
ডিডিটাল প্রযুডি ব্যবহারে সরেতন হরত হরব 

ফােিানা ইসলাম ডেতা 

মফস্বল শহরেে িািাে বাবা আে করলি ডশক্ষক মাে একমাত্র সন্তান রূপা সদ্য ইন্টােডমডিরেট পেীক্ষা ডিরে মমডিকযারল ভডতিে িন্য মকাডেিং 

শুরুে পডেকল্পনা কেরে। একডিন মাে সারে শহরেে ডবডভন্ন মমডিকযাল মকাডেিং মসন্টােগুরলা ঘুরে ঘুরে মিখরলা,  রূপা িানাে মেষ্টা কেল মকাডেিং 

মসন্টােগুরলারত মমডিকযারল ভডতিে প্রস্তুডতে িন্য কী কী সুর াগ সুডবধা আরে। এেকমই এক মকাডেিং মসন্টারে একিরনে সারে কো হে রূপাে। কো বলরত 

মতমন ডকছুই না, ভডতি সিংক্রান্ত দুই একটি কো। তখন পারশই ডেল মা। দুপুে নাগাি বাসাে এরস মেস হরে লাঞ্চ মশরে মেস্ট কেরলা। োরত ল্যাপটপ অন 

কেরতই মিরখ তাে মফসবুরক মক ম ন একটি ডভডিও ডিডপিংস পাঠিরেরে। ডভডিও ডিডপিংস এ ডিক কেরতই েমৎকাে একটি গান ডিরন মভরস ওরে ' মপ্ররম 

পড়া বােন, কােরে অকােে. …...। ' গানটি রূপােও খুব  ডপ্রে। দুই, ডতন, োে...  এভারব করেক বাে শুনাে পে মক পাোরলা ডভডিওটি মসটা খু ুঁরি মবে 

কাোে মেষ্টা কেরলা। তরব পডেডেত মকউ না হওোে এটা বাি ডিরে অন্য কারি মন ডিল। এভারব করেক ডিন েলল। তরব প্রডতডিনই করেকবাে গানটি 

মশারন। গানটিে প্রডত তাে একধেরনে মমাহ মিখা ডিল। ডিন পারেক পরে এক োরত হোৎ রূপা অসুস্থ হরে পরড়। দ্রুত তারক তাে বাবাে ডিডনরক ভডতি কো 

হে। ডবডভন্ন পেীক্ষা ডনেীক্ষাে পে মতমন মকারনা সমস্যা না পাওোে একডিন পরেই বাসাে ডনরে আসা হে। 

রূপা খুব িান্ত, তাে োেপারশে সবডকছু ঘুেরে, বডমবডম ভাব ডকছুই মখরত মন োে না। সাোক্ষে এক আতরেে মরে োরক রূপা। মা-বাবা খুব 

ডেডন্তত, ডক হরলা মমরেটিে?  একডিরনে মরেই সবডকছু এরলারমরলা হরে মগরলা। নানা েকম কুডেন্তা তারিে মপরে বরসরে। মমরেরক সমে না মিওো, মখোঁি 

খবে না োখা ইতযাডি  অডভর াগ রূপাে বাবাে। ঠিক একই অডভর াগ রূপাে মােও। ডনরিরিে মরে মোট্ট একটা ঝগড়াও হরলা রূপারক ডনরে তাে মা -

বাবাে মরে। ডেডকৎসা েলরে, ডকন্তু মকারনা উন্নডত মনই, বেিং রূপাে অসুস্থতা মবরড়ই েলরে। এক কান দুই কান করে আত্নীে স্বিনো সবাই মিরন মগরে 

রূপাে অসুস্থতাে কো। নানা িরনে নানা েকম পোমশ ি, রূপাে মাে অডভর াগ মমরেে মকারনা ডেডকৎসাই হরে না। ডসদ্ধান্ত হরলা রূপারক ঢাকাে বরড়া 

হাসপাতারল ডেডকৎসা কোরনাে। দ্রুতই মা বাবাসহ ঢাকাে এরলা রূপা, নামকো মবসেকাডে হাসপাতারল ভডতি কো হরলা তারক। নানা েকম পেীক্ষা নীডেক্ষা 

মশরে ডবরশেজ্ঞ িািাে ডসদ্ধান্ত ডিরলন রূপা সম্ভবত ভাটি িরগা মোরগ আক্রান্ত। ভাটি িরগা হরে এক ধেরনে শােীডেক অনুভূডত ম খারন মোগীে  মরন হে তাে 

োেপারশ পৃডেবী ঘুেরে অেবা ডহহে পৃডেবীে োেপারশ মোগী ঘুেরে। এোড়াও এ মোরগে লক্ষে হরলা বডমবডম ভাব, শ্রবেশডি হ্রাস, কারন অস্বাভাডবক মশা 

মশা শব্দ শুনা ইতযাডি । এ মোগটি পুরুরেে তুলনাে মডহলারিে মরে মবডশ মিখা  াে। এ মোগটি সম্পরকি মানুরেে ধােো ও কম। তরব এটি ডনডিত হওোে 

িন্য আরো ডকছু পেীক্ষা ডনেীক্ষাে িেকাে আরে। িািাে কো মশে কোে আরগ  রূপারক একিন মরনাডবজ্ঞানীে ডনকট মেফাে করে তাে মতামত মনওোে 

িন্য ডলরখ ডিরলন।  

রূপাে বাবা ভুরলই মগরলন ডতডন একিন িািাে। নানা েকম দুুঃডেন্তা মপরে বরসরে রূপাে মা-বাবাে। পেডিন সকারলই রূপারক মিখরত এরলন 

একিন ডত্রশ- পেডত্রশ বসে বেডস মডহলা মরনাডবজ্ঞানী। প্রােডমক পডেেে পব ি মশরে রূপারক ডনরে মগরলন তাে মেম্বারে। বাইরে অরপক্ষাে রূপাে মা-বাবা। 

অরপক্ষা আে মশে হে না। প্রাে মিরড়া ঘন্টা পে মোখ মুেরত মুেরত মবে হরলা রূপা। মিরখই অিানা এক আতরে মেঁরপ উেরলা রূপাে মা-বাবা। বুঝরত 

পােরে না ডক হরে?  ডকিংকতিব্যডবমূঢ় হরে পরড়রে মা-বাবা। মকডবরন ম রেই শুরে পমড়ারলা রূপা, কারো সারে মকারনা কো বলল না। রূপাে মা মক রূপাে 

কারে মেরখ রূপাে বাবা ছুরট মগরল িািারেে কারে। িািাে অভে ডিরে বলরলন সমস্যা মনই, অরপক্ষা করেন সব ঠিক হরে  ারব ইনশাল্লাহ। ঘন্টা দুই পরে 

রূপাে মোট ফুফু'ে মফান মপরে মভরে পরড়রে রূপাে বাবা। ডক কেরব, কারক বলরব, কাে সাহায্য ডনরব এ কঠিন ডবপরিে সমে?  ডকছুই মাোে আসরে না। 

সৃডষ্টকতিারক বােবাে িাকরে আে মরনমরন বলরে েহম করো আল্লাহ, বোঁোও আমারিে। স্বামীে অসহাে অবস্থা মিরখ রূপাে মা িানরত োে ডক হরেরে?  এক 

প িারে রূপাে বাবা বাসাে সািা মপাশারকে পুডলশ আসা,বাসা মেরক রূপাে ল্যাপটপ ডনরে  াওো এবিং তারিে সারে কো বলাে িন্য মমাবাইল নম্বে মিওোে 

কো বরল। কো শুরন  রূপাে মাে মাোে আকাশ মভরে পরড়, মুহূরতি ডনস্তব্ধতা মনরম আরস তারিে মরে।  

মকউ মকারনা কো বলরে না। রূপাে মোট মামা এরসরে রূপারক মিখরত। রূপাো ঢাকাে এরস ওে মোট মামাে বাসাে উরেরে। রূপাে মামা সেকাডে 

োকডেিীবী। মকডবরন ঢুকরতই ধাক্কা মখল রূপাে মামা, ডপনপতন ডনেবতা। বাইরে এরস সব শুরন পুডলরশে মিওো মমাবাইরল কো বলরলা রূপাে মামা। প্রাে 

পরনে ডমডনট কো হরলা। ডিডব পুডলরশে সাইবাে অযান্ড মেশাল ক্রাইম ডবভারগে অগ িানাইিি ক্রাইম ইনরভডস্টরগশন টিরমে িাডেত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা িানান 

হাসপাতাল কর্তিপরক্ষে মেরক অডভর াগ পাওোে পে  রূপাে ল্যাপটপটি তাো পেীক্ষা করে সাইবাে ক্রাইরমে অডভর াগ মপরেরে। ল্যাবটপটিে ফেরসডনক 

পেীক্ষাে িন্য ডবজ্ঞ আিালরতে মােরম পেবতী পিরক্ষপ গ্রহে কো হরব এবিং অডভযুিরক শনাি কো হরেরে। ইডতমরে তারক পারশে মিলা ধো হরেরে 

এবিং ডিজ্ঞাসাবাি কো হরেরে। প্রােডমকভারব িানা মগরে অডভযুি রূপারক কখরনা মিরখডন, তরব মস আইটি মিপাট ি।  ডিও এ ডবেরে তাে প্রাডতষ্ঠাডনক 

মকারনা ডিডগ্র মনই। মসাসাল ডমডিোে ডু মােরত ম রে মকৌতুহলবসত রূপাে প্রফাইরল ঢুরক তাে সম্পরকি ধােো মনে এবিং দুটি ডবরশে সফটওেযাে রূপাে 

একটি ডপ্রে গারনে সারে ট্যাক করে ওে ল্যাপটরপ পাঠিরে মিে। রূপা মকৌতুহলবসত: গানটি শুনরত ডিক কেরতই মগাপন সফটওেযােগুরলা সেল হরে  াে।  
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এ সফটওেযােগুরলা ল্যাপটপ বন্ধ োকা অবস্থােও ডভডিও ধােে কেরত সক্ষম। এভারবই রূপাে ডকছু অসরেতন মূহুরতিে ব্যডিগত েডব  া রূপা ডনরি তুরলডন 

এবিং িারনও না এগুরলা অডভযুরিে কারে েরল  াে। আে এটা ডনরে রূপারক ব্লাক মমইল কোে মেষ্টা করে মস। রূপা ভে মপরে অসুস্থ হরে পরড়। এখন আে 

ভরেে কােে মনই, সব ডকছু আইনশৃঙ্খলা বাডহনী মিখরে। এক মাস পে, মিলা পুডলরশে আরোিরন শতাডধক স্কুল- করলরিে োত্র-োত্রী, ডশক্ষক-ডশডক্ষকা, 

অডবভাবক ও সুডধিরনে উপডস্থডতরত এক অবডহতকেে সভাে বিব্য োখরেন মিলা পুডলরশে সাইবাে অযান্ড মেশাল ক্রাইম ডবভারগে িাডেত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা। 

ডতডন প্রেরমই রূপাে িীবরন ঘরট  াওো ঘটনাে বন িনা ডিরলন। 

রূপাে মা-বাবা কী কী ভুল তাো এসমরে করেরেন তােও বন িনা ডিরলন। তাো সমারিে সরেতন ও উচ্চডশডক্ষত মশ্রডেে মানুে। অেে ডবপরিে 

সমে তাোও সঠিক ডসদ্ধান্ত ডনরত পারেনডন। এে কােে হরলা তাো োন্ডা মাোে সমস্যাটি ডবরেেে কেরত পারেনডন, ঘটনাে আকডে িতাে তাো পারিল হরে 

পরড়ডেরলন । এেপে ডতডন বরল্লন ডিডিটাল অপোধ সিংগঠিত হওোে কােন ডহরসরব সম্ভব্য  ঝুঁডকহীনতা ও  অপোধীে ধো পড়াে সম্ভাবনা কম এবিং লাভ 

মবডশ। এ ধেরনে অপোধীরিে মেরক সতিক োকরত হরব অে িাৎ ডিডিটাল ডিভাইসগুরলারত এো নানােকম মলাভনীে বা আকিেেীে করন্টন্ট পাোে এগুরলারত 

ডিক কো,  লাইক মিওো বা করমন্ট কো মেরক ডবেত োকরত হরব। অপডেডেত বা স্বল্প পডেডেত কারো মপারস্ট লাইক, করমন্ট কোে আরগ একাডধক বাে 

ভাবরত হরব, বন্ধু ডনব িােরন সতিক োকরত হরব।  এেপে ডতডন ডিডিটাল অপোরধে ডশকাে হরল ভুিরভাগী, মা -বাবা, অডবভাবক, সহপােী বন্ধু - বান্ধব এবিং 

ডশক্ষক - ডশডক্ষকাে  কেেীে সম্পরকি ডবস্তাডেত উরল্লখ কেরলন। এে মূল কো হরলা ভে পাওো এবিং এরক অপেরক ডমথ্যা  মিাোরোপ না করে োন্ডা মাোে 

সমস্যাটি মমাকাডবলা কেরত হরব। ডবেেটি কাল ডবলম্ব না করে মা -বাবা,  অডবভাবক বা  ডশক্ষক - ডশডক্ষকারিে সারে মশোে করে   দ্রুত আইন শৃঙ্খলা 

বাডহনীরক িানারত হরব। মকারনাভারবই অপোধীে ফোঁরি পড়া  ারব না। মরন োখরত হরব এটাই ডনরিরক েক্ষাে প্রেম পিরক্ষপ। এে মােরম ডনরিে ও 

পডেবারেে ডনোপত্তা ডনডিত হরব। মকাোে ডকভারব িানারত হরব মসটা ডতডন উরল্লখ করেন। সবরেরে সহি হরলা ৯৯৯ এ িানারনা,পুডলশরক ৯৩৪২৯৮৯, 

কাউন্টাে মটেডেিম ইউডনট ০১৭১৩৩৯৮৩১১, মেডপি একশান ব্যারটডলেন( RAB)মক  ০১৭৭৭৭২০০২৯, ডবটিআেডসরক  ০১৭৬৬৬৭৮৮৮৮ এ মফান করে 

অডভর াগ মিওো  ারব। এ সব মক্ষরত্র আইন শৃঙ্খলা বাডহনী গুরুরত্বে সারে ডবেেগুরলা ডবরবেনাে ডনরে অগ্রাডধকাে ডভডত্তরত প্ররোিনীে পিরক্ষপ গ্রহে করে 

োরক।  

অনলাইরন হেোডন মেরক সুেক্ষাে উপােগুরলা ও ডতডন বরল মিন, এগুরলা হরলা ব্যবহৃডেত  ডিডিটাল ডিভাইসগুরলারত ভাইোস গাি ি োখরত হরব, 

পাসওোি ি শডিশালী োখরত হরব, কারো সারে পাসওোি ি মশোে কো  ারব না। সরব িাচ্চ ডতন মারসে মরে পাসওোি ি পডেবতিন কেরত হরব। ই-মমইরল  মকউ 

লটাডে, টাকা বা মকারনা ধেরনে পুেিাে মিতাে কো বলরল ডবশ্বাস কো  ারব না। অনলাইরন হেোডনে বা ডন িাতরনে প্রমারনে িন্য সিংডেষ্ট ডবেরেে হাি ি 

কডপ, URL সহ ডিন শরটে ডপ্রন্ট ও ওরেব অযারেস, মফসবুক আইডি, ই-মমইল  আইডি ও তাডেখ প্ররোিন হে, তাই এগুরলা ডিডলট না করে সিংেক্ষে 

কেরত হরব। সবরশরে সামাডিক ডকছু ট্যারবা বা ভ্রান্ত ধােো  ডতডন উরল্লখ করেন, এগুরলা হরলা ডন িাতরনে কো প্রকাশ কো লজ্জাে ব্যাপাে, শুধু 

অল্পবেডস  মমরেো ডন িাতরনে ডশকাে হে, ডন িাতন মাোত্মক না হরল খুব একটা ক্ষডতে ডকছু মনই, ডশশুো অপডেডেত বা অনাত্মীেে দ্বাো মবডশ ডন িাতরনে 

ডশকাে হে, একই ডলঙ্গভুি ডশশুরিে মরে ডন িাতরনে ঘটনা ঘটাে আশো  মনই। 

 

  সবরশরে সকরলে কারে ডিডিটাল ডনোপত্তা ও সরেতনতা ডবেেক  একটি মোট পুডস্তকা ' কন্যা কো',  া ইডতমরে সকলরক মিওো হরেরে, মসটা 

মরনার ারগে সারে পড়াে িন্য অনুরোধ কেরলন। ডিডিটাল বািংলারিরশে সুফল ম মন আমো সকরল মভাগ কেডে, মতমডন এে েযারলঞ্জগুরলাও 

আমারিে  সকরলে মমাকাডবলা কেরত হরব। আমারিে সমস্যা আমারিেই সমাধান কেরত হরব।ম  মকারনা সমস্যাে বািংলারিশ পুডলশ শত সীমাবদ্ধতাে 

মারঝও আপনাে পারশ আরে ও ভডবষ্যরত োকরব। আপনাো পুডলরশে সাহায্য ডনন, ডনোপরি োকুন - এ আহবান িাডনরে এবিং সকলরক ধন্যবাি ডিরে 

ডতডন তাে বিব্য মশে করেন। 

# 
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