অনলাইেন আেরা সক্িরয় বাংলােদশ
আওয়ামী লীগ
িবশ্ব জুেড় িবগত প্রায় এক বছর অিধকাংশ মানুষ রেয়েছ অেনকটা
গৃহবন্দী। বাংলােদেশ স্বল্প পিরসের অিফস কার্যক্রম শুরু হেলও
ঘেরর বািহেরর জগত সম্পর্েক জানার জন্য বর্তমান সমেয় সবচাইেত েবিশ
ব্যবহার হচ্েছ মুেঠােফান। মানুেষর এই চািহদা ও প্রেয়াজনীয়তার কথা
মাথায় েরেখই মহামারীর শুরু েথেক অনলাইেন েবশ সক্িরয় অবস্থােন
িছেলা বাংলােদশ আওয়ামী লীগ। সেচতনতা সৃষ্িট, সিঠক তথ্য প্রদান,
গুজব েমাকািবলা ও সরকােরর িবিভন্ন িদক িনর্েদশনার কথা েকািট
মানুেষর কােছ েপৗঁেছ িদেয়েছ বর্তমান ক্ষমতাসীন এই রাজৈনিতক দলিটর
ওেয়ব িটম ও িসআরআই।

িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্িলউএইচও) েকািভড-১৯ েক ‘প্যানেডিমক’
েঘাষণার পাশাপািশ ‘ইনেফােডিমক’ িহেসেবও েঘাষণা কের। আর েস কারেণই
মানুষেক সেচতন করেত কেরানাকাল ও পরবর্তী বাংলােদশ িনেয় ১২ পর্েবর
অনলাইন আেলাচনা অনুষ্ঠান ‘িবয়ন্ড দ্য প্যানেডিমক’ আেয়াজন করা হয়।
কেরানা পরবর্তী সমেয়র জন্য েদেশর মানুষেক প্রস্তুত করার লক্ষ্েয
আেয়ািজত এই অনুষ্ঠান দারুণ জনপ্িরয়তা পায়। এই লাইভ অনুষ্ঠান েদেখ
প্রায় ১২ লােখর েবিশ মানুষ।

শুধু কেরানা ভাইরােসর িবরুদ্েধ সেচতনতা সৃষ্িট নয়, বরং আওয়ামী
লীগ
ও
তার
অঙ্গসংগঠনগুেলার
িবরুদ্েধ
গুজব,
অপপ্রচার
ও
প্েরাপাগান্ডা রুেখ িদেতও িনয়িমত কাজ কের যাচ্েছ আওয়ামী লীেগর
ওেয়ব িটম।

সম্প্রিত হঠাৎ কেরই গুজব েশানা যায় ইেডন কেলজ ছাত্রলীেগর একজন
েনত্রী িভিপ নূর এবং তার সহেযাগীেদর িবরুদ্েধ ধর্ষণ মামলা দােয়র
কেরেছন। িভিপ নূেরর সমর্থকেদর পক্ষ েথেকও দািব করা হয় ছাত্রলীেগর
মদেদ এই ধর্ষণ মামলা করা হেয়েছ। িকন্তু পরবর্তীেত জানা যায়, ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়র এক িশক্ষার্থী এই মামলা দােয়র কেরেছন, েয কখনই

ছাত্রলীেগর েকান পেদ িছেলা না।

অক্েটাবর মােসর ৩ তািরখ হঠাৎ গুজেব েশানা যায় েসন্টার ফর িরসার্চ
অ্যান্ড ইনফরেমশন (িসআরআই) এর সমন্বয়েকর দািয়ত্ব েথেক অব্যাহিত
েদয়া হেয়েছ তন্ময় আহেমদেক। যিদও িসআরআই সূত্র ও তন্ময় আহেমেদর
সঙ্েগ কথা বেল জানা যায়, েতমন েকান িবষেয় এখন পর্যন্ত কখন
আেলাচনাই করা হয়িন।

মার্চ মােস প্রথম লকডাউন েঘাষণার পর ‘ঘর েথেক বািহের েবর হওয়া
মানুষেদর পুিলশ লািঠচার্জ করেছ’ এমন কথা প্রচার হেত থােক
েফসবুেক। পরবর্তীেত পুিলশ মাস্ক পের মারধর করেছ এমন ছিবও আেস
েফসবুেক। িকন্তু িবষয়িটর েখাঁজ িনেয় জানা যায়, ফেটাশেপর মাধ্যেম
পুরতান ছিবেত মাস্ক ব্যবহার কের েফসবুেক ছিড়েয় েদয়া হচ্েছ।

এ ছাড়াও খাদ্য না েপেয় েদেশর িবিভন্ন স্থােন মৃত্যুর খবরও ছিড়েয়
েদয়া হেয়েছ েফসবুেক। েসই সকল স্থােন প্রশাসন েখাঁজ িনেত িগেয়
জানেত পাের, খাদ্েযর অভােব নয়, বরং বার্ধক্যজিনত কারেণ মৃত্যু
হেয়েছ।

সাভাের এক নারী সন্তােনর খাবােরর দুধ েযাগার করেত িনেজর চুল
িবক্ির করেছন এমন একিট সংবাদ খুব দ্রুত ছিড়েয় পেড়। এই সংবাদিট
ব্যবহার কের, অেনেকই েনিতবাচক মন্তব্য কেরন কেরানাকােল সরকােরর
ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম িবষেয়। এ ঘটনায় েসখােন পরিদনই প্েররণ করা
হয় সাভার প্রশাসনেক। স্থানীয় আওয়ামী লীগ এক েনতাও েসখােন চেল যান
ঐ নারীর েখাঁজ িনেত। পরবর্তীেত জানা যায়, এই নারী িনয়িমত িনেজর
চুল িবক্ির কের আয় কেরন। এই খবর প্রচার হওয়ার আেগই তার কােছ
সহায়তা প্রদান করা হেয়েছ এবং খবরিট িতিন িনেজ েদনিন বরং তার
কাছাকািছ থাকা অন্য এক মিহলা কােজর বুয়া িহেসেব কাজ করার সময়
কথাগুেলা বেলন যা েসই বািড়র একজন েফসবুেক েলেখন। পুেরা িবষয়িট
িনছক গুজব ছাড়া আর িকছু িছেলা না।

গত বছেরর সবচাইেত উল্েলখেযাগ্য গুজেবর একিট, ‘পদ্মােসতু িনর্মােণ

মানুেষর মাথা লাগেব। এর প্রিতিট িপলাের মানুেষর মাথা িদেয় ঢালাই
করা হেয়েছ এবং েসই জন্য েছাট বাচ্চােদর ধের িনেয় যাওয়া হচ্েছ।’
এই েছেল ধরা গুজব এমন এক অবস্থায় েপৗঁছায় েয এই ঘটনায় বাড্ডায় এক
নারী গণিপটুিনেত মারা যায়।

এ ছাড়াও সার্িবক কেরানা পিরস্িথিত েথেক শুরু কের েদেশর জন্য
গুরুত্বপূর্ণ েয েকান ইস্যু িনেয় বর্তমােন সামািজক েযাগােযাগ
মাধ্যেম িবেশষত েফসবুক এবং ইউিটউেব েশানা যাচ্েছ িবভ্রান্িতকর সব
তথ্য যা মূলত গুজব। আর এই গুজব েমাকােবলায় সিঠক তথ্য উপস্থাপেন
সক্িরয়ভােব কাজ কের যাচ্েছ আওয়ামী লীেগর ওেয়বিটম।

গেবষণা সংস্থা েসন্টার ফর িরসার্চ অ্যান্ড ইনফরেমশন (িসআরআই) এবং
আওয়ামী লীেগর ওেয়ব িটেমর সমন্বয়ক প্রেকৗশলী তন্ময় আহেমদ বেলন,
‘মহামারীর সূচনালগ্ন েথেক মানুষেক সেচতন কের তুলেত মাঠ পর্যােয়
এবং ভার্চুয়াল জগেত সক্িরয় িছেলা আওয়ামী লীগ। েদেশ কেরানা েরাগী
শনাক্ত হবার আেগ েথেকই আওয়ামী লীগ অনলাইেন িবিভন্ন সেচতনতা
কার্যক্রম চালায়। মার্চ মাস েথেক এখন পর্যন্ত িভিডওগ্রািফ,
তথ্যিচত্র প্রদর্শেনর পাশাপািশ
িনর্েদশনা, স্বাস্থ্য িনর্েদশনা

মানুষেক
ও জরুির

সেচতন করেত সরকাির
েসবা প্রদােনর তথ্য

প্রচার কের আসিছ আমরা। এ ছাড়াও সম্প্রিত সমেয় লকডাউন ও সমােবেশ
িনেষধাজ্ঞা থাকায় আওয়ামী লীেগর দলীয় িবিভন্ন কার্যক্রম ও
িদবসগুেলা অনলাইেন ওেয়িবনােরর মাধ্যেম সম্পন্ন করা হেয়েছ।
ভার্চুয়ািল সকলেক সংযুক্ত রাখার জন্য এই উদ্েযাগ েনয়া হেয়েছ।’

‘িবয়ন্ড দ্যা প্যানেডিমক’ অনুষ্ঠােনর পাশাপািশ েশােকর মাস আগস্েট
েবশ িকছু ওেয়িবনােরর আেয়াজন কের আওয়ামী লীেগর ওেয়বিটম। ১৫
আগস্েটর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ, েস সময় বাংলােদেশর সার্িবক অবস্থা,
বঙ্গবন্ধুেক হত্যার পর বাংলােদশেক েমৗলবাদী রাষ্ট্ের পিরণত করার
েচষ্টা, েসখান েথেক েশখ হািসনার গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম এবং ২১
আগস্েট তােক হত্যা েচষ্টাসহ বঙ্গবন্ধুেক হত্যার েনপথ্েয থাকা
ব্যক্িতেদর িবষেয় আেলাচনা করা হয় ওেয়িবনারগুেলােত।

আওয়ামী লীেগর প্রিতষ্ঠাবার্িষকীেতও সারা েদেশ সম্েমলন ও িমিছেলর

বদেল অনলাইেন ওেয়িবনােরর আেয়াজন করা হয়। একইভােব
আেয়াজন করা হয় েশখ কামােলর জন্মিদন উপলক্েষ।

ওেয়িবনােরর

শুধু েসপ্েটম্বর মােস েশখ হািসনার জন্মিদন উপলক্েষ এবং তার
েনতৃত্েব এিগেয় যাওয়া বাংলােদেশর িচত্র তুেল ধরেত আেয়াজন করা হয়
একািধক ওেয়িবনার।

আওয়ামী লীেগর স্টুিডও কার্যক্রম: আওয়ামী লীেগর ওেয়ব িটেমর নতুন
কার্যক্রেমর অংশ িহেসেব েকন্দ্রীয় েনতৃবৃন্দ, েজলা ও উপেজলা
েনতৃবৃন্দ, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী পিরষেদর সদস্যেদর সাক্ষাৎকার
গ্রহণ কার্যক্রম পিরচালনা করা হচ্েছ। েযখােন ওেয়ব িটেমর
স্টুিডওেত তরুণেদর রাজনীিতেত অংশগ্রহণ, েশখ হািসনার েনতৃত্েব
বাংলােদেশর অগ্রযাত্রা, রাজৈনিতক স্মৃিতচারণ, িভশন ২০৪১, েডল্টা
প্ল্যান িনেয় আওয়ামী লীেগর ভিবষ্যৎ পিরকল্পনা ইত্যািদ িবিভন্ন
িবষেয় এই েনতৃবৃন্েদর সাক্ষাৎকার গ্রহণ কার্যক্রম চলেছ।

আওয়ামী লীেগর উপকিমিটর অনলাইন কার্যক্রম পিরচালনা: আওয়ামী লীেগর
িবিভন্ন উপকিমিটর ওেয়িবনার ও অনলাইন কার্যক্রেমর েটকিনক্যাল
সােপার্ট এবং লাইভ অনুষ্ঠানগুেলা িবিভন্ন গণমাধ্যেমর েফসবুক েপেজ
সম্প্রচার এবং অনুষ্ঠান পরবর্তী সাংবািদকেদর তথ্য সরবরােহর
যাবতীয় কাজ কের যাচ্েছ িসআরআই এবং আওয়ামী লীেগর ওেয়ব িটম। এেদর
মধ্েয ঢাকায় িনযুক্ত িবিভন্ন েদেশর কূটনীিতকেদর সঙ্েগ আওয়ামী
লীেগর আন্তর্জািতক িবষয়ক উপকিমিটর একািধক ওেয়িবনাের িবেশষভােব
উল্েলখেযাগ্য। এ ধরেণর ওেয়িবনােরর মাধ্যেম িবিভন্ন েদেশর সঙ্েগ
বাংলােদেশর সম্পর্ক আেরা দৃঢ় হেব মন্তব্য কেরেছন অনুষ্ঠােন
উপস্িথত কূটনীিতকবৃন্দ। আন্তর্জািতক উপকিমিটর পাশাপািশ আওয়ামী
লীেগর িশক্ষা িবষয়ক উপকিমিট, দুর্েযাগ িবষয়ক উপকিমিট, বন ও
পিরেবশ িবষয়ক উপকিমিট ও মিহলা ও িশশু িবষয়ক উপকিমিটসহ েবশ িকছু
উপকিমিটর ওেয়বিনর এবং সকল উপকিমিটর অনলাইন কার্যক্রেমর জন্য
প্রেয়াজনীয় সহায়তা প্রদান করেছ এই ওেয়ব িটম।

বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর ওেয়বসাইট, েফসবুক েপজ, টুইটার,
চ্যােনল সহ অনলাইেন থাকা যাবতীয় অিফিসয়াল কার্যক্রম

ইউিটউব
চািলেয়

যাচ্েছ এই ওেয়ব িটম।

মহামারীকােল
ভার্চুয়াল
কার্যক্রম
সিঠকভােব
পিরচালনার
জন্য
বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর ওেয়ব িটম ও িসআরআই-েক ধন্যবাদ জানান
আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কােদর। এক িভিডও বার্তায়
িতিন বেলন, ‘কেরানা েমাকােবলায় সরকােরর সকল পদক্েষপ সামািজক
েযাগােযাগ মাধ্যেম ব্যপক ভােব প্রচােরর পাশাপািশ কেরানাকাল ও
পরবর্তী বাংলােদশ িনেয় অনলাইন আেলাচনা অনুষ্ঠান ‘িবয়ন্ড দ্য
প্যানেডিমক’ আেয়াজন করায় আিম এএলিবিড ও িসআরআই িটমেক আন্তিরকভােব
ধন্যবাদ জানচ্িছ।’

আওয়ামী লীেগর দপ্তর সম্পাদক িবপ্লব বড়ুয়া ওেয়ব িটম ও িসআরআই-এর
এই কার্যক্রেমর প্রশংসা কের বেলন, কেরানা মহামারীর এই সমেয়
প্িরন্ট ও ইেলক্ট্রিনক িমিডয়ার েথেক সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম
ব্যবহাের েবিশ আগ্রহ সকেলর। বাংলােদেশর মানুেষর হােত হােত
ইন্টারেনট েসবা েপৗঁেছ েদয়ার জন্য িডিজটাল বাংলােদেশর আর্িকেটক্ট
সজীব
ওয়ােজদ
জয়
এবং
িডিজটাল
বাংলােদেশর
রূপকার
মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনােক ধন্যবাদ। এরফেল মানুেষর কােছ দ্রুততম
সমেয় েযমন তথ্য েসবা েপৗঁেছ েদয়া যাচ্েছ, েতমিন িবএনিপ-জামায়ােতর
মুক্িতযুদ্ধ িবেরাধী একিট শক্িত সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম
ব্যবহার কের িবভ্রান্িতকর তথ্য ছিড়েয় িদচ্েছ। এই অপশক্িতর গুজব ও
প্েরাপাগান্ডার ফাঁদ েথেক েদেশর মানুষেক রক্ষা করেত এবং এই
অপশক্িতেক েমাকােবলায় কাজ কের যাচ্েছ আওয়ামী লীেগর ওেয়ব িটম ও
িসআরআই। সমেয়র পিরক্রমায় আেরা বড় পিরসের এই কার্যক্রম পিরচালনা
করা হেব। আশা করিছ ভিবষ্যেত িসআরআই-এর সঙ্েগ বাংলােদশ আওয়ামী
লীেগর দপ্তর আেরা িনিবড়ভােব তােদর এই কার্যক্রম পিরচালনা করেব।

