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3 বাংলাদেশে অনলাইন চরমপন্থা

সারসংক্ষেপ
ক�োভিড-১৯ এর প্রভাবে একটি বিশাল জনগ�োষ্ঠী অনলাইনের উপর নির্ভ রশীল হওয়ার কারণে শুধুমাত্র গত এক বছরেই
ইন্টারনেট এবং সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যম ব্যবহারের প্রবণতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।1 স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ
প্রচারের ক্ষেত্রেও সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করছে । এটিকে একটি দ্রুতবর্ধনশীল এবং
তু লনামূলক কম নজরদারির মাধ্যম হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, যার মাধ্যমে প্রথাগত মিডিয়াগুল�োর তু লনায় বেশি আপডেট
থাকা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ চরমপন্থীরা এই দ্রুত বর্ধনশীল ইন্টারনেট জগত থেকে উপকৃ ত হয়েছে;
উদাহরণস্বরূপ ক�োভিড-১৯ মহামারীর শুরুতে ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার সাথে অভ্যন্তরীণভাবে যুক্ত ইউটিউব
চ্যানেলগুল�োর সাবস্ক্রাইবার বা গ্রাহক সংখ্যা সম্মিলিতভাবে ১০ লক্ষাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।2
সহিংস চরমপন্থা প্রতিহতকরণ ও প্রতির�োধের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি দেশজুড়ে সুশীল
সামাজিক সংস্থাগুল�োও দেশীয় চরমপন্থার এই উত্থানকে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করা শুরু করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলো
ছাড়াও সুনির্দি ষ্টভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচার অভিযান পরিচালনা করছে।
অন্যদিকে কাউন্টার টের�োরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) একটি ম�োবাইল অ্যাপস চালু করেছে
যার মাধ্যমে নাগরিকগণ ঢাকা মহানগর পুলিশের কাছে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অভিয�োগ করতে পারেন।3 তবে
অনলাইনে সহিংস চরমপন্থা প্রতিহতকরণ ও প্রতির�োধ প্রসঙ্গে জনসচেতনতা তৈরির উপর গবেষণার অপ্রতু লতা লক্ষ্যণীয়।
পরিমাণে অল্প হলেও প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া সহিংস চরমপন্থা সংক্রান্ত কিছু অনলাইন ও অফলাইন গবেষণাকর্ম
পাওয়া যায়।4 এ সব গবেষণায় অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতা, উগ্রবাদী বয়ানের সম্ভাব্যতা এবং সেগুল�োর প্রভাবের উপর
আল�োকপাত করা হয়েছে। এ সকল গবেষণায় বাংলাদেশের অনলাইন চরমপন্থী কার্যক্রম নিয়ে ক�োনও ধরনের নিবিড় বিশ্লেষণ
করা হয়নি। সুতরাং, বাংলাদেশের অনলাইনে চরমপন্থী বিষয়বস্তু, প্রকৃ তি এবং মাত্রা সম্পর্কে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ
ঘাটতি রয়েছে, যা সহিংস চরমপন্থা প্রতিহতকরণ ও প্রতির�োধের বিভিন্ন উদ্যোগকে কার্যকর করা ও প্রোগ্রামসমূহের পরিকল্পনা
প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ।
এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে ইন্সিটিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক ডায়লগ (আইএসডি)/ (Institute for Strategic Dialogue ISD) ২০১৯ এবং ২০২০ সালে বাংলাদেশের অনলাইনে প্রচারিত ম�ৌলিক উগ্রপন্থী বয়ানগুল�ো বিশ্লেষণ করার জন্য একটি
গবেষণা সম্পন্ন করেছে। পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি তথা মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের
মাধ্যমে আইএসডি অনলাইন চরমপন্থার বয়ানসমূহ ও এর প্রকৃ তি চিহ্নিত করেছে। এক্ষেত্রে, ক�োভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষিতে
ছড়িয়ে পড়া বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের পাশাপাশি চরমপন্থী এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হওয়া বিভিন্ন বয়ানকে বিশ্লেষণ করা
হয়েছে। এছাড়াও বিশদ অনুসন্ধানের মাধ্যমে আইএসডি চরমপন্থী বক্তব্যগুল�োর সম্ভাব্য বিকল্প বয়ান অনুসন্ধানের চেষ্টা
করেছে। এই গবেষণার প্রাপ্ত ফাইন্ডিংসের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার কর্তৃ পক্ষ এবং নাগরিক সমাজকে অনলাইনের নেতিবাচক
বিষয়গুল�োর প্রকৃ তি ও প্রভাব প্রতির�োধে একটি সুপারিশমালাও এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই গবেষণা বা অধ্যয়নে প্রাপ্ত
ফলাফলগুল�ো বাংলাদেশে আইএসডি পরিচালিত স্ট্রং সিটিজ নেটওয়ার্কে র সদস্য সিটি কর্পোরেশনসমূহ ও স্থানীয় বেসরকারি
সংস্থাগুল�োর কাজেও সহায়ক ভূ মিকা পালন করবে।
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4 বাংলাদেশে অনলাইন চরমপন্থা

প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফলসমূহ
• বাংলাদেশে চরমপন্থী বয়ানসমূহের অধিকাংশই নিজেদের (মুসলিমদের) আক্রান্ত হিসেবে প্রচার করে। এই দলগুল�ো
আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে মুসলমানদের উপর নিয়মতান্ত্রিক নিপীড়ন ও নির্যাতনের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করে।
ধর্মনিরপেক্ষ এবং অনৈইসলামিক উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়কেই এরা মুসলিমদের নির্যাতনকারী হিসেবে উপস্থাপন করে।
পাশাপাশি স্থানীয় ও বিশ্বব্যাপী ইসলামী মূল্যব�োধের অবক্ষয় এবং মুসলমানেদের বর্ত মান অবস্থার জন্য দায়ী করার মধ্য
দিয়ে মুসলিমদের নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টি পুর�োপুরিভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিক�োন থেকে আল�োকপাত করে।
• অনলাইনে চরমপন্থী ইসলামী গ�োষ্ঠীগুল�ো প্রবর্তি ত চিন্তাধারা ও কার্যক্রমে ইসলামের ভাবমর্যাদা নষ্ট করার জন্য
সরকারের উপর অপবাদ দেবার চেষ্টা করছে। ইসলামপন্থী চরমপন্থী গ�োষ্ঠীগুল�ো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে
মুসলমানদের উপর হওয়া অবিচারের বিরুদ্ধে একমাত্র "নৈতিক রক্ষাকারী" হিসাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে। অনলাইনে
চরমপন্থীদের বর্ণিত তথ্যগুল�ো প্রকৃ ত ন্যায়বিচার ও ইসলামী শাসন এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ও অয�োগ্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে
একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।
• যদিও যথাযথ কর্তৃ পক্ষ চরমপন্থীদের দ্বারা পরিকল্পিত ও প্রচারিত নানাবিধ হুমকি অপসারণে কাজ করেছে, তবুও ঘৃণা
এবং ব্যক্তিগত আক্রোশ সমন্বিত বয়ানগুল�ো এ সকল কার্যক্রমকে আর�ো বিস্তৃত হবার শক্তি প্রদান করে। জনসাধারণ
যখন চরমপন্থীদের প্রবর্তি ত চিন্তাধারা ও তত্ত্ব থেকে ফিরে আসে তখন জনসাধারণের বিরুদ্ধে অভিয�োগ তোলা হয় যে, তারা
সক্রিয়ভাবে ইসলামকে অবজ্ঞা করছে এবং ঐ সব জনগণ তাকফির বা ইসলাম থেকে বহিষ্কারের ঝুঁ কিতে রয়েছে বলেও
সতর্ক করা হয়। যদিও সন্ত্রাস বির�োধী সেল (সিটিটিসি) এ সকল অভিয�োগের বিপরীতে তাদের কার্যক্রমগুল�ো সক্রিয়ভাবে
চালু রেখেছে এবং স�োশ্যাল মিডিয়া থেকে প্রত্যক্ষ হুমকিগুল�ো অপসারণ করেছে, তারপরও চরমপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
সাইবার বুলিং, বিকৃ ত চিন্তাধারা ও মতবাদ এবং এতদসংক্রান্ত বক্তব্য এখনও অনলাইনে দৃশ্যমান রয়েছে।
• ধর্মনিরপেক্ষতাবির�োধী এই বয়ানসমূহ সমসাময়িক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সব ধরনের অনিশ্চয়তার একমাত্র সমাধান
হিসাবে ইসলামকে তু লে ধরে। এই ধর্মনিরপেক্ষতা বির�োধী তত্ত্ব ইসলামের ইতিহাসের নির্দি ষ্ট কিছু বিবেচনার দ্বারা
সমর্থিত, যা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের এক হারিয়ে ফেলা সুয�োগ হিসাবে চিত্রিত করে।
বয়ানসমূহ এ অঞ্চলের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে, প্রাথমিকভাবে ইসলামী খলিফাদের বিজয়কে মহিমান্বিত করে
এবং বর্ত মানে উম্মাহর অবস্থানকে নেতিবাচক হিসেবে তু লে ধরে।
• বিভিন্ন অনলাইন প্রোফাইল এবং পেইজ সমাজ, দেশ ও বিশ্বের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকর ও নেতিবাচক উগ্রবাদী
উপাদানগুল�ো প�োস্ট করে খাকে। এমনকি এ সব প�োস্ট অফলাইন উগ্রপন্থী সংস্থা বা দলগুল�োর সাথে সরাসরি যুক্ত নয়
এবং এই প্রোফাইল ও প�োষ্টগুল�ো অনলাইন চরমপন্থীদের ইচ্ছেমত�ো করা হয়ে থাকে। আইএসডি গবেষকরা সনাক্ত
করেছেন যে, ৯৩% উগ্রপন্থী প�োস্টগুল�োতে ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট (ফট�ো বা ভিডিও) রয়েছে, ফলে অনলাইন ব্যবহারকারী ও
এ সবের অনুসরণকারীরা এগুল�ো সাথে আরও গভীরভাবে জড়িত হতে উৎসাহিত হয়। কেবলমাত্র পরিচিত উগ্রবাদী দলের
মহিলা শাখাগুল�ো অনলাইনে সক্রিয় রয়েছে। তারা অনলাইনে নারী-পুরুষ ভেদাভেদের বর্ণনাকে নিজেদের মত�ো করে
পরিবেশন করে এবং ইসলাম ধর্মকে নারী অধিকারের সহয�োগী হিসাবে উপস্থাপন করে।
• অনলাইনে চরমপন্থী মতামতের বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রচারণার কাজ খুবই সীমিত ও অপ্রতু ল। এখানে
চরমপন্থী বিষয়বস্তু এবং ঘৃণ্য বক্তব্যগুল�ো এমন যার মধ্য দিয়ে এমনকি সহিংসতাকে উস্কে দেয়া হয়। আইএসডি’র
পূর্ববর্তী গবেষণা থেকে জানা যায় যে, সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যমগুল�ো/প্ল্যাটফর্মগুল�োতে ইংরেজী ভাষা ব্যাতীত অন্যান্য
ভাষার ক্ষতিকারক কনটেন্ট বা প�োষ্টসমূহ সনাক্ত করা এবং সরিয়ে নেওয়ার জন্য ভাষাগত দক্ষ জনশক্তি ও কাঠামোর
উল্লেখয�োগ্য পরিমাণে ঘাটতি রয়েছে।5 আইএসডি’র গবেষণায় এই ঘাটতি থেকে উত্তরণে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি ও প্রয়�োজনীয়
কাঠাম�ো তৈরির পরামর্শ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে এ নিয়ে সমাজ ও দেশের প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠী ও এলাকার মানুষজনের
প্রতিক্রিয়া খুবই সীমিত এবং চরমপন্থা প্রতির�োধে তাদের চিন্তাভাবনা ও উদ্যোগ নিয়ে স্পষ্ট ক�োন কিছু জানা যায় না। ।
কেননা বাংলাদেশে সহিংম উগ্রবাদ প্রতির�োধ ও প্রতিকার (পি/সিভিই) সংক্রান্ত প্রোগ্রামগুল�ো ঢাকা কেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামীণ
জনপদের প্রকৃ ত অবস্থা আড়ালেই থেকে যাচ্ছে।
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সুপারিশমালা
•

বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে অনলাইনে চরমপন্থীদের প্রচার ও প্রচারণার বিষয়বস্তুসমূহ আর�ো সুনির্দি ষ্টভাবে অনুধাবন
করা প্রয়োজন। অনলাইনে চরমপন্থা সনাক্তকরণ এবং হস্তক্ষেপের উপর বিশেষ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি সাইবার
সিকিউরিটি অপারেশনগুল�োর বাইরেও এই সমস্যাটির বিশ্লেষণ, প্রচার ও কমিউনিটিভিত্তিক প্রোগ্রামগুলি করা উচিত যা
চরমপন্থীদের কাজের ব্যাপারে আরও ভাল তথ্য দিতে সক্ষম । সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও গ�োষ্ঠী অনলাইন চরমপন্থীদের
এই প্রচার ও এসব থেকে নিরাপদ থাকার উপায় না জেনেই অনলাইনে কাজ করে যাচ্ছে।

•

সরকার, নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুল�োর সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যমকে কেন্দ্র করে কাজ জ�োরদার করা
উচিত। বিশেষ করে সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যমে ও প্রযুক্তিবিদদের সাথে এমন কিছু প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা উচিত
যেন ইংরেজী অক্ষরের মত�ো বাংলা এবং বাংলা লিপিতে বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ করতে সহজ হয়। টু ইটারের মত�ো অন্যান্য
মূলধারার প্ল্যাটফর্মের চেয়ে এক্ষেত্রে ফেসবুককে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত কেননা বাংলাদেশে ফেসবুক ব্যবহারকারীর
সংখ্যা অনেক বেশি এবং প্রতিনিয়ত এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

•

অনুমানের পরিবর্তে অনলাইন চরমপন্থী বিষয়বস্তুর প্রকৃত বর্ণনাসমূহের বিপরীতে একটি ধারাবাহিক টিভি সিরিজ এর
মাধ্যমে বিকল্প বা পাল্টা বর্ণনামূলক প্রচারণা এবং ক�ৌশলগত য�োগায�োগের উদ্যোগগুল�ো আরও ভাল ফলাফল
দিতে পারে। বহুত্ববাদ ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শক্তিশালীকরণ, বিভাজনমূলক সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় বিদ্বেষ
ম�োকাবেলা এবং ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিকৃ ত করে দেওয়া প�োস্ট ও পেইজের কনটেন্টের বিরুদ্ধে কাজ করাই
এই জাতীয় প্রচার-প্রচারণার প্রধান অগ্রাধিকারের জায়গা। জেন্ডার সংবেদনশীল প্রতি-বয়ান তৈরি করে নারীদের দ্বারা
প্রচারিত উগ্রবাদী বর্ণনাগুল�োর ম�োকাবেলা প্রয়োজন।

•

অনলাইনে উগ্রবাদী প্রচার-প্রচারণার জ্ঞানভিত্তিক প্রতিক্রিয়া জানান�ো বাংলাদেশে পি/সিভিই প্রচেষ্টাসমূহের একটি
গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হতে পারে। বিশেষভাবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা, আচরণ এবং সমাল�োচনামূলকভাবে অনলাইনে সকলক
ধরণের উগ্রবাদী, নেতিবাচক এবং বিকৃ ত বিষয়বস্তুর মুখ�োমুখি হওয়া তরুণদের সহায়তা প্রদানের জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষরতা
এবং ডিজিটাল নাগরিকত্ব শিক্ষা প্রদান করা জরুরী। বর্ত মানে ক�োভিড-১৯ মহামারীর শুরু থেকেই এর প্রয়োজনীয়তা
আর�ো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

•

স্থানীয় সরকারগুল�ো তাদের এলাকার জনগ�োষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সম্মিলিত বা কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত পদক্ষেপের
বাইরে বিশ্বাসয�োগ্য এবং কার্যকর সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশীদারিত্ব গড়ে তু লতে পারে। এর মধ্য চরমপন্থীদের দ্বারা
জনগণকে নিয়ন্ত্রনের আগ্রহ, তাদের অন্তর্নিহিত ঘৃণা ও মেরুকরণের বিরুদ্ধে স্থানিকভাবে দীর্ঘমেয়াদী করণীয়
ঠিক করা যেতে পারে। সাধারণ নাগরিকদের বড় অংশের সাথে স্থানীয় সরকারগুল�ো বিভিন্ন পরিষেবামূলক কর্মকান্ড
পরিচালনা করে থাকে। এটা স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের স্থানীয় মানুষদের সাথে আস্থার সম্পর্ক
তৈরি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা কার্যকর ভূ মিকা রাখতে পারে। এর মধ্য দিয়ে তারা তু লনামূলক সহজভাবে উগ্রবাদী বয়ানের
স্থানীক ধরন ও তার প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারে। এজন্য স্থানীয় সরকারের পক্ষে উগ্রবাদ বির�োধী প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন
অধিক সহজতর ও কার্যকর। পাশাপাশি স্ট্রং সিটিজ নেটওয়ার্কে র কার্যক্রম বিস্তৃ তকরণের মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্রিক সি/পিভিই
প্রোগ্রামের বাইরে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুল�োতে উগ্রবাদ প্রতির�োধে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

•

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুম�োদন এবং অনলাইন ও সম্প্রদায়ভিত্তিক উগ্রপন্থার মাত্রা ও ঝুঁ কির বিষয়ে অবহিত হওয়ার
পর, স্থানীয় সরকার প্রশাসনের উচিত তাদের এলাকার মূল অংশীদার, সুশীল সমাজ ও অন্যান্য স্টেকহ�োল্ডারদের
সমন্বয়ে পি/সিভিই সংক্রান্ত প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া ও বাস্তবায়ন করা। সমন্বিত প্রতির�োধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রথম
পদক্ষেপ হিসাবে প্রধান প্রধান স্টেকহ�োল্ডারদের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে ত�োলা দরকার।
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ভূমিকা
উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ যে বাংলাদেশের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ সেটির প্রমাণ ১৯৮০ এর দশক থেকে বর্ত মান পর্যন্ত
সন্ত্রাসবাদী সহিংসতায় নিহত প্রায় ১২০০ ব্যক্তি।6 ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগারদের হত্যা থেকে শুরু করে ঢাকায় হলি আর্টি জান
বেকারিতে গুলিবর্ষণে ২০১৬ সালে ২০ জন নিহত হওয়ার মত�ো বড় আকারের হামলা-সহিংসতা রয়েছে, যার ধারাবাহিকতায়
দেশে চলমান বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক আন্দোলনের পরিসর বেড়েছে। ইরাক ও সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের মত�ো আন্তর্জাতিক
গ�োষ্ঠীগুলি (আইএসআইএস) এবং ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার (একিউআইএস) পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উগ্রবাদী
আন্দোলনগুল�োর উপস্থিতি রয়েছে যেগুল�ো পৃথকভাবে আইএসআইএস ও একিউআইএস’র পক্ষে কাজ করে।7 বাংলাদেশী
পরিচয় এবং দেশের শাসন ব্যবস্থায় ইসলামের অবস্থান ও সংহতকরণ বিষয়ে রাজনৈতিকভাবে বর্ত মান ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের
গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে ইসলামপন্থীদের সমাল�োচনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ কণ্ঠস্বর এবং ইসলামী চরমপন্থীদের
মধ্যে এই বিতর্ক ও পরস্পর ম�োকবিলার বিষয়টি অনলাইনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বিস্তৃ ত হয়েছে। এবং এটি ঘৃণা ছড়ান�ো ও
মেরুকরণের একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছে যা এখন�ো চলমান। এর ফলে জনগণের সুরক্ষায় মারাত্মক প্রভাব পড়বে।
ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলামপন্থী উগ্রবাদী কণ্ঠস্বরগুল�োর মধ্যকার সহিংস বিতর্কটি মূলত বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাস তথা ১৯৭১
সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকেই স্থায়ী রুপ ধারণ করেছে। পাকিস্তান বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার ডাক প্রতিহত
করার প্রচেষ্টাতে বাংলাদেশী শক্তির সাথে সংঘর্ষের ফলস্বরূপ তিন মিলিয়ন মানুষ মারা যায়, যার বেশিরভাগই ছিল বেসামরিক
জনগণ।8 যুদ্ধের সমাপ্তি তথা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে স্বাধীনতা যুদ্ধে বির�োধী পক্ষ গ্রহণকারী দেশীয় ব্যক্তিবর্গ ও
দলগুল�োর মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে। একদিকে সেক্যুলারপন্থী আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী
আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুল�ো। আর অন্যদিকে ছিল রাজনৈতিক ইসলামী দল হিসাবে পরিচিত
জামায়াতে ইসলাম ( জেইআই)। একটি স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ জাতি প্রতিষ্ঠার বিপরীতে ইসলামী পাকিস্তানের অবশিষ্ট অংশকে
সমর্থন করেছিল – জামায়াত নেতা-কর্মীরা, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে জ�োটবদ্ধ ছিল এবং যুদ্ধের সময় সংঘটিত কিছু
নিকৃ ষ্ট অপরাধের সাথে জড়িত ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে জামায়াতের নৃশংসতায় সাথে জড়িত থাকার পরও এ নেতৃত্বকে বাংলাদেশ
ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি)-এর রাজনৈতিক মিত্র হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল,9 যা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়,
একটি স্বাধীন জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যব�োধভিত্তিক রাষ্ট্র তৈরীর প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত। মূলধারার রাজনৈতিক দলের
মধ্যে জামায়াতের এই একীকরণ দেশজুড়ে বিএনপি’র রাজনৈতিক গ্রহণয�োগ্যতা এবং বিশ্বাসয�োগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করতে ভূ মিকা
পালন করে।10
তারপর থেকে বাংলাদেশের ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতা মূলত আওয়ামী লীগ বলয় এবং বিএনপি-জামায়াত
জ�োটকে কেন্দ্র করেই আবর্তি ত হয়। এবং এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতাটি বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী
কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রকাশ পায় যেগুলোকে অভ্যন্তরীন উগ্রবাদী গ�োষ্ঠীগুলির জন্য সুয�োগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।
উদাহরণস্বরূপ, ২০১০ দশকের গ�োড়ার দিকে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা যুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল
গঠন করে, যার মাধ্যমে বিশিষ্ট জামায়াত নেতাদের দ�োষী সাব্যস্ত করা এবং সাজা দেওয়া হয়। বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে জামায়াতএর সহয�োগী এবং ধর্মনিরপেক্ষ কর্মী উভয়ের দমধ্যেই বিক্ষোভের জন্ম দেয়। জামায়াত এবং এর ছাত্র সংগঠন, ছাত্রশিবির
ট্রাইব্যুনালকে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্রিককরণের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে দাবি করে বির�োধী পক্ষকে
অপ্রয়োজনীয়ভাবে টার্গেট করার অভিয�োগ আনে।11 অন্যদিকে, ধর্মনিরপেক্ষ নেতাকর্মীরা অভিযুক্ত জামায়াত নেতাদের
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে ২০১৩ সালে ঢাকার শাহবাগ চত্বরে জড়ো হয়। শাহবাগ
আন্দোলনের দাবির প্রতি সুপ্রিম ক�োর্টে র ছাড়, শাহবাগে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুল�োর জমায়েত ও উত্থান এবং জামায়াত নেতাদের
মৃত্যুদন্ডে ধর্মীয় দলগুল�ো ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পর্যায় থেকে ভূ মিকা রাখতে শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায়
বিভিন্ন উগ্রবাদী ও রক্ষণশীল গ্রুপগুল�োর নতু ন ধরনের উত্থান শুরু হয়।12 বাংলাদেশে জামায়াত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ
(জেএমবি) এর মত বিদ্যমান দল ও হারাকাত-উল-জিহাদ-আল-ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি-বি) নামে পরিচিত নতু ন গ্রুপ
উত্থানের ফলে সারা দেশে চরমপন্থী হামলার ঘটনা বাড়তে থাকে।13 এ সব উগ্রপন্থী দলগুল�োর হামলার লক্ষ্যবস্তুগুল�োয়
নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগার, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, সমকামাধিকার বা এলজিবিটিকিউ কর্মী, সমাজকর্মী এবং বিদেশী নাগরিকদের
টার্গেট করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫ সালে ঢাকার কূ টনৈতিক অঞ্চলে একজন ইতালিয়ান নাগরিককে গুলি করে হত্যা করা
হয়।14
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ঢাকার গুলশান এলাকায় অবস্থিত হলি আর্টি জান বেকারিতে গুলিবর্ষণ ও ব�োমা নিক্ষেপের মত�ো অনেকগুল�ো পরিকল্পিত
হত্যাকাণ্ড এবং বৃহৎ আকারের আক্রমণল�ো আইএসআইএস বা একিউআইএস দ্বারা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে দাবি করা
হলেও অপরাধীরা জেএমবি এবং আনসার আল ইসলামের মত�ো স্থানীয় গ�োষ্ঠীর মাধ্যমে আইসিস এবং একিউআইএসের পক্ষে
কাজ করছে বলে জানা যায়। এটি অভ্যন্তরীন এবং ট্রান্সন্যাশনাল আন্দোলনের মধ্যে আন্ত:সংয�োগ থাকার সম্ভাবনা প্রমান
করে। পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট হয় যে, আন্তর্জাতিক উগ্রবাদী গ�োষ্ঠীগুল�ো স্থানীয় গ্রুপগুল�োকে পরিচালনার স্বক্ষমতা রাখে।
কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরে কয়েক মিলিয়ন বাস্তুচ্যুত র�োহিঙ্গাকে মানবিক সহায়তা দেয়া নিয়েও বাংলাদেশ অনেক ধরনের
সংকটে রয়েছে। মায়ানমারের নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আসার কারণে সৃষ্ট মানবিক সঙ্কটের বহুমাত্রিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। র�োহিঙ্গা
শরণার্থী সংকট র্যাডিকালাইজেশনের বয়ান তৈরিতে সহায়ক ভূ মিকা পালন করছে। এমনকি এ সুয�োগে র�োহিঙ্গারা উগ্রবাদী
গ্রুপগুল�োর টার্গেটে পরিণত হতে পারে।15 র�োহিঙ্গা শিবিরগুলিতে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সহয�োগিতার প্রয়�োজন মেটান�োর
ইস্যূতে দেশের অভ্যন্তরে এক ধরনের মেরুকরণ শুরু হয়েছে।16 বিশেষ করে দেশজুড়ে ক�োভিড -১৯ মহামারীটি ছড়িয়ে পড়ার
সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ ল�োক এখন অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও অনাহারের মুখ�োমুখি হচ্ছেন। অর্থনৈতিকভাবে শ�োষন ও বঞ্চনার
শিকার এসকল মানুষগুল�ো চরমপন্থীদের সহয�োগিতা পাওয়ার আশ্বাসে ঝুঁ কির মধ্যে পড়তে পারে।
এই প্রসঙ্গে, বাংলাদেশে কীভাবে অনলাইনে চরমপন্থা প্রকাশ পায় তা আরও ভালভাবে ব�োঝার জন্য the Institute for
Strategic Dialogue (আইএসডি) ডিজিটাল বিশ্লেষণ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, চরমপন্থী আল�োচনা প্রশস্ত করার
ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ভূ মিকা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃ ত হলেও বাংলাদেশে এর ব্যাপ্তি ও মাত্রা ব�োঝার জন্য সামান্য গবেষণাও
করা হয়নি। জ্ঞানের এই ব্যবধানটি স্থানীয় এবং জাতীয় স্বক্ষমতাকে অনলাইন উগ্রবাদ এবং সম্প্রদায়গুলিতে এর প্রভাবের
ম�োকাবেলায় বাধা দেয়। আইএসডি-র ডিজিটাল গবেষণায় বাংলাদেশের স�োশ্যাল মিডিয়ায় চরমপন্থী বিষয়বস্তু ম্যাপিং এবং
বিশ্লেষণ করে এবং এর পরিবর্তীতে সরকার এবং নাগরিক সমাজের জন্য একাধিক প্রমাণ ভিত্তিক সুপারিশ সরবরাহ করার চেষ্টা
করেছে।
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পদ্ধতি
বাংলাদেশে অনলাইন চরমপন্থী বিষয়বস্তুর প্রকৃ তি এবং পরিমাণ বিশ্লেষণ করতে আইএসডি সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৯ এবং জুন
১৫, ২০২০ এর মধ্যে সংগৃহিত সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যম থেকে সংগৃহিত প�োস্টগুলি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোসেসিং ও
সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কর্তৃ ক সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করেছে। এই গবেষণার প্রধান জিজ্ঞাসাগুল�ো ছিল:
•
•
•

বাংলাদেশের সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যমে চরমপন্থী বিষয়বস্তুগুল�োর মাত্রা কেমন?
অনলাইনে উগ্রবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে মূল বিবরণগুল�ো কী কী?
ক�োভিড -১৯ এর মত�ো নির্দি ষ্ট ইভেন্ট কীভাবে চরমপন্থী আল�োচনাকে প্রভাবিত করে?

চরমপন্থা বলতে এ গবেষণায় আইএসডি'র সংজ্ঞাটি ব্যবহৃত হয়:
চরমপন্থা হ'ল বিশ্বাসের এমন একটি পদ্ধতির সমর্থন যা সকল "বহিরাগত" গ�োষ্ঠীর উপরে একটি পরিচয়-ভিত্তিক
"অভ্যন্তরীন দল " এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্যের দাবি করে, এবং একটি অমানবিক মানসিকতাকে প্রচার করে যা বহুত্ববাদ
ও মানবাধিকারের সর্বজনীন প্রয়োগের বির�োধী। চরমপন্থী গ�োষ্ঠীগুলি একটি পদ্ধতিগত রাজনৈতিক এবং সামাজিক
পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে এবং যা তাদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিবিম্বিত করে। তারা এটি অহিংস এবং আরও সূক্ষ্ম উপায়ে,
আবার হিংসাত্মক উপায়ের মাধ্যমেও করতে পারে। চরমপন্থার পক্ষে রাষ্ট্র এবং অ-রাষ্ট্রীয় অংশীদারগণও ভূ মিকা রাখতে
পারে।
এই গবেষণার শুরুতে আইএসডি-এর আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নির্ধারিত চরমপন্থা সম্পর্কি ত কীওয়ার্ড গুল�ো সংকলন করা
হয়েছে। এক্ষেত্রে এমন সব কিওয়ার্ড বাছাই করা হয়েছে, যা বাংলাদেশে অনলাইন চরমপন্থী বিষয়বস্তু ব�োঝা ও অধ্যয়নের জন্য
ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কীওয়ার্ড গুল�োর আল�োকে CrowdTangle (অনলাইনের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের
একটি মাধ্যম, যারা ফেসবুক পেইজ ও গ্রুপের পাবলিক প�োস্টগুল�ো সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করে থাকে।) ব্যবহার করে বাংলাদেশের
সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যমে বাংলা ভাষায় প্রচারিত বিভিন্ন উগ্রবাদী বয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৯২টি ফেসবুক পেইজ
ও গ্রুপের পাবলিক প�োস্টগুল�োকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।
এই ডেটাসেটটি তারপর মেথড৫২ (এই প্রোগ্রামটি Center for the Analysis of Social Media -CASM কর্তৃ ক
প্রস্তুতকৃ ত) নামক একটি কম্পিউটারের ভাষা প্রক্রিয়াকরণ সফটওয়্যারে দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ক্রাউড ট্যাঙ্গেল
পদ্ধতি দিয়ে যতটা সম্ভব হয়েছে তার চেয়ে গভীরভাবে ডেটাসেটের বিশ্লেষণ করার জন্য সিএএসএম ও আইএসডি গবেষকরা
এই প্রোগ্রামটি ব্যবহার করেছিলেন। প্রথমত, এই মেথ�োড৫২ টি "সারপ্রাইসিং ফ্রেস সনাক্তকারী" হিসেবে ফেসবুকের ডেটাসেটে
কীওয়ার্ড গুলি সনাক্ত করতে ব্যবহার করা হয়েছিল যা আইএসডির আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সংকলিত প্রাথমিক কীওয়ার্ড
তালিকার জন্য গণ্য করা হয়নি। " সারপ্রাইসিং ফ্রেস সনাক্তকারী " একই ডেটাফেসের সাথে একই ভাষার পাঠ্য রেফারেন্স
সাথে প্রদত্ত ডেটাসেটকে (ফেসবুক থেকে এই ক্ষেত্রে) তু লনা করে, রেফারেন্স কর্পাসের চেয়ে ডেটাসেটে প্রায়শই ঘন ঘন শব্দ
বা বাক্যাংশগুলি সনাক্ত করতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হওয়ার পরে এবং সমস্ত কীওয়ার্ডে র একটি ম্যানুয়াল পর্যাল�োচনা
করার পরে, ৩৮৮ কীওয়ার্ডে র একটি চূ ড়ান্ত তালিকা সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যমে স্ক্র্যাপ করার জন্য এগিয়ে নেওয়া হয়েছিল।
কীওয়ার্ড গুলির এই তালিকাটি ফেসবুক, টু ইটার এবং বাংলাদেশী মিডিয়া সূত্রগুলির প�োস্টগুলি সংকলন করতে ব্যবহৃত হয়েছিল
যার মধ্যে ৩৮৮ টি কীওয়ার্ডে র একটি বা একাধিক রয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ এর মধ্যে ১১১,১৪২ ফেসবুক
প�োস্ট, ১০,৬২২ টি নিবন্ধ এবং ৮,০৬৬ টু ইটার প�োস্ট সংগ্রহ করা হয়েছিল। ফেসবুক প�োস্ট যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়ার কারণ
হল�ো ফেসবুক বাংলাদেশের সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যমের প্রায় ৯৫% ব্যবহার করে,17 গবেষকরা তাদের বিশ্লেষণ ফেসবুক
সাবসেটের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।
এরপরে ১১১,১৪২ ফেসবুক প�োস্টের উপসেটটি শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য মেথড-৫২ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি প্রাসঙ্গিক/
অপ্রাসঙ্গিক শ্রেণিবদ্ধকারী পদ্ধতি ব্যবহার করে আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং প্রাসঙ্গিক দক্ষতার দ্বারা
অবহিত করেছিলেন, অপ্রাসঙ্গিক প�োস্টগুলি চূ ড়ান্তবাদী হিসাবে নির্ধারিত করে উপসেট থেকে অপসারণ করা হয়েছিল।
আইএসডি'র উগ্রবাদ সম্পর্কি ত সংজ্ঞাটির কঠ�োর প্রয়োগের ভিত্তিতে ম�োট ১,৪৫৮টি প�োস্ট উগ্রবাদী হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল
। এই উপসেটটি মূল বর্ণনাকারী এবং প্রচারকারীদের চিহ্নিত করার জন্য ম্যানুয়ালি ক�োড করা হয়েছিল , তবে মেথড-৫২
ব্যবহার করে ম্যানুয়াল ক�োডিং পরিমান বিশ্লেষণের সাথে পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।
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বাংলাদেশে অনলাইন চরমপন্থার আভ্যন্তরীণ চিত্র বিশ্লেষণ
উগ্রপন্থী হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা ১,৪৫৮টি প�োস্টের স্বয়ংক্রিয় ও ম্যানুয়াল বিশ্লেষণের মাধ্যমে আইএসডি গবেষকরা বাংলাদেশের
অনলাইনে চরমপন্থী বয়ান এবং তাদের প্রচারকারীদের চিহ্নিত করে। আমাদের অনুসন্ধানগুল�োর বেশিরভাগ বয়ান
বাংলাদেশের রাজনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কি ত এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে আক্রমণ করে দেওয়া। উগ্রপন্থী বক্তব্যগুল�োর মধ্যে
আরেকটি উল্লেখয�োগ্য বিষয় হল- সারা বিশ্বে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুল�োর একমাত্র সমাধান হিসাবে ইসলামকে
উপস্থাপন করা।

প্রচারক এবং ক�ৌশল
বাংলাদেশে অনলাইনে চরমপন্থী বিষয়বস্তু প্রচারকারীদের তিনটি স্বতন্ত্র দলে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়ঃ (১) রাজনৈতিক ইসলামপন্থী
দল এবং তাদের নেতাদের নাম নিয়ে প্রচারণা; (২) নামহীন গ�োষ্ঠী এবং ব্যক্তি ( যারা ক�োনও নির্দি ষ্ট সংস্থা বা দলের সাথে
সরাসরি জড়িত নয়); এবং (৩) মিডিয়া সংগঠনগুলি। প্রতিটি গ্রুপের প�োস্ট, লেখার পরিধি ও ধরণ আলাদা। উদাহরণস্বরূপ,
আইএসডি গবেষকরা প্রথম গ�োষ্ঠীর সাথে সম্পর্কি ত পেইজসমূহ এবং প্রোফাইলে ক�োনও হিংসাত্মক সামগ্রী খুঁজে পাননি, অন্য
দু’টি দলের প�োস্ট ও লেখালেখিতে স্পষ্টতই সহিংসতার আহ্বান জানান�ো উপাদানগুল�ো পাওয়া গেছে। এর কারণ সম্ভবত তাদের
অধিকাংশই নিজের নাম ও পরিচয় গ�োপন করে সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে।
•

•

•

রাজনৈতিক ইসলামী দল এর মধ্যে জামায়াতে ইসলাম, হেফাজতে ইসলাম এবং হিজবুত তাওহিদ উল্লেখয�োগ্য । এই
সাবসেটের পেইজ এবং প্রোফাইলগুল�োর প�োস্টগুল�োর বয়ানে দাবি করা হয় যে ইসলাম দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে
নিপীড়িত হচ্ছে। এই সাবসেটের প�োস্টগুল�ো এই গ�োষ্ঠীর সম্প্রদায়গত কাজ এবং পর�োপকারী প্রচেষ্টার দিকেও সামাজিক
য�োগায�োগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের মন�োয�োগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছে, যার মাধ্যমে একটি বৃহৎচিত্র সরবরাহ করে বৃহত্তর
দর্শকদের কাছে আবেদন করতে পারে। এই সাবসেটটিতে হিজবুত তাওহিদের মত�ো গ�োষ্ঠীগুলির কেবল মহিলার শাখার
কার্যক্রম রয়েছে যেখানে বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য লেখা পেইজগুল�ো লক্ষণীয় ।
নামহীন ইসলামী গ্রুপগুল�োর অনেকেই শুধু অনলাইনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই সাবসেটের পেইজ এবং
প্রোফাইলগুল�ো পূর্ববর্তী সাবসেটের তু লনায় উল্লেখয�োগ্যভাবে আর�ো চরম এবং হিংসাত্মক উপাদান প্রচার করে। যদিও
এই গ�োষ্ঠীগুল�োর অ্যাকাউন্টগুল�ো সামাজিক য�োগায�োগের মাধ্যমের নজরদারির অধীনে রয়েছে। কিন্তু এ নজরদারি
তেমন কার্যকর হয় না, কেননা তাদের ছদ্মনাম থাকার কারণে একটি একাউন্ট নিষিদ্ধ হলে সহজেই তারা নতু ন একাউন্ট,
প্রোফাইল, পেইজ তৈরি করতে পারে। এই গ�োষ্ঠীগুল�ো মুসলিমদের প্রতি নিপীড়নের বিবরণ শেয়ার করলেও এগুল�ো
প্রায়শই জিহাদ অথবা রাজনৈতিক উত্থান-পতনের জন্য ক্রিয়াকলাপের দিকে আহবান জানায়।
মিডিয়া সংস্থাগুলি যারা চরমপন্থী বিষয়বস্তুর পুনঃপ্রচার এবং প্রসার করে। এর মধ্যে এমন সংস্থাগুল�ো অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে
যা চূ ড়ান্তভাবে উগ্রপন্থী নয় তবে তারা এখনও উগ্রপন্থী চিন্তাকে ধারণ করে। বিশেষকরে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে এদের
ঘৃণ্য বর্ণনা বা বয়ান একটি বিপজ্জনক মূলধারায় পরিণত হয়। এছাড়াও এই উপসেটটিতে আল-ফিরদাউস এবং উম্মাহ
নিউজের মত�ো স্পষ্টতই চরমপন্থী সংগঠনকে অন্তর্ভু ক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উম্মাহ নিউজ একিউআইএস এবং আনসারআল-ইসলামের পুর�োধা শায়খ তামিম আল আদনানির সাথে সম্পর্কি ত।18 এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সংবাদপত্রের
স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ১৮০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫১,19 যা ২০১৬ সাল থেকে এই র্যাঙ্ক আর�ো নিচে
নেমে আসছে। ক্রমবর্ধমান বিধিনিষেধযুক্ত মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপের কারণে ল�োকেরা আল-ফিরদাউস এবং উম্মাহ নিউজের
মত�ো অনলাইন মিডিয়া উৎসগুল�োতে ঝুঁ কতে পারে, যেখানে সম্ভাব্য ক্ষতিকারক কন্টেন্ট শেয়ার করার তু লনামূলক বেশি
স্বধীনতা রয়েছে।

কিছু অ্যাকাউন্ট, বিশেষত প্রথম সাবসেটে, ডেটা সংগ্রহের সময় তাদের ফল�োয়ারের সংখ্যা ২০ লক্ষেরও বেশি ছিল। যা এ
ধরনের ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সহিংসতা সম্পর্কি ত বয়ানকে অনেক মানুষের কাছে প�ৌছান�োর একটি প্রমান।

↶ সূচিপত্র ―
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কর্ম ক�ৌশল

আইএসডি গবেষকদের উগ্রপন্থী হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা ১,৪৫৮ টি ফেসবুক প�োস্টের মধ্যে কেবল ১১০টি (৭.৫%) ছিল শুধু
টেক্সট বা লেখা হিসেবে । এটি বাংলাদেশের উগ্রবাদী বিষয়বস্তুর বহুমুখী প্রকৃ তির কথা বলে, যেখানে ৯৯৬ (৬৮%) টি প�োস্টে
ছবি সংযুক্ত রয়েছে এবং ৩৫২ (২৪%) প�োস্টে ভিডিও রয়েছে। ব্যবহৃত ফট�োগুল�ো সাধারণত খুব গ্রাফিক কন্টেন্ট ছিল (নীচের
কেস স্টাডি দেখুন) এবং ব্যবহারকারীদের বিষয়বস্তুতে নিযুক্ত করার জন্য সম্ভবত "ক্লিকবাইট" হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।
ফট�ো, ভিডিও এবং লেখা ভিত্তিক প�োস্টগুলিতে প্রায়শই বই, খুতবা, সংবাদ নিবন্ধ এবং চরমপন্থী প্রচারের আলাদা লিঙ্ক থাকে।
বাংলাদেশের চরমপন্থী বিষয়বস্তু মূলত খুব ইন্টারেক্টিভ, ভিজ্যুয়াল এবং বাহ্যিক সামগ্রী দর্শকদের সাথে আরও সক্রিয়ভাবে
নিযুক্ত করার জন্য উৎসাহিত করে। এই সামগ্রীর উচ্চ স্তরের ব্যস্ততা প্রতি প�োস্টের প্রতিক্রিয়াগুলির পরিমাণগত বিশ্লেষণেও
প্রতিফলিত হয়- উদাহরণস্বরূপ ৩৭২ টি (২৬%) প�োস্টের ১০০ টিরও বেশি ‘লাইক’ ছিল, ৩০৭ টি (২১%) প�োস্টে ১০০ টিরও
বেশি মন্তব্য রয়েছে।

নিপীড়ন সম্পর্কিত বয়ানঃ দেশে এবং বিদেশে ইসলাম ও মুসলিমরা নিপীড়নের শিকার
মায়ানমারের মত�ো জায়গাগুল�োয় আন্তর্জাতিক ক�োন্দল এবং মুসলমানদের উপর নিপীড়নকে আইএসআইএসের মত�ো
সন্ত্রাসবাদী গ�োষ্ঠীদের দ্বারা উগ্রপন্থী নিয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয়।20 বাংলাদেশে চরমপন্থিদের দ্বারা প্রচারিত হানাহানির
বিবরণগুল�ো এই বৈশ্বিক প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে, পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার উত্তেজনাকেও
উপস্থাপন করে। এই বিবরণসমূহের বর্ণনার ভঙ্গী ও ধর্মীয় মেরুকরণের অনুভূতির প্রচার অমুসলিমদের বিরুদ্ধে (ইসলামবাদী)
মুসলমানদের আগ্রাসী করে ত�োলে।
উদাহরণস্বরূপ, আইএসডি’র গবেষকগণ চিহ্নিত করেন যে, কিছু বয়ানে বাংলাদেশ সরকারকে ইসলাম বির�োধী হিসেবে
আখ্যায়িত করে সরকারের কিছু নীতি ও পলিসিকে ইসলামের বিপক্ষের প্রমাণ হিসেবে তু লে ধরে। একটি প�োস্টে এমন দাবি
করা হয়েছে, বাংলাদেশ কর্তৃ ক আমদানীকৃ ত ঔষধ ইসলাম বির�োধীদের তৈরি হওয়ার কারণে এর ব্যবহারে ইমান ও ইসলামী
মূল্যব�োধ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অন্য প�োস্টে তু লে ধরা হয়, অমুসলিমরা, বিশেষত হিন্দুরা "মুসলিম প্রজন্মকে হত্যার জন্য " বাংলাদেশে
স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক তৈরি করছে।

কেইস স্টাডি- এক: “মুসলমানদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হত্যা”
স্ক্রিনশট নেওয়া প�োস্টটি একিউআইএস ও আনসার আল ইসলামের সাথে যুক্ত শায়েখ তামিম আল আদনানী’র সমর্থক
একটি পেইজ থেকে সংগৃহিত। এই প�োস্টটিতে আল আদনানী’র অনলাইন সংবাদ মাধ্যম উম্মাহ নিউজের একটি ভিডিও
শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে দেখান�ো হয়েছে, হিন্দুসহ অন্যান্য অমুসলিমরা আগামী মুসলিম প্রজন্মকে ধ্বংশের জন্য
বিদেশি চিকিৎসা পদ্ধতি বাংলাদেশে নিয়ে আসছে। এই প�োস্টটির ৬৫০টির অধিক শেয়ার ও দুই সহস্রাধিক ইতিবাচক
প্রতিক্রিয়া একটা বিশেষ শ্রেণীর মানুষের কাছে এ বয়ানের
গ্রহনয�োগ্যতা প্রমাণ করছে।
আইএসডি’র গবেষকগণ আল আদনানী ও উম্মাহ নিউজ
সমর্থিত ফেসবুক পেইজের একটি বিশাল নেটওয়ার্কে র
সন্ধান পেয়েছে। উম্মাহ নেটওয়ার্কে র সমর্থনে ফেসবুকে
অন্তত ১৫ টি পাবলিক পেইজ রয়েছে। এসকল পেইজে
পশ্চিমাবির�োধী বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব উপস্থাপন থেকে শুরু
করে বাংলাদেশ সরকারকে পর্যন্ত “তাগুত সরকার” হিসেবে
আখ্যা দেয়। এসকল প�োস্টের সমর্থনে অনেক শেয়ার,
লাইক ও কমেন্ট প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই পেইজসমূহে
বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়
’জিহাদ’কে উৎসাহ দেয়ার বয়ানও আইএসডি চিহ্নিত
করেছে।

↶ সূচিপত্র ―

11 বাংলাদেশে অনলাইন চরমপন্থা

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু করে ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা অবধি আন্তর্জাতিক সংকটসমূহকে মুসলিমদের প্রতি নির্যাতনের বিবরণী
হিসেবে কাজে লাগান�ো হয়। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম ও মুসলিমদের নির্যাতনের শিকার হিসেবে
তু লে ধরা হয়। এমনকি এই ধরনের সকল সংকটের জন্য অমুসলিমদের দায়ী করা ও সকল সংকট এবং সমস্যার সমাধান
হিসেবে ইসলামকে তু লে ধরার সাধারণ প্রবণতা লক্ষণীয়। অর্থাৎ মুসলিমরা অত্যাচারিত আর অমুসলিমরা অত্যাচারী এই
ধরনের সাধারনীকরণ দেখা যায়। এসকল বয়ানে সিরিয়ায় সুন্নিদের উপর নিপীড়নের জন্য শিয়াদের, মায়ানমারের আরাকানে
র�োহিঙ্গাদের উপর নিপীড়নের জন্য ব�ৌদ্ধদের, ভারতের কাশ্মীরে মুসলিমদের অধিকারবঞ্চিত করার জন্য হিন্দুদের, ফিলিস্তিনে
মুসলিমদের উপরে দমন-নির্যাতনের জন্য ইহুদিদের ঢালাওভাবে দায়ী করে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও বিদ্বেষমূলক ব্যাখ্যা করা
হয়েছে। বাংলাদেশে উগ্রবাদীদের দ্বারা অনলাইনে গৃহীত হানাহানির বিবরণগুল�ো ধর্মের প্রেক্ষাপটে স্পষ্টতই অন্যকরণের
প্রচেষ্টা, যেখানে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি সকল ধরনের অবিচারের জন্য বিধর্মী বা অমুসলিমদের ধর্মীয়ভাবে দায়ী
করা হয়েছে।

কেইস স্টাডি- দুই: “অমুসলিরা সারা বিশ্বে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে”
এই ফেসবুক পেইজের নাম “ইতিহাসের পাতায় ইহুদী, খৃষ্টান, ব�ৌদ্ধ
ও হিন্দু বিজাতীরাই জাতীয় সন্ত্রাস”। প�োস্টটিতে একটা নিউজ
লিংক শেয়ার করা হয়েছে, যার শির�োনাম ”কু তু পালং ক্যাম্পে
(র�োহিঙ্গা) ৯৫টি পরিবার খৃষ্টান হয়ে গেছে”। এই প�োস্টে বিধর্মীদের
দ্বারা ইসলাম ধ্বংশ হয়ে যাচ্ছে দাবি করে মুসলিম সম্প্রদায়কে এর
প্রতির�োধ গ্রহণের আহবান জানান�ো হয়।
এই পেইজের অন্য প�োস্টে দাবি করা হয় মুসলিমরা সন্ত্রাসী নয়, বরং
বিশ্বব্যাপী সকল সন্ত্রাসী কার্যক্রম অমুসলিমদের দ্বারাই পরিচালিত
হচ্ছে।

ব্যাক্তি পর্যায়ে নির্যাতিতের বিবরণী

আইএসডি গবেষকরা ব্যাক্তি পর্যায়েও ভিকটিমহুড বিবরণ খুঁজে পেয়েছেন, যেখানে পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত ও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গরা
যদি কট্টর ইসলামী অনুশীলনের ব�োঝাপড়া থেকে দূরে সরে যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে ইসলামি মূল্যব�োধের উপর আঘাতের
অভিয�োগ আনা হয়েছে। ব্যক্তি স্তরের ভিকটিমহুডের আখ্যানগুলি তাকফিরের সাথে সম্পর্কি ত, যিনি ইসলাম থেকে বহিস্কৃত
হয়েছেন।। ক্রিকেটার সাকিব আল-হাসান এবং প্রযুক্তি ব্যক্তিত্ব আয়মান সাদিকের কেইস দুটি অতি-সাম্প্রতিক ও যথার্থ
উদাহরণ। অনলাইনে ভারতের একটি হিন্দু অনুষ্ঠানে তাঁর ছবি প্রকাশ হওয়ার পরে সাকিব আল-হাসানের বিরুদ্ধে “অবিশ্বাসী”
ও “মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতক” হওয়ার অভিয�োগ ত�োলা হয়েছিল। এমনকি সাকিব আল হাসান মৃত্যুর হুমকিও পান, যেমন
এক ব্যক্তি ফেইসবুক লাইভে এসে দাবি করেন যে, আল-হাসান "মুসলিম অনুভূতিতে আঘাত করেছে" এবং এটির নিন্দা জানিয়ে
"তাকে টু কর�ো টু কর�ো" করার হুমকি দেন।
সাদিক একইভাবে মৃত্যুর হুমকি পেয়েছিলেন21 এবং অনলাইনে ঘৃণ্য ভাষণের মাধ্যমে তাকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। তার নিজের
একজন প্রাক্তন সহয�োগী/কর্মচারী তার ফেসবুকে এলজিবিটি বা প্রাইড পতাকাসহ একটি ছবি প�োস্ট করার পর তিনি এই হুমকী
পান। যদিও ওই ব্যক্তি ছবিটি শেয়ার সময় বিদেশে অবস্থান করছিলেন এবং সাদিকের পক্ষে আর কাজ করেনি বলে জানান�ো
হয়। বিভিন্ন দলগুল�ো সাদিকের সাথে তার সম্পর্ককে পুঁজি করে দাবি করা হয় যে, পশ্চিমা উদার মূল্যব�োধগুল�ো আমদানি
করে দেশের ইসলামিক অনুশীলনকে ক্ষু ণ্ন করছে। সাদিক প্রতিষ্ঠিত ভার্চুয়াল এডু কেশন প্ল্যাটফর্ম টেন মিনিট স্কুলটিতে
বাংলাদেশি যুবকদের ইসলামবির�োধী মূল্যব�োধের সাথে উদ্বুদ্ধ করার অভিয�োগ করা হয়েছিল, এবং সাদিক নিজেই মৃত্যুর হুমকি
পেয়েছিলেন। সাদিককে কেবলমাত্র অন্য দেশের কারও সাথে সংযুক্তির ভিত্তিতে মৃত্যুর হুমকির সাথে টার্গেট করা হয়েছিল।
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এলজিবিটি বা প্রাইডের সাথে যুক্ত যে পতাকাটি প�োস্ট করা হয়েছিল, সেটির বিরুদ্ধাচারণ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ জুড়ে
লেসবিয়ান বা সমকাম বির�োধী মন�োভাব কতটা গভীরভাবে গ্রোথিত, তা স্পষ্ট হয়। ইসলামি উগ্রবাদীরা: (ক) এমন ব্যক্তিদের
আক্রমণ করে যারা তাদের নিজস্ব ইসলামী অনুশীলনের ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে না; এবং (খ) বিদেশী মূল্যব�োধের অনুসারী
এবং দেশীয় ইসলামী মূল্যব�োধের বিরুদ্ধাচারী হিসেবে আখ্যা দিয়ে এদের বিরুদ্ধে ভয়ের সংস্কৃতি জারি রাখে। সিটিটিসির জড়িত
হওয়া এবং সাদিকের বিরুদ্ধে মৃত্যুর হুমকি অপসারণ করা সত্ত্বেও, লেসবিয়ান বির�োধী বিষয়বস্তুতে উৎসাহটি অনলাইনে থেকে
যায়।22 এটি আসলে ইংরেজী ভাষার বিপরীতে বাংলা ভাষায় সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যমকে সকলের জন্য ব্যবহার উপয�োগী
রাখার নিমিত্তে কার্যকর নজরদারি ব্যবস্থার দূর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

বৈশ্বিক এবং স্থানীয় ইসলামিক ঐতিহ্য
মুসলিমরা ভু ক্তভ�োগী, এই ধরনের বিবরণগুল�োর পাশাপাশি ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কি ত বিভিন্ন প�োস্ট দেখা যায় যেখানে
ইসলামের বিজয়কে তু লে ধরা হয়। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত অধিকাংশ প�োস্ট-ই মধ্যপ্রাচ্য ও আন্তর্জাতিক
ইতিহাসকে তু লে ধরে। যার মধ্যে সালাউদ্দিন আইয়ূবী, উমর ইবনুল খাত্তাবসহ ইসলামের খ্যাতিমান বীরদের কথা
উল্লেখয�োগ্য। তবে এসকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্পর্কি ত ইসলামের সমৃদ্ধ ইতিহাসকে তু লে ধরার প্রবণতা কম। এর পেছনে দুটি
উল্লেখয�োগ্য কারণ থাকতে পারে।
প্রথমত, এই অঞ্চলে ইসলামী ইতিহাস সাধারণত বহুত্ববাদ এবং সহাবস্থানের প্রতীক। বেঙ্গলের সুলতানি আমল ধর্মীয়
সহাবস্থান ও বহুত্ববাদের জন্য পরিচিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে অমুসলিম এবং মুসলিম সম্প্রদায় কেবল শান্তিপূর্ণভাবেই
একত্রিত ছিল না, পাশাপাশি একসাথে রাজত্বও করেছিল।23 এটি বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের দ্বারা প্রচারিত বর্ণনার যে ধারা
তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানকার উগ্রপন্থী দলগুল�ো এমন সকল বিষয় প্রচার করে যার মধ্য দিয়ে তারা অমুসলিমদের
অভিযুক্ত করতে পারে। এমনকি হিন্দুদের সাথে ক�োন মুসলমানের সক্ষতাকে তারা ইসলাম বির�োধীতা হিসেবে প্রচার করে।
দ্বিতীয়ত, তারা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চায়।
কেননা ইসলামপন্থীরা স্বাধীনতার বির�োধিতা করেছিল। সঙ্গত কারণেই তারা যদি এখন অনেক বেশি জাতীয়তাবাদী অবস্থান
নেয়, তাহলে অতীতের কারণে তাদের প্রচেষ্টা তাদেরকে হতাশ করতে পারে। যেখানে স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে,
সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে ইসলামী শাসনের ধারণাটি কার্যকর করার জন্য ক�ৌশলগতভাবে কাজ করা হয়েছে। তারা
দাবি করেন স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে সেক্যুলার দেশ হবার জন্য নয়, বরং বাংলাদেশ একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হওয়ার কথা ছিল।
বিজয়ের কাহিনী ছাড়াও আইএসডি গবেষকরা আর�ো কিছু বিষয় চিহ্নিত করেন। যেখানে ইসলামপন্থী বয়ানগুল�োতে সকল
প্রকার অবিচার ও অনাচারের প্রতিকার হিসাবে ইসলামের ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়। একইভাবে তারা মনে করে, বর্ত মান
প্রেক্ষাপটেও বিশ্বব্যাপী দূর্বল মানুষের প্রতি সকল প্রকার যুলমু , নির্যাতন, অবিচার ও নিপীড়নের সমাধানও একমাত্র ইসলাম।
উদাহরণস্বরূপ, প্রাক-ইসলামিক আরবকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিকৃ ত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, ইসলাম আসার কারনে সেই
আরবরা পৃথিবীর শ্রেষ্ট জাতি হয়েছিল। এসকল বয়ানে বাংলাদেশের বর্ত মান সরকার ও শাসন ব্যবস্থাকে প্রাক-ইসলামী
আরবের সাথে তু লনা করা হয়। মনে করা হয় বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা পশ্চিমা হেজিমনি প্রভাবিত এবং দুর্নীতিগ্রস্থ।
আরবে ইসলামে সুচনাকালের মত�ো এখানেও ইসলামের বিজয় এসকল দুর্নীতি ও দু:শাসনের অবসান ঘটাবে।
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তিন নং কেস স্টাডি দেখান�ো হয়েছে যে, কিভাবে বাংলাদেশে উগ্রপন্থী ইসলামী বয়ানগুল�োতে তাদের বর্ত মান প্রচেষ্টাকে
অতীতের “পবিত্র” ইসলামী নেতৃত্বের ধারাবাহিকতার সাথে সম্পর্কি ত। এর মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে
ইসলামী ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে কাজে লাগাচ্ছে।

কেইস স্টাডি- তিন: “ম�ৌলবাদকে গ্রহণয�োগ্য করতে ইসলামী ঐতিহ্যের বর্ণনা”
ফেসবুকে মামুনল
ু হক সমর্থকগ�োষ্ঠী নামক একটি পেইজ
রয়েছে। এ পেইজটি ২২৩০০০ এর চেয়ে বেশি মানুষ ফল�ো
করে। এ পেইজে হেফাজতে ইসলামের একজন শীর্ষনেতা
মামুনল
ু হকের একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে।
ভিডিওতে মামুনল
ু হককে বলতে দেখা যায় যে, ইসলাম
ও ইসলামের সত্যিকার বীরেরা অতীতে সবসময় সকল
ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তিনি ইসলামের
ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও ঘটনার উল্লেখ করে
বলেন, ইসলামী নেতৃত্বের ঐতিহ্য কেয়ামত পর্যন্ত তাদের
ধারাবাহিকতা ধরে রাখবে। মামুনল
ু বর্ত মান সময়ের
অনেক ইসলামী নেতা বিশেষ করে হেফাজতে ইসলামের
শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের নাম উল্লেখ করে বলেন, এরা
ইসলামের ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় তৈরি।
এই প�োস্টটিতে তিন শতাধিক শেয়ার ও ২২০০ এর বেশি
ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া একটা বড় সংখ্যক মানুষের কাছে এ
ধরনের বক্তব্যের গ্রহণয�োগ্যতাকে প্রমাণ করছে।
এই পেইজের অন্য একটি প�োস্টে শেয়ার করা মামুনল
ু হকের একটি বক্তব্যে তিনি নিজেকে হযরত ইব্রাহিম এর উত্তরসূরী দাবি
করে বলেন, বাতিলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে গিয়ে ”আমি জেলে যাওয়াকে ভয় করি না”।

ধর্মনিরপেক্ষতাবির�োধী এবং ইসলামী শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব
সরকারবির�োধী বয়ান ইসলাম ধর্মকে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের অন্তর্নিহিত অক্ষমতা এবং দুর্নীতির প্রয়োজনীয় বিকল্প হিসাবে
উপস্থাপন করে। জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে নেয়া বিগত পদক্ষেপগুল�ো (যেমন যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল) এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ
হিসাবে উপস্থাপন করা হয় যে শাসক আওয়ামী লীগের ইসলামকে নষ্ট করা বা ইসলামকে ধ্বংশ করার গ�োপন এজেন্ডা
রয়েছে। সরকারবির�োধী বিবৃতিগুল�োর মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গ্রুপের বিরুদ্ধে চরমপন্থার অভিয�োগ উত্থাপন করা হয়। এর
বিপরীতে শরিয়াহ ভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে ইসলামী আইনী বিধির পবিত্রতার কারণে মুসলিম, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও সংখ্যালঘু
নৃগ�োষ্ঠীদের সহাবস্থান ও যথাযথ অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরা মনে করা হয়।
সরকারবির�োধী বিবৃতিগুল�োও অনেক বেশি স্থানিক। স্থানীয় সরকার দ্বারা সরকারি পরিষেবা প্রদান করাকে ইসলামী
গ�োষ্ঠীগুল�ো স্থানীয় মানুষের জন্য ক্ষতিকারক হিসেবে উপস্থাপন করা। স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের কথিত "অন্যায়" এবং
"অনৈতিক" ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্বের সম্পূর্ণ বিপরীতে ইসলামপন্থী গ�োষ্ঠীগুলির তৃণমূল পর্যায়ের কাজ মমতাময়ী ইসলামী নেতৃত্ব
কর্তৃ ক পরিচালিত বলে প্রচার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ আইএসডি’র এই গবেষণায় দেখা গেছে, উদীয়মান ইসলামপন্থী দল
ইসলাম আন্দোলন বাংলাদেশ তাদের প�োস্টের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক কাজের প্রতিবেদন তু লে ধরে। এই
ধরনের সামাজিক ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে তারা বাংলাদেশে ইসলামী শাসনের বাস্তবায়ন চায়। এসকল কাজের
বাস্তবায়নের পাশাপাশি বক্তৃ তা ও বিবৃতি দিয়ে তারা ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে দুর্নীতি ও অভাবগ্রস্থ হিসাবে উপস্থাপন করে। এর
বিপরীতে নিজেদের কাজকে সৎ ও যথাযথ প্রমান করার চেষ্টা করে।
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পরিশেষে, জেন্ডার সম্পর্কি ত বয়ানগুল�ো দাবি করে যে কেবল ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সত্যিকার অর্থে নারীকে সকল প্রকার
বৈষম্য ও অবদমন থেকে মুক্তি দিতে পারে। এগুল�ো সাধারণত বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা, জামায়াতে ইসলামীর
মহিলা শাখা এবং হিজব- উল-তাওহীদের আঞ্চলিক মহিলা শাখাসহ পরিচিত গ�োষ্ঠীর নারী কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।
“কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করলেই হবে না , তাঁকে মানব সমাজের 'আইন দাতা' হিসাবেও অনুসরণ করতে হবে” এই যুক্তি
দিয়ে কঠ�োর ইসলামী অনুশাসনের মাধ্যমে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কি ত আল�োচনা তাদের মধ্যে বিশেষভাবে সক্রিয়।

ক�োভিড-১৯
বাংলাদেশে অনলাইনে উগ্রবাদের প্রচার ও প্রসার প্রসঙ্গে আইএসডি’র গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটাও স্পষ্ট হয় যে,
অন্যান্যেউপরে বর্ণিত অন্যান্য বিষয়ের মত, মহামারী ক�োভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটকেও
বাংলাদেশের চরমপন্থীরা ব্যবহার করছে। এই মহামারি সম্পর্কি ত উগ্রবাদী গ�োষ্ঠীগুল�োর নানান ধরণের বয়ানের বিষয়বস্তুর
মধ্যে রয়েছে: (১) ভাইরাস সম্পর্কি ত ব্যাখ্যামূলক ভিডিও; (২) ধর্মীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুল�োর মাধ্যমে ভাইরাস সম্পর্কে পূর্বাভাস
দেয়া; (৩) ভাইরাসের ধর্মীয় সমাধান (যেমন নিরাময়); (৪) কর�োনা থেকে বেঁচে থাকতে জনগণের ধর্মীয়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ
করা উচিত (যেমন নেকাব পরা); এবং (৫) এই মহামারীকে দেশের সংখ্যালঘু ও অন্য দেশগুল�োতে অমুসলিম (যেমন ভারতীয়
হিন্দু) তথা "কাফের"দের শাস্তি হিসাবে ব্যাখ্যা।
ক�োভিড-১৯ সম্পর্কি ত বয়ানগুল�োর মধ্যে সরকার বির�োধীতা সম্পর্কি ত প�োস্টও দেখা যায়। এসকল বয়ানে বলা হয়, ক�োভিড১৯ মহামারী ম�োকাবেলায় সরকার অয�োগ্য। ইসলামের অনুসারীরা মহামারীর এই সময়ে দেশটিকে সাহায্য করার জন্য
কঠ�োর পরিশ্রম করবে বলে দাবি করে। আইএসডি’র গবেষকদের অনুসন্ধানে এটাও উঠে এসেছে যে, চরমপন্থার সাথে যুক্ত
বা উগ্রপন্থি চিন্তাধারার ল�োকজন এও দাবি করেছেন যে খিলাফতের অনুপস্থিতির ফলেই ভাইরাসটি উৎপত্তি হয়েছে ও ছড়িয়ে
পড়েছে । খিলাফতের পুনরুত্থানই সমসাময়িক সঙ্কটের সমাধান দিতে পারে বলে এই চরমপন্থিরা আর�ো জ�োর দাবি করেন। এটি
মূলত আন্তর্জাতিক প্রবণতাগুল�োর সাথে মিলে যায়। আইএসডি এর আগে মহামারীটির একই রকম ব্যাখ্যা বৈশ্বিক পরিমন্ডলে
কিছু জায়গায় চিহ্নিত করেছে, যেখানে চরমপন্থী গ�োষ্ঠীগুল�ো "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অনুভূত ত্রুটিসমূহ তু লে ধরার জন্য এবং
ইসলামিক প্রতিক্রিয়া'র কার্যকারিতা জ�োর দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করে।"24
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উপসংহার
মেশিন লার্নিং ও ডিজিটাল ম্যানুয়াল বিশ্লেষণ উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে এই গবেষণা প্রকল্পে বাংলাদেশের অনলাইন
চরমপন্থার পরিধি সম্পর্কে আল�োকপাত করা হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে কীভাবে বাংলাদেশের চরমপন্থার সাথে যুক্ত ব্যক্তি
ও গ্রুপগুল�ো দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে মুসলমানদের প্রতি শ�োষন, নির্যাতন এবং অবিচারের একমাত্র সমাধান হিসাবে
ইসলামী অনুশাসনকে উপস্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছে।
চরমপন্থার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এমনভাবে তাদের বয়ানগুল�ো তৈরি ও প্রচার করে যা এমনকি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বৈধতাকে প্রশ্নের
মুখ�োমুখি দাড় করায়। পাশাপাশি তারা বর্ত মান সেক্যুলর সরকার ও আওয়ামীলীগের বিকল্প হিসেবে ইসলামকে কার্যকর
সমাধান ও একমাত্র বিকল্প হিসেবে হাজির করে। চরমপন্থী গ্রুপগুল�ো তাদের বয়ানে এমনভাবে একটি ভয়ের পরিবেশ তৈরি
করে, যেখানে ইসলামকে বিশ্বব্যাপী অন্য সকল ধর্ম ও জাতিয়তার মানুষের আক্রোশের কেনদ্রবিন্দু হিসেবে দেখান�ো হয়।
এমনকি এই বয়ানগুল�োর মধ্য দিয়ে ইসলামের সাথে অন্য সকল ধর্মকে মুখ�োমুখি হিসেবে দাঁড় করান�ো হয়, যা বিশেষ করে
এই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় সহাবস্থানের ইতিহাসকে অস্বীকার করে। আজকের প্রেক্ষাপটে ইসলামের প্রতি
দমনমূলক আচরণের যে বয়ান তা অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের সুমহান ঐতিহ্য ও বিজয় ইতিহাসের বিপরীত। এই গবেষণাটিতে
চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কন্ঠস্বরদের মৃত্যুর হুমকি আরও বৃদ্ধি পাওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা প্রকাশ পায়। এ ধরনের অনলাইন
কনটেন্টগুল�ো দ্বারা অতীতে বাংলাদেশে অফলাইন সহিংসতার যুক্ততা প্রমানিত।25 অতএব এই গবেষণারটি প্রাপ্ত অনলাইন
উগ্রবাদী বিষয়বস্তুসমূহের প্রতিক্রিয়ায় একটি জরুরি উদ্যেগের প্রয়োজনীয়তা তু লে ধরছে, যা ভবিষ্যতে সহিংসতার ঝুঁ কি হ্রাস
করবে।
বাংলাদেশে উগ্রপন্থী বিষয়বস্তু সম্পর্কে আইএসডি'র গবেষণা ও বিশ্লেষণটিতে ইতিবাচক প�োস্টের অনুপস্থিতি প্রকাশ করে যা
কেবলমাত্র ক্ষতিকারক বয়ানগুল�োকেই প্রতিফলন করে; বিশ্লেষণকৃ ত ক�োনও প�োস্টে ইতিবাচক কাউন্টার-মেসেজিং অন্তর্ভু ক্ত
ছিল না। যদিও আমরা স্বীকার করি যে, উগ্রবাদী বয়ানের বিপরীতে কাউন্টার মেসেজিং না থাকাটা চরমপন্থীদের হুমকি
এড়ান�োর ক�ৌশলও হতে পারে। কেননা ধর্মনিরপেক্ষপন্থী কণ্ঠগুলির বিরুদ্ধে অতীত সহিংসতার ইতিহাস আমাদের এ অনুমানকে
সমর্থন দিচ্ছে। তবে আমাদের এ কথা বিবেচনা করা দরকার যে, উগ্রবাদ ও চরমপন্থার বিকল্প বিবরণী ও প্রতিবয়ান সরবরাহ
করার মাধ্যমে অনলাইনে উগ্রবাদকে দমন করার প্রচেষ্টা কার্যকর পি/সিভিই প্রচেষ্টার মূল চাবিকাঠি । এছাড়া বাংলাদেশে
অফলাইন পি/সিভিই প্রচেষ্টা কেবলমাত্র ঢাকাকেন্দ্রিক , যার অর্থ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে স্থানিক উদ্যোগের অভাব
রয়েছে।26
আইএসডি-এর গবেষণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে সম্পাদিত হয়। যখন ক�োভিড-১৯ মহামারীর ফলস্বরূপ সামাজিক
বিধিনিষেধ আগের তু লনায় বেশি ল�োককে অনলাইনে যুক্ত করেছে। যখন জনসাধারণের তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি সরকারি
মন�োয�োগের অভাব রয়েছে তখন অর্থনৈতিক সংকটের কারণে স্থানীয় পর্যায়ে অভিয�োগ ও হতাশাগুলি আরও বাড়তে পারে।
সুয�োগসন্ধানী চরমপন্থী অংশীদাররা মহামারীটির প্রভাবকে পুঁজি করে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে বলে
মনে হচ্ছে। জামায়াতে নামাজসহ ধর্মীয় বিভিন্ন জমায়েতের প্রতি নিষেধাজ্ঞার বিষয়গুল�ো সামনে নিয়ে এসে তারা ইসলাম আজ
বিপন্ন বা হুমকির মুখে আছে বলে প্রচার করে। সামগ্রিকভাবে, ক�োভিড-১৯ ইসলামপন্থী গ�োষ্ঠীগুলিকে দুস্থ ও অসহায় মানুষদের
সহায়তার নামে সহানুভূতি পাওয়ার সুয�োগকে উন্মুক্ত করেছে। এমতাবস্থায় আইএসডি অনলাইনে চরমপন্থার প্রতি যথাযথ
প্রতিক্রিয়া ও জবাব দেখান�ো জরুরি মনে করছে।
এই প্রতিবেদনের মূল ফলাফল ও সুপারিশগুলো অনলাইনে ঘৃণা ও চরমপন্থার চ্যালেঞ্জ ম�োকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার ও
এর সাথে সম্পর্কি ত অন্যান্য অংশীদারদের সাথে সংলাপের মাধ্যমে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়�োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে
আসছে। অনলাইনে সহিংস উগ্রবাদ ও চরমপন্থা ম�োকাবেলায় নীতিমালা তৈরি ও প্রোগ্রাম হাতে নেওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি
গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল�ো স্থানীয় সরকারগুল�োকে এই প্রক্রিয়ায় বাস্তবিকভাবে অন্তর্ভু ক্ত করা। বাংলাদেশে সাধারন মানুষদের
সাথে স্থানীয় সরকারের সরাসরি বিভিন্ন ধরনের ও নিত্যদিনকার আন্তঃক্রিয়া থাকার কারণে স্থানীয় সরকারগুল�োর কমিউনিটির
গতি-প্রকৃ তি কীভাবে মাসে-মাসে পরিবর্তি ত হয় সে সম্পর্কে অনন্য অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। পি/সিভিই ইস্যুতে গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে
সচেতনতা তৈরির প্রোগ্রামগুল�োর চেয়ে নাগরিক পরিষেবা প্রদান কার্যক্রমগুল�োর সাথে সহিংস উগ্রবাদ প্রতির�োধের বিষয়টি
যথাযথভাবে যুক্ত করে দিতে পারলে ভাল�ো ফলাফল আসবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের সাথে অন্যান্য স্টেকহ�োল্ডারদের
সম্পর্কি ত করে দেওয়ার পাশাপাশি চরমপন্থার সাম্প্রতিক প্রবণতা ও এর যথাযথ বিশ্লেষণ তাদের সামনে হাজির করতে পারলে
তারা যেক�োন ধরনের চরমপন্থা প্রতির�োধে অনেক বেশি কার্যকর ভূ মিকা রাখতে পারবে।
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