
শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ 

রংপুর  

 

প্রশ্ন: ভার্চয়ুাল মাধ্যদম ককান ব্যশি বা কিশলশিটি তার পশরচয় শেদয় শভশিও কদল কর্থা বলদত চাইদল তার িাদর্থ কর্থা বলা উশচৎ 

হদব শকনা?  

 

উত্তরঃ ককবল পশরশচত শপ্রয়িনদের িদেই শভশিও কদল কর্থা বলা উশচত। অদচনা বা অনলাইদন হঠাৎ পশরশচত হওয়া করও 

িদে শভশিও চযাট কর্থদক শবরত র্থাকা। এমন শকছু বলা বা করা উশচত নয় যা পরবতী িমদয় প্রকাি হদল আপনার ক্ষশতর 

আিংকা আদে। 

শভশিও চযাট কর্থদক ততশর হওয়া িমস্যাগুদলার একটি বড় অংি হদলা, অপর প্রাদের ব্যশি শভশিও করকি ুকরদে শক না। আনন্দ 

বা আদবদের বদি একাে ব্যশিেত বা শবদিষ মুহূদত ুকরা শভশিও কলগুদলা অদনদকই করকি ুকদর র্থাদক। ভুদল, 

অিাবধানতাবিত বা ব্যশিেত আদরাদির ফদল কিগুদলা কখদনা কখদনা েশড়দয় যায় ওদয়দব অনাকাশিত ব্যশিদের মদধ্য। 

এদত িামাশিকভাদব িম্মানহাশন হওয়ার ঘটনাও কিানা যায়। এদক্ষদে ককান কিশলশিটি অর্থবা অন্য ককান ব্যশির িাদর্থ শভশিও 

কদল কর্থা বলদত ইদে হদল যর্থাযর্থ িতকুতা অবলম্বন করদত হদব।  

 

প্রশ্নঃ পদনাুগ্রাশফযুি িাইটগুদলাদক স্থায়ী ভাদব বন্ধ করা যায় শকনা?  

 

উত্তরঃ কেদি পদনাু ওদয়বিাইট বদন্ধ একাশধকবার উদযাে কনওয়া হদলও এিব িাইট পুদরাপুশর ব্লক করা িম্ভব হয়শন। শকছুশেদনর 

িন্য বন্ধ করা কেদলও পরবতীদত িাইটগুদলা িচল হদয় যায়। েত ৮ বের ধদর িরকাদরর একটি মন্ত্রণালয় িশরয়ভাদব উদযাে 

শনদয় পদনাু িাইট   বদন্ধর লদক্ষয কাি কদর যাদে । পদনাু িাইট বন্ধ করদত না পারার কপেদন প্রযুশিেত িক্ষমতার অভাবও 

একটি বড় কারণ বদল িানা কেদে। িংশিষ্টরা বলদেন, পদনাু িাইট কাশরেশরভাদব িতভাে বন্ধ করা িম্ভব নয়। তদব ৯০ ভাে বন্ধ 

করা িম্ভব। িতভাে বদন্ধর কচষ্টা করাও উশচত নয়। তাহদল কি কচষ্টা ব্যর্থওু হদত পাদর। 

 

মূল শবষয়টি হদলা আমাদের কেদি যশে পদনাুগ্রাশফ িাইট র্থাকদতা তাহদল তা বন্ধ করা কযত বা িম্ভব হদতা। শকন্তু িমস্যা হদলা 

ইউটিউদব। এখন পদনাুগ্রাশফর বড় কিাি ুহদলা ইউটিউব। ইউটিউদব বন্ধ করা কঠিন। ইউটিউদবর এ ধরদনর কনদটন্ট আমাদের 

কশমউশনটি স্ট্যান্ডাদিরু িদে যায় না। িরকার কফিবুদকর িদে কযমন আইি কিশকংদয়র িায়োয় কযদত কপদরদে, তাদেরদক শকছু 

শুনদত বা করদত বাধ্য করদত কপদরদে কতমশন ইউটিউদবর িদে করদত পারদল পদনাুগ্রাশফও শনয়ন্ত্রদণ আনদত পারা যাদব।  

 

অদটাবদরর মদধ্য কেদি ইউটিউদবর অশফি চালু হদে। অশফি চালুর পদর এই শবষদয় িরকার  ইউটিউদবর িদে কর্থা বলদবন। 

আোমী নদভম্বদর কটশলদযাোদযাে শবভাে কর্থদক একটা প্রকল্প চালু হদত যাদে। ওই প্রকল্প চালু হদল স্থায়ীভাদব এিব িাইট বন্ধ 

করা িম্ভব হদব। 

 


