
 

oয়ােজ সা দািয়কতা o জ ীবােদ u ািন 26 ব া িচি ত 
কািশত: 18 - eি ল, 312৯ 23:11 e. eম. 

িবভাষ বাৈড় ॥ oয়াজ মাহিফেল কিথত aেনক ব ার িবরুে  সা দািয়ক িবেদব্ষ ছড়ােনা, জ ীবােদ u ািন, নারীিবেদব্ষ, গণত  o 
েদশী সং িতিবেরাধী কম র্কাে র মাণ িমেলেছ সব্রা  ম ণালেয়র eক িবেশষ িরেপােট র্। ধেম র্র aপ াবহার কের oয়াজ মাহিফেলর 
নােম তারা িভ  ধম র্ o iসলাম ধেম র্র িবিভ  মতাদেশ র্র িবরুে  িবেষাদগার কেরন, aিভেনতা aিভেন ীেদর িনেয় u ািনমূলক ব  
িদে ন eবং নারীেদর পদ র্া করা িনেয় u বাদী ব  ছড়াে ন বেল ত  িমেলেছ a ত 26 জেনর িবরুে । eিদেক সুিনিদ র্  মাণ 
েপেল aিভযু েদর িবরুে  আiনী ব া েনয়ার পরামশ র্ িদেয় িবিশ  আেলম oলামাসহ iসলামী িচ ািবদরা বেলেছন, মাণ েপেল 
তােদর িবরুে  ব া েনয়া েহাক। তেব ঢালাo েকান পদে প েযন েনয়া না হয়। জানা েগেছ, িবিভ  aিভেযােগর পিরে ি েত 
iেতামে i ব া হেণ ছয়িট সুপািরশ কেরেছ সব্রা  ম ণালয়। েয়াজনীয় ব া িনেত iসলািমক ফাuে শন বাংলােদশ 
(iফাবা), জাতীয় রাজসব্ েবাড র্ o সকল িবভাগীয় কিমশনােরর কােছ সুপািরশ পাঠােনা হেয়েছ। সব্রা  ম ণালেয়র সুপািরেশর মে  
মাহিফেল ব ােদর মে  েকu চুি িভি ক aথ র্ হণ কেরন আয়কর িদে ন িকনা তা েদখা o েদশিবেরাধী ব  িদেল আiেনর 
আoতায় আনার কথা রলা হেয়েছ। eকiসে  u িশি ত ব ােদর িনব েনর আoতায় আনেত iসলািমক ফাuে শনেক পরামশ র্ 
েদয়া হেয়েছ। িবষয়িটেক গুরুতব্ িদেয় iেতামে  সুপািরশ বা বায়েনর কাজ শুরু কেরেছ iসলািমক ফাuে শন। সব্রা ম ী 
আসাদু ামান খান কামাল বেলেছন, oয়াজ মাহিফেল কী ধরেনর ব ৃতা হয় তা সবসময় আমােদর কােছ িতেবদন আকাের আেস। 
আমরা েসi aনুযায়ী কাজ কির। আর ব ারা কীভােব কেরর আoতায় আসেবন তা েদখেব আয়কর িবভাগ। 

িতেবদেন oয়াজ মাহিফেলর 26 ব ার নাম uে খ কের জানােনা হেয়েছ, eসব ব া সা দািয়কতা, ধম র্িবেদব্ষ, নারীিবেদব্ষ, 
জ ীবাদ, গণত িবেরাধী o েদশী সং িতিবেরাধী বয়ান েদন বেল ল য্ করা যাে । eর পিরে ি েত েদেশর ধম র্ াণ মুসি রা 
েরিডকয্ালাiজড হেয় u বােদর িদেক ধািবত হে । িতেবদেন ব ােদর আেলাচয্ িবষয় িনেয় পয র্ােলাচনা করা হেয়েছ। eেত নারী 
স িক র্ত বয়ােন কী কী আেলাচনা করা হয়, ম ল েশাভাযা াসহ পেহলা ƣবশােখ নববষ র্ পালন িনেয় ব ােদর ম ে র সারাংশ o 
সা দািয়ক িবেদব্ষ িনেয় ব ােদর িকছু ব  তুেল ধরা হেয়েছ।  

eছাড়া ‘গণত , সমাজত  ধম র্িনেরপ তাবাদ মুশিরকেদর কাজ’, ‘শহীদ িমনাের ফুল েদয়া, িতকৃিতেত ফুল িদেয় নীরবতা পালন 
করা িশরক’, ‘গণত  iসলােম নাi, iহা হারাম’ eবং ‘জাতীয় স ীত কoিম মা াসায় চািপেয় েদয়া যােব না’ eমন ব ।  

িতেবদেন আরo বলা হয়, ‘oয়ােজ ব ারা যুি র নানািবধ বহােরর মা েম সামািজক েযাগােযাগ মা েম িবেশষ কের 
iuিটuেব িবিভ  নােম চয্ােনল খুেল তােদর িবেদব্ষপূণ র্ o u বাদী oয়াজ চার চািলেয় আসেছ। e ধরেনর oয়াজ লাখ লাখ দশ র্ক 
eবং েশয়ারকারীেদর aিধকাংশi সরলমনা ধম র্ াণ তরুণ মুসলমান। েসজ  oয়াজকারীেদর u বাদী কথাবাত র্া o মেনাভাব েদেশর 
তরুণ মুসিলম সমােজ সা দািয়কতা সৃি  করেছ।  

তারা েদশী সং িত পালেন িব া  হে । ফেল িকছুসংখয্ক েলাক িতেশাধপরায়ণ o জ ীবােদর িদেক ধািবত হে  বেল তীয়মান 
হয়। সব্রা  ম ণালেয়র সুপািরেশর মে  আেছ- oয়ািজ হুজুররা েযন বা বধম  o iসলােমর মূল ি িরেটর সে  সংহিতপূণ র্ ব  
দান কেরন, েসজ  তােদর িশ ণ o uদব্ু করেণর ব া করা। eে ে  iসলািমক ফাuে শেনর মা েম ানীয় শাসন o 

কিমuিনিট পুিলেশর ভূিমকা তাৎপয র্পূণ র্। যারা oয়ােজর নােম হা কর o িবতিক র্ত ব  দােনর মা েম ধেম র্র ভাবগা ীয র্ নে র 
েচ া চালান তােদর িবরুে  ব া হণসহ ে া-eয্াকিটভ uদব্ু করণ করা। aেনক আেলেমর ািত ািনক িশ া েনi। দাoরােয় 
হািদস িড ীর মেতা u িশ া ছাড়া যারা oয়াজ কেরন তারাi জ ীবাদ o িব াি  ছড়াে ন। তাi মা াসায় u িশি ত 
oয়াজকারীেদর িনব েনর আoতায় িনেয় আসা।  

বলা হেয়েছ, aেনেকi আেছন যারা েহিলক ারেযােগ oয়াজ মাহিফেল েযাগ েদন eবং ঘ াচুি েত ব  িদেয় িবশাল aে র aথ র্ 
হণ কেরন। তারা িনয়িমত o সিঠকভােব আয়কর দান কেরন িকনা তা নজরদািরর জ  আয়কর িবভাগসহ সংি  সব িবভােগ 



কম র্তৎপরতা বৃি  করা। oয়ািজ হুজুরেদর ব  ানীয় শাসন কতৃর্ক সংর ণ o পয র্ােলাচনার জ  িবেশষ ব া েনয়া eবং 
u ািনমূলক o িবেদব্ষ ছড়ােনার ব  িদেল তােদর সতকর্ করা। েয়াজেন সা দািয়ক স ীিত ন  কের o রা িবেরাধী ব  
দানকারীেদর আiেনর আoতায় আনা। 

যােদর িবরুে  aিভেযাগ ॥ সব্রা  ম ণালেয়র রাজৈনিতক শাখা েথেক ei 26 ব ােক িচি ত কের ছয়িট িনেদ র্শনা সংবিলত eকিট 
িচিঠ iসলািমক ফাuে শন, জাতীয় রাজসব্ েবাড র্ o িবভাগীয় কিমশনারেদর কােছ পাঠােনা হেয়েছ। িনেদ র্েশ oয়ােজ u ািন েঠকােত 
oয়াজকারীেদর আiেনর আoতায় আনার জ  বলা হেয়েছ। eকi সে  oয়াজ মাহিফেলর ব ােদর আয়কর েদয়ার িবষয়িট 
নজরদািররo িনেদ র্শনা েদয়া হেয়েছ িচিঠেত। 

সব্রা  ম ণালেয়র aিতির  সিচব (রাজৈনিতক o আiিসিট) আবু বকর িছি ক বেলন, আমােদর eখােন oয়াজ মাহিফল সবসময় 
মিনটিরং হয়। oয়াজ মাহিফেল েক েকাথায় কী বেলন, তা আমরা সংি  েগােয় া দফতর েথেক েপেয় আবার িবিভ  জায়গায় 
পািঠেয় থািক। আমরা েগােয় া িরেপাট র্ েযভােব পাi েসভােব পদে প েনয়ার জ  িবিভ  দফতের পাঠাi। eসব িতেবদেনর 
কনেট গুেলা সব্রা  ম ণালয় ƣতির কের না। আমরা িনয়িমতi েগােয় া সং ার কাছ েথেক িরেপাট র্ পাi, আগাম ব া িহেসেব 
েসগুেলার িবষেয় িরেলেডট জায়গাগুেলােত কিমuিনেকট করেত হয়, েসটাi আমরা কেরিছ। 

িচিঠেত oয়াজ মাহিফল করা 26 ব ার নাম uে খ কের বলা হয়, eসব ব া সা দািয়কতা, ধম র্িবেদব্ষ, নারীিবেদব্ষ, জ ীবাদ, 
গণত িবেরাধী o েদশীয় সং িতিবেরাধী বয়ান েদন বেল ল য্ করা যাে । েদেশর ধম র্ াণ মুসিলমরা েরিডকয্ালাiজড (েমৗলবাদী) 
হেয় u বােদর িদেক ধািবত হে । 

26 ব ার মে  রেয়েছন- আবদুর রা াক িবন iuসুফ (সালািফ), মাoলানা মুফিত মাহমুদুল হাসান (েমাহা দপুর জািময়াতুল 
uলুিমল iসলািময়া মা াসার মুহতািমম), আ ামা মামুনুল হক (বাংলােদশ েখলাফত মজিলেসর যু  মহাসিচব), মুফিত iিলয়াছুর 
রহমান িজহাদী (কয্া নেমে র বাiতুল রসুল কয্ােডট মা াসা o eিতমখানার ি ি পাল), মুফিত ফয়জুল কিরম (iসলামী 
আে ালেনর িসিনয়র নােয়ব আিমর), মুজাফফর িবন মুহিসন, মুফিত সাখাoয়াত েহাসাiন (iসলামী ঐকয্েজােটর যু  মহাসিচব), 
মিতuর রহমান মাদানী, মাoলানা আিমর হামজা, মাoলানা িসফাত হাসান, েদoয়ানবাগী পীর, মাoলানা আিরফ িব াহ, হােফজ 
মাoলানা ফয়সাল আহমদ েহলাল o েমাহা দ রািকব্ব iবেন িসরাজ। 

aিভযু েদর িবরুে  পদে প দািব ॥ সুিনিদ র্  মাণ েপেল aিভযু েদর িবরুে  আiনী ব া েনয়ার পরামশ র্ িদেয়েছন ঐিতহািসক 
েশালািকয়া ঈদগার য্া  iমাম ফিরদ uি ন মাসuদ। িতিন বেলন, িবষয়িট আমােদর নজের eেসেছ।  

তেব আমার ব  হে  যিদ সুিনিদ র্  মাণ পাoয়া যায় তাহেল েকবল তােদর িবরুে  আiনী ব া েনয়া েহাক। তেব ঢালাo েযন 
েকান কাজ করা না হয়। তাহেল বরং িত হেব। বাংলােদশ সি িলত iসলামী েজােটর ধান হােফজ মাoলানা িজয়াuল হাসান 
বেলেছন, ক  লােগ মােঠঘােট oয়ােজর নােম িচি ত িকছু ি  সা দািয়ক িবেদব্ষ, জ ীবােদ u ািন, নারীিবেদব্ষ, গণত  o েদশী 
সং িতিবেরাধী কম র্কা  চালাে ন। aব  সবাi eসব করেছ না। িক  uেদব্েগর িবষয় হে  িকছু ব া যখন eসব কথা বলেছ তখন 
েসখােন থাকেছন ানীয় পয র্ােয়র আoয়ামী লীগ েনতারাi। eরা আসেল হাiি ড আoয়ামী লীগ। িনেজেদর সব্াথ র্ হািসল আoয়ামী 
লীগেক েবকায়দায় েফলেত eরা আoয়ামী লীেগ aনু েবশ কেরেছ। মাঠ পয র্ােয় oয়াজ মাহিফেলর সামেন eরাi থাকেছ। eটা 
সরকােরর জরুরী িভি েত েদখা দরকার।  

oয়ােজ যারা eসব করেছন তােদর িবরুে  কেঠার পদে প িনেত হেব। আiনশৃ লা বািহনীেক কেঠারভােব eসব েদখেত হেব।  

oয়াজ মাহিফল িনয় ণ না কের পিরশীিলত করার পে o মত আেলমেদর। তারা oয়াজ মাহিফেলর ব ােদর মে o সমনব্য় চান। 
oয়াজ মাহিফেলর িবশৃ লা ব  করােত আেলমেদর সমনব্েয় েবাড র্ গঠেনর কথা বেলেছন চরেমানাi পীর o iসলামী আে ালেনর 
আিমর মাoলানা ƣসয়দ েরজাuল করীম। িতিন বেলন, আেলমেদর সমনব্েয় eকিট েবাড র্ গঠন কের oয়াজ মাহিফেল িবশৃ লা ব  
করা েয়াজন। তেব আেলমেদর aংশ হণ ছাড়া শুধু সরকােরর ত াবধােন করেল eিট িভ  খােত বািহত হoয়ার শ া আেছ । 

 


