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↶ সচূচপত্র  ―

সারসংদষেপ 
ককাতিড-১৯ এর প্রিাদব একচি শ্বোল জনদ�াষ্ঠঠী অনলাইদনর উপর চনিকি রেীল হওয়ার কারদণ শুধুমাত্র �ত এক বছদরই 
ইন্ারদনি এবং সামাজজক ক�া�াদ�া� মাধ্ম ব্বহাদরর প্রবণতা বহুগুণ বৃচধি কপদয়দছ।1 স্ানীয় এবং আন্তজকি াততক সংবাে 
প্রচাদরর কক্ষদত্রও সামাজজক ক�া�াদ�া� মাধ্ম  অত্ন্ত গুরুত্বপূণকি িূশ্মকা পালন করদছ । এচিদক একচি দ্রুতবধকিনেীল এবং 
তুলনামূলক কম নজরোশ্রর মাধ্ম শ্হসাদব ধদর কনওয়া হয়, �ার মাধ্দম প্রথা�ত শ্মচডয়াগুদলার তুলনায় কবশ্ে আপদডি 
থাকা �ায়।  েিুকি া�্ক্রদম, আন্তজকি াততক এবং অি্ন্তরীণ চরমপন্ীরা এই দ্রুত বধকিনেীল ইন্ারদনি জ�ত কথদক উপকৃত হদয়দছ; 
উোহরণস্বরূপ ককাতিড-১৯ মহামারীর শুরুদত িারতীয় উপমহাদেদে আল-কাদয়োর সাদথ অি্ন্তরীণিাদব �ুক্ত ইউচিউব 
চ্াদনলগুদলার সাবস্কাইবার বা গ্াহক সংখ্া সম্মিজলতিাদব ১০ লক্ষাশ্ধক বৃচধি কপদয়দছ।2 

সশ্হংস চরমপন্া প্রততহতকরণ ও প্রততদরাদধর শ্বতিন্ন উদে্া� গ্হদণর মাধ্দম বাংলাদেে সরকাদরর পাোপাশ্ে কেেজদুড় সেুীল 
সামাজজক সংস্াগুদলাও কেেীয় চরমপন্ার এই উত্ানদক জনসাধারদণর কাদছ উপস্াপন করা শুরু কদরদছন। এই প্রততষ্ঠানগুদলা 
ছাড়াও সচুনজেকি ষ্টিাদব শ্েক্ষা মন্ত্রণালয় চরমপন্া ও সন্ত্রাসবাে সম্পদককি  জনসদচতনতামূলক প্রচার অতি�ান পশ্রচালনা করদছ। 
অন্শ্েদক কাউন্ার কিদরাশ্রজম অ্ান্ড ট্ান্সন্ােনাল ক্রাইম ইউচনি (তসচিচিতস) একচি কমাবাইল অ্াপস চাল ুকদরদছ 
�ার মাধ্দম না�শ্রক�ণ ঢাকা মহান�র পুজলদের কাদছ সম্াব্ সন্ত্রাসী কমকিকাদডের শ্বষদয় অতিদ�া� করদত পাদরন।3 তদব 
অনলাইদন সশ্হংস চরমপন্া প্রততহতকরণ ও প্রততদরাধ প্রসদগে জনসদচতনতা বতশ্রর উপর �দবষণার অপ্রতুলতা লক্ষ্ণীয়। 
পশ্রমাদণ অল্প হদলও প্রাত্শ্হক জীবদন ঘদি �াওয়া  সশ্হংস চরমপন্া সংক্রান্ত শ্কছু অনলাইন ও অফলাইন �দবষণাকমকি 
পাওয়া �ায়।4 এ সব �দবষণায় অনলাইদন ছচড়দয় পড়া সশ্হংসতা, উগ্বােী বয়াদনর সম্াব্তা এবং কসগুদলার প্রিাদবর উপর 
আদলাকপাত করা হদয়দছ। এ সকল �দবষণায় বাংলাদেদের অনলাইন চরমপন্ী কা�কিক্রম চনদয় ককানও ধরদনর চনশ্বড় শ্বদলেষণ 
করা  হয়চন।  সতুরাং, বাংলাদেদের অনলাইদন চরমপন্ী শ্বষয়বস্তু, প্রকৃতত এবং মাত্রা সম্পদককি  �দবষণালব্ধ জ্াদনর গুরুত্বপূণকি 
ঘািতত রদয়দছ, �া সশ্হংস চরমপন্া প্রততহতকরণ ও প্রততদরাদধর শ্বতিন্ন উদে্া�দক কা�কিকর করা ও কপ্রাগ্ামসমূদহর পশ্রকল্পনা 
প্রণয়ন এবং বাস্তবায়দনর জন্ অত্ন্ত প্রদয়াজনীয় ।

এই প্রদয়াজনদক সামদন করদখ ইজন্সচিচিউি অব স্্াদিজজক ডায়ল� (আইএসচড)/ (Institute for Strategic Dialogue - 
ISD) ২০১৯ এবং ২০২০ সাদল বাংলাদেদের অনলাইদন প্রচাশ্রত কমৌজলক উগ্পন্ী বয়ানগুদলা শ্বদলেষণ করার জন্ একচি 
�দবষণা সম্পন্ন কদরদছ। পশ্রমাণ�ত ও গুণ�ত উিয় পধিতত তথা শ্মরে �দবষণা পধিতত ব্বহার কদর তথ্ সংগ্হ ও শ্বদলেষদণর 
মাধ্দম আইএসচড অনলাইন চরমপন্ার বয়ানসমূহ ও এর প্রকৃতত চচশ্নিত কদরদছ। এদক্ষদত্র, ককাতিড-১৯ মহামারীর কপ্রজক্ষদত 
ছচড়দয় পড়া শ্বদবেষমূলক বক্তদব্র পাোপাশ্ে চরমপন্ী এদজন্ডা বাস্তবায়দন ব্বহৃত হওয়া শ্বতিন্ন বয়ানদক শ্বদলেষণ করা 
হদয়দছ। এছাড়াও শ্বেে অনসুন্াদনর মাধ্দম আইএসচড চরমপন্ী বক্তব্গুদলার সম্াব্ শ্বকল্প বয়ান অনসুন্াদনর কচষ্টা 
কদরদছ। এই �দবষণার প্রাপ্ত ফাইজন্ডংদসর তিততিদত স্ানীয় সরকার কতৃকি পক্ষ এবং না�শ্রক সমাজদক অনলাইদনর কনততবাচক 
শ্বষয়গুদলার প্রকৃতত ও প্রিাব প্রততদরাদধ একচি সপুাশ্রেমালাও এখাদন উপস্াপন করা হদয়দছ। এই �দবষণা বা অধ্য়দন প্রাপ্ত 
ফলাফলগুদলা বাংলাদেদে আইএসচড পশ্রচাজলত স্ং তসচিজ কনিওয়াদককি র সেস্ তসচি কদপকিাদরেনসমূহ ও স্ানীয় কবসরকাশ্র 
সংস্াগুদলার কাদজও সহায়ক িূশ্মকা পালন করদব। 

http://www.isdglobal.org
http://www.isdglobal.org
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↶ সচূচপত্র  ―

প্াপ্ত প্ধান প্ধান ফলাফলসমূহ
• বাংলাদেদে চরমপন্ী বয়ানসমূদহর অরধকাংেই চনদেদের (মুসঞ্লমদের) আক্ান্ত রহদসদব প্চার কদর। এই েলগুদলা 

আন্তজকি াততক ও অি্ন্তরীণ বেন্দ্বদক মুসলমানদের উপর চনয়মতাতন্ত্রক চনপীড়ন ও চন�কিাতদনর প্রমাণ শ্হসাদব উপস্াপন কদর। 
ধমকিচনরদপক্ষ এবং অননইসলাশ্মক উিয় ধমকিীয় সম্প্রোয়দকই এরা মুসজলমদের চন�কিাতনকারী শ্হদসদব উপস্াপন কদর। 
পাোপাশ্ে স্ানীয় ও শ্ববিব্াপী ইসলামী মূল্দবাদধর অবক্ষয় এবং মুসলমাদনদের বতকি মান অবস্ার জন্ োয়ী করার মধ্ 
শ্েদয় মুসজলমদের চন�কিাততত হওয়ার শ্বষয়চি পুদরাপুশ্রিাদব ধমকিীয় েতৃষ্টদকান কথদক আদলাকপাত কদর।  

• অনলাইদন চরমপন্ী ইসলামী ক�াষ্ঠীগুদলা প্বরিতিি চচন্তাধারা ও কারতিক্দম  ইসলাদমর ভাবমরতিাো নষ্ট করার েন্য 
সরকাদরর উপর অপবাে কেবার কচষ্টা করদে। ইসলামপন্ী চরমপন্ী ক�াষ্ঠঠীগুদলা জাতীয় ও আন্তজকি াততক কক্ষদত্র 
মুসলমানদের উপর হওয়া অশ্বচাদরর শ্বরুদধি একমাত্র "বনততক রক্ষাকারী" শ্হসাদব চনদজদেরদক উপস্াপন কদর। অনলাইদন 
চরমপন্ীদের বরণকিত তথ্গুদলা প্রকৃত ন্ায়শ্বচার ও ইসলামী োসন এবং েনুকিীততগ্স্ত ও অদ�া�্ ধমকিচনরদপক্ষ �ণতদন্ত্রর মদধ্ 
একচি ববপরীত্ সতৃষ্ট কদর।

• ররেও রথারথ কি্তিপষে চরমপন্ীদের দ্ারা পররকতপিি ও প্চাররি নানারবধ হুমরক অপসারদণ কাে কদরদে, িবুও ঘ্ণা 
এবং ব্যততি�ি আদক্াে সমরবিি বয়ানগুদলা এ সকল কারতিক্মদক আদরা রবস্্ি হবার েততি প্োন  কদর। জনসাধারণ 
�খন চরমপন্ীদের প্রবম্তকি ত চচন্তাধারা ও তত্ত্ব কথদক চফদর আদস তখন জনসাধারদণর শ্বরুদধি অতিদ�া� কতালা হয় ক�, তারা 
সচক্রয়িাদব ইসলামদক অবজ্া করদছ এবং ঐ সব জন�ণ তাকচফর  বা ইসলাম কথদক বশ্হষ্াদরর ঝঁুশ্কদত রদয়দছ বদলও 
সতককি  করা হয়। �শ্েও সন্ত্রাস শ্বদরাধী কসল (তসচিচিতস) এ সকল অতিদ�াদ�র শ্বপরীদত তাদের কা�কিক্রমগুদলা সচক্রয়িাদব 
চাল ুকরদখদছ এবং কসাে্াল শ্মচডয়া কথদক প্রত্ক্ষ হুমশ্কগুদলা অপসারণ কদরদছ, তারপরও চরমপন্ীদের বোরা চনয়তন্ত্রত 
সাইবার বুজলং, শ্বকৃত চচন্তাধারা ও  মতবাে এবং এতেসংক্রান্ত বক্তব্ এখনও অনলাইদন েেৃ্মান রদয়দছ।

• ধমতিচনরদপষেিারবদরাধী এই বয়ানসমূহ সমসামচয়ক কেেীয় ও আন্তেতি াতিক  সব ধরদনর অচনশ্চয়িার একমাত্র সমাধান 
রহসাদব ইসলামদক িুদল ধদর। এই ধমকিচনরদপক্ষতা শ্বদরাধী তত্ত্ব  ইসলাদমর ইততহাদসর চনজেকি ষ্ট শ্কছু শ্বদবচনার বোরা 
সমরথকিত, �া ১৯৭১ সাদলর স্বাধীনতা �ুধিদক একচি ইসলামী রাষ্ট্র �ঠদনর এক হাশ্রদয় কফলা সদু�া� শ্হসাদব চচচত্রত কদর। 
বয়ানসমূহ  এ অঞ্চদলর বহুত্ববােী ঐততহ্যদক উদপক্ষা কদর,  প্রাথশ্মকিাদব ইসলামী খজলফাদের  শ্বজয়দক মশ্হমাশ্বিত কদর 
এবং বতকি মাদন উমিাহর  অবস্ানদক কনততবাচক শ্হদসদব তুদল ধদর। 

• রবতভন্ন অনলাইন কপ্াফাইল এবং কপইে সমাে, কেে ও রবদবের েন্য সবতিারধক ষেতিকর ও কনতিবাচক উগ্রবােী 
উপাোনগুদলা কপাস্ট কদর খাদক। এমনরক এ সব কপাস্ট অফলাইন উগ্রপন্ী সংস্া বা েলগুদলার সাদথ সরাসরর রুতি নয় 
এবং এই কপ্াফাইল ও কপাষ্টগুদলা অনলাইন চরমপন্ীদের ইদছেমদিা করা হদয় থাদক।  আইএসচড �দবষকরা সনাক্ত 
কদরদছন ক�, ৯৩% উগ্পন্ী কপাস্টগুদলাদত তিজু্ য়াল কদন্ন্ (ফদিা বা তিচডও) রদয়দছ, ফদল অনলাইন ব্বহারকারী ও 
এ সদবর অনসুরণকারীরা এগুদলা সাদথ আরও �িীরিাদব জচড়ত হদত উৎসাশ্হত হয়। ককবলমাত্র পশ্রচচত উগ্বােী েদলর 
মশ্হলা োখাগুদলা অনলাইদন সচক্রয় রদয়দছ। তারা অনলাইদন নারী-পুরুষ কিোদিদের বণকিনাদক চনদজদের মদতা কদর 
পশ্রদবেন কদর এবং  ইসলাম ধমকিদক নারী অশ্ধকাদরর সহদ�া�ী শ্হসাদব উপস্াপন কদর।

• অনলাইদন চরমপন্ী মিামদির রবরুদদ্ধ সরিক িথ্য প্চার ও প্চারণার কাে খুবই সীরমি ও অপ্িুল। এখাদন 
চরমপন্ী রবষয়বস্তু এবং ঘ্ণ্য বতিব্যগুদলা এমন রার মধ্য রেদয় এমনরক সরহংসিাদক উদকে কেয়া হয়। আইএসচড’র 
পূবকিবতকি ী �দবষণা কথদক জানা �ায়  ক�, সামাজজক ক�া�াদ�া� মাধ্মগুদলা/প্্ািফমকিগুদলাদত ইংদরজী িাষা ব্াতীত অন্ান্ 
িাষার ক্ষততকারক কনদিন্ বা কপাষ্টসমূহ সনাক্ত করা এবং সশ্রদয় কনওয়ার জন্ িাষা�ত েক্ষ জনেতক্ত ও কাঠাদমার 
উদলেখদ�া�্ পশ্রমাদণ ঘািতত রদয়দছ।5 আইএসচড’র �দবষণায় এই ঘািতত কথদক উতিরদণ েক্ষ জনেতক্ত বৃচধি ও প্রদয়াজনীয় 
কাঠাদমা বতশ্রর পরামেকি কেয়া হদয়দছ। অন্শ্েদক এ চনদয় সমাজ ও কেদের প্রাজন্তক জনদ�াষ্ঠঠী ও এলাকার মানষুজদনর 
প্রততচক্রয়া খুবই সীশ্মত এবং চরমপন্া প্রততদরাদধ তাদের চচন্তািাবনা ও উদে্া� চনদয় স্পষ্ট ককান শ্কছু জানা �ায় না। । 
ককননা বাংলাদেদে সশ্হংম উগ্বাে প্রততদরাধ ও প্রততকার (শ্প/তসতিই) সংক্রান্ত কপ্রাগ্ামগুদলা ঢাকা ককর্রিক হওয়ায় গ্ামীণ 
জনপদের প্রকৃত অবস্া আড়াদলই কথদক �াদছে।
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↶ সচূচপত্র  ―

সপুাররেমালা
• বাংলাদেেদক ককন্দ্র কদর অনলাইদন চরমপন্ীদের প্চার ও প্চারণার রবষয়বস্তুসমূহ আদরা সচুনঞ্েতি ষ্টভাদব অনধুাবন 

করা প্দয়ােন।  অনলাইদন চরমপন্া সনাক্তকরণ এবং হস্তদক্ষদপর উপর শ্বদেষ প�কিদবক্ষদণর পাোপাশ্ে সাইবার 
তসশ্কউশ্রচি অপাদরেনগুদলার বাইদরও এই সমস্াচির শ্বদলেষণ, প্রচার ও কশ্মউচনচিতিততিক কপ্রাগ্ামগুজল করা উচচত �া 
চরমপন্ীদের কাদজর ব্াপাদর আরও িাল তথ্ শ্েদত সক্ষম ।  সমাদজর শ্বতিন্ন ব্তক্ত, েল ও ক�াষ্ঠঠী অনলাইন চরমপন্ীদের 
এই প্রচার ও এসব কথদক চনরাপে থাকার উপায় না কজদনই অনলাইদন কাজ কদর �াদছে। 

• সরকার, না�ররক সমাে ও আন্তেতি াতিক সংস্াগুদলার সামাঞ্েক করা�াদরা� মাধ্যমদক ককন্দ্র কদর কাে কোরোর করা 
উচচি। রবদেষ কদর সামাঞ্েক করা�াদরা� মাধ্যদম ও প্রুততিরবেদের সাদথ এমন রকেু কপ্াগ্রাম বাস্বায়ন করা উচচি 
করন ইংদরেী অষেদরর মদিা বাংলা এবং বাংলা ঞ্লরপদি রবষয়বস্তু চনয়ন্ত্রণ করদি সহে হয়। িুইিাদরর মদতা অন্ান্ 
মূলধারার প্্ািফদমকির কচদয় এদক্ষদত্র কফসবুকদক অগ্াশ্ধকার কেওয়া উচচত ককননা বাংলাদেদে কফসবুক ব্বহারকারীর 
সংখ্া অদনক কবশ্ে এবং প্রততচনয়ত এ সংখ্া বৃচধি পাদছে। 

• অনমুাদনর পররবদিতি  অনলাইন চরমপন্ী রবষয়বস্তুর প্ক্ি বণতিনাসমূদহর রবপরীদি একচি ধারাবারহক চিতভ তসররে এর 
মাধ্যদম রবকপি বা পাল্া বণতিনামূলক প্চারণা এবং ককৌেল�ি করা�াদরাদ�র উদে্যা�গুদলা আরও ভাল ফলাফল 
রেদি পাদর। বহুত্ববাে ও আন্ততঃসাম্প্রোচয়ক সম্প্রীততর েতক্তোলীকরণ, শ্বিাজনমূলক সাম্প্রোচয়ক বা ধমকিীয় শ্বদবেষ 
কমাকাদবলা এবং ঐততহাতসক ও সাংসৃ্ততক ঐততহ্যদক শ্বকৃত কদর কেওয়া কপাস্ট ও কপইদজর কনদিদন্র শ্বরুদধি কাজ করাই 
এই জাতীয় প্রচার-প্রচারণার প্রধান অগ্াশ্ধকাদরর জায়�া। কজন্ডার সংদবেনেীল প্রতত-বয়ান বতশ্র কদর নারীদের বোরা 
প্রচাশ্রত উগ্বােী বণকিনাগুদলার কমাকাদবলা প্রদয়াজন। 

• অনলাইদন উগ্রবােী প্চার-প্চারণার জ্ানতভততিক প্তিচক্য়া োনাদনা বাংলাদেদে রপ/তসতভই প্দচষ্টাসমূদহর একচি 
গুরুত্বপণূতি অনষুঙ্গ হদি পাদর। শ্বদেষিাদব ব্তক্ত�ত সরুক্ষা, আচরণ এবং সমাদলাচনামূলকিাদব অনলাইদন সকলক 
ধরদণর উগ্বােী, কনততবাচক এবং শ্বকৃত শ্বষয়বস্তুর মুদখামুশ্খ হওয়া তরুণদের সহায়তা প্রোদনর জন্ চডজজিাল স্বাক্ষরতা 
এবং চডজজিাল না�শ্রকত্ব শ্েক্ষা প্রোন করা জরুরী। বতকি মাদন  ককাতিড-১৯ মহামারীর শুরু কথদকই এর প্রদয়াজনীয়তা 
আদরা বহুগুণ বৃচধি কপদয়দছ। 

• স্ানীয় সরকারগুদলা িাদের এলাকার েনদ�াষ্ঠীর সদচিনিা ব্চদ্ধর েন্য সরমিঞ্লি বা ককন্দ্রীয়ভাদব �হ্ীি পেদষেদপর 
বাইদর রববোসদরা�্য এবং কারতিকর সম্প্রোয়তভততিক অংেীোররত্ব �দ়ে িুলদি পাদর। এর মধ্য চরমপন্ীদের দ্ারা 
েন�ণদক চনয়ন্ত্রদনর আগ্রহ,  িাদের অন্তঞ্নতিরহি ঘ্ণা ও কমরুকরদণর রবরুদদ্ধ স্াচনকভাদব েীঘতিদময়ােী করণীয় 
রিক করা করদি পাদর।   সাধারণ না�শ্রকদের বড় অংদের সাদথ স্ানীয় সরকারগুদলা শ্বতিন্ন পশ্রদষবামূলক কমকিকান্ড 
পশ্রচালনা কদর থাদক। এিা স্ানীয় সরকাদরর শ্বতিন্ন প�কিাদয়র প্রততচনশ্ধদের স্ানীয় মানষুদের সাদথ আস্ার সম্পককি  
বতশ্র ও সেুাসন প্রততষ্ঠা কা�কিকর িূশ্মকা রাখদত পাদর। এর মধ্ শ্েদয় তারা তুলনামূলক সহজিাদব উগ্বােী বয়াদনর 
স্ানীক ধরন ও তার প্রিাব সম্পদককি  জানদত পাদর। এজন্ স্ানীয় সরকাদরর পদক্ষ উগ্বাে শ্বদরাধী কপ্রাগ্াম বাস্তবায়ন 
অশ্ধক সহজতর ও কা�কিকর। পাোপাশ্ে স্ং তসচিজ কনিওয়াদককি র কা�কিক্রম শ্বসৃ্ততকরদণর মাধ্দম ঢাকা ককর্রিক তস/শ্পতিই 
কপ্রাগ্াদমর বাইদর কেদের গুরুত্বপূণকি েহরগুদলাদত উগ্বাে প্রততদরাদধ উদে্া� কনওয়া ক�দত পাদর। 

• ককন্দ্রীয় সরকাদরর অনদুমােন এবং অনলাইন ও সম্প্রোয়তভততিক উগ্রপন্ার মাত্রা ও ঝঁুরকর রবষদয় অবরহি হওয়ার 
পর, স্ানীয় সরকার প্োসদনর উচচি িাদের এলাকার মূল অংেীোর, সেুীল সমাে ও অন্যান্য কস্টকদহাল্ারদের 
সমবিদয় রপ/তসতভই সংক্ান্ত কপ্াগ্রাম হাদি কনওয়া ও বাস্বায়ন করা। সমশ্বিত প্রততদরাদধর জন্ প্রদয়াজনীয় প্রথম 
পেদক্ষপ শ্হসাদব প্রধান প্রধান কস্টকদহাল্ারদের মদধ্ অংেীোশ্রত্ব �দড় কতালা েরকার। 
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↶ সচূচপত্র  ―

ভূরমকা
উগ্বাে ও সন্ত্রাসবাে ক� বাংলাদেদের জন্ একচি অি্ন্তরীণ চ্াদলঞ্জ কসচির প্রমাণ ১৯৮০ এর েেক কথদক বতকি মান প�কিন্ত 
সন্ত্রাসবােী সশ্হংসতায় চনহত প্রায় ১২০০ ব্তক্ত।6 ধমকিচনরদপক্ষ ব্ল�ারদের হত্া কথদক শুরু কদর  ঢাকায় হজল আতিকি জান 
কবকাশ্রদত গুজলবষকিদণ ২০১৬ সাদল ২০ জন চনহত হওয়ার মদতা বড় আকাদরর হামলা-সশ্হংসতা রদয়দছ, �ার ধারাবাশ্হকতায় 
কেদে চলমান শ্বতিন্ন ধমকিতিততিক আদ্ালদনর পশ্রসর কবদড়দছ। ইরাক ও তসশ্রয়ায় ইসলাশ্মক কস্টদির মদতা আন্তজকি াততক 
ক�াষ্ঠঠীগুজল (আইএসআইএস) এবং িারতীয় উপমহাদেদে আল-কাদয়োর (এশ্কউআইএস) পাোপাশ্ে অি্ন্তরীণ উগ্বােী 
আদ্ালনগুদলার উপশ্স্তত রদয়দছ ক�গুদলা পথৃকিাদব আইএসআইএস ও এশ্কউআইএস’র পদক্ষ কাজ কদর।7 বাংলাদেেী 
পশ্রচয় এবং কেদের োসন ব্বস্ায় ইসলাদমর অবস্ান ও সংহতকরণ শ্বষদয় রাজননততকিাদব বতকি মান ধমকিচনরদপক্ষ সরকাদরর 
�হৃীত শ্বতিন্ন কা�কিক্রম  চনদয় ইসলামপন্ীদের সমাদলাচনা বৃচধি কপদয়দছ। ধমকিচনরদপক্ষ কণ্ঠস্বর এবং ইসলামী চরমপন্ীদের 
মদধ্ এই শ্বতককি  ও পরস্পর কমাকশ্বলার শ্বষয়চি অনলাইদনর মাধ্দম ব্াপকিাদব শ্বসৃ্তত হদয়দছ। এবং এচি ঘৃণা ছড়াদনা ও 
কমরুকরদণর একচি কক্ষত্র বতশ্র কদরদছ �া এখদনা চলমান।  এর ফদল জন�দণর সরুক্ষায় মারাত্মক প্রিাব পড়দব।

ধমকিচনরদপক্ষ ও ইসলামপন্ী উগ্বােী কণ্ঠস্বরগুদলার মধ্কার সশ্হংস শ্বতককি চি মূলত বাংলাদেে জদমের ইততহাস তথা ১৯৭১ 
সাদল স্বাধীনতা �ুদধির সময় কথদকই স্ায়ী রুপ ধারণ কদরদছ।  পাশ্কস্তান বাংলাদেদের মানদুষর স্বাধীনতার ডাক প্রততহত 
করার প্রদচষ্টাদত বাংলাদেেী েতক্তর সাদথ সংঘদষকির ফলস্বরূপ ততন শ্মজলয়ন মানষু মারা �ায়, �ার কবশ্েরিা�ই চছল কবসামশ্রক 
জন�ণ।8 �ুদধির সমাতপ্ত তথা বাংলাদেে স্বাধীন হওয়ার পদর স্বাধীনতা �ুদধি শ্বদরাধী পক্ষ গ্হণকারী কেেীয় ব্তক্তব�কি ও 
েলগুদলার মদধ্ উদতিজনা শ্বরাজ কদর। একশ্েদক কসকু্লারপন্ী আওয়ামী লী� ও পাশ্কস্তাদনর শ্বরুদধি জাতীয়তাবােী 
আদ্ালদনর কনতৃত্ব কেয়া অন্ান্ রাজননততক েলগুদলা। আর অন্শ্েদক চছল  রাজননততক ইসলামী েল শ্হসাদব পশ্রচচত 
জামায়াদত ইসলাম ( কজইআই)।  একচি স্বাধীন, ধমকিচনরদপক্ষ জাতত প্রততষ্ঠার শ্বপরীদত ইসলামী পাশ্কস্তাদনর অবশ্েষ্ট অংেদক 
সমথকিন কদরচছল – জামায়াত কনতা-কমকিীরা, পাশ্কস্তান কসনাবাশ্হনীর সাদথ কজািবধি চছল এবং �ুদধির সময় সংঘচিত শ্কছু 
চনকৃষ্ট অপরাদধর সাদথ জচড়ত চছল। স্বাধীনতা �ুদধি জামায়াদতর নৃেংসতায় সাদথ জচড়ত থাকার পরও এ কনতৃত্বদক বাংলাদেে 
ন্ােনাল পাতিকি  (শ্বএনশ্প)-এর রাজননততক শ্মত্র হওয়ার জন্ আমন্ত্রণ করা হদয়চছল,9 �া বাংলাদেদে ধমকিচনরদপক্ষতা নয়, 
একচি স্বাধীন জাতীয়তাবােী ও ইসলামী মূল্দবাধতিততিক রাষ্ট্র বতরীর প্রদচষ্টা শ্হদসদব শ্বদবচচত। মূলধারার রাজননততক েদলর 
মদধ্ জামায়াদতর এই একীকরণ কেেজদুড় শ্বএনশ্প’র রাজননততক গ্হণদ�া�্তা  এবং শ্ববিাসদ�া�্তা প্রশ্নশ্বধি করদত িূশ্মকা 
পালন কদর।10 

তারপর কথদক বাংলাদেদের ক্ষমতাদকর্রিক রাজননততক প্রততবের্তা মূলত আওয়ামী লী� বলয় এবং শ্বএনশ্প-জামায়াত 
কজািদক কক্রি কদরই আবম্তকি ত হয়। এবং এই রাজননততক প্রততবের্তাচি শ্বতিন্ন ধরদনর সশ্হংসতা ও উদতিজনা সতৃষ্টকারী 
কমকিকাদন্ডর মাধ্দম প্রকাে পায় ক�গুদলাদক অি্ন্তরীন উগ্বােী ক�াষ্ঠঠীগুজলর জন্ সদু�া� শ্হসাদব চচশ্নিত করা �ায়। 
উোহরণস্বরূপ, ২০১০ েেদকর ক�াড়ার শ্েদক আওয়ামী লী� স্বাধীনতা �ুদধি সংঘচিত �ুধিাপরাদধর জন্ একচি ট্াইবু্নাল 
�ঠন কদর, �ার মাধ্দম শ্বশ্েষ্ট জামায়াত কনতাদের কোষী সাব্স্ত করা এবং সাজা কেওয়া হয়। শ্বচার প্রচক্রয়া চনদয় জামায়াত-
এর সহদ�া�ী এবং ধমকিচনরদপক্ষ কমকিী উিদয়র েমদধ্ই শ্বদক্ষাদির জমে কেয়। জামায়াত এবং এর ছাত্র সং�ঠন, ছাত্রশ্েশ্বর 
ট্াইবু্নালদক আওয়ামী লীদ�র রাজননততক েতক্ত ককর্রিককরদণর একচি প্রচক্রয়া শ্হসাদব োশ্ব কদর শ্বদরাধী পক্ষদক 
অপ্রদয়াজনীয়িাদব িাদ�কিি করার অতিদ�া� আদন।11 অন্শ্েদক, ধমকিচনরদপক্ষ কনতাকমকিীরা অতি�ুক্ত জামায়াত কনতাদের 
�াবজ্ীবন কারােডে কেওয়া চনদয় অসন্তুষ্ট হদয় মৃতু্েদডের োশ্বদত ২০১৩ সাদল ঢাকার োহবা� চত্বদর জদড়া হয়। োহবা� 
আদ্ালদনর োশ্বর প্রতত সচুপ্রম ককাদিকি র ছাড়, োহবাদ� ধমকিচনরদপক্ষ েতক্তগুদলার জমাদয়ত ও উত্ান এবং জামায়াত কনতাদের 
মৃতু্েদন্ড ধমকিীয় েলগুদলা ধমকিচনরদপক্ষতার শ্বরুদধি শ্বতিন্ন প�কিায় কথদক িূশ্মকা রাখদত শুরু কদর। এর ধারাবাশ্হকতায় 
শ্বতিন্ন উগ্বােী ও রক্ষণেীল গ্রুপগুদলার নতুন ধরদনর উত্ান শুরু হয়।12 বাংলাদেদে জামায়াত-উল-মুজাশ্হশ্েন বাংলাদেে 
(কজএমশ্ব) এর মত শ্বে্মান েল ও হারাকাত-উল-জজহাে-আল-ইসলামী বাংলাদেে (হুজজ-শ্ব) নাদম পশ্রচচত নতুন গ্রুপ 
উত্াদনর ফদল সারা কেদে চরমপন্ী হামলার ঘিনা বাড়দত থাদক।13 এ সব উগ্পন্ী েলগুদলার হামলার লক্ষ্বস্তুগুদলায় 
নাজস্তক, ধমকিচনরদপক্ষ ব্ল�ার, ধমকিীয় সংখ্ালঘু, সমকামাশ্ধকার বা এলজজশ্বচিশ্কউ কমকিী, সমাজকমকিী এবং শ্বদেেী না�শ্রকদের 
িাদ�কিি করা হয়। উোহরণস্বরূপ, ২০১৫ সাদল ঢাকার কূিননততক অঞ্চদল একজন ইতাজলয়ান না�শ্রকদক গুজল কদর হত্া করা 
হয়।14 
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↶ সচূচপত্র  ―

ঢাকার গুলোন এলাকায় অবশ্স্ত হজল আতিকি জান কবকাশ্রদত গুজলবষকিণ ও কবামা চনদক্ষদপর মদতা অদনকগুদলা পশ্রকতল্পত 
হত্াকাডে এবং বৃহৎ আকাদরর আক্রমণদলা আইএসআইএস বা এশ্কউআইএস বোরা হদয়দছ বদল প্রাথশ্মকিাদব োশ্ব করা 
হদলও অপরাধীরা কজএমশ্ব এবং আনসার আল ইসলাদমর মদতা স্ানীয় ক�াষ্ঠঠীর মাধ্দম আইতসস এবং এশ্কউআইএদসর পদক্ষ 
কাজ করদছ বদল জানা �ায়। এচি অি্ন্তরীন এবং ট্ান্সন্ােনাল আদ্ালদনর মদধ্ আন্ত:সংদ�া� থাকার সম্াবনা প্রমান 
কদর। পাোপাশ্ে এিাও স্পষ্ট হয় ক�, আন্তজকি াততক উগ্বােী ক�াষ্ঠঠীগুদলা স্ানীয় গ্রুপগুদলাদক পশ্রচালনার স্বক্ষমতা রাদখ। 

কক্সবাজাদরর েরণাথকিী শ্েশ্বদর কদয়ক শ্মজলয়ন বাস্তুচু্ত করাশ্হগোদক মানশ্বক সহায়তা কেয়া চনদয়ও বাংলাদেে অদনক ধরদনর 
সংকদি রদয়দছ। মায়ানমাদরর চনপীড়ন কথদক পাজলদয় আসার কারদণ সষৃ্ট মানশ্বক সঙ্কদির বহুমাচত্রকতা বৃচধি পাদছে। করাশ্হগো 
েরণাথকিী সংকি র্াচডকালাইদজেদনর বয়ান বতশ্রদত সহায়ক িূশ্মকা পালন করদছ। এমনশ্ক এ সদু�াদ� করাশ্হগোরা উগ্বােী 
গ্রুপগুদলার িাদ�কিদি পশ্রণত হদত পাদর।15 করাশ্হগো শ্েশ্বরগুজলদত প্রদয়াজনীয় অথকিননততক সহদ�াশ্�তার প্রদয়াজন কমিাদনার 
ইসূ্ দত কেদের অি্ন্তদর এক ধরদনর কমরুকরণ শুরু হদয়দছ।16 শ্বদেষ কদর কেেজদুড় ককাতিড -১৯ মহামারীচি ছচড়দয় পড়ার 
সাদথ সাদথ লক্ষ লক্ষ কলাক এখন অথকিননততক বঞ্চনা ও অনাহাদরর মুদখামুশ্খ হদছেন।  অথকিননততকিাদব কোষন ও বঞ্চনার 
শ্েকার এসকল মানষুগুদলা চরমপন্ীদের সহদ�াশ্�তা পাওয়ার আবিাদস ঝঁুশ্কর মদধ্ পড়দত পাদর।

এই প্রসদগে, বাংলাদেদে কীিাদব অনলাইদন চরমপন্া প্রকাে পায় তা আরও িালিাদব কবাঝার জন্ the Institute for 
Strategic Dialogue (আইএসচড) চডজজিাল শ্বদলেষণ কদরদছ। গুরুত্বপূণকি শ্বষয় হদছে, চরমপন্ী আদলাচনা প্রেস্ত করার 
কক্ষদত্র ইন্ারদনদির িূশ্মকা আন্তজকি াততকিাদব স্বীকৃত হদলও বাংলাদেদে এর ব্াতপ্ত ও মাত্রা কবাঝার জন্ সামান্ �দবষণাও 
করা হয়চন। জ্াদনর এই ব্বধানচি স্ানীয় এবং জাতীয় স্বক্ষমতাদক অনলাইন উগ্বাে এবং সম্প্রোয়গুজলদত এর প্রিাদবর 
কমাকাদবলায় বাধা কেয়। আইএসচড-র চডজজিাল �দবষণায় বাংলাদেদের কসাে্াল শ্মচডয়ায় চরমপন্ী শ্বষয়বস্তু ম্াশ্পং এবং 
শ্বদলেষণ কদর এবং এর পশ্রবতকি ীদত সরকার এবং না�শ্রক সমাদজর জন্ একাশ্ধক প্রমাণ তিততিক সপুাশ্রে সরবরাহ করার কচষ্টা 
কদরদছ।

http://www.isdglobal.org
http://www.isdglobal.org
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পদ্ধতি
বাংলাদেদে অনলাইন চরমপন্ী শ্বষয়বস্তুর প্রকৃতত এবং পশ্রমাণ শ্বদলেষণ করদত  আইএসচড কসদটেম্বর ১৫, ২০১৯ এবং জনু 
১৫, ২০২০ এর মদধ্ সং�শৃ্হত সামাজজক ক�া�াদ�া� মাধ্ম কথদক সং�শৃ্হত কপাস্টগুজল ন্াচারাল ল্াগুেদয়জ কপ্রাদসতসং ও 
সংশ্লেষ্ট শ্বষদয়র শ্বদেষজ্ কতৃকি ক সমশ্বিতিাদব শ্বদলেষণ কদরদছ। এই �দবষণার প্রধান জজজ্াসাগুদলা চছল: 

• বাংলাদেদের সামাজজক ক�া�াদ�া� মাধ্দম চরমপন্ী শ্বষয়বস্তুগুদলার মাত্রা ককমন? 
• অনলাইদন উগ্বাে প্রচাদরর কক্ষদত্র মূল শ্ববরণগুদলা কী কী? 
• ককাতিড -১৯ এর মদতা চনজেকি ষ্ট ইদিন্ কীিাদব চরমপন্ী আদলাচনাদক প্রিাশ্বত কদর? 
 
চরমপন্া বলদত এ �দবষণায় আইএসচড'র সংজ্াচি ব্বহৃত হয়:

চরমপন্া হ'ল শ্ববিাদসর এমন একচি পধিততর সমথকিন �া সকল "বশ্হরা�ত" ক�াষ্ঠঠীর উপদর একচি পশ্রচয়-তিততিক 
"অি্ন্তরীন েল " এর করেষ্ঠত্ব এবং আশ্ধপদত্র োশ্ব কদর, এবং একচি অমানশ্বক মানতসকতাদক প্রচার কদর �া বহুত্ববাে 
ও মানবাশ্ধকাদরর সবকিজনীন প্রদয়াদ�র শ্বদরাধী। চরমপন্ী ক�াষ্ঠঠীগুজল একচি পধিতত�ত রাজননততক এবং সামাজজক 
পশ্রবতকি দনর শ্পছদন রদয়দছ এবং �া তাদের শ্ববি েতৃষ্টিচগেদক প্রততশ্বচম্বত কদর। তারা এচি অশ্হংস এবং আরও সকূ্ষ্ম উপাদয়, 
আবার শ্হংসাত্মক উপাদয়র মাধ্দমও করদত পাদর। চরমপন্ার পদক্ষ রাষ্ট্র এবং অ-রাষ্ট্র্রীয় অংেীোর�ণও িূশ্মকা রাখদত 
পাদর।

এই �দবষণার শুরুদত আইএসচড-এর আঞ্চজলক শ্বদেষজ্দের বোরা চনধকিাশ্রত চরমপন্া সম্পরককি ত কীওয়াডকি গুদলা সংকলন করা 
হদয়দছ।  এদক্ষদত্র এমন সব শ্কওয়াডকি  বাছাই করা হদয়দছ, �া বাংলাদেদে অনলাইন চরমপন্ী শ্বষয়বস্তু কবাঝা ও অধ্য়দনর জন্ 
ব্বহার করা ক�দত পাদর। এই কীওয়াডকি গুদলার আদলাদক CrowdTangle (অনলাইদনর শ্বতিন্ন তথ্ সংগ্হ ও শ্বদলেষদণর 
একচি মাধ্ম, �ারা কফসবুক কপইজ ও গ্রুদপর পাবজলক কপাস্টগুদলা সংগ্হ ও শ্বদলেষন কদর থাদক।) ব্বহার কদর বাংলাদেদের 
সামাজজক ক�া�াদ�া� মাধ্দম বাংলা িাষায় প্রচাশ্রত শ্বতিন্ন উগ্বােী বয়ান সংগ্হ করা হদয়দছ। এদক্ষদত্র ৯২চি কফসবুক কপইজ 
ও গ্রুদপর পাবজলক কপাস্টগুদলাদক শ্বদবচনায় কনয়া হদয়দছ। 

এই কডিাদসিচি তারপর কমথড৫২ (এই কপ্রাগ্ামচি Center for the Analysis of Social Media -CASM কতৃকি ক 
প্রস্তুতকৃত) নামক একচি কম্ম্পউিাদরর িাষা প্রচক্রয়াকরণ সফিওয়্াদর কেয়া হদয়দছ। এখাদন উদলেখ্ ক�,  ক্রাউড ি্াদগেল 
পধিতত শ্েদয় �তিা সম্ব হদয়দছ তার কচদয় �িীরিাদব কডিাদসদির শ্বদলেষণ করার জন্ তসএএসএম ও আইএসচড �দবষকরা 
এই কপ্রাগ্ামচি ব্বহার কদরচছদলন। প্রথমত, এই কমদথাড৫২ চি "সারপ্রাইতসং করেস সনাক্তকারী" শ্হদসদব কফসবুদকর কডিাদসদি 
কীওয়াডকি গুজল সনাক্ত করদত ব্বহার করা হদয়চছল �া আইএসচডর আঞ্চজলক শ্বদেষজ্দের বোরা সংকজলত প্রাথশ্মক কীওয়াডকি  
তাজলকার জন্ �ণ্ করা হয়চন। " সারপ্রাইতসং করেস সনাক্তকারী " একই কডিাদফদসর সাদথ একই িাষার পাঠ্ করফাদরন্স 
সাদথ প্রেতি কডিাদসিদক (কফসবুক কথদক এই কক্ষদত্র) তুলনা কদর, করফাদরন্স কপকিাদসর কচদয় কডিাদসদি প্রায়েই ঘন ঘন েব্দ 
বা বাক্াংেগুজল সনাক্ত করদত পাদর। এই প্রচক্রয়াচি সমাপ্ত হওয়ার পদর এবং সমস্ত কীওয়াদডকি র একচি ম্ানয়ুাল প�কিাদলাচনা 
করার পদর, ৩৮৮ কীওয়াদডকি র একচি চূড়ান্ত তাজলকা সামাজজক ক�া�াদ�া� মাধ্দম স্ক্াপ করার জন্ এশ্�দয় কনওয়া হদয়চছল। 
কীওয়াডকি গুজলর এই তাজলকাচি কফসবুক, িুইিার এবং বাংলাদেেী শ্মচডয়া সতূ্রগুজলর কপাস্টগুজল সংকলন করদত ব্বহৃত হদয়চছল 
�ার মদধ্ ৩৮৮ চি কীওয়াদডকি র একচি বা একাশ্ধক রদয়দছ। কসদটেম্বর ২০১৯ কথদক জনু ২০২০ এর মদধ্ ১১১,১৪২ কফসবুক 
কপাস্ট, ১০,৬২২ চি চনবন্ এবং ৮,০৬৬ িুইিার কপাস্ট সংগ্হ করা হদয়চছল। কফসবুক কপাস্ট �দথষ্ট পশ্রমাদণ কেওয়ার কারণ 
হদলা কফসবুক বাংলাদেদের সামাজজক ক�া�াদ�া� মাধ্দমর প্রায় ৯৫% ব্বহার কদর,17 �দবষকরা তাদের শ্বদলেষণ কফসবুক 
সাবদসদির উপর অশ্ধক গুরুত্ব প্রোন কদরচছদলন।

এরপদর ১১১,১৪২ কফসবুক কপাদস্টর উপদসিচি করেণণবধি করার জন্ কমথড-৫২ ব্বহার করা হদয়দছ। একচি প্রাসচগেক/
অপ্রাসচগেক করেণণবধিকারী পধিতত ব্বহার কদর আঞ্চজলক শ্বদেষজ্রা প্রশ্েক্ষণ শ্েদয়চছদলন এবং প্রাসচগেক েক্ষতার বোরা 
অবশ্হত কদরচছদলন, অপ্রাসচগেক কপাস্টগুজল চূড়ান্তবােী শ্হসাদব চনধকিাশ্রত কদর উপদসি কথদক অপসারণ করা হদয়চছল। 
আইএসচড'র উগ্বাে সম্পরককি ত সংজ্াচির কদঠার প্রদয়াদ�র তিততিদত কমাি ১,৪৫৮চি কপাস্ট উগ্রবােী রহসাদব চনধতিাররি হদয়চেল 
। এই উপদসিচি মূল বণকিনাকারী এবং প্রচারকারীদের চচশ্নিত করার জন্ ম্ানয়ুাজল ককাড করা হদয়চছল , তদব কমথড-৫২ 
ব্বহার কদর ম্ানয়ুাল ককাচডং পশ্রমান শ্বদলেষদণর সাদথ পশ্রপূরক শ্হসাদব ব্বহার করা হদয়চছল।

https://www.isdglobal.org/extremism/
https://www.crowdtangle.com/
https://demos.co.uk/research-area/casm/
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বাংলাদেদে অনলাইন চরমপন্ার আভ্যন্তরীণ চচত্র রবদলেষণ 
উগ্পন্ী শ্হসাদব করেণণবধি করা ১,৪৫৮চি কপাদস্টর স্বয়ংচক্রয় ও ম্ানয়ুাল শ্বদলেষদণর মাধ্দম আইএসচড �দবষকরা বাংলাদেদের 
অনলাইদন চরমপন্ী বয়ান এবং তাদের প্রচারকারীদের চচশ্নিত কদর। আমাদের অনসুন্ানগুদলার কবশ্েরিা� বয়ান 
বাংলাদেদের রাজনীতত ও ইততহাস সম্পরককি ত এবং ধমকিচনরদপক্ষতাবােদক আক্রমণ কদর কেওয়া। উগ্পন্ী বক্তব্গুদলার মদধ্ 
আদরকচি উদলেখদ�া�্ শ্বষয় হল- সারা শ্বদবি  অি্ন্তরীণ ও আন্তজকি াততক সমস্াগুদলার একমাত্র সমাধান শ্হসাদব ইসলামদক 
উপস্াপন করা। 

প্চারক এবং ককৌেল

বাংলাদেদে অনলাইদন চরমপন্ী শ্বষয়বস্তু প্রচারকারীদের  ততনচি স্বতন্ত্র েদল করেণণবধি করা �ায়তঃ (১) রাজননততক ইসলামপন্ী 
েল এবং তাদের কনতাদের নাম চনদয় প্রচারণা; (২) নামহীন ক�াষ্ঠঠী এবং ব্তক্ত ( �ারা ককানও চনজেকি ষ্ট সংস্া বা েদলর সাদথ 
সরাসশ্র জচড়ত নয়); এবং (৩) শ্মচডয়া সং�ঠনগুজল। প্রততচি গ্রুদপর কপাস্ট, কলখার পশ্রশ্ধ ও ধরণ আলাো। উোহরণস্বরূপ, 
আইএসচড �দবষকরা প্রথম ক�াষ্ঠঠীর সাদথ সম্পরককি ত কপইজসমূহ এবং কপ্রাফাইদল ককানও শ্হংসাত্মক সামগ্ী খুঁদজ পানচন, অন্ 
ে’ুচি েদলর কপাস্ট ও কলখাদলশ্খদত স্পষ্টতই সশ্হংসতার আহ্ান জানাদনা উপাোনগুদলা পাওয়া ক�দছ। এর কারণ সম্বত তাদের 
অশ্ধকাংেই চনদজর নাম ও পশ্রচয় ক�াপন কদর সামাজজক ক�া�াদ�া� মাধ্ম ব্বহার কদর থাদক।

• রােননতিক ইসলামী েল এর মদধ্ জামায়াদত ইসলাম, কহফাজদত ইসলাম এবং শ্হজবুত তাওশ্হে উদলেখদ�া�্ । এই 
সাবদসদির কপইজ এবং কপ্রাফাইলগুদলার কপাস্টগুদলার বয়াদন োশ্ব করা হয় ক� ইসলাম কেেীয় ও আন্তজকি াততকিাদব 
চনপীচড়ত হদছে। এই সাবদসদির কপাস্টগুদলা এই ক�াষ্ঠঠীর সম্প্রোয়�ত কাজ এবং পদরাপকারী প্রদচষ্টার শ্েদকও সামাজজক 
ক�া�াদ�া� মাধ্ম ব্বহারকারীদের মদনাদ�া� আকষকিদণর কচষ্টা কদরদছ, �ার মাধ্দম একচি বৃহৎচচত্র সরবরাহ কদর বৃহতির 
েেকিকদের কাদছ আদবেন করদত পাদর। এই সাবদসিচিদত শ্হজবুত তাওশ্হদের মদতা ক�াষ্ঠঠীগুজলর ককবল মশ্হলার োখার 
কা�কিক্রম রদয়দছ ক�খাদন শ্বদেষিাদব মশ্হলাদের জন্ কলখা কপইজগুদলা লক্ষণীয় ।         

• নামহীন ইসলামী গ্রুপগুদলার অদনদকই শুধু অনলাইদন তাদের কা�কিক্রম পশ্রচালনা কদর। এই সাবদসদির কপইজ এবং 
কপ্রাফাইলগুদলা পূবকিবতকি ী সাবদসদির তুলনায় উদলেখদ�া�্িাদব আদরা চরম এবং শ্হংসাত্মক উপাোন প্রচার কদর। �শ্েও 
এই ক�াষ্ঠঠীগুদলার অ্াকাউন্গুদলা সামাজজক ক�া�াদ�াদ�র মাধ্দমর নজরোশ্রর অধীদন রদয়দছ।  শ্কন্তু এ নজরোশ্র 
কতমন কা�কিকর হয় না, ককননা তাদের ছদ্মনাম থাকার কারদণ একচি একাউন্ চনচষধি হদল সহদজই তারা নতুন একাউন্, 
কপ্রাফাইল, কপইজ বতশ্র করদত পাদর। এই ক�াষ্ঠঠীগুদলা মুসজলমদের প্রতত চনপীড়দনর শ্ববরণ কেয়ার করদলও এগুদলা 
প্রায়েই জজহাে অথবা রাজননততক উত্ান-পতদনর জন্ চক্রয়াকলাদপর শ্েদক আহবান জানায়।         

• রমচডয়া সংস্াগুঞ্ল �ারা চরমপন্ী শ্বষয়বস্তুর পুনতঃপ্রচার এবং প্রসার কদর। এর মদধ্ এমন সংস্াগুদলা অন্তিুকি ক্ত রদয়দছ 
�া চূড়ান্তিাদব উগ্পন্ী নয় তদব তারা এখনও উগ্পন্ী চচন্তাদক ধারণ কদর। শ্বদেষকদর সংখ্ালঘুদের সম্পদককি  এদের 
ঘৃণ্ বণকিনা বা বয়ান একচি শ্বপজ্নক মূলধারায় পশ্রণত হয়। এছাড়াও এই উপদসিচিদত আল-চফরোউস এবং উমিাহ 
চনউদজর মদতা স্পষ্টতই চরমপন্ী সং�ঠনদক অন্তিুকি ক্ত করা হদয়দছ। এর মদধ্ উমিাহ চনউজ এশ্কউআইএস এবং আনসার-
আল-ইসলাদমর পুদরাধা োয়খ তাশ্মম আল আেনাচনর সাদথ সম্পরককি ত।18  এই প্রসদগে উদলেখ্ ক�, সংবােপদত্রর 
স্বাধীনতার কক্ষদত্র ১৮০ চি কেদের মদধ্ বাংলাদেদের অবস্ান ১৫১,19 �া ২০১৬ সাল কথদক এই র্াঙ্ক আদরা চনদচ 
কনদম আসদছ। ক্রমবধকিমান শ্বশ্ধচনদষধ�ুক্ত শ্মচডয়া ল্ান্ডদস্দপর কারদণ কলাদকরা আল-চফরোউস এবং উমিাহ চনউদজর 
মদতা অনলাইন শ্মচডয়া উৎসগুদলাদত ঝঁুকদত পাদর, ক�খাদন সম্াব্ ক্ষততকারক কদন্ন্ কেয়ার করার তুলনামূলক কবশ্ে 
স্বধীনতা রদয়দছ।

শ্কছু অ্াকাউন্, শ্বদেষত প্রথম সাবদসদি, কডিা সংগ্দহর সময় তাদের ফদলায়াদরর সংখ্া ২০ লদক্ষরও কবশ্ে চছল। �া এ 
ধরদনর ধমকিীয় শ্বদবেষ ও সশ্হংসতা সম্পরককি ত বয়ানদক অদনক মানদুষর কাদছ কপৌছাদনার একচি প্রমান। 
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ককইস স্টাচড- এক: “মুসলমানদের ভরবষ্যৎ প্েন্মদক হি্যা”

চস্কনেি কনওয়া কপাস্টচি এশ্কউআইএস ও আনসার আল ইসলাদমর সাদথ �ুক্ত োদয়খ তাশ্মম আল আেনানী’র সমথকিক 
একচি কপইজ কথদক সং�শৃ্হত। এই কপাস্টচিদত আল আেনানী’র অনলাইন সংবাে মাধ্ম উমিাহ চনউদজর একচি তিচডও 
কেয়ার করা হদয়দছ। ক�খাদন কেখাদনা হদয়দছ, শ্হ্সুহ অন্ান্ অমুসজলমরা আ�ামী মুসজলম প্রজমেদক ধ্ংদের জন্ 
শ্বদেশ্ে চচশ্কৎসা পধিতত বাংলাদেদে চনদয় আসদছ। এই কপাস্টচির ৬৫০চির অশ্ধক কেয়ার ও েইু সহস্াশ্ধক ইততবাচক 
প্রততচক্রয়া একিা শ্বদেষ করেণীর মানদুষর কাদছ এ বয়াদনর 
গ্হনদ�া�্তা প্রমাণ করদছ।

আইএসচড’র �দবষক�ণ আল আেনানী ও উমিাহ চনউজ 
সমরথকিত কফসবুক কপইদজর একচি শ্বোল কনিওয়াদককি র 
সন্ান কপদয়দছ। উমিাহ কনিওয়াদককি র সমথকিদন কফসবুদক 
অন্তত ১৫ চি পাবজলক কপইজ রদয়দছ। এসকল কপইদজ 
পশ্চিমাশ্বদরাধী শ্বতিন্ন ষড়�ন্ত্র তত্ত্ব উপস্াপন কথদক শুরু 
কদর বাংলাদেে সরকারদক প�কিন্ত “তাগুত সরকার” শ্হদসদব 
আখ্া কেয়। এসকল কপাদস্টর সমথকিদন অদনক কেয়ার, 
লাইক ও কদমন্ প্রততচক্রয়া কেখা �ায়। এই কপইজসমূদহ 
বাংলাদেেদক ইসলামী রাষ্ট্র শ্হদসদব প্রততষ্ঠার প্রদচষ্টায় 
’জজহাে’কক উৎসাহ কেয়ার বয়ানও আইএসচড চচশ্নিত 
কদরদছ।

কমতি ককৌেল
আইএসচড �দবষকদের উগ্পন্ী শ্হসাদব করেণণবধি করা ১,৪৫৮ চি কফসবুক কপাদস্টর মদধ্ ককবল ১১০চি (৭.৫%) চছল শুধু 
কিক্সি বা কলখা শ্হদসদব । এচি বাংলাদেদের উগ্বােী শ্বষয়বস্তুর বহুমুখী প্রকৃততর কথা বদল, ক�খাদন ৯৯৬ (৬৮%) চি কপাদস্ট 
ছশ্ব সং�ুক্ত রদয়দছ এবং ৩৫২ (২৪%) কপাদস্ট তিচডও রদয়দছ। ব্বহৃত ফদিাগুদলা সাধারণত খুব গ্াচফক কদন্ন্ চছল (নীদচর 
ককস স্টাচড কেখুন) এবং ব্বহারকারীদের শ্বষয়বস্তুদত চন�ুক্ত করার জন্ সম্বত "শ্লিকবাইি" শ্হসাদব ব্বহৃত হদয়চছল। 
ফদিা, তিচডও এবং কলখা তিততিক কপাস্টগুজলদত প্রায়েই বই, খুতবা, সংবাে চনবন্ এবং চরমপন্ী প্রচাদরর আলাো জলঙ্ক থাদক। 
বাংলাদেদের চরমপন্ী শ্বষয়বস্তু মূলত খুব ইন্াদরজটিি, তিজু্ য়াল এবং বাজহ্যক সামগ্ী েেকিকদের সাদথ আরও সচক্রয়িাদব 
চন�ুক্ত করার জন্ উৎসাশ্হত কদর। এই সামগ্ীর উচ্চ স্তদরর ব্স্ততা প্রতত কপাদস্টর প্রততচক্রয়াগুজলর পশ্রমাণ�ত শ্বদলেষদণও 
প্রততফজলত হয়- উোহরণস্বরূপ ৩৭২ চি (২৬%) কপাদস্টর ১০০ চিরও কবশ্ে ‘লাইক’ চছল, ৩০৭  চি (২১%) কপাদস্ট ১০০ চিরও 
কবশ্ে মন্তব্ রদয়দছ।

চনপী়েন সম্পরকতি ি বয়ানঃ কেদে এবং রবদেদে ইসলাম ও মুসঞ্লমরা চনপী়েদনর রেকার 

মায়ানমাদরর মদতা জায়�াগুদলায় আন্তজকি াততক ককা্ল এবং মুসলমানদের উপর চনপীড়নদক আইএসআইএদসর মদতা 
সন্ত্রাসবােী ক�াষ্ঠঠীদের বোরা উগ্পন্ী চনদয়াদ�র জন্ ব্বহার করা হয়।20 বাংলাদেদে চরমপশ্ন্দের বোরা প্রচাশ্রত হানাহাচনর 
শ্ববরণগুদলা এই ববশ্বিক প্রবণতাদক প্রততফজলত কদর, পাোপাশ্ে কেদের অি্ন্তদর শ্বতিন্ন ধদমকির মধ্কার  উদতিজনাদকও 
উপস্াপন কদর। এই শ্ববরণসমূদহর বণকিনার িগেী ও ধমকিীয় কমরুকরদণর অনিূুততর প্রচার অমুসজলমদের শ্বরুদধি (ইসলামবােী) 
মুসলমানদের আগ্াসী কদর কতাদল। 
 
উোহরণস্বরূপ, আইএসচড’র �দবষক�ণ চচশ্নিত কদরন ক�, শ্কছু বয়াদন বাংলাদেে সরকারদক ইসলাম শ্বদরাধী শ্হদসদব 
আখ্াচয়ত কদর সরকাদরর শ্কছু নীতত ও পজলতসদক ইসলাদমর শ্বপদক্ষর প্রমাণ শ্হদসদব তুদল ধদর। একচি কপাদস্ট এমন োশ্ব 
করা হদয়দছ,  বাংলাদেে কতৃকি ক আমোনীকৃত ঔষধ ইসলাম শ্বদরাধীদের বতশ্র হওয়ার কারদণ এর ব্বহাদর ইমান ও ইসলামী 
মূল্দবাধ ক্ষততগ্স্ হদব। অন্ কপাদস্ট তুদল ধরা হয়, অমুসজলমরা, শ্বদেষত শ্হ্রুা "মুসজলম প্রজমেদক হত্ার জন্ " বাংলাদেদে 
স্বাস্্দসবা শ্লিচনক বতশ্র করদছ। 



বাংলাদেদে অনলাইন চরমপন্া11

↶ সচূচপত্র  ―

তসশ্রয়ার �হৃ�ুধি কথদক শুরু কদর চফজলজস্তচনদের েেুকি ো অবশ্ধ আন্তজকি াততক সংকিসমূহদক মুসজলমদের প্রতত চন�কিাতদনর শ্ববরণী 
শ্হদসদব কাদজ লা�াদনা হয়। বাংলাদেে ও আন্তজকি াততক উিয় কক্ষদত্রই ইসলাম ও মুসজলমদের চন�কিাতদনর শ্েকার শ্হদসদব 
তুদল ধরা হয়। এমনশ্ক এই ধরদনর সকল সংকদির জন্ অমুসজলমদের োয়ী করা ও সকল সংকি এবং সমস্ার সমাধান 
শ্হদসদব ইসলামদক তুদল ধরার সাধারণ প্রবণতা লক্ষণীয়। অথকিাৎ মুসজলমরা অত্াচাশ্রত আর অমুসজলমরা অত্াচারী এই 
ধরদনর সাধারনীকরণ কেখা �ায়। এসকল বয়াদন তসশ্রয়ায় সশু্ন্নদের উপর চনপীড়দনর জন্ শ্েয়াদের, মায়ানমাদরর আরাকাদন 
করাশ্হগোদের উপর চনপীড়দনর জন্ কবৌধিদের, িারদতর কাশ্ীদর মুসজলমদের অশ্ধকারবচঞ্চত করার জন্ শ্হ্দুের, চফজলজস্তদন 
মুসজলমদের উপদর েমন-চন�কিাতদনর জন্ ইহুশ্েদের ঢালাওিাদব োয়ী কদর সাম্প্রোচয়ক উস্াচন ও শ্বদবেষমূলক ব্াখ্া করা 
হদয়দছ। বাংলাদেদে উগ্বােীদের বোরা অনলাইদন �হৃীত হানাহাচনর শ্ববরণগুদলা ধদমকির কপ্রক্ষাপদি স্পষ্টতই অন্করদণর 
প্রদচষ্টা, ক�খাদন শ্ববিব্াপী ইসলাম ও মুসজলমদের প্রতত সকল ধরদনর অশ্বচাদরর জন্ শ্বধমকিী বা অমুসজলমদের ধমকিীয়িাদব োয়ী 
করা হদয়দছ।

ব্যাততি পরতিাদয় চনরতিাতিদির রববরণী
আইএসচড �দবষকরা ব্াতক্ত প�কিাদয়ও তিকচিমহুড শ্ববরণ খুঁদজ কপদয়দছন, ক�খাদন পশ্রচচত, প্রততচষ্ঠত ও শ্বখ্াত ব্তক্তব�কিরা 
�শ্ে কট্টর ইসলামী অনেুীলদনর কবাঝাপড়া কথদক েদূর সদর �ায় তদব তাদের শ্বরুদধি ইসলাশ্ম মূল্দবাদধর উপর আঘাদতর 
অতিদ�া� আনা হদয়দছ। ব্তক্ত স্তদরর তিকচিমহুদডর আখ্ানগুজল তাকচফদরর  সাদথ সম্পরককি ত, চ�চন ইসলাম কথদক বশ্হসৃ্ত 
হদয়দছন।। চক্রদকিার সাশ্কব আল-হাসান এবং প্র�ুতক্ত ব্তক্তত্ব আয়মান সাশ্েদকর ককইস েচুি অতত-সাম্প্রততক ও �থাথকি 
উোহরণ। অনলাইদন িারদতর একচি শ্হ্ ুঅনষু্ঠাদন তাঁর ছশ্ব প্রকাে হওয়ার পদর সাশ্কব আল-হাসাদনর শ্বরুদধি “অশ্ববিাসী” 
ও “মুসলমানদের শ্ববিাসঘাতক” হওয়ার অতিদ�া� কতালা হদয়চছল। এমনশ্ক সাশ্কব আল হাসান মৃতু্র হুমশ্কও পান,  ক�মন 
এক ব্তক্ত কফইসবুক লাইদি এদস োশ্ব কদরন ক�, আল-হাসান "মুসজলম অনিূুততদত আঘাত কদরদছ" এবং এচির চন্া জাচনদয় 
"তাদক িুকদরা িুকদরা" করার হুমশ্ক কেন। 
 
সাশ্েক একইিাদব মৃতু্র হুমশ্ক কপদয়চছদলন21 এবং অনলাইদন ঘৃণ্ িাষদণর মাধ্দম তাদক লক্ষ্বস্তু করা হয়। তার চনদজর 
একজন প্রাক্তন সহদ�া�ী/কমকিচারী তার কফসবুদক এলজজশ্বচি বা প্রাইড পতাকাসহ একচি ছশ্ব কপাস্ট করার পর ততচন এই হুমকী 
পান। �শ্েও ওই ব্তক্ত ছশ্বচি কেয়ার সময় শ্বদেদে অবস্ান করচছদলন এবং সাশ্েদকর পদক্ষ আর কাজ কদরচন বদল জানাদনা 
হয়। শ্বতিন্ন েলগুদলা সাশ্েদকর সাদথ তার সম্পককি দক পুঁজজ কদর োশ্ব করা হয় ক�, পশ্চিমা উোর মূল্দবাধগুদলা আমোচন 
কদর কেদের ইসলাশ্মক অনেুীলনদক কু্ষণ্ন করদছ। সাশ্েক প্রততচষ্ঠত িাচুকি য়াল এডুদকেন প্্ািফমকি কিন শ্মচনি সু্লচিদত  
বাংলাদেশ্ে �ুবকদের ইসলামশ্বদরাধী মূল্দবাদধর সাদথ উবেধুি করার অতিদ�া� করা হদয়চছল, এবং সাশ্েক চনদজই মৃতু্র হুমশ্ক 
কপদয়চছদলন। সাশ্েকদক ককবলমাত্র অন্ কেদের কারও সাদথ সং�ুতক্তর তিততিদত মৃতু্র হুমশ্কর সাদথ িাদ�কিি করা হদয়চছল। 

ককইস স্টাচড- েইু: “অমুসঞ্লরা সারা রবদবে সন্ত্রাসী কারতিক্ম চালাদছে”

এই কফসবুক কপইদজর নাম “ইততহাদসর পাতায় ইহুেী, খৃষ্টান, কবৌধি 
ও শ্হ্ ু শ্বজাতীরাই জাতীয় সন্ত্রাস”।  কপাস্টচিদত একিা চনউজ 
জলংক কেয়ার করা হদয়দছ, �ার শ্েদরানাম ”কুতুপালং ক্াদম্প 
(করাশ্হগো) ৯৫চি পশ্রবার খৃষ্টান হদয় ক�দছ”। এই কপাদস্ট শ্বধমকিীদের 
বোরা ইসলাম ধ্ংে হদয় �াদছে োশ্ব কদর মুসজলম সম্প্রোয়দক এর 
প্রততদরাধ গ্হদণর আহবান জানাদনা হয়। 

এই কপইদজর অন্ কপাদস্ট োশ্ব করা হয় মুসজলমরা সন্ত্রাসী নয়, বরং 
শ্ববিব্াপী সকল সন্ত্রাসী কা�কিক্রম অমুসজলমদের বোরাই পশ্রচাজলত 
হদছে।
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এলজজশ্বচি  বা প্রাইদডর সাদথ �ুক্ত ক� পতাকাচি কপাস্ট করা হদয়চছল, কসচির শ্বরুধিাচারণ প্রকাদের মাধ্দম বাংলাদেে জদুড় 
কলসশ্বয়ান বা সমকাম শ্বদরাধী মদনািাব কতিা �িীরিাদব কগ্াশ্থত, তা স্পষ্ট হয়। ইসলাশ্ম উগ্বােীরা: (ক) এমন ব্তক্তদের 
আক্রমণ কদর �ারা তাদের চনজস্ব ইসলামী অনেুীলদনর ব্াখ্াদক সমথকিন কদর না; এবং (খ) শ্বদেেী মূল্দবাদধর অনসুারী 
এবং কেেীয় ইসলামী মূল্দবাদধর শ্বরুধিাচারী শ্হদসদব আখ্া শ্েদয় এদের শ্বরুদধি িদয়র সংসৃ্তত জাশ্র রাদখ। তসচিচিতসর জচড়ত 
হওয়া এবং সাশ্েদকর শ্বরুদধি মৃতু্র হুমশ্ক অপসারণ করা সদত্ত্বও, কলসশ্বয়ান শ্বদরাধী শ্বষয়বস্তুদত উৎসাহচি অনলাইদন কথদক 
�ায়।22 এচি আসদল ইংদরজী িাষার শ্বপরীদত বাংলা িাষায় সামাজজক ক�া�াদ�া� মাধ্মদক সকদলর জন্ ব্বহার উপদ�া�ী 
রাখার চনশ্মদতি কা�কিকর নজরোশ্র ব্বস্ার েবূকিলতার প্রতত ইচগেত কদর। 

ববরবেক এবং স্ানীয় ইসলারমক ঐতিহ্য

মুসজলমরা িুক্তদিা�ী, এই ধরদনর শ্ববরণগুদলার পাোপাশ্ে ইসলাদমর ইততহাস সম্পরককি ত শ্বতিন্ন কপাস্ট কেখা �ায় ক�খাদন 
ইসলাদমর শ্বজয়দক তুদল ধরা হয়। ইসলাদমর ইততহাস ও ঐততহ্য সংক্রান্ত অশ্ধকাংে কপাস্ট-ই মধ্প্রাচ্ ও আন্তজকি াততক 
ইততহাসদক তুদল ধদর। �ার মদধ্ সালাউরদিন আইয়ূবী, উমর ইবনলু খাতিাবসহ ইসলাদমর খ্াততমান বীরদের কথা 
উদলেখদ�া�্। তদব এসকল কক্ষদত্র বাংলাদেে সম্পরককি ত ইসলাদমর সমৃধি ইততহাসদক তুদল ধরার প্রবণতা কম। এর কপছদন েচুি 
উদলেখদ�া�্ কারণ থাকদত পাদর। 

প্রথমত, এই অঞ্চদল ইসলামী ইততহাস সাধারণত বহুত্ববাে এবং সহাবস্াদনর প্রতীক। কবগেদলর সলুতাচন আমল ধমকিীয় 
সহাবস্ান ও বহুত্ববাদের জন্ পশ্রচচত চছল। উোহরণস্বরূপ, ক�খাদন অমুসজলম এবং মুসজলম সম্প্রোয় ককবল োজন্তপূণকিিাদবই 
একচত্রত চছল না, পাোপাশ্ে একসাদথ রাজত্বও কদরচছল।23 এচি বাংলাদেদের ইসলামপন্ীদের বোরা প্রচাশ্রত বণকিনার ক� ধারা 
তার সাদথ সামঞ্জস্পূণকি নয়। এখানকার উগ্পন্ী েলগুদলা এমন সকল শ্বষয় প্রচার কদর �ার মধ্ শ্েদয় তারা অমুসজলমদের 
অতি�ুক্ত করদত পাদর। এমনশ্ক শ্হ্দুের সাদথ ককান মুসলমাদনর সক্ষতাদক তারা ইসলাম শ্বদরাধীতা শ্হদসদব প্রচার কদর।  
শ্বেতীয়ত, তারা বাংলাদেদের সাম্প্রততক ইততহাস শ্বদেষ কদর পাশ্কস্তান কথদক স্বাধীন হওয়ার শ্বষয়চি এচড়দয় ক�দত চায়। 
ককননা ইসলামপন্ীরা স্বাধীনতার শ্বদরাশ্ধতা কদরচছল। সগেত কারদণই তারা �শ্ে এখন অদনক কবশ্ে জাতীয়তাবােী অবস্ান 
কনয়, তাহদল অতীদতর কারদণ তাদের প্রদচষ্টা তাদেরদক হতাে করদত পাদর। ক�খাদন স্বাধীনতার কথা উদলেখ করা হদয়দছ, 
কসখাদন ধমকিচনরদপক্ষতার শ্বরুদধি ইসলামী োসদনর ধারণাচি কা�কিকর করার জন্ ককৌেল�তিাদব কাজ করা হদয়দছ। তারা 
োশ্ব কদরন স্বাধীনতা �ুধি হদয়দছ কসকু্লার কেে হবার জন্ নয়, বরং বাংলাদেে একচি ইসলাশ্মক রাষ্ট্র হওয়ার কথা চছল।

শ্বজদয়র কাশ্হনী ছাড়াও আইএসচড �দবষকরা আদরা শ্কছু শ্বষয় চচশ্নিত কদরন। ক�খাদন ইসলামপন্ী বয়ানগুদলাদত সকল 
প্রকার অশ্বচার ও অনাচাদরর প্রততকার শ্হসাদব ইসলাদমর ধারণাচি প্রদয়া� করা হয়। একইিাদব তারা মদন কদর, বতকি মান 
কপ্রক্ষাপদিও শ্ববিব্াপী েবূকিল মানদুষর প্রতত সকল প্রকার �ুলমু, চন�কিাতন, অশ্বচার ও চনপীড়দনর সমাধানও একমাত্র ইসলাম। 
উোহরণস্বরূপ, প্রাক-ইসলাশ্মক আরবদক েনুকিীততগ্স্ত ও শ্বকৃত শ্হসাদব সংজ্াচয়ত করা হয়, ইসলাম আসার কারদন কসই 
আরবরা পশৃ্থবীর করেষ্ট জাতত হদয়চছল। এসকল বয়াদন বাংলাদেদের বতকি মান সরকার ও োসন ব্বস্াদক প্রাক-ইসলামী 
আরদবর সাদথ তুলনা করা হয়। মদন করা হয় বাংলাদেদের ধমকিচনরদপক্ষ ব্বস্া পশ্চিমা কহজজমচন প্রিাশ্বত এবং েনুকিীততগ্স্। 
আরদব ইসলাদম সচুনাকাদলর মদতা এখাদনও ইসলাদমর শ্বজয় এসকল েনুকিীতত ও ে:ুোসদনর অবসান ঘিাদব।  
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↶ সচূচপত্র  ―

ততন নং ককস স্টাচড কেখাদনা হদয়দছ ক�, শ্কিাদব বাংলাদেদে উগ্পন্ী ইসলামী বয়ানগুদলাদত তাদের বতকি মান প্রদচষ্টাদক 
অতীদতর “পশ্বত্র” ইসলামী কনতৃদত্বর ধারাবাশ্হকতার সাদথ সম্পরককি ত। এর মধ্ শ্েদয় তারা চনদজদের এদজন্ডা বাস্তবায়দন 
ইসলামী ইততহাস ও ঐততহ্যদক কাদজ লা�াদছে।

ককইস স্টাচড- ততন: “কমৌলবােদক গ্হণদ�া�্ করদত ইসলামী ঐততদহ্যর বণকিনা”

কফসবুদক মামুনলু হক সমথকিকদ�াষ্ঠঠী নামক একচি কপইজ 
রদয়দছ। এ কপইজচি ২২৩০০০ এর কচদয় কবশ্ে মানষু ফদলা 
কদর। এ কপইদজ কহফাজদত ইসলাদমর একজন েীষকিদনতা 
মামুনলু হদকর একচি তিচডও কেয়ার করা হদয়দছ। 
তিচডওদত মামুনলু হকদক বলদত কেখা �ায় ক�, ইসলাম 
ও ইসলাদমর সতত্কার বীদররা অতীদত সবসময় সকল 
ধরদনর অন্াদয়র শ্বরুদধি �ুধি কদরদছ। ততচন ইসলাদমর 
ইততহাদসর শ্কছু গুরুত্বপূণকি ব্তক্ত ও ঘিনার উদলেখ কদর 
বদলন, ইসলামী কনতৃদত্বর ঐততহ্য ককয়ামত প�কিন্ত তাদের 
ধারাবাশ্হকতা ধদর রাখদব। মামুনলু বতকি মান সমদয়র 
অদনক ইসলামী কনতা শ্বদেষ কদর কহফাজদত ইসলাদমর 
েীষকিস্ানীয় কনতৃবৃদ্র নাম উদলেখ কদর বদলন, এরা 
ইসলাদমর ঐততহ্যবাহী কনতৃদত্বর ধারাবাশ্হকতায় বতশ্র। 
এই কপাস্টচিদত ততন েতাশ্ধক কেয়ার ও ২২০০ এর কবশ্ে 
ইততবাচক প্রততচক্রয়া একিা বড় সংখ্ক মানুদষর কাদছ এ 
ধরদনর বক্তদব্র গ্হণদ�া�্তাদক প্রমাণ করদছ। 

এই কপইদজর অন্ একচি কপাদস্ট কেয়ার করা মামুনলু হদকর একচি বক্তদব্ ততচন চনদজদক হ�রত ইব্াশ্হম এর উতিরসূরী োশ্ব 
কদর বদলন, বাততদলর শ্বরুদধি অবস্ান চনদত শ্�দয় ”আশ্ম কজদল �াওয়াদক িয় কশ্র না”।

ধমতিচনরদপষেিারবদরাধী এবং ইসলামী োসদনর করেষ্ত্ব

সরকারশ্বদরাধী বয়ান ইসলাম ধমকিদক ধমকিচনরদপক্ষ োসদনর অন্তজনকিশ্হত অক্ষমতা এবং েনুকিীততর প্রদয়াজনীয় শ্বকল্প শ্হসাদব 
উপস্াপন কদর। জামায়াদত ইসলামীর শ্বরুদধি কনয়া শ্ব�ত পেদক্ষপগুদলা (ক�মন �ুধিাপরাধ ট্াইবু্নাল) এমন সসু্পষ্ট প্রমাণ 
শ্হসাদব উপস্াপন করা হয় ক� োসক আওয়ামী লীদ�র ইসলামদক নষ্ট করা বা ইসলামদক ধ্ংে করার ক�াপন এদজন্ডা 
রদয়দছ। সরকারশ্বদরাধী শ্ববৃততগুদলার মধ্ শ্েদয় ধমকিচনরদপক্ষ গ্রুদপর শ্বরুদধি চরমপন্ার অতিদ�া� উত্াপন করা হয়। এর 
শ্বপরীদত েশ্রয়াহ তিততিক োসনব্বস্াদক ইসলামী আইনী শ্বশ্ধর পশ্বত্রতার কারদণ মুসজলম, অন্ান্ ধমকিাবলম্বী ও সংখ্ালঘু 
নৃদ�াষ্ঠঠীদের সহাবস্ান ও �থা�থ অশ্ধকার রক্ষার কক্ষদত্র সবদচদয় কা�কিকরা মদন করা হয়।

সরকারশ্বদরাধী শ্ববৃততগুদলাও অদনক কবশ্ে স্াচনক। স্ানীয় সরকার বোরা সরকাশ্র পশ্রদষবা প্রোন করাদক ইসলামী 
ক�াষ্ঠঠীগুদলা স্ানীয় মানদুষর জন্ ক্ষততকারক শ্হদসদব উপস্াপন করা। স্ানীয় ও জাতীয় সরকাদরর কশ্থত "অন্ায়" এবং 
"অননততক" ধমকিচনরদপক্ষ কনতৃদত্বর সমূ্পণকি শ্বপরীদত ইসলামপন্ী ক�াষ্ঠঠীগুজলর তৃণমূল প�কিাদয়র কাজ মমতাময়ী ইসলামী কনতৃত্ব 
কতৃকি ক পশ্রচাজলত বদল প্রচার করা হয়। উোহরণস্বরূপ আইএসচড’র এই �দবষণায় কেখা ক�দছ,  উেীয়মান ইসলামপন্ী েল 
ইসলাম আদ্ালন বাংলাদেে তাদের কপাদস্টর মাধ্দম স্ানীয় প�কিাদয় শ্বতিন্ন সামাজজক কাদজর প্রততদবেন তুদল ধদর। এই 
ধরদনর সামাজজক ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাদজর মাধ্দম তারা বাংলাদেদে ইসলামী োসদনর বাস্তবায়ন চায়। এসকল কাদজর 
বাস্তবায়দনর পাোপাশ্ে বকৃ্ততা ও শ্ববৃতত শ্েদয় তারা ধমকিচনরদপক্ষ সরকারদক েনুকিীতত ও অিাবগ্স্ শ্হসাদব উপস্াপন কদর। এর 
শ্বপরীদত চনদজদের কাজদক সৎ ও �থা�থ প্রমান করার কচষ্টা কদর।
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↶ সচূচপত্র  ―

ককাতভড-১৯

বাংলাদেদে অনলাইদন উগ্বাদের প্রচার ও প্রসার প্রসদগে আইএসচড’র �দবষণায় প্রাপ্ত তথ্ কথদক এিাও স্পষ্ট হয় ক�, 
অন্াদন্উপদর বরণকিত অন্ান্ শ্বষদয়র মত, মহামারী ককাতিড-১৯ এর কারদণ সষৃ্ট সামাজজক ও অথকিননততক সংকিদকও 
বাংলাদেদের চরমপন্ীরা ব্বহার করদছ। এই মহামাশ্র সম্পরককি ত উগ্বােী ক�াষ্ঠঠীগুদলার নানান ধরদণর বয়াদনর শ্বষয়বস্তুর 
মদধ্ রদয়দছ: (১) িাইরাস সম্পরককি ত ব্াখ্ামূলক তিচডও; (২) ধমকিীয় িশ্বষ্বোণীগুদলার মাধ্দম িাইরাস সম্পদককি  পূবকিািাস 
কেয়া; (৩) িাইরাদসর ধমকিীয় সমাধান (ক�মন চনরাময়); (৪) কদরানা কথদক কবঁদচ থাকদত জন�দণর ধমকিীয়িাদব পেদক্ষপ গ্হণ 
করা উচচত (ক�মন কনকাব পরা);  এবং (৫) এই মহামারীদক কেদের সংখ্ালঘু ও অন্ কেেগুদলাদত অমুসজলম (ক�মন িারতীয় 
শ্হ্)ু তথা "কাদফর"কের োজস্ত শ্হসাদব ব্াখ্া।  

ককাতিড-১৯ সম্পরককি ত বয়ানগুদলার মদধ্ সরকার শ্বদরাধীতা সম্পরককি ত কপাস্টও কেখা �ায়। এসকল বয়াদন বলা হয়, ককাতিড-
১৯ মহামারী কমাকাদবলায় সরকার অদ�া�্। ইসলাদমর অনসুারীরা মহামারীর এই সমদয় কেেচিদক সাহা�্ করার জন্ 
কদঠার পশ্ররেম করদব বদল োশ্ব কদর। আইএসচড’র �দবষকদের অনসুন্াদন এিাও উদঠ এদসদছ ক�, চরমপন্ার সাদথ �ুক্ত 
বা উগ্পশ্ন্ চচন্তাধারার কলাকজন এও োশ্ব কদরদছন ক� শ্খলাফদতর অনপুশ্স্ততর ফদলই িাইরাসচি উৎপততি হদয়দছ ও ছচড়দয় 
পদড়দছ । শ্খলাফদতর পুনরুত্ানই সমসামচয়ক সঙ্কদির সমাধান শ্েদত পাদর বদল এই চরমপশ্ন্রা আদরা কজার োশ্ব কদরন। এচি 
মূলত আন্তজকি াততক প্রবণতাগুদলার সাদথ শ্মদল �ায়। আইএসচড এর আদ� মহামারীচির একই রকম ব্াখ্া ববশ্বিক পশ্রমন্ডদল 
শ্কছু জায়�ায় চচশ্নিত কদরদছ, ক�খাদন চরমপন্ী ক�াষ্ঠঠীগুদলা "�ণতাতন্ত্রক রাষ্ট্রগুজলর অনিূুত ত্রুচিসমূহ তুদল ধরার জন্ এবং 
ইসলাশ্মক প্রততচক্রয়া'র কা�কিকাশ্রতা কজার কেওয়ার জন্ এচি ব্বহার কদর।"24 

পশ্রদেদষ, কজন্ডার সম্পরককি ত বয়ানগুদলা োশ্ব কদর ক� ককবল ইসলামী োসন ব্বস্া সতত্কার অদথকি নারীদক সকল প্রকার 
ববষম্ ও অবেমন কথদক মুতক্ত শ্েদত পাদর। এগুদলা সাধারণত বাংলাদেে ইসলামী ছাত্রী সংস্া, জামায়াদত ইসলামীর 
মশ্হলা োখা এবং শ্হজব- উল-তাওহীদের আঞ্চজলক মশ্হলা োখাসহ পশ্রচচত ক�াষ্ঠঠীর নারী কমকিীদের  বোরা পশ্রচাজলত হয়।  
“ককবলমাত্র আলোহর ইবােত করদলই হদব না , তাঁদক মানব সমাদজর 'আইন োতা' শ্হসাদবও অনসুরণ করদত হদব” এই �ুতক্ত 
শ্েদয় কদঠার ইসলামী অনেুাসদনর মাধ্দম নারীদের অশ্ধকার প্রততষ্ঠা সম্পরককি ত আদলাচনা তাদের মদধ্ শ্বদেষিাদব সচক্রয়। 
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↶ সচূচপত্র  ―

উপসংহার
কমশ্েন লাজনকিং ও চডজজিাল ম্ানয়ুাল শ্বদলেষণ উিয় পধিতত ব্বহার কদর এই �দবষণা প্রকদল্প বাংলাদেদের অনলাইন 
চরমপন্ার পশ্রশ্ধ সম্পদককি  আদলাকপাত করা হদয়দছ। এই �দবষণার মাধ্দম কীিাদব বাংলাদেদের চরমপন্ার সাদথ �ুক্ত ব্তক্ত 
ও গ্রুপগুদলা কেদের অি্ন্তদর এবং শ্বদেদে মুসলমানদের প্রতত কোষন, চন�কিাতন এবং অশ্বচাদরর একমাত্র সমাধান শ্হসাদব 
ইসলামী অনেুাসনদক উপস্াপদনর কচষ্টা কদর �াদছে।  

চরমপন্ার সাদথ �ুক্ত ব্তক্তরা এমনিাদব তাদের বয়ানগুদলা বতশ্র ও প্রচার কদর �া এমনশ্ক বাংলাদেে রাদষ্ট্রর ববধতাদক প্রদশ্নর 
মুদখামুশ্খ োড় করায়। পাোপাশ্ে তারা বতকি মান কসকু্লর সরকার ও আওয়ামীলীদ�র শ্বকল্প শ্হদসদব ইসলামদক কা�কিকর 
সমাধান ও একমাত্র শ্বকল্প শ্হদসদব হাজজর কদর। চরমপন্ী গ্রুপগুদলা তাদের বয়াদন এমনিাদব একচি িদয়র পশ্রদবে বতশ্র 
কদর, ক�খাদন ইসলামদক শ্ববিব্াপী অন্ সকল ধমকি ও জাততয়তার মানদুষর আদক্রাদের ককনদ্রশ্ব্ ুশ্হদসদব কেখাদনা হয়। 
এমনশ্ক এই বয়ানগুদলার মধ্ শ্েদয় ইসলাদমর সাদথ অন্ সকল ধমকিদক মুদখামুশ্খ শ্হদসদব োঁড় করাদনা হয়, �া শ্বদেষ কদর 
এই অঞ্চদলর েীঘকিশ্েদনর শ্বতিন্ন ধদমকির ধমকিীয় সহাবস্াদনর ইততহাসদক অস্বীকার কদর। আজদকর কপ্রক্ষাপদি ইসলাদমর প্রতত 
েমনমূলক আচরদণর ক� বয়ান তা অদনক কক্ষদত্র ইসলাদমর সমুহান ঐততহ্য ও শ্বজয় ইততহাদসর শ্বপরীত। এই �দবষণাচিদত 
চরমপন্ীদের শ্বরুদধি বজলষ্ঠ কন্ঠস্বরদের মৃতু্র হুমশ্ক আরও বৃচধি পাওয়ার বাস্তব সম্াবনা প্রকাে পায়।  এ ধরদনর অনলাইন 
কনদিন্গুদলা বোরা অতীদত বাংলাদেদে অফলাইন সশ্হংসতার �ুক্ততা প্রমাচনত।25 অতএব এই �দবষণারচি প্রাপ্ত অনলাইন 
উগ্বােী শ্বষয়বস্তুসমূদহর প্রততচক্রয়ায় একচি জরুশ্র উদে্দ�র প্রদয়াজনীয়তা তুদল ধরদছ, �া িশ্বষ্দত সশ্হংসতার ঝঁুশ্ক হ্াস 
করদব।

বাংলাদেদে উগ্পন্ী শ্বষয়বস্তু সম্পদককি  আইএসচড'র �দবষণা ও শ্বদলেষণচিদত ইততবাচক কপাদস্টর অনপুশ্স্তত প্রকাে কদর �া 
ককবলমাত্র ক্ষততকারক বয়ানগুদলাদকই প্রততফলন কদর; শ্বদলেষণকৃত ককানও কপাদস্ট ইততবাচক কাউন্ার-কমদসজজং অন্তিুকি ক্ত 
চছল না। �শ্েও আমরা স্বীকার কশ্র ক�, উগ্বােী বয়াদনর শ্বপরীদত কাউন্ার কমদসজজং না থাকািা চরমপন্ীদের হুমশ্ক 
এড়াদনার ককৌেলও হদত পাদর। ককননা ধমকিচনরদপক্ষপন্ী কণ্ঠগুজলর শ্বরুদধি অতীত সশ্হংসতার ইততহাস আমাদের এ অনমুানদক 
সমথকিন শ্েদছে। তদব আমাদের এ কথা শ্বদবচনা করা েরকার ক�, উগ্বাে ও চরমপন্ার শ্বকল্প শ্ববরণী ও প্রততবয়ান সরবরাহ 
করার মাধ্দম অনলাইদন উগ্বােদক েমন করার প্রদচষ্টা কা�কিকর শ্প/তসতিই প্রদচষ্টার মূল চাশ্বকাশ্ঠ । এছাড়া বাংলাদেদে 
অফলাইন শ্প/তসতিই প্রদচষ্টা ককবলমাত্র ঢাকাদকর্রিক , �ার অথকি বাংলাদেদের অন্ান্ অঞ্চদল স্াচনক উদে্াদ�র অিাব 
রদয়দছ।26 

আইএসচড-এর �দবষণাচি একচি গুরুত্বপূণকি মুহুদতকি  সম্পাশ্েত হয়। �খন ককাতিড-১৯ মহামারীর ফলস্বরূপ সামাজজক 
শ্বশ্ধচনদষধ আদ�র তুলনায় কবশ্ে কলাকদক অনলাইদন �ুক্ত কদরদছ। �খন জনসাধারদণর তাত্ক্ষণণক প্রততচক্রয়ার প্রতত সরকাশ্র 
মদনাদ�াদ�র অিাব রদয়দছ তখন অথকিননততক সংকদির কারদণ স্ানীয় প�কিাদয় অতিদ�া� ও হতাোগুজল আরও বাড়দত পাদর। 
সদু�া�সন্ানী চরমপন্ী অংেীোররা মহামারীচির প্রিাবদক পুঁজজ কদর এশ্�দয় �াদছে এবং তাদের কা�কিক্রম চাজলদয় �াদব বদল 
মদন হদছে। জামায়াদত নামাজসহ ধমকিীয় শ্বতিন্ন জমাদয়দতর প্রতত চনদষধাজ্ার শ্বষয়গুদলা সামদন চনদয় এদস তারা ইসলাম আজ 
শ্বপন্ন বা হুমশ্কর মুদখ আদছ বদল প্রচার কদর। সামশ্গ্কিাদব, ককাতিড-১৯ ইসলামপন্ী ক�াষ্ঠঠীগুজলদক েসু্ ও অসহায় মানষুদের 
সহায়তার নাদম সহানিূুতত পাওয়ার সদু�া�দক উমেুক্ত কদরদছ।  এমতাবস্ায় আইএসচড অনলাইদন চরমপন্ার প্রতত �থা�থ 
প্রততচক্রয়া ও জবাব কেখাদনা জরুশ্র মদন করদছ। 

এই প্রততদবেদনর মূল ফলাফল ও সপুাশ্রেগুদলা অনলাইদন ঘৃণা ও চরমপন্ার চ্াদলঞ্জ কমাকাদবলায় বাংলাদেে সরকার ও 
এর সাদথ সম্পরককি ত অন্ান্ অংেীোরদের সাদথ সংলাদপর মাধ্দম কা�কিকর উদে্া� গ্হদণর প্রদয়াজনীয়তাদক সামদন চনদয় 
আসদছ। অনলাইদন সশ্হংস উগ্বাে ও চরমপন্া কমাকাদবলায় নীততমালা বতশ্র ও কপ্রাগ্াম হাদত কনওয়ার কক্ষদত্র আদরকচি 
গুরুত্বপূণকি সপুাশ্রে হদলা স্ানীয় সরকারগুদলাদক এই প্রচক্রয়ায় বাস্তশ্বকিাদব অন্তিুকি ক্ত করা। বাংলাদেদে সাধারন মানষুদের 
সাদথ স্ানীয় সরকাদরর সরাসশ্র শ্বতিন্ন ধরদনর ও চনত্শ্েনকার আন্ততঃচক্রয়া থাকার কারদণ স্ানীয় সরকারগুদলার কশ্মউচনচির 
�তত-প্রকৃতত কীিাদব মাদস-মাদস পশ্রবম্তকি ত হয় কস সম্পদককি  অনন্ অন্তেৃকি তষ্ট রদয়দছ।  শ্প/তসতিই ইসু্ দত গুরুত্ব প্রোদনর কক্ষদত্র 
সদচতনতা বতশ্রর কপ্রাগ্ামগুদলার কচদয় না�শ্রক পশ্রদষবা প্রোন কা�কিক্রমগুদলার সাদথ সশ্হংস উগ্বাে প্রততদরাদধর শ্বষয়চি 
�থা�থিাদব �ুক্ত কদর শ্েদত পারদল িাদলা ফলাফল আসদব। এদক্ষদত্র স্ানীয় সরকাদরর সাদথ অন্ান্ কস্টকদহাল্ারদের 
সম্পরককি ত কদর কেওয়ার পাোপাশ্ে চরমপন্ার সাম্প্রততক প্রবণতা ও এর �থা�থ শ্বদলেষণ তাদের সামদন হাজজর করদত পারদল 
তারা ক�দকান ধরদনর চরমপন্া প্রততদরাদধ অদনক কবশ্ে কা�কিকর িূশ্মকা রাখদত পারদব।
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