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সময় েমাবাiেল i ারেনেট যু  আিছ। সব সময়i েতা পড়িছ। েকমন পড়া পড়িছ তার eকটা বা ব uদাহরণ 
তুেল ধরিছ। েবশ িকছু িদন আেগ আমার eক ছা  বসু রা শিপং মেল িগেয় আমােক েফান কের িজে স করল, 
‘ ার, আপনার িভিডo কয্ােমরার াটািরর মেডলটা বেলন। আিম িকেন িনেয় আসব।’ আিম াটািরর ছিব তুেল 
oর েমেস াের পাঠােত েচ া করলাম। িক  পাঠােত না েপের oেক বললাম, ‘আিম eক িমিনেটর জ  েফসবুেক 
েপা  করিছ। তুিম ডাuনেলাড কের িনেলi আিম েপা িট িডিলট কের েদব।’ িক  েপা  করার সে  সে i 
াটািরেত eক িমিনেটর মে  সাত-আটটা লাiক পড়ল। আিম aবাক হলাম eবং বুঝলাম মানুষ না পেড়, না 

বুেঝi লাiক েদয়! আিম আমার েছেল-েমেয়েক েকােনা নাটক-িসেনমা বা কাটু র্ন েটেন েটেন aংশিবেশষ েদখেত 
েদিখ। aথ র্াৎ েকােনা eকিট ঘটনার আে াপা  মেনােযাগ িদেয় েদখার ƣধয র্ বা মনঃসংেযােগর ঘাটিত সব র্ i 
কট। i ারেনেটর বেদৗলেত aশুভ, কুৎিসত o েনিতবাচক ব  যুবসমাজ েদখেছ মহাসমােরােহ। ফেল মেনর 

oপর পড়েছ েনিতবাচক ভাব। আমরা হেয় uঠিছ নৃশংস। তাi i ারেনেটর কনেট  হেত হেব সেব র্া  িনরাপদ 
o িশ ণীয়। 

সামািজক aপরাধ বাড়ার আেরা eকিট কারণ হেলা জীবা ার জয় o পরমা ার য়। চুমব্েকর চারপােশ েযমন 
চুমব্ক শি র বলয় রেয়েছ, মানবেদেহর চারপােশ রেয়েছ aদৃ  শি র বলয়। ei শি  পিজিটভ o েনেগিটভ কম র্ 
দব্ারা ভািবত হয়। েনেগিটভ শি  দব্ারা আেবিশত হেল মানুষ িনকৃ  জীবা ায় পিরণত হয়। তার পে  েযেকােনা 
ম  কাজ করা স ব। আর ভােলা কেম র্র দব্ারা আেবিশত হেল মানুষ পরমা ায় রূপা িরত হয়, যার দব্ারা পৃিথবীর 
শুধু ম ল িচ া স ব। aতীেত মানুষ তার আেয়র সে  সংগিতপূণ র্ স দ না থাকেল eকধরেনর ল া েপত। 
বত র্মােন ব বাদী সমাজ ব া হেণর সে  সে  e িবষয়িট ন  হেয় যাে । েরাজগার িকভােব হেলা eটা বড় 
কথা না। গািড়-বািড়র মািলক হেত পারলাম িক না eটা বড় কথা। ফেল মানুেষর মে  শি শালী হে  জীবা ার 
গুণাবিল আর ধব্ংস হে  পরমা ার িবকাশ। সুতরাং aৈবধ আেয়র uৎস aনুস ােন o েরাধকে  রা েক হেত 
হেব আেরা কেঠার o আ িরক। 

িনরাপদ রা  গঠেনর মূলনীিত হেলা ‘িবচােরর বাণী েযন িনভৃেত না কাঁেদ, িবচাের েযন দীঘ র্সূ তা না থােক।’ িক  
বা বত স ণ র্ িভ । স িত eকিট aনু ােন ধান িবচারপিত তাঁর িলিখত ব ে  বেলন, েদেশ 21 লাখ 
মানুেষর িবপরীেত 21 জন িবচারক, েযখােন যু রাে  218, কানাডায় 86, iং াে  62, aে িলয়ায় 52 o 
ভারেত 29 জন। যু রা , যু রাজয্, কানাডা o aে িলয়ার মেতা u ত েদেশ 96 েথেক ৯1 শতাংশ মামলা 
িবেরাধ িন ি  প িতর মা েম িন ি  হয়। শুধু 21 েথেক 26 শতাংশ মামলা িবচােরর জ  আদালেত যায়। 
a িদেক বাংলােদেশ 21 েথেক 26 শতাংশ মামলা িবচার-পূব র্ সমেয় িন ি  হয় eবং 96 েথেক ৯1 শতাংশ 
মামলা িবচােরর জ  যায় আদালেত, যা বড় ধরেনর মামলাজট ƣতির কের। তাi মামলা িন ি  বাড়ােত মামলা 
ব াপনা o আদালত শাসেনর ভূিমকা aপিরহায র্। 

e েদশ আমােদর ি য় জ ভূিম। তাi েদেশর ভােলা-ম  িবচার, u য়ন eবং েদশেক িনরাপদ রাে  পিরণত 
করার দািয়তব্ শুধু রাে র নয়, e দািয়তব্ আমার-আপনার সবার। তাi আসুন, সবাi ঐকয্ব  হেয় েদেশ সুশাসন 
িত ায় সহায়তা কির eবং গেড় তুিল আমােদর সব্ে র েসানার বাংলা। 

েলখক: a াপক, কি uটার সােয়  aয্া  iি িনয়ািরং িবভাগ 

ঢাকা েকৗশল o যুি  িবশব্িব ালয়, গাজীপুর 

 


