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দীন �চাের ই�ারেনট : সমেয়র দািব
(ক)
গত বছর ঢাকার মািলবাগ জািময়ার ৩০ সালা সমাবতর্ন অনু �ােন এক
মািকর্ন বাঙালী মুসিলেমর সে� আমার সাক্ষাৎ হয়। সাইদ নােমর
েসৗময-ভ� িমি� েচহারার তরুণিট েপশায় ইি�িনয়ার। বাব-মা’র জ�
বাংলােদেশ হেলও একজন আেমিরকান িহেসেবই তার জ�। অনয্
দশজন মািকর্ন িশশুর মতই িতিন বড় হন ইসলােমর ন-িনশানাহীন
েসকুয্লার পিরেবে। িনেজর বাবা-মােকও েদেখন িতিন অনয্ িশশুেদ
বাবা-মা’র অনু রূপ। ফেল ইসলাম কী বা মুসিলম আর অমুসিলেমর
মেধয্ তফাৎ েকাথা- েস বয্াপাের িতিন েকােনা ধারণাই পান িন।
িব�িবদয্ালেয় অধয্য়নকােলই িনেজর স�েকর্ �থম জান েত পাে
িতিন একজন মুসিলম। তারা বাবা বাংলােদশ েথেক আসা এক তাবিলগ
জামােতর সং�েশর্ কেয়কিদন কাটােনার পর বাসায় িফের তােক �থম
কােলমার কথা বেলন। িব�ািরত েশখার জনয্ েছেলেক তাবিলেগ
পাঠান। তাবিলগ েথেক েফরার পর �েকৗশলী সাইদ ইসলাম িনেয়
পড়ােশানা ও ঘাটাঘািট শুরু কেরন। এরপেরর কথাগুেলা তার িনে
জবািনেতই শুনুন:
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‘আিম তাবিলগ েথেক িফের ইসলাম িনেয় বয্াপক তথয্ তালা শ শ
করলাম। যাবতীয় তেথয্র জনয্ �থেম ই�ারেনেটর শরণাপ� হওয়া
আমােদর অভয্াস। ই�ারেনেট ইংেরিজ ভাষায় �চুর বই ও �ব�
েপলাম। আমার জ্ঞান িপপাসা েমটাবার েকােনা িবষেয়রই অভাব েন
েসখােন। িব�িবদয্ালেয়র েশষ বেষরএেস আিম িস�া� িনলাম ইি�য়ািরং
েশষ কের ইলেম দীন েশখার জনয্ পািক�ান বা আরেবর েকােনা েদেশ
যাব। িক� �ুেড� িভসার আেবদন কের েকােনা েদেশর পক্ষ েথেক
সাড়া েপলাম না। িব�িবদয্ালেয় েয সাবেজ� িনেয় পেড়িছ ত-ই আমার
জনয্ অ�রায় হেয় দাঁড়াল। পােছ আিম স�সী কাযর্কলাপ চালাই ি-না
েস ভেয় েকােনা মুসিলম েদশই আমােক েসেদেশর �িত�ােন এেলম
েশখার সু েযাগ িদেত চাইিছল না।
অবেশেষ আ�া-আ�ার নাগিরক হওয়ার সূ ে� বাংলােদেশর িভসা
েপলাম। িক� এেদেশর খবর িনেয় আমার ভীষণ মন খারাপ হেয় েগল।
কারণ আিম ই�ারেনেট বাংলােদেশর আেলম-উলামা ও মসিজদমাদরাসা স�েকর্ অেনক ঘাটাঘািট কেরও েতমন িকছু েপলাম না।
বাংলা ভাষায় েনেট (এটা আরও চার-পাঁচ বছর আেগর কথা) ইসলাম
স�েকর্ যা েপলাম তার অিধকাংশই েনিতবাচক। েনেটর তথয্ সমুে
উপযর্পুরী সাঁতার েকেটও েকবল একজন বাঙালী মাওলানার নামই
উ�ার করেত পারলাম। িতিন মাওলানা শামসু ল হক ফিরদপুরী। এ
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েথেক আমার ধারণা হল, বাংলােদেশ েতমন েকােনা মাওলানা েনই।
েনই আমার পড়ার মেতা েকােনা মাদরাসাও।
তেব উপায়�র আমােক বাংলােদেশর কথাই ভাবেত হেলা। ভাবলাম,
আেগ তাবিলগ জামােতর সে� বাংলােদশটা একবার ঘুের আিস।
অনািবল সু �র এই মুসিলম েদেশ িগেয় কাকরাইেলর তাবিলিগ
মারকােজ েপৗঁেছই আমার আে�লগুম। শত শত আেলম-উলামার
আনােগানা! েখাদ মারকােজই দ�ায়মান িবশাল মাদরাসা!’ তারপর আিম
ঢাকার েযখােনই যাই, েসখােনই েদিখ একািধক মসিজদ-মাদরাসা।
আনে� হৃদয় দুেল উঠত। গেবর্ ফুেল উঠল ব- এই না আমার
িপতৃভূ িম মুসিলেমর বাংলােদশ! তেব এত মসিজদ-মাদরাসা ও আেলমউলামা থাকা সে�ও আধু িনক েযাগােযাগ মাধয্ম ই�ারেনেট তােদর
উপি�িতর এই েশাচনীয় হাল েকন তা িকছু েতই আমার েবাধগময্ নয়’

(খ)
২০১০ সােলর েফ�য়ািরর ১০ তািরেখ ৈদিনক �থম আেলা’য় একিট
িরেপাটর্ �কািশত হয়। েসিট এখােন হুবহু তুেল ধরি ‘কয্াথিলক
ি��ানেদর ধমর্গুরু েপাপ েষাড়শ েবেনিড� েযসব ধমর্যাজক তাঁেদর ব
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িব�বয্াপী ছিড়েয় েদওয়ার জনয্ নানাভােব েচ�া চািলেয় যাে, তাঁেদর
জনয্ নতুন িনেদর্শনা িদেয়েছন। িতিন ধমর্যাজকেদর ওেয়বসা িনজ�
�গ েখালার িনেদর্শ িদেয়েছন। েপাপ গত শিনবার ধমর্ীয় বাণী �চাের
জনয্ এবং অনয্ ধমর্ ও সং�ৃিতর েলাকজেনর সে� কথা বলার জ
স�ব হেল সব মাি�িমিডয়া টুল বয্বহােরর পরামশর্ িদেয়েছন। েপা
েবেনিড� এক বাতর্ায় বেল, শুধু -েমইল বয্বহার বা ওেয়ব সাফর
করাই যেথ� নয়, িনেজেদর �কাশ করা এবং িনজ িনজ স�দায়েক
েনতৃ� েদওয়ার জনয্ ধমর্যাজকেদর সব ধরেনর �যুি� বয্বহার ক
উিচত। ভয্ািটকান েথেক �কািশত বাতর্া৮২ বছর বয়সী েপাপ আরও
বেলন, তরুণ ধমর্যাজকেদর নতুন �যুি�র সে� েবিশ কের পিরিচ
হওয়া উিচত। িতিন িবেনাদন গণমাধয্মগুেলার েযৗনতা ও সিহংসতাে
উসেক েদওয়ার �বণতায় উে�গ �কাশ কেরন। তেব েযাগােযােগর
েক্ষে� আধুিনক �যুি�র ভূয়সী �শংসা কেরন েপাপ। িতিন বে,
�যু ি� মানু েষর জনয্ সবেচেয় বড় উপহার। উে�খ, সা�িতক
বছরগুেলােত ওেয়েব েপােপর উপি�িত বয্াপকভা লক্ষ করা েগেছ
িভিডও ও ছিব আদান-�দান করার ওেয়বসাইট ইউিটউেব েপােপর
একিট িনজ� চয্ােনল রেয়েছ। এই চয্ােনেলর মাধয্েম েপাপ তাঁর ধমর
বাণী �চার কেরন।’
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(গ)
ই�ারেনট কীভােব ইসলাম �চাের ভূ িমকা রাখেছ তার ধারণা িদেত
‘আল-সু �াহ’ নামক একিট ইসলািম সাইেটর একজন দায়ীর ব�বয্ তুেল
ধরিছ। সাইেট �কািশত এক িনবে� িতিন বেলন, ‘ই�ারেনট চয্ােট
আমােক িনউিজলয্াে�র এক ব�ু জািনেয়েছ, িতিন বছর িতেনক আেগ
ইসলাম �হণ কেরেছন, তার বাবা-মা এখেনা এ স�েকর্ িকছুই জােনন
না। আেমিরকান েবান তরুণী জািমলা জািনেয়েছ, িতিনও ইসলাম �হণ
কেরেছন ই�ারেনেটর মাধয্েম। কােজর ফাঁেক ফাঁেক িতিন ই�ারেনট
েথেক ইসলািম বই-পু�ক ি�� কের রােখন। তারপর সা�ািহক ছু িটর
িদন েসগুেলা মনেযাগ িদেয় পেড়ন। িতিন আমার কােছ অেনক ছা� ও
গেবষেকর পেক্ষ েমইল কেরন। আিম ইসলাম স�েকর্ তাে
িজজ্ঞাসার জবাব েদই। আ সবর্েশষ েয েমইেলর জবাব িদেয়িছ েসিট
পািঠেয়েছন ১৫ বছর বয়সী এক বৃ িটশ তরুণ। িতিন আমার কােছ
জানেত েচেয়েছন মৃ তুয্দ�েক ইসলাম েকান দৃি�েত েদে? আিম
আেমিরকার হাভর্াডর্ িব�িবদয্ালেয়র এক অধয্াপ েকর েমইলও েপেয়
িতিন আমার কােছ ইসলাম িবষেয় অেনক িকছু জানেত েচেয়েছন।’
�থম অনু ে�েদ আমরা বাংলােদেশর আেলম-উলামার ই�ারেনেট
অনু পি�িতর করুণ বা�বতা স�েকর্ ধারণা পাই। বতর্মান িবে� এ
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সাইদ হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ নয়; েকািট েকািট। একটু িচ�া কের
েদখুন, শুধু ই�ারেনেট আেল-উলামার আনােগানা না থাকায় একজন
�েকৗশলী বাংলােদশেক মসিজদ-মাদরাসা আর আেলম-উলামার িদক
েথেক কত না কাঙাল েভেবিছেলন! পক্ষা�ের ইসলামপ�ীরা যখ
ই�ারেনট েথেক দূ ের তখন তােদর িবপক্ষ শি�গুেলা এেক কত
কােজ লাগাে�ন তা েচােখ আ�ু ল িদেয় ধিরেয় িদে� �থম আেলায়
�কািশত ি�তীয় অনু ে�েদর এই �িতেবদনিট। অেনেক মেন কেরন
ই�ারেনেট শুধু খারাপ ছিব আর িসেনমা েদখার কাজ হ, তােদর ভুল
েভে� িদেত ভূ িমকা রাখেত পাের তৃতীয় অনু ে�েদ তুেল ধরা আরিব
একিট �বে�র এই িকয়দাংশ।
আমরা যারা ই�ারেনট েথেক দূ ের, তারা মেন কির, বাংলােদেশর
কয়জনই বা ই�ারেনট বয্বহার কেরন। আমােদ এ অমূ লক ধারণা
েভে� িদেত একিট তথয্ই যেথ� েয এ েদেশর জাতীয় ৈদিনকগুেলা
ি�� ভাসর্ন যতজন পেড়, তারেচেয়ও অেনক অেনক েবিশজন পেড়ন
ই�ারেনট ভাসর্। েয পি�কার ি�� ভাসর্েনর পাঠক দুই লাখ তার েনট
ভাসর্েনর পাঠক অ�ত িতন লাখ। শীষর্ ৈদিনক �থম আেলা েথেক িনে
িপি� ৈদিনক আমােদর সময় পযর্� সবগুেলার েনট ভাসর্েনর পা
ি�� ভাসর্েনর ি�গুণ বা তারেচেয়ও েবিশ
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তাছাড়া আমরা জািন, বতর্মান সরকার ক্ষমতায় েছ িডিজটাল
বাংলােদশ গড়ার �তয্য় িনেয়। অতীেতর েয েকােনা সমেয়র েচেয়
েদেশ এখন ই�ারেনেটর বয্বহার েবেড়েছ। �েতয্ক সাংসদেক েন
সংেযাগ িবিশ� লয্াপটপ সরবরাহ করা হেয়েছ। েদেশর �িতিট কেলজ
এমনিক �ুেল পযর্� েনট সংেযাগ িবিশ� কি�উটার সরবরােহর
উেদয্াগ েনয়া হেয়ে। আগামী এক েদড় বছেরর মেধয্ েদেশর �তয্
অ�ল পযর্� ই�ারেনট েসবা েপৗঁেছ েদয়ারও সি�য় উেদয্াগ েন
হেয়েছ।
শুধু উ�ত বা উ�য়নশীল িবে�ই ন; অনু �ত িবে�ও আজ ই�ারেনট
বয্বহার বাড়েছ খুব �ত গিতেত। উ�ত িবে� এখন েলখাপড়া েথেক
িনেয় েকনাকাটা পযর� সবিকছু ই হে� ই�ারেনেটর মাধয্েম। েসিদন
েবিশ দূ ের নয় েযিদন বাংলােদেশর, অ�ত শহেরর েকািট েকািট মানু ষও
তােদর সব �েয়াজন েমটাবার জনয্ �থেম ণর্ েদেব ই�ারেনেটর
কােছ।
ই�ারেনেট ইংেরিজ ও আরিব ভাষায় একজন সাধারণ মানু ষ েথেক
িনেয় িবদ� গেবষক পযর্� এন েকােনা ে�ণী েনই যােদর জ্ঞােন
পযর্া� েখারাক েনই। দুিনয়া বা আিখরােতর �তুল তথয্ েনই। এর জন
েকােনা িনিদর্� ওেয়ব সাইেটর এে�স জানারও দরকার হয় না।
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�েয়াজনীয় তেথয্র একিট স�াবয্ শ� িদেয় গুগেল সাচর্ িদেলই উপ
হয় শত শত �ব� বা বইেয়র (িলংক) এে�স। তারপর েসই এে�েস
একিট মা� ি�েকই েপেত পাওয়া যায় কািকত তথয্। উদাহরণ �রূ
আমার িনেজর অিভজ্ঞতাটাই েশয়ার কির। আিম এই �ব�িট েলখা
আেগ ই�ারেনেট আরিব ভাষায় ‘আদ-দাওয়াতু ইলা�াহ আবরাল
ই�ারেনট’ (অথর্া, ই�ারেনেটর মাধয্েম ইসলাম �চা) িলেখ সাচর
িদলাম। েবশ এ স�েকর্ দশ বােরািট �ব� েপেয় েগলাম। বক্ষম
িনবে�র তৃতীয় অনু ে�েদ উ�ৃ ত ‘আল-সু �াহ’ সাইেটর স�ান আিম
এভােবই েপেয়িছ। িক� বাংলায় এভােব েকােনা শ� িদেয় ইসলািম
েকােনা �ব� বা বই পাওয়া সহজ নয়।
আরিব এবং ইংেরিজ ভাষাভাষীরা তােদর হক যথাযথভােব আদায়
করেছন বলেল অতুয্ি� হেব না। অথচ এই দুই ভাষার পরই পৃিথবীর
অনয্তম বহুল বয্বহৃত ভাষা বাংলায় এর হক �ায় পুেরাটাই অনা
রেয় েগেছ। বাংলায় ইসলােমর বাইেরর িবষয় ই�ারেনেট অভাব েনই।
িক� ইসলািম িবষয় েনই বলেলই চেল। যা-ও আেছ তার অিধকাংশই
িবিভ� িব�া� মতাদশর্ীেদর সরবরাহকৃত।
তাই �ে�য় উলামােয় েকরােমর কােছ অনু েরাধ, এই অ�িতেরাধয্
ই�ারেনট আ�াসেনর যু েগ আপনারা এেক আর এিড়েয় চলেবন না।
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মে�র সবর্�াবী িব�ােরর আেগই আপনারাও এিগেয় আসুন সু�েরর
িব�াের। আ�াহ আমােদর সহায় েহান। আমীন।

11

