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�িতেবদন স�েক� 
 
২০১৯ সাল েথেক, ই�ারিনউেজর অপ�টমা �ক��ট ই�ারেনট শাটডাউেনর 
িব�ে� অিধকতর ��িত, �িতেরাধ ও �চােরর জন� িবে�র িবিভ� েদেশ 
নাগিরক সংগঠেনর সে� কাজ করেছ। ই�ারেনট শাটডাউন 
অ�াডেভােকিসেত স��ৃ ে�ে� হওয়ার  বাংলােদশী নাগিরক সমােজর  
স�মতা েবাঝার জন�, ২০২২ সােল িড�জটািল রাইট ও ভেয়স ফর 
ই�ার �াক�টভ চেয়েসস অ�া� এ�াওয়ারেম� নােম দু�ট সং�ার সে� 
ঘিন�ভােব এক�ট সামি�ক চািহদা মূল�ায়ণ ���য়া �� কের ই�ারিনউজ। 
 
নাগিরক সমােজর অংশীদারেদর মেধ� জিরেপর পাশাপািশ একািধক েফাকাস 
�প ও েকা-িডজাইন ওয়াক�শেপর মাধ�েম এই মূল�ায়ণ �িতেবদেন েদখা 
হেয়েছ: ই�ারেনট শাটডাউন সং�া� অ�াডেভােকিসর ে�ে� চ�ােল�, 
ভিবষ�ত ই�ারেনট শাটডাউন সং�া� ঝঁুিক, এবং শাটডাউন �িতেরাধ ও এর 
জন� অিধকতর ��িত �হেণ িরেসাস � সং�া� িবষয়�েলােক বাংলােদশী 
নাগিরক সমাজ কীভােব েদখেছ। 
 
স�ূণ � �িতেবদন�ট পাওয়া যােব preparepreventresist.org-এ। এখােন 
িব�ািরত আইিন িবে�ষেণর পাশাপািশ জিরপ ফলাফল ও েফাকাস �প 
িডসকাশেনর িবশদ পয �ােলাচনাও উেঠ এেসেছ। �িতেবদন�টর েশেষ নাগিরক 
সমােজর কম�, নীিতিনধ �ারক ও আ�জ�ািতক সং�া�েলার জন� সুপািরশ যু� 
করা হেয়েছ, েযন বাংলােদিশ কম�েদর সহায়তার মাধ�েম শাটডাউন 
�িতেরােধ েটকসই দীঘ �েময়াদী অ�াডেভােকিসর ব�ব�া গেড় েতালা যায়।   

 

  



 

    

বাংলােদেশ ই�ারেনট শাটডাউন 

২০০৯ সাল েথেক  �ায় �িত বছরই বাংলােদেশর ব�বহারকারীরা িবিভ� আকাের ই�ারেনট শাটডাউেনর 
স�ুখীন হেয়েছন। অতীেতর শাটডাউন�েলার মেধ� রেয়েছ গণহাের েনটওয়াক� ��াকআউট, েযাগােযােগর 
অ�াপ ও েসাশ�াল িমিডয়া সাইট �ক করা এবং ই�াকৃতভােব েমাবাইল ই�ারেনেটর গিত কমােনা 
("�টিলং")।  

ই�ারেনট শাটডাউেনর �িত এবং েনিতবাচক �ভাব অনুমান করা অত�� ক�ঠন। ই�ারেনট শাটডাউেনর 
ফেল বাংলােদেশ এক িদেন ৭৮ িমিলয়ন মািক�ন ডলােরর েবিশ �িত হয় বেল এক�ট �া�লন রেয়েছ। েগাটা 
েদেশর অথ �নীিতেত ব�াপক �ভােবর পাশাপািশ �াি�ক জনেগা���েলা অসমভােব এর িব�প �ভােবর 
িশকার হয়, যারা এরই মেধ� আয়-উপাজ�ন, িনরাপদ ও সুরি�ত েযাগােযাগ এবং নাগিরক আেলাচনা ও 
রাজৈনিতক ���য়ায় অংশ�হেণর সুেযাগ েথেক ব��ত হে�। ই�ারেনট শাটডাউন সাংবািদক ও 
অ�াি�িভ�েদর কাজও ক�ঠন কের েতােল; তথ� সং�হ ও �কাশ করার ে�ে� তারা এরই মেধ� উে�খেযাগ� 
চ�ােল� েমাকােবলা করেছন।  

�ধু েনটওয়াক� িব�াট সং�া� নীিত-িনধ �ারেণ ��তা ও জবাবিদিহতা ৈতিরর ে�ে�ই নয়, বরং নাগিরক ও 
���পূণ � �প�েলােক শাটডাউন স�েক� আরও সজাগ করা এবং এর ��িত ও েমাকািবলায় িরেসাস � 
েজাগােনার মাধ�েম নাগিরক সমাজ এক�ট ���পূণ � ভূিমকা পালন কের। িড�জটাল অিধকােরর পে� 
কাজ করার জন� পয �া� �ান, �যু��গত দ�তার অভাব এবং শ��শালী সং�ার অনুপি�িতর কারেণ 
েদশ�টেত এখন পয �� শাটডাউন িনেয় েয অ�াডেভােকিস �েচ�া েদখা েগেছ তা েনহাতই সামান�। েযসব 
অ�াডেভােকিস হেয় থােক তা-ও মূলত শাটডাউেনর তাৎ�িণক �িত��য়া জানােনার মেধ�ই সীমাব� থােক। 
িক� এ ধরেনর ঘটনার ে�ে� েমাকািবলা ও ��িত-স�মতা বাড়ােনার মত অ�াডেভােকিস সচরাচর েদখা 
যায় না। 
 
বাংলােদশ এক�ট িড�জটাল �পা�েরর মধ� িদেয় যাে� এবং  িড�জটাল �ব�ৃ�র জন� েদশ�টেত এক�ট 
শ��শালী রাজৈনিতক সিদ�া আেছ। ই�ারেনট শাটডাউন সরকােরর "িড�জটাল বাংলােদশ" গড়ার 
পিরক�নােক ব�হত কের। িক� এর সামা�জক, অথ �ৈনিতক ও রাজৈনিতক �ভাব িনেয় েদেশ পয �া� 
আেলাচনা, গেবষণা বা তক�-িবতক� হয়িন। ই�ারেনট শাটডাউেনর ��িত ও েমাকািবলার ে�ে� সহায়তার 
জন� বাংলােদেশর নাগিরক সমাজ ও অন�ান� অংশীদােররা কী করেত পােরন, তােদর কী কী দ�তা ও 
স�মতার দরকার, এবং কীভােব আরও েটকসই ও দীঘ �েময়াদী েজাট গঠেনর চচ�া ধের রাখা যায় — 
গেবষণা�টেত এই িবষয়�েলা মূল�ায়ন করা হেয়েছ।  

 

বাংলােদশ ই�ারেনট শাটডাউন িনডস অ�ােসসেম� েথেক পাওয়া উে�খেযাগ� ফলাফল 
 

• শাটডাউন সাধারণ ঘটনা। সা�দািয়ক দা�া, নাগিরক ও রাজৈনিতক �িতবাদ এবং িনব �াচনসহ 
িবিভ� পিরি�িতেত ২০১২ সাল েথেক ২০২২ সােলর েফ�য়াির পয �� বাংলােদেশ অ�ত ১৭�ট 
শাটডাউেনর ঘটনা ঘেটেছ। ব�ল-সংখ�াগির� (৮৮%) উ�রদাতা বেলেছন েয তারা গত িতন বছের 
ই�ারেনট শাটডাউন হেত েদেখেছন এবং অেধ �ক-ই বেলেছন েয তারা এক বছেরর মেধ� এমন 
অিভ�তার স�ুখীন হেয়েছন। 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/intenet-shutdowns-v-3.pdf


 

    

 
• পূণ � ই�ারেনট শাটডাউেনর ঘটনা িবরল। সরকার স�ূণ � েনটওয়াক� সংেযাগ িব��� কের 

িদেয়েছ এমন ঘটনা িবরল। �ায় অেধ �ক সংখ�ক (৪৫%) উ�রদাতা বেলেছন েয ই�ারেনেটর স�ূণ � 
��াকআউট খুব কমই ঘেট এবং ৩৭% বেলেছন েয, এ�ট মােঝ মােঝ ঘেট। এই ধরেনর ঘটনা �ধানত 
২০১৫ এবং ২০১৬ সােল ঘটেত েদখা িগেয়িছল, যােদর এক�টেক বলা হেয়িছল ��ট এবং অন��ট 
িছল এক�ট শাটডাউন বা�বায়েনর মহড়া।  

• ভিবষ�েত শাটডাউেনর ঘটনা হয়েতা আরও ঘটেব এবং এ�ট আইনস�ত। এই �িতেবদেনর 
জন� জিরেপর আওতাধীন নাগিরক সমাজ, িড�জটাল-অিধকার এবং অন�ান� কিমউিন�টর 
েনতােদর সংখ�াগির� (৫৮%) অংশ িব�াস কের েয আগামী িতন বছের শাটডাউন িকছ� টা বা েবশ 
অেনকটাই ঘটার স�াবনা আেছ। এে�ে� কতৃ�প�েক আইিন �মতা েদওয়া আেছ েয তারা 
�েয়াজন মেন করেল যখন তখন এই ধরেনর ব�ব�া িনেত পাের। 

 
• শাটডাউন অথ �ৈনিতক ও সামা�জকভােব �িতকর। ই�ারেনট বে�র মূল �ভাব স�েক� 

�জ�াসা করা হেল, জিরেপ অংশ�হণকারীরা উে�খেযাগ� অথ �ৈনিতক �িতর কথা জানান। ৮২% 
উ�রদাতা জািনেয়েছন েয অনলাইেন ব�বসা পিরচালনা কের থােক, এমন েবসরকাির 
ব���মািলকানাধীন �িত�ােনর ওপর সবেচেয় েবিশ �ভাব পেড়। উ�রদাতারা আরও জািনেয়েছন 
েয ই�ারেনট শাটডাউেনর ফেল �জব আরও ছিড়েয় পেড় এবং এক�ট "অ�কার" পিরেবশ ৈতির 
হয়; এ পিরি�িতেত উ�রদাতারা ব�ু, পিরবার এবং অন�েদর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন না এবং 
এভােব িবে�র বািক অংশ েথেক তারা িব��� েবাধ কেরন। আে�ালনকারী, িনব �াচন পয �েব�ক 
এবং সাংবািদেকরা জািনেয়েছন েয শাটডাউন তােদর সংগ�ঠত হওয়া, িনব �াচন পয �েব�ণ এবং বড় 
ঘটনা�েলা িনেয় িরেপাট� করার স�মতােক উে�খেযাগ�ভােব �ভািবত কের।  

 
• বাংলােদেশ নাগিরক সমাজ িভিপএন স�েক� সেচতন এবং এ�ট ব�বহার কের। বাংলােদেশর 

মানুষ সাধারণভােব ই�ারেনট শাটডাউেনর িবষেয় সেচতন এবং জিরেপর উ�রদাতােদর বহৃৎ 
সংখ�াগির� (৭৪%) অংশ িভিপএন েসবার সে� পিরিচত এবং েযাগােযােগর বড় সাইট�েলা �ক 
করা হেল তারা এই �যু�� ব�বহার কেরন বেল জািনেয়েছন। উ�রদাতারা জািনেয়েছন েয 
ব�া�উইথ কম থাকেল বা ই�ারেনট না থাকেল তারা �চিলত েমাবাইল এসএমএস ও েটিলেফািন 
ব�বহার কের থােকন।  

 
• তেব শাটডাউেনর িব�ে� কথা বলার ে�ে� নাগিরক সমােজর স�মতা কম। বাংলােদেশর 

নাগিরক সমাজ শাটডাউেনর ব�াপাের �িত��য়া জানােনার জন� ��ত নয় এবং কায �কর আলাপ-
আেলাচনার মাধ�েম তা �িতেরাধ করার মেতা দ�ও নয়। উ�রদাতােদর মা� ৬% বেলেছন েয 
নাগিরক সমাজ শাটডাউন েমাকািবলার জন� আেগ েথেকই ��ত এবং ৬৩% বেলেছন েয তারা 
ভিবষ�েত এই ধরেনর পদে�েপর জন� ��ত নন। কম �শালায় অংশ�হণকারীরা জািনেয়েছন েয 
েসাশ�াল িমিডয়া সাইট �ক ও ব�া�উইথ কিমেয় েদওয়ার ঘটনােতও অিধকার-সংগঠন�েলার 
�িত��য়া এবং িমিডয়া কভােরজ সীিমত।  

 



 

    

• বাংলােদেশ িড�জটাল অিধকার, িবেশষ কের ই�ারেনট শাটডাউেনর ে�ে� আইিন ও 
�যু��গত, দ�তার অভাব রেয়েছ অংশ�হণকারীরা বলেছন েয বাংলােদেশ িড�জটাল-
অিধকার িবষয়ক স��য় কিমউিন�ট এবং ই�ারেনট শাটডাউেনর �ভাব িনেয় গেবষণার অভাব 
রেয়েছ। এমনিক ই�ারেনট িবি�ত হওয়ার ঘটনা নিথভ� � করার জন� েনটওয়াক� পিরমাপ এবং 
অ�াডেভােকিস সং�া/উেদ�াগেক অবিহত করার জন� �ানীয় বা জাতীয় পয �ােয় েকােনা কিমউিন�ট 
েনই। উ�রদাতারা জািনেয়েছন েয কম�রা েনটওয়াক� িব�ােটর ঘটনা�েলা পিরমাপ কেরন না, 
কারণ তােদর েসই �েয়াজনীয় �যু��গত দ�তা েনই। জিরেপর সংখ�াগির� (৬২.৫%) উ�রদাতা 
জািনেয়েছন েয সং�া�েলার ই�ারেনট িব�াট পিরমাপ ও নিথভ� ��র জন� কািরগরী েডটা সং�হ 
করার স�মতা েনই।  

 
• শাটডাউন চলাকােল দবু �ল কিমউিন�ট�েলােক র�া করার সামথ �� সামান� বা এেকবােরই 

েনই উ�রদাতােদর দুই-তৃতীয়াংশ -- এবং �াি�ক বা সংখ�ালঘু কিমিউিন�টর অ�গ �ত িহেসেব 
িচি�ত �ায় সকল উ�রদাতা -- বেলেছন েয শাটডাউLেনর সময় দুব �ল কিমউিন�টেক সহায়তার জন� 
নাগিরক সমােজর সামথ �� সামান�ই আেছ অথবা এেকবােরই েনই। কম �শালায় অংশ�হণকারীরা 
জািনেয়েছন, পাহাড় ও সমতেলর আিদবাসী েগা���েলার জন� (যারা হতদির� ও সুিবধাব��ত) 
ই�ারেনট পাওয়াটাই �ধান সমস�া। ই�ারেনট শাটডাউনেক �ায়ই এমন এক�ট িনরাপ�া ব�ব�া 
িহসােব িবেবচনা করা হয় যা ধম�য় সংখ�ালঘুেদরেক সরাসির �ভািবত কের।  

 
• অংশ�হণকারীরা একমত েয শাটডাউন েমাকািবলার েকৗশল�েলার মেধ� অনলাইন 

িবে�ষ ও অপতথ� েমাকািবলার িবষয়�টও থাকা উিচত সরকার �ায়ই িবে�ষমূলক ব�ব�, 
সিহংসতার �েরাচনা এবং অনলাইেন �চািরত �জব িনয়�ণ েচ�ার ���য়া িহসােব শাটডাউন 
ব�বহার কের থােক। এই গেবষণায় অংশ�হণকারীেদর মেত, �িত��য়া িহেসেব শাটডাউন েয 
”�েয়াজনীয় বা আনুপািতক” নয়, তা পির�ার করা জ�রী। এজন� এমন �মাণ সরবরাহ করা 
দরকার েয শাটডাউন বরং সংকট এবং ভয়, অিন�য়তা ও ভ� য়া তেথ�র িব�ার আরও বািড়েয় ত� লেত 
পাের।   

বাংলােদেশ শাটডাউন ��িত, �িতেরাধ, �িতহেত অ�াডেভােকিসর জন� েয ধরেনর 
সহায়তা �েয়াজন 

এই মূল�ায়েনর অংশ িহেসেব েয কম �শালা অনু��ত হয়, তােত অংশ�হণকারীরা ই�ারেনট শাটডাউন 
অ�াডেভােকিসর �েয়াজনীয়তা এবং স�মতা িনেয় আেলাচনা কেরেছন এবং ভিবষ�েতর জন� স��িলত 
ল�� ও উে�শ� িনধ �ারণ কেরেছন। এই ল���েলার মেধ� রেয়েছ:  

• িড�জটাল অিধকার িনেয় আ�হী ব��� ও সং�া�েলােক িনেয় এক�ট অনানু�ািনক 
ওয়ািক�ং �প বা েনটওয়াক� গঠন এবং তােদরেক �িশ�ণ, িবেশষ�েদর সে� সংেযাগ 
এবং অন�ান� সহায়তা �দান করা। এই �েপর মাধ�েম ত�ণ এবং িমড-ক�ািরয়ার গেবষক, 
সাংবািদক, িশ�ািবদ, আইনজীবী ও নাগিরক সমােজর �িতিনিধরা েনটওয়াক� িব�াট সং�া� 
আইন ও অিধকার, অথ �নীিত ও সমােজ তার �ভাব, এবং ��িত ও �িতেরােধর জন� কায �কর 



 

    

অ�াডভেকিস স�েক� আেলাচনা করার সুেযাগ পােবন। এই ���য়ার অধীেন তারা িনভ�রেযাগ� ও 
সুরি�ত �যু�� ��াটফম � ব�বহার কের তথ� ও অিভ�তা িবিনময় এবং অন� অংশীদারেদর সে� 
আেলাচনায় স��ৃ হেত পারেবন। �িশ�েণর আেলাচনা ও েকৗশলগত-েযাগােযাগ দ�তাও 
অ�ভ� �� করেত হেব েযন েয েকােনা অ�াডেভােকিস কম �সূিচেত ���পূণ � সরকাির কম �কত�া ও 
�িত�ান, �যু�� েকা�ািন ও ব�বসািয়ক সিমিতেক স��ৃ করা যায়। 

 
• �যু��গত দ�তা গেড় ত�লেত সহায়তা ক�ন এবং চলমান পিরমাপ কায ��েম সহায়তা 

�দান। ই�ারেনট শাটডাউন িবষয়ক অ�াডেভােকিসর িনভ�রেযাগ�তা বাড়ােনার �ােথ � এবং দ�তা 
ব�ৃ�র অংশ িহেসেব এক�ট দলেক েনটওয়াক� পিরমাপ �িশ�ণ েদওয়ার �েয়াজনীয়তা সু��ভােব 
উেঠ এেসেছ। দল�টেক নানান জায়গায় পাঠােত হেব এবং অিভ� আ�জ�ািতক িবেশষ�েদর 
সহায়তা এবং স��িলত িশ�া ও িবকােশর মাধ�েম ��ত করেত হেব। এই িবেশষ� দল�ট 
েনটওয়াক� িব�াট ও পারফরেম� সং�া� তথ��মাণ অ�াডেভােকিসর জন� সরকার ও 
আ�জ�ািতক অ�াডেভােকিস সংগঠন�েলার সে� েশয়ার করেব। এই দল�টেকও েসই িবস্তৃত 
েনটওয়ােক�র অংশ কের ত� লেত হেব যারা সাংবািদক, আইনজীবী এবং সাধারণ জনগণেক 
�যু��গত িবষয়�েলা জানােত পারেব।  

 
• িবিভ� অংশীদার ও কিমউিন�টর ওপর ই�ারেনট শাটডাউেনর ৈবিচ��ময় �ভাব 

(সামা�জক, অথ �ৈনিতক, রাজৈনিতক) িনেয় ব�াপক গেবষণা পিরচালনা করা। এর মেধ� 
অ�ভূ�� করেত হেব খাত ও ইসু�িভি�ক গেবষণা। এর মাধ�েম িবিভ� কিমউিন�ট স��ৃ হেত 
পারেব এবং তােদর ক� নীিতিনধ �ারকেদর কােছ েপৗ�ছােব। এ�েলা অ�াডেভােকিস কম �সূিচেক 
শ��শালী কের। ই�ারেনট সংেযাগ বে�র ফেল অথ �নীিত-সমাজ-রাজনীিতর বাইেরও েযসব �ভাব 
পেড় েস�েলাও গেবষণায় খিতেয় েদখা উিচৎ; েযমন, িমথ�া তেথ�র িব�ার, বাংলােদেশর েভতের ও 
বাইের ব�ু-পিরবােরর সে� েযাগােযােগর ে�ে� �িতব�কতা, িবেশষ কের জ�ির অব�ার সমেয়। 
এে�ে�, অিভবাসী ও দির�েদর মেতা দুব �ল কিমউিন�ট�েলার পাশাপািশ ত�ন এবং যারা কােজর 
জন� িড�জটাল ��াটফেম �র উপর িনভ�র কেরন, তােদর উপর েকমন �ভাব পড়েছ—েসিদেকও 
িবেশষভােব দৃ�� েদওয়া েযেত পাের। 

 
• অ�াডেভােকিস কম �সূিচেত �াি�ক জনেগা��র অংশ�হণ িন��ত করা। �াি�ক 

জনেগা��র স��ৃতা িন��ত করার জন� েসসব নাগিরক সংগঠনেক অ�ভ� �� করেত হেব, যারা 
�িশ�ণ ও েনটওয়ােক�র মাধ�েম এরই মেধ� এসব স�দােয়র আ�া ও িব�াসেযাগ�তা অজ�ন 
কেরেছ। এে�ে�, বাংলা ভাষায় গাইড, অ�াি�েকশন এবং অন�ান� িরেসাস � িবেশষভােব সহায়ক 
হেত পাের। �প�েলার িড�জটাল সা�রতা ও চচ�া অনুধাবেনর মাধ�েম এমন বহৃ�র স�ৃ�করণ 
েকৗশল �েয়াগ করা উিচৎ েযন তােদরেক ে��াপট অনুযায়ী সহায়তা �দােনর িবষয়�েলা 
ভােলাভােব েবাঝা যায়।  এছাড়া, এসব জনেগা��েত অ�াডেভােকিস �� করা উিচত ই�ারেনট 
েসবায় সা�য়ী ও ন�ায� �েবশািধকােরর িবষয়�ট সামেন েরেখ, কারণ িকছ�  স�দােয়র অনলাইেন 
স��ৃ হওয়ার সামথ �� েনই। 

 



 

    

• ত�ণেদর স�ৃ� করার মাধ�েম জনসেচতনতা বৃ��। এই গেবষণায় ত�ণেদরেক মূল 
অংশীদার িহেসেব িচি�ত করা হেয়েছ, কারণ তারা িড�জটাল অবকাঠােমা ব�বহার কের এবং 
িড�জটাল িবষেয় েবশী �ান রােখ। তারা সহেজই িবদ�মান কািরগির দ�তা আয়� করেত পাের এবং 
সজৃনশীল মাি�িমিডয়া কে�� ৈতির করেত পাের। ত�ণেদরেক িড�জটাল অিধকার িবষয়ক 
কােজ স�ৃ� করার �েচ�ার মেধ� গণিশ�া ও সামা�জক মাধ�েম �চারণার পাশাপািশ অফলাইন 
কায ��মও অ�ভ� �� করা উিচত েযন তা সমােজর �াি�ক এবং �ামীণ অংশ�েলােত আরও 
ভালভােব েপৗ�ছােত পাের। িনরাপদ ও সুরি�ত ট�ল ব�বহার এবং �চােরর ে�ে�ও �ধান অংশীদার 
হেত পাের ত�ণ �প�েলা।   

 
• �চারণা ও স�ৃ�করণ েকৗশেল এমন ভাষ� �েয়াজন যা িবে�ষ ও অপতেথ�র িব�ে� 

লড়াইেয় সমাধান িহেসেব শাটডাউেনর অপয �া�তা ত�েল ধরেব। এই গেবষণায় বলা হেয়েছ, 
এমনিক নাগিরক সমােজর েগা���েলার মেধ�ও সা�দািয়ক সিহংসতা সামলােত এবং 
িবে�ষমূলক ব�েব�র িব�ার ব� করেত িনয়�ণমূলক ব�ব�া আেরাপ করার পে� সমথ �ন রেয়েছ। 
সামা�জক মাধ�েম সা�দািয়ক সিহংসতা উে� েদওয়ার জন� �ায়ই �জব এবং িবে�ষমূলক 
�চারণােক দায়ী করা হয় এবং এ�টেক েদেশ অেনক শাটডাউেনর কারণ িহেসেব উে�খ করা হয়। 
কম �শালায় অংশ�হণকারীরা ভ� ল তথ� এবং অনলাইেন ঘৃণা েমাকািবলার মেতা বা�ব সমস�া�েলার 
জন� �েয়াজনীয়, আনুপািতক ও কায �কর সমাধান খুেঁজ েবর করার িদেক েজার িদেয়েছন। একজন 
অংশ�হণকারী মেত, “বাংলােদেশ এরই মেধ� এক�ট [েসাশ�াল িমিডয়া] মিনটিরং িসে�ম রেয়েছ, 
এবং অপতেথ�র উৎস ��াক করার প�িত রেয়েছ; ’িকল সুইচ’-এর িদেক না িগেয়, আমােদরেক 
�ধু এ�টেক আরও কায �কর কের ত� লেত হেব। মাধ�িমক িশ�া পাঠ��মসহ িড�জটাল ও িমিডয়া 
সা�রতার ওপর দীঘ �েময়াদী কম �সূিচও �ণয়ন করা উিচত, েযন মানুষ ভ� য়া তথ� সনা� করেত 
পাের। �জব ও ভ� য়া তথ� ছড়ােনার ে�ে� শাটডাউেনর েনিতবাচক �ভাব অনুধাবেনর জন� আরও 
গেবষণা পিরচালনা, িবেবচনা করা উিচত। 

 
• নীিতিনধ �ারক, েটিলেযাগােযাগ েকা�ািন, আইএসিপ এবং ব�বসায় �িত�ান�েলার 

পাশাপািশ আইন �েয়াগকারী সং�া এবং সংি�� দ�র, েযমন িব�টআরিসেক স�ৃ� 
করার সুেযাগ খঁুেজ েদখা। েয ধারা�ট �ত ও ফল�সূ হেব েসই �ম েমেনই এ�ট করা উিচত। 
�ধান যু���েলার মেধ� থাকেত পাের ই�ারেনট বে�র স�াব� অথ �ৈনিতক �িত এবং সুনামগত 
ঝঁুিকর িবষয়�েলা। িবিভ� অংশীদারেদর মেধ� আ�া বাড়ােনার জন� গেবষণা ও �মাণিভি�ক তথ� 
জািনেয় িনয়িমত আেলাচনা পিরচালনা ল�� হওয়া উিচৎ। বাংলােদশী ে��াপেট জবাবিদিহমূলক 
ই�ারেনট পিরচালনার জন� ব�-অংশীদার িভি�ক প�িত �েয়াজন। িবে�ষমূলক ব�ব� ও �জব 
িনয়�েণর উ�ম চচ�া এবং �েয়াজনীয় ব�ব�া গেড় ত� লেত হেব এমন ভােব েযন তা মানবািধকার 
ল�ন এবং ভীিত ও অিন�য়তা ৈতির না কের। এ জন� আরও েবিশ আেলাচনা জ�ির। এছাড়া, 
শাটডাউন আেরােপর িবদ�মান প�িত বা ে�ােটাকল ��তা আনেত িবিভ� ধরেনর ব���েক 
স��ৃ করা দরকার। েদেশ শাটডাউেনর অথ �ৈনিতক �ভাব স�েক� আেরা গেবষণার জন� 
নাগিরক সমাজ ও ব�বসায়ী সংঘ�েলা ���পূণ � ভূিমকা পালন করেত পাের। বাংলােদশ ই�ারেনট 
গভেন �� েফারাম এবং আ�জ�ািতক সংগঠন, ই�ারেনট েসাসাই�টর বাংলােদেশর অধ�ােয়র মেতা 
িবদ�মান মাি�-ে�কেহা�ার েফারােমর মেধ� সহেযািগতার জন� পিরসর ৈতিররও সুেযাগ রেয়েছ।   



 

    

এসব সুপািরশ বত�মােন ই�ারিনউেজর অপ�টমা �কে�র মাধ�েম বা�বািয়ত হে� এবং কাজ�টেত 
অংশ�হণ ও সহায়তার জন� আ�হীেদর আমরা এই গেবষণার েলখকেদর সে� েযাগােযােগ উৎসািহত 
করিছ । 

এই িবষেয় এবং অপ�টমার অন�ান� ই�ারেনট শাটডাউন অ�াডেভােকিসর �েয়াজনীয়তা িবষয়ক 
�িতেবদন, আমােদর প�িত, ি�েপয়ার অ�া� ি�েভ� েনটওয়াক�  এবং িরেসাস � স�েক� আরও তেথ�র জন� 
আমােদর সে� েযাগােযাগ ক�ন (miraj@digitallyright.org ও lhenderson@internews.org) 
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