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প্রধান লেখকরা – ত�োর্ো ররকোর, প্রণব এম ববদোরর আর গুরশোওযোদ ত্োভোর

গবেষকরা – তমঘো বমশ্র, ত�োর্ো ররকোর, প্রণব এম ববদোরর

বেবেষ ধন্যোদ – আন্ো লিজ থমোর, রোনো জোরভদ, রোবনিক চ্োটোজজী, রোঘব আহুজো।

আনুোদক – বরঞ্চন চ্োটোজজী আর রোবিদ আিোরমদ

নকো – www.designbythink.co.za

ল্াোে বিবিনফরবেেন ইনবিক্স একটি UK বভ�্ব�ক অ-িোভকোবর রংস্ো তেটো ব�নটি বনব�র 
ওপর বনরভবর� – বনররপক্ষ�ো, স্োধীন�োএবং স্চ্ছ�ো। আমোরদর উরদেশ এমন একটি পৃবথবী ত�বর 
করর �িো, তেখোরন আমরো বমবিযোর ওপর ববশ্োর করর� পোবর। আমোরদর িক্ষ্ িরিো লজবিআই-এর 
মোধ্রম রব্ ববরশ্র বমবিযো রোইটগুলির প্রকৃ� রময স্যংলরিয ঝঁুবক তরটিং প্রদোন করর এই িোরোরনো 
ববশ্োর তক লিবররয আনো। লজবিআই রম্পূণ্ ভোরব অরোজননব�ক। আমোরদর উপরদষ্ো মন্ডলি 
আন্তজ্োব�ক ববরশশজ্ঞরদর বনরয গঠি�, েোরো অপপ্রচোর, শুচকোঙ্ক আর প্রজলুতি, এই ব�নটি ববষরয 
পোরদশজী। আররো খবররর জন্, www.disinformationindex.org এ েোন।

দ লিন্টর ফর ইন্টারবনট এন্ড লিািাইটি, ভোরর�র একটি অ-িোভকোবর রংস্ো, তেটি বনব� এবং 
বশক্ষোগ� দষৃ্টিরকোরণর মোদ্ধরম, ইন্োররনট আর বিলজটোি প্রজলুতির ওপর আন্তরববষযক গরবশনো 
করর। আররো খবররর জন্, www.cis-india.org এ েোন।
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বিষয়-শুবি
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সংৈোদ শিযপে, এই পশিৈি্ত যেি সোযে এযসযে অযেক ঝঁুশক, িোি ময্ট্য একটি হযলো 
ভুল িত্থ। ককোশভড-19 অশিমোিীি সমযে, ভুল িেট্য এমে একটি ইেয�োযডশমক বিিী 
কযিযে ক�টি জেস্োে্ত, শেিোপত্ো এৈং প্রশিক্রিেো, এই শিেটি ক্জশেস কক অত্ন্ত হোশে 
কিযে। ককোযেো কদি ৈো শমশডেো ৈোজোি, এই হুমশক কেযক মুক্ত েে। এই ভুল িেট্যযক 
গণপ্রভোৈ আি অপপ্রচোি এি হোশিেোি শহযসযৈ ৈট্যৈহোি কিো হযছে।

ভুল িত্থি সোযে সংস্কৃ শিৈোে ভোযৈ �ুদ্ধ কিোি জেট্য আমোযদি এই শসযটেম এৈং িোি 
অে্তোেে কক কৈহি কিোি উপোে খঁুযজ কৈি কিযি হযৈ আি এই ৈট্যোপোযি ক্জশডআই 
শেযজি মযেোয�োগ ককন্দ্রিি কযিযে। ক্জশডআই কি আমোযদি এই শৈশ্োস ক� শেউস 
সোইযেি শৈভ্োক্ন্তি ঝঁুশক কিোি জেট্য, একটি স্ো্ীে, শৈশ্স্ত এৈং শেিযপক্ষ কিটিং এি 
প্রযেোজে।

এই ঝঁুশক কিটিং-এি উপজে, শৈজ্োপেদোিো এৈং শৈজ্োপেপ্র�ুক্ক্ত সংস্োেিো এেো 
শেন্দচিি কিোি জেট্য কিযি পোযি, ক� িোিো শেযজযদি অেলোইে শৈজ্োপযেি খিচ কক 
কসখোযেই শেযদ্ত শিি কযি ক�খোযে িোযদি শেযজযদি ব্ট্যোন্ড-সিুক্ষো আি অপপ্রচোি কম 
কিোি িম্োৈেো েোযক। ক্জশডআই -এি গযৈষণো, একটি সংৈোদ কডোযমইযেি শৈভ্োক্ন্তি 
ঝঁুশক সম্পযক্ত  শৈশ্স্ত এৈং শেিযপক্ষ মূলট্যোেে প্রদোে কযি।

ক্জশডআই, শৈষেৈস্তু, কম্তক্ষম এৈং প্রসঙ্গ কদযখ, অেলোইে ৈট্যৈহোিকোিীযদি একটি 
সংৈোদ সোইযেি কডোযমইে স্তযিি মোত্ো-এি ৈট্যোপোযি জোেোে। এই প্রশিযৈদেটি, 
ক্জশডআই-এি ঝঁুশক কিটিং পদ্ধশিি ৈট্যৈহোি কযি, ভোিযিি শকেু ঘে -ঘে পশিদশি্তি 
শমশডেো সোইযেি �লো�ল জোেোে। এই েমুেো িো টি কি িোশমল শেল - ইংযিক্জ, শহন্দদি 
ও ৈোংলো সংৈোদ স্োেিো। কমোে ৫৬ টি ওযেৈসোইযেি মূলট্যোেে কিো হযেশেল। এই 
কদিটি কক ৈোঁচোি কোিণ এি আকোি, বৈশচত্িো: সোস্কৃ শিক এৈং ভোষোগি ভোযৈ, এৈং 
এি সোমশরিক ঝঁুশক।

মূলট্যোেে এৈং প্রশিযৈদেটি, কসন্টি �ি ইন্টোিযেে এন্ড কসোসোইটি ইে ইক্ন্ডেং সোযে 
বিিী কিো হযেযে।

েুখেন্ধ

ওবয়ে-এর আবেষ্াবরর 
পর লেবক, আেরা 
বকভাবে আোবদর জীেন 
অনোইন এেং অফলেন 
োদ্ধবে কাটাই, োর েবধ্য 
অগুনবে পবরেে্তন হয় 
দঁাবিবয়বে। এর েবধ্য, 
আেরা বকভাবে িংোদ 
এর অে্তায়ন, উৎপাদন 
আর োর প্রিেন কবর, 
লিটা ও অন্তভ্্ত ক্ত আবে।
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িারণী 1 - শমশডেো সোইেগুক্ল ভোিযি কিে কিো হযেযে (ৈণ্তোেুরিযম)

সিংবাদ নালী রিারিইন সিংবাদ নালী রিারিইন

অমর উজালা www.amarujala.com দৈবিক জাগরণ www.jagran.com

আিন্দিাজার পবরিকা www.anandabazar.com দৈবিক ভাস্কর www.bhaskar.com

ইন্ডিয়া.কম বিউজ www.india.com বিউ ইন্ডিয়াি এক্সপ্রেস www.newindianexpress.com

ইন্ডিয়া টিবভ বিউজ www.indiatvnews.com বিউজ 18 www.news18.com

ইন্ডিয়া টুপ্ে www.indiatoday.in বিউজ স্টাক লাইভ www.newstracklive.com

ইন্ডিয়া রাগ indiarag.in বিউজ ট্রেডি www.newstrend.news

এই সময় eisamay.indiatimes.com পবরিকা www.patrika.com

এিবেটিবভ www.ndtv.com পাঞ্াি ট্কসাবর www.punjabkesari.in

এবিবপ লাইভ news.abplive.com/live-tv ফার্স্ট ট্পার্ www.firstpost.com

এবিয়াপ্িট বিয়যুএপ্িল newsable.asianetnews.com বিজপ্িস ইন্াইের ইন্ডিয়া www.businessinsider.in

অপ-ইন্ডিয়া www.opindia.com বিজপ্িস টুপ্ে www.businesstoday.in

কলকাতা বিউজ calcuttanews.tv বিজপ্িস র্ট্াডিােস্ট www.business-standard.com

কলকাতা24x7 www.kolkata24x7.com মপ্িারমা অিলাইি www.manoramaonline.com

গুলপ্ত www.gulte.com মাতৃভূবম www.mathrubhumi.com

জিিত্া www.jansatta.com লাইভ বমণ্ট www.livemint.com

বয বিউজ zeenews.india.com বমব্েয়ািামা www.medianama.com

টাইমস অফ ইন্ডিয়া timesofindia.indiatimes.com বরপািন্লক ওয়ার্স্ট www.republicworld.com

টাইমস িাও www.timesnownews.com ট্রবেফ www.rediff.com

বরিিুট্ি ইন্ডিয়া www.tribuneindia.com িতস্ট মাি পবরিকা bartamanpatrika.com

ট্েকি ট্েরর্ www.deccanherald.com ওয়াি-ইন্ডিয়া www.oneindia.com

ইকিবমক টাইমস economictimes.indiatimes.com ওপ্য়িৈবুিয়া hindi.webdunia.com

 ইন্ডিয়াি এক্সপ্রেস indianexpress.com স্ক্রল scroll.in

বৈ ন্রেন্ট theprint.in স্বরাজ্জ মাগ swarajyamag.com

বৈ ফাইিািবিয়াল এক্সপ্রেস www.financialexpress.com সাকবি ট্পার্ english.sakshi.com

বৈ ওয়াইর thewire.in সংিাৈ রেবতবৈি www.sangbadpratidin.in

বৈ ট্র্টসমট্াি www.thestatesman.com বেন্দ িও hindnow.com

বৈ বেন্দু www.thehindu.com লাইভ বেন্দসু্াি www.livehindustan.com

বৈ বেন্দ ুবিজপ্িস লাইি www.thehindubusinessline.com বেন্দসু্াি টাইমস www.hindustantimes.com
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পবরিয়

দষু্প্রিাবরর iক্ষবে িারা 
বেববে েবিবয় পিবে- 
আোবদর বনে্তািবন, স্াস্্য 
এেং আোবদর েবে্যর 
িাঝা ভােনার ওপর 
আেংকা জাগাবে।

বিত্র 1 - ক্জশডআই শডসইে�িযমিে শিস্ অট্যোযসসযমযন্টি ওভোিশভউ

ককোশভযডি ষড়�ন্ত্র িেট্যি দোিো প্রকোশিি ইেয�োযডশমক স্পষ্ ভোযৈ এেো কদখোযছে ক� 
ভুল খৈি মোেযুষি জীৈযেি ওপযি �যেষ্ কুপ্রভোৈ ক�লযে, এৈং এই পশিক্স্শি কেযক 
প্রোেশমক ভোযৈ আশে্তক লোভ ওঠোযছে সংৈোযদি েদ্মযৈযি লুশকযে েোকো ওযেৈসোইে 
গুক্ল ।

ক্োৈোল শডসইে�যম্তিে ইেযডক্স (ক্জশডআই) -এি লক্ষট্য এেো , ক� �োিো এই ভুল সংৈোদ 
প্রচোিণোযক উৎসোশহি কযি এৈং টিশকযে িোযখ, িোযদি উপোজ্তযেি সূত্গুক্লযক ৈন্ধ 
কিো। কৃশত্ম আি মোেশৈক ৈুশদ্ধমত্োি মো্ট্যযম ক্জশডআই েিুে কডোযমযেি শৈভ্োক্ন্তি 
ঝঁুশক খঁুযজ কৈি কিোি জেট্য একটি পশিকোঠোযমো বিশি কযিযে। ii

ক্জশডআই- এি শিস্ কিটিং শৈজ্োপেদোিো আি শৈজ্োপে প্র�কু্ক্ত প্রশিষ্োেযদি একটি 
সোইযেি মলূ শৈষযে ( ক�মে শৈষেৈস্তুি শেভ্ত িয�োগট্যিো ), ক্রিেোপ্রণোলী (ক�মে কম্তক্ষম 
এৈং সম্পোদকীে সিট্যিো) আি প্রসঙ্গ (ক�মে শৈযিষ পযণট্যিএি শৈশ্োস অৈ্োিেো; 
প্রেম েশৈ কদখুে) সম্পশক্ত ি িেট্য প্রদোে কযি। জেমযিি শভি্শিযি এই শিযপোে্তটি 
শিেটি মুখট্য স্তযম্ি দোিো শৈযৈশচি হে, ক�মে – শৈষেৈস্তু, ক্রিেোপ্রণোলী এৈং প্রসঙ্গ। iii

একটি সোইযেি ভুল িেট্য ঝঁুশকি স্তি কসই সোইযেি শিেটি স্তযম্ি কমোে প্রোপ্ত েম্বযিি 
ওপি শেভ্ত ি কযি। কসই মোে িূেট্য (সৈযচ কৈশি ঝঁুশকি স্তি ) কেযক একযিো ( (সৈযচ 
কম ঝঁুশকি স্তি) হযি পোযি। �োিো এই সচূক মোপদযডে অংি হযৈ িোযদি ০ কেযক ১০০ 
ময্ট্য মলূ শে ্্তোিণ কিো হে। এই সচূযকি উযদেিট্য, সোইযেি সমূ্পণ্ত সিট্যিো ৈো অখডেিোি 
প্রচোি কিো েে, ৈিং ভুল অযে্তি ঝঁুশকি মোত্ো শেযদ্তি কিো।

�কািশত িনব���লেক িব�াসেযাগয্তা, 
চাঞ্চলয্কতা, ঘৃণাত্মক ব�বয্ এবং 
িনরেপক্ষতার িভত্িত েত আলাদা করা।

িবেশষক এবং পযর্েবক্ষণ েযাগয্ 
ত�-এর মূলয্ায়ন

েডােমইন আর েদশ-�েরর নীিত এবং 
সুরক্ষার মূলয্ায়ন

জনর্া�ল� �া� ইিনিশেয়�ভ এর ওপর 
িনভৃত

সংবাদ েডােমইেনর িনভর্ রেযাগয্তা এবং 
িব�াসেযাগয্তার সামি�ক ধারণার মূলয্ায়ন

অনলাইন বয্বহারকারীেদর এবং 
উপল�দাতা �ারা মূলয্ায়ন

িবেশষক এবং পযর্েবক্ষণ েযাগয্ ত�-এর 
মূলয্ায়ন

িবষয়ব� ��য়া�ণালী �স�

ময্ানুয়াল মূলয্ায়ন
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এই প্রশিযৈদেটি, 56 টি সংৈোদ কডোযমইযেি (ইংযিক্জ, শহন্দদি এৈং ৈোংলো) iv পিীক্ষো 
কিোি পি, ভোিিীে শমশডেো ৈোজোযিি ভুল িেট্য ঝঁুশক সংরিোন্ত �লো�ল কজোগোড় কযি। 
এই স্োেগুক্লযক শৈভ্োক্ন্ত ঝুশকি েোি কিোি জেট্য অযেক সমসট্যোি সম্ূখীে হযি হযে, 
আি কসই সমসট্যোি সমো্োে কিোি জেট্য একটি সোইযেি কি খোশে সোমশরিক িক্ক্ত এৈং 
দৈু্তলিো আযে, িোি প্রোে্তশমক ঝলক, এই প্রশিযৈদেটি আমোযদি কক প্রদোে কযি। v

সমস্ত �লো�ল গুক্ল, ক্জশডেোই-এি কেিৃযবে, এৈং শসআইস-এি সোযে, একটি গযৈষণো, 
ক�টি কম 2020 কেযক মোচ্ত  2021-এি vi ময্ট্য প্রোপ্ত কিো হযেশেল। শসেোইস-এি গযৈষণো 
এৈং একটি স্ো্ীে ্ োিণো এটি জোেোে ক� ভোিযিি ৈোজোি শৈযলেষণ, 15-টি ভুল িেট্য 
পিোকোি ওপি শেভ্ত ি কযি আযে। vii

এই প্রশিযৈদেটি, ৈোজোি েমেুোি গড় মোযেি উপস্োপে কযি �ি গুযলো সোইে, শিেটি 
স্তযম্ি ময্ট্য, ক�যকোযেো একটি কি ও 90-এি কৈশি কপযেযে, viii িোযদি েোম এই 
প্রশিযৈদযে কদেো আযে। ভোিযিি কক্ষযত্, এি ময্ট্য িযেযে দ ক্�েোন্দসিেোল এক্সযপ্রস 
এৈং সংৈোদ প্রশিশদে, �োিো “শৈষেৈস্তু” স্তযম্ শিৈযক ভোযলো কস্োি কযিযে। সোিো 
ৈোজোি জযুড়, কম্তক্ষম এৈং প্রসঙ্গ স্তযম্বি খোিোৈ মো্যেি জেট্য ককোযেো সোইে এ, এই 
দটুি স্তযম্ব 90-এি ওপি কস্োি কপযি পোযিশে।

লজবিয়াই-এর ঝঁুবক লরটিং পদ্ধবের কাজ, িবে্য অেো বেে্বের 
বিবহে করা নয়। এটি লকাবনা িাইবট লক ভ্ে েত্থ, ো, োর 
বেপরীে ভাবে, বেবেস্ত িংোদ িাইট বহবিবে বিবহে কবর না। 
েরংি, আোবদর িাইট, এই বিন্তাধারার ওপর বনভ্ত রেীে লে 
অবনক পবরিীোবদর একিাবে লদখার পর, একটি িাইবটর ভ্ে 
েবে্যর ঝুবকর স্তর কে খাবন লিটা খুঁবজ লের করা।
এই কস্োিগুক্ল কক ভোৰিীে শমশডেো ৈোজোযিি প্রোে্তশমক অন্তদৃ্তষ্টি এৈং সোমশরিকভোযৈ 
ভুল িযেট্যি ঝুশকি শহযসযৈ কদখো উশচি। এি �লো�ল গুক্ল, শৈজ্োপেদোিো এৈং 
শৈজ্োপেপ্র�ুক্ক্তি কটেকযহোল্োিস কদি সোযে িক্ত  শৈিক্ত  কিোি জেট্য উন্মুক্ত। (এই 
প্রশিযৈদযেি পশিশিষ্টি মূলট্যোেে কোঠোযমোি একটি রূপযিখো বিিী কযি) ix আমিো 
এই ৈোগ্োযেি জেট্য আরিযহি সোযে অযপক্ষো কিশে।
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বিত্র 2 - শৈভ্োক্ন্তকি খৈি - ওযেৈসোইে ঝঁুশক কিটিং
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েডােমইন

ঝঁুিক �র: কম মধয্ম উ�

েূে অনুিন্ধান - ভোিি
ভোিযিি শমশডেো পশিদিৃট্য মূলট্যোেে কিোিপি পি কদখো কগযে:

আোবদর নেনুার বহবিবে, প্রায় এক েৃোংে এেন িাইট 
আবে, োবদর অনোইন ে্যেহারকারীবদর ভ্ে খের 
লদয়ার ঝঁুবক লেবে।

 • 18 টি সোইযেি অসিট্য িযেট্যি ঝঁুশক কিটিং “উচ্চ” 
পোওেো কগযে. এি ময্ট্য, আমোযদি গযৈষণোি 
প্রকোশিি ভোষো শেল: ইংযিক্জ, শহন্দদি ও ৈোংলো।

 • আমোযদি েমুেোি, প্রোে অয্্তক ওযেৈসোইযেি ঝঁুশক 
কিটিং “ম্ট্য” এযসশেযলো। ককোযেো সোইযেই সৈ স্তম্ 
অিট্যন্ত ভোযলো প্রদি্তে কিযি পোযিশে, �োি কোিযণ 
কোযিোিই ঝঁুশক কিটিং “েূট্যেিম” আযস শে। অেট্যশদযক, 
ককোযেো সোইে ই এযিো খোিোপ ও প্রদি্তে কযিশে 
ক� িোি কিটিং সযৈ্তোচ্চ ঝুশকি শৈভোগ এ পযি।

খুে কে ভারেীয় িাইট-রা অিে্য খের প্রিারবণ “কে” 
ঝঁুবকর লরটিং লপবয়বে।

 • ককোযেো ওযেৈসোইে কক “েূট্যেিম” ভুল 
িেট্য ঝঁুশক কিটিং কদেো হেশে।

 • আঠ-টি সোইে, �োি ময্ট্য ষোি-টি প্রোে্তশমক ভোযৈ 
ইংযিক্জ, আি একটি শহন্দদি, কক শেম্ন স্তযিি 
ভুল িেট্য ঝুশকি কিটিং কদেো হযেযে।

ভারবে েূে্যায়ন করা বেবিয়া িাইটগুলে স্চ্ছ 
অপাবরেনাে লরাধন ও িেন্বয়ন প্রকাবে খেু খারাপভাবে 
কাজ কবর।

 • আমোযদি েমুেোি শহযসযৈ, এক-িৃিোংি সোইযে িোযদি 
মোক্লকোেো কোঠোযমো এৈং আযেি উৎস সম্পযক্ত  খুশৈ কম 
িেট্য প্রকোি কযি এৈং স্ছেিো পূণ্ত ভোযৈ কোজ কযি েো।

 • শু্ুমোত্ 10-টি সোইে, িোযদি েীশি সম্পযক্ত  িেট্য 
প্রকোি কযি, এৈং আমোযদি জোেোে ক� িোিো শকভোযৈ 
শিযপোটি্তং এ ভুল এি সংযিো্ে কযি েোযক।

পারম্পবরক বেবিয়া এর িাবে জবিে হওয়ার িাবে ভ্ে 
েে্য প্রিারবণর ঝঁুবক বনধ্তারণ করার খুে গুরুত্বপণূ্ত িম্পক্ত  
োবক না।

 • গযড়, িুলেো কিোি পি এেো কদখো কগযে ক� ওই 
ওযেৈসোইে গুক্ল, �োিো শু্ুমোত্ শডক্জেোল সোমরিীি 
পশিযৈিে কযি, িোযদি, আি টিশভ ৈো ক্প্রন্ট-এি 
ওযেৈসোইে গুক্লি ময্ট্য অিট্যন্ত পোে্তকট্য হযে েো।

এই অেুসন্ধোেগুক্ল এেো কদখোে ক� �শদ ভোিিীে ওযেৈসোইে 
গুক্লি সঞ্োলে আি সন্তুলযেি অভোৈ গুযলো কক দিূ কিোি 
ৈট্যৈস্ো কিো হযে, িোহযল িোযদি শৈযিষজ্িোে �যেষ্ পশিমোযণ 
ৈৃশদ্ধ হযি পোযি। উ্োহিণরূপ: িোিো শেযজযদি ৈট্যোৈসো 
কোঠোযমোি ওপি সিট্যিোি ৈৃশদ্ধ কিযি পোযি, এৈং শিযপোটি্তং 
এি ত্রুটি গুক্লি শকভোযৈ সমো্োে কিো �োে, িোি একটি স্পষ্ 
েীশিও ৈোেোযি পোযি। এই দটুি পদযক্ষপ ভোযলো সংৈোশদকিো 
প্রেোি, সোৈ্তজেীে মোেগুক্লি সোযে সোশিৈদ্ধ, আি কসেো 
ক্জশডেোই দ্োিো শেন্দচিি কিো হযেযে। x
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ভারবের িংোদ োধ্যে োজার - 
মূল বৈশিষ্ট্য এৈং সুয�োগ

কদযিি অেলোইে, ইংযিক্জ-ভোষোভোষী xii জেযগোষ্ঠীি ময্ট্য, অশ্কোংি কলোযকিো 
সংৈোদ, অেলোইে, েোশক মুদ্রণ ৈো সম্প্রচোি-এি মো্ট্যযম রিহণ কযি। 35 ৈেযিি কম 
ৈেসীিো (�োযদি জেসংখট্যো কদযিি এক-িৃিোংি) xiii টিশভ (26%) ৈো ক্প্রন্ট-এি(16%) 
xiv শৈপিীযি, অেলোইে খৈযিি শদযক কৈশি ঝঁুযক েোযক।

িৈুও, অেলোইে খৈযিি ওপি অিট্যশ্ক শেভ্ত িিোি মোযে এই কৈশি ভিসো েে। 
অেুসন্ধোযেি পি কদখো কগযে ক� ভোিিীেিো অেলোইে উৎযসি (34%) xv িুলেোে 
সংৈোদপত্ এৈং মট্যোগোক্জযে (55%) এি খৈি এি ওপি কৈশি শৈযিষ কযি। এই 
গযৈষণো দ্োিো কদখো (প্রসঙ্গ স্তম্ শৈভোগটি কদখুে) �োযছে ক� �শদ ভোিিীে সংৈোদ 
মো্ট্যম ৈোজোি-এি কটেকযহোল্োি-িো দি্তকযদি ্ োিণো পশিৈি্ত ে কিযি চোে, িোহযল 
িোি একটি স্পষ্ উপোে হযলো শৈযিষ পযণট্যি শৈশ্োস এি ৈৃশদ্ধ কিো।

�ি কৈশি ভোিিীে িো অেলোইে আসযে, শৈশ্োযসি শৈষযে টি িিই উযদট্যোযগি একটি 
ৈট্যোপোি হযে দঁোড়োযছে। সমষ্টিগিভোযৈ, 2021 xvi সোযল, কদযি 6240 লক্ষট্য ইন্টোিযেে 
কৈৈহোিী িযেযে, �ো 2020-এি িুলেোে xvii ৮ িিোংি-ি ও অপযিি একটি ৈৃশদ্ধ।

শৈজ্োপে ৈৃশদ্ধি সোযে, ইন্টোিযেে এি সযঙ্গ জশড়ি ভোিিীে কদি সংখট্যো অযেক কৈযড় 
কগযে। একটি সোম্প্রশিক পশিযৈদে এেো ৈলযে ক� ভোিিীে শৈজ্োপযেি ৈোজোি, 
2025 এি কিষ অক্দি xviii 27% এি কৈশি ক�ৌশগক ৈোশষ্তক ৈৃশদ্ধ দযি (শসএক্জেোি) 
এৈং 58550 কটি প�্তন্ত ৈোড়যৈ। অেলোইে শৈজ্োপযেি শৈশেযেোগ, কমোে ৈট্যযেি প্রোে 
20% হযে দঁোড়োে। সো্োিণভোযৈ, শৈজ্োপে শৈযেি কক্ষযত্, টিশভ (39%) এৈং ক্প্রন্ট 
(29%) ককোম্পোশে কদি শৈজ্োপে খিচ, সৈযচ কৈশি কিেোি দোশৈ কযি চযল।

ভোিযি, অেলোইে সমোচোযিি ৈোড়শি চোশহদো এৈং শৈজ্োপে অযে্তি রিমৈ্্তে ৈোজোি, 
এই দটুিি সশমশ্রম, শৈিস্ত সংৈোদ সোইে গুক্ল কক অযেক আে কিোজগোি কিোি সযু�োগ 
শদযছে, শকন্তু এযি জশড়ি ওই কলোযকযদি প্রিট্যোহৃি কিযে �োিো দষু্প্রচোি দ্োিো অে্ত 
উপোজ্তযেি কচষ্ো কযি েোযক।

ভারবের িংোদ ে্যেহার, 
ক্রেেই ইন্টারবনট দ্ারা 
প্রভাবেে হবয় িবেবে। 2021 
এ অনুোন করা হবয়বে লে 
প্রায় 2840 োখ ভারেীয় 
রা, আটটি লরেষ্ট ভাষা এ 
োবদর খের, বিলজটাে 
ভাবে উপবোগ কবর। এই 
েে্যটি 2016-র ে্েনায় 
প্রায় দগুুণ (106 োবখর 
ওপর) হবয় দঁাবিবয়বে। xi
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ভারবের ইন্টারবনট দায় বনরন্ত্রন - 
একটি ঘশেষ্ েজি
ক�ব্রুেোিী মোযস ভোিি সিকোি, ইন্টোিযেে ম্ট্যস্িোকোিী শেযদ্ত শিকো এৈং 
একটি শডক্জেোল শমশডেো েীশিিোস্ত্র বিিী কযিশেযলো, �োযক অেষু্োশেকভোযৈ 
িেট্য প্রজকু্ক্ত শেেম 2021 (ৈো “শেেম”) েোযম পশিশচি। ভুল িেট্য এৈং 
শৈভ্োক্ন্তি শেেন্ত্রে কিোি উযদেযি, এই শেেম গুক্ল ৈোেোে, এৈং এিো শডক্জেোল 
সংৈোদ প্রকোিকযদি ওপি গুরুিি ভোযৈ েজি িোযখ।

আইযেি পক্ন্ডি এৈং মন্তৈট্যকোিীিো, এই শেেযমি সোযে কৈি কযেকটি সমসট্যো 
িুযল ্ যিযেে। �শদও, শৈ্োেগুক্ল মদ্ধস্তিোকোিীযদি লক্ষট্য কযি চযল, (ওই 
পশিযষৈো গুক্ল, �োিো ৈট্যৈহোিকোিীযদি শৈষেৈস্তু শেযে কোজ কযি), িোিো এি 
ৈোইযিও শডক্জেোল সংৈোদ প্রকোিকযদি শেেন্ত্রে কিোি জেট্য (�োিো িোযদি 
শৈষযেি ওপি পযুিো সম্পোদকীে শেেন্ত্রযে িোযখ) ও কোজ কযি। কসেো কিোি 
জেট্য, শেেমগুক্ল অযেক সমে প্রশিশ্বেমূলক আইযে েশড়যে �োে।

ওই পদযক্ষপগুক্ল, �োযদি ৈি্ত মোযে আইেি ভোযৈ চট্যোযলঞ্জ কিো হযেযে, এই 
শিযপোে্ত টি িোযদি ককোযেো ভোযৈ সমে্তে কযি েো। এই প্রশিযৈদযেি উযদেি, 
শডক্জেোল সংৈোদ প্রকোিকযদি ময্ট্য অেুিীলিো আেোি কচষ্ো কিো, �োযি 
জেসো্োিযণি মোযঝ িোযদি স্ছেিো এৈং জৈোৈদোহইিোি ৈৃশদ্ধ হযে। িো 
েোড়ো, এই �লো�ল গুক্ল, শৈজ্োপেদোিো এৈং শৈজ্োপে পশিযষৈোগুক্লি 
জেট্য অিট্যন্ত গুরুবেপূণ্ত সম্পদ হযি পোযি, �োি শহযসযৈ িোিো এেো শেন্দচিি 
কিযি পোযি ক� িোযদি শৈজ্োপেটি শু্ু শৈশ্স্ত সংৈোদ সোইে গুযলো এই কৈি 
কযি। আমিো, কম্পোশেযদি বেশিকিোি আ্োযি শৈজ্োপে প্রচোিণ কিযি 
কপ্রোৎসোশহি কযি। এই কক্ষযত্, িোষ্ট্রীে শেেন্ত্রণ, অযেক সমে অেপু�ুক্ত এৈং 
অসোংশৈ্োশেক হযে ক�যি পোযি।
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ভ্ে েবে্যর ঝঁুবক লরটিং

এই গবেষণা-টি, ঘবনষ্ঠ 
ভাবে ইংবরলজ, বহন্দি 
এেং োংো িংোদ 
ওবয়েিাইট, োবদর কাবে 
লপ্রাগ্াবেং বেজ্াপন আবে, 
োবদর োিাই কবর।

োজাবরর পবরদে্তন
েমেুোটি, সোইযেি কলোকযদি কোযে প্রসোিযণি ক্ষমিো (�োযি প্রযিট্যক সোইযেি এযলক্সো 
কিটিংস, ক�ইসৈুক এৈং েুইেোি �যলোেোস্ত কদযখ শেসঃঙ্গশদগ্ধ কিো হযেশেল), 
প্রোসক্ঙ্গকিো, সোইযেি ডোেো সংরিহে কিোি ক্ষমিো, এই শিেটি ক্জশেযসি শভি্শি 
কযি বিশি কিো হযেশেল।

প�্তোযলোশচি কডোযমইযেি ময্ট্য, আমিো ক্প্রন্ট, টিশভ এৈং শডক্জেোল ওযেৈসোইে কদড়, 
গড় স্তম্ব মোযেি ময্ট্য খুৈই সোমোেট্য পোে্তকট্য খঁুযজ কপযেশে। xix সোমশরিক েমুেোে, 25-টি 
ওযেৈসোইে েোপোযেো সংৈোদ, 12-টি টিশভ চট্যোযেল এৈং ককৈল 19-টি শডক্জেোল 
প্োে�ম্ত উপক্স্ি শেযলো আি ওই প্োে�যম্তি মো্ট্যযম সংৈোযদি প্রচলে কযিশেল।

আমোযদি গযৈষণো কদখোে ক� কৈশিিভোগ ভোিিীে সোইযেি ভুল িযেট্যি ঝঁুশক মোঝোশি 
কেযক উচ্চ স্তযি িযেযে। অয ্্তযকি কৈশি (56-এি ময্ট্য 30 টি) শৈযলেশষি ওযেৈসোইযেি 
ঝঁুশক কিটিং মোঝোশি এযসশেযলো। সোমশরিকভোযৈ, ভোিযিি কৈশিিভোগ ঝঁুশকি কোিণ, 
দৈু্তল পোৈক্লক জৈোৈযদহীিো প্রক্রিেো (সূচযকি কম্তক্ষম স্তযম্বি দ্োিো প্রমোশণি) কেযক 
আযস। গযড়, ওযেৈসোইে গুযলোযি, স্ছে সোংৈোশদকিো এৈং সম্পোদকীে কচক্স-এি 
অভোৈ শেযলো, এৈং ৈট্যৈসোশেক কো�্তরিম এৈং মোক্লকোেো সম্পযক্ত  জেসো্োিযণি কোযে 
িযেট্যি অভোৈ ও কদখো কগশেল (শেত্ 4 কদখুে)। অেট্যশদযক, ওযেৈসোইে-িো আসল 
শৈষেৈস্তুি কক্ষযত্, উচ্চ কিটিং কপযে েোযক। কযেকটি বৈশিরিম েোড়ো, সৈ শমশডেো 
আউেযলে-িো উযলেখয�োগট্য সমসোমশেক ঘেেো, এৈং শৈষে গুক্ল ককআছেোশদি কযি, 
ওই শিযিোেোম এি ৈট্যৈহোি কযি �ো শেৈন্ধ কক সঠিক ভোযৈ সংক্ক্ষপ্তসোি কযি, এৈং 
ককোযেো জেসংখোি অংিগুক্ল কক লক্ষট্য কযি েো।

ককোযেো ভোিিীে ওযেৈসোইে েূট্যেিম ৈো সৈ্তোশ্ক ঝুশকি কিটিং পোেশে, �ো িোযদি 
ময্ট্য অশ্কোংি ওযেৈসোইে-িো শৈষেৈস্তু এৈং প্রসযঙ্গি স্তযম্ ভোযলো প্রশিপোদে কযি 
ৈট্যোখট্যো কযিযে।

আঠ-টি সোইে, �োি ময্ট্য ষোি-টি প্রোে্তশমক ভোযৈ ইংযিক্জ, আি একটি শহন্দদি, কক 
শেম্ন স্তযিি ভুল িেট্য ঝুশকি কিটিং কদেো হযেযে। এই শৈষেৈস্তু গুক্ল শেিযপক্ষ এৈং 
অচঞ্লোকোি শেযলো, এৈং ককোযেো শেশদ্ত ষ্ ৈট্যক্ক্ত ৈো সম্প্রদোে কক লক্ষট্য কযি শে।

ভুল তপ্্ট্র ঝঁুবক ট্রটিং
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বিত্র 3 - স্তম্ অেু�োেী সোমশরিক মোযক্ত যেি কস্োি

18-টি সোইে কক উচ্চ ঝঁুশক মোত্ো কদেো হযেশেল। সো্োিণ ভোযৈ, এই সোইে গুযলো 
শেিযপক্ষ আি শেভ্ত িয�োগট্য খৈযিি প্রচোি কিোি কক্ষযত্ ভোযলো কোজ কযি েোযক, শকন্তু 
িোযদি পশিচোলে েীশিযি অভোৈ কদখো কগযে, �োি ময্ট্য িযেযে অযে্তি উৎস এৈং 
সোংৈোশদক স্ো্ীেিোি িত্থ। এই েীশিগুক্ল (জিেোক্লশটেক ট্োটে ইশেশিযেটিভ -এি 
দ্োিো শে্্তোশিি) xx িক্ক্তিোলী সংৈোশদকিোি মোেগুক্লি সোযে �ুক্ত।

ম্ট্য কেযক উচ্চ ঝঁুশকি ময্ট্য আযস কৈশিিভোগ ওই ওযেৈসোইযে-িো, �োযদি কম্তক্ষম 
এৈং সম্পোদকীে েীশিি উন্নশি কিযল, িোিো শেম্ন ঝুশক পূণ্ত হযে কজযি পোযি।

সোমশরিক েমুেোে, অযেক ওযেৈসোইযেি, প্রসঙ্গ স্তম্ সূচক-এ প্রোে একিকম ব্ট্যোন্ড 
আস্োি মোত্ কদখো শদযেযে। xxi এই অেুসন্ধোেগুক্ল, প্রকোশিি ভোযৈ �োিোযে জ্োি 
পোঠকযদি ্ োিণো গুক্ল সৈ্ত েমেুো জযুড় প্রোে সমোে এ েোকযে। গভীি শৈযিষযণি পি 
কদখো কগযে ক� সঠিক খৈযিি প্রশিযৈদে, ব্ট্যোন্ড আস্োি ওপি প্রৈল প্রভোৈ ক�যল, 
এৈং একটি পোে্তকট্য বিিী কযি। একটি সোইযেি উপলশধি, অিট্যন্ত এৈং উযলেখয�োগট্য 
ভোযৈ িোি সংসদে, ঘে-ঘে শলিকযৈে েো ৈট্যৈহোি কিো, মিোমি কক খৈি শহযসযৈ 
কলযৈল েো কিো, এই শিেটি ক্জশেযসি ওপি শেভ্ত ি কযি েোযক। xxii

বিত্র 4 - ঝঁুশক কিটিং-এি স্তম্ কস্োযিি গড়
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স্তম্ভ পবরদে্তন
বেষয়েস্তু স্তম্ভ
‘শৈষেৈস্তু’ স্তযম্ি শেযদ্তিকগুক্ল স্োযে প্রদত্ সোমরিীি শেভ্ত িয�োগট্যিোি উপি দষৃ্টি 
আকষ্তে কযি। শৈষেৈস্তু স্তযম্ি জেট্য আমোযদি মূলট্যোেে গুক্ল প্রশিটি পশিমডেযলি 
দিটি কৈেোমী প্রৈযন্ধি মূলট্যোেযেি উপি শভি্শি কযিযে। এই প্রৈন্ধগুক্ল িেট্য সোমরিী 
সংরিযহি সমেকোযল সৈ্তোশ্ক শৈিিে কিো িেট্য সোমরিীি ময্ট্য কেযক কেেো হযেযে। 
কদযিি প�্তোযলোচকযদি দ্োিো মূলট্যোেে কিোি পি , সমস্ত প্রৈন্ধ গুক্ল িূেট্য (সৈযচযে 
খোিোপ) কেযক 100 (কসিো) সূশচযি সোজোযেো হযেযে |

সোমশরিকভোযৈ, ভোিি শৈষেৈস্তুি ত্রুটিপূে্ত িেট্য ঝঁুশকযি শমশ্র �লো�ল কদশখযেযে। 
কেশিৈোচক লক্ষট্যৈস্তু, পক্ষপোযিি মোত্ো (স্ি) এৈং শিযিোেোযমি শেভু্ত লিো (শিযিোেোম) 
সহ এই স্তযম্ি কৈশিিভোগ ৈট্যক্ক্তগি সূচক একটি িক্ক্তিোলী গড় মোে কপযেযে। 
কৈশিিভোগ পশিমডেল গুক্ল প�্তোযলোচেো কযি এেোও কদখো কগযে ক� সঠিক শিযিোেোম 
রিহণকোিী পশিমন্ডযলি এৈং প্রশিযৈদযেি শেিযপক্ষিো, ৈোস্তৈিেট্য মূলক সংৈোদ 
সিৈিোহ, অে্তোৎ ক� পশিমন্ডল গুযলোযি ্োিোৈোশহকভোযৈ শেভু্ত ল, অ-সংযৈদেিীল 
শিযিোেোম শেল, এযদি ময্ট্য একটি ইশিৈোচক সম্পক্ত  িযেযে , এৈং প্রৈন্ধগুক্ল 
পিৈিতী প্রৈন্ধটিযি একই ্ িযেি সং�ম এৈং শেিযপক্ষিো প্রদি্তে কযি। xxiii এই ্ িযেি 
পোিস্পশিক সম্পযক্ত ি অে্ত এইও ক� অশ্কোংি পশিমন্ডল লক্ষট্যমোত্োি সূচযক উচ্চ 
মোে কপযেযে। অে্তোৎ, কৈশিিভোগ পশিমন্ডযল েমুেো্ীে কিো শেৈন্ধগুক্লযি, আমিো 
শেশদ্ত ষ্ কগোষ্ঠীি শৈরুযদ্ধ কেশিৈোচক লক্ষট্যমোত্োি খুৈ কম উদোহিণই কপযেশে। উপিন্তু, 
আমোযদি অেসুন্ধোেগুক্ল কদখোে ক� সোইেগুযলোি ময্ট্য ক�গুযলো কেশিৈোচক আরিমযে 
জশড়ি েে এৈং ক� স্োেগুক্লি শলিকৈোইযেি ৈট্যৈহোি কম িোযদি ময্ট্য একটি গুরুবেপণূ্ত 
এৈং ইশিৈোচক সম্পক্ত  িযেযে , ক�মেটি প্রসঙ্গ স্তযম্ পশিমোপ কিো হযেযে। xxiv দটুি 
পশিমন্ডল রিমোগি শিযিোেোম, স্ি এৈং লক্ষট্যমোত্ো শেযদ্তিক সচূযক কম মোত্ো কপযেযে, 
�ো সো্োিেি ভুল িযেট্যি ত্রুটিপূে্ত ঝঁুশকি উচ্চ মোত্ো শেযদ্তি কযি।

ইন্টোিযেযেি স্োে গুক্লি ময্ট্য ভোযলো কোজ সম্পোদে কযি এমে স্োেগুক্লি ময্ট্য, 
শু্ুমোত্ দটুি পশিমন্ডযল সংৈোদ প্রশিশদে এৈং দট্য ক্�েোন্দসিেোল এক্সযপ্রযসি, গড় 
মোে সমস্ত শৈষেৈস্তু শেযদ্তিকগুক্লযি 90 এি কচযে কৈশি শেল। এি কোিণ হযলো 
পশিমন্ডযল শেৈ্তোশচি েমেুো প্রৈযন্ধ কেশিৈোচক লক্ষট্যমোত্োি ককোে দষৃ্োন্ত শেল েো, এৈং 
শেযদ্তিকগুক্লযি স্ে এৈং শিযিোেোযমি মোত্ো কৈশি শেল। স্োেগুক্লি সমূ্পণ্ত েমুেো 
জযুড়, আমিো আযলোচেো কযি কদখযি কপযেশে ক� সো্োিণ প্রশিযৈদে এৈং ক্লখযেি 
শেযদ্তিক রিমগুক্ল অেট্যোেট্য সমস্ত শেযদ্তিক মোত্োি িুলেোে ্োিোৈোশহকভোযৈ কম 
শেল। পশিমন্ডযলি প�্তোযলোচেোি জেট্য কদিীে িোজনেশিক উন্নেে জযুড় সো্োিণ 
প্রশিযৈদে েোকযলও, ৈট্যৈহোিকোিীযদি আরিযহি জেট্য কৈি কযেকটি স্োে আিও 
উপয�োগী, ‘েিম সংৈোদ’ প্রদোে কযি। িক্ক্তিোলী কো�্তকিী এৈং সম্পোদকীেকিো 
অেপুক্স্শিি কোিযে, এই ্ িযেি উপয�োগী শৈষেৈস্তু প্রভোশৈি হওেোি সম্োৈেো আযে। 
xxv প�্তোযলোচেো কিো শেৈন্ধগুক্লি কলখকবে সম্পযক্ত  শৈস্তোশিি িযেট্যি শৈ্োযেি কক্ষযত্ 
কৈশিিভোগ পশিমন্ডলও খোিোপ কোজ সম্পোদে কযিশেল, চোিটি স্োযেি ময্ট্য মোত্ 
একটি 90 এৈং িোি কৈশি েম্বি কপযেযে। আমিো স্ীকোি কশি ক� এই কম িেট্য প্রদোে, 
িক্ক্তিোলী িোজনেশিক এৈং সম্পোদকীে কোিযেি জেট্য হযি পোযি (উযদেিট্য প্রযেোশদি 
আরিমণ এৈং সোংৈোশদকযদি হিট্যো ভোিযি লক্ষণীে)। xxvi �োইযহোক, ভোিযি অেলোইে 
খৈযিি উপি সোমশরিকভোযৈ কম পশিমোযণ শৈশ্োযসি পশিযপ্রক্ক্ষযি, xxvii ৈোইলোইেগুক্ল 
উি্পোশদি সংৈোদগুক্লযি আিও স্ছেিো এৈং জৈোৈশদশহিোি পশিচে শদযি পোযি। 
দট্য ইযকোযেোশমযটেি মযিো আস্ো ও শৈশ্োসয�োগট্যিো পুেরুদ্ধোযিি জেট্য একটি শৈকপে 
ৈট্যৈস্ো হযি পোযি কলখযকি েোম প্রকোি েো কিোি স্পষ্ এৈং েট্যোেসঙ্গি েীশি।xxviii
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বিত্র 5 - সূচক দ্োিো গড় শৈষেৈস্তু স্তম্ শহসোৈ

*দ্রষ্ৈট্য: 90 গণেোি উপযি সঞ্োক্লি স্োেগুক্লি েোম কদওেো হযেযে।

বিত্র 6 - স্োে দ্োিো শৈষেৈস্তুি স্তম্ গেেো

ভুল তপ্্ট্র ঝঁুবক ট্রটিং
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‘অপাবরেনি’ স্তম্ভ
‘অপোযিিেস’ স্তম্ শেযদ্তিক একটি শেউজ সোইযেি কো�্তকিী এৈং সম্পোদকীে 
অখডেিো এৈং িোি জোেগোে েোকো কিো্ে ও সমন্বেে মূলট্যোেে কযি। ইন্টোিযেযে 
প�্তোযলোশচি িেট্য অে�ুোেী কদযিি প�্তোযলোচকযদি দ্োিো সংগহৃীি িযেট্যি উপি শভি্শি 
কযি, সমস্ত গণেো িূেট্য (সৈযচযে খোিোপ) কেযক 100 (কসিো) পোলেোি উপি শভি্শি 
কযিযে। কম্তক্ষম সূচকগুক্ল জোক্লেোশিি ঝঁুশক কিটিং কমোযি দ্রুিিম জেলোভ কযি, 
কোিণ িোিো এমে েীশিগুক্ল উপস্োপে কযি �ো পশিমন্ডলগুক্ল অশৈলযম্ব প্রশিক্ষ্ি 
এৈং প্রকোি কিযি পোযি। xxix

প�্তোযলোচেো কিো কৈশিিভোগ পশিমন্ডযলি অপোযিিেোল এৈং সম্পোদকীে েীশিি 
সোযে �ুক্ত অসিট্য িযেট্যি ঝঁুশক খুৈ কৈশি িযেযে। এই কম্তক্ষম স্তযম্ ১০০ েম্বি 
অজ্তযেি জেট্য ককোে পশিমন্ডযলি প্রযেোজেীে সমস্ত িেট্য শেল েো। ক�খোযে েেটি 
পশিমন্ডলিোযদি িোজস্ এৈং িহশৈযলি উৎস সম্পযক্ত  সমূ্পণ্ত িেট্য উপস্োপে কযিশেল 
কসখোযে মোত্ ৈোযিোটি পশিমন্ডযলি শৈযিষ জোেগোি মোক্লকোেো সম্পযক্ত  সমূ্পণ্ত িেট্য 
প্রকোি কযিশেল। কযপ্তোযিেোইযজিে এৈং ভোিযি গণমো্ট্যযমি রিমৈ্্তমোে কক্রিীভূি 
মোক্লকোেোি অ্ীে হওেোি জেট্য, xxx খৈযিি ৈহুবে, বৈশচত্ট্য এৈং মিোমি প্রভোশৈি 
হওেোি সম্োৈেো েোযক। xxxi

মোক্লকোেো, িহশৈল, এৈং কিো্ে ও সমন্বেে সম্পশক্ত ি অশিশিক্ত স্ছেিো �ো ৈোজোযিি 
আচিণ শেেন্ত্রণ কযি কসটি ভোিিীে জেযগোষ্ঠীি ৈৃহত্ি অংি �োিো অেলোইযে 
সংৈোদ রিহণ কযি িোযদি দ্োিো আিও ভোল শসদ্ধোন্ত রিহযণি অেুমশি কদে। স্ছেিোি 
আিও এই অভোৈ সম্পোদকীে স্ো্ীেিোি প্রযেোজে এৈং ত্রুটি সংযিো্যেি জেট্য 
স্পষ্ েীশিগুক্লি িুলেোে গুরুবেপূণ্ত। মোত্ দিটি পশিমন্ডযলি এমে ককোযেো েীশি 
শেল �ো প্রকোযিট্য এই ্িযেি স্ো্ীেিো কঘোষণো কযি এৈং মোত্ পঁোচটি পশিমন্ডযলি 
সংযিো্ে এৈং শৈষেৈস্তু সংযিোশ্ি ত্রুটিি পিৈিতী প্রকোযিি শৈষযে সমূ্পণ্ত েীশি 
শেল। সোমশরিকভোযৈ, শু্ুমোত্ একটি পশিমডেল এই স্তযম্ি 80 এি কচযে কৈশি েম্বি 
কপযেযে এৈং চোিটি পশিমডেল 70 এি কচযে কৈশি েম্বি কপযেযে।

আমোযদি েমেুোি সমস্ত 56 টি সোইে কম্তক্ষম স্তযম্ি সমস্ত সূচকগুক্লযি পযুিোপশুি েম্বি 
পোওেোি সম্োৈেো িোযখ �শদ িোিো এই ্ িযেি অপোযিিেোল েীশি এৈং িেট্য রিহণ এৈং 
প্রকোি কযি। জোে্তোক্লজম ট্োটে ইেশটেটিউযেি (JTI) অংি শহযসযৈ সোংৈোশদকযদি 
দ্োিো শে্্তোশিি মোেদডে কেযক কম্তক্ষম স্তযম্ি সূচকগুক্ল কেওেো হযেযে । xxxii JTI ক�মে 
উযলেখ কযিযে, xxxiii এই মোেগুক্ল রিহণ কিো জেসো্োিযণি কচোযখ শৈশ্োসয�োগট্যিো 
ৈৃশদ্ধ কযি, শচিোচশিি সংৈোদমো্ট্যম গুক্লযক শডক্জেোল �ুযগ িোযদি চচ্ত ো পুেমূ্তলট্যোেে 
কিযি ৈো্ট্য কযি, এৈং েিুে সংৈোদ মো্ট্যম গুযলোযক িোযদি ৈট্যৈসোশেক আদি্ত 
সম্পযক্ত  আিও স্ছে হযি উৎসোশহি কযি।

ভুল তপ্্ট্র ঝঁুবক ট্রটিং

বিত্র 7 - সূচক দ্োিো গড় কম্তক্ষম স্তম্ শহসোৈ
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বিত্র 8 - স্োে দ্োিো কম্তক্ষম স্তম্ গেেো

ভুল তপ্্ট্র ঝঁুবক ট্রটিং
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‘প্রসঙ্গ’ স্তযম্ি উপি একটি সংৈোদ স্োযেি প্রশিপোদে হল ওই প্রদত্ সংৈোদ স্োযেি 
শৈযিষ পযণট্যি আস্োি একটি ভোল পশিমোপ, �ো সংৈোদ প্রশিযৈদযেি শেভু্ত লিো 
উপলশধি, শলিকৈোইযেি শিযিোেোম ৈট্যৈহোি এৈং সংযিো্ে প্রকোযিি মযিো শৈষেগুক্ল 
দ্োিো প্রভোশৈি হে। প্রসঙ্গ স্তযম্ি সমস্ত মোত্ো অেলোইে ৈট্যৈহোিকোিীযদি মোে অে�ুোেী 
িূেট্য (খোিোপ) কেযক 100 (কসিো) পোলেোি উপি শভি্শি কযিযে।

প্রসঙ্গ স্তযম্ি �লো�লগুক্ল ভোিযিি জেট্য আমোযদি েমুেোে অন্তভু্ত ক্ত সংৈোদ 
স্োেগুক্লযি শৈযিষ সংৈোদ কশ্রণীি শৈশ্োস সম্পযক্ত  অৈগি অেলোইে পোঠকযদি 
্োিণো পশিমোপ কিোি জেট্য পশিচোক্লি একটি স্ো্ীে জশিযপি উপি শভি্শি কযিযে। xxxiv

প্রসঙ্গ স্তম্ শহসোৈ অযেক পশিমন্ডযলি জেট্য উন্নশি কিোি জোেগো আযে, �শদও 
অেলোইে ৈট্যৈহোিকোিীযদি ্োিণো শু্ুমোত্ মোঝোশি কেযক দীঘ্তযমেোদী স্োেোন্তশিি 
হযি পোযি। এটি এই কোিযণ ক� আংশিকভোযৈ উপলশধিগুক্ল ‘অপ্রীশিকি’ হযি পোযি 
এৈং ৈি্ত মোে স্োযেি ৈোস্তৈিোি সোযে পেুিোে সংয�োজে কিযি সমে কেে। শৈষেৈস্তু 
স্তযম্ি গণেোি িুলেোে, এই স্তযম্ি সোমশরিক গড় কম, �োি গড় মোত্ মোত্ 65।

আিও শৈযলেষণ কযি কদখো �োে ক� শেশদ্ত ষ্ সূচক জযুড় গড় গেেো অেট্যযদি িুলেোে 
�যেষ্ কৈশি। উদোহিণস্রূপ, স্োযেি শেভু্ত লিো সম্পযক্ত  ্োিণো এৈং একটি স্োযেি 
মিোমি কেযক সংৈোদযক আলোদো কিোি ক্ষমিো সো্োিণি কৈশি। শেভু্ত লিো সূচযক 
মোত্ পঁোচটি পশিমডেল 70 এি কচযে কম েম্বি কপযেযে, অেট্যশদযক ককোযেো পশিমডেলই 
সংৈোদ ৈেোম মিোমি শেযদ্তিযক 70 এি শেযচ েম্বি পোেশে।

অেট্যোেট্য শেযদ্তিক গুক্লি জেট্য, কম্তক্ষমিো কম িক্ক্তিোলী। উদোহিণস্রূপ, একটি 
স্োযেি শলিকৈোইে ৈট্যৈহোি এৈং ত্রুটি সংযিো্ে সম্পযক্ত  উত্িদোিোযদি ্ োিণো শৈযিষ 
পণট্যশৈশ্োস ক�োগট্যিোে অেট্যোেট্য শেযদ্তিযকি িুলেোে কম। ককোযেো কডোযমইেই পশিমডেল 
শেযদ্তিযক 60-এি কৈশি েম্বি পোেশে এৈং মোত্ সোিটি পশিমডেল সংযিো্ে সূচযক 60 

-এি কৈশি েম্বি কপযেযে। এই ্ িযেি ্ োিণোগুক্ল গুরুবেপূণ্ত। ক� স্োেগুক্ল শলিকৈোইে 
ৈট্যৈহোি েো কিোি জেট্য অেুভূি হযেশেল কসগুক্লও সঠিক সংৈোদ প্রশিযৈদে শহসোযৈ 
শৈযৈশচি হযেশেল এৈং এমে প্রকোশিি শেৈন্ধ গুক্ল ককোযেো কগোষ্ঠীযক কেশিৈোচকভোযৈ 
লক্ষট্য কযিেো। xxxv
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বিত্র 9 - সূচক দ্োিো গড় প্রসঙ্গ স্তম্ শহসোৈ
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বিদ্ধান্ত

ভারবের জন্য েেূ্যায়বনর 
ফোফে একটি িংোদ 
োজাবরর কো ে্বে ধবর 
লেখাবন োর অনোইন 
পাঠকবদর জন্য উচ্চের 
স্তবরর বেভ্ালন্তকর েে্য 
ঝঁুবকর উপলস্ে।

েমেুোি ককোেও স্োযে েটূ্যেিম ভুল িেট্য পোওেোি ঝঁুশক কদখোযেো হেশে। গযৈষণোে মোত্ 
আেটি সংৈোদ স্োেযক িোযদি পোঠকযদি শৈভ্োন্ত কিোি ঝঁুশক কম ৈযল শচশনিি কিো 
হযেযে। অয্্তযকিও কৈশি স্োযে মোঝোশি শৈভ্োক্ন্তকি িেট্য ঝঁুশকি মোত্ো (30 টি স্োযে) 
শেল কসখোযে এক-িৃিীেোংি উচ্চ শৈভ্োক্ন্তকি ঝঁুশক (18 টি স্োযে) উপস্োপে কযিশেল।

�শদও কৈশিিভোগ পশিমডেল িোযদি শৈষেৈস্তুি শেভ্ত িয�োগট্যিোি উপি িুলেোমলূকভোযৈ 
ভোল �লো�ল কযিযে, এই পশিমডেযলি অযেযকি �ল অপোযিিেোল ত্রুটিগুক্লি 
কোিযণ হ্োস কপযেযে। ভোিিীে ওযেৈসোইেগুক্ল কম্তক্ষম স্তযম্ি েদিোেু�োেী খোিোপ 
প্রশিপোদে কযিযে, ক�মে উপকোিী মোক্লকযদি প্রকোি, িহশৈযলি উৎস এৈং অেট্যোেট্য 
পশিচোলেোমূলক এৈং সম্পোদকীে েীশি।

সংৈোদমো্ট্যম গুক্ল এই অপোযিিেোল ত্রুটিগুক্ল কমোকোযৈলো কিযি পোযি �োি ময্ট্য 
িযেযে:

 • সোংৈোশদকিো এৈং অপোযিিেোল মোেদযডেি উপি মযেোয�োগ 
শেৈদ্ধ কিো ক�মে জোে্তোক্লজম ট্োটে ইশেশিযেটিভ দ্োিো শে্্তোশিি 
স্োযেি সোমশরিক েীশি সম্পযক্ত  িেট্যযক স্ছে কযি কিোযল;

 • িোযদি শেজস্ ওযেৈসোইযে িহশৈযলি উি্সগুক্লি স্পষ্ভোযৈ প্রকোযিি 
শদযক মযেোশেযৈি কিো। এই িেট্য স্োযেি শৈশ্োস গযড় িুলযি সোহো�ট্য কযি 
এৈং এটি শকভোযৈ অে্তোেে কিো হে কস সম্পযক্ত  সযদিহ দিূ কযি;

 • সম্পোদকীে স্ো্ীেিোি স্পষ্ শৈৈৃশি প্রকোি, সংযিো্ে 
জোশিি শেযদ্ত শিকো, এৈং ৈট্যৈহোিকোিীি ক্লশখি এৈং 
সমো্োেপদ্ধশি-শভি্শিক শৈষেৈস্তুি জেট্য েীশিমোলো;

 • প্রশিযৈদযে ত্রুটিি কক্ষযত্ সংযিো্ে অেুিীলযেি জেট্য একটি 
েীশি ৈোস্তৈোেে এৈং স্পষ্ভোযৈ প্রদি্তে কিো;

 • কলখযকি পশিচে উযলেখ কযি স্ছেিো ও জৈোৈশদশহিো শেন্দচিি 
কিযি ৈোইলোইযেি প্রকোি শেন্দচিি কিো। শৈকপেভোযৈ, স্োেগুক্ল 
শেশদ্ত ষ্ শকেু কক্ষযত্ কলখযকি েোম প্রকোি েো কিোি প্রযেোজেীে 
স্পষ্ ৈট্যোখট্যো ও েট্যোেসঙ্গি েীশিি জেট্য প্রযচষ্ো কিযি পোযি।

শৈযিষ কযি ভোিযি, শৈশুদ্ধ িেট্য ঝঁুশকি একটি শেভ্ত িয�োগট্য, স্ো্ীে অেযু�োগ প্রযেোজে, 
এই ঝঁুশক-মোত্ো কোঠোযমোটি েীশি শে্্তোিক, সংৈোদ মো্ট্যম কমতী এৈং শৈজ্োপে প্র�ুক্ক্ত 
শিপেযক মলূ িেট্য প্রদোযেি লযক্ষট্য একশত্ি কিো হযেযে, �োযি মলূ শসদ্ধোন্ত রিহণকোিীযদি 
অযে্তি কজোেোি কঠকোযি সক্ষম হে �ো কদযি শৈভ্োক্ন্তকি িেট্যযক উৎসোশহি কযি এৈং 
টিশকযে িোযখ।

বসদ্ান্ত
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পবরবেষ্ট - পদ্ধশি

স্তম্ভ গননা
GDI ঝঁুশক শে্্তোিে গুক্লি শৈষেৈস্তু এৈং কম্তক্ষম স্তম্গুক্ল 
একটি শেশদ্ত ষ্ মুহূযি্ত ি স্ট্যোপিে শৈযলেষণ কযি একটি 
পশিমন্ডযলি পৃেক, প�্তযৈক্ষণয�োগট্য বৈশিষ্ট্যগুক্ল কট্যোপচোি 
কিোি জেট্য পশিকক্পেি কিো হযেযে। এই দষৃ্টিভক্ঙ্গ পক্ষপোি 
প্রিমযে কো�্তকিী এৈং পশিমডেল এৈং কদি জযুড় আমোযদি 
শৈযলেষণযক মোেসম্ি কযি, শকন্তু এটি সুয�োগ সীশমি। একটি 
পশিমন্ডযলি ইশিহোশসকশৈষেৈস্তু এৈং অেুিীলে সম্পযক্ত  
িেট্য এই স্তম্গুক্ল দ্োিো ্িো হে েো - ৈো কম প�্তযৈক্ষণয�োগট্য 
শৈভ্োক্ন্তকি পিোকো েে (ক�মে একটি গপে ৈো শৈষে সম্পযক্ত  
শকেু েো ৈযল শেেশমিভোযৈ পোঠকযদি শৈভ্োন্ত কিো)।

এই সীমোৈদ্ধিো উভেই িৃিীে স্তম্, প্রসঙ্গ দ্োিো সমো্োে কিো 
হযেযে, �ো দীঘ্তযমেোদী প্রৈণিো এৈং পশিমোপ কিো কঠিে 
সচূকগুক্ল মলূট্যোেে কযি। এই প্রশিযৈদযে, একটি পশিমন্ডযলি 
গেেোি দইু-িৃিীেোংি প�্তযৈক্ষণয�োগট্য বৈশিষ্ট্যগুক্লি একটি 
স্ট্যোপিযেি উপি শভি্শি কযি (শৈষেৈস্তু এৈং কম্তক্ষম 
স্তযম্ি মো্ট্যযম), �খে চূড়োন্ত িৃিীেটি অৈগি অেলোইে 
ৈট্যৈহোিকোিীযদি উপলশধি জশিযপি মো্ট্যযম আযস �ো আমোযদি 
�লো�লযক প্রোসক্ঙ্গক কযি। েক 2 স্তম্ দ্োিো GDI সূচক 
িোক্লকোভুক্ত কিো হযেযে।

িারণী 2 - শেযদ্তিক, শৈশ্ৈট্যোপী শৈভ্োক্ন্তকি সূচক

পবরবিষ্ট - পদ্ধব�

��পূণর্ তেথয্র 
িতন� মা�া

• িনবে�র িশেরানাম
• বাইলাইন এবং িবেশষণ
• িনবে�র �র
• িবেশষ পক্ষেক অনয্াযয্ আ�মণ
• অনয্ানয্ �কাশনায় একই �সে�র �কাশ
• সংবােদর �াস��কতা

•  খবেরর পিরম�ল স�েকর্  মা�লকানার তথয্
•  অেথর্র উৎস
•  িবষয়ব� িনয়�েণর নীিত
•  �� �িতেবদন এবং সংেশাধন
•  স�াদকীয় �াধীনতা

•  খবেরর যথাথর্তা
•  ি�কবাইট-ধরেনর িশেরানােমর বয্বহার
•  মতামত েথেক খবেরর �েভদ
•  সংেশাধেনর ��াব

িবষয়ব�

�স�

GDI কমর্ক্ষম
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শৈষেৈস্তু স্তম্ একটি পশিমডেল দ্োিো প্রকোশিি দিটি শেৈন্ধ 
জযুড় দইুজে শেযৈশদি কদি শৈযলেষযকি প�্তোযলোচেো কিো 
েেটি সূচযকি উপি শভি্শি কযি একটি গেেো বিশি কযি। 
দইু সপ্তোযহি ময্ট্য এই দিটি শেৈন্ধ এযলোযমযলোভোযৈ কসই 
পশিমন্ডযল সৈ্তোশ্ক ভোগ কিো শেৈন্ধগুক্লি ময্ট্য কেযক শেৈ্তোশচি 
কিো হযেশেল এৈং িোিপযি প্রকোিকযক শচশনিি কিযি পোযি 
এমে ককোেও িেট্যগুক্ল ৈোেোই কিো হযেশেল। চূড়োন্ত ঝঁুশকি 
মোত্োে অন্তভু্ত ক্ত সচূকগুক্ল হল শিযিোেোম প্রশিশেশ্বে, কলখযকি 
বৈশিষ্ট্য, শেৈযন্ধি স্ি, শৈষেৈস্তু এৈং অেট্যোেট্য পশিমন্ডল দ্োিো 
গযপেি সো্োিে প্রশিযৈদে।

কম্তক্ষম স্তম্টি একই কদিি শৈযলেষকযদি দ্োিো পশিমডেল স্তযি 
গেেো কিো হে। আমিো পশিমন্ডযলি সম্োৈট্য আশে্তক দ্ন্দ্ব, িোি 
মন্তৈট্য শৈভোযগ ভুল িযেট্যি দৈু্তলিো এৈং সম্পোদকীে মোেগুক্লি 
সোযে জশড়ি ঝঁুশক ্ িোি জেট্য জোে্তোক্লজম ট্োটে ইশেশিযেটিযভি 
শৈশ্স্তিো সংযকিগুক্লি িোক্লকো কেযক পঁোচটি সচূক শেৈ্তোচে 
কযিশে। এটি সোংৈোশদকিোি প্রকৃি গুণযক ্ িোি জেট্য েে, কোিণ 
এই স্তম্টি একটি পশিমন্ডলযক িোি অপোযিিযেি সৈ্তজেীে 
প্রকোযিি উপি শভি্শি কযি েম্বি কদে, এটি প্রকৃি কম্তক্ষম কেযক 
শভন্ন হযি পোযি। অন্তভু্ত ক্ত সচূকগুক্ল হল সশিট্যকোযিি উপয�োগী 
মোক্লকযদি প্রকোি, িহশৈযলি উি্সগুক্লযি স্ছেিো, মন্তৈট্য 
শৈভোযগি জেট্য প্রকোশিি েীশি এৈং কলেশৈশ্ ভোযৈ উি্পোশদি 
সোমরিীি জশড়মো, ত্রুটি শৈৈিযণি জেট্য একটি পশিষ্োি প্রক্রিেো 
এৈং সম্পোদকীে স্ো্ীেিো শেন্দচিি কিোি একটি প্রকোিট্য শৈৈৃশি।

প্রসঙ্গ স্তম্ গেেো একটি পশিমযন্ডযলি শৈষেৈস্তু এৈং 
ক্রিেোকলোপ সম্পযক্ত  অৈশহি অেলোইে ৈট্যৈহোিকোিীযদি 
্োিণোি একটি সমীক্ষোি �লো�যলি উপি শভি্শি কযিযে। 
ঝঁুশকি মোত্ো গণেোি জেট্য জশিযপি িেট্য অন্তভু্ত ক্ত কিো 
অপশিহো�্ত কোিণ এটি একটি মিোমযিি একটি শৈস্তোশিি 
পশিসি ্ োিণ কযি এৈং অেলোইে ৈট্যৈহোিকোিীযদি সোইযেি 
দীঘ্তযমেোদী উপলশধিকোিী আচিণ এৈং কম্তক্ষমিোি উপি 
শভি্শি কযি।। এই স্তম্টি আমোযদি সোমরিী স্তযম্ি একটি 
ভোল পশিপূিক প্রদোে কযি, �ো অযেক জটিলিোে �োে শকন্তু 
মোত্ দিটি শেৈন্ধ শৈযলেষণ কযি। শেিীক্ষোটি চোিটি সচূক ্ োিণ 
কযি: শেভু্ত লিো, সংৈোদ এৈং মিোমি শেৈযন্ধি স্পষ্ পোে্তকট্য, 
শলিকৈোইে শিযিোেোম ৈট্যৈহোি এৈং ত্রুটি প্রশিযৈদে।

পশিমন্ডলগুক্ল িোযদি চূড়োন্ত ঝঁুশক গণেোি উপি শভি্শি 
কযি পঁোচটি ঝঁুশকি একটি শৈভোযগি ওপি স্োপে হযেযে। 
শৈভোগগুক্লি সংযক্ষপক সূচযকি ৈি্ত মোে সংস্িযণ সমস্ত 
কদযিি পশিমন্ডযলি জেট্য ঝঁুশকি গেেো একশত্ি কযি এৈং এই 
শৈশ্ৈট্যোপী েমুেোি গড় এৈং মোে শৈচুট্যশি গণেো কযি শে্্তোশিি 
হে। শৈশ্ৈট্যোপী গড় গেেো কেযক িোযদি মোত্ো আলোদো কযি 
এমে মোেদডে শৈচুট্যশিি উপি শভি্শি কযি পশিমডেলগুক্লযক 
একটি শৈভোযগ িোখো হযেযে। সোিশণ 3 প্রশিটি কশ্রণী এৈং এি 
সংযক্ষপক কদখোে।

িারণী 3 - ঝঁুশক িৃঙ্খলগুক্লি সংক্ক্ষপ্ত শৈৈিণ

িেস্ত পরবেেন্ডে বহিাে ভ্ে েে্য ঝঁুবকর োত্রা বেভ্ালন্তকর ঝঁুবকর বেভাগ

<-1.5 SD তথরক গড় 5 সর্বোচ্চ ঝঁুকি

≥ -1.5 এবং ≤ -0.5 SD তথরক গড় 4 উচ্চ ঝঁুকি

> -0.5 এবং ≤ 0.5 SD তথরক গড় 3 মোঝোকি ঝঁুকি

> 0.5 এবং ≤ 1.5 SD তথরক গড় 2 িম ঝঁুকি

> 1.5 SD তথরক গড় 1 ন্যূনতম ঝঁুকি

েে্য িংগ্হ
প্রশিটি ভোিিীে পশিমন্ডল দজুে শৈযলেষক দ্োিো মূলট্যোেে কিো 
হযেশেল, �োিো একটি কেোেৈই অেুসোযি GDI কোঠোযমোি উপি 
প্রশিক্ক্ষি শেল �ো প্রশিটি সূচক মূলট্যোেযেি জেট্য শৈস্তোশিি 
শেযদ্তিেো প্রদোে কযি।

শেিীক্ষোটি YouGov দ্োিো পশিচোক্লি হযেশেল এৈং এি ময্ট্য 
720 জে অন্তভু্ত ক্ত শেল। 5 কেযক 1 অয্োৈি 2020 এি ময্ট্য 
একটি অেলোইে শেিীক্ষো কিো হযেশেল। প্রযিট্যক উত্িদোিোযক 

পশিমডেল সম্পযক্ত  ্ োিোৈোশহক প্রশ্ন ক্জজ্োসো কিো হযেশেল �ো 
িোিো ইক্ঙ্গি শদযেশেল ক� িোিো কসগুক্লি সোযে পশিশচি। প্রশিটি 
উত্িদোিো সোইযেি সোযে িোযদি পশিশচশিি শভি্শিযি েমুেো 
কেযক দিটি স্োে প�্তন্ত মলূট্যোেে কযিযেে। একটি স্োযেি জেট্য 
সৈ্তোশ্ক সংখট্যো শেল 137 এৈং সৈ্তশেম্ন 32। এই সংখট্যোগুক্ল 
একটি কমোেোমুটি িক্ক্তিোলী জশিযপি আকোি প্রস্তোৈ কযি �ো 
একটি িক্ক্তিোলী শৈযলেষযণি অেুমশি কদে।

শচত্ 11 প্রশিটি GDI সূচযকি ময্ট্য সম্পযক্ত ি দিৃট্যোেণ কযি।

পবরবিষ্ট - পদ্ধব�
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বিত্র 11 - পোিস্পশিক সম্পক্ত  অঙ্ক
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*দ্রষ্ৈট্য: পশিসংখট্যোেগিভোযৈ গুরুবেপূণ্ত পোিস্পশিক সম্পক্ত  দষৃ্টিযগোচি কিো হযেযে।
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i আমিো ‘শমেট্যো ৈোি্ত ো’ ক্রিেোি পশিযপ্রক্ক্ষযি ভুল ৈোি্ত ো 
ৈো গুজৈযক সংজ্োশেি কশি: ‘ইছেোকৃিভোযৈ শৈভ্োন্ত কিো; 
অৈশহি কিোি শৈপিীি।’

ii কোঠোযমোি মোেৈ প�্তোযলোচেো উপোদোেগুক্ল 
আযলকজো্রিো মুসোশভজোযদ (েিেইস শমশডেোি অন্তদৃ্তষ্টি 
প্র্োে এৈং ক্জশডআই-এি সহ-প্রশিষ্োিো) এি সহয�োশগিোে 
বিশি কিো হযেশেল। কোঠোযমোি পিোমি্ত কদওেো হযেশেল, 
�োচোই-ৈোেোই কিো হযেশেল এৈং একটি প্র�ুক্ক্তগি উপযদষ্ো 
কগোষ্ঠীি (টিএক্জ) সহোেিোে চূড়োন্ত কিো হযেশেল, �োি ময্ট্য 
শেল কৈে শেযম্ো (রিোক্�কো), কট্যোশমক্ল ফ্োযঙ্কোইস (ক�সৈুক), 
শমগুযেল মোটি্তযেজ (সহ-প্রশিষ্োিো এৈং প্র্োে কডেো শৈজ্োেী, 
শসগেট্যোল এআই) , শেক শেউমট্যোে (িেেোস্ত ইেশটেটিউে 
অৈ জোে্তোক্লজম), ওলো� শটেে�ট্যোড, (শিযপোে্তোস্ত উইদোউে 
ৈড্ত োিস), ক্রিশটেেো েোিডগুইলো (লুপো), অট্যোশম শমযচল (শপউ 
শিসোচ্ত ), স্ে কহল (শমডোে এৈং শৈশ্োসয�োগট্যিো ককোেোক্লিে), 
ক্�ে কহেশিচ (ওএসএ�) এৈং লিো কজোমোি ( কচযকযডো)।

iii আমোযদি পদ্ধশি সম্পযক্ত  আিও জোেযি, পশিশিষ্ এৈং 
পদ্ধশি কদখুে: https://disinformationindex.org/research/।

iv ২০২১ সোযল, শেম্নক্লশখি কদিগুক্লি জেট্য সংৈোদ 
ৈোজোি মূলট্যোেে বিশি কিো হযৈ: আযজ্তশন্টেো, অয্রেক্লেো, 
ব্োক্জল, কোেোডো, ইিোক্ল, মোলযেশিেো, কমন্দক্সযকো, েোইযজশিেো 
এৈং কস্পে। অশিশিক্ত কদিও �ুক্ত কিো ক�যি পোযি।

v প্রশিযৈদযে অন্তভু্ত ক্ত প্রযিট্যকটি ওযেৈসোইেযক িোযদি 
ৈট্যোক্ক্তগি কস্োি, ঝঁুশকি মোত্ো এৈং সোমশরিক ৈোজোযিি গড় 
সম্পযক্ত  জোেোযেো হযেশেল।

vi দ্রষ্ৈট্য: কম্তক্ষম স্তযম্ি জেট্য গযৈষণো দটুি দ�োে 
পশিচোক্লি হযেশেল: প্রেম িোউন্ডটি ২০২০ সোযলি জলুোই 
মোযস এৈং শদ্িীে িোউন্ডটি ২০২০ সোযলি শডযসম্বযি কিষ 
কিো হযেশেল। শৈষেৈস্তু স্তযম্ি জেট্য গযৈষণো 2021 সোযলি 
ক�ব্রুেোশিযি কিষ কিো হযেশেল। কসই কোিযণ, এই মোসগুক্লি 
ময্ট্য প্রশিটি ওযেৈসোইযেি সূচকগুক্লি ক� সংস্িণ শেল, 
আমোযদি গণেো িোি উপযি শভি্শি কযি বিশি কিো হে। 
এই সমযেি পযি ওযেৈসোইেগুক্ল �শদ িোযদি কম্তক্ষম ৈো 
শৈষেৈস্তু স্তযম্ি ময্ট্য ককোেও পশিৈি্ত ে কযি েোযক, িোহযল িো 
গেেো এৈং শৈযলেষযণ অন্তভু্ত ক্ত কিো হেশে।

vii দইুজে গযৈষক প্রশিটি ওযেৈসোইে এৈং কসটিি সূচক 
মূলট্যোেে কযিযেে। YouGov দ্োিো অেলোইে ৈট্যৈহোিকোিীযদি 
সমীক্ষো 5 কেযক 19 অয্োৈি 2020 এি ময্ট্য পশিচোক্লি 
হযেশেল। সমস্ত উত্িদোিোিো ক্োৈোল শডসইে�িযমিে 
ইেযডক্স (GDI) দ্োিো ৈট্যৈহৃি প্রযশ্নি সংকলযেি উত্ি 
শদযেযেে । প্রশিটি উত্িদোিো কসই দিটি সোইযেি জেট্য ব্ট্যোন্ড 
ট্োটে এৈং শৈশ্োসয�োগট্যিো সম্পযক্ত  িোযদি উপলশধি প্রদোে 
কযিশেল,  ক�খোযে িোিো ৈযলশেল  ক� িোিো কসই দিটি 
সোইযেি সোযে 'পশিশচি'|

viii �শদ একটি ওযেৈসোইে সৈ্তশেম্ন ঝঁুশকি ৈো কম ঝঁুশকি 
কস্োি পোে, িোহযল কসটি হযৈ িোি সযৈ্তোত্ম কস্োি। । উভে 
কিটিং ইক্ঙ্গি কযি ক� একটি শেউজ সোইে প্রযিট্যকটি সূচক 
জযুড় ভোল কস্োি কযিযে। ক� কটি কদযি GDI িোি গযৈষণো 
কযিযে, প্রযিট্যকটি �োেগোে, সোইে অপোযিেিযদি িোযদি 
ওযেৈসোইযেি ৈট্যক্ক্তগি কস্োি কগোপেীেভোযৈ ৈলো  হযেশেল, 
জোযি িোিো িোযদি মিোমি, অেৈো প্রযেোজেীে পশিৈি্ত যেি 
ৈট্যোপোযি জোেোৈোি সুয�োগ পোে।  প্রযিট্যকটি ওযেৈসোইেযক 
GDI-এি পদ্ধশি এৈং কিটিং প্রক্রিেোি সম্বযন্ধ জোেোযেোি জেট্য, 
িোযদি সোযে আযগ কেযক ক�োগোয�োগ কিো হযেশেল। GDI-এি 
দ্োিো মূলট্যোেে কযি প্রযিট্যকটি কদযি, পূণ্ত কস্োি ককৈলমোত্ 
এমে সোইেগুক্লি জেট্য ভোগ কিো হে �োযদি ঝঁুশকি কস্োি 
সৈ্তশেম্ন অেৈো কম। �লস্রূপ, প্রশিযৈদযে প্রকোশিি সযৈ্তোত্ম 
কস্োযিি সোইযেি সংখট্যো প্রযিট্যকটি কদযি আলোদো হযৈ।

ix GDI এই প্রযচষ্োে পুযিো মোযক্ত যেি সোযে কোজ কিোি 
জেট্য উন্মুখ। একটি কদযিি অেলোইে সংৈোদ  ওযেৈসোইযেি 
এই ্িযেি ঝঁুশক মূলট্যোেযেি দিকোি আযে। অেট্যেোে, কম 
শৈশ্স্ত, অসো্ু সংস্ো অেৈো ৈট্যক্ক্তজে, এই  গযৈষণোি অভোৈ 
পূিণ কিোি কচষ্ো কিযি পোযি।

x CEN কম্তযক্ষত্ চুক্ক্ত, শডযসম্বি 2019, উপলধি  
https://jti-rsf.org/fileadmin/Redaktion/documents/
CWA17493.pdf।

xi পশিসংখট্যোেগুক্ল 2016 সোযলি �লো�ল এৈং ভোিযি 
ৈট্যৈহৃি িীষ্ত আেটি ভোষোি উপি শভি্শি কযি বিশি কিো 
হযেযে। কদখুে:  
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2017/04/
Indian-languages-Defining-Indias-Internet.pdf।

প্রান্তটীকা

রোন্তটীকা
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xii কদখুে: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/
sites/default/files/2019-03/India_DNR_FINAL.pdf।

xiii 2017 এি পশিসংখট্যোযেি উপি শভি্শি কযি এৈং 15 
কেযক 34 ৈেি ৈেসীযদি জেট্য। কদখুে:  
http://www.mospi.nic.in/sites/default/files/publication_
reports/Youth_in_India-2017.pdf।

xiv 35 ৈেযিি কৈশি ৈেসী উত্িদোিোযদি জেট্য, অেলোইে 
সংৈোদ, দিূদি্তে এৈং েোপোযেো সংৈোযদি উপি শেভ্ত িিীলিো 
�েোরিযম 38 িিোংি, 34 িিোংি এৈং 27 িিোংি। কদখুে: 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/
files/2019-03/India_DNR_FINAL.pdf।

xv 2019 সোযল ইপযসোস পশিচোক্লি 27 টি কদিীে সোযভ্ত ি 
পশিযপ্রক্ক্ষযি এই �লো�লগুক্ল উপস্োপে কিো হযেশেল। 
সোযভ্ত যি শেযলে কমোে 19,541 জে উত্িদোিো, �োযদি উত্ি 
ইক্ঙ্গি কযি ক� শডক্জেোল সংৈোযদি উপি শৈশ্োস এৈং 
শেভ্ত িিোি কস্োি কমোি শদযক । কদখুে: https://www.ipsos.
com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-06/
global-advisor-trust-in-media-report-24jun2019.pdf।

xvi কদখুে: https://datareportal.com/reports/digital-
2021-india#:~:text=There%20were%20624.0%20
million%20internet,at%2045.0%25%20in%20
January%202021।

xvii কদখুে: https://datareportal.com/reports/digital-
2021-india#:~:text=There%20were%20624.0%20
million%20internet,at%2045.0%25%20in%20
January%202021।

xviii কদখুে: https://dentsu.in/uploads/digital_reports/
DAN-e4m-Digital-Report-2020-Web-C3.pdf।

xix উদোহিণস্রূপ, কদযিি সংৈোদপত্ এৈং দিূদি্তে 
আউেযলযেি সোযে �ুক্ত সংৈোদ স্োেগুক্লি শৈষেৈস্তু 
সম্পশক্ত ি সূচকগুক্লি জেট্য শডক্জেোল সংৈোদ স্োেগুক্লি কচযে 
ভোল �লো�ল কযিযে।

xx JTI সম্পযক্ত  আিও িযেট্যি জেট্য, �ো শিযপেি জেট্য একটি 
ISO মোে রিহণ কযিযে, দেো কযি কদখুে:  
https://jti-rsf.org/en/।

xxi GDI কিৃ্ত ক ৈট্যৈহৃি অেলোইে পোঠযকি েমুেো ইউগযভি 
'প্রভোৈক কশ্রোিোযদি' উপি শভি্শি কযি ৈোেোযেো হযে।  একটি 
দল �ো িোি কদযিি েোমসূশচি িীষ্ত 10 িিোংি ৈযল শৈযৈশচি 
হে, িো গঠিি হে, েোগশিক সমোযজি মোেুষ, ৈট্যোৈসোই, 
িোজনেশিক, সোংৈোশদক এৈং আিও অযেক পশিৈি্ত েিীলযদি 
শেযে। িোযদি সোম্প্রশিক উযদট্যোক্তো, কেিৃবে সক্রিেিো এৈং অেট্য 
কোযজি দ্োিো িোযদি শেশদ্ত ষ্ কিো হে। এই কগোষ্ঠীি সদসট্যযদি 
ময্ট্য িযেযে ৈট্যৈসোেী ও সোমোক্জক উযদট্যোক্তো, সোংগঠশেক 
কেিৃৈৃদি এৈং িোজনেশিক কমতীিো। ভোিযিি সোযভ্ত ি জেট্য 720 
জে উত্িদোিো অন্তভু্ত ক্ত কিো হযে শেল এৈং 5 কেযক 19 
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xxii এই প্রশিযৈদযেি পশিশিযষ্ পোিস্পশিক সম্পক্ত  মট্যোট্রিক্স 
কদখুে।

xxiii এই প্রশিযৈদযেি পশিশিযষ্ পোিস্পশিক সম্পক্ত  মট্যোট্রিক্স 
কদখুে।

xxiv এই প্রশিযৈদযেি পশিশিযষ্ পোিস্পশিক সম্পক্ত  মট্যোট্রিক্স 
কদখুে।

xxv কদখুে: https://disinformationindex.org/wp-content/
uploads/2020/10/Georgia-Risk-Ratings-Report.pdf।

xxvi কদখুে: https://www.thakur-foundation.org/report-
on attacks-on-journalists-in-india-2014-2019.pdf; https://
cpj.org/reports/2018/10/impunity-index-getting-away-
with-murder-killed-justice-3/।

xxvii কদখুে: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/
news/documents/2019-06/global-advisor-trust-in-media-
report-24jun2019.pdf।

xxviii কদখুে: https://www.economist.com/help/about-us।

xxix কম্তক্ষম স্তম্ প্রোসক্ঙ্গক েীশিমোলো আযে শকেো িো কদযখ। 
এটি েীশিি ৈক্লষ্িোি মূলট্যোেে কযি েো এৈং েীশিগুক্ল 
কীভোযৈ ৈোস্তৈোশেি হযছে কসশদযকও েজি কদে েো। কোঠোযমোি 
অেট্যোেট্য সূচকগুক্ল শকেু প্রোসক্ঙ্গক ৈট্যোৈহোযিি শেযদ্তিেো কযি, 
ক�মে ওযেৈসোইেটি কিৈোি ভুল সংযিো্ে কযি ৈো পোঠকিো 
কি িিোংি শৈশ্োস কযি ক� ওযেৈসোইেটি সঠিক শৈষেৈস্তু 
পশিযৈিে কযি।

xxx কদখুে: https://india.mom-rsf.org/en/findings/
corporateownership/।

xxxi কদখুে: https://rsf.org/en/news/media-ownership-
monitor-who-owns-media-india।

xxxii JTI সম্পযক্ত  আিও িযেট্যি জেট্য, �ো শিযপেি জেট্য একটি 
ISO মোে রিহণ কযিযে, দেো কযি কদখুে: https://jti-rsf.org/en/।

xxxiii কদখুে: https://www.cen.eu/news/workshops/Pages/
WS-2019-013.aspx।

xxxiv GDI কিৃ্ত ক ৈট্যৈহৃি অেলোইে পোঠযকি েমুেো ইউগযভি 
'প্রভোৈক কশ্রোিোযদি' উপি শভি্শি কযি ৈোেোযেো হযে।  একটি 
দল �ো িোি কদযিি েোমসূশচি িীষ্ত 10 িিোংি ৈযল শৈযৈশচি 
হে, িো গঠিি হে, েোগশিক সমোযজি মোেুষ, ৈট্যোৈসোই, 
িোজনেশিক, সোংৈোশদক এৈং আিও অযেক পশিৈি্ত েিীলযদি 
শেযে। িোযদি সোম্প্রশিক উযদট্যোক্তো, কেিৃবে সক্রিেিো এৈং অেট্য 
কোযজি দ্োিো িোযদি শেশদ্ত ষ্ কিো হে। এই কগোষ্ঠীি সদসট্যযদি 
ময্ট্য িযেযে ৈট্যৈসোেী ও সোমোক্জক উযদট্যোক্তো, সোংগঠশেক 
কেিৃৈৃদি এৈং িোজনেশিক কমতীিো। ভোিযিি সোযভ্ত ি জেট্য 720 
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xxxv এই প্রশিযৈদযেি পশিশিযষ্ পোিস্পশিক সম্পক্ত  মট্যোট্রিক্স 
কদখুে।

রোন্তটীকা
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