
ই ারেনেট দাওয়াতী কােজর ১৬িট প িত 

লখক: আ ু ািহল হাদী িবন আ ুল জলীল 

আসসালাম ুআলাইকমু ওয়া রাহমাতু াহ। 
স ািনত ব গুণ, েত ক মসুলমােনর জন  ীন চার করা আবশ ক। 

েত েকই তার ান, যাগ তা ও সাধ ানযুায়ী ীন চাের অংশ হণ করেবন। 

ীন চার করার জন  আ াহ তায়ালা ও তারঁ রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম আমােদরেক আেদশ কেরেছন এবং এ জন  অগিণত সায়ােবর কথা 

করুআন-হাদীেস বিণত হেয়েছ। যমন, আ াহ তায়ালা বেলন: 

 “ তামার রেবর পেথ ডাক হকমত এবং উ ম উপেদেশর মধ েম এবং 

তােদর সােথ িবতক কর সেবা ম প ায়।” (আন নাহাল: ১২৫) 
 রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন: “আমার প  থেক 

একিট আয়াত হেলও পৗিঁছেয় দাও।” (সুনান িতরিমযী, সহীহ) 

 আ াহর ীনেক চার করার মযাদা অেনক বিশ। যমন আ াহ তায়ালা 

বেলন: 

  " য আ াহর িদেক দাওয়াত দয়, সৎকম কের এবং বেল, আিম 

মসুলমানেদর অ ভূ , তার কথার চেয়উ ম কথা আর কার হেত 

পাের??" (হা মীম সাজদাহ: ৩৩) 

 “ তামার মাধ েম আ াহ তায়ালা যিদ একিট মানষুেকও হদায়াত দন 

তেব তা তামার জন  অেনক লাল উঁট পাওয়া থেক উ ম।” (সহীহ 

বুখারী) 

  " য ব ি  মানুষেক হদােয়েতর িদেক আহবান কের স ব ি  ওই 

সকল লােকর মতই সায়ােবর অিধকারী হয় যারা তা অনসুরণ কের। 

িক  যারা অনসুরণ কের তােদর সাওয়ােবর কান ঘাটিত হেব না।” 

(সহীহ মুসিলম) 

ই ারেনেট দাওয়াতী কাজ করার প িত স েক অেনেক  কের থােকন। 

দাওয়াতী কােজ আ হী অেনক ভাই নট ব বহার কের িক  প িত না জানার 

কারেণ তা যথাথভােব দাওয়ােতর কােজ ব বহার করেত পাের না। তােদর জন  



আমার সামান  অিভ তার আেলােক অিত সংে েপ ১৬িট পেয়  তুেল 

ধরলাম। যথা: 

১) ভাল মােনর সহীহ আকীদা িভি ক ওেয়ব সাইট চার ও সার করা। 

২) ইসলােমর িবিভ  াপেট িবষয় িভি ক লখা বা লখার িলংক চার। 

যমন, হ , িসয়াম, মহুাররম ইত ািদ িবষেয়। 

৩) করুআন-সু াহ িভি ক ভাল মােনর িভিডও ইউিটউব, ফসবুক বা অন ান  

িভিডও সাইেট আপেলাড করা। 

৪) িনিদ  একিট িবষেয় একািধক িলংক একি ত কের তা চার করা। 

৫) ই ারেনেট ফসবুক, টইুটার ইত ািদ মাধ েম মানষুেক কান িবেশষ আমল 

স েক রণ কিরেয় দয়া। যমন, মহুাররেমর ১০ তািরেখর রাযা, 

আরাফােতর রাযা, আইয়ােম িবেয়র রাযা, িবেশষ য়া ইত ািদ। 

৬) সমােজ চিলত িবিভ  িবদআত ও িশরক ও অন ায় স েক মানষুেক 

সেচতন করা। যমন, কবর পজুার ভয়াবহতা, তািবজ-কবজ, িরং, সতুা 

ব াবহার, মীলাদ, ওরস পালন ইত ািদ। 

৭) িবিভ  েগ ইসলাম িনেয় লখা- লিখ করা। 

৮) িনজ  ওেয়ব সাইট তির কের তােত লখা কাশ করা। 

৯) অন  কান ওেয়ব সাইেটর এডিমন হেয় তােত লখা কাশ করা। 

১০) ফসবুেক িনজ  টাইমলাইেন, আলাদা পজ বা প তির কের তােত 

ইসলাম িবষয়ক লখা বা ছিব তির কের তা পাবিলশ করা। (তেব াণীর ছিব 

চার করা থেক িবরত থাকা উিচৎ)। 

১১) ফসবুেক অেন র পিরচািলত ইসলািমক পজ এর এডিমন হেয় বা কান 

ইসলািমক প এ যু  হেয় সখােন ইসলাম িবষেয় লখা। 

১২) ফসবুেক ভাল মােনর ইসলািম পাে  লাইক, শয়ার বা ম েব র 

মাধ েম অন েদর িনকট তা ছিড়েয় দয়া। 



১৩) গল বা ইয়া েত ইসলািমক ইেমইল প তির কের তােত অংশ হণ 

করার জন  মানষুেক ইনভাইট করা। 

১৪) ব ুেদর ইেমইল সং হ কের স েলােত তােদর আ েহর িভি েত 

ইসলািমক আিটেকল বা উপকারী িবষয়ািদ  ইেমইল করা। কউ এেত অনা হ 

দখােল তার কােছ ইেমইল না পাঠােনাই ভাল। 

১৫) ইসলামী ব ৃতা দয়ার যাগ তা থাকেল ইসলামী ভেয়স চ াট ম সমেূহ 

জেয়ন কের সখােন ইসলাম িবষেয় কথা বলা। 

১৬) াইিপেত প তির কের সখােনও ব তৃা, িলংক শয়ার ইত ািদ 

মাধ েম দাওয়ািত কাজ করার সুেযাগ রেয়েছ। 

এ েলা ছাড়াও আর িক িক প িত অবল ন করা যায় দয়া কের আপনােদর 

অিভ তার আেলােক ম েব র মাধ েম জানান। হয়ত আপনার দয়া প িতিট 

কান ব ি  পছ  কের বা বািয়ত করেত পাের। সে ে  তা আপনার জন  

একিট সদকােয় জািরয়া িহেসেব আ াহর দরবাের গৃহীত হেয় যেত পাের। 

কান িবষেয় িব ািরত জানেত  ক ন। ধন বাদ।  
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