
গুজব ঠেকাতে চার ‘সি’ 

পরীসিৎ ঠচৌধুরী 

ঠের চাঙ্গা হতে উতেতে গুজতবর কারবারীরা। বাসিতে বাসিতে সিথ্যা েথ্যতক ‘িংবাদ’ আকাতর পসরতবশি কতর 

ষড়যতের জাল ঠেলা হতে। ঠিই জাতল জসড়তে পড়তে িাধারণ িানুষ। আেঙ্ক েড়াতে তেসর করা হতে গুজতবর ঠচারাতরাে। 

ঠিই ঠচারাতরাতে েসলতে যাতে সিরীহ িানুষ। িহজলভ্য ইন্টারতিট-এর আশ্রে সিতে সূক্ষ্ম ঠকৌশতল এিব বাতিাোট েথ্য প্রচাসরে 

হতে। ব্যবহার করা হতে িািাসজক ঠযাগাতযাগ িাধ্যি – সবতশষ কতর ঠেইিবুক, ইউটিউব। ঠদশ সবতদশ ঠেতক স্বিাতি, ঠবিাতি 

অহরহ সবভ্রাসিকর েথ্য েড়াতিা হতে। পােতকর সিশ্চে িতি আতে – পদ্মা ঠিতুর জন্য সশশুর িাো ঠ োঁজা হতে বতল গুজব 

েসড়তে ঠিতু সিি মাণতক বাধাগ্রস্ত করার পোঁেোরা করা হতেসেল। ঠয গুজতবর সশকার হতলি একজি িা। সশশু অপহরণকারী ঠভ্তব 

গুজতবর েোঁতদ পা ঠদওো উতেসজে জিো গণসপটুসি সদতে েোঁতক ঠিতর ঠেলতলা। 

 

এভ্াতবই গুজব বা সিথ্যা েতথ্যর প্রচার হতল প্রকৃেপতি িসেগ্রস্ত হে সিরীহ িানুষই। এই েোঁতদ িা পড়তে িতচেি হতে 

হতব। গুজব বা সিথ্যা েথ্য ও প্রকৃে িংবাতদর িাতে পাে মকয বুেতে হতব। হতে হতব প্রকৃে েথ্যিমৃদ্ধ। িাম্প্রসেক িিতে ‘সিসিো 

সলটাতরসি’ বা ‘গণিাধ্যি িািরো’ বতল একটি শব্দবন্ধ িারা সবতে চালু হতেতে। ‘সিসিো সলটাতরসি’ সিতে ব্যাপক আতলাচিা 

চলতে, ঠল াতলস  হতে, সশিাপ্রসেষ্ঠািগুতলাতে এ সিতে সবতশষ সবভ্াগ ঠ ালা হতেতে। বলা হতে, প্রসেটি িানুষতক গণিাধ্যি 

ব্যবহার করার িািরো অজমি করতে হতব। আতরা একটি শব্দবন্ধ িারা সবতে ব্যাপক পসরসচসে ঠপতেতে। ঠেইক সিউজ বা ভুো 

িংবাদ। যসদও ‘ঠেইক সিউজ’ শব্দতজাড়াতক অতিক ঠযাগাতযাগ সবতশষজ্ঞ ঠিতি ঠিিসি। েোঁতদর িতে, সিথ্যা বা ভুো েথ্য 

ক তিাই িংবাদ উপাসধ ঠপতে পাতর িা। ‘িংবাদ’ িবিিে বস্তুসিষ্ঠ। ঠয েথ্য সিথ্যা োতক িংবাদ বলাই যাতব িা। ‘ভুো িংবাদ’ 

প্রাচীিকাল ঠেতকই চলিাি। েতব গে কতেক বেতর ইন্টারতিট ও আধুসিক েথ্যপ্রযুসির সবস্তার ঘটাতে এর ব্যাপকো বৃসদ্ধ 

ঠপতেতে। এ ি িানুতষর হাতেই েথ্য ভ্াণ্ডার। ঠিাবাইল ঠোতি প্রসে মুহুতেম লি লি েথ্য েসড়তে পড়তে দুসিো জুতড়। িািাসজক 

ঠযাগাতযাগ িাধ্যতির জিসপ্রেো ঠবতড় যাওোতে গুজব েড়াতিার হার ঠবতড় সগতেতে। এই িংকট সবেব্যাপী। বাংলাতদশ এর 

বাইতর িে। 

 

িরকার ও িিাজ িিসিগেভ্তব ভুো েথ্য ঠিাকাসবলাে যা-ই করুক িা ঠকি, এই েোঁদ ঠেতক মুসি ঠপতে ব্যসি 

িানুষতকই িবার আতগ িতচেি হতে হতব। জািতে হতব ঠেইিবুক বা ইউটিউব ঠেতক ঠকাি েথ্য সিতে হতব, ঠকাি েথ্যটিতক 

ঠদ া িাত্র সিসলট কতর সদতে হতব। ঠিাকাসবলার চার ধাপ ভুো েথ্য ঠিাকাসবলাে ইংতরসজ অির ‘সি’ সদতে তেরী চারটি শব্দ 

সবতবচিাে সিতে বতলতেি সবতশষজ্ঞ ও গতবষকরা। এগুতলার প্রেিটি হতলা –কযাতরকটারাইতজশি। ঠয ঠকাতিা েথ্য য ি 

কসিউটার, ল্যাপটপ, প্যাি বা ঠিাবাইল ঠোতির পদ মাে ঠভ্তি উেতব, ঠকাি লিয সিতে এই েথ্য প্রচার হতে, োর চসরত্র সিধ মারণ 

করাই হতব প্রেি কাজ। সকছু অিলাইি ঠপাট মাল বা িংবাদপত্র চটকদাসর সশতরািাি সদতে োর কাটসে বাড়াতে চাে। ইন্টারতিতটর 

সবস্তাতর ‘ভুো েথ্য’ কীভ্াতব ইতলক্ট্রসিক িাধ্যি বা ঠিাশ্যাল সিসিোে সুন্দর িাজিজ্জা সিতে ‘িংবাদ’ আকাতর পসরতবসশে হতে 

পাতর োতকও সবতেষণ কতর ঠদ তে হতব। গুজতবর লিয হতে পাতর িািাসজক সিসেশীলো সবিি করা, রাজনিসেক এবং 

অে মনিসেক োেদা লুটা। বাংলাতদতশ ঠযিি িািাসজক সিসেশীলো িি করার জন্য ধি মতক হাসেোর সহতিতব ঠবতে ঠিওো 

হতেসেল িবতশষ ২০২১ িাতল শারদীে দুগ মাপূজার িিে। আসে মক োেদা লুতটর জন্য রটাতিা হতেসেল লবতণর িংকতটর গুজব। 

আর িবার উপতর িবতচতে বতড়া ঠয টাতগ মট, রাজনিসেক োেদা-ো ঠো িারা বেরই চলতে। খুব িাম্প্রসেক একটি গুজব হতলা 

ঠদতশর আসে মক  াে সিতে। ভুো েথ্য সদতে বলা হতে ঠদতশর ব্যাংকগুতলাতে োরল্য িংকট সৃসি হতেতে, আিািেকারীতদর 

িতধ্য আেঙ্ক সৃসি করাই এর  মূল লিয। 

 

িািা েরম্যাতট গুজব বািাতিা হতে োতক। পােকতক সবচার করতে হতব ‘ভুো িংবাদ’-এর িাতে ইোকৃে ঠপ্রাপাগাণ্ডা 

বা ষড়যেমূলক সকছু রতেতে সকিা। ঠেইিবুক, ইউটিউব এিিসক মূলতরােধারার গণিাধ্যতি প্রচাসরে েতথ্যর চসরত্র বুেতে হতব 

িবার আতগ। এিিসক িসেযকাতরর েসব বা ঠকাি ঘটিার িাতে সকছুটা সিল ঠরত ও সবকৃেভ্াতব িংবাদ িাজাতিা হতে পাতর। 

রেটারি ইন্সটিটিউট ের দ্য স্টাসি অব্ জাি মাসলজি’ ভুো িংবাদতক ভুো েথ্য সহতিতব সচসিে কতরতে ঠযগুতলা সবতশষ উতেশ্য 

সিতে প্রচার করা হে – হে ঠিটা রাজনিসেক, িেতো আসে মক লিয। সিিি অব্ দ্য ঠিট সরতপাট ম ২০১৭ িাতল এক জসরতপ 

ঠদত তে তুরস্ক, ঠভ্সিজুতেলা ও সেসলপাইিিহ ১৭ টি ঠদতশ েতথ্যর সবকৃসে ঘটিতে রাজনিসেক োেদা লুটার ঠচিা হতেসেল। ভুো 

েথ্য ঠচক করার জন্য িম্প্রসে েথ্য অসধদেেতর একটি ‘েযাক্ট ঠচসকং কসিটি’ গেি করা হতেতে। কসিটি গে পোঁচ িাতি ২২টি 

গুজব িিাি হতেতে। ঠিগুতলা সচসিে কতর PID BD ঠেইিবুতক আপতলাি করা হতেতে।  এগুতলা সবতবচিাে সিতে ঠদ া ঠগতে 

বাংলাতদশতক অসিসেশীল করতে উসিস ে প্রাে িব কেটি েরম্যাতটই গুজবগুতলা েড়াতিা হতেতে। 

কিছু গুজবের নমুনা তুবে দেওয়া হবো োাংোবেবে জ্বাোকন দেবের মূল্য বৃকির প্রকেোবে কেকিন্ন স্থাবন সাংঘর্ ষ দেখাবে 

২০১৩-১৪ সাবের জ্বাোও দ াড়াওবয়র কিকিও সামাকজি দ াগাব াগমাধ্যবম দেওয়া হবয়বে। কেক্ষা মন্ত্রণােয় এোং অধীনস্থ 

েপ্তরসমূহ ও প্রিবে দিেেমাত্র কহন্দু িম ষিেষাবের কনবয়াগ দেওয়া হবে,  দমাোইে দ াবনর িে দরিি ষ ও দহায়াটসঅযা , 

টুইটার, দ ইসবুিসহ সে সামাকজি দ াগাব াগ মাধ্যবম নজরোকর িরা হবে, দেবে সাবরর   ষাপ্ত মজুে দনই প্রধানমন্ত্রীর 

সাম্প্রকেি িারে স বর োাংোবেবের দিাবনা অজষন দনই, আোরও মকিবর দিারআন েরী  রাখার সময় এি ব্যকিবি 

দে োর িরা হবয়বে, সরিাকর িম ষিেষা িম ষচারীবের অন্তেেীিােীন ৬০ েোাংে দেেন বৃকির দঘার্ণা কেবেন প্রধানমন্ত্রী, 

এইচএসকস  রীক্ষার প্রশ্ন ত্র  াঁস হবে সামাকজি দ াগাব াগ মাধ্যবম, োাংোবেে ব্যাাংবির করজাি ষ েোকনবে দেবিবে  া 

ইকেহাবস সে ষকনম্ন, োাংোবেবের  করণাম শ্রীোংিার মবো হবে  াবর ইেযাকে। 



কযাতরক্টারাইতজশতির পতরর ধাপটি হতে সিতেশি। ঠক এই েথ্যটি তেসর কতর প্রচার করতে, কার কাে ঠেতক 

ঠেইিবুতক বা ইউটিউতব আিতলা ো যাচাই কতর ঠদ তে হতব। েতথ্যর অিগ মে চসরত্র ঠযিি ঠবাো দুষ্কর, ঠেিসি প্রাে িিে েথ্য 

সিি মাো বা প্রচারকারীর মূল চসরত্র সচসিে করাও দুুঃিাধ্য। সিতেটর ক তিা ক তিা িংিা বা প্রসেষ্ঠাি হতে পাতর, আবার 

ক তিা হতে পাতর ঠকাি ব্যসিও। োই েতথ্যর চসরত্র সবচাতরর িধ্য সদতে েথ্য সিি মাো বা উৎতির চসরত্র অনুিাি করাই ঠশ্রে। 

িানুষতক ঠধোঁকা সদতে সিথ্যা েথ্য েড়াতিার ঠিতত্র প্রাে িিে ঠেইিবুক-এ ভুো আইসি ব্যবহার করা হে। আধুসিককাতল গুজব 

রটিাকারীরা িতুি প্রযুসি ব্যবহার করতে। বাংলাতদতশর ঠিতত্র প্রাে িিে সবতদশ ঠেতক গুজব োড়াতিা হতে েতল োতদরতক 

সচসিে করা ঠগতলও আইতির আওোে আিা কঠিি হতে। তৃেীে ধাপটি হতলা িার্কমতলশি। সকভ্াতব একটি েথ্য েড়াতে পাতর 

োতক সচসিে করা এই ধাতপর লিয। িম্প্রসে িািাসজক ঠযাগাতযাগ িাধ্যতির িিিারতণ একটি েথ্য মূহুতেমর িতধ্য সবতের ঠয 

ঠকাি প্রাতি ঠপৌৌঁতে ঠযতে পাতর। দুইটি প্রধাি কারতণ এিি হে - প্রযুসিগে সুসবধা এবং েতথ্যর প্রসে িানুতষর দুসিব মার ঠিাহ। 

 

এতিতত্র ঠেইিবুতকর িতো প্ল্যাটেরি শসিশালী ভূসিকা রাত । গতবষণাে ঠদ া ঠগতে, সবতের ৫০টি ঠদতশ ৫৪% 

িানুষ িংবাতদর জন্য ঠেইিবুকতক প্রােসিক চযাতিল সহতিতব ঠবতে ঠিে। েতল গুজব রটিাকারীও ঠেইিবুকতক শসিশালী 

িাধ্যি সহতিতব ঠবতে ঠিে। আতরা একটি শসিশালী িাধ্যি হতলা ইউটিউব –ঠয াতি ঠয ঠকাতিা পুরাতিা বা অপ্রািসঙ্গক সভ্সিও 

জুতড় সদতে গুজতবর গভ্ীরো বাসড়তে ঠদো যাে। িািাসজক ঠযাগাতযাগ িাধ্যতি েথ্য যাচাই বাোই কতর প্রকাশ করার জন্য 

ঠকাতিা ঠগইটসকপার োতক িা। তযটি একটি প্রাসেষ্ঠাসিক িংবাদ িাধ্যতি এসিটররা কতর োতকি। েতল ভুো েথ্য সবিা বাধাে 

পােতকর কাতে চতল আতি। োই মূল ঠরাতের গণিাধ্যি োড়া অন্য ঠকাতিা িাধ্যতির ওপর আিা রা া যাতব িা। গুজতবর 

ব্যাপকোর িবতচতে িসেকর সদক হতে এটা ধীতর ধীতর িকল ধরতির িংবাদ িাধ্যতির ওপর িানুতষর আিা সিসশ্চি কতর 

ঠদে। িানুষ ঠকািটি গুজব আর ঠকািটি িেয এই সিধািতে পতড় ঠকাতিা ধরতির িংবাদতকই আর আিাে সিতে পাতর িা। এই 

পসরসিসে ঠয ঠকাতিা িিাতজর জন্য ভ্োবহ। জসরতপ ঠদ া ঠগতে যুিরাতের ৮০% ও সুইতিতি ৭৬% িানুষ ভুো েথ্য ঠদ তে 

ঠদ তে মূল িেয সিতে অেযসধক িতন্দহপ্রবণ হতে পতড়। প্রকৃে িংবাতদর প্রসে একটা বতড়া আিার জােগা তেসর হতলই  ঠো 

গুজব  সৃসিকারীতদর সুসবধা। 

 

ভুো েথ্য ঠেকাতিার িব মতশষ ধাপ কাউন্টাসরং বা প্রসেকার। এটা সেিভ্াতব হতে পাতর- আইিগে, িানুষতক গণিাধ্যি 

ও িািাসজক ঠযাগাতযাগ িাধ্যি ব্যবহাতর িাির কতর ঠোলা এবং েযাক্ট ঠচসকং ব্যবিা শসিশালী করা। ইউতরাপীে কসিশি 

২০১৮ িাতল সিসজটাল েথ্য ইতকাসিতস্টতির স্বেো বাড়াতে বতলতে। পাশাপাসশ সিসিো িািরো বাড়াতিা, গণিাধ্যি 

ব্যবহারকারী ও িাংবাসদকতদর জন্য েথ্য সবকৃসে প্রসেতরাতধ িতুি ঠকৌশল ঠবর করা, সিসিোর সুরিা ও ঠটকিই উন্নেি সিসশ্চে 

করা এবং েথ্য সবকৃসে সবষতে সিেসিে গতবষণা ও জসরপ চালাতিার চারটি সুপাসরশ কতরতে োরা। ঠহইট  সিচ, ঠেইক সিউজ 

ও ঠবআইসি েথ্য ২৪ ঘণ্টার িতধ্য িরাতে িািাসজক ঠযাগাতযাগ িাধ্যিগুতলাতক বাধ্য করতে সবসভ্ন্ন ঠদতশ ইতোিতধ্য আইি 

প্রণীে হতেতে। আমাবেরর দেবে গুজে প্রকেবরাবধ েথ্য মন্ত্রণােয়, েথ্য ও দ াগাব াগ প্রযুকি মন্ত্রণােয় এোং আইন-শৃঙ্খো 

োকহনী েরােবরর মবোই েৎ র রবয়বে। আইন-শৃঙ্খো োকহনী ইবোমবধ্য দেে িবয়িজনবি দে োরও িবরবে এোং 

নজরোকরবে রবয়বে আরও অবনবি। জনগবণর িাবে দ ন সঠিি েথ্য দ্রুে দ  ৌঁবে  ায় দস েবক্ষয সবচেনোমূেি েথ্যকেেরণী 

গণমাধ্যবম দপ্ররণ িরবে েথ্য অকধে েবরর সাংোেিক্ষ সাে ষক্ষকণি দখাো রবয়বে। েথ্য অকধে েরসহ কেকিন্ন েপ্তর কনয়কমে 

গুজেকেবরাধী প্রচারণা চাোবে, সবচেনো িা ষক্রম অব্যাহে দরবখবে। 
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আ বোি িরা হবয়বে। এোড়া ক চার, ইোবেেনসহ কেকিন্ন উ িরণও কপ্রন্ট কমকিয়ায় কনয়কমে দপ্ররণ িরবে। চেকিত্র ও 

প্রিােনা অকধে ের (কিএ ক ) দেে িবয়িটি কিকিও কি  ও প্রচার সামেী কনম ষাণ িবর প্রচার িবরবে। গণব াগাব াগ 

অকধেপ্তর দেবের প্রেযন্ত অঞ্চবে সবচেনো িা ষক্রম চাকেবয়  াবে। গুজে দমািাকেোয় েথ্য মন্ত্রণােয় ও েথ্য অকধে বেরর 

দুটি পৃথি কেবের্ দসে িাজ িরবে। বেকিি মিার এই দুুঃসমবয় কিছু কিছু ভ ৌঁইব াঁড় অনোইন দ াট ষাে গুজবে হাওয়া কেবে 

িাজ িরবে। োই গুজে দেিাবে মূেধারার সাংোেমাধ্যমগুবোবি আরও েকেষ্ঠ হবে হবে। নাগকরি সবচেনো সৃকিবে 

'িাউবেকোং' এিটি িা ষির  েবক্ষ  হবে  াবর। সামাকজি দ াগাব াগ মাধ্যবম সবচেনোমূেি দ াি দেওয়া আবরিটি িা ষির 

উ ায়। এবক্ষবত্র প্রোসবনর  াো াকে সামাকজি-সাাংস্কৃকেি সাংগেনগুবোবিও একগবয় আসবে হবে।  করোর ও আত্মীয়-স্বজবনর 

মবধ্যও গুজেকেবরাধী আবোচনা সবচেনো োড়াবে ভূকমিা রাখবে। দচাখ, িান দখাো দরবখ প্রকৃে েথ্য  াচাই িবর গুজে 

প্রকেবরাধ িরুন। 
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