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েমাবাইল : বযববার প�িত এবং িবধান  
কি�উটােরর মত েমাবাইল এক যুগা�কারী আিব�ার। এর ভূিমকায় 
�মশ বদেল যাে� পৃিথবী। বযাপক পিরবতরন এসেছ মানুেষর চলেন ও 
বলেন এবং আচার ও মনেন। েমাবাইল আমােদর জীবন চলার পথ 
মসৃণ কেরেছ। িব�ায়েনর এ যুেগ েমাবাইেলর বদানযতায় দুিনয়া 
মানুেষর বােতর মুেঠায় এেস পেড়েছ। অতযাধুিনক নানা �যুি�েত সমৃ� 
বেয় িনতয-নতুন েমাবাইল বাজাের আসেছ। স�িত ই�ারেনট �যুি�ও 
যু� বেয়েছ এ েমাবাইেল। কি�উটার, িটিভ, িভিসিড- সব িকছুর 
কাজই করেছ েমাবাইল। ওসব িকনেত েয বড় অংেকর টাকা লােগ েস 
তুলনায় েমাবাইেলর দাম এেকবাের বােতর নাগােল। তাই িমিডয়া 
আ�াসেনর সুলভ এক আখড়ায় পিরণত বেয়েছ েমাবাইল। এর 
উপকািরতার সােথ সােথ তেতািধক বাের েবেড়েছ এর েনিতবাচক 
বযববার।  

েমাবাইল আমােদরেক কী িদেয়েছ :  

েযাগােযােগর েকেষ অক�নীয় উ�িত ও অভূতপূবর অ�গিত আনয়নই 
েমাবাইেলর সবেচ’ বড় অবদান। তাই এিট বতরমানকােলর একিট অিত 
�েয়াজনীয় িনতয বযববাযর সাম�ীেত পিরণত বেয়েছ। েয তেথযর জনয 
দীঘর অেপকা, ল�া সফর, অিধক �ম ও অথর বযয় করেত বেতা, মাষ 
কেয়ক িমিনেটর মেধযই দু’ চার টাকা খরচায় আজ তা অজরন স�ব 
বে�। বাজার মাইেলর দূর� মুবূেতর ঘুিচেয় িদে� এ েমাবাইল। 
েমাবাইেল ই�ারেনট েসবা েযাগ বওয়ায় এর কাযরকািরতা ও েসবা 
পিরিধও িব�ৃত বেয়েছ বহুেণ। ই�ারেনেটর যাবতীয় েসবা পাওয়া 
যাে� এখন েমাবাইেল। েমাবাইেলর অবদান যিদ এ পযর� সীিমত 
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থাকেতা, তেব আজ এ েলখার �েয়াজন বেতা না। সিতয বলেত িক, 
দুে�র দমেন েযমন, লালেনও েতমন বযববত বে� আজ এ আধুিনক 
�যুি�। আজ এই েমাবাইল নামক কুেদ য িট সুকেমর-অপকেমর, ম� 
েরােধ-িব�াের সমভােব অবদান েরেখ চেলেছ, যা �িতেরাধ করেত বযথর 
বেল, আমােদরেক চরম মাশল িদেত বেব। চলুন িনেচ এর কেয়কিট 
েনিতবাচক িদক তুেল ধরা যাক 

১। অৈবধ স�েকরর অবাধ িব�ার :  

েমাবাইল �যুি� বযববাের সবেচেয় েবিশ উপকৃত (?) বে� তরণ-
তরণীরা। এর বেদৗলেত অৈবধ ে�ম ও েমিক ভােলাবাসার �সাদ পুেরা 
যুব �জে�র জনয অবািরত বেয় পেড়েছ। পািরবািরক শাসেনর কারেণ 
যারা এতিদন ে�ম বা ভােলাবাসার মবাঘর ছঁুেয় েদখেত পােরনিন, তারাও 
আজ তা অনায়ােস ছঁুেয় েদখেত পারেছন। েমাবাইেলর েয েকােনা 
েদাকােন িগেয় রাত ৮টার পর দাঁড়ােবন, েদখেবন অৈবধ স�েকরর 
েতােড় েভেস যাওয়া তরণ-তরণীরা �ােসর আড়ােল িকংবা েদাকােনর 
বাইের এক ঘ�া, দুই ঘ�া ধের িনচু �ের  কথা বেল যাে�। অেনক 
পিরিচত েদাকানদার গ��েল এ কথা �ীকার কেরেছন েয, এই তরণ- 
তরণীেদর গ�-ে�মালােপর িবেলই ওেদর েদাকান িটেক আেছ।  

অবশয েদাকােন িগেয় কথা বলার এখন �েয়াজন ফুিরেয় এেসেছ। এখন 
েয যুবক টাকার অভােব ভােলামত েলখাপড়া করেত পাের না, েসও 
িটউশিন কের েমাবাইেলর গিবরত সসািধকারী বেয়েছ। একটু  ড়-
বৃি�েতই যারা নীড়বারা বেয় পেড় িদিবয তােদরও েদখা যায় পথ চলেত 
িগেয়  িনেজর েমাবাইল েসেট সেজাের েলেট� গান শনেছ। �� মূেলযর 
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চায়না েসটুেলার �িতিটেত মাি�িমিডয়া সুিবধাুেলা অবািরত কের 
েদয়ায় এমনিট ঘটেত পারেছ।  

আমার এক বালযববুর েবান, যারা এতটা রকণশীল ও ধািমরক েয, 
তােদর পিরবােরর েকােনা েমেয়র েচবারা কখেনা েকােনা গাইের মাবরাম 
পুরষ েদেখিন। এ কুষ েমাবাইল য িট ওই েবানেকও েধাঁকায় 
েফেলিছল। েয েছেলিট ওর সে� েগাপেন েমাবাইেল কথা বলেতা, েস 
আমার সে� ই‘িতকােফ থাকাকােল ধরা পেড় যায় এবং তাওবা কের। 
এ ঘটনা যখনই মেন উদয় বয়, েমাবাইল বযববােরর েনিতবাচক িদক  
েভেব আিম িশউের উিঠ।  

২। পািরবািরক অশাি� :  

অেনক শাি�পূণর ও সুখময় দা�তয জীবেন অশাি�র আুন �ািলেয় 
িদেয়েছ এ েমাবাইল। আমার জানার গি�র মেধযই এমন অেনক ঘটনা 
রেয়েছ েয, �ামীর �বােস বা কমর্েল অব্ােনর সুেযােগ বািড়র 
েমাবাইেল অেনক িববািবতা নারী পরপুরেষর সােথ ে�েম বা পরকীয়ায় 
জিড়েয় পড়েছন। অেনক েকেষ যা দা�তয কলব এমন িক িববাব 
িবে�েদরও কারণ বে�। আবার অেনক পিরবাের িববািবত পুরষ 
পরনারীর সােথ েমাবাইেল েখাশালাপ- ে�মালাপ কেরন। বযস, শর বল 
সে�ব, অিব�াস ও কলব। যা িববািবত জীবেন কযাাােরর মেতা এক 
মারা�ক বযিধর রপ পির�ব কের। অবরব আমােদর আেশপােশ এমন 
ঘটনা ঘটেছ।  

৩। অপরােধর িব�ার :  
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সমােজ যারা আঁধার জগেতর বািস�া, �াইম জগেতই যােদর সতত 
িবচরণ, যারা অৈনিতক, অসামািজক কােজ অবরবই জিড়ত বন, 
েমাবাইল তােদর জনয এক েমাকম বািতয়াের পিরণত বেয়েছ। পিষকায় 
�িতিদনই খবর আসেছ েমা� ওয়াে�ড স াসীরা িক কের িনেজেদর 
মেধয েমাবাইেল েযাগােযাগ রকা কের চেলেছ। ে�ফতাির পেরায়ানায় 
থাকা অপরাধী েযমন েমাবাইেলর মাধযেম তথয েপেয় মুবূেতরই িনেজেক 
আড়াল করেত পারেছ, েতমিন কারাগাের বি� অেনক দাগী অপরাধী 
েজেল বেসই তােদর চাঁদাবািজ ও অপরাধ কমর চািলেয় িনেত পারেছ 
তােদর অনুচর বা অিধন�েদর মাধযেম। এছাড়াও েমাবাইেলর মাধযেম 
মানুষেক হমিক-ধমিক েদয়ার ঘটনা িনতয ৈনিমি�ক বযাপার বেয় 
দাঁিড়েয়েছ। আবার ইদািনং েমাবাইেলর ে�ি� েলােডর সাবােযয 
চাঁদাবািজর ঘটনাও পিষকায় েবিরেয়েছ।  

৪। অ�ীলতার িব�ার :  

েসিদন আমার পিরিচত এক যুবক এেস বলল, আমার েমাবাইেলর 
ি�েন তাকান। তারপর যা েভেস উঠল তােক শধু অ�ীল ছিব বলেল 
বয় না, পেনরা বলেত বয়। চটজলিদ েচাখ িফিরেয় বললাম, এ আপিন 
েকাথায় েপেলন? বলল, আমার এক ববু তার েমাবাইল েথেক এ 
েমাবাইেল ছিবুেলা ঢুিকেয় িদেয়েছ। উে�খয, এ যুবকিট খুবই ধািমরক। 
েস এমন ছিব ইিতপূেবর েদেখেছ িক-না সে�ব। একমাষ েমাবাইেলর 
কৃপায় েস অ�ীল ছিব েমাবাইেল বেয় িনেয় েবড়াে�। েযসব েমাবাইেল 
ই�ারেনট েসবা আেছ, েসসেবর কথা বলাইবাহলয। ই�ারেনট, ভাচুরয়াল 
ও সাইবার �াইম স�েকর যােদর নূযনতম ধারণা আেছ, তারা েজেন 
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থাকেবন এ দু’েটােত অ�ীলতা চিরষ িব�ংসী কত িকছুই না 
সবজেলাভয।   

৫। গান-বােদযর িব�ার :  

িরংেটান েমাবাইেলর অতযাবশযকীয় অনুষ�। িক� দুঃেখর িবষয়, 
েমাবাইেল েলাড করা অিধকাংশ িরংেটানই বাংলা, ইংেরিজ বা িবি� 
গােনর িমউিজক বেয় থােক। আর িডিজটাল সাউ� িসে�েমর 
েমাবাইেলর েতা কথাই েনই। েযন পুেরাপুির গােনর েটপ েরকডরার বা 
অিডও-িভিডও ে�য়ার। অথচ গান-বােদয অংশ�বণ করা বা েশানা 
উভয়ই ুনাবর কাজ। অ�ীল গান েতা আেরা মারা�ক পােপর িবষয়। 
অধুনা েকােনা েমাবাইল অপােরটর গান-বােদযর এ পাপেক আেরা েবিশ 
অপিরবাযর কের তুেলেছ। ওেয়লকাম িটউন এর নােম আউটেগািয়ংেয় 
বাধযতামূলকভােব সরাসির গান-বাদয েশানার বযব্া করা বেয়েছ। 
েতমিন অেনক েমাবাইেল এমন িসে�ম করা আেছ েয, েসখান েথেক 
পাঠােনা কল (ইনকািমং) িরিসভ করা মাষ কেয়ক েসেক� গান-শনােনা 
বয়, এরপর কথা বলা বয়। অনুরপভােব একিট েমাবাইল অপােরটর 
েকা�ািনর অিফেস েকােনা তেথযর জনয েফান করেলই �থেম অধর 
িমিনট বাদয-বাজনা শিনেয় েদয়া বয়। যারা েকােনািদন ে��ায় গান-
বাজনা শেনন িন এবং িনেজর ধািমরকতােক রকা কেরেছন, তারাও এ 
পযরােয় েমাবাইেল গান বা িমউিজক শনেত একরকম বাধযই বন। অতয� 
পিরতােপর িবষয়, আ�াবর পিবষ ঘর মসিজেদ পযর� গােনর িরংেটান 
েবেজ উেঠ। েমাবাইল বব না কের সালাত শর করেল, কল এেস 
পড়েল গােনর আওয়াজ শধু এর বাবেকর নয়; সমেবত সকল মুস�ীর 
সালােত বযঘাত ঘটায়। সালােত মেনাসংেযােগ িব� সৃি� কের।  
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অনয আেরা িকছু েনিতবাচক বযববােরর িদক :  

এছাড়া েমাবাইেলর আেরা অেনক েনিতবাচক বযববােরর িশকার বি� 
�ায়শই। এর মেধয রেয়েছ েমাবাইেল কযােমরা ও িভিডওর নাজািয়য 
বযববার, েগম েখেল সমেয়র অপচয়, সমেয় অসমেয় পিরিচত-
অপিরিচতেক বারবার িমস কল িদেয় ক� েদয়া ইতযািদ। পাঠক-
পািঠকাগণ বয়েতা এসব পেড় আমােক েমাবাইল বা �যুি� িবে�ষী 
ভাবেত পােরন। বা�েব আমরা তা নই। আমরা অবশযই েমাবাইলসব 
সব ধরেনর �যুি�গত সুিবধা �াি�র দাবীদার। আমরা এসেবর 
সাফেলযর ুণ�াবী। তেব এসব �যুি�র উপবার জািতর কলযােণর 
জনযই িনেবিদত েবাক এবং এসেবর অপবযববার েরাধ েবাক- েসটাই 
কামনা। েসই লেকয েমাবাইেলর অনাকাি�ত েনিত ও অপবযববার 
েথেক িনেজ বাচঁােত এবং অপরেক বাঁচােত িন� বিণরত পদেকপুেলা 
আমরা �বণ করেত পাির :  

১। অৈবধ স�কর েরােধ :  

(ক) যুব ে�ণীর মাে  আ�াবর ভয় ও আিখরােতর িফিকর সৃি� করেত 
বেব। (খ) অিভভাবকেদর অিতির� দািয়� িনেয় স�ােনর �িত 
নজরদারী বাড়ােত বেব। (গ) েফান েদাকানীরা (যােদর েফােন ে�মালাপ 
কের) অিভভাবকেদর অবিবত করেবন (যিদও তােত বযবসািয়ক লাভ 



 

9 
 

িকছুটা বযাবত বয়)। (ঘ) েছেল বা েমেয়র আবদােরর কােছ আ�সমপরণ 
কের চিরষ �ংেসর এ বািতয়ার অযথা তােদর বােত তুেল েদেবন না।   

 

 

২। �ামী-�ীর মাে  ভােলাবাসা অ�ান রাখেত :  

(ক) �ামী-�ীেক পর�েরর �িত েবিশ ভােলাবাসাপরায়ণ বেত বেব। 
(খ) ধমরীয় দািয়�েবােধ উ�ু� বেয় ি�তীয় েকােনা পুরষ বা নারীর 
মায়াজােল আব� বওয়া েথেক িবরত থাকেত বেব। এেকেষ ইসলােমর 
পদরা বযব্া খুবই ফল�সূ। তা পুেরাপুির েমেন চলেত বেব। (গ) অ� 
বয়সী তরণ-তরণীরা পােসরানাল েমাবাইল বযববােরর সুেযাগ সীিমত 
করেত পারেল ভােলা বয়।  

৩। সমােজর অবকয় ও অপরাধ েরােধ :  

(ক) আিড়পাতা আইন কড়াকিড়ভােব �েয়াগ করা দরকার। বাংলােদশ, 
আেমিরকাসব িবে�র অেনক েদেশ আিড়পাতা আইন িনেয় অেনক 
িবতকর বা িভ� মত রেয়েছ। এেকেষ বলেত চাই, মানুেষর �াইেভিস 
ন� বেয় যােব এ যুি�র েচেয় অসৎ েলাকেদর �াইেভিস িনেয় েবিশ 
িচ�া করা উিচত। (খ) েমাবাইল েফান সংেযাগ �য়-িব�য় ও 
ব�া�েরর �ে� নযাশনাল আইিড কােডরর ফেটাকিপ ও েরিজে�শন 
বাধযতামূলক করেত বেব।  

৪। গান-বাদয, ফেটা �ভৃিত পাপকমর েরােধ :  
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(ক) েমাবাইল েকা�ািনেক ইসলামস�ত জািয়য িরংেটােনর সবজ 
বযব্া করেত বেব এবং নাজািয়য গান-বােদযর িরংেটােনর বযববার 
েথেক মুসলমানেদরেক িবফাযেতর বযব্া িনেত বেব। (খ) অ�ীল ও 
নাজািয়য সব সুেযাগ-সুিবধা বব করেত বেব। (গ) বযি� পযরােয় 
আ�াবভীিত ও তাকওয়ার চচরা বাড়ােত বেব। (ঘ) মসিজেদর ইমাম ও 
খতীব সােববান এ বযাপাের মুস�ীেদর দৃি� আকষরণ করেবন।  

েমাবাইল বযাববারকারীেদর �িত সবরেশষ জররী কথা  

(ক) েমাবাইেল কথা শর করার সূচনা ও সমাি�েত িবশ�ভােব সালাম 
িদন। ও পাশ েথেক আপনার আেগ সালাম িদেল, শ�ভােব সালােমর 
জবাব িদন। (খ) অযথা িমস কল েদয়া েথেক িবরত থাকুন। বারবার  
িমসকল িদেয় অযথা কাউেক ক� েদয়া ুনাবর কাজ। (গ) দু’একবার 
িরং করার পর িরিসভ না করেল, অপর পক সালাত, ঘুম বা অনয 
েকােনা জররী কােজ আেছন েভেব আপাতত িবরত থাকুন। �েয়াজেন 
পের আবার কল করন। (ঘ) পাঁচ ওয়া� সালােতর জামা‘আেতর সময় 
দীনদার ও নামাযী েলাকেদর পারতপেক কল করেবন না। (ঙ) গভীর 
রােত একা� জররী �েয়াজন ছাড়া েফান কের অেনযর ঘুেমর বযাঘাত 
ঘটােবন না। (চ) েফােন যােত কখেনা েকােনা নাজািয়য িবষেয়র 
অবতারণা না বয়, েস বযাপাের সব সময় সাবধান থাকুন। 

আ�াব তা‘আলা আমােদর সকলেক সকল অপকারী আচরণ ও সাম�ী 
েথেক েবঁেচ থাকার তাওফীক িদন। �েয়াজনীয় সব িকছুর ইিতবাচক ও 
উপকারী বযববার সবজ কের িদন। আমীন।      


