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ফসবেুক ভয়ংকর ফাঁদ, তারণা
ধানম ীসহ দািয় শীলেদর নােম ভুয়া আইিড খুেল ফােঁদ ফেল অথ হািতেয় িনে  তারকরা

স িত ধানম ীসহ সরকােরর দািয় শীল ব ি েদর নােম একিট প ও ৩৬িট ভুয়া আইিড শনা  কের
র াব। এমন তথ  পেয় নতনু কের নেড়চেড় বেসেছ শাসন। িবএনিপর মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম
আলমগীেরর নােমও আইিড খুেল ফাদঁ পাতা হেয়েছ এবং জানেত পের ফখ ল থানায় সাধারণ ডােয়ির
কেরেছন।

পুিলেশর সাইবার াইম তদ কারী সূ  জানায়, নাট িনমাতা রদওয়ান রিনর নােম ভুয়া ফসবুক আইিড
খুেল অিভনেয়র কথা বেল টাকা হািতেয় িনেয়িছল এক যুবক। অিভেনতা আিরিফন ভর নােম আেছ বশ
িকছু আইিড। একিট আইিড থেক তারণার অিভেযাগ কেরেছন ওই তারকা। একইভােব ক িশ ী হািবব
ওয়ািহদ,  দয় খান,  ইমরান,  িদলশাদ নাহার কণা,  নািয়কা  ম জাবীন  চৗধরুী,  মািহয়া  মািহ,  পরীমিণ,
মৗ মী, পূিণমা, শাবনরূ, রিস, বিব, নায়ক শািকব খান, িরয়াজ, ফরেদৗস, বাি , ি েকটার মাশরািফ িবন

মতুজা, মেহদী হাসান িমরাজ, মা ািফজরুসহ জনি য় সব তারকার নােমই ভুয়া আইিড আেছ।

মা ফ আহেমদ নােমর এক ব ি  জানান, নািয়কা কয়ার নােম একিট ভুয়া আইিড থেক তারঁ সে  স ক
তির কের ৫০ হাজার টাকা কৗশেল হািতেয় নয়। পের সই আইিডিট ব  করা গেলও তারক নারীর
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নাগাল পানিন িতিন। তদ সংি  কমকতারা বলেছন, যসব আইিড থেক অসামািজক কােজর াব দওয়া
হয় সসব আইিডর বিশর ভাগ তথ ই ভুয়া, মােন আইিডিট ভুয়া। তেব অেনক সময় এর পছেন সংঘব

তারকচ ও থােক। রী নারী, তারকার ছিব ও অশালীন ছিব দওয়া থােক এসব আইিডেত। তােদর
অেনেক নােমর শেষ ‘আ ার’ শ িট ব বহার কের।

গত শিনবার িনেজর ফসবুক আইিড থেক উে গ কাশ কের একিট পা  দন রাজশাহীর এক নারী ই টান
িচিকৎসক। ‘আমার আইিড িদেয় কউ একজন ফক আইিড খুেল সই আইিডেত খারাপ খারাপ ছিব িদেয়
আপেলাড করেছ...।’ পের যাগােযাগ করা হেল ওই মিডক াল িশ াথী কােলর ক ’র কােছ ি র সে
জানান, ফসবুেকর কােছ িরেপাট করা হেল ফক আইিডিট িরমুভ করা হেয়েছ। তেব তারঁ ছিব যাচাই কের
দখা গেছ ‘ মারেশদ’ নােমর আেরকিট আইিডেত তারঁ ছিব কাভার ছিব িহেসেবই আেছ। ধু তাই নয়,
সই আইিডর ভতের আেছ আেরা িকছ ুত ণীর ছিব।

জানা  যায়,  ধানম ী  শখ  হািসনার  নােম ছয়িট ও  তারঁ  ক া  সায়মা  ওয়ােজদ পুতুেলর নােম একিট
অ াকাউ ট খােল ওমর ফা ক নােমর এক ব ি । এসব আইিডেত সরকােরর উ য়ন কে র ছিব িদেয়
িনেজর ন র দয় িতিন। অেনেক যাগােযােগর চ া  করেল কৗশেল চ ািটংেয় যায় স। এরপর কােজর
তদিবেরর কথা বেল টাকা হািতেয় নয়। একই কৗশেল ি কারসহ িবিভ  নতােদর নােম ৩৬িট অ াকাউ ট
খােল ফা ক। চার সহেযাগীসহ ােরর পর এখন ফা কেক িরমাে ড িনেয় িজ াসাবাদ করেছ পুিলশ।

বসরকাির িত ােনর এক চাকিরজীবী মুিহত রহমান (ছ নাম) ফসবুেক িকছিুদন আেগ ‘অনািমকা’ নােমর
রী এক ত ণীেক ব  ুকেরন। িকছিুদন পর ওই ‘ত ণী’ অশালীন একিট ছিব পা  করেল মুিহত িবি ত

হন। একিদন ম ােস াের ‘অনািমকা’ বেলন, ‘ইেমা...কির। আ হী হেল যাগােযাগ কেরন। িবকােশ ৫০০
টাকা লাগেব।’ ঘটনা কী মুিহত জানেত চাইেল বলা হয়, ‘কাজ করেল বেলন। িবকাশ কেরন। ফালতু পচাল
পারেল ক কের িদব।’ কৗতহূলী হেয় মুিহত ৩০০ টাকা িবকােশ পাঠান; এরপর িতিন ফান কের দেখন
ন র ব , ফসবুেক ঢুেক দেখন তােঁক ক কের িদেয়েছ ওই আইিড।

শািহন  নােমর  বা ার  আেরক  যুবক  জানান,  ‘নওিশন  িলজা’  নােমর  একিট  আইিড  থেক  সরাসির
অসামািজক কােজর াব দওয়া হয় তােঁক। ইেমা অ ােপ িবেশষ কথা বলেত তারঁ কাছ থেক এক হাজার
টাকা িবকােশ নওয়া হয়। এক নারীকে র সে  কথাও বেলেছন শািহন। একপযায় িতিন দখা করার কথা
বলেল ক কের দওয়া হয়।

িনেজর অিভ তা জািনেয় বনানীর একিট বসরকাির িব িবদ ালেয়র ছা  রিবন হােসন (ছ নাম) বেলন,
‘ মঘা চৗধরুী’ নােমর একিট আইিড থেক বন ীেত অসামািজক কােজর জ  বাসার িঠকানা িদেয় িব াপন
দওয়া হেয়েছ ফসবুেক। স িত বােনর সামেন ফসবুেকর ওয়ােল এমন পা  দেখ িতিন িব তকর

অব ায় পেড় যান। রিবন জানান, এমন আেরা িকছ ুআইিড িতিন পেয়েছন।

গত স ােহ তৗিফক রহমান নােমর এক ব ি  ফসবুেক পা  িদেয় বেলন, ‘আমার আইিড থেক টাকা
চাইেল কউ িদেবন না। আইিড াকড।’ পের িতিন বেলন, আইিড িরমুভ করা গেছ। তেব যুি গত ভুেল
িতিন উ ার আর করেত পােরনিন।

পুিলশ সদর দ র সূ  জািনেয়েছ, ফসবুেকর অপরাধ িনেয় তদে র স মতা বাড়েছ। তেব ফসবুেকর সে
সরাসির কাজ কের এমন একক কােনা  সং া নই পুিলশ শাসেন। এ ব াপাের কােনা  সমি ত তথ ও
নই।  জানেত  চাইেল  সহকারী  মহাপিরদশক (এআইিজ,  িমিডয়া)  সােহল  রানা  বেলন,  ঢাকা  মহানগর
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পুিলেশর  কাউ টার  টরিরজম অ া ড  া াশনাল  াইম  (িসিটিটিস)  ইউিনট,  পুিলেশর  অপরাধ  তদ
িবভােগর  (িসআইিড)  সাইবার  ইউিনট,  পুিলশ  সদর  দ েরর  এলআইিস  সল,  পুিলশ  বু েরা  অব
ইনেভি েগশন (িপিবআই), িবেশষ শাখা (এসিব) ও র াব সাইবার াইম িনেয় আলাদাভােব কাজ করেছ।

এিদেক র াব  ফসবুকসহ  অ া  সামািজক মাধ েম  প া িলংেয়র  জ  ‘সাইবার  িনউজ ভিরিফেকশন
স টার’ চালু কেরেছ। সখােন পাওয়া তেথ র িভি েত অিভযান চালােনা হয় বেল জানান র ােবর আইন ও

গণমাধ ম শাখার  পিরচালক মুফিত মাহমুদ খান।  িতিন  বেলন,  ‘অিভেযাগ  পেল  আমরা  ত  পদে প
িনি ।’

ফসবুেকর সবেচেয় বিশ অিভেযাগ িসিটিটিসর সাইবার াইম ইউিনেট। গত এক বছের এক হাজার ৬৭০িট
অিভেযাগ  এেসেছ  সখােন।  ই  শতািধক  আইিডর  িব ে  ২০৪  মামলার  তদ  চলেছ।  অিতির
উপকিমশনার (এিডিস) নাজমুল ইসলাম কােলর ক েক বেলন, অিভেযাগ পেল িনিদ  চ ােনেল তদ  হয়।
ফসবুেকর সে  সরাসির তথ  আদান- দান কেরও তদ  চলেছ বেল জানান িতিন।

র া  রহমান  (ছ নাম) নােমর এক চাকিরজীবী  ত ণী  বেলন,  তারঁ নােম আইিড খেুল সখােন  ন  ছিব
দওয়া হয়। এসব িলংকও তােঁক পািঠেয় ২০ হাজার টাকা দািব করা হয়। একপযােয় িতিন ১৫ হাজার টাকা

িদেয় ওই কমকা  ব  কেরন। পুিলেশর কােছ গেল ফর করা হেত পাের—এ ভেয় িতিন যানিন। তেব
এখেনা তারঁ ছিব িদেয় িট আইিড চলেছ বেল জানান র া।

গত বছর ‘সাইবার াইম অ াওয়ারেনস ফাউে ডশেনর এক গেবষণায় উেঠ আেস, দেশ সাইবার অপরােধর
িশকার  ৫১.১৩ শতাংশ  নারী  এবং  ৪৮.৮৭ শতাংশ  পু ষ।  গেবষণায়  দখা  যায়,  বাংলােদেশ  আ া
ব ি েদর মেধ  ভুয়া আইিডর মাধ েম হয়রািনর িশকার হন ১৪.২৯ শতাংশ নারী  এবং ১২.৭৮ শতাংশ
পু ষ। ছিব িবকৃিতর িশকার হন ১২.৩ শতাংশ নারী এবং ৩.৭৬ শতাংশ পু ষ। অনলাইেন মিকর িশকার
৯.৭ শতাংশ নারী এবং পু ষ ৩.৭৬ শতাংশ। গেবষণায় উেঠ আেস, ভু েভাগী অেনেকই আ মযাদা ধের
রাখেত ঘটনা চেপ যান। যারঁা অিভেযাগ কেরন তােঁদর মেধ  হােত গানা ব ি  ফল পেয়েছন। অিভেযাগ
করার কারেণ অেনেক হয়রািনর মুেখও পেড়েছন। তথ  ও যাগােযাগ খােত গেবষণা িত ান  বাংলােদশ
ওেপন সাস নটওয়ােকর (িবিডওএসএন) এক িতেবদেন বলা হেয়েছ, বাংলােদেশ ফসবুক ব বহারকারীর
সংখ া ৫৬ লাখ। এর মেধ  ১১ লাখই ভুয়া। ২০১৭ সােলর একিট জিরপ থেক জানা যায়, সি য় ফসবুক
ব বহারকারীর তািলকায় ঢাকা িবে  ি তীয়।

িবেশষ রা  বলেছন,  তারকােদর ফসবুক আইিড ‘ ভিরফােয়ড’  হেল তােত ‘ব াজ’  দওয়া  থােক। ভুয়া
আইিডেত ব াজ থােক না, থােক ব ল ব ব ত পুরেনা ছিব, অ  আইিড বা পেজর ছিব। তারকােদর ওয়ােল
হালনাগাদ  তথ  না  থাকেলও  সিট  ভুয়া  আইিড  হওয়ার  আশ া  আেছ।  িবেশষ রা  বলেছন,  আইিডর
‘অ াবাউট’ অপশেন িগেয় ই- মইল বা অ  যাগােযাগ, িঠকানা, ফ ািমিল ড এবং িশ াগত যাগ াতার
সূ  থেকও আইিড সিঠক িক না তা সহেজ বাঝা যায়। ভুয়া আইিডেত এসব থােক না। িবেশষ রা বলেছন,
ভুয়া আইিডর ব াপাের ফসবুেকই িরেপাট করারও েযাগ আেছ।

মাওলানা ভাসানী িব ান ও যুি  িব িবদ ালেয়র অপরাধ ও পুিলশ িব ান িবভােগর সহেযাগী অধ াপক
উমর ফা ক বেলন,  যুি েক যুি  িদেয়  মাকােবলা  করেত হেব। আইিসিট আইেনর পের িডিজটাল
িনরাপ া আইনও হেয়েছ। এখন দরকার েয়াগ।

যুি  িবেশষ  তানভীর হাসান জাহা কােলর ক েক বেলন, ‘আমােদর সাইবার িনরাপ ার দািয়ে  থাকা
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সং া েলা আ জািতক ৭৪িট গটওেয় বাদ িদেয় বাইেরর গটওেয় সিলউশন ব বহার কের। এেত অেনক
ফাকঁ থােক। িবিটআরিসর  গটওেয় েলা  ব াবহার করেল নজরদাির  জারােলা  হেব।  এ ছাড়া  আইিপ ও
িডভাইস েলাও িনবি ত নয়।’ িতিন আেরা বেলন, পুিলেশর সাইবার াইম ইউিনেট িশি ত দ  জনবল
বাড়ােত হেব। এখােন ঘাটিত আেছ। এ কারেণ যত লাক ধরা পড়েছ তারা জািমেন ছাড়া পেয় যায়। জািমন
অেযাগ  অিভেযােগও জািমন হয়। কারণ আদালেত যুি গতভােব মাণ করা যাে  না।

পুিলশসহ  তদ সংি রা  বলেছন,  ফসবুক  কতৃপে র  সে  সরকােরর  যাগােযাগ  বেড়েছ।  তথ  ও
যাগােযাগ যুি  আইন এবং িডিজটাল িনরাপ া আইন অ যায়ী কাজ করেত কেয়কিট তদ  ইউিনট গঠন

করা  হেয়েছ। তেব ভু েভাগীেদর  ভা ,  এমিপ-ম ীেদর অিভেযাগ  পেল  যত ত ব ব া  নওয়া  হয়,
সাধারণ মা েষর অিভেযাগ সভােব পা া পাে  না। তারঁা আেরা বলেছন, ভুয়া আইিডর নােম ফসবুক ও
িবিটআরিস কতপৃে র কােছ িরেপাট ও অিভেযাগ কেরও িতকার পাে ন না তারঁা। ২৪ ঘ ার মেধ  ভুয়া ও
বােজ আইিড ব  এবং ৪৮ ঘ ার মেধ  অিভযু  ব ি র িব ে  আইনগত ব ব া নওয়ার কথা ফসবুক
বলেলও বা েব এসব অিভেযাগ আমেলই িনে  না কতৃপ ।
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