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টপ্রি লরললজ 

 

িাম্প্রলতককাদল গভীর উদেদগর িাদে পলরললিত হদে ট , লবলভন্ন িািালজক ট াগাদ াগ িাধ্যি, ট িি টেিবুক, েুইোর এবাং ব্লগ 

িাইদে  ইিলাি ধ্িম ও হ রত টিাহাম্মে (িাাঃ) টক কোি কদর এক টেণীর কুচক্রী িহল  উস্কালিিলুক ও কুরুলচপূণম টপাস্ট, 

কদিন্ট,ছলব, কােুমি ইতযালের িাধ্যদি বাাংলাদেদশর িহজ, িরল ও ধ্িমভীরু িািুদের ধ্িমীয় অিুভূলতদত আঘাত করার অপদচষ্টা 

চালাদে। বাাংলাদেদশর টেললদ াগাদ াগ বযবস্থার লিয়ন্ত্রক লহদিদব লবলেআরলি এিব ঘেিায় তীব্র ঘৃণা ও লিন্দা প্রকাশ করদছ। িরকার 

এিব লবভ্রালিিূলক অপপ্রচারও ধ্িমীয় িাংহলতদত আঘাতকারী প্রচারণা বদে  বদ্ধপলরকর। ইদতািদধ্য প্রধ্ািিন্ত্রীর কা মালয় কতৃমক এ 

লবেদয় একলে কলিলে গলিত হদয়দছ,  ার িেিয লহদিদব লবলভন্ন িন্ত্রণালয় ও আইি প্রদয়াগকারী িাংস্থার পাশাপালশ লবলেআরলির 

কিমকতমাও লিদয়ালজত রদয়দছি। তাছাড়াও ইন্টারদিদের অপবযবহার টরাধ্কদে লবলেআরলি কতৃমক লিয়লিত এি এি এি এর িাধ্যদি   

জিগণদক  অবলহত করা হদে। 

 

লিেযাচার ও লবভ্রালিিূলক অপপ্রচার বদে এবাং িকু্ত লচিা ও স্বাধ্ীি িত প্রকাদশর স্বাদেম লবলেআরলি জিগণদক িাদে লিদয় কাজ করার 

বযাপাদর িবমো িদচষ্ট এবাং এ িম্পলকমত টকাি অপপ্রপচাদর লবভ্রাি িা হদয় ধ্িমীয় ও িািালজক িম্প্রীলত রিায় লবলভন্ন িািালজক 

ট াগাদ াগ িাধ্যি, ট িি টেিবুক,েুইোর, এবাং লবলভন্ন ব্লগ টেদক প্রাপ্ত ধ্িমলবদেেী ও কুরুলচপূণম টপাস্ট, কদিন্ট ,ছলব, কােুমি ইতযালে 

িম্পলকমত তেয লবলেআরলিদক অবলহত কদর  িহদ ালগতা করার জিয লবদশেভাদব অিুদরাধ্ করা  াদে। 

 

ইন্টারদিদের িাধ্যদি এিব অপপ্রচার বাাংলাদেশ েণ্ডলবলধ্ ২৯৫/২৯৫(ক)/২৯৮ ধ্ারা ও আইলিলে অযাক্ট ২০০৬ এর ৫৭ ধ্ারা এর 

পলরপন্থী ও শালিদ াগয অপরাধ্ এবাং ২০১২ িাদলর লরে লপলেশি িাং- ৮৮৬ এর লিদেমশিার িুস্পষ্ট লঙ্ঘি। তাছাড়াও বাাংলাদেশ 

টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ আইি ২০০১ এর ৩০(১)(ছ)/৩১(২)(ণ)/৭৩(২)/৮৪(২)-ধ্ারা অিুিাদর তেয প্র ুলক্তর  ো ে বযাবহার 

লিলিতকরদণর লদি লবলেআরলি, টেললদ াগাদ াগ লাইদিন্সধ্ারী,ইন্টারদিে বযবহারকারী  টকাি বযলক্ত বা প্রলতষ্ঠাদির লিকে 

প্রদয়াজিীয় তেয  পাওয়ার এখলতয়ার রাদখ এবাং উক্ত তেয চালহোিু ায়ী  প্রোদির বাধ্যবাধ্কতা রদয়দছ। এ টিদে আইি 

অিািযকারীর আলেমক জলরিািা ও শালির লবধ্াি রদয়দছ। 
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