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ভাইরাল হওয়া গাড়িড়ি মামুনুল

Link

Date of
Publishing

Categories

https://rb.gy/haedw3

06 Mar 2021

তথ্য যাচাই

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2239

11 Mar 2021

ট্রেড়ডিং গুজি

https://cutt.ly/gzRzamu

11 Mar 2021

তথ্য যাচাই

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2373

13 Mar 2021

ট্রেড়ডিং গুজি

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2407

15 Mar 2021

ড়নউজ ফ্যাক্টকচে

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2418

25 Mar 2021

ড়নউজ ফ্যাক্টকচে

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2429

29 Mar 2021

তথ্য যাচাই

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2436

29 Mar 2021

তথ্য যাচাই

হকের নয়

02

মাদ্রাসা ছাকের মৃতুযর পুরকনা ঘিনা
ড়নকয় ড়িভ্রাড়িের তথ্য প্রচার

03

ট্রমকোকরকলর িড়গ ড়নকয় ড়িভ্রাড়িের
ছড়ি ও তথ্য প্রচার

04

ইকয়কমকনর ড়িশু ড়নযযাতকনর
ঘিনাকে িািংলাকেকির োিী েকর
গুজি প্রচার

05

না, পাড়েস্তাকন ৫ িাোয় িাসমড়ত
চাল ড়িড়ি হকেনা

06

গুড়লড়িদ্ধ হওয়া ড়নকয় ড়ভড়প নু করর
ড়নজ ট্রপকজই ড়িভ্রাড়িের তথ্য
প্রচার

07

২০১৮ সাকলর ছড়িকে হরতাকলর
ছড়ি োিী েকর গুজি প্রচার

08

পুরকনা ছড়িকে ট্রহফ্াজকতর
আকদালকনর োিী েকর ড়িভ্রাড়িের
তথ্য প্রচার

09

পুরকনা ছড়ি িযিহার েকর পুড়লি
সেকসযর পেতযাকগর গুজি ভাইরাল

10

েুরআকনর আয়াকতর ড়িরুকদ্ধ
ড়রিোরী ওয়াড়সম ড়রজভীর নাকম
গণক ালাইকয়র ভুয়া ড়ভড়িও

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2446

30 Mar 2021

তথ্য যাচাই

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2460

30 Mar 2021

ড়ভড়িও ফ্যাক্টকচে

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2467

30 Mar 2021

তথ্য যাচাই

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2475

31 Mar 2021

ট্রেড়ডিং গুজি

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2492

05 Apr 2021

ড়ভড়িও ফ্যাক্টকচে

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2497

06 Apr 2021

তথ্য যাচাই

ভাইরাল
11

নকরন্দ্র ট্রমাড়ের সাকথ্ মামুনুল হকের
ছড়ি ইড়িি েকর গুজি প্রচার

12

চার নারীর ভাইরাল ছড়িড়ি
মুড়িযু কদ্ধর সময়োর নয়

13

পুড়লকির গাড়ি ভািংচুকরর পুরকনা
ড়ভড়িও িযিহার েকর ট্রফ্সিুকে
গুজি প্রচার

14

মামুনুল হেকে ড়নকয় নারায়ণগঞ্জ
এসড়পর ভুয়া ড়িিৃ ড়ত ভাইরাল

15

দেড়নে যু গাির ও সময় ড়নউকজর
ভুয়া ড়িনিি ভাইরাল

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2506

06 Apr 2021

তথ্য যাচাই

16

পুরকনা খিকরর ড়িকরানাম এড়িি
েকর মামুনুকলর চযাকলঞ্জ ড়নকয় ভুয়া

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2514

06 Apr 2021

তথ্য যাচাই

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2533

06 Apr 2021

তথ্য যাচাই

তথ্য ভাইরাল
17

মামুনুল হকের ড়িরুকদ্ধ
অড়ভকযাগোরী ট্রছকলড়ির ক্ষমা
চাওয়ার তথ্যড়ি গুজি

18

মঈন আলীর জাড়সয ট্রথ্কে মকের
ড়িজ্ঞাপন সরাকনার োড়িড়ি গুজি

19

মামুনুকলর ২য় স্ত্রীর ট্রছাি ট্রছকলর
নাকম ড়ভন্ন িযড়ির ড়ভড়িও ভাইরাল

20

মাকে খােযদ্রিয সাড়জকয় রাখার
ছড়িড়ি ইকদাকনড়িয়ার নয়

21

ছড়িড়ি পুকরাকনা এিিং ট্রমাড়ে ড়িকরা ী
আকদালকনর নয়

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2742

08 Apr 2021

ড়নউজ ফ্যাক্টকচে

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2840

11 Apr 2021

ড়ভড়িও ফ্যাক্টকচে

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2880

16 Apr 2021

েকরানা তথ্য যাচাই

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2899

18 Apr 2021

ট্রেড়ডিং গুজি

22

নু রিাড়হনী েতৃযে গণভিন ট্রঘরাও
ড়িকরানাকম প্রচাড়রত ড়ভড়িওড়ি ভুয়া

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2921

19 Apr 2021

ড়ভড়িও ফ্যাক্টকচে

23

িড়রিাকল লেিাউকন পুড়লি-শ্রড়মে

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2949

21 Apr 2021

ড়ভড়িও ফ্যাক্টকচে

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2957

22 Apr 2021

তথ্য যাচাই

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2973

22 Apr 2021

ট্রেড়ডিং গুজি

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2988

23 Apr 2021

তথ্য যাচাই

সিংঘর্য োিীকত প্রচাড়রত ড়ভড়িওড়ি
পুকরাকনা
24

লেিাউকন ট্ররাজাোর
ড়রেিাচালেকে ড়নযযাতন োিী েকর
প্রচাড়রত ছড়িড়ি পুকরাকনা

25

ছড়িকত িাইকিকনর পাকি থ্াো
ড়িশুড়ি জজয ফ্লকয়কির ট্রছকল নয়

26

ড়পকে আঘাতপ্রাপ্ত ড়রেিাচালকের
ছড়িড়ি চলমান লেিাউন সময়োর
নয়

27

রমজান উপলকক্ষ রাষ্ট্রপড়ত েতৃযে ৫ https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/2998
হাজার িাো উপহাকরর ট্রঘার্ণাড়ি

23 Apr 2021

ট্রেড়ডিং গুজি

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/3007

23 Apr 2021

ড়ভড়িও ফ্যাক্টকচে

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/3020

24 Apr 2021

ড়ভড়িও ফ্যাক্টকচে

সতয নয়
28

ড়ভড়িওড়ি ভারকতর পুড়লি
েমযেতযার, িািংলাকেকির নয়

29

ড়িকেকি ড়িকক্ষাকভর ড়ভড়িওড়ি
মামুনুল হকের মুড়ির োড়ির নয়

30

ট্রসৌড়ে আরকি ড়চরতকর ড়সকনমা হল
িকের ট্রঘার্ণাড়ি ভুয়া

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/3041

25 Apr 2021

তথ্য যাচাই

31

ড়ভড়িওড়ি গত িছকর ভারকত ঘিা

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/3053

25 Apr 2021

েকরানা তথ্য যাচাই

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/3066

26 Apr 2021

েকরানা তথ্য যাচাই

https://rumorscanner.com/
factcheck/archives/3079

27 Apr 2021

ড়নউজ ফ্যাক্টকচে

29 Apr 2021

ড়নউজ ফ্যাক্টকচে

গযাস ড়লকেজ েু ঘযিনার, েকরানা
ভয়ািহতার নয়
32

ড়ভড়িওড়ি মুসল্লীকের োকছ ভারত
পুড়লকির ট্রোয়া চাওয়ার নয়

33

ড়মেুন চিিতযীর েকরানা আিাি
হওয়ার সিংিােড়ি গুজি

34

উপস্থাড়পো ড়মড়থ্লা ফ্ারজানার
আিকের সিংিােড়ি ভুয়া

https://cutt.ly/zbgiams

35

ড়নকোলাস পুরাণ তার আইড়পএল

https://rumorscanner.com/ 01 May 2021
factcheck/nicholas-todonate-a-portion-of-his-iplsalarynot-the-entire/3102

ট্রিতকনর এেড়ি অিংি োন
েকরকছন, পুকরািা নয়

েকরানা তথ্য যাচাই

36

অড়িকজন িকয়র জনয ভারতকে
সাড়েকির এে ট্রোড়ি রুড়প োকনর
তথ্যড়ি ভুয়া

37

ড়িএনড়প ট্রচয়ারপাসযন খাকলো
ড়জয়াকে ড়সড়সইউ’ট্রত ট্রনয়া হকয়কছ,
আইড়সইউ’ট্রত নয়

38

মৃত িযড়িড়ির িরীর পূ কিযই িাাঁো
ড়ছকলা, েকরানার োরকণ নয়

02 May 2021

েকরানা তথ্য যাচাই

https://rumorscanner.com/ 03 May 2021
factcheck/bnp-chiefkhaleda-zia-shifted-to-ccunot-in-icu/3130

তথ্য যাচাই

https://rumorscanner.com/
factcheck/khorshedalams-body-was-bentdue-to-paralysis-not-forcorona/3142

েকরানা তথ্য যাচাই

04 May 2021

https://rumorscanner.com/ 05 May 2021
factcheck/the-video-of-thetorture-is-from-malaysianot-narshindhi/3147

ড়ভড়িও ফ্যাক্টকচে

https://rumorscanner.com/
factcheck/the-personaccused-of-beating-therickshaw-puller-is-not-ahefajat-leader/3162

06 May 2021

তথ্য যাচাই

07 May 2021

ট্রেড়ডিং গুজি

সময়োর, সু োকনর নয়

https://rumorscanner.com/
factcheck/viral-picturesare-from-famine-in-kenyanot-sudan/3174

42

India Is Doing It’ Video Will
Hack Your Phone োিীকত
প্রচাড়রত িাতযাড়ি ভুয়া

https://rumorscanner.com/
factcheck/india-is-doing-ithoax-message/3182

07 May 2021

ট্রেড়ডিং গুজি

43

ট্রেিীয় গণমা যকম প্রচাড়রত

https://rumorscanner.com/
factcheck/2021-pdc-is-afictional-experiment-not-areal-asteroid/3642

09 May 2021

ড়নউজ ফ্যাক্টকচে

39

ড়নযযাতকনর ড়ভড়িওড়ি মালকয়ড়িয়ার,

https://rumorscanner.com/
factcheck/shakib-did-notmake-any-donation-tobuy-oxygen-in-india/3122

নরড়সিংেীর নয়

40

ড়রেিাচালেকে ড়নযযাতনোরী
িযড়িড়ি ট্রহফ্াজত ট্রনতা জাোড়রয়া
মাোনী নন

41

ছড়িগুকলা ট্রেড়নয়ার েু ড়ভযকক্ষর

সিংিাকের 2021 PDC গ্রহাণু’ড়ি
োল্পড়নে

44

আফ্গান-ইরান সীমাকির
ড়িকফারকণর েৃ িযকে চীকনর
রকেকির োিী েকর ভুয়া ড়ভড়িও
প্রচার

45

ছড়িড়ি ট্রসাহরাওয়ােযী উেযাকনর গাছ
োিার নয়

https://rumorscanner.com/
factcheck/the-video-ofexplosion-is-from-afghaniran-border-not-of-chinarocket/3662

09 May 2021

ড়ভড়িও ফ্যাক্টকচে

https://rumorscanner.com/
factcheck/old-picture-ofcutting-trees-went-viralwith-false-claim-relatingto-running-developmentproject-in-dhaka/3694

10 May 2021

তথ্য যাচাই

46

ইজরাকয়কলর ড়িরুকদ্ধ ট্রসৌড়েতুরকের যু দ্ধ ট্রঘার্ণার োড়িড়ি ভুয়া

https://rumorscanner.com/
factcheck/saudi-turkeyhasnt-declared-waragainst-israel-yet/3708

11 May 2021

তথ্য যাচাই

47

এড়িএম িুকথ্ উলকিা েকর ড়পন

https://rumorscanner.com/
factcheck/entering-atmpin-in-reverse-order-willnot-call-the-police/3773

16 May 2021

ট্রেড়ডিং গুজি

https://rumorscanner.com/
factcheck/the-claim-that650-jews-were-killed-inan-explosion-in-israel-isfalse/3791

17 May 2021

ড়ভড়িও ফ্যাক্টকচে

https://rumorscanner.com/
factcheck/the-video-ofisraels-aircraft-wasdestroyed-by-palestine-isa-simulation-video/3805

18 May 2021

ড়ভড়িও ফ্যাক্টকচে

https://rumorscanner.com/
জাোতযায় ইসরাকয়ল ড়িকরা ী
factcheck/old-image-ofপ্রড়তিাে সভা োিীকত পুকরাকনা ছড়ি jakarta-protest-went-viralপ্রচার
with-false-claim-relatingto-israel-palestine/3808

18 May 2021

তথ্য যাচাই

িযিহাকর পুড়লি আসার তথ্যড়ি ভুয়া

48

ইসরাইকল ড়িকফারকণ ৬৫০ জন
ইহুেীর মৃতুযর োিীকত পুকরাকনা
ড়ভড়িও প্রচার

39

ইসরাকয়লী ড়িমান ধ্বিংকসর োিীকত
ড়ভড়িও ট্রগমকসর েৃ িয প্রচার

50

51

Fact Check: ইসরাকয়ড়ল পণয
োিীকত প্রচাড়রত ট্রোম্পাড়নগুকলার
প্রড়তষ্ঠাোল ও উৎপড়িস্থল

https://rumorscanner.com/
factcheck/the-claim-thatthese-companies-arefrom-israel-is-fake/3831

20 May 2021

তথ্য যাচাই

52

ড়ফ্ড়লড়স্তকনর পতাো হাকত ট্রমড়সর
ছড়িড়ি ভুয়া

https://rumorscanner.com/
factcheck/the-image-thatmessi-is-holdingpalestine-flag-is-fake/3817

20 May 2021

তথ্য যাচাই

53

সািংিাড়েে ট্ররাড়জনা ইসলাকমর
জাড়মকনর সিংিােড়ি ভুয়া

https://rumorscanner.com/
factcheck/the-claim-thatrozina-islam-has-beengranted-bail-is-false/3824

21 May 2021

ড়নউজ ফ্যাক্টকচে
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Fact Check: আকজযড়িনা-

https://rumorscanner.com/
factcheck/did-messirefuse-to-play-israel-overinnocent-childrendeaths/3839

21 May 2021

ট্রেড়ডিং গুজি

https://rumorscanner.com/
factcheck/the-claim-ofimage-that-police-isbeating-journalists-ismisleading/3852

22 May 2021

তথ্য যাচাই

https://rumorscanner.com/
factcheck/fire-in-chemicalplant-was-occurred-intexas-not-in-israel/3873

23 May 2021

ড়ভড়িও ফ্যাক্টকচে

ইসরাকয়ল প্রস্তুড়ত মযাচ িাড়তকলর
ঘিনাড়ি পুকরাকনা, ট্রমড়সর উড়িড়ি
অসতয
55

Fact Check: ছড়িড়ি গত
ট্রফ্ব্রুয়াড়র মাকসর, খাকলো ড়জয়ার
আমকলর নয়
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Fact Check: রাসায়ড়নে
োরখানায় আগুকনর ঘিনাড়ি
ট্রিিাকসর, ইসরাকয়কলর নয়

