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তুই বিরক্তিকর।
তোর চোখগুলো তো সুন্দর।
কিন্তু তুমি মোটা।
তুই কখনই প্রোমে যাবে না, মিস ক্লেমেডিয়া।
তুই তো বেশ্যা।
মরে যা দুশ্চরিত্রা নারী।
আমি তোকে নিয়ে হতাশ।
আমাকে যেতে দাও![চিত্কার করে] আমাকে যেতে দাও![আরো চিত্কার করে] আমাকে যেতে
দাও![আরো চিত্কার করছে ও কাঁদছে]।
আমি যেসব সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করি তা হল …
To watch the film and download these resources, visit www.soulbehindthatscreen.org.

more resources, visit www.commonsensemedia.org/cyberbullying
স্ন্যাপচ্For
যাট

.

স্ন্যাপচ্যাট।
ট্যুইটার।
ট্যুইটার।
ট্যুইটার।
ইনস্টাগ্রাম।
ইনস্টাগ্রাম।
ইনস্টাগ্রাম।
আমি কয়েকবার এডিট করব..
আমি কিছু পোস্ট করার আগে মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করি। তারপর সেইমতো ক্যাপচার
করি।লাইক পেতে আরকি।
To watch the film and download these resources, visit www.soulbehindthatscreen.org.
For more resources, visit www.commonsensemedia.org/cyberbullying.
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অনেক মানুষের কাছে সোশ্যাল মিডিয়া পাওয়ারফুল টুল হতে পারে।উমম, আমিও বিশ্বাস করি যে
এটা নেগেটিভ হতে পারে।
এমনকিছুর সঙ্গে আমরা প্রতিদিন কাটাই, তবে আমার মনে হয় না সকলেই বুঝতে পারে কি
পরিমাণ সাইবারবুলিং করা হয়।
এবং আমার মনে হয় না বেশী মানুষ এর প্রভাব সম্পর্কে বোঝেন এবং এটিকে গুরুত্ব দিয়ে
দেখে।কেউ কেউ তো আবার সাইবারবুলিংকে আসল গুন্ডামির চোখে দেখেন না।
সোশ্যাল মিডিয়ায় শাসানি শোনার অনুভূতি হৃদয় বিদারক ও খুব অস্বস্তিকর।
আমার ভয় হয় লোকেরা আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলবে।আমি সত্যিই শুধু ভীত।
টায়রা তুমি ডিনার শেষ করোনি।
আমি আমার প্রোফাইল চেক করতে যাচ্ছি।
সতর্ক থেকো।
চিন্তা কোরো না মা।আমি যা পোস্ট করি তা সতর্কভাবে করি।আমার বন্ধুরা কি করছে তাই
দেখছি কারণ আমি জনপ্রিয়।মানে?এটা কি?উমম, আমার যৌন পছন্দ নিয়ে তুমি কি করবে
হে?অদ্ভুত।তাই?কি হিসেবে বললে? পাগল একটাআমি তোমাকে ব্লক করে দিচ্ছি।আমার সাথে
আর কথা বলবে ন।হে ঈশ্বর!হে ঈশ্বর, না!হে ঈশ্বর, হে....ঈশ্বরকি?না, না, না না, না, না না,
না!এইরকম কিছু নয়।না!মুছে দাও!এটা নিয়ে তুমি কি করছ?আহহহ... না!
আমি লোককে সাইবারবুলিংয়ের কারণে ভেঙ্গে পড়তে দেখেছি।তারা তাদের জীবন থেকে উদাস
হয়ে যায়, বাঁচার ইচ্ছা চলে যায় অথবা ড্রাগ নিতে শুরু করে বা মদ্যপানে আসক্ত হয়ে
পড়ে।সাইবারবুলিংকে শারীরিক নিগ্রহের চোখে দেখুন।কোনো কাগজ ছিঁড়ে দিলে আর সেটাকে
গোটা করা যায় না।এটিকে একসাথে রাখতে পারেন, টেপ দিয়ে জুড়ে দিতে পারেন কিন্তু এটা কি
একই থাকবে?না।
[টায়রা কাঁদছে]
তাই টিনেজারদের জীবনে কিশোর বয়সের হাস্যরস এখন ইন্টারনেটের হাস্যরস অনুকরণ
করছে।মেমে ও ইন্টারনেটের লড়াই হল ভিন্ন জিনিস নিয়ে হাস্যরসের একটি নিপুণতা।এইসব
ক্ষেত্রে বিজেতাও যেমন থাকে তেমনি হেয় প্রতিপন্নের শিকারও হয়।বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই
বিজেতাকে অভিনন্দন জানানো হয় ও ইন্টারনেটে আধিপত্যধারী বড় হোতা বলে ধরে হয়।কারণ
বিজেতারা তাদের বুদ্ধিমত্তার জন্য সকলের প্রশংসা পায় অথবা তাদের দেখে অনেকেই সেইরকম
হতে চায়।কাউকে নিয়ে মজা করাকে সাধারণত রোস্টিং বলা হয়।খুব কম সময়তেই লোকেরা
রোস্টারের বিরুদ্ধে কথা বলে এমনকি রোস্টার তার সীমা ছাড়ালেও। এর কারণ কেউ রোস্ট
হতে চায় না বা নিজেকে হেয় করতে চায় না।যখন মেমের মতো কোনো উদাহরণ বা জোক বার
বার ইন্টারনেটে দেখা যায় তখন যে রোস্ট হচ্ছে তার পক্ষে এটা থেকে বেড়িয়ে আসা কঠিন হয়ে
পড়ে এবং রোস্টার হেয় করেও প্রশংসা কুড়োয়।
To watch the film and download these resources, visit www.soulbehindthatscreen.org.
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আমি দশম গ্রেডের শুরুর দিকে ইন্টারনেটে হেয় হয়েছি। এই মেয়েটি আমার ছবিতে আমাকে দেখতে
খারাপ, আমি মোটা বলে কমেন্ট করত, সে আমাকে টেক্সট করে বলত যে আমাকে হলে দেখেছে
সেদিন আমাকে বাজে দেখাচ্ছিল বা আমার চেহারা সম্পর্কে বাজে কিছু। সে সবসময় বাজে বাজে
কমেন্ট করত।
আমাকে সর্বদা মোটা বা খুব বড় বলে অসম্মান করা হয়।
এমনকি ইনস্টা গ্রামে মন খারাপ করার মতো কমেন্ট আমি পাই।
নিজের ছবি পাঠানো সহজ।আপনি হয়তো কাউকে বিশ্বাস করলেন শেষে তিনিই বিশ্বাসঘাতক
বেরোলো।এমনকি কারোর পিঠ পিছে হেয় করাও সাইবারবুলিং।এটা ক্ষতিকারক।
একবার আমি একটা ছবি পোস্ট করেছিলাম, আমি লাইকও পেয়েছিলাম, লোকে কমেন্ট করেছিল
এইরকম: অ, পুরো গে এর মতো লাগছে, গে লাগছে পুরো।আমি গুরুত্ব দিইনি।তারা লাইক,
কমেন্ট করেই যাচ্ছিল।
আমি তাকে ফেস টাইমে কল করেছিলাম, না করাই হয়তো ভালো ছিল, সে আমার একটা
স্ক্রীনশট নিয়ে আমার স্কুলের একাধিক জনকে পাঠিয়ে দেয়।
প্রত্যেকের মতামত আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও প্রথমদিকে যখন কেউ আমাকে কিছু বলত
আমার খারাপ লাগত।
আমার নিজের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে আমি আমার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলো
রাখব কিনা, কারণ এইসব নেগেটিভিটি যেন সবকিছু থামিয়ে দিচ্ছে।
গত বছর আমি স্কুল যেতে চাইনি কারণ একজন অনলাইনে অনেক কিছু বলেছিল।
এমনকি আমি বাইরেও বেড়োতে চাইতাম না।বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে আমার ভালো লাগত
কারণ আমার মনে হত আমি মোটা [বোধগম্য নয়].…
আমি খুব মোটা।
চুপ করো, তুমি ভালো।
আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে তোমার মা বাবা তোমাদেরকে উইকেন্ডে একা ছেড়ে
গেছে।শেষ বার যখন আমার মা বিজনেস ট্রিপে গেছিল তখন একজন বেবিসিটারকে নিয়োগ
করেছিল।
সে কেবল পাগল।
বেড়িয়ে যাও!
উফ, স্কট।না। আমার ভাই খুব জ্বালাতন করে।
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আমি জানি না, তবে সেইরকম খারাপও নয়।
ধুর!
আমি আরো বেশী পান করতে যাচ্ছি।
তুমি তার বন্ধু কিভাবে হলে?সে তো বাচ্চা।
তাই?
হ্যাঁ!এই যে, তুমি কি আরো শান্ত কোনো জায়গায় যেতে চাও?
না। এটাকে মোছ।এখনই মোছো।
আরে, তুমি না।
সত্যি।
আচ্ছা, ঠিক আছে।আমি মুছে দিচ্ছি।
আমি এই স্টোরির ওপর কতদিন কাজ করছি জানেন?আমি ইতিমধ্যেই এডিট করে
ফেলেছি।তোমার এটা খাওয়া উচিত নয়।হ্যাঁ, তারপর, আমাদের হাতে একেবারে আর সময় নেই
এবং কিছুই- আমাদের হাতে রিলিজ এখনও পর্যন্ত নেই, তাই …
হ্যাঁ?আমার খুব হ্যাংওভার হয়েছিল।
কি ব্যাপার জো।কেন তুই এইটা করেছিস?
কোনটা?
ভালো সাজার চেষ্টা করিস না।তুই ভালো করে জানিস আমি কি বলতে চাইছি।তুই আমার ভাইয়ের
সঙ্গে সেক্স করেছিস।

আমার সেইরম কিছু মনে নেই।আমার মনে আছে আমরা মদ খাচ্ছিলাম।আমি দুঃখিত।

মদ খেয়ে থাকাটা কি তোর অজুহাত?তোর আমার বন্ধুই থাকা উচিত ছিল।অন্য আরো
বেশ্যাদের মতো তুইও নিজেকে সংযত রাখতে পারিস না।

তোর সমস্যাটা কি?আমি বলেছি আমার ভুলে হয়েছে।আমার এইরকম কোনো মতলব ছিল না।
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যাইহোক, জো।তুই ওকে ছবি তুলতেও দিয়েছিস।আমি দেখেছি সেটা।স্কুলের সবাই দেখেছে।

তুই কোথায় ছিলিস?
আমি একটু হাঁটতে গেছিলাম।
কিছু বলবি?
না, তেমন কিছু নয়।
আমাকে প্রিন্সিপাল মিলার ফোন করেছিল।
ঠিক আছে।
ঠিক আছে?তোর কি “ঠিক আছে”ছাড়া কিছু বলার নেই?স্কুলে বাচ্চাদেরকে নিজের নগ্ন ছবি
পাঠাচ্ছিস এটা ঠিক আছে?তুই এত বোকা কি করে হতে পারিস?

আমার দোষ নয়!
সোমবার সকালে স্কুলে আমাদের মিটিং আছে।ঈশ্বরকে ডাক যাতে স্কুল থেকে বের না করে দেয়।

[জো কাঁদছে]
প্রথমে আমার মনে যা আসে তা হল অন্ধকার, শূন্যতার মতো, গর্তের মধ্যে গর্তের মতো,
এমন জায়গা যেখানে আপনি যত উঁচুতেই উঠুন পালাতে পারবেন না।

সবকিছুই হয় কম্পিউটার স্ক্রীনের পিছনে এবং যখন তা হয় মানুষের মধ্যে সাহাস থাকে যাতে
তারা মনে করে তারা যা খুশী বলতে পারে।
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আগে বাচ্চা বয়সে আমাকে হয়রানি করা হত। যত বড় হলাম তত মনে হতো এটা থেকে বের
হওয়ার একটাই উপায় হল নিজেকে হয়রানি করা।এটা করার জন্য আমি হাসির পাত্র হই ও
বন্ধুহীন হয়ে পড়ি এবং আমার বাবার থেকে অনুমতি নেওয়ার চেষ্টা করি কারণ কম বঊসে আমি
মারামারি করতাম ও বাবা আমাকে রক্ষা করতে ও অন্য কাউকে আঘাত করতে গর্বিত হত।তাই
আমার মনে হয়েছিল তাকে খুশী করার একমাত্র রাস্তা হল অন্যদের আঘাত করা এবং সেইরকম
বাচ্চা হিসেবে পরিচিত ছিলাম।

আমি ক্লাসে ভাঁড়ের মতো ছিলাম, সবসময় জোকস বলতাম, লোকের পিছনে লাগতাম।এইসব
করার জন্য লোকেরা হাসত, মজা করত। আমার অনেক বন্ধু হয়েছিল।আমি যে জনপ্রিয় ছিলাম
তা বলা যায়।সেইসময় আমি বুঝতে পারিনি যে আমি চারপাশে লোকেদেরকে আহত করছি তাদের
মনে কষ্ট দিয়ে, তাদের নিয়ে মজা করে ও তাদের নিয়ে জোকস বলে।

আমার একটা দিনের কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে, আমরা একজনকে নিয়ে মজা করি, সে ভেঙ্গে
পড়ে আমাদের সামনে কাঁদতে শুরু করে।এটা আমার সবচেয়ে খারাপ দিন ছিল কারণ আমি আমার
কাজের সরাসরি প্রভাব দেখতে পেয়েছিলাম এবং সারা সময় বোঝাতে বোঝাতে কেটে গেছিল এবং
অবশেষে সে শান্ত হয় এবং আমি তার মধ্যে তার মানবিক দিকটা দেখতে পাই।
তার দ্বিতীয় বর্ষের শরতকালের সময়ে সাইবারবুলিং শুরু হয়।তারা ডেভিডকে টেকনোলজি,
ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকের মাধ্যমে সাধারণত হয়রানি চালাত।
স্কুলের পর বেনামি সাইট, নিয়মিত টেক্সট, ভিডিও করে অনেকে তাকে হয়রানি করব।অন্যান্য
ছেলেদের মতো সে তার ফোনের সঙ্গে বেশী সময় কাটাত। টেক্সট বা মেসেজ আসতেই থাকত
এমনকি অনেক রাত পর্যন্ত।
সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে, বিষণ্ন হয়ে পড়ে, স্কুলে যেতে চায় না, স্কুলে যেতে ভয় পায়, বেশী
সময় ঘুমায় এবং আমার ওপর রাগ বাড়তে থাকে কারণ আমি সমস্যার সমাধান করতে পারছিলাম
না।
মনে হচ্ছিল তার ভিতর যেন শূন্য হয়ে গেছে।আগে সে অনেক খুশী ছিল, আনন্দ করত। আর একটু
বেশী উদ্বিগ্ন ছিল। এখন সে আর আগের মতো নেই।
সে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, একা হয়ে গেছে। কারণ সেটি শত শত লোকের সঙ্গে শেয়ার
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করা হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল সমগ্র পৃথিবী ওর বিরুদ্ধে চলে গেছে।তার মৃত্যুর পর সেই
বাচ্চারা আমার কাছে বলে যে তারা কতটা দুঃখিত, তারা জানত না তাদেরকে কি করতে হবে।
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