
সামাজিক য াগায াগ মাধ্যযম গুিব প্রজিয াযে প্রয ািন িনসযেিনিা 

িানজিনা পা জিন 

 সম্প্রজি কুজমল্লা  একটি ‘পূিামণ্ডযপ যকা আন  াখা  ঘটনা ‘ঘটিয ’  যেইসবুযক িা ‘ টিয ’ যেশব্যাপী 

অজবশ্বাস্য সাম্প্রোজ ক অপ্রীজিক   অ ািকিা  সৃজি  অপযেিা ক া হয া। আমাযে  যেযশ এক যেজি  দুি য াক মাযে 

মাযে এ ে যন  ঘটনা সৃজি  যেিা কয । এিাযব গুিব  টিয  অিীযি জবজিন্ন সময  মানবাজেকা   ঙ্ঘযন  নানা দুঘ ঘটনা 

ঘযটযে। িাই এখনই  জে গুিযব  জবরুযে যসাচ্চা  হয  আম া প্রজিয াে না কজ  এবং িনসযেিনিা সৃজি না কজ  িাহয  

এই িাজ কা আয া  ম্বা হযব।  
 

যেসবুক বা য  যকাযনা সামাজিক য াগায াগ মাধ্যযম বা যকাযনা গিমাধ্যযম এমন জকছু য খা বা যপাস্ট ক া বা 

স্টযাটাস যে া বা মন্তব্য ক া জকংবা েজব বা জিজড আপয াড ক া  া মানহাজনক , জবভ্রাজন্তমূ ক, অশা ীন, অরুজেক , 

অশ্লী , আক্রমিাত্মক উযেযে হ  িা ‘সাইবা  অপ াে’ বয  জবযবজেি হযব। এোড়া যেযশ অ ািক  অজিজিশী  অবিা 

সৃজি ক যি,  াযে  িাবমূজিঘ ক্ষুণ্ন হ  বা সম্ভাবনা আযে এ  কম য যকাযনা কমকঘাণ্ড জকংবা যেশজবয ােী যকাযনা জকছু 

অন াইযন ক য  িা সাইবা  অপ াে হযব। এ োড়া অন াইযন কা  নাযম ভু া একাউন্ট খু য  বা হযাক ক য , 

িাই াস েড়ায , িথ্য চুজ  ক য  জকংবা ইয কট্রজনক যকাযনা জসযস্টযম অনজেকা  প্রযবশ ক য  ‘সাইবা  অপ াে’ হযব। 

সাইবা  অপ াে হ  এ  কম যকাযনা যপাস্ট বা স্টযাটাস বা মন্তব্য বা েজব বা জিজড যশ া ,  াইক, জকংবা ট্যাগ জেয  

‘সাইবা  অপ াে’ হযি পায । অথার্ঘ অন াইযন ইচ্ছাকৃিিাযব য যকাযনা অপ ােমূ ক কমকঘাণ্ড  া যকউ পড়য  বা যেখয  

বা শুনয  নীজিভ্রি বা অসর্ হযি উদ্বুে হযি পায ,  া  মাধ্যযম মানহাজন ঘযট, আইনশৃঙ্খ া  অবনজি ঘযট বা ঘটা  

সম্ভাবনা সৃজি হ ,  াে  ব্যজি  িাবমূজিঘ ক্ষুণ্ন হ  বা েমী ঘ অনুভুজিযি আঘাি ক া বা ক যি পায  বা এ ে যন  

িথ্যাজে  মাধ্যযম যকাযনা ব্যজি বা সংগঠযন  জবরুযে উসকাজন প্রোন ক াসহ সবই ‘সাইবা  অপ াে’ বয  জবযবজেি হযব। 

অন াইযন প্রকাজশি য  যকাযনা েজব, খব  বা িথ্যটি সঠিক জক না বা এ  যসাস ঘ জক িা  াোই ক যি গুগ সহ যবশ জকছু 

সাে ঘ ইজিযন  সাহায্য জনযি পায ন। এোড়া যবশ জকছু সেট যা  ব্যবহা  কয  িথ্য  াোই ক যি পায ন। প্রথযমই 

সামাজিক য াগায াগ মাধ্যযম যকাযনা েজব, জিজড বা িথ্য যশ া  ক যি সিকঘিা অব ম্বন ক যি হযব। যকাযনা িথ্য, 

েজব বা জিজড সঠিক জক না যসটা বুেযি হয  যশ া  ক া িথ্যটি যক বা কা া যশ া  কয যে যসজেক যখ া   াখযি হযব। 

          পজ জেি  জবশ্বস্ত যকাযনা বন্ধু, অন াইন যসজ যেটি অথবা যকাযনা পজিকা িযথ্য  সূি জক িা িানযি হযব। এোড়া, 

য  বা  া াই এই িথ্যগুয া যশ া  কয যে িা া যসটা জনযি যেযখযে, নাজক অন্য কায া কাে যথযক যিযনযে যসটা িানা 

খুব িরুজ ।  খন যকাযনা মুিযমন্ট িথ্য আযদা ন বা যকাযনা সংকটকা ীন পজ জিজি জব াি কয  িখন যকাযনা িথ্য 

সামাজিক য াগায াগ মাধ্যযম যশ া  ক া  আযগ বা বা  ক্রস যেক কয  জনজিি হয  যন া উজের্। িা প   জে মযন 

হ , যসই িথ্য যশ া  ক য  যেশ  িাজি  িন্য জবভ্রাজন্তক  হযি পায  সাম্প্রোজ ক সম্প্রীজি জবনি ক যি পায  যসযেযি  

এমন িথ্য যশ া  না ক াই িায া। আয কটি জবষ , যকাযনা িথ্য যশ া  ক া  আযগ অবেই একটু সম  জনযি হযব। এক 

যথযক ো ঘন্টা প ঘন্ত অযপো কয  িা প  যশ া  ক য  এই সময   মযধ্য ঐ িথ্য সঠিক নাজক গুিব যস সম্পযকঘ  একটি 

স্বচ্ছ ো িা পা া  া । গুগয  ইযমি সাে ঘ কয  েজব সঠিক নাজক জমথ্যা িা িানা সম্ভব। 

       গুগয  ইযমি সাে ঘ অপশযন য  যসাস ঘ যথযক ইযমিগুয া এযসযে যসই যসাযস ঘ  জ ংক অথবা েজব গুগ  ইযমযি ইনপুট 

জেয  ই েজব  সাযথ সম্পজকঘি েজবগুয া যেখা  া । িখন প্রকৃি েজব কযব যকাযনা সাইযট বা অন াইযন যকাথা  

আপয াড ক া হয যে িা িানা  া । েজব বা িথ্যটি নতুন নাজক পু াযনা, সঠিক নাজক ভু  এবং কযিা িাজ যখ  িা 

িানা  া । অন াইন ব্যবহা  কয  যকউ যকাযনা অপ াে ক য  সংক্ষুব্ধ বা েজিগ্রস্ত ব্যজি বা প্রজিষ্ঠান থানা  অজিয াগ 

ক যি পায । ই অজিয াযগ  জিজিযি অথবা পুজ যশ  সাইবা  ক্রাইম ইউজনযট  যসাো  জমজড া মজনটজ ং টিযম  

পয ঘযবেযি  জে অপ াে হয যে বয  যুজিসঙ্গি কা ি থাযক িাহয  অপ ােী  জবরুযে আইনগি পেযেপ গ্রহযি  সুয াগ 

 য যে।  

 



-২- 

অন াইন  সামাজিক য াগায াগ মাধ্যযম গুিব  জমথ্যা িথ্য প্রো  য াযে মানুষযক সযেিন কয  তু যি ‘আস  জেজন’ 

নাযম একটি কযাযম্পইন োলু কয যে স কা । িথ্য  য াগায াগ প্রযুজি জবিাযগ  জডজিটা  জসজকউজ টি এযিজি 

(জডএসএ)  বাং াযেশ কজম্পউটা  কাউজিয   (জবজসজস) এ আইজসটি প্রকল্প য ৌথিাযব জিন মাসব্যাপী এ কযাযম্পইযন 

যেযশ  প্রা  ৭০  াখ মানুষযক সযেিন ক যব। বিঘমাযন যেযশ ো টি সাইবা  জন াপিা ইউজনট কাি ক যে। প্রজিমাযস 

প্রা  ৩ হািায   যবজশ সাইবা  অপ াযে  অজিয াগ পা া  াযচ্ছ। অজিয াগকা ীযে  জসংহিাগই না ী। িযব পুরুষ 

ভুিযিাগী  সংখ্যা কম ন । সাইবা  ইউজনটগুয া এ ে যন  অপ াযে  যেযি দ্রুি িেন্ত কয  প্রজিযবেন যে া  িন্য 

কাি কয   াযচ্ছ বয  িানান সংজশ্লি া। 

 িনসযেিনা  পাশাপাজশ বিঘমান স কা  গুিব প্রয াযে কা ঘক  পজ কল্পনা কয   াযচ্ছ। সামাজিক য াগায াগ 

মাধ্যমসহ ইন্টা যনটজিজিক সক  য বসাইট ২৪ ঘণ্টা  নি োজ যি আনা হযচ্ছ। এ  যেয একটি জবযশষ যস  গঠন 

কয যে বাং াযেশ যটজ য াগায াগ জন ন্ত্রি কজমশন (জবটিআ জস)। এই নি োজ   েয  িাই া  হ া যনজিবােক 

য যকাযনা জ ংক বা কনযটন্ট দ্রুি অপস ি ক া  সুয াগ আযে।  নবগঠিি সাইবা  জসজকউজ টি যসয   মাধ্যযম য বসাইট 

এবং সামাজিক য াগায াগ মাধ্যযম স কা    ােজবয ােীসহ জবজিন্ন  কম আপজিক  কনযটন্ট  নি োজ যি  াখা  

ব্যবস্হা ক া হয যে। পাশাপাজশ সামাজিক,  ািননজিক, পযন ঘাগ্রাজে, সাংস্কৃজিক জকংবা েমী  জবষয  উসকাজনমূ ক  

উগ্রবােী কনযটন্ট সাব ঘেজিক নি   াখযি এ যস যক োজ ত্ব যে া হয যে।  জবটিআ জস  িথ্যমযি, গি এক বেয  ১৮ 

হািা  ৮৩৬টি আপজিক  যেসবুক জ ংক বন্ধ ক া  অনুয াযে  যপ্রজেযি ো  হািা  ৮৮৮টি জ ংক বন্ধ ক া হয যে। 

৪৩১টি ইউটিউব জ ংক বন্ধ ক া  অনুয াযে ৬২টি যেযি ইউটিউব কর্তঘপে সাড়া জেয যে। গুিযব  জবরুযে িনগিযক 

সযেিন ক া   যেয িথ্য  সম্প্রো  মন্ত্রিা য   অেীনস্ত িথ্য অজেেেি , গিয াগায াগ অজেেপ্ত , ে জেি  প্রকাশনা 

অজেেপ্ত , বাং াযেশ যটজ জিশন  বাং াযেশ যবিায  জন জমি সযেিনিামূ ক প্রো  কয   াযচ্ছ। 

 যসাো  জমজড া বিম ঘাযন বাং াযেযশ একটি শজিশা ী মাধ্যম হয  উযঠযে। সাম্প্রজিক সময  বাং াযেযশ  

নানা সামাজিক প্রজিবাযে যসাচ্চা  কণ্ঠ জহযসযব এটি ব্যবহা  হয যে। যবজশ  িাগ ঘটনাযিই ইজিবােক ভূজমকা  ব্যবহা  

ক া হয যে। আবা  অযনক সম ই যসাো  জমজড া ব্যবহা  কয  নানাভু  িথ্য, েজব  গুিব েড়াযনা হয যে। 

মিপ্রকাযশ  অজেকা  আযে সবা । জকন্তু মিপ্রকাযশ  স্বােীনিা মাযন  া খুজশ িা ক া ন । আইন যমযনই ক যি হ । 

অন াইযন মিপ্রকাযশ  সম  এই োজ ত্বযবাে  য যে। সুি াং যেসবুক ব্যবহায  এমন সিকিঘা  োজ ত্বশী  হযি হযব, 

 াযি একটি যপাস্ট বা মন্তব্য য ন আইন  ঙ্ঘন না কয । িাই সযেিন নাগজ ক জহযসযব আমাযে  সক যক োজ ত্বশী  

আে যি  মাধ্যযম সুনাগজ যক  পজ ে  জেযি হযব। 
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