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ইসলামী িমিডয়াইসলামী িমিডয়াইসলামী িমিডয়াইসলামী িমিডয়া: : : : সমস�া ও স�াবনাসমস�া ও স�াবনাসমস�া ও স�াবনাসমস�া ও স�াবনা    
আলী হাসান ৈতয়ব 

 

িমিডয়ােক আমরা িকছুেতই উেপ4া করেত পাির না5 আমরা যারা ইসলামেক ভােলাবািস 

এবং ইসলােমর 9সার কামনা কির, তারা বত;মান বা<বতায় িমিডয়ার 9িত =>? িদেত 

বাধ�5 বত;মােন এমন মানুষ একিটও খুঁেজ পাওয়া যােব না িযিন িটিভ েদেখন না বা 

েরিডও েশােনন না িকংবা খবেরর কাগজ পেড়ন না5 িমিডয়া এখন আরও অ9িতেরাধ� 

হেয় উেঠেছ ইIারেনট েসবা চালু হওয়ায়5 এই ইIারেনটও একিট এ যুেগর =>?পূণ; 

িমিডয়া5 এ যুেগ েয েকােনা তেথ�র জন� মানুষ ইIারেনেটর শরণাপN হেO5 বিহিব;েPর 

সকল ছাQ-ছাQী 9েয়াজনীয় তেথ�র জন� ছুেট আেস ইIারেনেটর দুয়াের5   

ইসলােমর িব>R শিS এই িমিডয়া=েলােক কােজ লািগেয় ইসলােমর বােরাটা বািজেয় 

যােO5 মুসিলমেদর মন-মানেস তােদর িচTা-েচতনা ঢুিকেয় িদেO5 আজেকর মুসিলমরা 

কথা বলেছ আ�াহ-রাসূলেদর দুশমনেদর সুের5 এমনিট িকV এমিন এমিন হেO না5 

হেO তােদর অব�াহত েচWা ও অিবরাম 9েচWার ফেল5 একিট িরেপাট;িট পড়েল আমার 

কথার =>? বুঝেত পারেবন :   

‘ক�াথিলক ি[Wানেদর ধম;=> েপাপ েষাড়শ েবেনিড\ েযসব ধম;যাজক তাঁেদর বাণী 

িবPব�াপী ছিড়েয় েদওয়ার জন� নানাভােব েচWা চািলেয় যােOন, তাঁেদর জন� নতুন 

িনেদ;শনা িদেয়েছন5 িতিন ধম;যাজকেদর ওেয়বসাইেট িনজ] ^গ েখালার িনেদ;শ 

িদেয়েছন5 েপাপ গত শিনবার ধম;ীয় বাণী 9চােরর জন� এবং অন� ধম; ও সং_ৃিতর 

েলাকজেনর সেa কথা বলার জন� স�ব হেল সব মািbিমিডয়া টুল ব�বহােরর পরামশ; 

িদেয়েছন5 েপাপ েবেনিড\ এক বাত;ায় বেলন, cধু ই-েমইল ব�বহার বা ওেয়ব সাফ; করাই 

যেথW নয়, িনেজেদর 9কাশ করা এবং িনজ িনজ সdদায়েক েনতৃ? েদওয়ার জন� 

ধম;যাজকেদর সব ধরেনর 9যুিS ব�বহার করা উিচত5 উে�খ�, সাdিতক বছর=েলােত 

ওেয়েব েপােপর উপিeিত ব�াপকভােব ল4 করা েগেছ5 িভিডও ও ছিব আদান-9দান 

করার ওেয়বসাইট ইউিটউেব েপােপর একিট িনজ] চ�ােনল রেয়েছ5 এই চ�ােনেলর 

মাধ�েম েপাপ তারঁ ধম;ীয় বাণী 9চার কেরন5’1    

                                                 
১. ৈদিনক 9থম আেলা : ১০/০২/২০১০ সংখ�া5  
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আলহামদুিল�াহ, যুেগর এ 9েয়াজনেক সামেন েরেখ অেনেকই এখন ইসলামী িমিডয়ার 

কথা ভাবেছন5 অেনেক কাজও c> কেরেছন5 বাংলা ভাষায় ইসলাম 9চার এবং ইসলামী 

kান িবতরেণ েবশ িকছু ওেয়বসাইটও 9শংসনীয় ভূিমকা রাখেছ5 আেগ পৃিথবীর অেনক 

েদেশই ইসলাম স%েক; সিঠক ও িব<ািরত েকােনা তথ� েপেত অেনক কাঠখড় েপাড়ােত 

হত5 বত;মােন এ অবeায় আমূল পিরবত;ন এেসেছ5 এখন মানুষ বািড়েত বেস এমনিক 

িনেজর খাস কামরায় cেয়ও অনায়ােস ইসলাম স%েক; তথ� সংlহ করেত পারেছ 

ইIারেনট 9যুিSর মাধ�েম5 আর েমাবাইেল েনট সািভ;স েযাগ হওয়ায় তথ� চেল এেসেছ 

9যুিS সেচতন মানুেষর হােতর মুেঠায়5   

ইIারেনট কীভােব ইসলাম 9চাের ভূিমকা রাখেছ তার ধারণা পাওয়া যায় ‘আল-সুNাহ’ 

নামক একিট ইসলামী সাইেটর একজন দায়ীর িববরণ েথেক5 সাইেট 9কািশত এক 

িনবেm িতিন বেলন,  

‘ইIারেনট চ�ােট আমােক িনউিজল�ােnর এক বmু জািনেয়েছন, িতিন বছর িতেনক আেগ 

ইসলাম lহণ কেরেছন, তার বাবা-মা এখেনা এ স%েক; িকছুই জােনন না5 আেমিরকান 

ত>ণী েবান জািমলা জািনেয়েছন, িতিনও ইসলাম lহণ কেরেছন ইIারেনেটর মাধ�েম5 

কােজর ফাঁেক ফাঁেক িতিন ইIারেনট েথেক ইসলািম বই-পু<ক ি9I কের রােখন5 

তারপর সাoািহক ছুিটর িদন েস=েলা মনেযাগ িদেয় পেড়ন5 িতিন আমার কােছ অেনক 

ছাQ ও গেবষেকর পে4 েমইল কেরন5 আিম ইসলাম স%েক; তােদর িজkাসার জবাব 

েদই5 আিম সব;েশষ েয েমইেলর জবাব িদেয়িছ েসটা পািঠেয়েছন ১৫ বছর বয়সী এক 

বৃিটশ ত>ণ5 িতিন আমার কােছ জানেত েচেয়েছন মৃতু�দqেক ইসলাম েকান দৃিWেত 

েদেখ? আিম আেমিরকার হাভ;াড; িবPিবদ�ালেয়র এক অধ�াপেকর েমইলও েপেয়িছ5 িতিন 

আমার কােছ ইসলাম িবষেয় অেনক িকছু জানেত েচেয়েছন5’   

বাংলােদেশ িবিভN িটিভ চ�ােনেল ঘIা ভাড়া িনেয় অেনেক ইসলামী ে9াlাম চালু 

কেরেছন5 মািসক, পাি4ক ও সাoািহক অেনক ইসলামী ম�াগািজন থাকেলও ইসলামী 

েকােনা ৈদিনক েনই5 ইসলােমর 9িত সহানুভূিতশীল মাQ দুেয়কিট খবেরর কাগজ রেয়েছ5 

সবেচ দুঃেখর কথা েয মাধ�মিট সবার ঐক�মেত ইসলােমর েসবায় কােজ লাগােনা েযেত 

পাের, েসই েরিডও িনেয় ইসলােমর জন� িনেবিদত 9াণেদর কািv4ত তwপরতা েনই5 

েমাবাইেল এফএম েরিডও চালু হওয়ায় এখন এই 9াচীন মাধ�মিট অেনক জনি9য় হেয় 
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উেঠেছ5 এেক আমােদর কােজ লাগােনা দরকার5 শহেরর 9িতিট েমাবাইেল এখন মানুষ 

েরিডও েশােন5 এই িবশাল জনেগাxীর কােছ ইসলােমর অমীয় বাণী েপyছােত, ইসলােমর 

আদশ; তুেল ধরেত একিট এফএম েরিডও চালু এখন সমেয়র দািব5  

অবশ� এ কথা িঠক েয, ইসলাম 9চাের িমিডয়া 9িতxা এবং 9িতেযািগতার বাজাের সুe 

মানিসকতা িনেয় িটেক থাকা অেনক কিঠন5 সমােজর সারা েদেহ েযখােন পচন ধেরেছ, 

েসখােন ইসলামী িমিডয়ায় ভােলা িবkাপন পাওয়া যায় না5 সাধারণ মানুষ ইসলাম 

িবমুখতার িদেক ঝুঁেক পড়ায় ইসলামী িমিডয়ার 9িত তােদর আlহও কম5 এিটও এক 

সমস�া েয, মানুষ মzটােকই েবিশ পছz কের, েনিতবাচক সংবােদর 9িতই মানুেষর যত 

আlহ এবং অসুe িবেনাদেনই মানুষ েবিশ মেজ থাকেত চায়5  

এসব অজুহাত সত� হেলও আমরা হাত =িটেয় বেস থাকেত পাির না5 আমােদর কাজ 

আমােদর কের েযেত হেব5 মানুেষর >িচ িকV পিরবত;নশীল5 মানুেষর >িচ বদেলেছ 

েযমন সত� েতমিন তােদর >িচ বদলােনার দািয়?ও েতা আমােদরই িনেত হেব5 আ�াহ 

তা‘আলা বেলন,  
ْغَهاُكْم 

َ
 َما ;

َ
َخالَِفُكْم ِ/>

ُ
; Aْ

َ
ِ(يُد ;

ُ
Eَ َما �ْستََطْعُت َ�َما ;

َ
ِْصال

ْ
 �إل

G
ِ(يُد /ِال

ُ
; Aِْ/ َقنُْه 

‘েয কাজ েথেক আিম েতামােদরেক িনেষধ করিছ, েতামােদর িবেরািধতা কের েস কাজিট 

আিম করেত চাই না5 আিম আমার সাধ�মত সংেশাধন চাই5’2 

আলহামদুিল�াহ, মুসলমানেদর {দেয় এখেনা ঈমােনর 9দীপ }লেছ5 সবার অTের 

এখেনা কম-েবিশ আ�াহ-রাসূেলর ভােলাবাসা রেয়েছ5 একদল েলাক যিদ তােদর সেব;া~ 

েচWা িনেয়াগ কেরন এবং সিঠক েনতৃ? তারা খুঁেজ করেত পােরন, তেব এখেনা মানুেষর 

জন� ইিতবাচক অেনক িকছু করা স�ব5 মানুষেক ইসলােমর 9িত আকৃW করা স�ব5 

আপনারা cনেল খুিশ হেবন, পা�াত� সমােজ এখন ইসলােমর 9িত মানুেষর আlহ 

িদনিদন বৃিR পােO5 ইসলামী ব�াংিকং, ইসলামী 9িতxান ও ইসলামী িমিডয়া েসসব েদেশ 

জনি9য় হেয় উঠেছ5  

পিরবিত;ত এই িবPব�বeায় িমিডয়ার 9িত আমােদরও িকছু করণীয় রেয়েছ5 িবেশষত যারা 

সমাজপিত, সমােজর গণ�মান� ব�িS তােদর দািয়? রেয়েছ5 সরকার ও রা�ও এ দািয়? 

এড়ােত পাের না5 মানুেষর ভােলামz জানেত হেল তােদর িমিডয়ার সাহায� িনেত হেব5 

                                                 
2. সূরা �দ : ৮৮5  
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তারপর এিগেয় েযেত হেব সমস�াl< িবপN মানুেষর িদেক5 পুঁিজপিতরা েযেহতু cধু 

অেথ;র েপছেন েছােট, সমাজ ও রাে�র ]ােথ;র েচেয় তােদর কােছ ব�িS ]াথ;ই বড়, তাই 

যারা সমােজর বুঝ ও িবেবকবান নাগিরক রেয়েছন তােদর দািয়? সw ও ইসলামী িমিডয়ার 

িদেক সাহােয�র হাত 9লি�ত করা5 িমিডয়া পিরচালনা করেত 9েয়াজন অেঢল অেথ;র5 এ 

অথ; সংগৃহীত হয় 9ধানত িবkাপন েথেক5 আর িবkাপনদাতােদর আlহ 

নীিতৈনিতকতাহীন ইসলাম ৈবির িমিডয়ার িদেক5 ইসলােমর পে4র িমিডয়ায় অ�ীল 

িবkাপন িদেত পাের না বেল ওসবেকই তারা েবেছ েনয়5   

আ�াহ তা‘আলা আমােদর যােদর অথ; িদেয়েছন, 9ভাব-9িতপি� িদেয়েছন, তােদর উিচত 

নতুন নতুন ইসলামী িমিডয়া 9িতxায় পৃxেপাষকতা করা5 যারা মানুেষর মেধ� সততা ও 

নীিত-ৈনিতকতার 9সাের িব>R ও 9িতকূল পিরেবেশও কাজ করেছ তােদরেক আিথ;ক ও 

ৈনিতক সমথ;ন েযাগােনা5 আমােদর সরকারও এ দায় এড়ােত পাের না5 সরকার েযেহতু 

েদেশ শািT ও সমৃিR বা<বায়েন অিবরাম কাজ কের যােO আর সুনাগিরক ৈতিরেত এসব 

িমিডয়া অব�াহতভােব কাজ কের যােO, তাই সরকােরর কত;ব� এেদর সহেযািগতা েদয়া5 

সরকাির িবkাপনই িমিডয়া=েলার অি<ে?র অন�তম <�5  

আ�াহ তা‘আলা মানুষেক 4মতা েদন তারঁ সৃিW করা পৃিথবীেত তার বাzােদর ওপর শািT 

9িতxা করা এবং সবাইেক এক আ�াহর দাস? করার জন�5 েনতৃ? পাওয়ার েসই 

েনতৃ?েক পিরচািলত করেত মানুষেক সw কােজ আেদশ ও অসw কােজ িনেষধ করার 

পেথ5 মুসলমান সারা পৃিথবীর কল�ােণর জন� কাজ করেব5 cধু মুসলমান নয় একজন 

মুসলমান অমুসিলমেদর জন�ও cভ ও হীত কামনা করেব5 দল-মত ও ধম; িনিব;েশেষ 

আ�াহর সকল বাzােক কল�ােণর পেথ আ�ান জানােব5 রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  
������� �	
������� 

‘দীন তথা ইসলাম হেলা মানুেষর কল�াণকািমতা5’3 

অতএব সবার কল�াণ সাধেন সেচW হওয়া উিচত5 সবার হীত িচTায় ব�াকুল হওয়া উিচত5 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

                                                 
3. বুখারী : ২০৫5 
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ُ ْ
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‘তারা এমন যােদরেক আিম যমীেন 4মতা দান করেল তারা সালাত কােয়ম করেব, 

যাকাত েদেব এবং সwকােজর আেদশ েদেব ও অসwকাজ েথেক িনেষধ করেব; আর সব 

কােজর পিরণাম আ�াহরই অিধকাের5’4 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর সকলেক তার দীেনর কল�ােণ কাজ করার তাওফীক দান 

ক>ন5 সবাইেক দুW িমিডয়ার মz 9ভাব েথেক দূের থাকার এবং সw িমিডয়া 9িতxা ও 

পিরচালনায় অlণী ভূিমকা রাখার তাওফীক দান ক>ন5 আমীন5 

                                                 
4 সূরা আল-হজ : ৪১5 


