
সাইবারগুন্ামি ও 
অনলাইন হয়রামন
সাইবারগুন্ামি এবং অনলাইন হয়রামন 
অত্যন্ত মবরমতিকর হতত পাতর| এগুমলতক 
ফ�ৌজদারী অপরাধ মহসাতব ফরেণীবদ্ধ করা 
ফেতত পাতর মকন্তু এব্যাপাতর আপনাতক সাহাে্য 
করার জন্য প্রচুর সহায়তার সতুোগ রতয়তে|

অনলাইতন মনরাপতদ  
থাকার টিপস
ফপাস্ট করার আতগ একবার - ভাবনু ইন্ারনননে যখন আপনন 
নিছু পপাস্ট িরনবন বা পিাননা মন্তব্য িরনবন, তখন 
নবনবচনা িনর পেখুন আপনন িী বলনছন আর তার িী 
প্রভাব হনত পানর| িখনও এমন পিাননা মন্তব্য পপাস্ট িরনবন 
না যা অপমানজনি বা অন্যনের িানছ অবমাননাির হনত 
পানর|

ব্যমতিগত তথ্য ব্যমতিগতই - রাখুন এমন নিছু বলনবন না 
বা এমন পিাননা ছনব প্রিাশ িরনবন না, যা পনর আপনানি 
বা অন্য িাউনি অস্বনতিনত পেলনত পানর| আপনার সম্পনিকে  
আপনার পিান বনু্র পপাস্ট, বা আপনার পপানস্টর উত্তর, 
নবনশষ িনর আপনার ব্যনতিগত নববরণ এবং িাযকেিলাপ 
সম্পনিকে  সনচতন থাকুন| 

সব্ামধক ফগাপনীয়তার ফসটিংস বজায় রাখুন - আপনার 
পপ্রাোইলগুনল বন্ রাখুন, পিবলমাত্র আপনার ননবকোনচত বনু্ 
এবং পনরবারনি তা অ্যানসেনসর অনমুনত নেন|

ইন্ারতনট পমরতেবা প্রদানকারীতদর কাতে সাইবার 
গুন্ামি সম্পতক্ মরতপাট্ - িরুন পসাশ্যাল নমনিয়ার প্রচুর 
সামগ্ী নবষয়বস্তু যা আপনত্তির বা নবরনতিির হনলও 
তা পিাননা পেৌজোরী অপরাধ নয়| যনেও সাইবার 
গুন্ানম প্রায়ই পসাশ্যাল নমনিয়াসাইে এবং ইন্ারননে 
পনরনষবা সরবরাহিারীনের দ্ারা প্রনতনঠিত শতকে াবলী লঙ্ঘন 
িনর| পসাশ্যাল নমনিয়া সাইনে সাইবার গুন্ানম সম্পনিকে  
নরনপােকে  িরুন যানত তারা পনরনষবার শতকে ানে লঙ্ঘনিারী 
ব্যবহারিারীনের নবরুনধে ব্যবস্া নননত পানর  

ফসাশ্যাল মিমিয়া ফহল্প ফসকশনগুমল আপনাতক ইউজারতদর 
িীভানব ব্লি িরনত হয় এবং আপনার সানথ পি পযাগানযাগ 
িরনত পানর তা ননয়ন্ত্রণ িরনত পসটংস িীভানব পনরবতকে ন 
িরনত তা পেনখনয় পেয়|আপনন এখান পথনি নবষয়বস্তু নরনপােকে  
িরার ক্ষমতা সহ ননম্ননলনখত পসাশ্যাল নমনিয়া সাইেগুনল 
ব্যবহার িনর পরামশকে এবং সহায়তা পপনত পানরন|

  Facebook - facebook.com
  Twitter - twitter.com
  Instagram - instagram.com
   LinkedIn - linkedin.com
   Google+ google.com
   YouTube - youtube.com
  Pinterest - pinterest.com
  Tumblr - tumblr.com
   Snapchat - snapchat.com

উোহরণ স্বরূপ, যনে আপনন মনন িনরন পয আপনন এিট 
অপরানধর নশিার হনয়নছন, তাহনল সবকেো এিট ন্রিনশে 
নননয় পসই নবষয়বস্তুর এিট পরিিকে  রাখুন| আপনন যনে 
আপনার বাচ্া বা নপ্রয়জননর পিউ সাইবার গুন্ানমর নশিার 
হনত পানর বনল নচনন্তত হন তনব তা পেখার জন্য নিছু লক্ষণ 
আনছ:

• িম আত্ম-সম্ান 

•  পনরবার পথনি সনর থািা এবং এিা এিা অননি সময় 
ব্যয় িরা| 

•  পমাবাইল পোন, ল্যাপেপ ইত্যানে পিাননা নিছু নপতা-মাতা 
বা পানরবানরি সেস্যনের িানছ নেনত অননচ্িু হওয়া| 

•  সু্ল প্রত্যাহার সহ সু্ল বা িাজ পথনি েনূর থািার অজহুাত 
পখাঁজা|

আরও লক্ষণ এবং পরামশকে পেখার জন্য পেখুন  
bullying.co.uk

https://www.facebook.com/help/
https://support.twitter.com/
https://help.instagram.com/
https://www.linkedin.com/help/linkedinhttps://www.linkedin.com/help/linkedin
https://support.google.com/plus#topic=6320382
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/en-GB/reporting.html
https://help.pinterest.com/en
https://www.tumblr.com/abuse
https://support.snapchat.com/en-GB
http://www.bullying.co.uk


বাবা-িা ও অমিিাবকতদর 
জন্য পরািশ্
ইন্ারননে নশশুনের জন্য এিট মলূ্যবান সম্পে হনত পানর, 
এো তানের বনু্নের সানথ সংনযাগ স্াপন এবং নতুন নজননস 
নশখনত সক্ষম িনর| নিন্তু অনলাইনন যাওয়ার ঝঁুনিও রনয়নছ, 
এবং নশশুনের পক্ষনত্র এো নবনশষভানব ঝঁুনিপূণকে হনত পানর| 
আপনার সন্তাননর সানথ িথা বলাই হনলা তানের অনলাইনন 
ননরাপে রাখার সনবকোত্তম উপায়গুনলর মনধ্য এিট| 

সাম্প্রনতিতম প্রযুনতি, ওনয়বসাইে এবং পসাশ্যাল পনেওয়ািকে গুনল
সম্পনিকে  আপ-েু-পিে পথনি এবং পসগুনলর ঝঁুনিগুনল পবাঝার 
মাধ্যনম আপনন আপনার সন্তাননি নননবকেননে এবং ননরাপনে 
ইন্ারননে পনরনষবা উপনভাগ িরনত সহায়তা িরনত পানরন 

আরও সাহায্য এবং পরামনশকের জন্য আমানের অংশীোর 
ওনয়ব সাইনের নলঙ্কগুনলনত নলিি িরুন, পযখানন আপনন 
অনতনরতি সাহায্য এবং সমথকেন পানবন| আমরা এই গুরুত্বপূণকে 
নবষয় সম্পনিকে  ননখরচায় এি নবতির পনরনষবা নননয় িাজ 
িরার জন্য গনবকেত|

NSPCC 
nspcc.org.uk 

 Cyberbullying UK 
bullying.co.uk

 Mumsnet 
mumsnet.com 

 Kooth 
kooth.com 

 Internet Matters  
internetmatters.org 

    Kidscape  
kidscape.org

ফহল্প বা সহায়তা আপনার মশশুতক
অনলাইতন সরুমষিত রাতখ 
•  িনম্পউোর এবং পগমস িননসালগুনল আপনার ে্যানমনল রুনম
রাখুন পযখানন আপনন িাযকেিলাপগুনল ননরীক্ষণ িরনত পানরন| 
এছাড়াও নননচিত িরুন যানত আপনার সন্তান অনলাইনন পয 
পগমগুনল পখলনছ তা পযন তার বয়নসর সনগে উপযুতি হয়|

•  ইন্ারনননের মাধ্যনম অনপুযুতি নবষয়বস্তুর অ্যানসেস প্রনতনরাধ
িরার জন্য প্যানরন্াল িনট্াল সফ্টওয়্যার ইনস্টল িরুন
বা প্যানরন্াল িনট্ালনি সনরিয় িরুন|

•  পসাশ্যাল পনেওয়ানিকে ং সাইনে আপনার সন্তাননি েনলা িরুন
বা তার পরেন্ পহান যানত আপনন পেখনত পানরন িীভানব
তারা এগুনল ব্যবহার িরনছ|

•  বয়স সীমাবধেতা সহ পিানও ওনয়বসাইে বা পসাশ্যাল
পনেওয়ািকে গুনলনত পযাগোননর জন্য তানের যনথষ্ট বয়স
হনয়নছ নিনা খনতনয় পেখুন|

•  এমন পিাননা ব্যনতিগত তথ্য বা পিাননা ছনব পপাস্ট না
িরার জন্য আপনার সন্তাননি পরামশকে নেন যানত পসগুনল
প্রনত্যনি পেখনত না পানর|

•  বনু্ বা পনরবানরর সানথ
িথা ছাড়া ওনয়বি্যাম
ব্যবহার িরা এনড়নয়
চলনু| এট যখন ব্যবহার
হয়না তখন আপনার
ওনয়বি্যাম িভার িনর
রাখুন|

•  আপনার সন্তাননর ইন্ারননে ব্যবহার ননরীক্ষণ িরুন, এবং
পিান পগাপনীয় আচরনণর ব্যাপানর নজর রাখুন|

•  তারা অনলাইনন িী িরনছ এবং িানের সনগে িথা বলনছ
পসো পখালাখুনল জানাননার নবষনয় আপনার সন্তাননের
উৎসানহত িরুন|

মা-বাবা ও নশশুর পনরচযকোিারীর জন্য আনরা পরামশকে পাওয়া যানব
gov.uk-এ| 

সু্তলর জন্য পরািশ্
নশক্ষা নবভানগর পরামশকে:

গুন্ামি  প্রমততরাধ এবং 
পমািানবলায় প্রধান নশক্ষি, সু্লিমমী ও পনরচালন িত্কে পনক্ষর 
জন্য পরামশকে gov.uk-পত পেখা পযনত পানর| 

সাইবার গুন্ামির জন্য প্রধাননশক্ষি ও সু্লিমমীর পরামশর্ 
gov.uk

পমুলশ কী করতত পাতর?
যনে আমরা পিাননা বাতকে া বা পপাস্টনি সম্াব্য অপরাধমলূি 
মনন িনর, তাহনল আমরা যথাযথ ব্যবস্া পনব| তার মনধ্য 
অন্তভুকে তি হনত পানর োয়ী ব্যনতিনি পগ্প্ার বা সাবধানতার 
সানথ তানের পজরা িরা| ধারাবানহিভানব অপব্যবহার জনড়ত 
পিসগুনল বা পযখানন িানরার জীবন হুমনির সমু্খীন হয় 
পসগুনল গুরুত্ব নেনয় নবনবচনা িরা হনব|

সাইবার গুন্ানমর এিট নরনপানেকে র নবষনয় পসরা প্রনতনরিয়া 
নবনবচনা িরার সময় আমরা সমতি পনরনস্নত খনতনয় পেখব| 
প্রতানরত ব্যনতি িতো েনুভকে ানগর নশিার তার আমরা মলূ্যায়ন 
িরনবা এবং পসাশ্যাল পনেওয়ানিকে ং সাইনের মাধ্যনম পোষীনি 
সনাতি িরার জন্য পিান সামগ্ীর প্রনয়াজন, পযগুনল প্রায়শই 
নবনেশ পথনি িাজ িনর এবং নবনভন্ন আইননর মাধ্যনম ব্যবস্া 
পনব| পোষী যনে নরিনেনন না থানি তাহনল নননেকেষ্ট নিছুনক্ষনত্র 
ব্যবস্া পনবার পক্ষনত্র সমস্যা হনত পানর|

সবনচনয় উপযুতি ও সামঞ্জস্যপূণকে ননষ্পনত্তর সম্পনিকে  প্রতানরত 
ব্যনতির সনগে আমরা এিসনগে িাজ িরনবা|এর মনধ্য পসই 
নবিল্প থািনত পানর যা অনেসারনের নবনবচনার নভনত্তনত 
এবং অনভযুতি ব্যনতির সানথ িাজ িরার পক্ষনত্র নশিার হওবা 
ব্যনতির িানছ  ক্ষমা প্রাথকেনা িরার জন্য পরিিকে  হনত পানর|

https://www.nspcc.org.uk/
http://www.bullying.co.uk/
https://www.mumsnet.com/
https://kooth.com/index.html
https://www.internetmatters.org/issues/cyberbullying/
https://www.kidscape.org.uk/advice
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/444865/Advice_for_parents_on_cyberbullying.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/623895/Preventing_and_tackling_bullying_advice.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/374850/Cyberbullying_Advice_for_Headteachers_and_School_Staff_121114.pdf
http://www.worcestershire.gov.uk/cypp

