শেয়ার ও বর্তমান শেয়ার বাজার
১. আল্লাহ র্া‘আলা ইরোদ কররন: (অর্ত) শহ ঈমানদারগণ! শর্ামরা পববত্র বস্তু সামগ্রী আহার কররা, শেগুরলা আবম শর্ামারদররক রুেী বহসারব
বদরয়বি। (সূরা বাকারাহ-১৭২)
২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ইরোদ কররন: (অর্ত) মানুরের বনকট এমন এক সময় আসরব েখন সম্পদ উপাজতরন এ মরমত শকারনা
শর্ায়াক্কা কররব না শে, শস হালাল উপাজতন কররি, নাবক হারাম উপাজতন কররি। (সহীহ বুখারী হা. নং ২০৫১)
৩. অনযত্র ইরোদ কররন: (অর্ত) হারাম খারদয লাবলর্ শদহ জান্নারর্ প্ররবে কররব না। (বাইহাকী হা. নং ৫৭৫৯)
৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম আররা ইরোদ কররন: (অর্ত) হালাল ও হারারমর ববেয় শর্া স্পষ্ট। র্রব এ দু’শয়র মারে কবর্পয়
সরেহেুক্ত ববেয় আরি, শেগুরলা সম্পতরক বহু শলাক অববহর্ না। শে বযবক্ত সরেহেুক্ত ববেয় শর্রকও ববরর্ র্ারক শস বনজ দ্বীন ও মেতাদার
শহফাের্ কররর্ পারর। আর শে সরেহেুক্ত ববেরয় বলপ্ত হয় শস পেতায়ক্ররম হারারম পবর্র্ হয়। (সহীহ বুখারী েরীফ হাদীস নং ২০৫১, সহীহ মুসবলম
েরীফ হা. নং.১৫৯৯ )

উপররর আয়ার্ ও হাদীসসমূহ দ্বারা একর্া স্পষ্ট শে, পরকারল জাহান্নাম শর্রক মুবক্তর জনয রুেী-শরােগার হালাল হওয়া আবেযক। স্পষ্ট
হারাম শর্রক বাাঁচা শেমন জরুরী শর্মবন ের‘ঈ প্রমারণর বিবিরর্ হারারমর সরেহেুক্ত ববেয় শর্রকও ববরর্ র্াকা জরুরী।
োরা কুরআন, হাদীস ও পরকাল ববশ্বাস করর না দুবনয়ার জীবরন হয়রর্া র্ারা হারাম বা সরেহেুক্ত রুেী-শরােগার বজতরনর কষ্টটুকু স্বীকার
কররব না; বকন্তু শকারনা মুসলমান ক্ষণস্থায়ী জীবরনর প্রাচুরেতর শলারি বচরস্থায়ী আবখরার্রক েুাঁবকপূণত কররর্ পারর না, বরং অসীম জীবরনর
সুখ-সাফরলযর লরক্ষয সীবমর্ সময়রক পূণত সংেরমর মাধ্যরম অবর্বাবহর্ কররর্ সরচষ্ট হরব। জীবরনর অনযানয শক্ষরত্রর নযায় আয়-উপাজতরনও
হারাম শর্া বরটই, সরেহেুক্ত ববেয় শর্রকও র্াকরব বনরাপদ দূররে। বর্তমান োমানায় আয়-উপাজতরনর একবট মাধ্যম হরলা শেয়ার শবচাশকনা। অর্চ ের‘ঈ দৃবষ্টরকাণ শর্রক এরর্ ররয়রি হারাম ও নাজাবয়রের বযাপক সম্পৃক্তর্া ো শর্রক বাাঁচরর্ হরল র্া জানরর্ হরব খুব
গিীরিারব। আর এজনযই আমারদর বনরনাক্ত প্রয়াস।
শেয়াররর ের‘ঈ ববরেেণ
বর্তমারন শেয়ারসমূরহর ররয়রি বদ্বমুখী সংবেষ্টর্া
(ক) শকাম্পাবনর সারর্ সংবেষ্টর্া ও (খ) শেয়ারবাজার বা পুাঁবজ বাজাররর সারর্ সংবেষ্টর্া।
শকাম্পাবন বাবেতক শে লিযাংে শ ােণা করর র্া শেয়ার-শহাল্ডাররর একাউরে জমা হরয় োয়, শর্মবন শকাম্পাবন েবদ লিযাংরের পবরবরর্ত শবানাস
শেয়ার প্রদান করর র্াও শেয়ারধ্ারীর বব.ও শর্ জমা হয়, বকংবা রাইট-শেয়ার বনরর্ চাইরল শস-ই প্রাধ্ানয পায়। আর িববেযরর্ কখরনা
শকাম্পাবন ববলুপ্ত হরল শেয়ার-শহাল্ডারগণ শেয়ার অনুপারর্ সকল সম্পরদ অংেীদার হয়। এসকল ববেরয়র ববরবচনায় প্রবর্বট শেয়ার মারন
শকাম্পাবনর সকল সম্পরদ আনুপাবর্ক অংেীদাবরে।
পক্ষান্তরর বর্তমান শেয়ার বাজারর শেয়ারসমূহ সংবেষ্ট শকাম্পাবন শর্রক প্রায় স্বর্ন্ত্র। এখারন শেয়াররর মূলযায়ন বিন্নিারব হয়। শদরের আবর্ত ক
অবস্থা, রাজননবর্ক পবরবস্থবর্, গ্রাহকরদর চাবহদা বা অনীহা এসব ববেরয়র প্রিাব শেয়াররর শক্ষরত্র এক রকম, আর শকাম্পাবনর শক্ষরত্র আররক
রকম। শকাম্পাবনর লাি-শলাকসারনর সারর্ শেয়ার-মূরলযর উত্থান বা পর্রনর শকারনা সামঞ্জসয র্ারক না। শেয়ারবাজারর োরা শেয়ার ক্রয়ববক্রয় করর র্ারদর অবধ্কাংরের ধ্ারণায়ও একর্া র্ারক না শে, শস শকাম্পাবনর আনুপাবর্ক অংরের ক্রয়-ববক্রয় কররি। এ সকল বদক
ববরবচনা কররল একর্া সুস্পষ্ট হরয় উরে শে, বর্তমান শেয়ারবাজারর শেয়াররর বাস্তবর্া হরলা শুধ্ু সাবটতবফরকট বকংবা শেয়ার সংখযা। এ িাড়া
অনয বকিু নয়।
শেয়াররর মূলয:
শেয়াররর মূলয বর্ন ধ্ররনর হরয় র্ারক
(ক) গারয়র দর (Face value): অর্তাৎ শেয়াররর প্রর্ম বনধ্তাবরর্ মূলয।
(খ) বাজার দর (
value): অর্তাৎ শেয়ারবাজারর শে দরর ক্রয়-ববক্রয় হয়।
(গ) বাস্তব দর (
value
): অর্তাৎ শকাম্পাবন ববলুপ্ত হরল প্রবর্ শেয়ার শহাল্ডার ো পারব।
শেয়ার ক্রয়-ববক্ররয়র ের‘ঈ ববধ্ান:
(ক) েরীয়র্মরর্ শকারনা বস্তুর ক্রয়-ববক্রয় শুদ্ধ হরর্ হরল র্া মাল র্র্া সম্পদ হওয়া আবেযক। আর মাল বা সম্পদ বলা হয় ো বযবহাররোগয
হয়, এবং োর বনজস্ব মূলয আরি। (বফকহী মাকালার্ঃ ১ম খণ্ড, বুহূস ফী কাোয়া বফকবহয়যাঃ ১ম খণ্ড)
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একর্া অনস্বীকােত শে, ের‘ঈ সংজ্ঞা মরর্ শেয়ার-সাবটতবফরকট মাল নয়। বরং মাল হরলা শকাম্পানীবস্থর্ অর্ত-সম্পরদর আনুপাবর্ক অংে।
কারজই শেয়ার শকবল র্খনই শবচা-শকনার শোগয হরব, েখন র্া শকাম্পানীবস্থর্ অর্ত-সম্পরদর আনুপাবর্ক অংরের প্রবর্বনবধ্ে কররব। েবদ
শকাম্পাবনর অর্ত-সম্পরদর সারর্ র্ার সংরোগ বববিন্ন হরয় োয়, এবং র্ার মরধ্য স্বার্ন্ত্রয এরস োয় র্খন ের‘ঈ দৃবষ্টরর্ র্া ক্রয়-ববক্ররয়র
শোগয র্াকরব না।
(খ) ক্রয়-ববক্রয় সহীহ হওয়ার আররকটা গুরুেপূণত ের্ত হরলা হারাম বকংবা হারাম েুক্ত না হওয়া। কারজই শকারনা শকাম্পাবনর মূল কারবার
েবদ হারাম হয়, শেমন মদ বা মাদক জার্ীয় বস্তুর উৎপাদন বা বযবসা, অনুরূপ প্রচবলর্ বযাংক, বীমা ইর্যাবদ, োরদর মূল কারবার হয় সুরদর
উপর অর্ত লবি করা, এধ্ররনর শকাম্পাবনর শেয়ার ক্রয়-ববক্রয় েরীয়র্মরর্ ববধ্ নয়।
(গ) গারয়র দররর শচরয় কম-শববেরর্ শেয়ার শলন-শদন করার শক্ষরত্র আররকবট গুরুেপূণত ের্ত হরলা শকাম্পাবনর ‘বস্থর সম্পদ’ (
)
র্াকা। কারজই শে সকল শকাম্পাবন ‘বস্থর’ পরণযর মাবলক হয়বন শসগুরলার শেয়ার গারয়র দররর শচরয় কম-শববেরর্ শলনরদন েরীয়র্মরর্
জাবয়ে নয়।
( ) ক্রয়-ববক্ররয়র শক্ষরত্র ফটকাবাজী, প্রর্ারণা ও জুয়ামুক্ত হওয়াও জরুরী। অনযর্ায় এর দ্বারা শে আয় হরব র্া হালাল হরব না।
শমাটকর্া, সম্পূণত হালাল বযবসা-বনিতর, বস্থর সম্পদ-সমৃদ্ধ, ফটকাবাজী ও জুয়া-মুক্ত শকাম্পাবনর শেয়ার ক্রয় করর অংেীদার হওয়া এবং
পরবর্তীরর্ আনুপাবর্ক হারর লিযাংে গ্রহণ করা েরী‘আরর্র দৃবষ্টরর্ জাবয়ে আরি।
সুদী শলনরদরনর সারর্ জবড়র্ শকাম্পাবনর শেয়ার ক্ররয়র হুকুম:
আজকাল একের্ িাগ হালাল কারবার করর, প্রাসবিক পেতারয়ও হারাম ও নাজাবয়ে শলনরদন করর না, এমন শকাম্পাবনর অবস্থে না র্াকার
মর্ই। ববরেে করর বযাংরক টাকা শররখ সুদ শনওয়া ও বযাংক শর্রক সুদী শলান বনরয় বযবসায় লাগারনার কাজবট প্রায় সব শকাম্পানীই করর
র্ারক। প্রশ্ন হরলা এ জার্ীয় শকাম্পাবনর শেয়ার ক্রয় করর অংেীদার হওয়া জাবয়ে আরি বক না?
ইসলামী অর্তনীবর্ ও শলনরদরনর মাসাবয়ল সম্পরকত ববজ্ঞ বকিুসংখযক আবলরমর মরর্ করয়কবট ের্ত সারপরক্ষ এজার্ীয় শকাম্পাবনর শেয়ার শকনা
জাবয়ে হরর্ পারর।
ের্তগুরলা ের্াক্ররম:
(ক) শকাম্পাবনর বাবেতক সাধ্ারণ সিায় (
) বকংবা শে শকারনা উপারয় নীবর্-বনধ্তারকরদর বনকরট একজন শেয়ার-শহাল্ডার বহসারব সুদী
শলনরদরনর ববপরর্ প্রবর্বাদ পাোরব। র্ার প্রবর্বাদ কােতকর না হরলও শেরহর্ু শস নীবর্বনধ্তারক বা পবরচালক নয়, কারজই এ প্রবর্বারদর পর
সুদী শলনরদরনর দায় র্ার উপর বর্তারব না।
(খ) েবদ শকাম্পাবন বযাংক শর্রক প্রাপ্ত সুদ র্ার শেয়ার-শহাল্ডাররদর মারে ববির্ লিযাংরের মরধ্য োবমল করর র্াহরল শকাম্পাবনর
‘বযারলন্সেীট’ র্র্া আয়-বযরয়র খবর্য়ান শদরখ সুরদর আনুপাবর্ক অংেটুকু সাওয়ারবর বনয়র্ না করর সদকা করর বদরব।
(গ) োরা লিযাংরের জনয নয়, বরং শেয়ার বদরয় বযবসা করার উরেরেয শেয়ার ক্রয়-ববক্রয় করর বকংবা শেয়ার ক্রয়-ববক্রয় শরাকারী করর,
র্ারাও আরয়র একটা অংে অনুমান করর সদকা করর বদরব।
পক্ষান্তরর ইসলামী অর্তনীবর্ ও শলনরদরনর মাসাবয়ল সম্পরকত ববজ্ঞ ববরশ্বর অবধ্কাংে আবলরমর মর্ হরলা, সুরদর মরর্া জ নয পারপর ক্ষুদ্রর্ম
দায় বর্তায় এমন কাজও ববনা শেকায় শকারনা মুসলমারনর জনয ববধ্ হরর্ পারর না। কারজই মূল বযবসা হালাল হওয়া সরেও প্রাসবিক পেতারয়
সুদী শলন-শদন করর এমন শকাম্পাবনর শেয়ার ক্রয়-ববক্রয় করা ববধ্ নয়। প্রবর্বাদ কররল শকারনা কাজ হরব না শজরনও শস্বিায় র্ারর্
অংেীদার হওয়া, অর্ঃপর এ েুনরকা প্রবর্বাদ করা র্ারর্ সুরদর দায় এড়ারনা োরব না। শকাম্পাবনর সুদী শলারনর পবরমাণ কম-শববে হওয়া
এরক্ষরত্র শকারনা পার্তকয সৃবষ্ট কররব না। অনুরূপ এ জার্ীয় শকাম্পাবনর শেয়ার ক্রয় করর অংেীদার হওয়ারক এজার্ীয় শকাম্পাবনর পণয ক্রয়
করার সারর্ র্ুলনা করাও বেক হরব না। সুদী শলন-শদরনর বর্তমান বযাপকর্াও এরক্ষরত্র অজুহার্ হরর্ পারর না, শেমন বর্তমারন সুরদর
মারাত্মক বযাপকর্া সরেও সুরদর শকারনা অংে ববধ্ নয়।
বর্তমান শেয়ার বাজাররর েরঈ ববধ্ান:
বর্তমান শেয়ারবাজার দ্বারা উরেেয হরলা শেখারন শুধ্ু
র্র্া ববক্রয় করর মুনাফা অজতরনর উরেরেয শেয়ার ক্রয় করা হয় (েবদও
কখরনা শলাকসানও গুনরর্ হয় ), শকাম্পাবনরর্ অংেীদার হরয় লিযাংে (
) গ্রহণ মূল উরেেয নয়; েবদও কখরনা দাম বাড়ার অরপক্ষা
কররর্ হয়। এ বাজাররক
(রসরকন্ডাবর মারকতট),
(মাবন মারকতট ),
(কযাবপটাল
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মারকতট) ও বলা হয়। এ বাজারর শেয়াররর শলন-শদন হয় স্বর্ন্ত্র গবর্রর্। শকাম্পাবন-শ াবের্ ‘নীট অযারসট িযালু’ র্র্া শেয়াররর বাস্তব মূরলযর
সারর্ এবং শকাম্পাবনর বাস্তব অবস্থার সারর্ শেয়ার বাজাররর মূলয হ্রাস-বৃবদ্ধর সম্পকত এরকবারর শগৌণ।
এ বাজাররর শেয়ার আর শকাম্পাবনরর্ আনুপাবর্ক অংেীদাবরে শমারটও এক বজবনে নয়। অর্চ শেয়ার ক্রয়-ববক্ররয়র ববধ্র্ার মূল বিবিই বিল
এ কর্ার উপর শে, শেয়ার মূলর্ শকাম্পাবনর সকল সম্পরদর আনুপাবর্ক মাবলকানা। শুধ্ু কাগজ বা সংখযা হরল র্ার বযবসা জাবয়ে হওয়ার
প্রশ্নই আরস না। শকননা র্খন শস বযবসার অর্ত হরব টাকার বববনমরয় টাকার বযবসা। র্ািাড়া বকিুসংখযক বফকাহববরদর মরর্ প্রাসবিক পেতারয়
সুদী কারবারর জবড়র্ শকাম্পাবনসমূরহর শেয়ার ক্রয়-ববক্রয় করা ববধ্ হওয়ার জনয সুরদর ববরুরদ্ধ প্রবর্বারদর শে ের্ত রাখা হরয়রি, শেয়ার
বযবসায়ীরদর জনয শস ের্তবট পালন করাও সম্ভব নয়। কারণ, র্ারা কখরনা বদরনই করয়কবার শবচারকনা করর আবার একসরি বহু শকাম্পাবনর
শেয়ার শলন-শদন করর। এ অবস্থায় র্ারা কর্বার সুরদর ববরুরদ্ধ প্রবর্বাদ কররব? কার কারিই বা প্রবর্বাদ কররব? আর েবদ প্রবর্বাদ কররও,
র্া বক হাসযকর বযাপার হরয় দাাঁড়ারব না?
সুর্রাং বর্তমান শেয়ারবাজারর শেয়ার ক্রয়-ববক্রয় (
) করর অরর্তাপাজতন এক ধ্ররণর জুয়া ো শকারনা সূররর্ই জাবয়রের আওর্ায়
পরড় না এবং উপররাক্ত পদ্ধবর্রর্ শেয়ার-বযবসা করারক শকারনা বনিতররোগয আবলম ববধ্ বরলরিন বরলও আমারদর জানা শনই।
োরা শেয়ার-বযবসার সারর্ জবড়র্ হরয়রিন র্ারদর শক্ষরত্র েরী‘আরর্র হুকুম কী?
বলা বাহুলয শে, ের‘ঈ মাসআলা সম্পরকত অবগর্ না হরয় লাখ লাখ মুসলমান এমনবক অরনক দ্বীনদার শলারকরাও এোবৎ এ বযবসায় জবড়র্
হরয়রিন এবং অরনরকই এ ফটকাবাজী বযবসার স্বািাববক পবরণবর্ও বরণ করররিন। এ পেতারয় শকউ শকউ িববেযরর্ কখরনা এ বযবসা না
করার সংকল্প করররিন; কাররা কাররা বকিু শেয়ার অববেষ্টও ররয় শগরি। এরদর শক্ষরত্র ের‘ঈ হুকুম কী?
এ প্ররশ্নর উির জানার আরগ একবট কর্া মরন রাখরর্ হরব। র্া হরলা, একজন শলাক ববপরদ জবড়রয় পড়ার পর র্া শর্রক মুক্ত হরর্ চায়,
আররকজন িববেযরর্ শস্বিায় শসই ববপরদ জড়ারর্ চায়। দু’জরনর হুকুরম শক্ষত্র ববরেরে একটু পার্তকয হয়। কারজই নর্ুন করর এ বযবসা শুরু
করা, বা পুরার্ন বযবসায়ীর জনয এরর্ জুরড় র্াকা বনবেদ্ধ হওয়ার ববেয়বট শর্া বনধ্তাবরর্। সুরদর অংে সদকা কররবন এ বনয়রর্ও র্ারদর জনয
এ বযবসায় প্ররবে করা জাবয়ে হরব না। বকন্তু োরা হালাল পণয উৎপাদনকারী বা ববধ্ পরণযর বযবসা করর এমন শকাম্পাবনর প্রাইমারী বা
শসরকন্ডাবর শেয়ার ক্রয়-ববক্রয় করর ইবর্পূরবত আয় করররিন, র্ারা সংবেষ্ট শকাম্পাবনসমূরহর ববগর্ বদরনর ‘বযারলন্সেীট’ শদরখ বনরবন।
বযারলন্সেীরট আরয়র মরধ্য েবদ সুরদর অংে উরল্লখ র্ারক র্াহরল শস অংে অনুপারর্, বরং সর্কতর্ামূলক বকিু শববে টাকা সওয়ারবর বনয়র্
িাড়া সদকা করর বদরবন। অনুরূপিারব শেয়ারবাজার েখন জুয়াবড়রদর েড়েন্ত্র, বা ‘মারচতে বযাংক’ সমূরহর অবর্মাবত্রক শলারনর প্রিারব
কৃবত্রমর্ায় িাসবিল র্খন োরা রার্ারাবর্ লাখ লাখ টাকা বাবনরয়রিন র্ারাও শকাম্পাবনর বাস্তব অবস্থার সারর্ র্ুলনা করর অস্বািাববক
আয়টুকু সাওয়ারবর বনয়র্ িাড়া সদকা করর বদরবন। আর োরদর বনকট এখরনা শকারনা শকাম্পাবনর শেয়ার ববদযমান আরি র্ারা র্ারদর
শেয়াররর বাজার-মূলয শকাম্পাবনর ‘নীট অযারসট িযালু’র সমপবরমাণ হরলই ববক্রয় করর এ বযবসা শর্রক দ্রুর্ শববররয় পড়রবন। এরর্ েবদ
আবর্তক ক্ষবর্ হয় র্াহরল পরকারলর কর্া শিরব শসই ক্ষবর্ শমরন বনরবন।
আর োরা বযাংক-বীমা ও হারাম কারবারর জবড়র্ শকাম্পাবনর শেয়ার দ্বারা বযবসা করররিন র্ারদর শর্া সম্পূণত আয়ই সদকা করর শদওয়া
জরুরী। এক সারর্ সম্ভব না হরল আরস্ত আরস্ত সদকা কররর্ র্াকরব। এিাড়া সংবেষ্ট সকরলই আল্লাহ র্া‘আলার দরবারর খাাঁবট মরন ক্ষমা
প্রার্তনা কররব। আল্লাহ র্া‘আলা সকলরক বনজ অপার কৃপায় ক্ষমা করুন। আমীন।
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