সাইবারগুন্ডামি
ও অনলাইন
হয়রানি...কী?
সাইবারগুন্ডামি হল�ো এমন ক�োনও ধরনের গুন্ডামি যা অনলাইনে হয়|এটি
স্মার্টফ�োন, ট্যাবলেট, অনলাইন গেমিং, চ্যাট ফ�োরাম, স�োশ্যাল এও অন্যান্য
মিডিয়ায় করা যেতে পারে| সাইবার গুন্ডামি নিজে আইন-বিরুদ্ধে না হলেও
কিন্তু যদি বিষয়বস্তুটি বিপজ্জনক হয় তাহলে তা অবৈধ হতে পারে|
অনলাইনে হয়রানি হচ্ছে আপত্তিকর, গালিগালাজ এবং অসম্মানজনক
বার্তা পাঠান�ো এবং অবমাননাকর বিষয়বস্তু প্রদর্শন। যদি কেউ ইচ্ছা করে
আপনাকে আক্রমণাত্মক বার্তা পাঠায় যা আপনাকে ভীত করে ত�োলে,তাহলে
তা অবৈধ হতে পারে|
অনলাইন গুন্ডামি বা হয়রানি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন? ল�োকের কাছে গুন্ডামি হল�ো
অনেক সময়েই দুজন ল�োকের মধ্যে তর্কবিতর্ক | তবে কেউ যদি আপনার
উপর বারংবার নির্দ য় হয়, তাহলে তা গুন্ডামি এবং এর জন্য আপনি
নিজেকে দ�োষ দিতে পারেন না| কার�োরই নিষ্ঠু র হওয়া উচিত নয়
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ক�োন আক্রমণাত্মক বা হয়রানি বার্তার স্ক্রিনশট
রাখুন
নিশ্চিত করুন যাতে আপনার গ�োপনীয়তার
সেটিংস সেট করা থাকে যাতে আপনি যাদের
চেনেন ও বিশ্বাস করেন কেবলমাত্র তারাই
আপনার প�োস্ট দেখতে পারে
বার্তা প্রেরণকারীদের সাথে আরও য�োগায�োগ বা
তার উপর প্রতিশ�োধ নেওয়া এড়িয়ে চলুন
ঘটনা (গুলি) ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী
ওয়েবসাইট এবং / অথবা স�োশ্যাল মিডিয়া
সাইটগুলিকে রিপ�োর্ট করুন
 পনি যদি উদ্বিগ্ন হন তাহলে একজন
আ
অভিভাবক, পরিচর্যাকারী, শিক্ষক বা বন্ধু র
সাথে কথা বলুন অথবা ভিকটিম সাপ�োর্টে
য�োগায�োগ করুন

ক�োন আক্রমণাত্মক
বা হয়রানি বার্তার
স্ক্রিনশট রাখুন

গ�োপনীয়তার সেটিংস
শক্তিশালী করুন

আপনি যদি ক�োন�ো আপত্তিকর বা হয়রানি বার্তা পেয়ে
থাকেন তবে নিশ্চিত করুন যেন আপনি সেগুলির
স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছেন বা সেভ করেছেন যাতে আপনাকে
যা বলা হয়েছে তার একটা রেকর্ড আপনার কাছে থাকে|

আপনাকে সাহায্য করার জন্যই আপনার গ�োপনীয়তা
সেটিংস রয়েছে| আপনার যদি ভাল গ�োপনীয়তা সেটিংস
থাকে তাহলে এটি এমন ব্যক্তিদের তথ্য দেখাতে আটকায়
যাদের আপনি তা দেখতে দিতে চাননা|

কী ঘটছে এটা তা আপনাকে দেখাবে এবং পুলিশকে
ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করবে| যদি আপনি ইতিমধ্যে
নিশ্চিত না হন তাহলে কীভাবে একটা স্ক্রিনশট নিতে
হয় তা অনলাইনে দেখে নিন| ল্যাপটপ, ফ�োন,
ট্যাবলেট, পিসি এবং গেম কনস�োল সহ আপনার সমস্ত
ডিভাইসে এটি কীভাবে করবেনতা নিশ্চিত করুন|

উদাহরণস্বরূপ, ভাল গ�োপনীয়তা সেটিংসের মধ্যে
অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, শুধুমাত্র পরিবারের সদস্য এবং
নির্বাচিত বন্ধু যাদের আপনি আপনার বিষয়বস্তু দেখার
অনুমতি দেবেন|

আপনি যদি ক�োন�ো ইমেল বা টেক্সট মেসেজ পেয়ে
থাকেন তাহলে সেগুলি ডিলিট করবেন না বরং নিশ্চিত
করুন যাতে সেগুলি সেভ করা থাকে এবং পুনরুদ্ধার
করা যেতে পারে|

গ�োপনীয়তা সেটিংস পর্যাল�োচনা করার সময় আপনার
সমস্ত স�োশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি দেখা নিশ্চিত
করুন|
এটি স�োশ্যাল মিডিয়ার তথ্য কার�োর আপনার বিরুদ্ধে
ব্যবহার করা এবং ক�োন অবাঞ্ছিত বার্তা আসা থামাতে
সাহায্য করবে|

গ�োপনীয়তা সেটিংস
দিয়ে স�োশ্যাল
মিডিয়া হেল্প
Facebook
facebook.com

Pinterest
help.pinterest.com

Twitter
support.twitter.com

Tumblr
tumblr.com

Instagram
help.instagram.com

Snapchat
support.snapchat.com

LinkedIn
linkedin.com

YouTube
youtube.com

Google+
support.google.com

আপনি যদি ক�োনও পাবলিক
কম্পিউটার ব্যবহার করেন
(যেমন ক�োন�ো লাইব্রেরিতে,
ইন্টারনেট ক্যাফে,
কম্পিউটারের দ�োকান
অথবা বাড়ি বা স্কুলে শেয়ার্ড
কম্পিউটার), তাহলে প্রত্যেকবার
আপনি আপনার সেশন
শেষহলে ডিভাইস এবং সমস্ত
অ্যাকাউন্ট থেকে সাইন আউট
করার ব্যাপারে নিশ্চিত হন|
যা আপনার গ�োপনীয়তা রক্ষা
করতে আপনাকে সাহায্য করবে|

সাইন আউট করুন

কাউকে
পাসওয়ার্ড
জানাবেন না
আপনার নিকটতম বন্ধু রাও হয়ত�ো বরাবর আপনার ঘনিষ্ঠ নাও থাকতে
পারে| আপনার ফ�োনটি পাসওয়ার্ড দিয়ে সুরক্ষিত করুন যাতে কেউ
আপনার ছদ্মবেশ ধারণ করে তা ব্যবহার করতে না পারে
আরও য�োগায�োগ এড়িয়ে চলুন - যদি আপনি আপত্তিকর বার্তা পেয়ে
থাকেন তাহলে উত্তর দেবেন না বা মন্তব্যগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানাবেন না|
কখনও কখনও ওই একটি প্রতিক্রিয়াই আগ্রাসকেরা খোঁজে কারণ তারা মনে
করে এটাই তাদের আপনার উপর চেপে বসতে দেবে - আপনি নিশ্চয়ই
ক�োন�ো গুন্ডাকে ক্ষমতা দিতে চাইবেন না| যদি আপনি তা করেন তা হলে
তাশুধু খারাপই করবে বা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে|
রিপ�োর্ট - করুন এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যে বার্তাগুলি পাচ্ছেন সেগুলির
রিপ�োর্ট করা| আপনি যদি স�োশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বার্তাগুলি পেয়ে
থাকেন তবে সরাসরি বার্তাটি আপনি নিজেই সাইটে রিপ�োর্ট করতে
পারেন| বেশিরভাগ স�োশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম আপনাকে তাদের
ব্যবহারকারী নির্দেশিকাগুলি লঙ্ঘন করে এমন কিছু বিষয়বস্তুর জন্য
রিপ�োর্টিং বা ফ্ল্যাগিংয়ের সুয�োগ দিয়ে থাকে|

কীভাবে ব্লক করতে, রিপ�োর্ট করতে হয়
এবং স�োশ্যাল মিডিয়ায় গ�োপনীয়তার
সেটিংস কীভাবে বদলাতে হয় সে ব্যাপারে
ThinkuKnow
ওয়েবসাইট গাইডলাইন দিয়েছে|

!
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thinkuknow.co.uk
আপনি যদি টেক্সট, ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সার্ভিস
বা গেমস কনস�োলের মাধ্যমে মেসেজগুলি পেয়ে
থাকেন তাহলে আপনি একটা ফ�োন নম্বর বা
ক�োন�ো ব্যাক্তিকে ব্লক করতে পারেন|
আপনি আপনার ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারীকে
খোঁজা চেষ্টা এবং তাদের বিষয়বস্তুগুলি সম্পর্কে
রিপ�োর্টও করতে পারেন| এর ফলে তারা আর
আপনাকে বার্তা পাঠাতে সক্ষম হবে না|

একজন বন্ধুকে সাহায্য করা
যিনি অনলাইনে গুন্ডামি বা হয়রানির শিকার হচ্ছেন এমন
ক�োনও বন্ধুকে আপনি সাহায্য করার জন্য এগুলি চেষ্টা
করতে পারেন:
21

তাঁদের কথা শুনুন - এটা তাদের সাহায্য করার জন্য
সত্যিই সহায়ক হতে পারে যাতে কেউ কার�ো
সাথে কিছু কথা বলতে পারে|

2 আপনার বন্ধুকে সহয়তা - গুন্ডামির বিষয়েতে রিপ�োর্ট
2

করার জন্য তাঁর সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে এবং তাঁকে
ভাবতে সাহায্য করে যে তিনি কী বলতে চাইছেন|

2
3

2
4

 ায় সূচক মন্তব্য লিখুন - এতে তাঁদের মনে হতে পারে
হ
যে অন্য কেউ যখন নেতিবাচক বার্তা প�োস্ট করছে
তখন তাঁরা একা নন|
 ক সঙ্গে কিছু করবেন - এটি কিছু সময়ের জন্য
এ
জিনিসগুলি বন্ধ করার জন্য সাহায্য করতে পারে|
আপনার একটি ডিভিডি দেখতে পারেন, খেলাধুলা
করতে বা সিনেমায় যেতে পারেন|

কাউকে বলা
গুন্ডামি ও হয়রানি নিয়ে কথা বলায় অসুবিধা থাকতে পারে তবে এটা আপনার
কখন�োই একা ম�োকাবিলা করা উচিত নয়| যদি আপনি মনে করেন যে আপনি
গুন্ডামির শিকার হচ্ছেন তাহলে একজন বিশ্বস্ত প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে কথা বলুন
যেমন মা-বাবা, পরিচর্যাকারী বা শিক্ষক অথবা ক�োন�ো বন্ধু |
তাঁরা আপনাকে সাহায্য ও সহায়তা করতে পারবেন|
এনএসপিসিসি nspcc.org.uk
বুলিং ইউকে bullying.co.uk
ক�োথ kooth.com
ইন্টারনেট ম্যাটার্স internetmatters.org
কিডসক্যাপ kidscape.org
চাইল্ডলাইন 0800 1111 childline.org.uk
আপনার স্থানীয় ওয়েস্ট মার্সিয়া ভিকটিম সাপ�োর্ট টিম 01905 726896,
স�োম -শুক্র, সকাল 8টা - রাত 8টা এবং শনি সকাল 9টা - বিকেল 5টা

যদি কেউ আপনার সঙ্গে
গুন্ডামি করে তাহলে
আপনার কী করা উচিত
আপনি যদি কাউকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করতে, রাগাতে বা
অস্বস্তিতে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করেন,
এর অর্থ হল�ো আপনি অনলাইন গুন্ডামিতে জড়িত|এটা ফেসবুকে
একটা ঘৃণ্য প�োস্ট লাইক করা বা টু ইটারে ক�োন�ো গুজব
ছড়ান�োর মত�ো সহজ ব্যাপারও হতে পারে| যিনি এই গুন্ডামির
শিকার হচ্ছেন এমন ল�োক মনে করতেই পারেন যে আপনি সেই
গুন্ডামির অংশ|
গুন্ডামি বাস্তবেই কাউকে আঘাত করতে পারে| এটা মানুষকে
বিরক্ত ও হতাশ করে দিতে পারে| কখনও কখনও এটা মানুষকে
দিয়ে তাঁর নিজের ক্ষতি করিয়ে নিতে পারে অথবা তাঁদের
আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে|
কেউ যদি আমাদের সম্পর্কে
একই রকম কিছু বলে তাহলে
আমাদের কেমন লাগবে
সেটা ভাবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ|

আপনি কী
করছেন
সে সম্পর্কে
ফ্ল্যাগিংয়ের

এমন কিছু যা আপনি
চেষ্টা করে পারেন
প্রথম ধাপটি হল�ো উপলব্ধি করা যে আপনি গুন্ডামিতে জড়িয়ে পড়েছেন|
আমরা সকলেই ভু লগুলি করি|
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 া-বাবা, পরিচর্যাকারী বা শিক্ষকের মত�ো আপনি যাকে বিশ্বাস করেন
ম
এমন কাউকে বলুন| আপনাকে কীকরতে হবে সে ব্যাপারে তাঁরা
আপনাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারেন|

2 ফিরে যান এবং আপত্তিজনক বা কদর্য ক�োন�ো প�োস্ট, টু ইট বা
2

আপনার লেখা মন্তব্যগুলি মুছে ফেলুন|

2 একটা অবস্থান নিন, জড়িত অন্যদের সঙ্গে কথা বলুন এবং গুন্ডামি
3

বন্ধ করতে তাঁদের উৎসাহিত করুন| শুধুমাত্র একজনকে দিয়েই একটা
বড় পরিবর্ত ন শুরু করা যেতে পারে|

2
4

 াঁরা গুন্ডামির শিকার হয়েছে তাদের কাছে ক্ষমা চান এবং তাদের
য
সাহায্য করার প্রস্তাব দিন| এর মানে অন্যদের কাছে অনেকটা হবে|

2 কখনও কখনও সত্যিই ভাল�োভাবে ক�োন�ো কিছু না ভেবেই আমরা কিছু
5

করে ফেলি তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল�ো তা থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং
ভবিষ্যতে আপনার আচরণের পরিবর্তন করতে পারা|

পুলিশ কী
করতে পারে?
সম্ভাব্য অপরাধমূলক কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য পুলিশ বার্তা এবং
বিষয়বস্তুগুলি দেখতে পারে|
যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে যার অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা
চাওয়া, অথবা আরও গুরুতর বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, দায়ী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার
বা সাবধান করে দেওয়া|
ধারাবাহিকভাবে অপব্যবহার বা যেখানে কার�োর জীবন হুমকির
সম্মুখীন হয় সেগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে|

আপনার যমে শারীমরক ক্ষমরর ককাননা হুিমক থানক রাহনল
আপনার রা পুমলশনক জানাননা উমের|
যমে রা অমবলনবে জরুরী না হয়, রাহনল 101 -এনোন করুন| আর
যমে রাৎক্ষমণক জরুরী অবস্া হয়, রাহনল 999-এ কোন করুন|
অনলাইন মনরাপিিা সম্পনকেক আরও রথ্ জানার জন্কেখুন

