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দীন �চাের ই�ারেনট : সমেয়র দািব 

(ক)  

গত বছর ঢাকার মািলবাগ জািময়ার ৩০ সালা সমাবতরন অনু�ােন এক 

মািকরন বাাালী মুসিলেমর সেে আমার সাাা্ হয়  সাইদ নােমর এই 

েসৗময-ভ� িমি� েচহারার তরুিট েেপায় ইিিিনয়ার  বাবা-মা’র জ� 

বাংলােদেপ হেলও একজন আেমিরকান িহেসেবই তার জ�  অনয 

দপজন মািকরন িপশর মতই িতিন ব  হন ইসলােমর নাম-িনপানাহীন 

েসকুযলার েিরেবেপ। িনেজর বাবা-মােকও েদেখন িতিন অনয িপশেদর 

বাবা-মা’র অনুরে   েল ইসলাম কী বা মুসিলম আর অমুসিলেমর 

মেধয ত া্ েকাাায়- েস বযাোের িতিন েকােনা ধারুাই োন িন  

িব�িবদযালেয় অধযয়নকােলই িনেজর স�েকর �াম জানেত োেরন 

িতিন একজন মুসিলম  তারা বাবা বাংলােদপ োেক আসা এক তাবিলগ 

জামােতর সং�েপর কেয়কিদন কাটােনার ের বাসায় ি ের তােক �াম 

কােলমার কাা বেলন  িব�ািরত েপখার জনয েছেলেক তাবিলেগ 

োঠান  তাবিলগ োেক ে রার ের �েকৗপলী সাইদ ইসলাম িনেয় 

ে ােপানা ও ঘাটাঘািট শর কেরন  এরেেরর কাাথেলা তার িনেজর 

জবািনেতই শনুন :  
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‘আিম তাবিলগ োেক ি ের ইসলাম িনেয় বযােক তায তালাপ শর 

করলাম  যাবতীয় তোযর জনয �ােম ই�ারেনেটর পরুাো হওয়াই 

আমােদর অভযাস  ই�ারেনেট ইংেরিজ ভাাায় �চুর বই ও �বব 

েেলাম  আমার জান িেোসা েমটাবার েকােনা িবােয়রই অভাব েনই 

েসখােন  িব�িবদযালেয়র েপা বোর এেস আিম িস�া� িনলাম ইিিয়ািরং 

েপা কের ইলেম দীন েপখার জনয োিক�ান বা আরেবর েকােনা েদেপ 

যাব  িক� �ুেড� িভসার আেবদন কের েকােনা েদেপর ো োেকই 

সা া েেলাম না  িব�িবদযালেয় েয সাবেজজ িনেয় েে িছ তা-ই আমার 

জনয অ�রায় হেয় দাা াল  োেছ আিম সসাসী কাযরকলাে চালাই িক-না 

েস ভেয় েকােনা মুসিলম েদপই আমােক েসেদেপর �িত�ােন এেলম 

েপখার সুেযাগ িদেত চাইিছল না   

অবেপো আ�া-আ�ার নাগিরক হওয়ার সূে� বাংলােদেপর িভসা 

েেলাম  িক� এেদেপর খবর িনেয় আমার ভীাু মন খারাে হেয় েগল  

কারু আিম ই�ারেনেট বাংলােদেপর আেলম-উলামা ও মসিজদ-

মাদরাসা স�েকর অেনক ঘাটাঘািট কেরও েতমন িকছু েেলাম না  

বাংলা ভাাায় েনেট (এটা আরও চার-োাচ বছর আেগর কাা) ইসলাম 

স�েকর যা েেলাম তার অিধকাংপই েনিতবাচক  েনেটর তায সমুে� 

উেযরেুরী সাাতার েকেটও েকবল একজন বাাালী মাওলানার নামই 

উ�ার করেত োরলাম  িতিন মাওলানা পামসুল হক  িরদেুরী  এ 
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োেক আমার ধারুা হল, বাংলােদেপ েতমন েকােনা মাওলানা েনই  

েনই আমার ে ার মেতা েকােনা মাদরাসাও    

তেব উোয়�র আমােক বাংলােদেপর কাাই ভাবেত হেলা  ভাবলাম, 

আেগ তাবিলগ জামােতর সেে বাংলােদপটা একবার ঘুের আিস  

অনািবল সু�র এই মুসিলম েদেপ িগেয় কাকরাইেলর তাবিলিগ 

মারকােজ েৌেছই আমার আেেলথ ুম  পত পত আেলম-উলামার 

আনােগানা! েখাদ মারকােজই দ�ায়মান িবপাল মাদরাসা!’ তারের আিম 

ঢাকার েযখােনই যাই, েসখােনই েদিখ একািধক মসিজদ-মাদরাসা  

আনে� হদয় দুেল উঠত  গেবর  ুেল উঠল বুক- এই না আমার 

িেতৃভূিম মুসিলেমর বাংলােদপ! তেব এত মসিজদ-মাদরাসা ও আেলম-

উলামা াাকা সে�ও আধুিনক েযাগােযাগ মাধযম ই�ারেনেট তােদর 

উেি�িতর এই েপাচনীয় হাল েকন তা িকছুেতই আমার েবাধগময নয় ’  

 

 (খ)  

২০১০ সােলর ে �য়ািরর ১০ তািরেখ ৈদিনক �াম আেলা’য় একিট 

িরেোটর �কািপত হয়  েসিট এখােন  ব  তুেল ধরিছ  ‘কযাািলক 

ি��ানেদর ধমরথর েোে োা প েবেনিডজ েযসব ধমরযাজক তাােদর বাুী 
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িব�বযােী ছি েয় েদওয়ার জনয নানাভােব েচ�া চািলেয় যাোন, তাােদর 

জনয নতুন িনেদরপনা িদেয়েছন  িতিন ধমরযাজকেদর ওেয়বসাইেট িনজ� 

�গ েখালার িনেদরপ িদেয়েছন  েোে গত পিনবার ধমরীয় বাুী �চােরর 

জনয এবং অনয ধমর ও সং ৃিতর েলাকজেনর সেে কাা বলার জনয 

স�ব হেল সব মাি�িমিডয়া টুল বযবহােরর েরামপর িদেয়েছন  েোে 

েবেনিডজ এক বাতরায় বেলন, শধু ই-েমইল বযবহার বা ওেয়ব সা র 

করাই যো� নয়, িনেজেদর �কাপ করা এবং িনজ িনজ স�দায়েক 

েনতৃ� েদওয়ার জনয ধমরযাজকেদর সব ধরেনর �যুিু বযবহার করা 

উিচত  ভযািটকান োেক �কািপত বাতরায় ৮২ বছর বয়সী েোে আরও 

বেলন, তরু ধমরযাজকেদর নতুন �যুিুর সেে েবিপ কের েিরিচত 

হওয়া উিচত  িতিন িবেনাদন গুমাধযমথেলার েযৗনতা ও সিহংসতােক 

উসেক েদওয়ার �বুতায় উে�গ �কাপ কেরন  তেব েযাগােযােগর 

োে� আধুিনক �যুিুর ভূয়সী �পংসা কেরন েোে  িতিন বেলন, 

�যুিু মানুোর জনয সবেচেয় ব  উেহার  উেেখয, সা�িতক 

বছরথেলােত ওেয়েব েোেের উেি�িত বযােকভােব লা করা েগেছ  

িভিডও ও ছিব আদান-�দান করার ওেয়বসাইট ইউিটউেব েোেের 

একিট িনজ� চযােনল রেয়েছ  এই চযােনেলর মাধযেম েোে তাার ধমরীয় 

বাুী �চার কেরন ’  
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(গ) 

ই�ারেনট কীভােব ইসলাম �চাের ভূিমকা রাখেছ তার ধারুা িদেত 

‘আল-সুাাহ’ নামক একিট ইসলািম সাইেটর একজন দায়ীর বুবয তুেল 

ধরিছ  সাইেট �কািপত এক িনবেব িতিন বেলন, ‘ই�ারেনট চযােট 

আমােক িনউিজলযােের এক ববু জািনেয়েছন, িতিন বছর িতেনক আেগ 

ইসলাম �হু কেরেছন, তার বাবা-মা এখেনা এ স�েকর িকছুই জােনন 

না  আেমিরকান েবান তরুী জািমলা জািনেয়েছন, িতিনও ইসলাম �হু 

কেরেছন ই�ারেনেটর মাধযেম  কােজর  াােক  াােক িতিন ই�ারেনট 

োেক ইসলািম বই-েু�ক ি�� কের রােখন  তারের সা�ািহক ছুিটর 

িদন েসথেলা মনেযাগ িদেয় েে ন  িতিন আমার কােছ অেনক ছা� ও 

গেবােকর েো েমইল কেরন  আিম ইসলাম স�েকর তােদর 

িজজাসার জবাব েদই  আিম সবরেপা েয েমইেলর জবাব িদেয়িছ েসিট 

োিঠেয়েছন ১৫ বছর বয়সী এক বৃিটপ তরু  িতিন আমার কােছ 

জানেত েচেয়েছন মৃতুযদ�েক ইসলাম েকান দৃি�েত েদেখ? আিম 

আেমিরকার হাভরাডর িব�িবদযালেয়র এক অধযােেকর েমইলও েেেয়িছ  

িতিন আমার কােছ ইসলাম িবােয় অেনক িকছু জানেত েচেয়েছন ’  

�াম অনুোেদ আমরা বাংলােদেপর আেলম-উলামার ই�ারেনেট 

অনুেি�িতর করু বা�বতা স�েকর ধারুা োই  বতরমান িবে� এমন 
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সাইদ হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ নয়; েকািট েকািট  একটু িচ�া কের 

েদখুন, শধু ই�ারেনেট আেলম-উলামার আনােগানা না াাকায় একজন 

�েকৗপলী বাংলােদপেক মসিজদ-মাদরাসা আর আেলম-উলামার িদক 

োেক কত না কাাাল েভেবিছেলন! োা�ের ইসলামেমীরা যখন 

ই�ারেনট োেক দূের তখন তােদর িবো পিুথেলা এেক কতটা 

কােজ লাগাোন তা েচােখ আেুল িদেয় ধিরেয় িদো �াম আেলায় 

�কািপত ি�তীয় অনুোেদর এই �িতেবদনিট  অেনেক মেন কেরন 

ই�ারেনেট শধু খারাে ছিব আর িসেনমা েদখার কাজ হয়, তােদর ভুল 

েভেে িদেত ভূিমকা রাখেত োের তৃতীয় অনুোেদ তুেল ধরা আরিব 

একিট �বেবর এই িকয়দাংপ   

আমরা যারা ই�ারেনট োেক দূের, তারা মেন কির, বাংলােদেপর 

কয়জনই বা ই�ারেনট বযবহার কেরন  আমােদর এ অমূলক ধারুা 

েভেে িদেত একিট তাযই যো� েয এ েদেপর জাতীয় ৈদিনকথেলার 

ি�� ভাসরন যতজন েে ন, তারেচেয়ও অেনক অেনক েবিপজন েে ন 

ই�ারেনট ভাসরন। েয েি�কার ি�� ভাসরেনর োঠক দুই লাখ তার েনট 

ভাসরেনর োঠক অ�ত িতন লাখ  পীার ৈদিনক �াম আেলা োেক িনেয় 

িেি� ৈদিনক আমােদর সময় েযর� সবথেলার েনট ভাসরেনর োঠক 

ি�� ভাসরেনর ি�থু বা তারেচেয়ও েবিপ   
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তাছা া আমরা জািন, বতরমান সরকার ামতায় এেসেছ িডিজটাল 

বাংলােদপ গ ার �তযয় িনেয়  অতীেতর েয েকােনা সমেয়র েচেয় 

েদেপ এখন ই�ারেনেটর বযবহার েবে েছ  �েতযক সাংসদেক েনট 

সংেযাগ িবিপ� লযােটে সরবরাহ করা হেয়েছ  েদেপর �িতিট কেলজ 

এমনিক  ুেল েযর� েনট সংেযাগ িবিপ� কি�উটার সরবরােহর 

উেদযাগ েনয়া হেয়েছ  আগামী এক েদ  বছেরর মেধয েদেপর �তয� 

অ�ল েযর� ই�ারেনট েসবা েৌেছ েদয়ারও সিসয় উেদযাগ েনয়া 

হেয়েছ   

শধু উাত বা উায়নপীল িবে�ই নয়; অনুাত িবে�ও আজ ই�ারেনট 

বযবহার বা েছ খুব  ত গিতেত  উাত িবে� এখন েলখাে া োেক 

িনেয় েকনাকাটা েযর� সবিকছুই হো ই�ারেনেটর মাধযেম  েসিদন 

েবিপ দূের নয় েযিদন বাংলােদেপর, অ�ত পহেরর েকািট েকািট মানুাও 

তােদর সব �েয়াজন েমটাবার জনয �ােম ধুরা েদেব ই�ারেনেটর 

কােছ   

ই�ারেনেট ইংেরিজ ও আরিব ভাাায় একজন সাধারু মানুা োেক 

িনেয় িবদ� গেবাক েযর� এমন েকােনা ে�ুী েনই যােদর জােনর 

েযরা� েখারাক েনই  দুিনয়া বা আিখরােতর �তুল তায েনই  এর জনয 

েকােনা িনিদর� ওেয়ব সাইেটর এেেস জানারও দরকার হয় না  
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�েয়াজনীয় তোযর একিট স�াবয প  িদেয় থগেল সাচর িদেলই উেি�ত 

হয় পত পত �বব বা বইেয়র (িলংক) এেেস। তারের েসই এেেেস 

একিট মা� ি�েকই েেেত োওয়া যায় কািাত তায  উদাহরু �রে 

আমার িনেজর অিভজতাটাই েপয়ার কির  আিম এই �ববিট েলখার 

আেগ ই�ারেনেট আরিব ভাাায় ‘আদ-দাওয়াতু ইলাোহ আবরাল 

ই�ারেনট’ (অারা্, ই�ারেনেটর মাধযেম ইসলাম �চার) িলেখ সাচর 

িদলাম  েবপ এ স�েকর দপ বােরািট �বব েেেয় েগলাম  বামাু 

িনবেবর তৃতীয় অনুোেদ উ�ৃত ‘আল-সুাাহ’ সাইেটর সবান আিম 

এভােবই েেেয়িছ  িক� বাংলায় এভােব েকােনা প  িদেয় ইসলািম 

েকােনা �বব বা বই োওয়া সহজ নয়   

আরিব এবং ইংেরিজ ভাাাভাাীরা তােদর হক যাাযাভােব আদায় 

করেছন বলেল অতুযিু হেব না  অাচ এই দুই ভাাার েরই েৃিাবীর 

অনযতম ব ল বযবহত ভাাা বাংলায় এর হক �ায় েুেরাটাই অনাদায় 

রেয় েগেছ  বাংলায় ইসলােমর বাইেরর িবায় ই�ারেনেট অভাব েনই  

িক� ইসলািম িবায় েনই বলেলই চেল  যা-ও আেছ তার অিধকাংপই 

িবিভা িব�া� মতাদপরীেদর সরবরাহকৃত   

তাই �ে�য় উলামােয় েকরােমর কােছ অনুেরাধ, এই অ�িতেরাধয 

ই�ারেনট আ�াসেনর যুেগ আেনারা এেক আর এি েয় চলেবন না  
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মে�র সবর্াবী িব�ােরর আেগই আেনারাও এিগেয় আসুন সু�েরর 

িব�াের  আোহ আমােদর সহায় েহান  আমীন   


