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দীনী কাজ সহিজকরেণ কি�উটার  

কি�উটার ও ই�ারেনট সাধারণত সংবােদর িশেরানােম আেস 

েনিতবাচক খবেরর জনয্  সব  েে  �ুিির   দুই িদদগ স�েকর 

নাওয়ািকফ েলােকরা ভােবন কি�উটার-ই�ারেনট মােনই েনিতবাচক 

িকছু্ তাঁেদর   ধারণা  েকবােরই অমূলক্   দুেয়র ইিতবাচক ও 

কলযাণকর িদককেলা জানেল তাঁেদর দ িৃভিভ ে� স�ূণর  ােপ �ােব তা 

হলফ কেরই বলা �ায়্ আ িন �িদ হন েকােনা িবদ� দেবষক িকংবা 

 াজ আেলম তথা ফকীহ বা মুহাি�স তেব ক�উটার হেত  াের 

আ নার জনয  ক অককনীয় উ কারী ববু্ উদার অক  ণ সহে�াদী্ 

আ িন িব�িবদযালেয়র ছাা েথেক িনেয় ে� ে শারই েহান না েকন 

কি�উটার হেত  াের আ নার িব�� সহায়তাকারী্ তাই   িথবীর 

তাবৎ েদেশর মানুষ  ই ��িটর ও র িনভরর করেছন িনি�রধায়্ িবে� 

বতরমােন কি�উটার বযবহারকারীর সংখযা ২০০ েকািট্ (ৈদিনক  থম 

আেলা : ৮/৭/২০১২)  

 থেমই আমােদর মাথা েথেক কি�উটার স�েকর েনিতবাচক িচগার 

ভূত তাোেত হেব্  িতিট ব�রই ভােলা-ম� িদক থােক। িবষ েকন 

ৈতির হয়? মানুষ মারার জনয? নাহ, মানুষ বাঁচােনার জনযই  র স িৃ্ 

িবষ িদেয় িবষধরেক েমের মানুেষর জীবন বাঁচােত হয়্ িক� মানুেষর 



 

4 

ভুল বযবহােরর কারেণ তা হেয় ওেে মানুেষর  াণ হরণকারী্ অত ব 

েদাষ িবেষর নয়;  র বযবহারকারীর্  কিট ধারােলা বিট িদেয় আ িন 

তরকাির কাটেবন নািক মানুেষর দদরান উিেেয় েদেবন েস িস�াগ েতা 

আ নােকই �হণ করেত হেব্ মানুষ মারা �ােব বেল েতা আর ঘর-

সংসার েথেক  েয়াজনীয়  ই ধাতবেক িবতািেত করেত  ােরন না্ 

তাহেল তরকাির ছাোই ভাত েখেত হেব্ কি�উটার-ই�ারেনেটর 

বযা ারিটও অেনকটা েস রকম্  র ভােলা-ম� িনভরর করেব 

বযবহারকারীর ও র্ অত ব কি�উটার-ই�ারেনটেক ম� না োওের 

েনিতবাচক বযবহার েরাধ করেত হেব্ সমােলাচনা করেল করেত হেব 

 র অ ােরটেরর।   চিলত বাদধারার িব রীেত বলা �ায়  া েক নয় 

 া ীেক ঘ ণা করন্   

আমােদর শরেতই বুেু িনেত হেব, বতরমান িবে� কি�উটার  মন 

 ক  �ুিির নাম   িথবীর সবিকছুেতই �ার সাহা�য অ িরহা�র্ �ার 

অবদান অন�ীকা�র্   িথবীর সব ��ই বতরমােন কি�উটারাইজড্ 

কি�উটােরর  তয্ বা  েরা্ সাহাে�য  িরচািলত্ েলখা ো, 

সািহতযচচরা, সািহতয-কলা সবিকছুেতই কি�উটার  সািরত কেরেছ তার 

সাহাে�যর হাত্ ক িষ, বািণজয, চাকির েথেক িনেয় েহন েকােনা ে শা 

েনই উ�ত িবে� �ােত কি�উটােরর সাহা�য েনয়া হয় না্ ্ুেদ 

কযালকুেলটর আর েমাবাইল েথেক িনেয় িটিভ, েরিডও, সাইেকল, দািে 
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ও েরল, েতমিন �াাীবাহী িবমান েথেক িনেয় সব ধরেনর �ু�া�, 

েবামার িবমান, সাবেমিরন, টযাংক-কামান- সবকেলা  �ত ও 

 িরচািলনায় কি�উটােরর সাহা�য �হণ আজ িব�জনীন বা�বতায় 

 িরণত হেয়েছ্   িথবীর সবাই �খন কি�উটােরর মাধযেম িনেজর 

কাজ সহেজ ও �ক সমেয় সমাধা করেছ তখন েকউ �িদ  র িবরে� 

আিে কের বেস থােকন তেব তা হেব িদবােলােকর িবরে� ে ঁচার 

দশা্ 

 বার আসুন  র িকছু উ কারী িদক আেলাচনা করা �াক :  

ভাষা চচরা বা িশ্ার ে্ো :  

দেবষকরা অিধকাংশই  কািধক ভাষা চচরা কেরন্ তােদরেক জানেত 

হয় িবিভ� ভাষা্ ভাষা িশ্ায় কি�উটার আ নােক অভূত ূবর 

সহে�ািদতা েদেব্ আ িন ভাষা ও সািহতয চচরার জনয  েয়াজনীয় 

��কেলার সফট বা ি িড ফ কি  সং�হ কের  েেত  ােরন্   

স�িকরত অিডও শেন আর িভিডও েদেখ উ ক ত হেত  ােরন্ আরবী 

আর ইংেরিজ ভাষা িশ্া বা চচরাই সাধারণত   েদেশর েলােকরা কের 

থােকন্ আমার বযিিদত সং�েহই রেয়েছ অেনক অিডও্ বিবয, 

শ�াথর, িশ্ামূলক িভিডও্ আরবী িশ্ার জনয েসযিদ আরব েথেক 

সংদ হীত অেনক িকতাব রেয়েছ্ ইংেরিজ েশখার জনয অিডও ও িভিডও 
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েতা �াতাই  াওয়া �ায়্ আ িন বে বে কি�উটার ও  র ��াংশ 

িবে�তা  বং অিডও-িভিডও িব�েয়র েদাকানকেলায় ে�াদাে�াদ কের 

 সব সং�হ করেত  ােরন্ অেনক িভিডও িকনেত  াওয়া �ায় 

ে�খােন সারা   িথবীর সবকেলা করর ূণর ও  মণ মট সিচা 

ধারািববরণীসহ িকনেত  াওয়া �ায়্ ে ন�াইভ বা হাডরিডড িকেন িবেন 

 য়সায় (USB drive) ইউ সিব ে ােটর ঢুিকেয়  িরিচত কারও কাছ 

েথেক  সব সং�হ করেত  ােরন্ ই�ারেনট েথেক ি� ডাইনেলাডও 

কের িনেত  ােরন্ (ই�ারেনেট েবিশর ভাদ তথযই িবনামূেলয সং�হ 

করা �ায়্ খুব অক িকছু সাইট আেছ ে�খান েথেক িকছু িনেত হেল 

মূলয  িরেশাধ করেত হয়্)  ই সাইেট েদেল আ িন  েয়াজনীয় 

অিধকাংশ িজিনসই খুঁেজ  ােবন।  িটই   িথবীর সবেচ বে িভিডও 

েশয়ািরং সাইট : http://www.youtube.com/ ইউিটউেব ঢুকেল 

আ িন িনে�াি কযাটাদিরর তথযকেলা খুঁেজ  ােবন :  

   Trending  
   Popular  
   Entertainment  
   Sports  
   News & Politics  
   Comedy  
   People & Blogs  
   Science & Technology  

http://www.youtube.com/
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   Gaming  
   Howto & Style  
   Education  
   Pets & Animals  
   Autos & Vehicles  
   Travel & Events  
   Nonprofits & Activism  

তেব ইউিটউব বযবহাের সাবধান থাকেত হেব; কারণ ভােলার  াশা ািশ 

ম� অেনক িকছুও  খােন থােক্ 

সবেচ বে কথা ভাষা িশ্ার জনয অিভধান অ িরহা�র অনুষভ্ িবে�র 

 চিলত বে ও জনি য় ভাষাকেলার অিভধান ই�ারেনেট অহরহ  াওয়া 

�ায়্ আমােদর বাংলা, ইংেরিজ ও আরবীর িডিজটাল অিভধানও  াওয়া 

�ায় অেনক রকেমর  বং নানা ৈবিশেৃযর্ আর সবেচ মজার িবষয় 

হেলা,  সব অিভধােনর েকােনা েকােনাটায় শে�র উ�ারণ েদয়া থােক্ 

আবার েকােনাটােত ছিবও েদয়া থােক, �া  কজন িশ্াথরী তথা 

িবদযাথরীেক  ভূত সহে�ািদতা কের্ আর শ�িট �িদ ইংেরিজ হয় তেব 

ডান বাটেন ি�ক করেল েদখেবন Synonyms তথা  িতশ� েলখা 

আসেছ্ ওটােত ি�ক করেল আ িন িসেল� করা শে�র অেনককেলা 

 িতশ� বা সমাথরেবাধক শ� েদখেত  ােবন্  িট আ নােক ভাষা 

েশখায় বে কাজ েদেব্  
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দেবষণা ও ইলমী তাহকীেকর জনয :   

আ িন �িদ হন েকােনা দেবষক বা  ি�ত তথা িব�ান বযিি, তেব েতা 

আ নার  োেশানার মেধযই ডুেব থাকেত হয়্  িন�য় আ নােক 

িবশাল বইেয়র সং�হশালা দেে তুলেত হয়্  র জনয ে�মন  েয়াজন 

 �রাা জায়দার েতমিন দরকার  চুর অেথরর্ তদু ির েলেটে ও 

সবরসাািতক বইকেলা সং�হ করেত দলধঘমর হেত হয়্ অেনক সময় 

 চুর টাকা থাকেলও নানা কারেণ সং�হ করা স�ব হয় না্ অথচ 

শনেত অবাক লাদেলও বা�ব ে� বই আ িন িনজ শহের বা েদেশ হেনয 

হেয়ও খুঁেজও সং�হ করেত  ারেছন না তা আ িন ই�ারেনট েথেক 

কেয়কিট ি�েকর িবিনমেয়ই সং�হ করেত  ােরন্ আমার বযিিদত 

সং�েহ কেয়ক হাজার  াচীন ও দুলরভ ��সহ  ায় সবকেলা ইসলামী 

েরফাের� ��ই রেয়েছ্  

আ িন �িদ হন িবদ� দেবষক, �ােক  িত মুহূেতর নানা তথয সং�হ 

করেত হয়, জান-িবজােনর নানা শাখায় িবচরণ করেত হয়, তেব 

আ িন (Encyclopedia Britannica)  নসাইে�াে িডয়া ি�টািনকা 

িকংবা (Encarta)  নকাটরার মেতা িব�েকাষকেলা আ নার কি�উটাের 

সংর্ণ করন্ সহেজই আ িন  েয়াজনীয় িনভররে�াদয তথয সং�হ 

করেত  ারেবন্ শনেল অবাক হেবন ে� ি�টািনকার মেতা   িথবীর 
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সবেচ বে িব�েকাষ  ণয়ন কত র ্ েঘাষণা কেরেছন, আদামীেত তাঁরা 

েকবল  র কি�উটার বা ই�ারেনট ভাসরনই  কাশ করেবন্  র র 

েথেক  র আর  কািশত বা মুি�ত কি   াওয়া �ােব না্ (আমার 

বযিিদত সং�েহ  ই দু’িট সফটওয়ারও আেছ্ অিভজতা েথেকই আিম 

কথাটা িলেখিছ্)  

আ িন �িদ হন মুহাি�ক তথা েশকে সবানী আেলম তাহেল আ নার 

জনযও রেয়েছ িবশাল িদদগ্ বযিিদত অিভজতায় েদেখিছ ইেছ 

করেলও  েয়াজনীয় শত শত আরবী েরফাের� �� বযিিদতভােব 

সং�হ করেত  াির িন্ ভারত- ািক�ােনর সবরেশষ অেনক উদুর িকতাব 

সং�হ করাই ে�খােন চাি�খািন কথা নয়, েসখােন েসযিদ আরবসহ 

আরব িবে�র দেবষণামূলক দরকারী নতুন- ুরাতন িকতাব সং�হ করা 

েতা অেনক সময় অস�বই হেয়  েে্ সরাসির েসযিদ আরব েথেক 

আনােনার ে� খরচ তা শেন েতা রীিতমত আঁতেকই উেেত হয়্ 

ইলেমর তী� ি  াসুরাও  খােন  েস হাল েছেে েদন্ 

আলহামদুিল�াহ, আ িন ই�ারেনেটর মাধযেম িনেজর কি�উটােরই 

�খন ইেছ তখনই  েয়াজনীয় ে� েকােনা িকতাব ডাইনেলাড কের 

িনেত  ােরন্ আরেবর আেলমদণই   িথবীর  কমাা জািত �ারা 

িনেজেদর সকল ��ই ই�ারেনেট িবনামূেলয সবার জনয উ ুি কের 

েদন্ বতরমান বা অতীেতর বে বে আেলমেদর খুব কম সংখযক 
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িকতাবই  ােবন ই�ারেনেট তারা �া সবার জনয অবািরত কের েদন 

িন্  

�ারা মুফতী বা মুহাি�স িকংবা আেলেম দীন তাঁেদর জনয কি�উটার 

অ িরহা�র কের িদেয়েছ আরবেদর আিবব ত  কিট সফটওয়ার্ েসিট 

মূলত  কিট িবশাল লাইে�ির্ �ার নাম ( بة الشاملةالمكت ) ‘মাকতাবা 

শােমলা’ বা সুিব� ত িডিজটাল লাইে�ির’। আদেতই তা  ক িবশাল 

লাইে�ির্ ধরন আ িন  কিট ফেতায়া িলখেত �ােছন িকংবা েকােনা 

ইলমী তথা দেবষণামূলক িনবব বা ��  �ত করেত মন� কেরেছন 

তাহেল আ নােক সংি�ৃ িবষেয় অেনক েরফাের� �� সং�হ করেত 

হেব্ তােত সরবরাহক ত  িতিট তেথযর ে�মন ‘মাসদার’ বা সূা 

জানেত হেব েতমিন তার সতযাসতযও িনি ণ করেত হেব্ আ নােক 

 র জনয ে�মন অেনক ললা সময় িদেত হেব েতমিন  েয়াজনীয় 

��কেলাও আ নার সং�েহ থাকেত হেব্ মাকতাবা শােমলা আ নােক 

  ে্ো অতুলনীয় সহে�ািদতা েদেব্  েত  ােবন আ িন কুরআন, 

তাফসীর, হাদীস, শররল হাদীস (হাদীেসর বযাখযা), িফকহ, উসূেল 

িফকহ, ফেতায়া ও উলূমুল হাদীেসর �াবতীয় েরফাের� ��্ আ নার 

কি�উটাের  ই িডিজটাল লাইে�ির সি�েবিশত কের আ িন আকাশ 

হােত  াবার আন� ে েত  ােরন্  

http://shamela.ws/index.php/page/download-shamela
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ে�মন ধরন আ িন েকােনা দীনী িবষেয় িনবব িলখেছন,  খন অবশযই 

 েত  িবা কুরআেনর আয়াত থাকেব। থাকেব তার বযাখযা বুুেত 

সিেক তাফসীর্ েতমিন থাকেব সংি�ৃ িবষেয় রাসূেলর হাদীস, 

িফকহিবদ ও মুহাি�সদেণর বিবয্  সব সং�হ করেত আর তা 

�াচাই-বাছাই করেত আ নােক অেনক কােখে ে াোেত হেব্  থেম 

আ নােক তথযিট েকান িকতােব আেছ তা জানেত হেব্ তার র 

আ নােক ওই িকতাব সং�হ করেত হেব্  র র আ নােক  াতা 

উেপ উেপ কাি�ত তথযিট েকান  াতায় আেছ তা  থেম জানেত হেব 

 বং  েক েক  াতা উেপ েস  �রগ ে�েত হেব্ তার রও আ নােক 

আ নার ওই েলখায়  ই উ� িতর বাকয বা শ�কেলা সংে�াজন করেত 

হেব িনভুরলভােব্ বলাইবারলয,  খােন অেনককেলা কিেন ও 

সময়সাে ্ কাজ করেত হেব্ অথচ  র সবকেলা কাজই আ নােক 

িনিমেষ কের েদেব  ই শােমলা নামক িডিজটাল লাইে�ির। আয়াত বা 

কাি�ত বােকযর স�াবয শ� িলেখ  েয়াজনীয় কযাটাদিরেত সাচর িদেলই 

ওই িকতাব, তার   �া নালার ও খ� নালারসহ রবর আ নােক সরবরাহ 

করেব। আ িন শধু উ� িত িচচ িদেয়  েয়াজনীয় অংশটুকু আ নার 

েলখায় সংে�াজন করেবন্ আয়ােতর বযাখযা িকংবা হাদীেসর তবকা বা 

�র ও বযাখযা স�েকর িনি�ত হেয় আ িন সহেজই িনেজর ইলম  চার 
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করেত  ারেবন  বং িনেজও িনভুরল ইসলামী জান হািসল করেত 

 ারেবন।      

িশ্ামূলক কােজর জনয :  

িশ্ামূলক কােজর জনযও কি�উটার আ নােক েদেব অককনীয় সব 

সহে�ািদতা। উ ের ে�মনিট বলা হেয়েছ েস উ ােয় আ িন আ নার 

িবষয় সংি�ৃ অিডও, িভিডও সং�হ করেবন্ নানা েলসন  েেবন আর 

শনেবন্ আর আ নার সািবরক সহে�ািদতায় েতা িডিজটাল 

িডকশনািরকেলা থাকেছই্ আমােদর অেনক িশ্াথরী  মনিক িশ্কদণ 

 �রগ েদিশ-িবেদিশ অেনক শে�র উ�ারেণ ভুল কের থােকন্ নানা 

কারেণ তাঁেদর েকােনা েকােনা শে�র উ�ারেণ আ�িলকতা িকংবা 

অশ�তার  ভাব ল্য করা �ায়্ ে�মন  ূেবর বলা হেয়েছ,  ই সমসযা 

দূরীকরেণ অেনক অিভধােন উ�ারণ েশানারও বযব�া রাখা হেয়েছ্ 

ভােলাভােব শ�াথর  দয়াভমর করেত ে�ন  ােরন েস জনয েকােনা 

েকােনাটায় সংি�ৃ িচা বা ছিবও েদয়া হয়্    

িসংহভাদ মানুষই েলখা ো বা ভাষাচচরার ে্ো বানান িনেয় ুােমলায় 

 েেন, তােদর জনয ইংেরিজ ও বাংলায় রেয়েছ দারণ বযব�া্ ে� 

েকােনা ডকুেম� বা েলখায় ইংেরিজ ে� েকােনা শ� েলখার  র 

(Enter) ‘ �ার’ বাটন চা েল শ�িটর বানান ভুল থাকেল তােত লাল 
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আ�ার লাইন থাকেব্ তখন ডান বাটন ি�ক করেলই  র স�াবয 

সিেক বানান েদখােব্ েসটােত ি�ক করেল অেটােমিটক আ নার 

বানান শ� হেয় �ােব্ সািত বাংলা েমল েচকারও বযা কভােব 

বযব ত হেছ্ ‘স িৃ অিফস টুলস’, ‘�ব বাংলা েমল েচকার’  ভ িত 

েমল েচকার  াওয়া �ায়। িনে�াি িেকানায় িদেয় ই�ারেনট েথেক ি� 

বাংলা েমল েচকার ডাউনেলাড কের িনেত  ােরন।  ই সফটয়ারিটেক 

িনেদরশ িদেল আ নার েলখায় েথেক �াওয়া বানান ভুলকেলা িচিচত 

করেব।  কইসেভ শ�িটর  স�াবয সবকেলা শ� বানানও  দশরন 

করেব। http://www.omicronlab.com/avro-keyboard-

download.html 

আ িন �িদ আ�হী ছাা হন তেব  চুর সাধারণ জােনর উ াপ 

কি�উটাের সং�হ করেত  ােরন্ তার র িনয়িমত তা েথেক আ নার 

েভতেরর ভা�ারেক সম � করেবন্ সাধারণ জান বাোেনার মত  চুর 

বই  াওয়া �ায়্ িবিভ� ঐিতহািসক ঘটনা বা বযিির ও র ৈতির করা 

সিচা  িতেবদন ও ডকুেম�াির েদেখও িনেজর জােনর িদদগেক 

 সািরত করেত  ারেবন।  ারেবন অনয দশজন েথেক  িদেয় ে�েত্ 

কি�উটােরর মাধযেম িশ্ার ে্ো সবেচ েবিশ উ ক ত হেত  ােরন 

আমােদর ধমরীয় িশ্ায় আ�হী মা-েবােনরা্  দরা র্া কের দারণ 

http://www.omicronlab.com/avro-keyboard-download.html
http://www.omicronlab.com/avro-keyboard-download.html
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উ ােয় আ নারা সরাসির দীনী ইলম হািসল করেত  ােরন। ইেতামেধয 

  বযব�া আরব িবে�র অেনক িব�িবদযালেয় চালু করা হেয়েছ্ আর 

তা হেলা, েছেলেদর সামেন িশ্ক �াস েনেবন, তােদরেক সামেন 

েরেখ েবােডর  ােয িবষয় বুিুেয় েদেবন আর কি�উটাের  েজ�র 

লািদেয় কােছ বা দূের অবি�ত েমেয়েদর   থক কে্ বেস তারা  ই 

 াে সরাসির েদখেত  ারেবন্ অথচ  ই েমেয়েদর েকউ েদখেত 

 ারেবন না্    

দীনী ইলম হািসেলর ে্ো :  

আমােদর বয� জীবেন অেনক সময়ই স�ব হয় না বে বে আেলমেদর 

সাি�েধয িদেয় ইলম হািসল করা। কি�উটার আমােদর জনয   ে্ো 

দারণ সুে�াদ  েন িদেয়েছ্ ঘের বেস আমরা তাঁেদর আেলাচনা ও 

ওয়াজ-নসীহেতর িসিড সং�হ কের িকংবা কােরা িসিড েথেক িবনামূেলয 

কি  কের িনেজ শেন উ ক ত হেত  াির্ বাংলােদেশর জনি য়  ায় 

সব আেলম-উলামার ওয়ােজর িসিডই  খন সবরা  াওয়া �ায়্ 

কি�উটােরর েদাকানকেলায় ‘ডাউনেলাড করা হয়’ িলেখ েদয়া থােক্ 

েসখােন িদেয়ও আ িন  সব দীনী আেলাচনা আ নার কি�উটার বা 

েমাবাইেলর জনয সং�হ করেত  ােরন্ িকংবা অেনযর কি�উটার 

েথেক িসিড রাইট কেরও িনেজর কি�উটাের িনেত  ােরন্   
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অেনক সময় জানার জনয িকংবা েলখায় উ� িত েদওয়া িকংবা তাহকীক 

বা দেবষণার ে্ো  িবা কুরআেনর আয়াত বযবহার করেত হয়, 

আয়ােতর নালার, সূরা ইতযািদ জানেত ও উে�খ করেত হয়্  খন 

�ারা  িবা কুরআেনর হােফজ নন, তেব  েমাটামুিট িনয়িমত কুরআন 

িতলাওয়াত কেরন  র অথর বুেুন, তাঁর ে্ো েদখা �ায় হয়েতা 

আয়ােতর  কিট শ� বা িকছু অংশ মেন  েে্ সূরা বা আয়াত নালার 

খুঁেজ েবর করেত হােফজ সােহবেক িজেজস করেত হয়, নয়েতা অেনক 

কােখে ে াোেত হয়, তাঁর জনয কি�উটাের রেয়েছ দারণ বযব�া্ 

আ িন ‘কুরআন সাচর’ ে া�াম িবিশৃ েকােনা সফটওয়ার কােরা কাছ 

েথেক সং�হ করন্ িকংবা সরাসির ই�ারেনেট সাচর িদেয় ডাইনেলাড 

কের কি�উটাের সংর্ণ করন্  িট শধু আ নােক আয়াত খুঁেজ 

েবর করেতই সহে�ািদতা করেব না্ �ত� রীিতর কারেণ কুরআেনর 

আয়াত ে� েকউ িলখেত বা টাই  করেত ে�খােন  ায় বযিিই টুিকটািক 

জানা অজানা ভুল কেরন েসখােন আ িন িনভুরলভােব আ নার েলখা বা 

জন দেবষণা ো আয়াত বা উ� িত সংে�াজন করেত  ারেবন্  

সু� িবেনাদন ে�াদােনার ে্ো :  

আ িন কি�উটাের  ছে�র সব িনেদরাষ িভিডও সং�হ করেবন 

আ নার কি�উটাের। সময় সুে�াদ মত েসকেলা শেন আ নার 
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িবেনাদন ত �া েমটােবন তা িদেয়্ িবে�র বে বে সব �ারী সােহেবর 

িতলাওয়াত, ে�মন ম�া ও মদীনার মসিজেদর িবখযাত ইমামদেণর  দয় 

জুোেনা কুরআন িতলাওয়াত, �ারী আবদুল বােসত েথেক িনেয় 

বতরমােনর সব িবখযাত �ারীদেণর িতলাওয়াত সং�হ কের আ িন 

িনেজর জীবনেক রাঙােত  ােরন  িবা িবভায়। তাছাো েদশীয়সহ 

আগজরািতক সব ইসলামী িশকীেদর  দয়কাো সব দান ও আব িপও 

আ িন সং�হ করেত  ােরন উ ের বলা আসা  �াকেলা অবললন 

কের্  

আ িন ঐিতহািসক নানা ঘটনার তথয ও ইসলামী ইিতহােসর িবখযাত 

সব ঘটনার িববরণমূলক িবিভ�  ামাণযিচা েদখেত  ােরন্ মজার 

মজার সব ইসলামী কাটুরন  াওয়া �ায়্  সবও সং�হ করেত  ােরন 

উ �ুরি  �ায়্  র মাধযেম আ িন ে�মন সু� িবেনাদন চািহদা েমটােত 

 ারেবন, েতমিন  ারেবন িনেজর জান ভা�ারেক আরও সম �  বং 

িনেজেক আরও শািণত করেত্ তেব  সব কাটুরন ও ডকুেম�াির 

সাধারণ ইংেরিজ ও আরবী ভাষায় েবিশ  াওয়া �ায়্ বাংলােত িকছু 

ডািবংক ত িভিডও  াওয়া �ায় রাজধানীর সম � সব ইসলামী  কাশনী 

 াোকেলায়্ ই�ারেনেট ঢুেক islamic cartoons িলেখ সাচর িদেল 

অেনক সু�র সু�র িশ্ণীয় কাটুরেনর িলংক খুঁেজ  ােবন। েসকেলা 

েথেক বাছাই কের আ িন  ছে�র কাটুরন ডাইনেলাড কের িনেত 
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 ােরন্ েসকেলা আ িন িনেজর কি�উটাের েসভ কের েরেখ  ছ� 

মত সমেয় েদখেবন  বং অনযেক েদখেত েদেবন্  

েলখােলিখর ে্ো : 

�ারা েলখােলিখ ও সািহতয চচরা কেরন তারা সবাই জােনন  ক ত ে্ 

  কাজিট কত কিেন।  কজন েলখকেক তাঁর   সহজাত  িতভা 

িবকােশ  বং জীবেন  িত�া লােভ কতটা তযাদ, সং�ম ও অখ� 

অধযাবসায় চািলেয় ে�েত হয় তা শধু সংি�ৃ বযিিই জােনন। বযিিদত 

অিভজতায় েদেখিছ,  কিট েলখা ৈতির করেত িদেয় কখেনা ওই কাদজ 

হািরেয় েফেলিছ, কখেনা  কিট তেথযর জনয �মসাধয  ায়  ূণরাভ  কিট 

েলখা িদেনর  র িদন  েে েথেকেছ। কখেনা েদখা েদেছ, বর কেৃ 

 কিট রচনা  �ত কেরিছ িক� সময় মেতা ে ৗছােনা স�ব হয় িন, 

িকংবা িকছু অথর বযয় করার  রও েসেকেল ও দািয়রজানহীন ডাক 

বযব�ার অিভশাে  তা আর স�াদেকর হাত  �রগ ে�েত  ােরিন। 

আরও দুঃখজনক বযা ার হেলা, েকােনা কি  িনেজর কােছ না থাকায় 

 মন অেনক েলখা িচরতের হািরেয় েদেছ্ তা আর কখেনা উ�ার করা 

স�ব হেব না্ আমার অনুে�খে�াদয েলখােলিখ জীবেন  থম ে� বইিট 

আিম অনুবাদ কেরিছ অেনক আেবদ আর ভােলাবাসা িদেয়, েস 



 

18 

 া�ুিলি িট আিম উ�ার করেত  ারিছ না। তাই চাইেলও  ারিছ না 

েসিট  কাশ করেত, িকংবা অগত তার েচহারাখািন েদখেত্   

অথচ  ই কি�উটার  েস অব�ার আমূল  িরবতরন ঘটাল্ আেদ 

 কিট খসো করেত হত, তার র েসিট ে�স কের ে রণে�াদয করেত 

হত্  খন সরাসির কি�উটাের িলিখ্ বাংলােদেশর েবশ কেয়কজন 

 িতি�ত েলখেকর কথা জািন তাঁরা সরাসির কি�উটােরই তােদর 

েলখা  �ত কেরন্ অব�া  মনিক  মন দাঁিেেয়েছ ে� হােত ে�ন 

েলখা েবরেতই চায় না্ কি�উটাের বসেলই েছােট েফায়ারা্  র 

কারণ, েলখা ৈতিরর ে্ো কি�উটােরর সরবরাহ করা নানা সুিবধা। 

ে�মন : িলখেত িদেয় অেনক সময় বিবয আদ াছ করেত হয়, েকােনা 

শ� বা বাকয বারবার বযবহার করেত হয়, েসে্ো কি�উটাের   

কাজ করেল অেনক সুিবেধ হয়্ কি�উটারেক কমা� িদেয় কাজকেলা 

সহেজই করা �ায়্ কি�উটাের েলখার মেধয কাটাকািট বেল িকছু 

েচােখ  েে না্ �িদ কি�উটারিট িনরা দ হয় তাহেল েলখা হারােনার 

িচগা করেত হয় না্ সহেজই তা সংর্ণ করা �ায়্ ইেছ হেল িকংবা 

 েয়াজেন  কিট েলখা িবিভ� জায়দায় বারবার ে রণ করা �ায়্ 

ে ন�াইভ বা িসিডেত কি  কের আ িন েলখািট �ায়ীভােব সংর্ণ 

করেত  ােরন। অেনযর কােছ ে রণও করেত  ােরন্ কি�উটােরর 

সিেক বযবহারিবিধ না জানা থাকেল হয়েতা ভাইরাস আ�াগ হেয় 



 

19 

িকংবা অনয েকােনা কারেণ আ নার ডকুেম� হািরেয় বা নৃ হেয় ে�েত 

 াের্   কারেণ ে ন�াইেভ বা িসিডেত রাইট কের রাখেল আ নার 

ডকুেমে�র িনরা পা িনেয় আর েতমন ভাবেত হেব না্ তেব �িদ েসই 

িসিড বা ে ন�াইভও আ নার কােছ হািরেয় �াওয়া বা অনয েকােনা 

কারেণ িনরা দ মেন না হয় তাহেল ই�ারেনট সংে�াদ িনেয় েলখািট 

�ায়ীভােব েমইল  ে�েস সংর্ণ করেত  ােরন্  েত কের 

েকােনািদন েলখািট হারােব না্   িথবীর ে� েকােনা  ােগ বেস 

কি�উটার বা েমাবাইেল ই�ারেনট সংে�াদ �া ন কের েলখািট উ�ার 

করেত  ারেবন।  েয়াজনীয় িেকানায় সরাসির ে রণ করেত  ারেবন্ 

 কিট িনিদরৃ ফাইেল ধারাবািহকভােব  ক বা  কািধক িবষেয় িলখেত 

থাকেল অজােতই বইেয়র  া�ুিলি   �ত হেয় �ায়্ বই িলেখ তা বেয় 

েবরােত হয় না।  ক  কাশেকর সেভ কথা না িমলেল কেয়কিট ি�ক 

কেরই তা  কািধক  কাশক বা বযিির কােছ ে রণ করা �ায়্   

 ািত�ািনক কােজর ে্ো :  

 ািত�ািনক কােজর ে্ো কি�উটার কতটা সহায়ক তা মেন হয় 

নতুন কের বুিুেয় বলার দরকার েনই। আধুিনক ে� েকােনা  িত�ােনই 

 খন কি�উটার নামক ব�িট অিত অবশযই উ ি�ত থােক্ 

বযবসািয়ক বা িশ্া  িত�ান হেল   িবেন েতা অি�রই ককনা করা 
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�ায় না ে�ন্ িহসাব-িনকাশ ও অিফিসয়াল  কাশে�াদয বা েদা ন নানা 

তথযািদ কি�উটাের িলেখ সহেজ সংর্ণ করা �ায়্ চাইেল  াসওয়াডর 

িদেয় সংি�ৃ ফাইেল অেনযর  েবিশধাকার েরাধ করা �ায়্  িত�ােনর 

 িরিচিত,  চার া,  িরককনা ইতযািদ আেদ িলিখত আকাের থাকত, 

েসখান েথেক  িতবার নতুন কের কৃ কের িলখেত বা  কাশ করেত 

হত্ আর  খন কি�উটােরর বেদযলেত   কাজ আর বারবার করেত 

হয় না্  

আর িশ্া িত�ােন �ত ও িনভুরলভােব  রী্ার ফলাফল  কােশ 

কি�উটার েতা রীিতমত �ুদাগকারী ভূিমকাই রাখেছ্ ছাাজীবেন 

িনেজর িশ্কেদর েদেখিছ কত র ে্র বর চা াচাি র  র রাত েজেদ 

 রী্ার খাতা েদেখ েদবার  রও চূোগ ফল  কােশ মাস খােনক 

েলেদ ে�ত্ কখেনা  থম সামিয়ক  রী্ার ফল  কাশ হেত হেত 

ি�তীয় সামিয়ক  রী্ার মাা সাাহখােনক আেদ  কাশ করা হত্ 

আর  খন কি�উটােরর  ে�ল ে া�ােমর মাধযেম অককনীয় কম 

সমেয়   কাজিট করা স�ব হেছ।    

অিফস বা  িত�ান  িরচালনার ে্ো :  

আ িন �িদ হন েকােনা  িত�ােনর  িরচালক িকংবা অিফেসর  মিড 

তেব আ নার কােজও কি�উটার সাহা�য করেত  �ত্  িত�ােনর 



 

21 

কােজ আ নােক িন�য় ে�েত হয় বযাংেক্ েদখেবন বযাংেকর  মিড 

সােহব তাঁর কাঁেচ েঘরা কে্ বেস িনরেব  �রেব্ণ করেছন অিফেসর 

েক েকান কােজ বয�্ িসিসিটিভর মাধযেম আজকাল বে বে শি ং 

মলকেলােতও  সেবর  িরচালকরা িনজ জায়দায় বেস িনরেব সব 

ে�তা ও দশরকসহ সবাইেক  �রেব্ণ করেছন্ আমােদর রাজধানী 

ঢাকা শহরসহ উ�ত িবে�র সকল সেেক  ই কি�উটােরর মাধযেম 

�ািফক িসদনযাল েদয়া �ায়্ দািয়রশীলদণ  থ-ঘাট ও �ানবাহন 

চলাচল  �রেব্ণ কেরন্ অিফেস �িদ সবাই কাজ কেরন কি�উটাের 

তাহেল কি�উটাের বেস েক েকান কাজ করেছ তা আ িন িনজ রেম 

বেসই  �রেব্ণ করেত  ােরন কি�উটার েনটওয়ািকরংেয়র মাধযেম।  

 িরতাে র িবষয় হেলা, অেনেক েকবল না জানা বা ইছা না করার 

কারেণ  ই কি�উটার নামক �� িকেন  েত শধু দান েশানা িকংবা 

নাটক/িসেনমা েদখা ছাো েকােনা কােজ লাদান না্ েকউ েকউ িনেজর 

অ াা বয়ড বা�ােকও কি�উটার িকেন েদন, েস শধু েদমস েখলা 

ছাো আর েকােনা কােজ  েক লাদায় না্ ইদানীং আবার অেনেক বুি� 

খািটেয়  ুরান কি�উটােরর  কখািন মিনটর েকেনন। তার র তােত 

িটিভ কাডর লািদেয় েটিলিভশন েদখার অিত সেখর (?) কাজিট সােরন! 

হাসযকর বযা ার হেলা, কি�উটােরর  মন েনিতবাচক বযবহার েদেখ 
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অেনেক  ই িনরীহ ব�িটর  িত িবে�ষ ভাবা � হেয় �ান। তারা ে� 

কােরা কি�উটার বযবহারেকই েনিতবাচক দ িৃেকাণ েথেক েদেখন্  

ব�ত   িথবীেত �ত  �ুিি আিববার হেয়েছ  বং আদামীেত হেব 

সবকেলাই আ�াহর দান্ আ�াহ মানুষেক বুি� আর  ক িতেত নানা 

উ াদান িদেয়েছন বেলই ক’িদন  র র নতুন নতুন  �ুিি আিবব ত 

হেছ্ অত ব আমােদর বরং শকিরয়ার সেভ  সব েনয়ামত েভাদ 

করা দরকার। আিখরােতর  ােথয় সং�েহ  সবেক কােজ লাদােনা 

উিচত।  ্াগের  �ুিির  িত িবে�ষ রাখা মূলত আ�াহর 

েনয়ামতেকই অবেহলা বা অ�ীকােরর নামাগর্ েকউ �িদ অ রাধ 

কের, আ�াহর েদয়া েনয়ামেতর অ বযবহার বা অ  েয়াদ কের তেব 

তার দায় েকবল তার ও রই বতরােব্ অনয কারও ও র  র েবাুা 

চা ােনা �ােব না। অনয কাউেক   েদােষ েদাষী বানােনা �ােব না্ 

িনেচর আয়াতকেলায় েদখুন কত মৃভােব বলা হেয়েছ কথাকেলা্ 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

ْ  إِن ﴿ َ  ََِِنّ  تَۡ�ُفُروا َّ �  ّ ِِ
ِ  يَۡرَ�ٰ  َوَ�  َعنُ�ۡمۖ  ََ ۖ  لِعَِبادِه ْ  �ن �لُۡ�ۡفَر  يَۡرَضهُ  �َۡشُكُروا

ٞ  تَزِرُ  َوَ�  ۡمۗ لَ�ُ  ۡخَرىٰۚ  وِۡزرَ  َوازَِرة
ُ
رِۡجُعُ�مۡ  َرّ�ُِ�م إَِ�ٰ  ُُمّ  أ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م َّ

ۢ  إَُِّهۥ َ�ۡعَملُونَۚ  ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم ُّ ا]اا٧:ادمزوي[ا﴾ ٧ �ص
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‘েতামরা �িদ কুফরী কর তেব (েজেন রাখ) আ�াহ েতামােদর েথেক 

অমুখাে ্ী; আর িতিন তাঁর বা�ােদর জনয কুফরী  ছ� কেরন না 

 বং েতামরা �িদ েশাকর কর তেব েতামােদর জনয িতিন তা  ছ� 

কেরন; আর েকান েবাুা বহনকারী অ েরর েবাুা বহন কের না্ 

তার র েতামােদর রেবর িদেকই েতামােদর  তযাবতরন হেব্ তখন 

েতামরা ে� আমল করেত িতিন তা েতামােদরেক জািনেয় েদেবন্ 

িন�য় অগের �া আেছ তা িতিন সমযক অবদত’। {সূরা আ�-�ুমার, 

আয়াত : ৭} 

نِ  ﴿ َما �ۡهتََدىٰ  َّ َّ ن ِ�َۡفِسهۦِۖ  َ�ۡهَتِدي ََِِ ََ َّ  َو َما َض َّ ََِِ  َّ ِِ ۚ  يَ ٞ  تَزِرُ  َوَ�  َعلَۡيَها  وِۡزرَ  َوازَِرة
ۡخَرٰىۗ 

ُ
ا أ ََ �ِ�َ  ُكّنا َو َعّذِ َُ  ٰ َّ ا]اا١٥ا:درسدء[ا﴾ ١ رَُسوٗ�  ََۡبَعَث  ََ

‘ে� িহদায়াত �হণ কের, েস েতা িনেজর জনযই িহদায়াত �হণ কের 

 বং ে�  থ ৃ হয় েস িনেজর (�ােথরর) িবরে�ই  থ ৃ হয়্ আর 

েকান বহনকারী অ েরর ( াে র) েবাুা বহন করেব না্ আর রাসূল 

ে রণ না করা  �রগ আিম আ�াবদাতা নই’। {সূরা বানী ইসরাঈল, 

আয়াত : ১৫}  
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ٞ  تَزِرُ  َوَ�  ﴿ ۡخَرىٰۚ  وِۡزرَ  َوازَِرة
ُ
ۡثَقلَةٌ  تَۡدعُ  �ن أ َۡ  َ�  ِ�ۡلَِها إَِ�ٰ  َُ ءٞ  َِۡنهُ  ُ�َۡم  َ�نَ  َوصَوۡ  َ�ۡ

ۗ  َذا ٰ ََ َما ُُۡر َّ ِ ِينَ  تُنِذرُ  إ َّ ْ  بِٱلَۡغۡيبِ  َرّ�ُهم َ�َۡشۡونَ  � َُاُموا
َ
ۚ  َوأ لَٰوةَ ُّ ن �ص ََ ٰ  َو َّ َما تََز َّ ََِِ  َ�َ�َ ٰ َّ 

ِ  �َ�  ِ�َۡفِسهِۦۚ  َّ �  ُ� ُِ ا]اا١٨:افيطي[ا﴾ ١ �صَۡم

‘আর েকান েবাুা বহনকারী অেনযর েবাুা বহন করেব না  বং েকান 

ভারা�াগ বযিি �িদ তার েবাুা বহেনর জনয কাউেক ডােক তেব তার 

েবাুার েকান অংশই বহন করা হেব না �িদও েস আ�ীয় হয়; তুিম 

েকবল তােদরেকই সতকর করেব �ারা তােদর রবেক না েদেখও ভয় 

কের  বং সালাত কােয়ম কের; আর ে� বযিি  িরশি� অজরন কের েস 

িনেজর জনযই  িরশি� অজরন কের্ আর আ�াহর কােছই  তযাবতরন’। 

{সূরা ফািতর, আয়াত : ১৮} 

﴿  َۡ ُُ  َ�ۡ�َ
َ
ِ  أ َّ بِۡ�  �

َ
ا � ُّ  َوُهوَ  َرّ�ٗ �  ُ�ِّ  َر ءٖ ۚ  إِّ�  ََۡفٍس  ُ�ّ  ۡ�ِسُب تَ  َوَ�  َ�ۡ  َوَ�  َعلَۡيَها

ٞ  تَزِرُ  ۡخَرىٰۚ  وِۡزرَ  َوازَِرة
ُ
رِۡجُعُ�مۡ  َرّ�ُِ�م إَِ�ٰ  ُُمّ  أ  َ�َۡتلُِفونَ  �ِيهِ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م َّ

ا]اا١٦٤:ادرنعيم[ا﴾ ١

‘বল, ‘আিম িক আ�াহ ছাো অনয েকান রব অনুসবান করব’ অথচ 

িতিন সব িকছুর রব’? আর  িতিট বযিি �া অজরন কের, তা শধু তারই 

উ র বতরায় আর েকান ভারবহনকারী অেনযর ভার বহন করেব না্ 

অতঃ র েতামােদর রেবর িনকটই েতামােদর  তযাবতরন�ল্ সুতরাং 
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িতিন েতামােদরেক েসই সংবাদ েদেবন, �ােত েতামরা মতিবেরাধ 

করেত’। {সূরা আল-আন‘আম, আয়াত : ১৬৪}  

েক কী করেছ, েক কি�উটার েকান খারা  কােজ লাদােছ তার িহসাব 

রাখা বা তার ও র িবধান জাির করা আমার দািয়র নয়্ েতমিন না 

েজেন, িনি�ত না হেয়  মাণ বযিতেরেক কাউেক ম� োওরােনাও 

আমার কতরেবযর মেধয  েে না। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

ا َ�ۡقُف  َوَ�  ﴿ ِ  صََك  لَيَۡس  ََ ٰ�َِك  ُ�ّ  َو�لُۡفَؤادَ  َو�ۡ�ََ�َ  �صّسۡمعَ  إِنّ  ِعلۡمٌۚ  هِۦب ََ ْو
ُ
 َ�ۡنهُ  َ�نَ  أ

 �ۡ ا]اا٣٦:ادرسدء[ا﴾ ٣ وٗ�  ُٔ ََ

‘আর ে� িবষয় েতামার জানা নাই তার অনুসরণ কেরা না্ িন�য় কান, 

েচাখ ও অগকরণ-  েদর  িতিটর বযা াের েস িজজািসত হেব’। {সূরা 

বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৩৬}  

েকউ কি�উটাের িসেনমা েদখেছ বা কনাহ কামাই করেছ েদেখ আ িন 

  েথেক মুখ িফিরেয় িনেত  ােরন না। জাদিতক েকােনা িকছু অজরন 

�িদ আ নার অনায়াস সাধয হয় আর তা আ নার উ কার ছাো 

অ কার না কের তেব  েক অবজা করা কাময নয়। আ�াহ তা‘আলা 

ইরশাদ কেরন,  
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ُ  َءاتَٮَٰك  آ �ِيمَ  َو�ۡ�َتغِ  ﴿ َّ ارَ  � َّ �  ۖ يَبَك  تَنَس  َوَ�  ��ِخَرةَ ُِ ۖ  َِنَ  ََ ََۡيا َّ ِسن � َۡ َ
 َكَمآ  َوأ

َسنَ  َۡ َ
ُ  أ َّ �ِض�  ِ�  �لَۡفَسادَ  َ�ۡبغِ  َوَ�  إَِ�َۡكۖ  �

َ
َ  إِنّ  �ۡ� َّ ا﴾ ٧ �صُۡمۡفِسِدينَ  ُ�ِّب  َ�  �

ا]اا٧٧:ادلقصص[

‘আর আ�াহ েতামােক �া দান কেরেছন তােত তুিম আিখরােতর িনবাস 

অনুসবান কর্ তেব তুিম দুিনয়া েথেক েতামার অংশ ভুেল ে�েয়া না্ 

েতামার  িত আ�াহ ে�ি  অনু�হ কেরেছন তুিমও েসি  অনু�হ 

কর্ আর �মীেন ফাসাদ করেত েচেয়া না্ িন�য় আ�াহ 

ফাসাদকারীেদর ভালবােসন না’। {সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ৭৭}  

আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক  �ুিি েথেক উ ক ত হেয় আিখরােতর 

 ােথয় সং�হ করার তাওফীক দান করন্ কি�উটারেক বািনেয় িদন 

আমােদর আেখরােত  েদা�িতর েসা ান্ আমীন্  

 

 


