‘প্রযুক্িতর
নতুন
েমেয়েদর জন্য মহা-িবপদ

ফাঁদ’

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : খুব সহেজই আপিন অথবা আপনার স্বজন িকংবা আপনার সবেচেয়
প্িরয়জনটাও েযেকান সময় হেত পাের ভয়ানক েনাংরামীর িশকার! সমুহ
িবপদ েথেক রক্ষা েপেত একিদেক আপিন যতই বাড়াচ্েছন সতর্কতা
প্রযুক্িতর িনত্য নতুন আিবস্কােরর সুবােদ েপছেনর পিরিচত েকৗশল
েফেল অপরাধীরা নতুন েকৗশেল আপনােক ফাঁেদ েফলেত আবােরা েকামর েবেধ
িনচ্েছ প্রস্তুিত!
একমাত্র সাবধানতা আর প্রেয়াজনীয় সতর্কতাই একমাত্র পাের আমােদর
অনাকাংিখত িবপদ এবং িবব্রতকর েকান পিরস্িথিত েথেক িনরাপেদ রাখেত।
প্রযুক্িতর নতুন ফাঁদ! েমেয়েদর জন্য মহা-িবপদ! জনস্বার্েথ েশয়ার
কের সবাইেক সেচতন করুন।
প্রযুক্িতর হাত ধের এিগেয় বদেলেছ পুেরােনা অভ্যাস। েকনাকাটায়
েযাগ হেয়েছ দারুণ সব সুেযাগ। অিধকাংশ শিপং েসন্টাের থাকেছ
ট্রায়াল রুম।
পছন্েদর েপাশাকিট িঠকিঠক গােয়র মােপ িক না তা েদাকান েথেকই েদেখ
েনয়া যাচ্েছ। িকছু কুরুিচপূর্ণ মানুষ েসই প্রযুক্িতেক ব্যবহার
কের সমােজ ঘটাচ্েছ নানা রকম েনাংরািম।
প্রেয়াজনীয় ট্রায়াল রুম বা পাবিলক টয়েলেট েসট করেছ েগাপন
ক্যােমরা। আর েগাপেন িভিডও করা হচ্েছ অভ্যন্তরীণ দৃশ্য। এমন
পিরস্িথিতেত আপিন বা আিম কতটুকু িনরাপদ? তাই দরকার আেগই েগাপন
ক্যােমরা শনাক্ত করা।
িকন্তু কীভােব?
শিপংমেলর ট্রায়াল রুেম েয আয়না থােক েসটা আসল নাও হেত পাের, এিটও
েগাপন ক্যােমরার মতই মারাত্মক! প্রযুক্িতর অপব্যবহাের আসল আয়নার
মােঝ এখন যুক্ত হেয়েছ নকল আয়না, যােক বলা হয় দ্িবমুখী আয়না। এই
আয়নায় আপিন আপনার েচহারা েদখেত পারেবন, িকন্তু ভুেলও বুঝেত
পারেবন না েয অন্য পাশ হেত েকউ আপনােক েদখেছ !
শিপংমেলর ট্রায়াল রুেম েপাশাক পাল্টােনার সময় িহেডন বা িপন েহাল
ক্যােমরায় ছিব উেঠ যাওয়ার ঘটনােতা সবাই জােনন। িকন্তু এবার নতুন

িবপদ! ট্রায়াল রুেম আপিন েয আয়নার সামেন েপাশাক পাল্টাচ্েছন েসই
আয়নার মধ্য িদেয়ই হয়েতা আপনার েগাপন মুহূর্ত েদেখ িনচ্েছ অন্য
েকউ।
এক ধরেণর আয়না রেয়েছ যােক বেল ‘টু-ওেয় িমরর’। আজকাল টয়েলট বা
ট্রায়ালরুেম অেনক ক্েষত্েরই েদখা যাচ্েছ এই ‘টু-ওেয় িমরর’।
েদখেত পুেরা সাধারণ আয়নার মেতাই। এেত সাধারণ আয়নার মেতাই িনেজেক
েদখেত পাওয়া যােব িকন্তু আয়নার েপছেন েয আেছ তােক েদখা যায়
না।অথচ েস আপনােক স্পষ্ট েদখেত পােব। আর েসখান েথেকই ৈতির হেব
েগাপন মুহূর্েতর িভিডও।
িকভােব বুঝেবন টু ওেয় িমরর ব্যবহার করা হেয়েছ িক না ?
শিপংমল অথবােদাকােনর েয ট্রায়ালরুেম আপিন েচঞ্েজর জন্য ঢুকেছন
েসখােন েকান আয়না থাকেল িনেচর েদখােনা ছিবর মত আপনার আঙ্গুল
িতর্যকভােব রাখুন েসখােন আপনার আঙ্গুেলর ছিবেত এভােব যিদ গ্যাপ
েদখেত পান তাহেল িঠক আেছ। প্রযুক্িতর নতুন ফাঁদ! েমেয়েদর জন্য
নতুন িবপদ! েশয়ার কের সবাইেক সেচতন কের িদন! আর যিদ এই ছিবর মত
েদেখন েকান গ্যাপ েনই তাহেল বুঝেবন সমস্যা আেছ ওপার েথেক েকও িঠক
েদখেছ আপনার কাপড় বদলােনার মুহুর্ত!
িবিভন্ন শিপং মেল,েদাকােনর ট্রায়াল রুেম একশ্েরনীর িবকৃত মেনর
অসাধু মানুেষরা এসব েগাপন ক্যােমরা েরেখ প্রিতিদন আপনার আমার
অজান্েতই ধারন করেছ েমেয়েদর নগ্ন ছিব-িভিডও! যার ভয়ানক প্রভাব
আমােদর কােরাই অজানা নয়।
বর্তমােন এধরেনর িহেডন ক্যােমরা বাজাের পাওয়া যাচ্েছ। েমেয়েদর
কাপেড়র েদাকােনর খারাপ েসলসম্যানরা অেনক েদাকােনর ট্রায়াল রুেম ,
পাবিলক টয়েলেট এবং আবািসক েহােটলগুেলার বাথরুেমও এমন ক্যােমরা
বিসেয় থাকেত পাের।
খুব সহেজই তারা েমেয়েদর কাপড় বদলােনার নগ্ন িভিডও ধারন কের তা
িবিভন্ন ওেয়ব েপেজ ছিড়েয় িদেয় েথেক আয় করেছ টাকা।আবার েকওবা
স্েরফ িবকৃিতর কারেনই ছিড়েয় িদচ্েছ এসব নগ্ন ছিব।
যার ফলসশ্রুিতেত এখন ইউিটউব এবং িবিভন্ন পর্ণ সাইেট লাখ লাখ
িহেডন ক্যােমরার ফুেটজ !
রুেম েগাপন ক্যােমরার অস্িতত্ব িনর্ণয় করা যায় খুব সহেজ। কাজিট
আপিনও করেত পােরন মাত্র এক িমিনেট। এজন্য ট্রায়াল রুেম (েযখােন

কাপড় বদল করেবন) ঢুেক আপনার েমাবাইল েথেক কাউেক কল েদয়ার েচষ্টা
করুন। যিদ কল করা যায় ও েনটওয়ার্ক িঠক থােক, তাহেল বুঝেবন েগাপন
ক্যােমরা েনই। আর যিদ কল করা না যায় ও েনটওয়ার্ক হঠাৎ কের একদম
ডাউন হেয় যায়, তাহেল বুঝেবন েসখােন অবশ্যই েগাপন ক্যােমরা রেয়েছ।
েগাপন ক্যােমরার সঙ্েগ ফাইবার অপিটক্যাল ক্যাবল থােক। িসগন্যাল
ট্রান্সফার করার সময় এর ইন্টারিফয়ােরন্স হেত থােক। যার জন্য
েমাবাইল েনটওয়ার্ক েসখােন িঠকমেতা কাজ কেরনা।
এ ছাড়াও ট্রায়াল রুেমর আয়নার েপছেনও লুকােনা থাকেত পাের
ক্যােমরা। েকােনা অবস্থােতই িনেজর েচহারা েদখার সময় তা েটর পাওয়া
যায় না।
তাই কাপড় বদলােনার আেগ আঙুল রাখুন আয়নার ওপর। যিদ আপনার আঙুেলর
মাথা প্রিতিবম্ব আঙুেলর মাথার সঙ্েগ না লােগ অর্থাৎ মােঝ ফাঁকা
থােক তাহেল আয়না আসল।
আর যিদ আঙুেলর মাথা প্রিতিবম্েবর মাথার সঙ্েগ েলেগ যায়, বুঝেত
হেব এটা দ্িবমুখী আয়না। যার েপছন পাশ েথেক খুব সহেজই আপনার ছিব
বা িভিডও করা সম্ভব। তাই সাবধান হওয়া জরুির এখনই। তাহেল িনেজেক
রক্ষা করা সম্ভব অজানা িবপদ েথেক।
িবঃ দ্রঃ –
বাঁচেত হেল জানেত হেব িনত্য প্রেয়াজনীয় এমন অেনক ইেলকট্রিনক্স
বস্তুর সােথই থাকেত পাের িহেডন ক্যােমরা েমাটামুিট একটা ধারনা
েপেত গুগেল new hidden camera immage িলেখ সার্চ কের েদখুন।দয়া
কের আপিন িনেজ সেচতন েহান, আপনার পিরবােরর নারীেদরও সেচতন করুন।
সতর্কতা ছিড়েয় িদন সবার মােঝ।
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