
বাড়েছ সাইবার াইম, মিকেত নারী
ভুয়া ফসবুক অ াকাউ ট খেুল অপ চার, ছিব িবকৃিত, ছিড়েয় পড়েছ ব ি গত গাপনীয় ছিব ও িভিডও

িদন িদন বেড়ই চলেছ সাইবার াইম। অিনরাপদ হেয় পড়েছ সামািজক যাগােযাগ মাধ ম ব বহার। ভুয়া
ফসবুক অ াকাউ ট খেুল অপ চার চালােনা,  ছিব িবকৃিত এবং মিকমূলক বাতা  িদেয়  নারীেদর হয়রািন

করেছ একিট সংঘব  চ । সই সে  িকেশার-িকেশারীরাও নানা রকম হয়রািনর মুেখামুিখ হে । মাবাইল
ফান মরামত, হারােনা ও পুরেনা  ফান কনা- বচা করেত িগেয় ভয়াবহ িবপেদর মুেখ পড়েছন সবাই।

ছিড়েয়  পড়েছ  ব ি গত  গাপনীয়  অেনক ছিব  ও  িভিডও।  জ ডারিভি ক পিরসংখ ােন  দেশ  সাইবার
অপরােধর িশকার নারীর (৫১.১৩ শতাংশ) সংখ া পু েষর চেয় বিশ। জাল অ াকাউ ট ও াক কের তথ
চুিরর মাধ েম অনলাইেন  সবেচেয়  বিশ  অিনরাপদ অব ায়  আেছ বাংলােদেশর নারীরা। সাইবার াইম
অ াওয়ারেনস ফাউে ডশন নামক একিট বসরকাির সং া  ২০১৮ সােলর  ম মােস ‘বাংলােদশ সাইবার
অপরােধর  বণতা  শীষক’  এক গেবষণা  কাশ  কের।  এেত  উে খ  করা  হয়,  বাংলােদেশ  সামািজক
যাগােযাগ মাধ ম ব বহার করেত িগেয় সবেচেয় বিশ আ া  হে ন ১৮ থেক ৩০ বছর বয়সী মেয়রা।

আর ভু েভাগীেদর মেধ  ১৮ বছেরর কম মেয়েদর সংখ া ১০.৫২%, ১৮ থেক ৩০ বছেরর কম নারীর
সংখ া ৭৩.৭১%, ৩০ থেক ৪৫ বছর বয়সী নারীর সংখ া ১২.৭৭% এবং ৪৫ বছেরর বিশ নারীর সংখ া
৩%। নারী ব বহারকারীরা সামািজক যাগােযাগ মাধ ম ব বহার করেত িগেয় নানাভােব সাইবার াইেমর
িশকার হে ন। এর মেধ  গেড় অনলাইেন সামািজক যাগােযাগমাধ েম ভুয়া অ াকাউে ট অপ চােরর িশকার
হন ১৪.২৯ শতাংশ নারী। এ ছাড়া ছিব িবকৃিতর মাধ েম অনলাইেন অপ চাের ১২.০৩ শতাংশ নারী আ া
হন। আর অনলাইেন নারীেদর মিকমূলক বাতা াি র হার ৯.৭৭ শতাংশ। গেবষণায় দখা যায় তথ  চুিরর
িশকার হন ৫.২৬ শতাংশ নারী। পেনা িভিডও এর মাধ েম অপ চােরর িশকার হন ১.৫০ শতাংশ নারী। এ
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গালাম রা ানী ও িজ াতনু নরূ
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ছাড়াও অ মিত ছাড়া  অনলাইেন  িনেজর ছিব চার  হয়  ৩.৭৬  শতাংশ  নারীর।  তেব হয়রািনর  িশকার
ভু েভাগীেদর ৩০ শতাংশই এর িব ে  কীভােব আইিন ব ব া হণ করেত হয় স িবষেয় জােনন না।
বািকেদর মেধ  ২৫ শতাংশ আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর কােছ অিভেযাগ কেরও কােনা লাভ হেব না
ভেব  অিভেযাগ  কেরন  না।  আবার  অিভেযাগ  কেরও  আশা প ফল  পানিন  ৫৪  শতাংশ  ভু েভাগী।

সংি রা বলেছন- দ তার অভােব অেনক পুিলশ কমকতােক সাইবার অপরােধর িবষয় েলা তদে  িহমিশম
খেত হয়। এ জ  উ ত িশ েণর মাধ েম দেশর সব থানায় সাইবার অপরাধ তদ  কমকতার উপি িত

িনি ত করেত হেব। সা িতক সমেয় দেশ  ধষেণর ঘটনা  ব াপক আকাের বৃি  পেয়েছ। ধষেণর এই
ঘটনা েলা িবে ষণ কের দখা যায় য, ধষকরা ভু েভাগীেক ফােঁদ ফলেত অেনক সময় ফসবুক ব বহার
করেছ। ধষেণর িশকার নারীর সে  ফসবুক-এর মেস াের খেুদ বাতা ও িভিডওকল আদান দান কের ত

েমর স ক গেড় তলুেছ ধষকরা। এরপর মেয়িটর সে  দখা কের কথা বেল তার ওপর চালাে  বীভৎস
িনযাতন। আর িনযাতেনর সই দৃ  তথা িভিডও কউ কউ মাবাইেল ধারণ কের ফসবুেক ছিড়েয় িদে ।
উইেমন সােপাট অ া ড ইনেভি েগশন িডিভশেনর ধান িডএমিপর ডপুিট কিমশনার ফিরদা  ইয়াসিমন
বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, আমােদর কােছ সাইবার াইেমর িশকার অেনক নারী আেসন। ফসবুক ও
মাবাইেলর অপব বহােরর কারেণ সমােজ ধষেণর মেতা অপরাধ িদন িদন মহামারী প িনে । িবেশষ রা

বলেছন, িতকােরর উপায় িনেয়  ধারণার অভাব এবং লাকল া ও ভয়-ভীিতর কারেণ সাইবার অপরাধ
িনয় েণর বাইের  চেল যেত পাের।  সাইবার  অপরাধ  িতেরােধর সে  জিড়তরা  মেন  কের  এ ধরেনর
অপরাধ  দমন করেত হেল  সাইবার  র ায়  সরকাির- বসরকাির  উেদ ােগর  মাধ েম জনসেচতনতা  তির
করেত হেব। িবেশষ েদর মেত, অনলাইেন িনরাপদ থাকার জ  সবাইেক সেচতন হেত হেব। এ ছাড়া
ব বহার  করা  মেমাির  কাড  কারও  কােছ  িবি  না  কের  তা  ভঙা  ফলাই  ভােলা।  এ  ছাড়া  মাবাইল
মরামেতর িবষেয়ও সতক থাকা েয়াজন।

অনলাইেন িনরাপদ থাকার িশ ণ পােব ১২ লাখ িশ -িকেশার : জািতসংেঘর অ িত ান ইউিনেসেফর
একিট যৗথ কে  বাংলােদেশর ১২ লাখ িশ -িকেশারেক অনলাইেন  িনরাপদ থাকার িশ ণ দওয়া
হেব। চলিত বছরই িশ ণ দওয়া হেব ছয় লাখ িশ -িকেশারেক। সংি রা বলেছন- ই টারেনট িশ েদর
জ  একিট শি শালী হািতয়ার যা তথ , িশ া, মতায়ন এবং অংশ হেণর েযাগ িদেয় তােদর িবকােশ
সহায়তা করেত পাের। তেব অ পযু  উপকরণ ও আচরেণর মাধ েম ই টারেনট িশ েদর সিহংসতা, িন হ ও
অপব বহােরর  িশকার  হওয়ার  ঝুঁিকেত  ফলেত  পাের।  বাবা-মােয়েদর  সংেবদনশীল  কের  তালাও  এই

কে র অ তম উে , কননা ই টারেনেট িশ রা কী ধরেনর িবষয়ব র স খুীন হয় তা িনেয় ভীিতর
কারেণ অেনক বাবা-মা তােদর স ানেদর ই টারেনট ব বহার করেত বাধা দয়। িশ েদর অনলাইন র ায়
সহায়তা িদেত এই কে র আওতায় চার লাখ বাবা-মা, িশ ক ও সংি  সবাইেকও িশ ণ দওয়া হেব।
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