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 বাাংলাকদকের উত্তরবকের বগুড়া থজলাআরও দেদদকনর মকতা স্বাভাদবেভাকবই েলদিল ২ মাে চ ২০১৩ দদবাগত মধ্যরাত 

পর্ চন্ত  সবদেছু। হঠাৎ েকর দেছু দুষ্কৃতোরী োদরদদকে িদড়কে দদকলা োঁকদ সাঈদীকে থদখা থগকি। মুহুকতচ বাাংলাকদকের প্রতযন্ত অঞ্চল 

পর্ চন্ত িদড়কে পড়কলা এ ঘটনা। োঁকদ সাঈদীকে থদখা থগকি, দেন্তু থে থদকখকি তাকে আর খ ুঁকজ পাওো থগকলা না। এ দনকে সৃষ্ট দাোে 

১৩ জন দনরীহ মানুষ মারা থগকলন, আহত হকলন অকনকে। বাদড়ঘর, ব্যবসা প্রদতষ্ঠান পুদড়কে থদওো হকলা। থদেব্যাপী ব্যাপে 

জানমাকলর ক্ষেক্ষদত হকলা। অেে এেটি বারও থেউ থভকব থদখকলা না বাস্তকব থোন ব্যদিকে োঁকদ থদখা সম্ভব দে-না। দেছু 

দুষ্কৃতোরীর দুকর্কম চ অকনে মানুকষর ক্ষদত হকে থগকলা। আইনশৃঙ্খলা বাদহনী দ্রুত োর্ চের পদকক্ষপ গ্রহণ সকেও ক্ষদতর পদরমাণ েমাকনা 

সম্ভব হকলও থোকনাভাকবই ক্ষদত এড়াকনা সম্ভব হকলা না। এ গুজব র্ারা রটিকেদিল, তাকদর দবরুকে আইনশৃঙ্খলা বাদহনী মামলা 

েরকলও থস মামলা আজও দনষ্পদত্ত হেদন। ক্ষদতগ্রস্ত পদরবারগুকলা ন্যাে দবোর এখকনা পােদন। 

 

 ২০১২ সাকলর ২৯ থসকেম্বর থেসবুকে গুজব িদড়কে উগ্রধম চান্ধ থগাষ্ঠী অদি সাংকর্াগ ও হামলা োদলকে ধ্বাংস েকরদিকলা 

েক্সবাজাকরর রামুর ১২টি প্রােীন থবৌেদবহার ও আেপাকের বসদত। ব্যাপে লুটপাট ও অদিসাংকর্াগ েকর এে দবরান ভূদমকত পদরণত 

েকর এলাোটিকে। উত্তম বড়ুো নাকমর এে যুবকের থেসবুে আইদিকত পদবত্র থোরআন েরীকের অবমাননার িদব থপাস্ট েরা হকেদিল 

পদরকপ্রদক্ষকত থসদদকনর দাোে অকনে মানুষ ক্ষদতগ্রস্ত হকেদিল। দেন্তু র্ারা এই দুকর্ম চটি েকরদিকলা এেবারও তারা থভকব থদকখদন এটা 

সদতয না দমথ্যা। 

 

 ২০১৬ সাকলর নাদসরনগকরর ঘটনাও এেই রেম। রসরাজ নাকমর এে ব্যদির থেসবুে আইদি থেকে ইসলাম দবকেষী এে 

থপাস্ট থদওোকে থেন্দ্র েকর দাোর সূত্রপাত। ৫টি মদির ও ৮টি দহন্দুপাড়া জ্বাদলকে থদওো হকেদিল। অকনে পদরবার দনিঃস্ব হকেদিকলা। 

পরবতীকত থদখা থগকলা রসরাজ এেজন দনরক্ষর দদরদ্র  মানুষ,  থেসবুে দে তা-ই দতদন জাকনন না। সবগুকলা ঘটনাে আইনশৃঙ্খলা 

বাদহনী সকব চাচ্চ আন্তদরেতার সাকে থেষ্টা েকরও ক্ষেক্ষদতর পদরমাণ েমাকত সমে চ হকলও বন্ধ েরকত পাকরদন। 

 

 এরও আকগ পদ্মাকসতু দনম চাকণর শুরুকত গুজকবর থেষ দিকলানা। প্রদতদদন থোন না থোন গুজব শুনা থর্কতা। েকরানাোকল 

অে চাৎ আগস্ট ২০২০ সাকল হঠাৎ গুজব রটকলা পদ্মাকসতুকত দেশুর োটা মাো ও রি লাগকব। থসতুর আকেপাকের এলাোর মানুকষর 

মকধ্য আতঙ্ক িদড়কে পড়কলা। পরবতীকত প্রোসকনর হস্তকক্ষপ এবাং ব্যপে প্রোকরর েকল জনমকন স্বদস্ত দেকর একলা।   

 

 েকরানা দনকেও েম গুজব িড়ােদন। েকরানা টিো দনকল মানুকষর দিএনএ পদরবতচন হকে র্াকব এবাং বন্ধযাত্ব থিকে আনকত 

পাকর  এরেম এেটা গুজব থসাস্যাল দমদিোে ব্যাপে প্রোর পাে। এিাড়া থদদে-দবকদদে দবখ্যাত িািাকরর নাকম েকরানার নানারেম 

দেদেৎসাপত্র ও উপকদে থসাোল দমদিোর েল্যাকণ আমরা থদকখদি। এসব ব্যবস্হাপত্র ঐ সেল িািারকদর না, এমনটা অকনকেই 

পদত্রোে জাদনকেকিন। ৬ মাে চ ২০২১ সাকল আরও এেটি গুজব িদড়কে পকড়। থসটি হকলা সরোর েকরানাোকল দেক্ষােীকদর ১০ হাজার 

টাো েকর অনুদান দদকব। এজন্য সাংদিষ্ট দেক্ষাপ্রদতষ্ঠাকনর প্রধাকনর প্রতযেন লাগকব। এ গুজবটি থসাসাল দমদিোর পাোপাদে ইউটিউকব 

থদওো হকেদিল। আইনশৃঙ্খলা বাদহনীর োরকণ এটি থবদেদূর একগাকত পাকরদন। 

 

 উপকরর ঘটনাগুকলা দবকিষণ েরকল থদখা র্াে গুজব দুই ধরকনর থলাকের মাধ্যকম িড়াে। এেধরকনর থলাে খবই দুষ্ট প্রকৃদতর। 

তারা তাকদর অসৎ উকেশ্য বাস্তবােকনর জন্য এই ঘৃণ্য পেটি থবকি থনন। এর মাধ্যকম সমাজ বা থদকের দে ক্ষদত হকলা থসটা দবকবেনাে 

না একন দনকজর এবাং তাকদর লাভবান হওোর দবষেটি প্রাধান্য দদকে োকে। আর অন্য এে ধরকনর মানুষ আকি র্ারা থবাোর মকতা 

থোকনা দেছু না বুকেই এ ধরকনর ক্ষদতের োকজ জদড়কে পকড়। এখাকন তাকদর সরাসদর থোকনা লাভ হেনা বরাং পরবতীকত ক্ষদত 

হে। 

 

 গুজব িড়াকনার উকেশ্য সাধারণত োরটি। রাজননদতে স্বাকে চ, থোকনা েনকটন্টকে ভাইরাল েরার উকেকশ্য, টাো োমাকনার 

উকেশ্য এবাং ব্যদিস্বাকে চ। সাধারণত িেটি উপাকে গুজব িড়াকনা হকে োকে। এগুকলা হকলা: িদব সম্পদনা বা থটম্পাদরাং এর মাধ্যকম, 

বাকনাোট বা উকেশ্য প্রকণাদদত দভদিও দেকত্রর মাধ্যকম, সতয ঘটনার দবকৃত উপস্থাপকনর মাধ্যকম, নেল অেবা োল্পদনে দবকেষজ্ঞ 

এর ভুো বিব্য উপস্থাপকনর মাধ্যকম, গণমাধ্যকমর অপব্যবহাকরর মাধ্যকম এবাং তকথ্যর দবকৃদতর মাধ্যকম।  
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িদব সম্পদনা বা থটম্পাদরাং এর মাধ্যকম আমাকদর থদকে সবকেকে থবদে গুজব িড়াকনা হে। ২০১২ সাকল েক্সবাজাকরর রামুকত 

থবৌেমদিকর হামলা, ২০১৬ সাকল নাদসরনগকর মদিকর হামলাসহ থবে দেছু দাো  অসৎ উকেকশ্য িদব সম্পদনা েকর থেইে আইদি 

ব্যবহার েকর থসাস্যাল দমদিোে থপাস্ট েকর ধমীে অনুভূদতকে োকজ লাদগকে েরা হকেদিল। বাকনোট বা উকেশ্য প্রকণাদদত দভদিও 

দেকত্রর মাধ্যকম গুজব িড়াকনা হে। বতচমাকন বাাংলাকদে দবকরাধী এেটি েক্র অসৎ উকেকশ্য দবকদকে অবস্থান েকর মাননীে প্রধানমন্ত্রী 

থেকে শুরু েকর মন্ত্রী, এমদপসহ সরোকরর উচ্চপদস্থ েম চেতচাকদর নাকম কুৎসা রটনার অপপ্রোকর দলপ্ত আকি। এটাও এে ধরকনর তথ্য 

সন্ত্রাস। আধুদনে প্রযুদির অপব্যবহার েকর তারা এই জঘন্যতম দমথ্যাোকর দলপ্ত রকেকি। সকতযর দবকৃত উপস্থাপকনর মাধ্যকমও গুজব 

িড়াকনা হে। সাধারণত মানুষ  পুকরা সাংবাদটি পকড় না, অদধোাংে মানুষ সাংবাকদর থহিলাইনটি থদকখ সাকে দুই এেটি লাইন পকড়। 

এখাকন অসৎ উকেকশ্য সাংবাকদর দেকরানাম পদরবতচন েরা হে,র্া মূল সাংবাকদর সাকে সেদতপূণ চ হে না। নেল অেবা োল্পদনে 

দবকেষকজ্ঞর পরামে চ উপস্থাপকনর মাধ্যকম মানুষকে প্রভাদবত েরা হে। েকরানাোকল ভারকতর দবদেষ্ট হৃদকরাগ দবকেষজ্ঞ থদবী থেঠির 

নাকম থোদভট-১৯ দবষেে পরামে চ থেসবুকে থদখা থগকি তার সবই গুজব। জনাব থেঠি সাাংবাদদেকদর দনকজ থেকে জাদনকেকিন দতদন 

এ দবষকে থোকনা পরামে চ থদনদন। এিাড়াও থেনা দবকেষজ্ঞ অকেনা প্রদতষ্ঠাকনর হকে মতামত থদওো, থোকনা থোকনা থক্ষকত্র দবকেষকজ্ঞর 

থোকনা অদস্তত্ব থনই বলা হে জননে দবকেষজ্ঞ, আবার হেকতা দবকেষজ্ঞ সঠিে আকি মতামত দবকৃত, দবকেষকজ্ঞর মতামকতর ভুল 

অনুবাকদর মাধ্যকম ও গুজব িড়াকনা হে। গণমাধ্যকমর অপব্যবহাকরর মাধ্যকম ও গুজব িড়াকনা হে। থমজর দসনহা থমাহাম্মদ রাকেদ 

হতযার পকর অকনে গণমাধ্যকম তার ন্যাে দবোর দনকে নানারেম মন্তব্য একসদিকলা। ঠিে এেইভাকব পদ্মা থসতুর অে চােন দনকেও 

অকনে গণমাধ্যকম থস সমে সঠিে তথ্য আকসদন। সব চকেষ তকথ্যর দবকৃদতর মাধ্যকম গুজব িড়াকনা হে। এগুকলা হে সাধারণত গকবষণার 

পেদতগত দবকৃদতর মাধ্যকম, েলােকলর ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যকম এবাং অোর্ চের তুলনার মাধ্যকম। 

 

 গুজকবর মূল উকেশ্য োকে মানুষকে প্রভাদবত েকর দনকজর বা দনদদ চষ্ট থোকনা থগাষ্ঠীর স্বাে চ হাদসল েরা। এখাকন ন্যাে অন্যাে 

দবকবেনা েরা হে না। গুজকব অদধোাংে মানুষ ক্ষদতগ্রস্ত হে আর সামন্য দেছু মানুষ অননদতেভাকব লাভবান হে। একত সমাজ ও 

থদকের ক্ষদত হে। 

 

 তথ্য প্রযুদি আইকনর ৫৭ ধারাে বলা হকেকি “থোকনা ব্যদি র্দদ ইচ্ছাকৃতভাকব ওকেবসাইকট বা অন্যকোকনা ইকলেট্রদনে 

দবন্যাকস এমন দেছু প্রোে বা সম্প্রোর েকরন র্া দমথ্যা ও অিীল বা সাংদিষ্ট অবস্থা দবকবেনাে থেউ পদড়কল বা থদদখকল বা শুদনকল 

নীদতভ্রষ্ঠ বা অসৎ হকত উদ্ভুে হকত পাকরন অেবা র্া োরা মানহাদন ঘকট বা ঘটার সম্ভবনা সৃদষ্ট হে, রাষ্ট্র বা ব্যদির ভাবমূদতচ ুন্ন   হে 

বা ধমীে অনুভূদতকত আঘাত েকর বা েরকত পাকর বা এ ধরকনর তথ্যাদদর মাধ্যকম থোকনা ব্যদি বা সাংগঠকনর দবরুকে উস্কাদন প্রদান 

েরা হে তাহকল তার এোজ হকব এেটি অপরাধ। আর এ অপরাধ েরকল অপরাধীকে দবজ্ঞ আদালত অনদধে ১৪ বির ও অন্যযন ০৭ 

বির  োরাদণ্ড এবাং অনদধে এে থোটি টাো অে চদকণ্ড দদণ্ডত হকব। তাই সেলকে এ দবষকে সতেচ োেকত হকব। 

 

 থদে র্খন উ েকনর মহাসড়ে থবকে দুব চার গদতকত এদগকে েলকি তখন ৩০ লাখ েদহকদর রকির সাকে থবঈমাদন েকর 

হাকতকগানা েকেে জন থদকে-দবকদকে বকস আধুদনে প্রযুদিকে অপব্যবহার েকর গুজব িড়াকনার মাধ্যকম থদকের ক্ষদত েরার 

অপকেষ্টাে দলপ্ত আকি। এরা বেবন্ধুর স্বকের থসানার বাাংলাকদে দবদনম চাকণ েখকনাই প্রদতবন্ধেতা সৃদষ্ট েরকত পারকব না এটাই থহাে 

মুদজব েতবকষ চ আমাকদর অেীোর। 

 

# 

০৬.০২.২০২২         দপআইদি দেোর 

 

 

 

 


