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  েফসবুক বযববহাে ইসলহমী িনাদর্ নহ 

 

ই�হোনট বযববহেকহেী  হয়  িতিট মহনুুই  এন কম-েবি্ েফসবুক 

বযববহে কােনন েফসবুক  এন  পিিবীে  নযতম আালহিাত িবুয়ন 

েফসবুক   জগাতে  ক নতুন ্ি�ে নহমন  ে মহধযাম েকহানহ েদা্ 

িব�ব সহিধত বা�ন েকহিহওবহ সেকহােে গিদ টহলমহটহল বা�ন আবহে 

 ে মহধযাম দু�প িতকহেীেহ িমিযহ ছিিায় িদা�ন  অীলতহ ও ননতহাক 

সবনীয় কাে তুলাছন তরু  জােে  ানাকে কহাছই আজ  ই 

েফসবুক  ক আিফামে মাতহন  পিিবী জুাি  সংএয তরু-তরুী  ে 

মহধযাম  অবধ স�কর গিাছ  বং িমিযহে েহজর কহায়ম কোছন  

েতমিন  ে মহধযাম বহজহােহ মুসিলম ভহই-েবহন িনাজাদে কলযহুকে 

িা�হ ও জনবীতকে ধহেুহ  নযাদে মহাে ছিিায় িদা�নন িবশু 

আকীদহ ও িা�হ-োতনহে  সহেও সবজ বায় েগাছন যএন েয উ লক 

আসাছ েস স�াকর ইসলহামে িদক-িনাদর্নহ সবাজই ছিিায় েদওয়হ 

স�ব বা�  ে মহধযামন ইসলহম ও মহনবতহে ্�েহ  তিদন যএন 

ই�হোনাটে  ই ভহাুরয়হল দুিনয়হয় ইা� মত ইসলহম ও ইসলহামে নবী 

 বং তহঁে আদ র্াক  স�হন বহ   মহন িকংবহ তহে িবরাু িবাবকবীন 

   াহে াহিলায়াছ েকহানহ বহধহ ছহিহন আজ তহেহ াযহালােে স�ুএীন 

বা�ন তহাদে দহঁত ভহ�হ জবহব েদয়হ যহা�ন  পিিবীে িবাবকবহন 

মহনুাুে সহমান  কপ ত সতয তুাল ধেহ যহা�  ই েফসবুাকে মহধযামন  
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বতরমহান তহই েনককহে মুুহিক েলহকাদেও েদএহ যহা� েফসবুাকন 

িক� জুকহেবহাগরে   দুিনয়হয়  হ েোএই তহঁেহ িববতকে  ববহয়  ািন 

 ানক দুেহাহেী বহ রিাবীন েলহাকে উউ হাতে কহোুন  ানাক  যিহ 

 ভবয বহকয িলাএ িকংবহ  ্হলীন ছিব ে হ� কাে িনাজে ওয়হালন 

আে তহ তহাদে কহাছ ভহালহ লহগালও  ানাকে কহাছই েয 

নযহ�হেজনক  তীয়মহন বয় েসিদাক তহেহ েএয়হল কাে নহন  াদে 

েদাএ দাম েগাল বাব নহন ো�হ কাে েযাত বাব সহধযমত ভহালহ কিহ 

বাল েযাতন েস লাকযই বকমহন িনবাব আমেহ ো�হ কেব েফসবুক 

বযববহােে ১০িট ইসলহমী িনাদরি্কহ তুাল ধোতন  এালহ ম লত 

ইসলহামে আদ র্ েবহধ েিাকই আমহাদে সবহে েএয়হল কেহ দেকহেন 

আ�হব তহ‘আলহ আমহাদে সবহইাক বুেহে  বং মহনহে তহওফীক দহন 

করনন  

 

েফসবুক বযববহে িনাদরি্কহ : (১)  

 টহ জহনহ কিহ েয  িেিমত ল�হ নহেী ািে�াক উ�তহয় িনায় যহয়ন 

ল�হ নহেীে িবা্ু ভ ুু ৈব িকন আে ল�হ েএহয়হানহাক তহে জনয 

 কিট দুাযরহগ ভহবহ বয়ন  িট কলংিকত কেহাক  ক ধোনে েবই�িত 

গুয কেহ বয়ন  
  
 ত ব আ িন যএন েফসবুাক ি্�হাহােে বপু  িত�ম কাে েকহানহ 

েমায়াক েএহ্হলহা  েমাত উঠাত েদএাবন। তহে আলহ   াতহটহ 

রিাবীন বয় েয তহ েযন েকহানহ  ানরহাহিফে দপ্য আ নহে সহমান 
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েদএাত দহঁি কিোয় েদয়  িবহ আ িন ি্�হাহে বহ সহবরজনীন রিা 

বিবভুরত দপ্যহবিল েদএাত শর কােনন িকংবহ োহয়হল উেু� কাে েস 

বলাছ, ‘েব আমহে জীবন, আমহে  হুি য়, েব আমহে হদয়’... ইতযহিদ 

তাব ি য়  হঠক, আ িন তএনই িনি�ত বায় যহাবন েয েমায়িট 

‘িনলর�। ল�হ বলাত তহে িকছু েনই!’ 

  

েফসবুক বযববহে িনাদরি্কহ : (২) 

 টহ সবরস�ত িবুয় েয  িম যহ বযি�ে িা�হ, তহে সং�প িত  বং তহে 

আাহে-বযববহােে  িোয়  দহন কাে তহ বালহ তহে  াহিধকহে হ� 

িবুয়এালহন  ত ব যএন আ িন েফসবুাক কহেও তিয ে্য়হােে মধয 

িদায়  নুধহবন কোবন েয েস ে ম ও েমিক ভহালহবহসহে িবদযহলয় 

েিাক  হ্ কাে  াসাছ বহ  এনও েসএহান  ধযয়নেত, তাব আ িন 

তহে েিাক িনাজে বহত ধুায় িননন  নয ভহুহয়, তহাঁক  ক হা্ সিোয় 

িদন  বং তহে কহছ েিাক সস�হান সাে আসুনন 
  
েফসবুক বযববহে িনাদরি্কহ : (৩)   

িব��তহ ও সতযিননতহ বালহ  নযাদে সা� আ নহে স�াকরে েকা� 

িনেহ ুহে াহিবকহিঠ।  টহ গযহেহি� েদয়হ যহয় েয  ই সতযবহদী ও 

িব�� ববুেহ আ নহাক  কিদন আঘহত েদাব নহন িক� িমিযহবহদী, 

িব�হস ও আবহবীন েলহক আ নহে জনয এহামহএহই  কলযহু েডাক 

আনাবন  
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আ িন যিদ েফসবুাক  মন কহউাক েদাএন েয িকনহ নহম  কহ্ নহ 

কাে িকংবহ আকহে-ইি�াত  ানযে কিহ বাল েবিহয়  বং  মনিক  ে 

োায় এহেহ  ও ভয়�ে বযহ হে বালহ েয েস িনয়িমত িমিযহ বাল। েযমন 

মহনুাুে  ্ংসহ কুিহবহে জনয  ানযে েলএহ বহ ব�বয াুিে কাে  িবহ  

িনাজে কুষ  হিিরব ্হির উুহাে েস মিেয়হ, তাব আ নহাক িনি�ত বায় 

েযাত বাব েয তহাক আ িন িডিলট কোবনইন তহে সা� আ নহে 

স�কর ি�� কোতই বাবন কহেু, তহঁে উ িবিত আ নহে কিতই বায় 

আনাবন  
  
েফসবুক বযববহে িনাদরি্কহ : (৪)  

েয কহেও েফসবুক আ াডটএালহ আ নহাক উ কপ ত কোছ, বয়াতহ েস 

আ নহে োতনহাক ্হিুত কোছ িকংবহ আ নহে তিয বহ  হনাক 

সমপু কোছ  িবহ আ নহাক নতুন নতুন  িভ তহয় আালহিকত 

কোছ- িতিন ওই বযি� েিাক উুম েয তহে িনতয-নতুন আ াডাট শধু 

ে ম-ভহালহবহসহ িকংবহ উা�গ-উউক�হে কিহই ে্য়হে কােন তএন 

আ িন আাগে ববুাদে িনায়ই স�� িহকুনন  মনিক যিদ  ে েএসহেত 

িবাসাব  ানাকই আ নহাক ে্য়হে নহ কােন আে আ িন ি�তীয় জন 

েিাক দ াে িহকুনন কহেু তহাক �েু কাে আ নহে েকহানহ লহভ 

েনইন  
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েফসবুক বযববহে িনাদরি্কহ : (৫)  

আমহে ি য় েবহন, েমায়াদে েফসবুাক শধু যিদ েমায়েহ  ং্াবু কাে 

তাব তহ াবুাযহগয বাত  হাে, িক� যিদ েকহন েছালে সহাি  তয� 

 ায়হজান  ং্াবু কোতই বয়, তাব েসএহান েযন িহাক আ নহে 

আ�স�হনাবহধন ছিব ে্য়হে কেহ কএানহ আ নহে জনয ৈবধ বাব নহন 

তহে সহািই শধু  তীব  ায়হজনীয় েকহন আলহ  কোত  হােন েয 

আ নহাক স�হন কাে, আলহ  কোত াহইাল ্হিলন ও মহিজরত ্শ 

ায়ন কাে। ভাষহিাত  �হয় আ নহে সহাি  ায়হজনীয় তিয আদহন-

 দহন কোবন  ত ব েস আ নহাক সা�হধন কেহয়, আ নহে 

 ্ংসহয় িকংবহ  িভ তহয় মুম ববহে েকা� সীমহ ল�ন কোব নহন 

িক� আ িন যহাক বহ যহাদে েদএাবন েফসবুাক রিাবীনভহাব সা�হধন 

কোছ িকংবহ �ুহে সীমহ েিাক দ াে িগায় সা�হধন কোছ, েযমন : েব 

াহঁদ, আমহে মধু, আমহে ভহালহবহসহ ... ইতযহিদ বলাছ, তএন আ িন 

বুাে েনাবন েয েস বহ তহেহ ে ম-ভহালহবহসহে  তহেক িভিএিে। েস 

আ নহাক  স�হন কোব, আ নহে মযরহদহয় আঘহত েদাবন  ত ব 

আ িন আে তহাদোক আ নহে সহমান িহকাত েদাবন নহন  মনিক 

ি�তীয়বহােে মাতহও নহ।  
  
েফসবুক বযববহে িনাদরি্কহ : (৬)  

 াতযাকে িনজ্ লকয ও মানহাযহগ োয়াছন আ নহে মানহাযহগ ও 

রিাাক সবসময় উ�ততে করনন েফসবুাক রিাাবহধ স��  বং 

সু�ে দপি�ভি�ে েলহকাদে েছঁাক েবে করনন  মন বযি�ে স� 
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আ নহাক েকহানহ উ কহেই িদাত  হোব নহ েয  ই সহইাট শধুমহ� 

েগমস বহ েএল-তহমহ্হ িনায় বয� িহাকন  িবহ েয িক নহ গহানে 

িসালবল বহ  ং্ বহ ন বহ  ধঃ িতত ছহয়হছিবে দপ্য উউহ ন িকংবহ 

 নযাদে িনায় ঠহ�হ-ম্কতহ বহ জরিে িবুায় েএল-তহমহ্হ কেহ ছহিহ 

িকছুই জহান নহন আ নহে তহিলকহিটাক  িে�হে করনন তহ শধুমহ� 

সু�ে, দেকহেী ও ফল দ িবুয় ছহিহ িকছুই ববন কোব নহন সা�ব 

েনই  িট আ নহে জনয কলযহু িনায়ই িফাে আসাবন কহেু, সু�ে 

সুব  িোব্ আ নহাক সুএহদয সেবেহব কোব আে  সুব  িোব্ 

আ নহাক কুএহদয েদাবন  এন িসুহ� আ নহাকই িনাত বাবন 
  
েফসবুক বযববহে িনাদরি্কহ : (৭)  

েকহানহ িবুায় লহইক িদাল তহ আ নহে িদাক  ি েদএহাবন লহইক 

 হওয়হ বযি�াক আ নহে  িত আাবী কোবন যিদও আ িন  মন 

বযি� বন েয  াি নহ, েদাএ নহ, িকছু েবহাে নহ। েয শধু িনাজে 

ভহালহলহগহে ইুউ  কহ্ ঘটহয়  বং এহিনক বহাদই াাল যহয়ন  ত ব 

আ িন কী বলাছন, কী  িাছন  বং েকহনটহাত লহইক িদা�ন তহ 

েজান বুােই িদনন   

েফসবুাক কতই নহ ে ইজ ওা ন কেহ বায়াছ এহেহ  ও কুউিসত, যহ 

ধমর ও ািে� িবােহধীন আে কত জনাকই েদএহ যহয় িনবুরিুতহব্ত 

 সব ে ইজাক লহইক েদনন  িা তহেহ েএয়হল কােন নহ েয  ই 

লহইক েদয়হটহ ওই  হতহ উােহানকহেীাক  সব গহল-ম� ও 

নযহ�হেজনক কিহবহতরহয় আেও উউসহিবত কোবন তহে লহইক েদয়হে 
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মহধযাম িবুয়িট আেও  াহে  হাবন আ িন ভহালহ কােই জহানন েয, 

 নযহয় কেহ েযমন   েহধ  নযহয়  ছ�কহেী বায় তহে  সহে কেহও 

েতমিন   েহধন  িা তহেহ বুিুমহানে  িোয় িদাত  হােন   

বযহ হাে িনেবতহ ও িননপবতহ  দ র্ন কােন  মন কেহ বাল াটুল 

 াহেকহমী ওই বযি� িনরউসহিবত বাব, তহে উা�্য বযহবত বাব, 

 িধক  হঠক টহনহ িকংবহ  নযাক কু্ কেহে  শভ  িভ হায় ধহ�হ 

লহগাবন  
  
েফসবুক বযববহে িনাদরি্কহ : (৮)   

 নযাদে সা� িগভ  � েটক বহ ‘দহও  বং নহও’ নীিত  িেবহে করনন 

কহেু আ িন যিদ  ই নীিতে ও ে াালন তহবাল  িাােই আ িন 

 মন ্হির ে বযি� িবাসাব  িেিািত  হাবন েয িক-নহ সবিকছুাতই 

িবিনময়  তযহ্হ কাে-  মনিক  নুাাবেওন 

েফসবুাক আ িন ওই িবুয়এালহ ববুাদে সা� ে্য়হে কোত ভুলাবন 

নহ যহ নতুন েকহানহ  কহউ� েএহলহ ছহিহই  নযাদে সা� ে্য়হে কেহ 

স�ব।  বং যহাত আ নহে বহ তহাদে ওয়হল েিাক   বযহ হাে তহাদে 
 িতি�য়হও েদএহ যহয়ন 
িবিনময় বহ বদলহে জনয  া কহয় নহ েিাক েস জনযাবহাধে  িোয় 

িদনন ে্য়হোযহগয মান কোল েসিট ে হ�কহেীে সা�  িোয় বহ দীঘর 

স�কর আাছ িক-নহ তহে  িত েএয়হল নহ কাে  ব্যই ে্য়হে করনন 

আে �েু করন েয আ িনও েতহ তহাদে কহেও  হতহয় েকহানহ  কহে 

জবহব েদন িনন  িা তহে েও তহেহ িবুয়িট আ নহে জনয সংেকু 
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কাে েগাছনন বেং আ িন তহাদেটহ  িাবন আে তহেহও আ নহেটহ 

 িাবন আে  িটই সবাা এরর  ুর! 
  
েফসবুক বযববহে িনাদরি্কহ : (৯)  

আ নহে েফসবুক ওয়হাল শধু তহ-ই েহএাবন যহ সু�ে  বং কলযহুকেন 

আে আ িন িনিুু িবুয় েিাক হঁি্য়হে িহকাবনন কহেু তহ  ক 

 কহে এনহাব জহিেয়হব বহ ালমহন  হ  িকংবহ েকহানহ িবু� িবুয়াক 

মান কিোয় েদাবন কহেু,  মন বাত  হাে েয েকহানহ েমায়ে জনয 

গহানে েকহানহ  ং্ েোএ িদালন আে েস মহেহ েগল –আ�হব তহে 

ও ে েবম করন- তএন তহ তহে েকহানহ ববু াবু কেল যহ েস 

 নযাদে মহাে  াহে কেলন আে আ িন যিদ মহেহ যহন? তাব তহ েতহ 

আেও উা�াগে িবুয়ন  

সবসময় আ িন যিদ ম� বজরন নহ কোত  হােন তাব  �ত ো�হ 

করনন তহ শধু িনাজে মাধযই সীমহবু েহএুনন তহ  ানযে কহাছ  াহে 

কাে িনাজে এনহাবে  হ�হ ভহিে কেহে েকহানহ  ায়হজন েনইন  
  
েফসবুক বযববহে িনাদরি্কহ : (১০)   

আ িন ফলবতী গহছ েবহন, যহে ছহয়হ  নযাদোক   তহে তহ  েিাক 

েকহ কাে। যহে ফল  বসােে কুধহ েমটহয়ন আ নহে ববুেহ তিয 

েদবহে  ে তহাদে জনয উ কহেী িবুয় উ বহ ন করনন তহাদে ক� 

েবদনহয় আ নহে স�দহয়াক ্েীক করন, তহাদে উা�গ-উউক�হয় 

 বং তহাদে েদা্ে িা�হ-ে াে্হনী আ নহে ভহইাদে জহনহনন আ িন 
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সবহে কহাছ িহকুনন  াক  ানযে সহাি আ নহে েলনাদান ভহেসহময 

েকহ করনন তহাদে জনয েবহেহ বায় দহঁিহাবন নহন তহাদে সমহালহানহ 

কোবন নহন িকংবহ তহাদে বযি�গত িবুায় নহক গলহাবন নহন  

 হঠক,  িো্াু েজান েহএুন, আ িন িনাজে জীবানে  হতহএালহ িদায় 

 মে বাত  হােনন স�হানে সা� আ িন আালহিাত বাত  হােনন 

 মনিক মপতুযে  েওন  ত ব আ নহে েফসবুাকে  হতহিটাক বহনহন 

ইসলহামে ও ্হি�ে  বং েস �যর ও ভহালহবহসহেন  মন  হতহ যহ 

আ নহে নহম ও কীিতরাত সদহ সবরদহ আালহিাত ও নি�ত বাত 

িহবাবন সাবরহ িে মান েহএাবন আ নহে  িতিট কমরকহ�  যরাবকু 

কেহ বা�ন আে আমহাদে সবহইাক আ�হবে কহাছ  িতিট সমায়ে 

িবাসব িদাত বাবন  

আ�হব তহ‘আলহ আমহাদোক সবহইাক  যুি�ে ভহালহ িদকএালহ াবু 

কেহে  বং ম� িদকএালহ বজরন কেহে তহওফীক িদনন সকল ম� 

েিাক বহঁাহে  বং কলযহাু ্েীক তহওফীক দহন করনন  িতিট 

সময়াক আিএেহাতে স�য় বহিহানহে কহাজ বযয় কেবহে েস ভহগয দহন 

করনন আমীনন  

 

ই�হোনট  বল�ান 


