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দীনী কাজ সহিজকরেণ কি�উটার
কি�উটার ও ই�ারেনট সাধারণত সংবােদর িশেরানােম আেস
েনিতবাচক খবেরর জনয্। এসব পেড় �যুি�র এ দুই িদগ� স�েকর্
নাওয়ািকফ েলােকরা ভােবন কি�উটার-ই�ারেনট মােনই েনিতবাচক
িকছু । তাঁেদর এ ধারণা এেকবােরই অমূ লক। এ দু েয়র ইিতবাচক ও
কলয্াণকর িদকগুেলা জানেল তাঁেদরদৃি�ভি� েয স�ূণর্ পাে� যােব
হলফ কেরই বলা যায়। আপিন যিদ হন েকােনা িবদ� গেবষক িকংবা
�াজ্ঞ আে তথা ফকীহ বা মুহাি�স তেব ক�উটার হেত পাের
আপনার জনয্ এক অক�নীয় উপকারী ব�ু। উদার অকৃপণ সহেযাগী।
আপিন িব�িবদয্ালেয়র ছা� েথেক িনেয় েয েপশারই েহান না েকন
কি�উটার হেত পাের আপনার িব�� সহায়তাকারী। তাই পৃিথবীর
তাবৎ েদেশর মানু ষ এই য�িটর ওপর িনভরর করেছন িনি�র্ধায়। িবে�
বতর্মােন কি�উটার বয্বহারকারীর সংখয২০০ েকািট। (ৈদিনক �থম
আেলা : ৮/৭/২০১২)
�থেমই আমােদর মাথা েথেক কি�উটার স�েকর্ েনিতবাচক িচ�ার
ভূ ত তাড়ােত হেব। �িতিট ব�রই ভােলা-ম� িদক থােক। িবষ েকন
ৈতির হয়? মানু ষ মারার জনয? নাহ, মানু ষ বাঁচােনার জনয্ই এর সৃি�।
িবষ িদেয় িবষধরেক েমের মানু েষর জীবন বাঁচােত হয়। িক� মানু েষর
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ভুল বয্বহােরর কারেণ তা হেয় ওেঠ মানুেষর �াণ হরণকারী। অতএব
েদাষ িবেষর নয়; এর বয্বহারকারীর। একিট ধারােলা বিট িদেয় আপিন
তরকাির কাটেবন নািক মানু েষর গদর্ান উিড়েয় েেবন েস িস�া� েতা
আপনােকই �হণ করেত হেব। মানু ষ মারা যােব বেল েতা আর ঘরসংসার েথেক �েয়াজনীয় এই ধাতবেক িবতািড়ত করেত পােরন না।
তাহেল তরকাির ছাড়াই ভাত েখেত হেব। কি�উটার-ই�ারেনেটর
বয্াপারিটও অেনকটা েস রকম এর ভােলা-ম� িনভর্র করেব
বয্বহারকারীর ওপর। অতএবকি�উটার-ই�ারেনটেক ম� না ঠাওের
েনিতবাচক বয্বহার েরাধ করেত হেব। সমােলাচনা করেল করেত হেব
এর অপােরটেরর। �চিলত বাগধারার িবপরীেত বলা যায় পাপেক নয়
পাপীেক ঘৃ ণা করুন।
আমােদর শুরুেতই বুেঝ িনেত হ, বতর্মান িবে� কি�উটার এমন
এক �যু ি�র নাম পৃিথবীর সবিকছু েতই যার সাহাযয্ অপিরহাযর্। যা
অবদান অন�ীকাযর্। পৃিথবীর সব য�ই বতর্মােন কি�উটারাইজড
কি�উটােরর �তয্ক্ষ বা পেরাক্ষ সাহােযয্ পিরচািলত। ে,
সািহতযচচর্, সািহতয-কলা সবিকছু েতই কি�উটার �সািরত কেরেছ তার
সাহােযয্র হাত। কৃি, বািণজয, চাকির েথেক িনেয় েহন েকােনা েপশা
েনই উ�ত িবে� যােত কি�উটােরর সাহাযয্ েনয়া হয় না। ক্ষু
কয্ালকুেলটর আর েমাবাইল েথেক িনেয় িটি, েরিডও, সাইেকল, গািড়
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ও েরল, েতমিন যা�ীবাহী িবমান েথেক িনেয় সব ধরেনর যু �া�,
েবামারু িবমা, সাবেমিরন, টয্াং-কামান- সবগুেলা

�ত ও

পিরচািলনায় কি�উটােরর সাহাযয্ �হণ আজ িব�জনীন বা�বতায়
পিরণত হেয়েছ। পৃিথবীর সবাই যখন কি�উটােরর মাধয্েম িনেজর
কাজ সহেজ ও �� সমেয় সমাধা করেছ তখন েকউ যিদ এর িবরুে�
আিড় কের বেস থােকন তেব তা হেব িদবােলােকর িবরুে� েপঁচার
দশা।
এবার আসু ন এর িকছু উপকারী িদক আেলাচনা করা যাক :
ভাষা চচর্ বা িশক্ষ েক্ষ :
গেবষকরা অিধকাংশই একািধক ভাষা চচর্ কেরন। তােদরেক জানেত
হয় িবিভ� ভাষা। ভাষা িশক্ষায় কি�উটার আপনােক অভূতপূব
সহেযািগতা েদেব। আপিন ভাষা ও সািহতয্ চচর্ার জনয্ �েয়াজন
��গুেলার সফট বা িপিএফ কিপ সং�হ কের পড়েত পােরন। এ
স�িকর্ত অিডও শুেন আর িভিডও েদেখ উপকৃত হেত পােরন। আরব
আর ইংেরিজ ভাষা িশক্ষা বা চচর্াই সাধারণত এ েদেশর েলােকরা ক
থােকন। আমার বয্ি�গত সং�েহই রেয়েছ অেনক অিডও। ব�ব,
শ�াথর, িশক্ষামূলক িভিডও। আরবী িশক্ষার জনয্ েসরব েথেক
সংগৃহীত অেনক িকতাব রেয়েছ। ইংেরিজ েশখার জনয্ অিডও ও িভিডও
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েতা য�ত�ই পাওয়া যায়। আপিন বড় বড় কি�উটার ও এর য�াংশ
িবে�তা এবং অিডও-িভিডও িব�েয়র েদাকানগুেলায় েযাগােযাগ কের
এসব সং�হ করেত পােরন। অেনক িভিডও িকনেত পাওয়া যায়
েযখােন সারা পৃিথবীর সবগুেল গুরু�পূণর্

ও � মণ �ট সি

ধারািববরণীসহ িকনেত পাওয়া যায়। েপন�াইভ বা হাডর্িড� িকেন িবেন
পয়সায় (USB drive) ইউএসিব েপােটর ঢুিকেয় পিরিচত কারও কাছ
েথেক এসব সং�হ করেত পােরন। ই�ারেনট েথেক ি� ডাইনেলাডও
কের িনেত পােরন। (ই�ারেনেট েবিশর ভাগ তথয্ই িনামূ েলয্ সং�হ
করা যায়। খুব অ� িকছু সাইট আেছ েযখান েথেক িকছু িনেত হেল
মূ লয্ পিরেশাধ করেত হয়) এই সাইেট েগেল আপিন �েয়াজনীয়
অিধকাংশ িজিনসই খুঁেজ পােবন। এিটই পৃিথবীর সবেচ বড় িভিডও
েশয়ািরং সাইট : http://www.youtube.com/ ইউিটউেব ঢুকেল
আপিন িনে�া� কয্াটাগির তথয্গুে খুঁেজ পােবন :









Trending
Popular
Entertainment
Sports
News & Politics
Comedy
People & Blogs
Science & Technology
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Gaming
Howto & Style
Education
Pets & Animals
Autos & Vehicles
Travel & Events
Nonprofits & Activism

তেব ইউিটউব বয্বহাের সাবধান থাকেত হে; কারণ ভােলার পাশাপািশ
ম� অেনক িকছু ও এখােন থােক।
সবেচ বড় কথা ভাষা িশক্ষার জনয্ অিভধান অপিরহাযর্ অনুষ�। িব
�চিলত বড় ও জনি�য় ভাষাগুেলার অিভধান ই�ারেনেট অহরহ পাওয়া
যায়। আমােদর বাংলা, ইংেরিজ ও আরবীর িডিজটাল অিভধানও পাওয়া
যায় অেনক রকেমর এবং নানা ৈবিশে�য্র। আর সবেচ মজার িবষয়
হেলা, এসব অিভধােনর েকােনা েকােনাটায় শে�র উ�ারণ েদয়া থােক।
আবার েকােনাটােত ছিবও েদয়া থােক, যা একজন িশক্ষাথর্ী 
িবদয্াথর্ীেক �ভূত সহেযািগতা কের। আর শ�িট যিদ ইংেরিজ হয় তে
ডান বাটেন ি�ক করেল েদখেবন Synonyms তথা �িতশ� েলখা
আসেছ। ওটােত ি�ক করেল আপিন িসেল� করা শে�র অেনকগুেলা
�িতশ� বা সমাথর্েবাধক শ� েদখেত পােবন। এিট আপনােক ভাষা
েশখায় বড় কাজ েদেব।
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গেবষণা ও ইলমী তাহকীেকর জনয :
আপিন যিদ হন েকােনা গেবষক বা পি�ত তথা িব�ান বয্ি, তেব েতা
আপনার পড়ােশানার মেধয্ ডুেব থাকেত হয়।

িন�য় আপনােক

িবশাল বইেয়র সং�হশালা গেড় তুলেত হয়। এর জনয্ েযমন �েয়াজন
পযর্া� জায়গার েতমিন দরকার �চুর অেথর্র। তদুপির েলে ও
সবর্সা�িতক বইগুেলা সং�হ করেত গলধঘমর্ হেত হয়। অেনক স
�চুর টাকা থাকেলও নানা কারেণ সং�হ করা স�ব হয় না। অথচ
শুনেত অবাক লাগেলও বা�ব েয বই আপিন িনজ শহের বা েদেশ হেনয
হেয়ও খুেঁ জও সং�হ করেত পারেছন না তা আপিন ই�ারেনট েথেক
কেয়কিট ি�েকর িবিনমেয়ই সং�হ করেত পােরন। আমার বয্ি�গত
সং�েহ কেয়ক হাজার �াচীন ও দু লর্ভ ��সহ �ায় সবগুেলা ইসলাম
েরফাের� ��ই রেয়েছ।
আপিন যিদ হন িবদ� গেবষক, যােক �িত মুহূেতর্ নানা তথয্ সং�
করেত হয়, জ্ঞ-িবজ্ঞােনর নানা শাখায় িবচরণ করেত , তেব
আপিন (Encyclopedia Britannica) এনসাইে�ােপিডয়া ি�টািনকা
িকংবা (Encarta) এনকাটর্ার মেতা িব�েকাষগুেলা আপনার কি�উটাে
সংরক্ষণ করুন। সহেজই আপিন �েয়াজনীয় িনভর্রেযাগয্ তথয্
করেত পারেবন। শুনেল অবাক হেবন েয ি�টািনকার মেতা পৃিথবীর
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সবেচ বড় িব�েকাষ �ণয়ন কতৃর্ক্ষ েঘাষণা কেরে, আগামীেত তাঁরা
েকবল এর কি�উটার বা ই�ারেনট ভাসর্নই �কাশ করেবন। এরপর
েথেক এর আর �কািশত বা মুি�ত কিপ পাওয়া যােব না। (আমার
বয্ি�গত সং�েহ এই দ’িট সফটওয়ারও আেছ। অিভজ্ঞতা েথেকই আি
কথাটা িলেখিছ।)
আপিন যিদ হন মুহাি�ক তথা েশকড় স�ানী আেলম তাহেল আপনার
জনয্ও রেয়েছ িবশাল িদগ�। বয্ি�গত অিভজ্ঞতায় েদেখিছ
করেলও �েয়াজনীয় শত শত আরবী েরফাের� �� বয্ি�গতভােব
সং�হ করেত পাির িন। ভারত-পািক�ােনর সবর্েশষ অেনক উদুর্ িকতা
সং�হ করাই েযখােন চাি�খািন কথা নয়, েসখােন েসৗিদ আরবসহ
আরব িবে�র গেবষণামূ লক দরকারী নতুন-পুরাতন িকতাব সং�হ করা
েতা অেনক সময় অস�বই হেয় পেড়। সরাসির েসৗিদ আরব েথেক
আনােনার েয খরচ তা শুেন েতা রীিতমত আঁতেকই উঠেত হয়।
ইলেমর

তী�

িপপাসু রাও

এখােন

এেস

হাল

েছেড়

েদন।

আলহামদু িল�াহ, আপিন ই�ারেনেটর মাধয্েম িনেজর কিউটােরই
যখন ইে� তখনই �েয়াজনীয় েয েকােনা িকতাব ডাইনেলাড কের
িনেত পােরন। আরেবর আেলমগণই পৃিথবীর একমা� জািত যারা
িনেজেদর সকল ��ই ই�ারেনেট িবনামূ েলয্ সবার জনয্ উ�ু� কে
েদন। বতর্মান বা অতীেতর বড় বড় আেলমেদর খুব কম সংখয্
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িকতাবই পােবন ই�ারেনেট তারা যা সবার জনয্ অবািরত কের েদন
িন।
যারা মুফতী বা মুহাি�স িকংবা আেলেম দীন তাঁেদর জনয্ কি�উটার
অপিরহাযর্ কের িদেয়েছ আরবেদর আিব�ৃত একিট সফটওয়ার। েসিট
মূ লত একিট িবশাল লাইে�ির। যার নাম (‘ )ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔমাকতাবা
শােমলা’ বা সু িব�ৃ ত িডিজটাল লাইে�ির’। আদেতই তা এক িবশাল
লাইে�ির। ধরুন আপিন একিট ফেতায়া িলখেত যাে�ন িকংবা েকােনা
ইলমী তথা গেবষণামূ লক িনব� বা �� ��ত করেত মন� কেরেছন
তাহেল আপনােক সংি�� িবষেয় অেনক েরফাের� �� সং�হ করেত
হেব। তােত সরবরাহকৃত �িতিট তেথয্র েযমন ‘মাসদার’ বা সূ �
জানেত হেব েতমিন তার সতয্াসতয্ও িনরূপণ করেত হেব। আপনা
এর জনয্ েযমন অেনক ল�া সময় িদেত হেব েতমিন �েয়াজনীয়
��গুেলাও আপনার সং�েহ থাকেত হেব। মাকতাবা শােমলা আপনােক
এ েক্ষে� অতুলনীয় সহেিগতা েদেব। এেত পােবন আপিন কুরআন,
তাফসীর, হাদীস, শুরুহুল হাদ (হাদীেসর বয্াখয), িফকহ, উসূ েল
িফকহ, ফেতায়া ও উলূ মুল হাদীেসর যাবতীয় েরফাের� ��। আপনার
কি�উটাের এই িডিজটাল লাইে�ির সি�েবিশত কের আপিন আকাশ
হােত পাবার আন� েপেত পােরন।
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েযমন ধরু আপিন েকােনা দীনী িবষেয় িনব� িলখেছন, এখন অবশয্
এেত পিব� কুরআেনর আয়াত থাকেব। থাকেব তার বয্াখয্া বুঝে
সিঠক তাফসীর। েতমিন থাকেব সংি�� িবষেয় রাসূ েলর হাদীস,
িফকহিবদ ও মুহাি�সগেণর ব�বয্। এসব সং�হ করেত আর তা
যাচাই-বাছাই করেত আপনােক অেনক কাঠখড় েপাড়ােত হেব। �থেম
আপনােক তথয্িট েকান িকতােব আেছ তা জানেত হেব। তারপর
আপনােক ওই িকতাব সং�হ করেত হেব। এরপর আপনােক পাতা
উে� উে� কাি�ত তথয্িট েকান পাতায় আেছ তা �থেম জানেত হেব
এবং এেকএেক পাতা উে� েস পযর্� েযেত হেব। তারপরও আপনােক
আপনার ওই েলখায় এই উ�ৃিতর বাকয্ বা শ�গুেলা সংেযাজন করে
হেব

িনভুর্লভােব। বলাইবাহু,

এখােন

অেনকগুেলা কিঠন ও

সময়সােপক্ষ কাজ করেত হেব। অথচ এর সবগুেলা কাজই আপনা
িনিমেষ কের েদেব এই শােমলা নামক িডিজটাল লাইে�ির। আয়াত বা
কাি�ত বােকয্র স�াবয্ শ� িলেখ �েয়াজনীয় কয্াটাগিরেত সাচরেলই
ওই িকতাব, তার পৃ�া না�ার ও খ� না�ারসহ হুবহু আপনােক সরবরা
করেব। আপিন শুধু উ�ৃিত িচ� িদেয় �েয়াজনীয় অংশটুকু আপনার
েলখায় সংেযাজন করেবন। আয়ােতর বয্াখয্া িকংবা হাদীেসর তবকা ব
�র ও বয্াখয্া স�েকর্ িনি�ত হেয় আপিন সহেজই িনেজর ইলম �চ
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করেত পারেবন এবং িনেজও িনভুর্ল ইসলামী জ্ঞান হািসল কর
পারেবন।
িশক্ষামূ কােজর জনয :
িশক্ষামূ কােজর জনয্ কি�উটার আপনােক েদেব অক�নীয় সব
সহেযািগতা। উপের েযমনিট বলা হেয়েছ েস উপােয় আপিন আপনার
িবষয় সংি�� অিডও, িভিডও সং�হ করেবন। নানা েলসন পড়েবন আর
শুনেবন। আর আপনার সািবর্ক সহেযািগতায় েতা িডিজটা
িডকশনািরগুেলা থাকেছই। আমােদর অেনক িশক্ষাথর্ী এমনিক িশক
পযর্� েদি-িবেদিশ অেনক শে�র উ�ারেণ ভুল কের থােকন। নানা
কারেণ তাঁেদর েকােনা েকােনা শে�র উ�ারেণ আ�িলকতা িকংবা
অশু�তার �ভাব লক্ষয্ করা যায়মন পূ েবর্ বলা হেয়ে, এই সমসয্া
দূ রীকরেণ অেনক অিভধােন উ�ারণ েশানারও বয্ব�া রাখা হেয়েছ।
ভােলাভােব শ�াথর্ হৃদয়া�মর করেত েযন পােরন েস জনয্ েকাে
েকােনাটায় সংি�� িচ� বা ছিবও েদয়া হয়।
িসংহভাগ মানু ষই েলখাপড়া বা ভাষাচচর্ার েক্ষে� বানান িনেয় ঝােমল
পেড়ন, তােদর জনয্ ইংেরিজ ও বাংলায় রেয়েছ দারুণ বয্ব�া।
েকােনা ডকুেম� বা েলখায় ইংেরিজ েয েকােনা শ� েলখার পর
(Enter) ‘এ�ার’ বাটন চাপেল শ�িটর বানান ভুল থাকেল তােত লাল
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আ�ার লাইন থাকেব। তখন ডান বাটন ি�ক করেলই এর স�াবয্
সিঠক বানান েদখােব। েসটােত ি�ক করেল অেটােমিটক আপনার
বানান শু� হেয় যােব। স�িত বাংলা ে� েচকারও বয্াপকভােব
বয্বহৃত হে� ‘সৃ ি� অিফস টুলস’, ‘�ব বাংলা ে�ল েচকার’ �ভৃিত
ে�ল েচকার পাওয়া যায়। িনে�া� িঠকানায় িগেয় ই�ারেনট েথেক ি�
বাংলা ে�ল েচকার ডাউনেলাড কের িনেত পােরন। এই সফটয়ারিটেক
িনেদর্ িদেল আপনার েলখায় েথেক যাওয়া বানান ভুলগুেল িচি�ত
করেব। একইসে� শ�িটর
করেব।

স�াবয সবগুেল শু� বানানও �দশর্

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

download.html
আপিন যিদ আ�হী ছা� হন তেব �চুর সাধারণ জ্ঞােনর উপা
কি�উটাের সং�হ করেত পােরন। তারপর িনয়িমত তা েথেক আপনার
েভতেরর ভা�ারেক সমৃ � করেবন। সাধারণ জ্ঞান বাড়ােনার মত �চু
বই পাওয়া যায়। িবিভ� ঐিতহািসক ঘটনা বা বয্ি�র ওপর ৈতির করা
সিচ� �িতেবদন ও ডকুেম�াির েদেখও িনেজর জ্ঞাে িদগ�েক
�সািরত করেত পারেবন। পারেবন অনয্ দশজন েথেক এিগেয় েযেত।
কি�উটােরর মাধয্েম িশক্ষার েক্ষে� সবেচ েবিশ উপকৃত হেত প
আমােদর ধমর্ীয় িশক্ষায় আ�হী-েবােনরা। পদর্ রক্ কের দারু
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উপােয় আপনারা সরাসির দীনী ইলম হািসল করেত পােরন। ইেতামেধয্
এ বয্ব�া আরব িবে�র অেনক িব�িবদয্ালেয় চালু করা হেয়েছ। আ
তা হেলা, েছেলেদর সামেন িশক্ষক �াস েনে, তােদরেক সামেন
েরেখ েবােডর্ পাঠয্ িবষয় বুিঝেয় েদেবন আর কি�উটাের �েজ�
লািগেয় কােছ বা দূ ের অবি�ত েমেয়েদর পৃথক কেক বেস তারা এই
পাঠ সরাসির েদখেত পারেবন। অথচ এই েমেয়েদর েকউ েদখেত
পারেবন না।
দীনী ইলম হািসেলর েক্ষ :
আমােদর বয্ জীবেন অেনক সময়ই স�ব হয় না বড় বড় আেলমেদর
সাি�েধয িগেয় ইলম হািসল করা। কি�উটার আমােদর জনয্ এ েক্ষ
দারুণ সুেযাগ এেন িদেয়েছ। ঘে বেস আমরা তাঁেদর আেলাচনা ও
ওয়াজ-নসীহেতর িসিড সং�হ কের িকংবা কােরা িসিড েথেক িবনামূ েলয্
কিপ কের িনেজ শুেন উপকৃত হেত পাির। বাংলােদেশর জনি�য় �ায়
সব আেলম-উলামার ওয়ােজর িসিডই এখন সবর্�

পাওয়া যায়।

কি�উটােরর েদাকানগুেলায়‘ডাউনেলাড করা হয়’ িলেখ েদয়া থােক।
েসখােন িগেয়ও আপিন এসব দীনী আেলাচনা আপনার কি�উটার বা
েমাবাইেলর জনয্ সং�হ করেত পােরন। িকংবা অেনয্র কি�উটা
েথেক িসিড রাইট কেরও িনেজর কি�উটাের িনেত পােরন।
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অেনক সময় জানার জনয্ িকংবা েলখায় উ�ৃিত েদওয়া িকংবা তাহকীক
বা গেবষণার েক্ষে� পিব� কুরআেনর আয়াত বয্বহার করেত,
আয়ােতর না�ার, সূ রা ইতয্ািদ জানেত ও উে�খ করেত হয়। এখন
যারা পিব� কুরআেনর হােফজ নন, তেব েমাটামুিট িনয়িমত কুরআন
িতলাওয়াত কেরন এর অথর্ বুেঝ, তাঁর েক্ষে� েদখা যায় হয়েত
আয়ােতর একিট শ� বা িকছু অংশ মেন পেড়। সূ রা বা আয়াত না�ার
খুঁেজ েবর করেত হােফজ সােহবেক িজেজ্ঞস করেত , নয়েতা অেনক
কাঠখড় েপাড়ােত হয়, তাঁর জনয্ কি�উটাের রেয়েছ দারুণ বয্ব�
আপিন ‘কুরআন সাচর’ ে�া�াম িবিশ� েকােনা সফটওয়ার কােরা কাছ
েথেক সং�হ করুন। িকংবা সরাসির ই�ারেনেট সাচর্ িদেয় ইনেলাড
কের কি�উটাের সংরক্ষণ করুন। এিট শুধু আপনােক আয়াত খু
েবর করেতই সহেযািগতা করেব না। �ত� রীিতর কারেণ কুরআেনর
আয়াত েয েকউ িলখেত বা টাইপ করেত েযখােন �ায় বয্ি�ই টুিকটািক
জানা অজানা ভুল কেরন েসখােন আপিন িনভুর্লভােব আপনার েলখা বা
জন গেবষণাপে� আয়াত বা উ�ৃ িত সংেযাজন করেত পারেবন।
সু � িবেনাদন েযাগােনার েক্ষ :
আপিন কি�উটাের পছে�র সব িনেদর্াষ িভিডও সং�হ করেবন
আপনার কি�উটাের। সময় সু েযাগ মত েসগুেলা শুেন আপনা
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িবেনাদন তৃ�া েমটােবন তা িদেয়। িবে�র বড় বড় সব �ারী সােহেবর
িতলাওয়াত, েযমন ম�া ও মদীনার মসিজেদর িবখয্া ইমামগেণর হৃদ
জুড়ােনা কুরআন িতলাওয়াত, �ারী আবদু ল বােসত েথেক িনেয়
বতর্মােন সব িবখয্া �ারীগেণর িতলাওয়াত সং�হ কের আপিন
িনেজর জীবনেক রাঙােত পােরন পিব� িবভায়। তাছাড়া েদশীয়সহ
আ�জর্ািতক সব ইসলামী িশ�ীেদর হৃদয়কাড়া স গান ও আবৃ ি�ও
আপিন সং�হ করেত পােরন উপের বলা আসা প�াগুেলা অবল�ন
কের।
আপিন ঐিতহািসক নানা ঘটনার তথয্ ও ইসলামী ইিতহােসর িবখয্া
সব ঘটনার িববরণমূ লক িবিভ� �ামাণয্িচ� েদখেত পােরন। মজার
মজার সব ইসলামী কাটুর্ন পাওয়া যায়। এসবও সং�হ করেত পােরন
উপযু র্� প�ায় এর মাধয্েম আপিন েযমন সু� িবেনাদন চািহদা েমটােত
পারেবন, েতমিন পারেবন িনেজর জ্ঞান ভা�ারেক আরও সমৃ� এব
িনেজেক আরও শািণত করেত। তেব এসব কাটুর্ন ও ডকুেম�াির
সাধারণ ইংেরিজ ও আরবী ভাষায় েবিশ পাওয়া যায়। বাংলােত িকছু
ডািবংকৃত িভিডও পাওয়া যায় রাজধানীর সমৃ � সব ইসলামী �কাশনী
পাড়াগুেলায়। ই�ারেনে ঢুেক islamic cartoons িলেখ সাচর িদেল
অেনক সু �র সু �র িশক্ষণ কাটুর্েন িলংক খুঁেজ পােবন। েসগুেলা
েথেক বাছাই কের আপিন পছে�র কাটুর্ন ডাইনেলাড কের িনেত
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পােরন। েসগুেলা আপিন িনেজর কি�উটাের েসভ কের েরেখ পছ�
মত সমেয় েদখেবন এবং অনয্েক েদখেত েদেবন।
েলখােলিখর েক্ষ :
যারা েলখােলিখ ও সািহতয চচর্ কেরন তারা সবাই জােনন �কৃতপেক
এ কাজিট কত কিঠন। একজন েলখকেক তাঁর এ সহজাত �িতভা
িবকােশ এবং জীবেন �িত�া লােভ কতটা তয্া, সংযম ও অখ�
অধয্াবসায় চািলে েযেত হয় তা শধু সংি�� বয্ি� জােনন। বয্ি�গ
অিভজ্ঞত েদেখিছ, একিট েলখা ৈতির করেত িগেয় কখেনা ওই কাগজ
হািরেয় েফেলিছ, কখেনা একিট তেথয্ জনয �মসাধয �ায় পূ ণর্া একিট
েলখা িদেনর পর িদন পেড় েথেকেছ। কখেনা েদখা েগেছ, বহ কে�
একিট রচনা ��ত কেরিছ িক� সময় মেতা েপৗঁছােন স�ব হয় িন,
িকংবা িকছু অথর বয্ করার পরও েসেকেল ও দািয়�জ্ঞানহ ডাক
বয্ব�া অিভশােপ তা আর স�াদেকর হাত পযর্ েযেত পােরিন।
আরও দু ঃখজনক বয্াপার হেল, েকােনা কিপ িনেজর কােছ না থাকায়
এমন অেনক েলখা িচরতের হািরেয় েগেছ। তা আর কখেনা উ�ার করা
স�ব হেব না। আমার অনু ে�খেযাগয্ েলখােলিখ জীবেন �থম েয বইিট
আিম অনু বাদ কেরিছ অেনক আেবগ আর ভােলাবাসা িদেয়, েস
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পা�ুিলিপিট আিম উ�ার করেত পারিছ না। তাই চাইেলও পারিছ না
েসিট �কাশ করেত, িকংবা অ�ত তার েচহারাখািন েদখেত।
অথচ এই কি�উটার এেস অব�ার আমূ ল পিরবতর্ন ঘটাল। আেগ
একিট খসড়া করেত হত, তারপর েসিট ে�স কের ে�রণেযাগয্ করেত
হত। এখন সরাসির কি�উটাের িলিখ। বাংলােদেশর েবশ কেয়কজন
�িতি�ত েলখেকর কথা জািন তাঁরা সরাসির কি�উটােরই তােদর
েলখা ��ত কেরন। অব�া এমনিক এমন দাঁিড়েয়েছ েয হােত েযন
েলখা েবরুেত চায় না। কি�উটাের বসেলই েছােট েফায়ারা। এর
কারণ, েলখা ৈতিরর েক্ষ কি�উটােরর সরবরাহ করা নানা সু িবধা।
েযমন : িলখেত িগেয় অেনক সময় ব�বয আগপাছ করেত হয়, েকােনা
শ� বা বাকয বারবার বয্বহা করেত হয়, েসেক্ষ কি�উটাের এ
কাজ করেল অেনক সু িবেধ হয়। কি�উটারেক কমা� িদেয় কাজগুেলা
সহেজই করা যায়। কি�উটাের েলখার মেধয্ কাটাকািট বেল িকছু
েচােখ পেড় না। যিদ কি�উটারিট িনরাপদ হয় তাহেল েলখা হারােনার
িচ�া করেত হয় না। সহেজই তা সংরক্ষণ করা যায়। ইে� হেল িকংব
�েয়াজেন একিট েলখা িবিভ� জায়গায় বারবার ে�রণ করা যায়।
েপন�াইভ বা িসিডেত কিপ কের আপিন েলখািট �ায়ীভােব সংরক্ষ
করেত পােরন। অেনয্র কােছ ে�রণও করেত পােরন। কি�উটােরর
সিঠক বয্বহারিবিধ না জানা থাকেল হয়েতা ভাইরাস আ�া� হেয়
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িকংবা অনয্ েকােনা কারেণ আপনার ডকুেম� হািরেয় বা ন� হেয় েযেত
পাের। এ কারেণ েপন�াইেভ বা িসিডেত রাইট কের রাখেল আপনার
ডকুেমে�র িনরাপ�া িনেয় আর েতমন ভাবেত হেব না। তেব যিদ েসই
িসিড বা েপন�াইভও আপনার কােছ হািরেয় যাওয়া বা অনয্ েকােনা
কারেণ িনরাপদ মেন না হয় তাহেল ই�ারেনট সংেযাগ িনেয় েলখািট
�ায়ীভােব েমইল এে�েস সংরক্ষণ করেত পােরন। এেত কে
েকােনািদন েলখািট হারােব না। পৃিথবীর েয েকােনা �াে� বেস
কি�উটার বা েমাবাইেল ই�ারেনট সংেযাগ �াপন কের েলখািট উ�ার
করেত পারেবন। �েয়াজনীয় িঠকানায় সরাসির ে�রণ করেত পারেবন।
একিট িনিদর্� ফাইেল ধারাবািহকভােব এক বা একািধক িবষেয় িলখেত
থাকেল অজ্ঞােতই বইেয়র �ুিলিপ ��ত হেয় যায়। বই িলেখ তা বেয়
েবরােত হয় না। এক �কাশেকর সে� কথা না িমলেল কেয়কিট ি�ক
কেরই তা একািধক �কাশক বা বয্ি�র কােছ ে�রণ করা যায়।
�ািত�ািনক কােজর েক্ষ :
�ািত�ািনক কােজর েক্ষ কি�উটার কতটা সহায়ক তা মেন হয়
নতুন কের বুিঝেয় বলার দরকার েনই। আধু িনক েয েকােনা �িত�ােনই
এখন কি�উটার নামক ব�িট অিত অবশয্ই উপি�ত থােক।
বয্বসািয়ক বা িশক্ষা �িত�ান হেল এ িব েন েতা অি��ই ক�না ক
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যায় না েযন। িহসাব-িনকাশ ও অিফিসয়াল �কাশেযাগয্ বা েগাপন নানা
তথয্ািদ কি�উটাের িলে সহেজ সংরক্ষণ করা যায়। চাইেল পাসওয়াড
িদেয় সংি�� ফাইেল অেনয্র �েবিশধাকার েরাধ করা যায়। �িত�ােনর
পিরিচিত, �চারপ�, পিরক�না ইতয্ািদ আেগ িলিখত আকাের থাক,
েসখান েথেক �িতবার নতুন কের ক� কের িলখেত বা �কাশ করেত
হত। আর এখন কি�উটােরর বেদৗলেত এ কাজ আর বারবার করেত
হয় না।
আর িশক্ষা�িত�া �ত ও িনভুর্লভােব পরীক্ষার ফলাফল �কা
কি�উটার েতা রীিতমত যু গা�কারী ভূ িমকাই রাখেছ। ছা�জীবেন
িনেজর িশক্ষকেদর েদেখিছ কতৃর্পেক্ষর বহু চাপাচািপর পর রাত
পরীক্ষার খাতা েদেখ েদবার পরও চূড়া� ফলকােশ মাস খােনক
েলেগ েযত। কখেনা �থম সামিয়ক পরীক্ষার ফল �কাশ হেত হে
ি�তীয় সামিয়ক পরীক্ষার মা� স�াহখােনক আেগ �কাশ করা হত
আর এখন কি�উটােরর এে�ল ে�া�ােমর মাধয্ে অক�নীয় কম
সমেয় এ কাজিট করা স�ব হে�।
অিফস বা �িত�ান পিরচালনার েক্ষ :
আপিন যিদ হন েকােনা �িত�ােনর পিরচালক িকংবা অিফেসর এমিড
তেব আপনার কােজও কি�উটার সাহাযয্ করেত ��ত। �িত�ােনর
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কােজ আপনােক িন�য় েযেত হয় বয্াংেক। েদখেবন বয্াংেকর এমি
সােহব তাঁর কাঁেচ েঘরা কেক্ষ বেস িনরেব পযর্েবক্ষণ করেছন অি
েক েকান কােজ বয্�। িসিসিটিভর মাধয্েম আজকাল বড় বড় শিপ
মলগুেলােতও এসেবর পিরচালকরা িনজ জায়গায় বেস িনরেব সব
ে�তা ও দশর্কসহ সবাইেক পযর্েবক্ষণ করেছন। আমােদর রাজধ
ঢাকা শহরসহ উ�ত িবে�র সকল সড়েক এই কি�উটােরর মাধয্েম
�ািফক িসগনয্াল েদয়া যায়। দািয়�শীলগণ প-ঘাট ও যানবাহন
চলাচল পযর্েবক্ষণ কের অিফেস যিদ সবাই কাজ কেরন কি�উটাের
তাহেল কি�উটাের বেস েক েকান কাজ করেছ তা আপিন িনজ রুে
বেসই পযর্েবক করেত পােরন কি�উটার েনটওয়ািকর্ংেয় মাধয্ে।
পিরতােপর িবষয় হেলা, অেনেক েকবল না জানা বা ই�া না করার
কারেণ এই কি�উটার নামক য� িকেন এেত শুধু গান েশানা িকংবা
নাটক/িসেনমা েদখা ছাড়া েকােনা কােজ লাগান না। েকউ েকউ িনেজর
অ�া� বয়� বা�ােকও কি�উটার িকেন েদন, েস শুধু েগমস েখলা
ছাড়া আর েকােনা কােজ এেক লাগায় না। ইদানীং আবার অেনেক বুি�
খািটেয় পুরান কি�উটােরর একখািন মিনটর েকেনন। তারপর তােত
িটিভ কাডর্ লািেয় েটিলিভশন েদখার অিত সেখর (?) কাজিট সােরন!
হাসয্কর বয্াপার হে, কি�উটােরর এমন েনিতবাচক বয্বহার েদেখ
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অেনেক এই িনরীহ ব�িটর �িত িবে�ষ ভাবাপ� হেয় যান। তারা েয
কােরা কি�উটার বয্বহারেকই েনিতবাচক দৃি�েকাণ েথেক েদেখন।
ব�ত পৃিথবীেত যত �যু ি� আিব�ার হেয়েছ এবং আগামীেত হেব
সবগুেলাই আ�াহর দান। আ�াহ মানুষেক বুি� আর �কৃিতেত নানা
উপাদান িদেয়েছন বেলই ক’িদন পরপর নতুন নতুন �যু ি� আিব�ৃ ত
হে�। অতএব আমােদর বরং শুকিরয়া সে� এসব েনয়ামত েভাগ
করা দরকার। আিখরােতর পােথয় সং�েহ এসবেক কােজ লাগােনা
উিচত। পক্ষা� �যু ি�র �িত িবে�ষ রাখা মূ লত আ�াহর
েনয়ামতেকই অবেহলা বা অ�ীকােরর নামা�র। েকউ যিদ অপরাধ
কের, আ�াহর েদয়া েনয়ামেতর অপবয্বহার বা অপ�েয়াগ কের তেব
তার দায় েকবল তার ওপরই বতর্ােব। অনয কারও ওপর এর েবাঝা
চাপােনা যােব না। অনয্ কাউেক এ েদােষ েদাষী বানােনা যােব না।
িনেচর আয়াতগুেলায় েদখুন কত ��ভােব বলা হেয়েছ কথাগুেলা
আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
ُۡ ۡ
ُ َ ّ � َّ ّ َ ُُۡ ْ إ
َ ْ ُ َۡ
ٰ َ ن� ۡمۖ َو َ� يَ ۡر
﴿ إِن ت�فروا َِنَ �َ َ ٌِ ع
� لِع َِبادِه ِ ٱل�ف َر ۖ �ن �شك ُروا يَ ۡرض ُه
َ
ُ
ُ ُ ََُّ ۡ ُ ُ ۡ ّ ُ َّ ٰ ّ ٰ َ ۡ ُ َ ۡ ٞ َ َ ُ َ ََ ۡ ُ َ
ُ �م ب َما ك
نت ۡم
جع�م �ينبِئ
ۚ ل�مۗ و� ت ِزر وازِرة وِزر أخر
ِ ى ُمَ إِ� ر�ِ�م َر
ِ
َ ُّ َ ََُۡ
ّ ِيم ۢ ب َذات
  [٧ : ﴾ ]الﺰمﺮ٧ ِلصُ ُدور
ِ ِ ُ ون ِنَهۥ عل
ۚ �عمل
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‘েতামরা যিদ কুফরী কর তেব (েজেন রাখ) আ�াহ েতামােদর েথেক
অমুখােপক্; আর িতিন তাঁর বা�ােদর জনয কুফরী পছ� কেরন না
এবং েতামরা যিদ েশাকর কর তেব েতামােদর জনয িতিন তা পছ�
কেরন; আর েকান েবাঝা বহনকারী অপেরর েবাঝা বহন কের না।
তারপর েতামােদর রেবর িদেকই েতামােদর �তয্াবতর হেব। তখন
েতামরা েয আমল করেত িতিন তা েতামােদরেক জািনেয় েদেবন।
িন�য় অ�ের যা আেছ তা িতিন সময্ অবগত’। {সূ রা আয-যু মার,
আয়াত : ৭}
َ ّ
ۡ
ّ َل ّ إ
ّ ّ ََۡ ٰ إ
ٞ
َ َ
َ
سهِۖۦ َو َمن َ َِ�َ َما َضِلُ َعل ۡي َها ۚ َو� تزِ ُر َوازِ َرة وِ ۡز َر
﴿ َ ِن ٱهتد
ِ ى َِ�َ َما َ� ۡهتدِي �ِ َف
ٗ ُ َ َ ََۡ ّ � َ ّ َ ُ ّ ََ ٰ َ ۡ ُ
ٰ َ �ِ�ِأخرىۗ وما ُنَا معذ
  [١٥ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١ �َ �بعث رسو
‘েয িহদায়াত �হণ কের, েস েতা িনেজর জনয্ িহদায়াত �হণ কের
এবং েয পথ�� হয় েস িনেজর (�ােথর্) িবরুে� পথ�� হয়। আর
েকান বহনকারী অপেরর (পােপর) েবাঝা বহন করেব না। আর রাসূ ল
ে�রণ না করা পযর্ আিম আযাবদাতা নই’। {সূ রা বানী ইসরাঈল,
আয়াত : ১৫}
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ُ
َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َٰ ٌ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ
َ ۡ َۡ َٞ َ ُ َ ََ
 َول ۡو �نٞ �ء
ى �ن تدع مثقلة إِ� ِ�ل ِها � �مل مِنه
ۚ ٰ ﴿ و� ت ِزر وازِرة وِزر أخر
ّ �ََ رۡ� ٓ ٰ ّ َ ُ ُ ّ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ْ ّ َ ٰ َ َ َ َز
َ َ �َ َ َإِ َّ َما
ّٰ�
َ
� ٰ ب وأقاموا لصَلوة ۚ ومن
ِ ذا ُ َ ۗ ِ�َما تنذِر �َِين �شون َ�َهم بِٱلغي
ۡ
ّ َ
ُ �َ ِ ٱل ۡ َم ِص
  [١٨ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ١ �
�� سهِۚۦ
ِ �ِ َف
‘আর েকান েবাঝা বহনকারী অেনয্ েবাঝা বহন করেব না এবং েকান
ভারা�া� বয্ি যিদ তার েবাঝা বহেনর জনয কাউেক ডােক তেব তার
েবাঝার েকান অংশই বহন করা হেব না যিদও েস আ�ীয় হয়; তুিম
েকবল তােদরেকই সতকর করেব যারা তােদর রবেক না েদেখও ভয়
কের এবং সালাত কােয়ম কের; আর েয বয্ি পিরশুি অজর্ কের েস
িনেজর জনয্ পিরশুি অজর্ কের। আর আ�াহর কােছই �তয্াবতর’।
{সূ রা ফািতর, আয়াত : ১৮}
َ
ََ ّ
ۡ َ ّ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ّ ُ ّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ ّٗ َ ُ َ َب
س
�ب ُ �ف ٍس ِ�َ عل ۡي َها ۚ َو
ِ �� � ٖء � و� ت
ِ ُ ﴿ قل أ�� �َ ِ �ب ِ� ر�ا وهو
َ ُ َۡ
ُ ُ ّ َ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ ّ ُ ّ َ َٰ ّ ٰ َ ۡ ُ َ ۡ ٞ َ َ ُ َ
ُ �م ب َما ُك
نت ۡم �ِيهِ � َتل ِفون
جع�م �ينبِئ
ۚ ت ِزر وازِرة وِزر أخر
ِ ى ُمَ إِ� ر�ِ�م َر
ِ
  [١٦٤ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١

‘বল, ‘আিম িক আ�াহ ছাড়া অনয েকান রব অনু স�ান করব’ অথচ
িতিন সব িকছু র রব’? আর �িতিট বয্ি যা অজর্ কের, তা শুধ তারই
উপর বতর্া আর েকান ভারবহনকারী অেনয্ ভার বহন করেব না।
অতঃপর েতামােদর রেবর িনকটই েতামােদর �তয্াবতর্ন� সু তরাং
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িতিন েতামােদরেক েসই সংবাদ েদেবন, যােত েতামরা মতিবেরাধ
করেত’। {সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত : ১৬৪}
েক কী করেছ, েক কি�উটার েকান খারাপ কােজ লাগাে� তার িহসাব
রাখা বা তার ওপর িবধান জাির করা আমার দািয়� নয়। েতমিন না
েজেন, িনি�ত না হেয় �মাণ বয্িতেরে কাউেক ম� ঠাওরােনাও
আমার কতর্েবয মেধয পেড় না। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
َ
ُ َۡ َ
َ َ َ َ ٓ ُّ َ َ ُۡ َ َ َۡ َ َ ۡ ّ ّ ٌ ۡ
َ َ
� َوٱلفؤاد ُ ُوْ� َٰ�ِك �ن � ۡن ُه
�﴿ َو� �قف َما ليۡ َس لك ب ِهِۦ عِل ۚم ِنَ لسَمع وٱ
ٗ ُ ۡ َ
  [٣٦ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٣ ��ٔو
م
‘আর েয িবষয় েতামার জানা নাই তার অনু সরণ কেরা না। িন�য় কান,
েচাখ ও অ�করণ- এেদর �িতিটর বয্াপাে েস িজজ্ঞাি হেব’। {সূ রা
বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৩৬}
েকউ কি�উটাের িসেনমা েদখেছ বা গুনা কামাই করেছ েদেখ আপিন
এ েথেক মুখ িফিরেয় িনেত পােরন না। জাগিতক েকােনা িকছু অজর্ন
যিদ আপনার অনায়াস সাধয হয় আর তা আপনার উপকার ছাড়া
অপকার না কের তেব এেক অবজ্ঞা করা কা নয়। আ�াহ তা‘আলা
ইরশাদ কেরন,
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َ ّۡ َ
َٓ َ
�ُ� َياۖ َوأ ۡحسِن كما
مِن
ۡ ۡ ّ
َ سد
﴾ ٧ ِين
ِ ُِبُ ٱل ُمف

َ َ َ َ َ ََ ََ
َ َٰ َ َٓ
ّ َ�
ُّ ك
يبك
�َ َار ٱ�خِرة ۖ و� تنس ن ِص
﴿ َو ۡٱ� َتغِ �ِيما ءاتٮ
َۡ
َ َّ ّ
َ َ َۡ َۡ ََ َ َ ُّ
َ ۡ َ
� َ�
َ�ض ِن
� ِ �أحس َن �َ إِ�ۡك ۖ و� �بغِ ٱلفساد ِ� ٱ
  [٧٧ :]اﻟﻘﺼﺺ

‘আর আ�াহ েতামােক যা দান কেরেছন তােত তুিম আিখরােতর িনবাস
অনু স�ান কর। তেব তুিম দু িনয়া েথেক েতামার অংশ ভুেল েযেয়া না।
েতামার �িত আ�াহ েযরূ অনু �হ কেরেছন তুিমও েসরূ অনু �হ
কর। আর যমীেন ফাসাদ করেত েচেয়া না। িন�য় আ�াহ
ফাসাদকারীেদর ভালবােসন না’। {সূ রা আল-কাসাস, আয়াত : ৭৭}
আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক �যু ি� েথেক উপকৃত হেয় আিখরােতর
পােথয় সং�হ করার তাওফীক দান করুন। কি�উটারেক বািনেয় িদন
আমােদর আেখরােত পেদা�িতর েসাপান। আমীন।
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