
 

 

ভারতে ভুত া খবর সংকটঃ এই ঘটনা  ববতেবির হ া াটস অ্যাি গ্রুি ঠিক বক ভূবিকা বনত তে? 

সিমন চাউচার্ড  

২১ জুলাই, ২০২১ 

 

ক াসির্-19 অসিমারীর শুরু কেক ই িারিীয় কিাশ্যাল সমসর্য়া কেকয় কেকে িুল ও সমেযা খবকর। 

পারস্পসর  িামাসজ  িম্পক ড র পসরসিসি ইসিমকযযই যকেষ্ট উকেেজন  সেল এবং িার উপর ির 

 করই এই ঘটনা িম্ভব হকয়কে। ইচ্ছা ৃিিাকব িংক্রমকের জীবােু েড়ান হকচ্ছ বা িংখযালঘু 

িম্প্রদায়গুসল করাকের বীজ েসড়কয় পড়া ত্বরাসিি  রার ষড়যন্ত্র  রকে জািীয় দাবী দদসন  ঘটনায় 

পসরেি হকয়কে। করাে িারাকনার নানা অকলৌস   উপায় িংক্রান্ত িুপাসরকশ্ অনলাইন জেৎ িকর 

ওঠার পাশ্াপাসশ্ খবকরর িিযিা যাচাই ারীরা করাে প্রসি াকরর অিংখয সমেযা উপায় যকর কেকল 

কিগুসলক  জনেকের িামকন একনকেন।  

 

অনযানয কদশ্ কয যরকনর িুল িেয িংক্রান্ত িং কটর মুকখামুসখ হকয়কে িারকি িার রূপ সিন্ন। প্রািসি  সবষয়গুসল সবচার  রকল কবাঝা যাব কয, 

িার  ারে এ সদক  িারকির স্বাক্ষরিার হার অনযানয অকন  কদকশ্র িুলনায় অকন   ম এবং অনযসদক  সর্সজটাল জ্ঞাকনর কক্ষকেও অকন  

সপসেকয় আকে এই কদশ্। স ন্তু, এও িম্ভব কয, প্রযুসিেি  ারকের পাশ্াপাসশ্ দলমিেি রাজননসি  পােড যও  ারে সহিাকব এর সপেকন 

ো কি পাকর। ক াসির্-19 সবষকয় িুল খবর িহ অকন  িেযই শ্াি দল সবকজসপর োরা িংেঠিি সবসিন্ন কহায়াটস্অযাপ গ্রুকপর মাযযকম েড়ান 

হকয়কে। স্পষ্টিই, সর্সজটাল পৃসেবীকি িসক্রয় ো ার জনয প্রকয়াজনীয় িাংেঠসন  ক্ষমিা সবকজসপর অকন  প্রবল। 

 

খবর েড়াকনার এই সবকশ্ষ উপায়টি কেক ই আকরা অকন গুসল প্রশ্ন উকঠ আকি। প্রেমি, কয িুল িেযগুসল িারকির কহায়াটস্অযাকপর মাযযকম 

েড়ায় িার কবসশ্র িােই স  এই যরকনর সনসদড ষ্ট দলীয় িূে বা কের্ কেক  কবসরকয় আিকে? সেিীয়ি, দলীয় কের্ কেক  কয সবষয়গুসল উকঠ 

আিকে, িক ড র খাসিকর, িার ঠি   িটা অংশ্ক  সমকেয খবর বকল যরা হকব?        
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এই প্রশ্নগুসল কেক  আকরা  াযড র ও িম্ভবি, আকরা অেডবহ এ টি প্রশ্ন সজজ্ঞািার রাস্তা খুকল কদয়ঃ এই যরকনর কের্ কেক  পাওয়া িুল 

খবকরর মুকখামুসখ হওয়ার রাজননসি  প্রিাব স  হকি পাকর? এর আকে কদখা কেকে কয, কহায়াটস্ অযাপ কেক  েসড়কয় পড়া সমকেয রাজননসি  

খবকরর িকি দলবদ্ধ সহংিা এবং সনবডাচকনর েলােল ঘুকর যাওয়ার কযাোকযাে আকে। ক াসির্-19 িংক্রান্ত িুকয়া খবকরর প্রিাব অেলাইন 

জীবকনও পড়কি পাকর। ক ান িম্প্রদাকয়র সবরুকদ্ধ ইচ্ছা ৃিিাকব করাকের জীবােু েড়াকনার অসিকযাকের গুজব দলবদ্ধ সহংিার িূেপাি  রকি 

পাকর। অকলৌস   উপাকয় করাে িারাকনার দাসবর প্রকরাচনায় মানুষ দবয ও সবজ্ঞানিম্মি সনকদড শ্াবলী উকপক্ষা  রকি পাকরন।     

পযডাপ্ত িকেযর অিাকব িমাজসবজ্ঞানীরা এই প্রশ্নগুসলর ক ানর ম িুিম্বদ্ধ ও প্রামােয উত্তর সদকি পাকরন না। িুিরাং, এই কহায়াটস্ অযাপ 

গ্রুপগুসলর প্রিাব স  হকি পাকর িা সনকয় শুযুমাে অনুমানসনিড র এই অসিরসিি সবি ড গুসল কেক  প্র ৃি িিয কবকে কনওয়ার জনয 

িাসি িাকব অকন গুসল সিদ্ধান্ত কনওয়া কযকি পাকর।     

 

প্রেমি, িারকি িামসি িাকব িুকয়া খবর (সবকশ্ষি, ক াসির্ িংক্রান্ত িুল িেয) দিসর ও প্রচাকরর কক্ষকে সবকজসপ গ্রুপগুসলর আকপসক্ষ  

িাৎপযড স ? এই প্রকশ্নর উপযুি উত্তকরর জনয প্রকয়াজন িারিীয়রা িাকদর কোকনর মাযযকম কয সবসিন্ন যরকনর গ্রুকপর (দলীয় এবং দকলর 

বাইকর) িকি পসরসচি হয় কি িম্বকে সবসৃ্তি সবকেষকের। যসদও এই গ্রুপগুসল কোপনীয়িা বজায় করকখ চলকি পেন্দ  কর বকল এই যরকনর 

সবকেষে  রা  ঠিন হকয় দাাঁ ড়ায়। এগুসল িম্বকে কয  টি িেয ইসিমকযয পাওয়া কেকে িার িাহাকযয স েু ওয়াস বহাল অনুমান  রা কযকি পাকর। 

দলীয় কের্গুসল স েু িংখয  সমেযা খবর অবশ্যই েড়ায় এবং এগুসল সনসিিিাকব িসিয াকরর সবপকদর উৎি। িকব,কহায়াটস্ অযাকপর মাযযকম 

িারিীয়রা অনবরি কয িুকয়া খবকরর মুকখামুসখ হকচ্ছন িার অসয াংশ্ই এই সবকজসপ গ্রুপগুসল কেক  িরািসর কবকরাকচ্ছ বা এমনস , অনয 

িূকের সমেযা িেযও এই গ্রুপগুসলর মাযযকমই েড়াকচ্ছ িা প্রায় অিম্ভব। আমরা প্রায় ি কলই পাসরবাসর  গ্রুকপর মি অনযানয মাযযকমর মারেি 

প্রসিসনয়ি প্রচুর িুকয়া খবকরর িমু্মখীন হই। এই খবরগুসলর স েু অংশ্ সবকজসপর সবশ্বাকির িকি িামিিযপূেড হকলও, অকন  কক্ষকেই িা 

এক বাকরই নয়। আর িুকয়া খবর সবশ্বাি  রকি ও েসড়কয় সদকি জনেকের ক ান রাজননসি  দকলর হস্তকক্ষকপর দর ার হয় না। অনযানয 

কযক ান জায়োর মিই এ  ো িারকির কক্ষকেও িিয। কযমন যরা যা , যমীয় উন্মাদনার িকি িুকয়া খবকর সবশ্বাি  রার প্রবেিার েিীর 

িম্প ড  আকে। উদাহরে সহিাকব বলা যায়, ক াসির্-19 িংক্রান্ত িুকয়া খবকরর কক্ষকে, িুসমো বদ্রীনােন এবং আসম, আমাকদর বিড মান েকবষোর 

 াজ িময় কদকখসে, কয িুকয়া খবকর সবশ্বাকির আন্দাজ কপকি সবকজসপর আদশ্ড িমেডকনর মাোর কচকয়র যমীয় উন্মাদনার স্তর কবাঝার কচষ্টা  রা 

অকন  কবসশ্  াযড ারী। এই সদ  কেক  কদখকল স্পষ্ট হয় কয, সবকজসপর পক্ষ কেক  ক াসির্-19 সনকয় কয নানা সমেযা িেয প্রচাকর উৎিাহ 

কদওয়া হকলও, এই প্রচাকরর দাসয়ত্ব এ া সবকজসপর দলীয় িূকের উপর চাসপকয় সদকল িুল হকব।         

 

এই কের্গুসলকি ঠি   িটা পসরমাকে িুল িেয োক ? এই কের্গুসল সনকয় কয অসিরিন  রা হয়, আমার সনকজর প্রিযাশ্া ঠি  িার সবপরীকি 

চকল। িরলিাকব বলকি হকল, সবকজসপর কহায়াটস্ অযাপ বািড ার কের্ “িকর” আকে এই যরকনর সবষকয় িা িাবা িম্ভবি িুল।  াযডি, 

আনুপাসি  সদ  কেক  সহিাব  রকল, সবকজসপর কের্ অকপক্ষা ৃি  ম িংখয  িুকয়া খবকরর কপাস্ট কদখা যায় (খুব কবসশ্ হকল িামসি  



 নকটকের িামানয শ্িাংশ্) । এর  ারে খুবই িাযারে। এই কের্গুসলকি অপসরসমি িংখযায় অনযানয সবষকয়র কপাস্টও কদখা যায় – অিংখয 

িমিযা ও ইসিমকযয অনুেি িমেড  ও িদিযকদর উৎিাহদাকনর উকেকশ্য আকরা সবসিন্ন যরকনর দলীয় িাবনার “নবয” প্রচার (দকলর  মীকদর 

কিলসে এবং রাজননসি   মীকদর জন্মসদকন শুি ামনা জানান) । এই িমস্ত দলেি সবষয় আবার, পালাক্রকম, অরাজননসি  সবষকয়র কমাড়ক  

ঢা া োক  যার অকন টাই যমীয় আই কনািাসের উপর ির  কর জানান অসিবাদন ও শুি ামনা। স ন্তু এই সবষয়গুসলর মকযয অকন টাই 

দলীয় বা যমীয় নয়। এগুসলক  বরং সনে  িময়  াটানর উপায় বা সবকনাদন বকল কদখা কযকি পাকর। সবকজসপর কহায়াটস্অযাপ গ্রুকপ রসি িা, 

োন, িানীয় িংবাদ, এমনস  সবজ্ঞাপন পযডন্ত কদখা যায়। িকব, একি আিযড হওয়ার স েু কনই। কহায়াটস্ অযাকপর িুলনামূল িাকব অনুিূসম  

েঠকনর জনয “অযার্সমনকদর” হাকি খুব কবসশ্ ক্ষমিা োক  না আর িারা কচষ্টা  রকলও খুব িহকজ ক ান সনসদড ষ্ট সবষকয়র বািড া আট াকি 

পাকরন না। িাই, এই কের্গুসলকি ক ান িুকয়া খবর কপাস্ট হকল িা একি হাসজর হয় এই সবশ্াল িংখয  অনয প্রিকির সবষকয়র মকযযই। স ন্তু 

এই প্রিিগুসল ক্লাসন্ত র হকলও, ক ানিাকবই িুকয়া িেয নয়।     

  

এর আকে কয  াযড ারী প্রশ্নটি রাখা হকয়সেল িার স েুটা পাওয়া যায় এই গ্রুপগুসলর কেক  প্রচাসরি সবষকয়র অকোোকলা প্র ৃসি কেক ই – 

মানুকষর উপর িুকয়া িকেযর ঠি  স  প্রিাব পকড়? কযমন, এর কেক  আমাকদর মকন হওয়া উসচি কয, সবকজসপ কের্ এবং িাযারেিাকব, 

কহায়াটস্ অযাপ কোষ্ঠীর মাযযকম, কয িুল খবর প্রচাসরি হয় কিগুসলর কয সবপজ্জন  হওয়ার িম্ভাবনা োক  িার  ারে বযবহার ারীর উপর িুকয়া 

খবকরর বষডে হয় বকল নয়। বরং িঠি িাকব বলকি কেকল, এগুসল ক্ষসি র  ারে, আপািদৃসষ্টকি সনকদড াষ সবষকয়র মকযযই এই খবরগুসল লুস কয় 

োক । যসদ এই “অনয”  নকটকের িাহাকযয বযবহার ারীকদর মকযয এ  যরকনর কোষ্ঠীকবায ও সবশ্বাকির সব াশ্ হয় িাহকল এই িুকয়া িকেযর 

প্রিাব িীব্রির হকয় উঠকি পাকর। অনযিাকব বলকি কেকল, বদ্ধ ও সনরাপদ পসরিকর আকলাচনা চালাকি পাকর এমন কোষ্ঠীর প্রিাব ও ক্ষমিা 

নামমাে খরকচ সবশ্াল িংখয  িুকয়া খবর েড়ানর িামকেডযর উপর  মই সনিড র  কর। বরং িারা লক্ষয দযযড যকর এ টু এ টু  কর দিসর - এবং 

সবশ্বস্ত - সর্সজটাল কযৌকের িামকন বাোই  রা িুকয়া খবকরর িম্ভার িুকল যরা।    

   

এই িব সমসলকয় কবাঝা যায় কয, বযসির আচরকের উপর যসদ সমেযা খবকরর প্রিাব পড়কলও, িার  ারে ওই িুকয়া খবকরর পুনরাবৃসত্ত হকি হকি 

িাযারে জ্ঞাকন পসরেি হকয়কে বকল নয়। এই যরকনর খবর সবরল এবং সবশ্বািকযােয ঘটনার কপ্রসক্ষকি কিগুসলক  উপসিি  রা হয় বকলই এগুসলর 

প্রিাব এি িীব্র। এই সেিীয়  ারেটিই বরং অকন  কবসশ্ প্রিযয়কযােয। িকব, আমাকদর স  আশ্া  রা উসচি কয িুকয়া খবরক  িব িময়ই 

এমনিাকব উপসিি  রা হকব যাকি এই খবকরর লক্ষয বযসির আচারবযবহার বদকল যাকব? কহায়াটস্ অযাকপ কখাশ্েল্প  রার িময় ক ান করাে 

সনরামকয়র অকলৌস   উপাকয়র  ো পকড়  িজন বাস্তকব িার িাহাযয কনকবন এবং/অেবা অনয িমস্ত স্বািযরক্ষার প্রসক্রয়া িযাে  রকবন?  

 

আকলাচনার এই পযডাকয় একি পাঠ কদর মকন  সরকয় কদওয়া দর ার কয, এই িম্ভাবয দঃখজন  িম্প ড ক  প্রসিষ্ঠা  রার মি ক ান 

সবশ্বািকযােয প্রমাে আমাকদর হাকি এই মুহূকিড  কনই। কিই প্রমাে িংিহ  রা পযডন্ত এই প্রশ্নটি আকলাচনার জনয কখালা ো কব যার উত্তর কপকি 

আকরা েকবষোর প্রকয়াজন। ক উ স্বািযসবষয়  িুকয়া খবকরর মুকখামুসখ হকল আমরা যসদ বা সবজ্ঞানিম্মিিাকব িার প্রিাকবর পসরমাপ  রকি 



পাসর, িাহকলও কিই প্রিাবক   ী িাকব িনাি  রা হকব িা পসরষ্কার নয়। িাযারেিাকব কদখকল, আমাকদর যা কবাঝান হকচ্ছ, কহায়াটস্ অযাকপর 

প্রিাব িার কচকয় হয়ি অকন টাই  ম। প্র ৃিপকক্ষ, িবডশ্সিমান সবকজসপ কোষ্ঠীর মানুকষর মানসি িা বদকল কদওয়ার  াসহনী আিকল 

শ্াি দলটির সনজস্ব উকেশ্যক ই সিদ্ধ  কর। অসমি শ্াকহর কনিৃকত্ব দকলর অনযানয কনিারা বারংবার িাাঁ কদর দিসর এই “সর্সজটাল কিনা” বা 

“কহায়াটস্ অযাপ যন্ত্র” সনকয় িদম্ভ কঘাষো  করকেন। সবকরাযী দলক  সনরুৎিাহ  রার জনয ক্ষমিািীন শ্াি দল এই রাস্তা সনকয়কেন – এই 

কপ্রসক্ষকিও এই কঘাষোক  পাঠ  রা যায়।   

 

এই িম্প্রচার বযবিা বাড়কি বাড়কি এখন সবকরাযী দলগুসলর সনজস্ব িম্প্রচার বযবিাক  চাপা সদকয় সদকয়কে। স ন্তু স েু সবকজসপ  মড িড া কযিাকব 

এই বযবিাক ই এ  অকমাঘ অস্ত্র সহিাকব আমাকদর িামকন িুকল যরকেন িা হয়ি ঠি  নয়। িহজ িাষায় বলকি কেকল, রাজননসি  মনস্তি 

সনকয় েি িত্তর বেকরর েকবষো, রাজননসি  বািড া এবং সবজ্ঞাপন আমাকদর বকল আিকে –  াউক  সনসদড ষ্ট মকি সবশ্বাি  রান ক ান স্বয়ংসক্রয় 

প্রসক্রয়া নয় – সবকজসপর এই পদ্ধসি িার িমূ্পেড সবপরীকি অবিান  কর। এবং জাসনকয় রাখা িাকলা কয, েি  কয়  বেকর ইউএি-এর কপ্রসক্ষকি 

এ ই সবষয় সনকয় েকবষো যারাবাসহ িাকব এই সিদ্ধাকন্ত একিকে কয, অনলাইন জেকি েসড়কয় কদওয়া িুকয়া িকেযর প্রিাব অসয াংশ্ িমকয়ই 

অসিরসিিিাকব কদখান হকয়কে। িার  ারে অংশ্ি, এই যরকনর কিাশ্যাল সমসর্য়া  নকটে যাকদর মকন দাে ক কটকে িাাঁ রা ইসিমকযযই এই 

জািীয় সবষকয় সবশ্বাি  রকিন এবং অংশ্ি, যা আশ্া  রা হকয়সেল িার কেক   ম িংখয  মানুষই এই যরকনর  নকটে সনকয় েিীকর 

িাবনাসচন্তা  করকেন।  

 

যকরই কনওয়া যায় কয এ ই যরকনর পসরসিসি িারি এবং ক াসির্-19 সবষয়  িুকয়া িকেযর কক্ষকেও কদখকি পাওয়া যায়। সবসিন্ন  ারকে, 

কিাশ্যাল সমসর্য়ার মাযযকম এই  নকটেগুসলর খুব কোট এ টি কোষ্ঠীর সবশ্বাি ও আচরে বদলানর ক্ষমিা আকে। অসয াংশ্ মানুষই এই যরকনর 

সমেযা খবর সনকয় খুব কবসশ্ িাকবন না বা গুরুত্ব কদন না। এই সমেযাগুসল আদকি অনযানয অিংখয িেয ও খবকরর আড়াকল হাসরকয় যায়; বা যারা 

এই সমেযাকি সবশ্বাি  রকবন িাাঁ রা অনযানয মাযযম কেক  ইসিমকযযই খবরগুসল কপকয় কেকেন, যা আিকল অকন  কবসশ্ িমিযাজন । কিসদ  

কেক  কদখকল, ক াসির্-19 িংক্রান্ত িুকয়া িকেযর আদানপ্রদাকনর কক্ষকে সবকজসপর কহায়াটস্ অযাপ গ্রুপগুসল অদু্ভি িূসম াই িারকির আিল 

িমিযা নয়। এই দকলর কনিৃিানীয় বযসিরা বেকরর পর বের, কহায়াটস্ অযাপ এবং অনযানয মাযযকম, উনৈস্বঃকর সবজ্ঞানসবষয়  িুল িেয প্রচার 

 কর চকলকেন। কিটাই এই কদকশ্র আিল এবং আকরা কবসশ্ গুরুত্বপূেড িমিযা।    

 

সিমন চাউচার্ড  কলইকর্ন সবশ্বসবদযালকয়র রাষ্ট্রসবজ্ঞাকনর িহ ারী অযযাপ ।  


