
EDGE AL-AMIN SHARIAH CONSUMER FUND 

 

 

 

 

 

  

 

শয়ার বাজার থেক শয়ার েয়র  

শারীয়াহ নীিতমালা 
 

(এ িবষেয় ১২ এর অিধক আ জািতক শারীয়াহ রজুেলশন সামেন রেখ বাংলােদেশর বা বতা, 
শারীয়াহ বধতার সীমােরখা ও ছােড়র ( খসত) ে  তুলনামূলক সতকতাপূণ মতামত-সম য় 

কের ত করা হেয়েছ) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

মুফিত যুবােয়র আ ু াহ, (িসএসএএ) 
শরীয়াহ িনরী ণ: মুফিত আ ু াহ মাসুম, (িসএসএএ) 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
(এক নজের শরীয়াহ ইনেড  মথেডালিজ) 

 

 

 

Business activity screening  

(ব বসার ধরন িভি ক ি িনং) 

১। এমন কা ানীর শয়ার য় করা যােব না যার মৗিলক সবা বা পণ  হারাম বা শরীয়াহ পিরপ ী। 

২। এমন কা ানীর শয়ার য় করা যােব না যারা মুসলমানেদর িত কের। 

৩। এমন কা ানীর শয়ার য় করা যােব না যার একমা  ব বসা সুদ বা গারার িভি ক। 

৪। কা ািনর মেমাের ােম/গঠনতে  হারাম কান কাজ/িবিনেয়াগ/ া াকশন করেব-এমন কান িকছুর 

ঘাষণা না থাকেত হেব। 

৫। কা ানী কানও শািরয়াহ পিরপ ী লনেদেন িল  আেছ িক না-তা িতিনয়ত চলমান পযেব েণর অধীেন 

থাকেত হেব। সমেয় সমেয় এ িবষেয় শরীয়াহ বাডেক আপেডট জানােত হেব। 

৬। উি িখত শত িবদ মান থাকার পর কা ািনর শািরয়াহ Financial screening যথাযথ থাকেত হেব।  

৭। সংি  শরীয়াহ বাড -শরীয়াহ বা বতা যাচাই কের যেকানও কা ািনর শয়ার েয়র ব াপাের শরীয়াহ 

িনেষধা া আেরাপ করেত পারেব। 
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Financial screening 

(অথায়ন িভি ক ি িনং) 

( সেক ারী মােকট) 
 

১। সুদ িভি ক ঋণ হণ: 

‘েকা ািনর সুদ িভি ক ঋণ হেণর পিরমাণ, কা ািনর শয়ােরর ৩৬ মােসর গড় িহসােব মােকট 

ক ািপটালাইেজশন এর ২৫% এর কম থাকেত হেব। 

 

২। একাউ স িরিসেভবলস: 

কা ািনর ‘একাউ স িরিসেভবলস’ কা ািনর শয়ােরর ৩৬ মােসর গড় িহসােব মােকট ক ািপটালাইেজশন 

এর ৪৯% এর কম হেত হেব। 

 

৩। সুদ িভি ক িসিকউিরিটজ/িবিনেয়াগ:  

কা ািনর নগদ ক াশ + সুদ িভি ক িসিকউিরিটেজ িবিনেয়াগ বা স েয়র পিরমাণ (Cash & Interest-bearing 

securities) কা ািনর শয়ােরর ৩৬ মােসর গড় িহসােব মােকট ক ািপটালাইেজশন এর ৩০% এর কম থাকেত 

হেব। 

 

৪। কা ািনর হারাম স দ: 

কা ািনর টাটাল এ ােসেটর ( স) তুলনায় হারাম উপাদান/স দ ১৫ % এর অিধক হেব না। 

 

৫। সুদ ও অন  কানও হারাম আেয়র পিরমাণ: 

সুদ ও অন  হারাম আয় (িনট) রিভিনউর িবপরীেত ৫% এর কম থাকেত হেব।  

৬। িপউিরিফেকশন:  

া  সুদ ও হারাম আয় সওয়ােবর িনয়ত ছাড়া দান কের িদেত হেব। এরপর বািক অংশ িডিভেড  িহেসেব 

ইউিনট হা ারেদরেক দান করা হেব।  

৭। ফটকাবািজ (Speculation activity): 

ক. িনেজরা অ াভািবক কুেলশন করেব না।  

খ. কুেলশন হে -এমন শয়ারও য় করেব না। 
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Financial screening 

(অথায়ন িভি ক ি িনং) 

(আইিপও) 

 

১। সুদ িভি ক ঋণ:  

ক. মূল িনেদশনা: কা ািনর সুদ িভি ক ঋণ হেণর পিরমাণ তার টাটাল এ ােসেট িবপরীেত ২৫% এর অিধক 

হেব না।  

খ. কা ািনর সুদ িভি ক ঋণ হেণর পিরমাণ তার টাটাল এ ােসেট িবপরীেত ৩৩% এর অিধক হেব না-ে  

িবেশষ সংি  শরীয়াহ মতামেতর আেলােক সামিয়কভােব এ মতামত হণ করা যেত পাের।  

 

২। যা েযাজ  হেব, যা হেব না: 

সেক ারী মােকেট আেলািচত ২ ও ৭ নং পেয়  েযাজ  হেব না। এছাড়া বািক েলা েযাজ  হেব। 
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িবসিম ািহর রাহমািনর রাহীম 

পূিঁজবাজার থেক শয়ার েয়র শরীয়াহ নীিতমালা 
(িব ািরত) 

শািরয়াহ বাড, EDGE আল-আিমন শািরয়াহ কনিজউমার ফা  

—-------------------- 

াপট: 

১. গত ২৪ জুলাই, ২০২২ ইং তািরেখ ‘EDGE আল-আিমন শািরয়াহ কনিজউমার ফা ’-এর থম শরীয়াহ 

িমিটং EDGE এর ধান া েন অনুি ত হয়। এেত নানা শরীয়াহ িস া সমূেহর মােঝ একিট িস া  

এিটও িছল, শরীয়াহ বােডর পে  শরীয়াহ সদস  মুফিত যুবােয়র আ ু াহ হািফ. উ  ফা  কতৃক আইিপও 

ও সেক াির মােকট থেক শয়ার য়-িব য় িবষেয় শরীয়াহ বােডর প  থেক একিট  শরীয়াহ 

নীিতমালা/েমথেডালিজ াফট ত করেবন। এে ে  S&P DSEX শািরয়াহ মথেডালিজর পাশাপািশ 

এ াওিফসহ এ িবষেয় িবে র নানা শরীয়াহ িনেদশনা/েমথেডালিজ সামেন রেখ আমােদর দেশর জন  

উপেযাগী ও শরীয়াহর সােথ সম য় করত একিট সমৃ  শরীয়াহ গাইড লাইন ণয়ন করা হেব।  
 

আমরা আশা রািখ, একিট সমৃ  শরীয়াহ মথেডালিজ তির হেল, সিট ধু EDGE এর জন ই কল াণকর 

হেব না; বরং এ অ েন এিট একিট পূণ সংেযাজন হেয় থাকেব। অন ান  িত ােনর জন ও অনুকরণীয় 

হেব, ইনশাআ াহ। 

উ  ল  বা বায়েনর জন  িনে  একিট শরীয়াহ মথেডালিজ িব ািরত ব াখ াসহ তুেল ধরা হল- 
 
মথেডালিজ িশেরানাম: 

i. শয়ােরর কৃিত িনণয় 

ii. ব বসার ধরন িভি ক শরীয়াহ ি িনং 

iii. অথায়ন িভি ক শরীয়াহ ি িনং 

ক. সুদ িভি ক ঋণ হণ 

খ. সুদ িভি ক িডেপািজট/িসিকউিরিটজ/িবিনেয়াগ করা 

গ. সুদ বা শরীয়াহ পিরপ ী আেয়র পিরমাণ 

ঘ. িপউিরিফেকশন মথেডালিজ  

iv. তরল এ ােসট স  

v. ফটকাবািজ সে  

vi. শষ কথা 
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২. শয়ােরর কৃিত: শরীয়াহর আেলােক 

 

শরঈ দৃি েত একিট কা ানীর শয়ার েয়র অথ অন ান  সাধারণ ব বসায় িবিনেয়াগ কের সরাসির 

মািলকানায় অংশ হেণর মেতা নয়। বতমান জেয়  ক কা ানী েলা মূলত একিট িলগ াল এি িট ধারণ 

কের। এর অি  চিলত শয়ার মােকেট শয়ার হা ারেদর চেয় িকছুটা ত । এসব শয়ার সরাসির 

কা ানীর এ ােসেট ও লায়ব ািলিটর িতিনিধ  কের না। বরং ঐ িলগ াল এি িটর মধ  িদেয় কের। 

 
 مباشرة حصة يمثل  ال والسهم المساهمين،  عن المالية  ذمتها  في مستقلة  االعتبارية  بشخصيتها  المساهمة الشركة

 تلك ل  تهلملكي  التبعية سبيل  على  الموجودات  تلك ل  وملكيته االعتبارية،  شخصيتها في بل الشركة، موجودات في
 قضايا في أبحاث -ونحوها العنان شركة في كما المباشرة الملكية من أضعف  بالشك هذاو االعتبارية، الشخصية

)وثالثين ست ص الثاني، المجلد  ،الشبيلي  هللا  عبد بن فس يو.د معاصرة، فقهية ) 

 
৩. Business activity screening (ব বসার ধরন িভি ক ি িনং) 

এর অধীেন দু’ ধরেনর কা ানীর শয়ার য় করা যােব না। যথা- 

১. এমন কা ানী যার মৗিলক সবা বা পণ  হারাম বা শরীয়াহ পিরপ ী বা মুসলমানেদর িত কের।  

যমন,  

 মদ ও নশা জাতীয় ব  (িহেরাইন-হািশশ, গাজা-ভাং, িবিড়-িসগােরট, নশাকর াগস ইত ািদ 

উৎপাদন, আমদানীকারক ও িবপণনকারী কা ানী। (িবপণনকারী, মাড়কজাতকারী, বহনকারী 

সবই অ ভু ) 

 হালাল নয় এমন গাশত যথা কেরর গাশত, মৃত প র গাশত, আ াহর নােম যবাই করা 

হয়িন এমন হালাল প র গাশত ইত ািদ িব য়, আমদানীকারক বা িবপণনকারী কা ানী।  

 অৈনিতক সবাদানকারী িত ান। যমন, পিততালয়। পাবস, িডসেকা, ক ািসেনা, হাউিজং, 

পেণা ািফ, অৈবধ কাজ হয় এমন হােটল, মােটল, িরেসাট ইত ািদ।  

 বাংলােদেশ চিলত নানা িবেনাদনমূলক ইেল িনক িমিডয়া িত ান ও ব বসা। যমন, িটিভ 

চ ােনল, রিডও চ ােনল, িসেনমা, িমউিজক ইত ািদ। 

 ইসলাম ও মুসলমােনর িত কের এমন কান কােজ িল  থাকা কা ানী। যিদও তার ডা  

হালাল হয়। 

২. এমন কা ানী যার একমা  বা মৗিলক ব বসা সুদ, গারার িভি ক । যমন, সুদী ব াংক, সনাতনী বীমা 

কা ানী। এমএলএম বা এ ধরেনর গারার ও অন ান  শরীয়াহ পিরপ ী িভি ক কা ানী।  

এছাড়া যসব কা ানীর ডা  হালাল বা অিধকাংশ হালাল, ইসলাম ও মুসিলমেদর িত কের না বেল 
বল ধারণা হয়-এমন কা ািনর শয়ার করা যােব । তেব শত হল তার শরীয়াহ একাউ  ি িনংও 
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যথাযথ থাকেত হেব (সামেন তা উে খ করা হল)। পাশাপািশ কা ািনর মূল দিলেল হারাম কানও কাজও 
করেব-এমন কানও িকছুর ঘাষণা না থাকেত হেব। 

কাশ থােক য, কা ানী কানও শরীয়াহ পিরপ ী কারবাের িল  আেছ িক না-তা সংি  কা ািন  ও 

শরীয়াহ বাড কতৃক িতিনয়ত অন গািয়ং িরিভউ েসিসং এর অধীেন থাকেত হেব। এখােন  উে খ 

হয়িন, তদুপির সংি  শরীয়াহ বাড শরীয়াহ সাংঘিষক মেন করেল শরীয়াহ িনেষধা া আেরাপ করেত 

পারেবন।  

 

৪। Financial screening (অথায়ন িভি ক ি িনং) 

৪.০১. সুদ িভি ক ঋণ হণ সে : 

সুদ িভি ক ঋণ হন স ূণ নাজােয়য। এেত িব ুমা  সে হ নই। তেব যসব কা ানী মৗিলকভােব 

হালাল পণ  ও সবার ব বসায় জিড়ত, িক  সুেদর িভি েতও ঋণ িনেয় ব বসা কের, এমন কা ানী েলার 

ব াপাের বতমান শরীয়াহ লারগেণর দু’ধরেনর মতামত রেয়েছ। ইসলামী িফকাহ একােডিম ম া1, আল-

লাজনাতুত দাইমা িলল বু িসল ইলিময় া ওয়াল ইফতা2, কুেয়ত ফাইন া  হাউজ শািরয়াহ বাড3, কুেয়ত 

ওয়াকফ ম নালেয়র অধীন পিরচািলত অনলাইন িভি ক িবখ াত ফেতায়ার সাইট মারকাযুল ফাতাওয়া4- 

তাঁেদর সকেলর শরীয়াহ িস া  হল-এমন কা ানীর শয়ার য় করা বধ হেব না। কারণ, সুদী কােজ 

সহেযািগতা করা হয়5। 

 

অপরিদেক িব ব াপী ফাইন াি য়াল ইনি িটউশেনর জন  া াড নয়নকারী িত ান AAOIFI এর 

শরীয়াহ বাড, আল-রােজহী ব াংেকর শরীয়াহ বাড, স াল শরীয়াহ বাড ফর ইসলািমক ব াংকস অব 

বাংলােদশ (CSBIB) ও শাইখ মু ফা যারকা রহ., মুফিত তাকী উসমানী হািফ.সহ মুখ শরীয়াহ লারগণ 

এে ে  িকছু শেত এমন কা ানীর শয়ার য় করােক বধ বেলেছন। (েরফাের  সামেন উে খ হেয়েছ) 

 

 
1 চতুথ সিমনার, ২১/১/১৯৯৫ইং।  
2 খ.১৩, পৃ.৩২৩, ৪০৭, ফেতায়া নং: ১৮৪৯৪, ৭৪৬৮। 
3 আল-আস িমল মুখতািলতা, পৃ.৫২।  
4 ফেতায়া নং: ৭৯২৯৫, কাশ: ২৯/১১/২০০৬ইং, অন লাইন িলংক:  

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=79295 

5 কাশ থােক য, এ মেতর ব ােদর মােঝ কউ কউ ইসলামী িফকহ একােডিম, িজ াহ-এর কথাও যু  কেরন। তেব বা েব তাঁরা 

থম িদেক এ িস া  দান করেলও পরবতীেত তা মওকুফ কের দন। আরও গেবষণার জন  রেখ িদেয়েছন। (িব ািরত দখুন-কারারাতু 

মাজমাউ িফকিহল ইসলামী)  
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এে ে  তাঁরা  مرسلة مصالح ،الحاجة قاعدة  الحرج،  ورفع البلوى، عموم قاعدة  ইত ািদ শরীয়াহ নীিতর আেলােক 

এেক শতসােপে  অনুেমাদন কেরেছন। (িব ািরত দখুন-আল-রােজহী শরীয়াহ রজুেলশন সম , পৃ. ১০৮, 

আবহাছ কাযায়া মািলয় া মুআসারাহ, ড. বাইলী, ২/৩৩) 

 

এ পিরি িতেত আমােদর কােছ সবেচেয় ভারসাম  মতামত হল-েমৗিলকভােব এ ধরেনর কা ািনর শয়ার 

য় করা যােব। কারণ, এ ধরেনর শয়ােরর কৃিত িশরকাতুল ইনােনর মেতা নয়। তেব এে ে  িনে া  

িতনিট পদে প ধােপ ধােপ হণ করেত হেব। যথা- 

 

১) থেম চ া করেব এমন কা ািনর শয়ার য় করেত যারা সুদী লােনর সােথ জিড়ত নয়। এ জন  

নানা অনুস ান ও চ া অব াহত রাখেত হেব। একা  না পাওয়া গেল ‘হাজাহ’ নীিতর িভি েত কবল 

সামিয়কভােব এ ধরেনর কা ািনেত িবিনেয়াগ বধ হেব। 

 

২) ি তীয় পযােয় পিরমাণ িবেবচনায় িনেব। এ িবষেয় শরীয়াহ বাডসমূেহর নানা মতামত রেয়েছ। 

উে খেযাগ  ১৩িট আ জািতক মতামত িনে া  টিবেল তুেল ধরা হল- 

 
.নং শরীয়াহ বাড পিরমাণ তুলনা 

০১ এস এ  িপ (আর আই) (ঢাকা ক 

এ েচ )  

৩৩% কা ািনর শয়ার/ইকূ িয়িটর মােকট ভ ালু 

(মােকট ক ািপটালাইেজশন) এর ৩৩% এর 

কম থাকেত হেব (৩৬ মােসর গড় িহসােব) 

০২ িস এস ই (থািসস) ৩৩% কা ািনর টাটাল এ ােসেট িবপরীেত 

৩৩% এর মেধ  থাকেত হেব। 

০৩ এ াওিফ শরীয়াহ বাড (স.২১, 

ধ.৩/৪/২) 

৩০% কা ািনর সকল শয়ােরর Market Cap 

এর তুলনায়। 

০৪ শরীয়াহ এ াডভাইজির কাউি ল, 

মালেয়িশয়া 

৩৩% কা ািনর টাটাল এ ােসেট িবপরীেত 

৩৩% এর িনেচ থাকেত হেব। 

০৫ আল-রােজহী, শরীয়াহ বাড 

(েরজুেলশন নং:৪৮৫) 

২৫% কা ািনর টাটাল এ ােসেট িবপরীেত 

২৫% এর অিধক হেব না। 

০৬ স াল শরীয়াহ বাড ফল ইসলািমক 

ব াংকস অব বাংলােদশ (২৭ ও ২৮তম 

অিধেবশন) 

এক চতুথাংশ 

(২৫%) 

কা ািনর মাট মূলধেনর এক চতুথাংেশর 

বিশ হেত পারেব না।6 

 
6 ‘ কা ািনর মূলধন’-এর কথা কন বলা হেয়েছ- বাধগম  নয়। হয় এ ােসেটর কথা আসেব, অথবা ইকূ িয়িটর মােকট ভ ালু।  
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০৭ ইউেরািপয়ন কাউি ল ফর ফেতায়া এ  

িরসাচ (The European Council for 

Fatwa and Research (ECFR)) 

এক তৃতীয়াংশ কা ািনর টাটাল এ ােসেটর িবপরীেত 

এক তৃতীয়াংেশর অিধক হেব না। 

০৮ Al Meezan Investment 

Management Limited (Meezan 

Islamic Fund-PK)7 

৩৭ শতাংশ কা ািনর টাটাল এ ােসেটর িবপরীেত 

৩৭% এর িনেচ থাকেত হেব। 

০৯ Dow Jones Islamic Market 

Indices (March 2022) াভাল 

(আর আই) 

৩৩ শতাংশ কা ািনর শয়ার/ইকূ িয়িটর মােকট ভ ালু 

(মােকট ক ািপটালাইেজশন) এর ৩৩% এর 

কম থাকেত হেব (২৪ মােসর গড় িহসােব) 

১০  

S&P Shariah Indices  

(July 2022) াভাল (আর আই) 

৩৩ শতাংশ কা ািনর শয়ার/ইকূ িয়িটর মােকট ভ ালু 

(মােকট ক ািপটালাইেজশন) এর ৩৩% এর 

কম থাকেত হেব (৩৬ মােসর গড় িহসােব) 

১১ MSCI ISLAMIC INDEX SERIES 

METHODOLOGY (May 2019)8 

৩৩.৩৩ শতাংশ মােকট ক াপ অনুযায়ী কা ািনর টাটাল 

এ ােসেটর তুলনায়। 

১২ FTSE Shariah Index9 ৩৩ শতাংশ কা ািনর টাটাল এ ােসেটর িবপরীেত 

৩৩% এর িনেচ থাকেত হেব। 

১৩ STOXX® EUROPE ISLAMIC 

INDEX 

৩৩ শতাংশ কা ািনর টাটাল এ ােসেটর মােকট ক াপ 

এর ৩৩% এর িনেচ থাকেত হেব। 

উৎস: সংি  মুি ত শরীয়াহ রজুেলশন 
 

 
7 এিট পািক ােনর একিট শরীয়াহ িভি ক এ ােসট ম ােনজম া /িমউচুআল ফা  কা াািন। ১৯৯৫ সেন পািক ােন শরীয়াহ িভি ক 

এ ােসট ম ােনজম া  কা ািন িহসােব িতি ত হয়। এর রেদর মােঝ পািক ােনর িমযান ব াংক অন তম। এর ৬৫ শতাংশ শয়ার 

িমযান ব াংেকর। যার শরিয়াহ বােডর চয়ারম ান মুফিত তাকী উসমানী দা.বা.। সংে েপ এেক Meezan Islamic Fund ও বেল। তােদর 

শরীয়াহ মথড াভািবকভােবই িমযান ব াংেকর শরীয়াহ বাড কতৃক সত ািয়ত হেব।  
8 একিট আেমিরকান ফাইন া  কা ািন যার সদর দ র িনউ ইয়ক িসিটেত। MSCI ইকু ইিট, ি র আয়, িরেয়ল এে ট সূচক, ব -স দ 

পাটেফািলও িবে ষণ সর াম, ESG এবং জলবায়ু পণ িলর একিট িব ব াপী সবা দানকারী িত ান। তােদর িনজ  শরীয়াহ 

এ াডভাইজির কিমিট আেছ। তাঁরাই মূলত এই মথড তির কেরেছন। 
9 এিট মূলত ল ন ক এ েচে  তািলকাভু  নানা কা ািনর শয়ার সূচক কাশ কের থােক। িত ানিট ল ন ক এ েচ  েপর 

পূণ সহেযাগী  (সাবিসিডয়ারী) িত ান। ১৯৮৪ সেন থম তারা ইনেড  কাশ তােদর অিফিসয়াল ওেয়ব : 

https://www.ftserussell.com/ FTSE ারা বাঝােনা হয়- Financial Times Stock Exchange।  তােদরেক ইনফরমাল "Footsie 

বা ফটুিস-ও বলা হয়। তােদর শরীয়াহ ইনেড  মথড তির কের িদেয়েছ-আ জািতক শরীয়াহ কনসালেটি  ফাম ‘ইয়াসার শরীয়াহ 

কনসালেটি  ফাম’। তােদর অিফিসয়াল ওেয়সব সাইট: http://www.yasaar.org/home.php  
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এখােন ল ণীয়:  

‘তুলনার’ ে  িতন ধরেনর তুলনা উেঠ এেসেছ। এক. কা ািনর টাটাল এ ােসট। দুই. ইকু িয়িটর 

মােকট ক াপ। এ দুিটর মােঝ অিধক সতকতা মূলত টাটাল এ ােসট তুলনায়। ধ ন-েকা ািনর টাটাল 

এ ােসট ভ ালুেয়শন = ১০ ল  টাকা। িক  এর মােকট ক াপ = ১২ ল  টাকা। তাহেল ১২ ল  টাকার 

৩৩ % ায় ৪ ল  টাকা হেব। অপরিদেক ১০ ল  টাকার ৩৩% হেব ৩ ল  থেক িকছু বিশ। সুতরাং 

বাঝাই যাে -সুদ িভি ক ঋণেক অনুৎসািহত করেত টাটাল এ ােসেটর ‘তুলনা’ অিধক অ গণ ।  

িতন. মূলধন ‘তুলনা’। মুলধন শ িট ব াপক। এেক ব াপক অেথ িনেল-েটাটাল এ ােসেটর সােথ এর তমন 

পাথক  হয় না।  

সািবক িবচার িবে ষেণর পর-আমােদর িববেচনায় এে ে  আল-রােজহী শরীয়াহ বােডর ব ব  তুলনামূলক 

অ গণ । অথাৎ কা ািনর সুদ িভি ক ঋণ হেণর পিরমাণ তার টাটাল এ ােসেট িবপরীেত ২৫% এর 

অিধক হেব না। কারণ এেত রিশও কম আেছ। তুলনাও করা হেয়েছ টাটাল এ ােসেটর সােথ। 

 

কাশ থােক য, াকিটশনারেদর সােথ আেলাচনা কের জানা িগেয়েছ, আমােদর দেশ ফাইন াি য়াল 

টম াে  এ ােসেটর য় মূেল  ভ ালুেয়শন ও বতমান মূেল  ভ ালুেয়শন উভয়িট অনুেমািদত। তাই অেনক 

কা ািনর ে  টাটাল এ ােসেটর ভ ালুেয়শন আপেডট না থাকার কারেণ টাটাল এ ােসেট িবপরীেতর 

রিশও কৃত নাও হেত পাের।  

এে ে  কা ািনর সকল শয়ােরর মােকট ভ ালু (মােকট ক ািপটালাইেজশন) এর রিশও উে খ করা 

যেত পাের। আর কুেলশন থেক বাঁচার জন  ৩৬ মােসর গড় িহসােব করা যেত পাের। এ িহসােব-

আমােদর দৃি েত বাংলােদেশর াপেট-সবেচেয় ভারসাম  মত হল- 

 

‘েকা ািনর সুদ িভি ক ঋণ হেণর পিরমাণ, কা ািনর শয়ার/ইকূ িয়িটর মােকট ভ ালু (মােকট 

ক ািপটালাইেজশন)এর ২৫% এর কম থাকেত হেব (৩৬ মােসর গড় িহসােব)। 

 

(শতাংেশর পিরমাণ নয়া হেয়েছ-আল রােজহী শরীয়াহ বাড থেক, আর ‘তুলনা’ নয়া হেয়েছ এসএ িপ 

থেক-ভারসাম  তিরর জন ) 

 

উে খ  য, আইিপও শয়ােরর ে  কা ািনর ঋণ হণ িবষয়ক আেলাচনা সামেন আসেব। 

 

আরও উে খ  য, এখােন ধুমা  সুদ িভি ক ঋণ হেণর কথা বলা হেয়েছ। শািরয়াহ স ত প িতেত 

কান কা ািন িবিনেয়াগ হণ করেল তা উে িখত িহসােবর বািহের থাকেব। 
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৩) সংি  অন ান  শত অনুসরণ করা। এর অধীেন িনে া  িনেদশনাসমূহ েযাজ  হেব- 

 কা ািনর এিজএম-এ অথবা অন  কানও িলগ াল (আইনানুগ) প ায় সুদী ঋণ হেণর িব ে  

িতবাদ জানােব এবং তা থেক িবরত থাকার িত আহবান জানােব।  

 শয়ােরর মািলকানা যিদ এ পিরমাণ উে খেযাগ  হয়, বাড িস াে  তার কথার ভাব িব ার কের, 

তাহেল এমন ে  সামান তম সুদী লনেদেনরও অনুেমাদন দয়া যােব না। সাধারণত যার িনবাহী 

বােডর সদস পদ রেয়েছ। অথবা যার কান িকছু বা বায়েনর মতা রেয়েছ। তােদর জন  সুেদর 

কানও িকছু অনুেমাদন করা বধ নয়। এমনিট হেল সিট পাপ কােজ সহায়তা বেল িবেবিচত হেব।  

 পূেবা  যাবতীয় িনেদশনা অনুসরণ সে ও সুদ যেহতু কিঠনভােব িনিষ , তাই তাকওয়ার দািব-

পারতপে  এ ধরেনর কা ািনর শয়ার েয় িবিনেয়াগ না করা।  

 সুদ িভি ক ঋণ হণ থেক িবরত থাকার উে েশ  কা ািনর পিরচালনা পষদেক ইেমইল করা। 

 

৪.০২. সুদ িভি ক িডেপািজট/িসিকউিরিটজ/িবিনেয়াগ করা সে : 

এে ে  পূেব আেলািচত ‘সুদ িভি ক ঋণ হেণর আেলাচনা’ ায় ব  েযাজ । অথাৎ এে ে ও দু’ 

ধরেনর মতামত রেয়েছ। আমােদর িবেবচনায় মৗিলকভােব এ ধরেনর কা ািনর শয়ার য় করেত 

অসুিবধা নই। তেব এে ে  পূেবা  ধাপসমূহ ও সংি  শতসমূহ/িনেদশনা অনুসরণ করেত হেব। এ 

ব াপােরও শরীয়াহ মথেডালিজর রকমেফর রেয়েছ। িনে  তা উে খ করা হল- 
 

.নং শরীয়াহ বাড পিরমাণ তুলনা +িববরণ 

০১ এস এ  িপ (আর আই) 

(ঢাকা ক এ েচ )  

৩৩% কা ািনর নগদ ক াশ + সুদ িভি ক িসিকউিরিটজ বা স েয়র 

পিরমাণ (Cash & Interest bearing securities) কা ািনর 

টাটাল ইকু িয়িটর মােকট ভ ালু (মােকট ক ািপটালাইেজশন) এর 

৩৩% এর কম থাকেত হেব (৩৬ মােসর গড় িহসােব)। সুদ িভি ক 

িসিকউিরিটজ ারা বাঝােনা হেয়েছ-হােত থাকা নগদ ক াশ,সুদী 

ব াংেক থাকা ক াশ, িতন মােসর িডেপািজট, েময়াদী িবিনেয়াগ, 

যা িব েয়র জন  করা হেয়েছ, েময়াদী সরকারী ব , নন-

শরীয়াহ িমউচুয়াল ফা  ও অন ান  ইকুিয়িট ফাে  কৃত ইনেভ  যা 

িব েয়র জন  করা হেয়েছ। তেব  ইসলািমক ইনেভ েম  এর 

অ ভু  নয়। 

০২ এ াওিফ শরীয়াহ বাড 

(স.২১, ধ.৩/৪/২) 

৩০% সুদ িভি ক িডেপািজেটর গড় পিরমাণ কা ািনর সকল শয়ােরর 

Market Cap এর তুলনায় ৩০ % এর অিধক হেত পারেব না।  
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০৩ Al Meezan 

Investment 

Management 

Limited (Meezan 

Islamic Fund-PK) 

 

৩৩ 

শতাংশ 

শরীয়াহ পিরপ ী ইনেভ ম া  + িসিকউিরিটজ: কা ািনর টাটাল 

এ ােসেটর িবপরীেত ৩৩% এর িনেচ থাকেত হেব।  

০৪ Dow Jones Islamic 

Market Indices 

(March 2022) াবাল 

(আর আই) 

৩৩ 

শতাংশ 

Cash & Interest bearing securities: কা ািনর 

শয়ার/ইকূ িয়িটর মােকট ভ ালু (মােকট ক ািপটালাইেজশন) এর 

৩৩% এর কম থাকেত হেব (২৪ মােসর গড় িহসােব)।  

 

০৫ S&P Shariah 

Indices (July 2022) 

াবাল (আর আই) 

৩৩ 

শতাংশ 

কলাম ০১ এর মেতা। 

 

০৬ MSCI ISLAMIC 

INDEX SERIES 

METHODOLOGY 

(May 2019) 

৩৩.৩৩ 

শতাংশ 

Cash & Interest bearing securities: মােকট ক াপ অনুযায়ী 

কা ািনর টাটাল এ ােসেটর তুলনায়। 

০৭ FTSE Shariah Index ৩৩ 

শতাংশ 

Cash & Interest bearing securities: কা ািনর টাটাল 

এ ােসেটর িবপরীেত ৩৩% এর িনেচ থাকেত হেব। 

উৎস: সংি  মুি ত শরীয়াহ রজুেলশন 

 

ল ণীয়:  

-এই রিশওিট উে খ করা না করার মােঝ দুিট মতামত আেছ। কউ উে খ কেরনিন। যমন, আল-রােজহী 

শরীয়াহ বাড। আবার অেনেক উে খ কেরেছন। যারা উে খ কেরেছন, তােদর মােঝ িতন ধরেনর মতামত 

রেয়েছ। কউ ধু সুদী ব াংক িডেপািজেটর কথা আলাদা কের বেলেছন। যমন, এ াওিফ। কউ ধু নন-

শরীয়াহ ইনেভ ম া  ও িসিকিরিটজ এর কথা বেলেছন। যমন, িমযান। তেব যারা বেলেছন, তােদর 

অিধকাংশরাই বেলেছন- Cash & Interest bearing securities এর কথা।  

 

যারা মােটও বেলনিন-তারা ধু আেয়র পিরমােণর কথা বেলেছন। (সামেন তা উে খ হেয়েছ)। তাঁরা িচ া 

কেরেছন- ধু িডেপািজট/িবিনেয়াগ/িসিকউরিটজ মূল িবষয় নয়। দখেত হেব-েসখান থেক সুদ বাবদ আয় 
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িক পিরমাণ আসেছ। অথবা বলুন-আয় িহসাব করা মােনই নন-শরীয়াহ িডেপািজট বা িসিকউিরিটজ বা 

িবিনেয়াগ িহসােব নয়া। দুিট ফলাফেলর িবেবচনায় ায় এক। (িকছু পাথক  কখনও হেত পাের)। 

 

অপরিদেক এ াওিফ (স বত) িচ া কেরেছ-িডেপািজেটর পিরমাণও িবেবচনার দািব রােখ। কারণ এেত 

সবা ায় সুদী ব ব ােক সহেযািগতা করা হে । হাঁ, এ াওিফ সােথ এিটও  কেরেছ-সুদ িভি ক 

িডেপািজট য পিরমােণই হাক-তা হারাম। ‘৩০ % এর অিধক হেত পারেব না’ এর অথ এ নয় য, এ 

পিরমাণ সুদ িভি ক িডেপািজট বধ। বরং এর অথ হল-এতটুকু হেল-এ ধরেনর কা ািনর শয়ার য় 

অঅনুেমািদত হেব না। তাঁরা আরও বেলেছন-হারাম ইনকাম আসেল তা দান কের িদেত হেব (সামেন 

আসেছ)। 

এে ে  সািবক িবেবচনায় অিধক ভারসাম  মথড, ঢাকা এস এ  িপ-এর মথড। কারণ এস এ  িপ-এর 

মথড অনুসাের সব ধরেনর Interest bearing securities এক সােথ িহসাব করা হয়। পাশাপািশ (সুদ 

িভি ক) িডেপািজটও অ ভু  হয়। এর সােথ নগদ/ক াশ যু  করায়-সুদ িভি ক িবিনেয়াগ-এ ওেয়েটজ সৃি  

হেয়েছ। যা তােক াস করেত সহায়তা করেব। 

 

সুতরাং সািবক িবেবচনায় এস-এ  িপ-ঢাকার কথা নয়া যায়। অথাৎ কা ািনর নগদ ক াশ + সুদ িভি ক 

িসিকউিরিটজ বা স েয়র পিরমাণ (Cash & Interest bearing securities) কা ািনর টাটাল ইকু িয়িটর 

মােকট ভ ালু (মােকট ক ািপটালাইেজশন) এর ৩০% এর কম থাকেত হেব (৩৬ মােসর গড় িহসােব)। (মূল 

নয়া হেয়েছ এস এ  িপ থেক, রিশও নয়া হেয়েছ এ াওিফ থেক) 

 

(তেব এর অথ এ নয়-এ পিরমাণ সুদ িভি ক ক াশ/িসিকউিরিটজ বধ। বরং  পিরমােণও হেলও সুদী 

চুি  বধ নয়)  

 

উে খ  এখােন  ধুমা  সুদ িভি ক ক াশ/িসিকউিরিটজ এর কথা বলা হেয়েছ। শািরয়াহ স ত প িতেত 

কান কা ািন িবিনেয়াগ করেল তা উে িখত িহসােবর বািহের থাকেব। 

 

আরও উে খ , উ  ৩৬ মােসর গড় িহসাব করেত হেব-যখন িহসাব করা হেব, তখন থেক পছেনর ৩৬ 

মােসর।  
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৪.০৩. সুদ বা শরীয়াহ পিরপ ী আেয়র পিরমাণ 
 
সুদ বা অন  কান হারাম আয় স ূণ নাজােয়য। এ ধরেনর হারাম ইনকােম স ৃ  হওয়া বধ নয়। তাই 

যসব কা ািন এ ধরেনর কানও কায েম স ৃ  আেছ, তােদর ক য় করা যােব না-এ িস া ই 

মূল িস া । রােবতা আ’লািমল ইসলািমর িফকহ একােডমী মুখ এমন িস া -ই দান কেরেছন। এ 

িস া  য সবািধক সিঠক-এেত সে হ নই।  

 

তেব দেশর সািবক ব বসায় কাঠােমা, অথৈনিতক পিরেবশ শরীয়াহবা ব না হওয়ায় বধ কা ািন েলাও 

াসি ক নানা ব বসায়ী কায েম যু  হেয় যায়, যখান থেক নন-ক ােয়  ইনকাম এেস যায়। এেহন 

মুহূেত আপদকালীন পিরি িতর িবেবচনায় সমেয়র আেরক দল ফকীহ সামিয়কভােব িকছুটা িশিথলতার পথ 

হণ কেরেছন। তেব এ িশিথলতা কবল ক য় করার বধতা পয । সুদ বা হারাম আয় ভােগর 

ে  নয়।  

 

বতমান সমেয় অথনীিতর নাজুক পিরি িতর িবেবচনায় সামিয়কভােব এ মতামত হণ করা যেত পাের। 

তেব অবশ ই সামি ক ইসলামী অথনীিত বা ব পিরেবশ িত ায় গণমানুষ থেক  কের শাসক ণী 

পয  আমােদর েচ া অব হত রাখেত হেব। ধু সামিয়ক ব ব াপে  স  হেয় থাকার সুেযাগ নই। 

আবারও বলিছ-এ েলা কবল সামিয়ক িস া । ইসলােমর মূল ও সৗ য  নয়। 

এ ব াপাের িস  মথডসমূহ িনে  উে খ করা হল- 

 
.নং শরীয়াহ বাড হারাম ইনকাম পিরমাণ তুলনা 

০১ আল-রােজহী ব াংক সুদ বা অন  কান হারাম আয় 

৫ % এর অিধক না হেত 

হেব। 

কা ািনর াস ইনকােমর 

তুলনায় 

 

সুদ বা অন  কান হারাম 

স দ/উপাদান ১৫ % এর 

অিধক না হেত হেব। 

কা ািনর যাবতীয় এ ােসেটর 

(ে াস) তুলনায় 

০২ িস এস ই (থািসস) সুদ বাবদ আয় ৪ % এর 

মেধ  থাকেত হেব। 

কা ািনর টাটাল ইনকােমর 

িবপরীেত 

সুদ বাবদ আয় সেবা  ৯% 

এর মেধ  থাকেত হেব। 

িমউচুয়াল ফা  ও ি ফাের  

শয়াের িবিনেয়ােগর ে  
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০৩ এ াওিফ শরীয়াহ বাড (স.২১, 

ধ.৩/৪/২) 

সুদ বা অন  কান হারাম আয় 

৫% এর অিধক হেব না। 

কা ািনর াস িফট এর 

তুলনায় 

০৪ শরীয়াহ এ াডভাইজির কাউি ল, 

মালেয়িশয়া 

সুদ বা অন  কান হারাম আয় 

৫% এর কম হেত হেব। 

কর পূব কা ািনর াস িফট 

এর তুলনায় 

০৫ ইউেরািপয়ন কাউি ল ফর ফেতায়া 

এ  িরসাচ (The European 

Council for Fatwa and 

Research (ECFR)) 

 

সুদ বাবদ আয় ৫ শতাংেশর 

অিধক না হেত হেব। 

কা ািনর িনট িফট এর 

তুলনায় 

অন ান  অৈবধ আয় ১০ 

শতাংেশর অিধক না হেত 

হেব। 

কা ািনর টাটাল এ ােসেটর 

তুলনায়  

০৬ FTSE Shariah Index ৫% শরীয়াহ পিরপ ী আয় বা সুদ 

আয় টাটাল রিভিনউ-এর ৫% 

এর অিধক হেব না। 

০৭ িমযান ৫% 

 

শরীয়াহ পিরপ ী আয় টাটাল 

রিভিনউ ( স ও অন ান  ইনকাম 

যিদ থােক)-এর ৫% এর কম 

হেত হেব।  

উৎস: সংি  মুি ত শরীয়াহ রজুেলশন 
 
পযােলাচনা:  

থম কথা, সুদ ও হারাম বাবদ আয়- ায় সকেলই বেলেছন ৫ % এর অিধক যন না হয়। তেব সাধারণ 

ব াংিকং সুেদর ব াপাের থািসস বেলেছন-৪% এর মেধ  থাকেত হেব। এে ে  আমরা সব ধরেনর সুদী 

আয় ৫ % এর কম হেত হেব-এ িস া  হণ করেত পাির। কাশ থােক য, কউ বেলেছন-৫% এর 

অিধক যেনা না হয়। আমােদর িবেবচনায় ৫% এর কম যেনা থােক-অ গণ । 

 

ি তীয় কথা, ‘তুলনা’। এ ব াপাের ায় সকেলই একমত এর ‘তুলনা’ হেব-েকা ািনর ইনকাম বা আেয়র 

সােথ। এই আয় ‘িনট’ হেব, নািক ‘ স’ হেব-এ িনেয় দু’ধরেনর মত রেয়েছ। কউ িনট এর কথা বেলেছন। 

কউ স এর কথা বেলেছন।  

 

সাধারণত- স ইনকাম বলা হয়-পিরচালন মুনাফােক। ভ াট বাদ দয়ার আেগ য মুনাফা িহসাব করা হয়, 

সিট স ইনকাম। অপরিদেক ফাইন াি য়াল অিডট িরেপােট ভ াট বাদ দওয়ার পর সামি কভােব য আয় 

বর হেয় আেস, সিট িনট ইনকাম। ধ ন-েকা ািনর যাবতীয় খরচ বাদ িদেয় াথিমক মুনাফা বর হল-
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১০০ টাকা। ভ াট বাদ দয়া হেল দাঁড়ােব ৮০ টাকা। ১০০ টাকার ৫ % হয়, ৫ টাকা। অপরিদেক ৮০ 

টাকার ৫ % হয়, ৪ টাকা। তাহেল সুদী আয় াস করার িবেবচনায় িনট ইনকােমর িহসাব অিধক অ গণ  

হেব। এেত সুদ বাবদ ইনকােমর পিরমাণ কেম আসেব। সুতরাং এে ে  তুলনামূলক সতকতামূলক মতামত 

হল িনট আেয়ের সােথ িহসাব করা। 

  

উে খ , এখােন িনট মুনাফা ারা উে শ  হেলা, ভ াট বাদ দওয়ার পর ফাইনাি য়াল অিডট িরেপােট য 

মুনাফা উে খ করা হয় । ট া  বাদ দওয়ার িবষয়িট এখােন অ ভু  নয়। 

 

আরও উে খ , আল-রােজহী ব াংক কা ািনর যাবতীয় এ ােসেটর (ে াস) তুলনায় হারাম উপাদান/স দ 

১৫ % এর অিধক না হেত হেব-মেম য িস া  িদেয়েছ তাও অ গণ  হেব। 

 

সুদ ছাড়া অন  কানও হারাম আয়, সাধারণত আমােদর দেশ সুদ বাবদ হারাম আয় ছাড়া অন  কানও 

হারাম স দ খুব একটা থােক না। তদুপির এে ে  আমােদর সািবক িবেবচনায়-এ াওিফসহ অন রা ৫% 

এর য কথা বেলেছন, তা অ গণ  হেব। তেব সিট কা ািনর িনট আেয়র িবপরীেত হেব।  

 

উে খ  য, এে ে  ঢাকা এস এ  িপ (আর আই)সহ ইউেরােপর মথডসমূেহ কানও রিশও থাকার কথা 

বলা হয়িন। তারা এেক সরাসির িপউিরিফেকশেন িনেয় গেছন। রিশও অব নন-কম ােয়  ইনকােমর 

ভিলয়ম যাই হাক। এিট আমােদর কােছ অ গন  নয়।  

 

কাশ থােক য, ইসলামী ধারার িবিনেয়াগ খাত থেক া  আয় উপেরাি িখত কান মথ লািজ িনং-এ 

আনা হয়িন। বতমান বা বতায় আমােদর দেশ চিলত ইসলামী ধারার িবিনেয়াগ খাত (ইসলামী ব াংেক 

িডেপািজট, সুকুক, ইসলািমক িসিকউিরিটজ ইত ািদ) থেক দ  মুনাফা এক কথায় হালাল ইনকােমর 

অ ভু  করা স ব নয়। কননা এসব িত ান িক পিরমাণ শিরয়াহ পিরপালন করেছ- এ ব াপাের দৃশ মাণ 

িনভরেযাগ  কানও িতেবদন বা িরেপাট বা জিরপও নই। এিদেক সংি  কতৃপ র অেনেক ীকার 

কেরন, তারা শরীয়াহ পিরপালেনর চ া করেছন, িক  িবচূ িতও থেক যাে । সকল ে  যথাযথভােব 

শরীয়াহ অনুসরণ কের িবিনেয়াগ দান করা হে -এমন িন য়তা তারা িনেজরাও িদেত পােরন না। তাছাড়া 

বা ব অিভ তাও তাই বেল। এসব সািবক িবষয় সামেন রেখ, সতকতা িহেসেব এেদেশর চিলত ইসলামী 

ধারার িবিনেয়াগ খাত (ইসলামী ব াংেক িডেপািজট, সুকুক, ইসলািমক িসিকউিরিটজ) থেক য িরিভিনউ 

আেস তা সে হ পূণ হওয়ার কারেণ  শািরয়াহ অ-অনুেমািদত ইনকােমর অ ভু  করা বা নীয়। এটা 

সামিয়ক িস া । পরবতীেত অব ার উ িত হেল িকংবা ব িত ম িকছু মািণত হেল শািরয়াহ বাড িভ  

মতামত কাশ করেব। 
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সারকথা, কা ািনর সুদ বা অন ান  শরীয়াহ পিরপ ী আয় এবং ইসলামী ধারার িবিনেয়াগ খাত থেক আয় 
কা ািনর টাটাল (িনট) রিভিনউর িবপরীেত ৫% এর কম থাকেত হেব। পাশাপািশ কা ািনর যাবতীয় 
এ ােসেটর ( স) তুলনায় কান হারাম উপাদান/স দ ১৫ % এর অিধক না হেত হেব। 
 

৪.০৪. সুদ বা শরীয়াহ পিরপ ী আয় থেক িপউিরিফেকশন 

 

এ ব াপাের কােরা কানও ি মত নই, ল  সুদ বাবদ বা হারাম আয় স ূণ েপ সওয়ােবর িনয়ত ছাড়া 

দান কের িদেত হেব। িমউচুআল ফাে র ে -সুদ ও হারাম আয় মাট িডিভেডে র থেক বাদ িদেয় 

অবিশ  ইউিনট িবিনেয়াগদাতােদরেক দান করেব।  

এে ে  ল ণীয় হল- 

ক. উ  দােনর পছেন িত ােনর কান কার িব াপন, চারণা বা অন  কানভােব াথ উ ার 

মূলক কাজ করা যােব না।  

খ. অত  সতকতার সােথ সংি  কা ািনর ব ােল  িশট দেখ সুেদর পিরমাণ িনণয় করেত হেব। 

এ ে  ঢাকা এস এ  িপ য তািলকা কাশ কের, ধু তার উপর িনভর না কের, বরং যথাস ব 

িনেজরাও ঘাঁটাঘাঁিট কের এর বা বতা যাচাই কের িনেত হেব।  

গ. ব ােল  শীট ( মািসক, ষা ািসক বা বাৎসিরক) কাশ হওয়ার আেগই কান িবিনেয়াগদাতা তার 

িবিনেয়াগ উ লন কের িনেল, তার ে  তখন িপউিরিফেকশন নীিত েয়াজ  হেব না। কারণ সে ে  

হারাম অংেশর পিরমাণ জানা স ব নয়। তেব পরবতীেত কাশ হওয়ার পর এ ােসট ম ােনজম া  

কা ািন তা জািনেয় িদেব। এিট তার দািয় । যেনা জানার পর িপউিরিফেকশন করা স ব হয়।  

এছাড়া এে ে  সুদ িভি ক লান হণ িবষয়ক পূেব উি িখত যাবতীয় শরীয়াহ িনেদশনা েযাজ  

হেব।  

ঘ. উ  সুেদর অংশ ভাগ-ব বহােরর ব াপাের কানও কার িহলা বা কৗশেলর আ য় নয়া যােব না। 

এর ারা ট া  আদায় করা যােব না। কা ািনর কান কার চারণায় তা ব বহার করা যােব না।  

ঙ. এেদেশর চিলত ইসলামী ধারার িবিনেয়াগ খাত (ইসলামী ব াংেকর িডেপািজট, সুকুক, ইসলািমক   

িসিকউিরিটজ) থেক য িরিভিনউ আেস তা সে হ পূণ হওয়ার কারেণ সতকতা িহেসেব শািরয়াহ অ-

অনুেমািদত ইনকােমর অ ভু  করা বা নীয়। এটা সামিয়ক িস া । পরবতীেত অব ার উ িত হেল 

িকংবা ব িত ম িকছু মািণত হেল শািরয়াহ বাড িভ  মতামত কাশ করেব। 

কাশ থােক য, িবে র সবকিট শরীয়াহ মথেডালিজেত-িপউিরিফেকশেনর ব াপাের একমত।  
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িপউিরিফেকশন মথেডালিজ  

িপউিরিফেকশন রিশও বর করার প িত:- ইনকাম টেম  থেক হারাম আেয়র পিরমাণ 

(িপউিরিফেকশন রিশও) থেম বর করেব। এরপর শয়ার আনুপািতক হাের িপউিরিফেকশন রিশও 

অনুযায়ী হারাম আয় সওয়ােবর িনয়ত ছাড়া দান কের িদেত হেব। 

 

৪.০৫. তরল এ ােসট সে :  

 

সাধারণত সেক ারাী মােকেট শয়ােরর ফইস ভ ালুর চেয় কম-েবিশেত য়-িব য় করা হয়। এে ে  

অিধকাংশ শরীয়াহ লার ও শরীয়াহ বােডর দৃি ভি  হল- 

 

কা ািনর যাবতীয় এ ােসট তরল হেল, কম-েবিশেত য়-িব য় কখনও সুদ হয়, কখনও ঋেণর অৈবধ 

য়-িব য় হয়। কারণ েত ক শয়ার িবপরীেত নগদ অথ ও ঋেণর য পিরমাণ আেস, যিদ শয়ােরর 

মাট মূল  তার সমান  বা তার চেয় কম হয়, তাহেল য়-িব য়িট সুদ বা ঋণ য়-িব েয়র অৈবধ প ার 

সােথ সাদৃশ  হেয় যায়। এ জন  তাঁরা-এে ে  অতরল এ ােসেটর (non-liquid) উপি িত আবশ ক 

কেরেছন। যথা- 

 

 মুফিত তাকী উসমানী সােহব বেলেছন- েত ক শয়ার িবপরীেত নগদ অথ ও ঋেণর য পিরমাণ 

আেস, যিদ শয়ােরর মাট মূল  তার সমান  বা তার চেয় কম হয়, তাহেল য়-িব য় বধ নয়। 

যমন, দশ টাকার শয়াের আট টাকার িবপরীেত যিদ নগদ অথ  ও ঋণ হয়, আর মা  দুই টাকা 

হয় াবর স ি র িবপরীেত। তাহেল ঐ শয়ােরর িব য় ৮ টাকা বা তার চেয় কম দােম িব য় 

জােয়য হেব না। কারণ, তখন বািক ২ টাকার িবপরীেত াবর স ি  িবিনময়হীন থেক যায়। 

প া ের যিদ ৯ টাকা বা এর চেয় বিশ দােম িব য় হয়, তেব সটা বধ। তখন অিতির  এক 

টাকা (যিদ নয় টাকায় িবি  হয়)-এর িবপরীেত াবর স ি  আসেব।  এেক িফকেহর ভাষায় 

‘মাে  আজওয়া’ বলা হয়। বা ‘সাইফুল মুহা া িবয-যাহাব’ বলা হয়।  

 একই কথা বাংলােদেশর স াল শরীয়াহ বাড (িসএসিবআইিব) বেলেছন। তাঁেদর ভাষ - 

‘েকানও কা ািনর শয়ার ফস ভ লুর চেয় কম/েবিশেত য়-িব েয়র েত কা ািনর 
স েদর অ ত িকছু অংশ অতরল (non-liquid) আকাের থাকা আবশ ক।  নতুবা তা ফস 
ভ ালুেতই য়-িব য় করেত হেব। কা ািনর য অংশটুকু ঋণ বা তরল আকাের আেছ তার 
সমান বা তার চেয় কম মূেল  য়-িব য় বধ হেব না। কারণ ঋণ/তরল অংশটুকু ‘মােল 
িরবাবীর’র ণীভু , যা কানও েমই কম মূেল  য়-িব য় করা যােব না’।  
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 এস এ  িপ (আর আই) শরীয়াহ মথেডালিজেত বলা হেয়েছ-েকা ািনর ‘একাউ স িরিসেভবলস’ 

অবশ ই কা ািনর টাটাল ইকূ িয়িটর মােকট ভ ালুর (৩৬ মােসর গড় িহসােব) চেয় ৪৯% কম 

হেত হেব।  

 

 িসএসই (থািসস) শরীয়াহ মথেডালিজেত বলা হেয়েছ-নগদ ক াশ বা তরল স েদর পিরমাণ 

কা ািনর টাটাল স েদর সেবা  ৯০ % এর মেধ  থাকেত হেব।  

 

 শরীয়াহ এ াডভাইজির কাউি ল, মালেয়িশয়া বেলেছ, কা ািনর ক ােশর পিরমাণ কা ািনর 

টাটাল এ ােসেট িবপরীেত ৩৩% এর িনেচ থাকেত হেব। 

 

 জ াহ িফকহ একােডিমর শািরয়াহ মথেডালিজ অনুযায়ী কা ািনর িলকুইড এ ােসেটর পিরমাণ 

কা ািনর ানিজবল ও ইন ানিজবল এেসেডর তুলনায় কম হওয়া। অথাৎ কা ািনর িলকুইড 

এ ােসট  ৪৯ শতাংশ বা তার চেয় কম হওয়া।  

 

অথবা বলুন অতরল এ ােসেটর পিরমাণ ৫১% বা এর বিশ হেত হেব। (েরজুেলশন নং: (৫) 

৪/৮/৮৮, িশেরানাম: সানাদাতুল মুকারাযা ওয়া সানাদাতুল ইছিতছমার। ধারা: ০২, আলআনসা স 

ছািলছ, িজম, কারারাতুল মাজােম, পৃ.১৪, িফক ল বুয়ূ, খ.২, পৃ.৬৯৫-৬৯৬।) 

 

FTSE Shariah Index ও কাছাকািছ কথা বেলেছ-একাউ স িরেসেভবলস ও ক াশ কা ািনর 

টাটাল এ ােসেটর ৫০% এর কম থাকেত হেব। 

 

 লাজনাতু দাইমা িলল বু স ওয়াল ইফতার িস া ও অনু প। (ফেতায়া নং: ৪০১৬) 

 

 ড.ইমরান আশরাফ উসমানী বেলেছন-তরল এ ােসেটর পিরমাণ টাটাল এ ােসেটর তুলনায় ৮০% 

এর অিধক না হেত হেব। (ইসলামী ব াংকারী কা এক তাআ ফ, মাওলানা ইমরান আশরাফ 

উসমানী।) 

 

 িমযান বেলেছ- টাটাল এ ােসেটর িবপরীেত অতরল এ ােসট অ ত ২৫% থাকেত হেব। এখােন 

এ ােসট ারা উে শ  হল এমন  এ ােসট যা বধ। পাশাপািশ তারা এও বেলেছ- িত শয়ােরর 

মােকট াইজ- কা ািনর টাটাল তরল এ ােসেটর ভ ালু থেক অিধক হেত হেব। যমনিট মুফিত 

তাকী উসমানী সােহব বেলেছন।  এিট িহসাব করেব এভােব- 
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(Total Assets – Illiquid Assets – Total Liabilities) divided by number of shares. 

 Dow Jones Islamic Market Indices (March 2022) াভাল (আর আই) বেলেছ- কা ািনর 

িরিসেভবলস তার মািসক মােকট ক াপ অনুযায়ী ৩৩ % এর িনেচ থাকেত হেব।  

 S&P Shariah Indices (July 2022) াভাল (আর আই) বেলেছ-৩৬ মােসর এ াভােরেজ 

কা ািনর মােকট ক ােপর তুলনায় তার িরিসেভবলস ৪৯% এর কম থাকেত হেব। 

 MSCI ISLAMIC INDEX SERIES METHODOLOGY (May 2019) বেলেছ- কা ািনর 

িরিসেভবলস ও ক াশ কা ািনর এ ােসেটর ৪৯% এর বিশ না হেত হেব। 

 

 এর িবপরীেত কউ কউ মেন কেরন-েকা ািনর মূল কারবার হালাল হেল, সুদ িভি ক িবিনেয়াগ 

বা ঋণ য়-িব য় বল না হেল-এসব কা ািনর শয়ার য় করা যােব। তার তরল এ ােসেটর 

পিরমাণ, িরিসেভবলস কমন আেছ, কতটুকু আেছ-এসব দখার েয়াজন নই। কারণ, সাধারণত 

কা ািন ফা  িনেয় কাজ  কের দয়। যমন, সরকারী অনুেমাদন হণ কের, অিফস ভাড়া 

কের, লাক িনেয়াগ দয়। এরকম াথিমক অব ায় থাকাকািলনও তার শয়ার য়-িব য় করা 

যােব। আমরা পূেব বেলিছ- চিলত কা ািনর শয়ার য় মােন িশরকাতুল ইনােনর মেতা সরাসির 

কা ািনর এ ােসেট িতিনিধ  কের না। বরং কা ািনর িলগ াল এি িটর মাধ েম কা ািনর 

িতিনিধ  কের। (ড. বাইিল, ২/৪১) 

 

 একই কথা বেলেছ-এ াওিফ তােদর সবেশষ ৫৯ নং শরীয়াহ মাণদ  ‘বাইউদ দাইন’ (Sale of 

Debt) এর ধারা: ৮/১। তাঁরা বেলেছন-েকা ািনর মূল কাজ হালাল হেল, যমন, আমদানী, র ানী, 

য়-িব য়, কৃিষ, ইসলামী ব াংিকং ইত ািদ, একিট চলমান ব বসািয়ক কায ম। এর পাশাপািশ 

তার ঋণ/পাওনা (িরিসেভবলস) আেছ। তাহেল এ ধরেনর ঋণ কা ানীর মূল না হেয় অনুগত 

হওয়ায়-তার ধতব  হেব না। সুতরাং ঋেণর িবেবচনায় না িনেয় এমন কা ািনর শয়ার য়-

িব য় করা যােব।  

 

আমােদর দৃি েত এে ে  ড. বাইিল ও এ াওিফর ব ব  অনুসরণ করা যায়। তেব মতেভদ থেক মু  

থাকেত সতকতার জন  ‘একাউ স িরেসেভবলস কা ািনর টাটাল ইকূ িয়িটর মােকট ভ ালুর (৩৬ মােসর 

গড় িহসােব) চেয় ৪৯% এর কম থাকেত হেব।’ তা হণ করাই য়।  
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৫.০ ফটকাবািজ না হওয়া 

শয়ােরর য় িব েয় দখেত হেব, শয়ার েলা কা ািনর মূলানুগ আেছ িক না। বাজার অিতমা ায় 

ভািবত হেয় আেছ িক না। কারণ অিত মা ায় কুেলশেন থাকেল তা Gambling বা জুয়ার সােথ 

সাদৃশ তা সৃি  কের। এ অব ায় এ ধরেনর শয়ার লনেদন বধ হেব না। এে ে  যা করেত হেব- 

ক. িনেজরা অিত মা ায় কুেলশন করেব না। খ. কুেলশন হে -এমন শয়ারও য় করেব না। 

কাশ থােক য, কুেলশন-নানাভােব হেয় থােক। সাধারণত ক য় কের, দাম বৃি  হেল িব য় কের 

দয়া-এিটও কুেলশন। তেব এেত সমস া নই। আবার কখনও দখা যায়-এ পিরমাণ কুেলশন হয় 

য, শয়ােরর সােথ কা ািনর মূলানুগ িব  হেয় পেড়-এমন পিরি িত মূলত অথৈনিতক ও শরীয়াহ 

উভয় িদক থেক িনিষ । সেবাপির এিট সতকতার সােথ ল  রাখেত হেব।10 

 

আইিপও মােকট: 

আইিপও শয়ার েয়র অথ হল-(শরঈ দৃি েকাণ থেক) কা ািনর ব বসায় সরাসির শরীক বা অংশীদার 

হওয়া। এে ে ও পূেবা  ০৭িট িনেদশনা েযাজ  হেব। তেব কা ািনর সুদ িভি ক ঋণ হেণর ব াপাের 

একটু িভ তা আসেব। তা হল- 

এ ে  আল-রােজহী শরীয়াহ বােডর ব ব  অথাৎ কা ািনর সুদ িভি ক ঋণ হেণর পিরমাণ তার 

টাটাল এ ােসেট িবপরীেত ২৫% এর অিধক হেব না- অিধক সতকতাপূণ। কা ািনর কািশত সেপ াস 

থেক তা জানা যােব। 

তেব আইিপওেত আসা কা ািন েলা যেহতু অেনকাংেশই ঋণী থােক। তাই অন ান  িফকিহ ফারােমর 

ব েব র আেলােক কা ািনর সুদ িভি ক ঋণ হেণর পিরমাণ তার টাটাল এ ােসেট িবপরীেত ৩৩% এর 

অিধক হেব না-ে  িবেশষ সংি  শরীয়াহ মতামেতর আেলােক সামিয়কভােব এ মতামত হণ করা 

যেত পাের।  

উে খ  এখােন  ধুমা  সুদ িভি ক ঋণ হেণর কথা বলা হেয়েছ। শািরয়াহ স ত প িতেত কান 

কা ািন িবিনেয়াগ হণ করেল তা উে িখত িহসােবর বািহের থাকেব। 

ত প তরল এ ােসট, িরিসেভবলস ি িনং মথড এে ে  েযাজ  হেব না। ফটকাবাািজর িবষয়িটও আসেব 

না।  এছাড়া বািক িবষয় েলা যভােব পূেব আেলাচনা হেয়েছ, তা েযাজ  হেব। 

 

  

 
10 wKZveyj bvIqv‡hj, L.11,c„.203 
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-উ র 

:- কা ািনর শয়ার  উপেরাি িখত িনেদশনার আেলােক শািরয়াহ কম ােয়  থাকা অব ায় কনার 

পর যিদ পরবতীেত কা ািনর সুদিভি ক ঋণ হেণর পিরমাণ কা ািন শয়ােরর মােকট ক ােপর ২৫% 

থেক বেড় গেল সে ে  করনীয় িক? 

উ র:-েকা ািনর যিদ ঋণ িভি ক কান ব বসা না হয় বরং াভািবক ি য়ায় ব বসা করা অব ায় যিদ 

সামিয়ক কারেণ ঋণ হেনর পিরমাণ বেড় যায় তাহেল ৩৩% পিরমাণ সহনীয় মা ায় ধরা হেব। ঋণ 

হেণর পিরমাণ এর চেয় বিশ হেয় গেল িবষয়িট শািরয়াহ বাডেক অবগত করেত হেব। বাড সািবক 

পিরি িত ও অব া িবেবচনা কের শািরয়াহ িস া  দান করেব। 

 

৬.০ শষ কথা, কানও িত ান যখন এই ঘাষণা দান কের, স শরীয়াহস ত উপােয় লনেদন করেব, 

তার েদয় মুনাফা হালাল হেব-তখন তার দায়-দািয়  অেনক ণ বেড় যায়। তােক ব বসািয়ক িতিট 

িস া  ব বসা ও অথনীিতর পাশাপািশ শরীয়াহ সেচতনতার সােথও হণ করেত হয়। তাই কানও ভােব 

যেনা শরীয়াহ ল ন না হয়, এ ব াপাের পূণ সেচতন থাকেত হেব। এে ে  যথাস ব চ া করেত হেব-

শরীয়াহর সেবা ম প িতিট হণ করা। কখনও ছাড় পযােয়র শরীয়াহ হণ করেত বাধ  হেল, এর থেক 

বর হেয় আসার চ া অব াহত রাখেত হেব।  

আর এখােন যসব ছাড় বা সুেযােগর কথা বলা হেয়েছ-এ েলা পিরবিতত অব ার ি েত, এ েলাই 

শরীয়াহ মূল দািব-এমনিট নয়। আ াহ পাক আমােদরেক শরীয়াহর সােথ ব বসা িনি ত করার তাওিফক 

িদন। 

 -শরীয়াহ বােডর পে  

(মুফিত) যুবােয়র আ ু াহ (িসএসএএ) 

শরীয়াহ সদস : EDGE আল-আিমন শািরয়াহ কনিজউমার ফা  

শরীয়াহ িনরী ণ: মুফিত আ ু াহ মাসুম (িসএসএএ) 

শরীয়াহ সদস : EDGE আল-আিমন শািরয়াহ কনিজউমার ফা  

 

 

 


