনেদেনর এ বা বতার কারেপ এ বণবসািি হারাম। 

হারাম হওয়ার কারপগেলা িব ািরতভােব িন��প : 

১. এ বণবসায় দু’ �কার সুদই িবদণমান :- 

 ক. িরবা আল-ফাদল 

 য. িরবা আন-নাসীআহ 

েকননা �াহক অঅ িকছু িাকা িদেয় অেনক েবিি িাকা অজরন 

কের থােক। ফেল তা িাকার িবিনমেয় পরবিতরেত অিতির�সহ 

িাকা �দান হেয় যােস। আর এিাই হেস েস িরবা বা সুদ যা 

কুরআন, হাদীস ও ইজমা �ারা হারাম সাবণ  হেয়েছ। আর 

েকা�ািন কতত রক িবিীত পপণ শধু আড়াল ও মাধণম িহেসেব 

বণবহার করা হেয়েছ, যা িয় করা �াহেকর উে�িণ নয়। সুতরাট 

পপণ িয় করা সে�ও এ েলনেদন ৈবধ হেব না। 

২. এিা এমন ‘গারার’ ও অি�য়তামমলক েলেনেদেনর অ�ভুর� 

যা িরী‘আেত হারাম। েকননা �াহক জােন না েস �েয়জনীয় 

সটযণক কা�মার েযাগাড় করেত পারেব িক-না। আর িপরািমড 

বা েনিওয়াকর মােকরিিট যতই চলেত থাকুক, তা েকান এক সময় 

অবিণই েিু পযরােয় উপনীত হেত বাধণ। আর �াহক জােন না 



51 

 

েয, েস িক িপরািমড ি�েম স�ত� হেয় সেববরা্  র পযর� 

েপেেছ লাভবান হেত পারেব? নািক সবরিন�  ের েথেক িগেয় 

কিত�  হেব? অবিণ �থম িদেকর িকছু �াহকই শধু লাভবান 

হেবন, আর অিধকাটিই কিত�  হেবন। এিাই হেস 

অিন�য়তামমলক েলনেদেনর বা বতা। আর তা হেলা দুিদেকর এ 

িানািািন। তেব যারাপ ও কিত�  হওয়ার সসাবনাই েবিি। নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েলনেদেনর অিন�য়তায় স�ত� 

হেত িনেুধ কেরেছন। [সহীহ মুসিলম] 

৩. এ েলনেদেনর মেধণ রেয়েছ েকা�ািন কতত রক মানুেুর 

স�দ অনণায়ভােব আ�সাা; েকননা েকা�ািন ছাড়া �কত তপেক 

অনণরা এ ধরেনর চুি� েথেক লাভবান হয় না। অবিণ েকা�ািন 

�াহকেদর িকছু সটযণকেক লাভ �দান কের অনণেদরেক �তািরত 

করার জনণ। এ িবুয়িিেক হারাম বেল কুরআেন েঘাুপা েদয়া 

হেয়েছ, ‘‘েহ ঈমানদারগপ! েতামরা বািতল প�ায় েতামােদর 

িনেজেদর স�দ ভকপ কেরা না।’’ [আন-িনসা : ২৯] 

৪. এ েলেনেদেনর মেধণ রেয়েছ �তারপা, অসশতা ও 

মানুুেক সটিয়াস� রাযা। েযমন এযােন পপণ িয় এমনভােব 

েদযােনা হয় েযন েসিাই এ েলনেদেনর মমল উে�িণ। অথচ �কত ত 
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অব�া এর িবপরীত। তদুপির এযােন বড় ধরেনর কিমিেনর 

েলাভ েদযােনা হয়, যা অিধকাটি সময়ই বা বািয়ত হয় না। আর 

এিাই হল েস �তারপা যা িরী‘আেত হারাম। নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, ‘‘েয আমােদরেক �তািরত করল 

েস আমােদর অ�ভম র� নয়।’’ [সহীহ মুসিলম] িতিন আেরা 

বেলেছন, ‘‘েিতা-িবেিতা পতথক না হওয়া পযর� তােদর 

এযিতয়ার থাকেব। যিদ তারা সতণবাদী হয় ও সবিকছু িবিদভােব 

সশ কের তাহেল তােদর েবচােকনায় বরকত েদয়া হয়। আর 

যিদ তারা িমথণা বেল ও েগাপন কের তেব তােদর েবচােকনার 

বরকত চেল যায়।’’ [সহীহ বুযারী ও সহীহ মুসিলম] 

আর েয বলা হয়, এ েলনেদন হেস এক ধরেনর দালািল, েস 

দািব শ� নয়। কারপ দালািল হেস এক ধরেনর চুি�, যার ফেল 

পপণ েবচােকনা স�� হেল দালাল তার পাির�িমক পায়। অথচ 

েনিওয়াকর মােকরিিটেয়র �াহকই পপণ িবিেয়র মমলণ পিরেিাধ 

কের। তদুপির দালািলর মমল উে�িণ হেস পেপণর �কত ত 

মােকরিিট, অথচ মাি� েলেভল মােকরিিট হল এর স�মপর িবপরীত; 

েকননা এর মমল উে�িণ কিমিেনর মােকরিিট, পেপণর নয়। এ 

কারেপই মাি� েলেভেলর �াহক েচশা কের এেকর পর এক এ 
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কিমিন বািপেজণর মােকরিিটেয়র যা দালািলর িবপরীত। কারপ 

দালাল এ বণি�র কােছ মােকরিিট কের েয �কত তই পপণ িয় 

করেত চায়। ফেল উভেয়র পাথরকণ যুবই সশ। 

অনু�পভােব এ কিমিনেক েহবা বা অনুদান িহেসেব মেন 

করা যােব না। আর যিদ এেক েহবা বা অনুদান বেল চািলেয় 

েদয়া হয়, তেব মেন রাযেত হেব সকল েহবা িরী‘আেত জােয়য 

েনই। েযমন ঋেপর উপর েহবা েদয়া-েনয়া সুদ বেল গপণ। 

এজনণই আবদু�াহ ইবন সালাম রা. আবু বুরদাহ রা.েক 

বেলিছেলন, ‘‘তুিম এমন যমীেন আছ, েযযােন সুদ �চিলত। যযন 

েকান বণি�র কােছ েতামার েকান পাওনা থােক< এরপর েস যিদ 

েতামােক এক েবাুা ঘাস, অথবা যব িকটবা এক েবাুা েগা-যাদণ 

�দান কের তাহেল তা হেব সুদ।’’ [সহীহ বুযারী] 

েয উে�েিণ েহবা �দান করা হয় েস উে�েিণর িরয়ী িবধান 

িক হেব েস আেলােক েহবার হকম িনধরািরত হেব। এজনণই 

যাকাত আদায়কারী কমরচারী েয এেস বেলিছল, ‘এিা আপনােদর 

জনণ আর এিা আমােক হািদয়া েদয়া হেয়েছ’, তার বণপাের নবী 

সা. বেলেছন, ‘‘তুিম েকন েতামার বাবা-মােয়র বািড়েত বেস থাক 
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িন? তাহেল েদযেত েতামােক হািদয়া েদয়া হয় িক-না!’’ [সহীহ 

বুযারী ও মুসিলম] 

মাি� েলেভল মােকরিিটেয়র এ কিমিন েদয়া হয় শধুই 

েনিওয়াকর মােকরিিটেয়র জনণ, এেক েয নােমই অিভিহত করা 

েহাক না েকন, চাই হািদয়া বা েহবা িকটবা অনণ েকান নােম, 

তােত এর �কত ত অব�া ও িবধােনর েকান িকছুই পিরবিতরত হেব 

না।...’’ 

গেবুপা ও ফাতওয়ার �ায়ী কিমিি, সউদী আরব 

সভাপিত : 

িাইয আবদুল আযীয আল-িাইয 

সদসণবতে : 

িাইয সােলহ আল-ফাওযান িাইয আবদু�াহ আল-গদাইয়ান 

িাইয আবদু�াহ আল-মুতলাক িাইয আবদু�াহ আর-রাকবান 

িাইয আহমাদ আল-মুবারাকী 

[ফতওয়া নট- ২২৯৩৫; তাট ১৪-০৩-১৪২৫ িহ.] 

িলটক: http://www.islamqa.com/en/ref/42579  

 

http://www.islamqa.com/en/ref/42579
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(গ) িবিিশ েলযক, অধণাপক ও মাি� েলেভল মােকরিিট 

িবেিুজ রবাির লের� িফাসপণাি�ক এ বণবসার ওপর ১৪ বছর 

গেবুপা কেরেছন এবট িনেজও কানাডার একিি �িত�ােনর সােথ 

যু� েথেকেছন। িতিন িলেযেছন, 'Its promoters would like 

you to believe that it is the wave of the future, a 

business model that is gaining momentum, growing 

in acceptance and legitimacy, and will eventually 

replace most other forms of marketing. Many 

people are led to believe that success will come to 

anyone who believes in the system and adheres to 

its methods. Unfortunately, the MLM business 

model is a hoax that is hidden beneath misleading 

slogans.' অথরাা ‘এর উেদণা�ারা চায় আপিন এ িবোস করেবন 

েয, এিা ভিবুণেতর ধারা, একিা িবজেনস মেডল, যা 

�হপেযাগণতা পােস, এর আইিন েযদি�কতা বাড়েছ এবট অিচেরই 

এিি মােকরিিটেয়র অনণ সব ধরেনর �ান দযল কের েনেব। 

অেনকেক এিাও িবোস করােনা হয় েয, যারা এ িসে�েমর �িত 

আ�া রােয, সাফলণ তােদরেকই ধরা েদেব। দমভরাগণিেম, 

এমএলএম িবজেনস মেডল হল একিি �তারপা যা লুিকেয় আেছ 
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ভুল ে�াগােনর আড়ােল।’ [সম� : ই�ারেনি] তার একিি িবযণাত 

�ব� রেয়েছ যার িিেরানাম ‘‘এমএলএম বণবসায় ১০িি বড় 

িমথণা’’। 

 

(ঘ) ওয়া�ার েজ কালর ওেয়�ানর জানরাল অব কিমউিনেকিেন 

িলেযেছন ‘‘MLM organizations have been described by 

some as cults, pyramid schemes or organizations 

rife with misleading, deceptive, and unethical 

behavior, such as the questionable use of 

evangelical discourse to promote the business, and 

the exploitation of personal relationships for 

financial gain’’ [সম� : ই�ারেনি] 

 

(ঘ) মােলিিয়ার িবিিশ পি�ত যাহার�ীন আ�ুর রহমান 

এমএলএম-এর কিমিন েভাগেক হারাম গপণ কের বেলন, 

“Generally, commission that is earned through sales 

of goods and services (like brokerage fee) is 
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permissible in Islam. …However the commission in 

MLM and pyramid schemes may convert to haram 

status if (1) sales commission of the network is tied 

to his/her personal sale….” (2) Commission 

originates from an unknown down line because the 

network is too big. As a result, the upline seem to 

enjoy commission without the need to put any 

effort. This could be classified as compound 

brokerage (broker on broker on broker…) which 

falls under the category of eating up another’s 

property unjustly and has an element of gambling 

in it.” [www.zaharuddin.net] 

 

উপসটহার: 

সবেিেু আমরা এ কথা বলেত পাির েয, এ বণবসা শধু 

িরী‘আেতর সােথই সাটঘি রুক নয় বরট �াভািবক বুি� 

িবেবচনায়ও এিি অসটগিতপমপর। মুযেরাচক গঅ শিনেয়, ধনী 

হওয়ার �� েদিযেয় িেতরর েবড়াজােল আিেক এ বণবসার 

http://www.zaharuddin.net/
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�জাধারীরা িত িত মানুুেক সবর�া� করেছ, িছিনেয় িনেস 

েকািি েকািি িাকা। সরকার, মসিজেদর ইমাম-যতীব, সমােজর 

েনতা, বুি�জীবী ও িবিিশ বণি�বেগরর দািয়� হল এ বণাপাের 

সমােজর েলাকেদর সেচতন করা। আ�াহ আমােদর সকলেক এ 

বণবসার যখের পড়া েথেক রকা করন। আমীন!! 


