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সাইবারগুন্ামি 
ও অনলাইন  
হয়রামন...কী?

সাইবারগুন্ামি হল�ো এমন ক�োনও ধরলনর গুন্োমম যো অন�োইলন হয়|এটি 
স্োর্ট ল�োন, র্োবল�র, অন�োইন কেমমং, চ্োর ক�োরোম, ক�োশ্ো� এও অন্োন্ 
মমমিয়োয় �রো কযলে পোলর| �োইবোর গুন্োমম মনলে আইন-মবরুলধে নো হল�ও 
ম�ন্তু যমি মবষয়বস্তুটি মবপজ্জন� হয় েোহল� েো অববধ হলে পোলর| 

অনলাইনন হয়রামন হলছে আপমতি�র, েোম�েো�োে এবং অ�ম্োনেন� 
বোে্ট ো পোঠোলনো এবং অবমোননো�র মবষয়বস্তু প্রিশ্টন। যমি ক�উ ইছেো �লর 
আপনোল� আক্রমণোত্ম� বোে্ট ো পোঠোয় যো আপনোল� ভীে �লর কেোল�,েোহল� 
েো অববধ হলে পোলর| 

অনলাইন গুন্ামি বা হয়রামন সম্পনককে  উমবিগ্ন? ক�োল�র �োলে গুন্োমম হল�ো 
অলন� �মলয়ই িেুন ক�োল�র মলধ্ ে�্ট মবে�্ট | েলব ক�উ যমি আপনোর 
উপর বোরংবোর মনি্টয় হয়, েোহল� েো গুন্োমম এবং এর েন্ আপমন 
মনলেল� কিোষ মিলে পোলরন নো| �োলরোরই মনষু্র হওয়ো উমচে নয় 

S     ককান আক্রিণাত্মক বা হয়রামন বারকে ার ম্রিনশট 
রাখুন

M    মনমচির করুন যানর আপনার ক�াপনীয়রার 
কসটিংস কসট করা থানক যানর আপমন যানের 
কেননন ও মবশ্াস কনরন ককবলিাত্র রারাই 
আপনার কপাস্ট কেখনর পানর

A  বারকে া করেরণকারীনের সানথ আরও কযা�ানযা� বা 
রার উপর রেমরনশাধ কনওয়া এমিনয় েলুন

R
   ঘটনা (গুমল) ইন্ারননট পমরনেবা রেোনকারী 
ওনয়বসাইট এবিং / অথবা কসাশ্াল মিমিয়া 
সাইটগুমলনক মরনপাটকে  করুন

T
    আপমন যমে উমবিগ্ন হন রাহনল একজন 

অমিিাবক, পমরেযকোকারী, মশক্ষক বা বনু্র 
সানথ কথা বলুন অথবা মিকটি সানপানটকে  
কযা�ানযা� করুন



ককান আক্রিণাত্মক 
বা হয়রামন বারকে ার 
ম্রিনশট রাখুন

ক�াপনীয়রার কসটিংস 
শমতিশালী করুন

আপমন যমি ক�োলনো আপমতি�র বো হয়রোমন বোে্ট ো কপলয় 
থোল�ন েলব মনমচিে �রুন কযন আপমন ক�গুম�র 
ম্রিনশর মনলয় করলেলেন বো ক�ভ �লরলেন যোলে আপনোল� 
যো ব�ো হলয়লে েোর এ�রো কর�ি্ট  আপনোর �োলে থোল�| 

�ী ঘরলে এরো েো আপনোল� কিেোলব এবং পুম�শল� 
ব্বস্ো মনলে �োহোয্ �রলব| যমি আপমন ইমেমলধ্ 
মনমচিে নো হন েোহল� �ীভোলব এ�রো ম্রিনশর মনলে 
হয় েো অন�োইলন কিলে মনন| �্োপরপ, ক�োন, 
র্োবল�র, মপম� এবং কেম �নল�ো� �হ আপনোর �মস্ত 
মিভোইল� এটি �ীভোলব �রলবনেো মনমচিে �রুন| 

আপমন যমি ক�োলনো ইলম� বো করক্সর কমল�ে কপলয় 
থোল�ন েোহল� ক�গুম� মিম�র �রলবন নো বরং মনমচিে 
�রুন যোলে ক�গুম� ক�ভ �রো থোল� এবং পুনরুধেোর 
�রো কযলে পোলর| 

আপনোল� �োহোয্ �রোর েন্ই আপনোর কেোপনীয়েো 
ক�টিং� রলয়লে| আপনোর যমি ভো� কেোপনীয়েো ক�টিং� 
থোল� েোহল� এটি এমন ব্মতিলির েথ্ কিেোলে আর�োয় 
যোলির আপমন েো কিেলে মিলে চোননো| 

উিোহরণস্বরূপ, ভো� কেোপনীয়েো ক�টিংল�র মলধ্ 
অন্তভু্ট তি হলে পোলর, শুধুমোত্র পমরবোলরর �ি�্ এবং 
মনব্টোমচে বনু্ যোলির আপমন আপনোর মবষয়বস্তু কিেোর 
অনমুমে কিলবন| 

কেোপনীয়েো ক�টিং� পয্টোল�োচনো �রোর �ময় আপনোর 
�মস্ত ক�োশ্ো� মমমিয়ো অ্ো�োউন্টগুম� কিেো মনমচিে 
�রুন| 

এটি ক�োশ্ো� মমমিয়োর েথ্ �োলরোর আপনোর মবরুলধে 
ব্বহোর �রো এবং ক�োন অবোমছিে বোে্ট ো আ�ো থোমোলে 
�োহোয্ �রলব| 



ক�াপনীয়রা কসটিংস 
মেনয় কসাশ্াল  
মিমিয়া কহল্প

Facebook 
facebook.com

Twitter
support.twitter.com 

Instagram
help.instagram.com

LinkedIn
linkedin.com

Google+ 
support.google.com

Pinterest
help.pinterest.com

Tumblr
tumblr.com

Snapchat
support.snapchat.com

YouTube
youtube.com

আপমন যমে ককানও পাবমলক 
কমম্পউটার ব্বহার কনরন 
(কযিন ককাননা লাইনরেমরনর, 
ইন্ারননট ক্ানে, 
কমম্পউটানরর কোকান 
অথবা বামি বা সু্নল কশয়ািকে  
কমম্পউটার), রাহনল রেনর্কবার 
আপমন আপনার কসশন 
কশেহনল মিিাইস এবিং সিস্ত 
অ্াকাউন্ কথনক সাইন আউট 
করার ব্াপানর মনমচির হন| 
যা আপনার ক�াপনীয়রা রক্ষা 
করনর আপনানক সাহায্ করনব|

সাইন আউট করুন

https://www.facebook.com/help/
https://www.facebook.com/help/
https://support.twitter.com/
https://support.twitter.com/
https://help.instagram.com/
https://help.instagram.com/
https://www.linkedin.com/help/linkedin
https://www.linkedin.com/help/linkedin
https://support.google.com/plus#topic=6320382
https://support.google.com/plus#topic=6320382
https://help.pinterest.com/en
https://help.pinterest.com/en
https://www.tumblr.com/abuse
https://www.tumblr.com/abuse
https://support.snapchat.com/en-GB
https://support.snapchat.com/en-GB
https://www.youtube.com/user/YouTubeHelp


কাউনক  
পাসওয়ািকে  
জানানবন না

আপনোর মন�রেম বনু্রোও হয়লেো বরোবর আপনোর ঘমনষ্ নোও থো�লে 
পোলর| আপনোর ক�োনটি পো�ওয়োি্ট  মিলয় �ুরমষিে �রুন যোলে ক�উ 
আপনোর েদ্মলবশ ধোরণ �লর েো ব্বহোর �রলে নো পোলর

আরও কযা�ানযা� এমিনয় েলনু - যমি আপমন আপমতি�র বোে্ট ো কপলয় 
থোল�ন েোহল� উতির কিলবন নো বো মন্তব্গুম�লে প্রমেমক্রয়ো েোনোলবন নো| 
�েনও �েনও ওই এ�টি প্রমেমক্রয়োই আগ্ো�ল�রো কেোঁলে �োরণ েোরো মলন
�লর এরোই েোলির আপনোর উপর কচলপ ব�লে কিলব - আপমন মনচিয়ই 
ক�োলনো গুন্োল� ষিমেো মিলে চোইলবন নো| যমি আপমন েো �লরন েো হল� 
েোশুধু েোরোপই �রলব বো আপনোল� �ম�্োয় ক��লে পোলর| 

মরনপাটকে  - �রুন এটি গুরুত্বপূণ্ট কয আপমন কয বোে্ট োগুম� পোলছেন ক�গুম�র
মরলপোর্ট  �রো| আপমন যমি ক�োশ্ো� মমমিয়োর মোধ্লম বোে্ট োগুম� কপলয় 
থোল�ন েলব �রো�মর বোে্ট োটি আপমন মনলেই �োইলর মরলপোর্ট  �রলে 
পোলরন| কবমশরভোে ক�োশ্ো� মমমিয়োর প্্োর�ম্ট আপনোল� েোলির 
ব্বহোর�োরী মনলি্ট মশ�োগুম� �ঙ্ঘন �লর এমন ম�েু মবষয়বস্তুর েন্ 
মরলপোটি্ট ং বো ফ্্োমেংলয়র �ুলযোে মিলয় থোল�| 

কীিানব ব্লক করনর, মরনপাটকে  করনর হয় 
এবিং কসাশ্াল মিমিয়ায় ক�াপনীয়রার 

কসটিংস কীিানব বেলানর হয় কস ব্াপানর
ThinkuKnow  

ওনয়বসাইট �াইিলাইন মেনয়নে| 

thinkuknow.co.uk

আপমন যমি করক্সর, ইনস্্োন্ট কমল�মেং �োমভ্ট � 
বো কেম� �নল�োল�র মোধ্লম কমল�েগুম� কপলয় 
থোল�ন েোহল� আপমন এ�রো ক�োন নম্বর বো 

ক�োলনো ব্োমতিল� ব্ল� �রলে পোলরন| 

আপমন আপনোর ইন্টোরলনর পমরলষবো প্রিোন�োরীল�
কেোঁেো কচষ্ো এবং েোলির মবষয়বস্তুগুম� �ম্পল�্ট  
মরলপোর্ট ও �রলে পোলরন| এর �ল� েোরো আর 
আপনোল� বোে্ট ো পোঠোলে �ষিম হলব নো|REPORT!

BLOCK!

http://thinkuknow.co.uk/parents/articles/Reporting-to-social-media-sites-/


একজন বনু্নক সাহায্ করা

মযমন অন�োইলন গুন্োমম বো হয়রোমনর মশ�োর হলছেন এমন 
ক�োনও বনু্ল� আপমন �োহোয্ �রোর েন্ এগুম� কচষ্ো  
�রলে পোলরন:

21    রাঁনের কথা শুননু -  এরো েোলির �োহোয্ �রোর েন্
       �মে্ই �হোয়� হলে পোলর যোলে ক�উ �োলরো 
       �োলথ ম�েু �থো ব�লে পোলর| 

22    আপনার বনু্নক সহয়রা - গুন্োমমর মবষলয়লে মরলপোর্ট
�রোর েন্ েোঁর �লগে যোওয়োর প্রস্তোব মিলয় এবং েোঁল�
ভোবলে �োহোয্ �লর কয মেমন �ী ব�লে চোইলেন|  

23    হায় সেূক িন্তব্ মলখুন - এলে েোঁলির মলন হলে পোলর
কয অন্ ক�উ যেন কনমেবোচ� বোে্ট ো কপোস্ �রলে 
েেন েোঁরো এ�ো নন|  

24    এক সনগে মকেু করনবন - এটি ম�েু �মলয়র েন্ 
মেমন�গুম� বন্ �রোর েন্ �োহোয্ �রলে পোলর| 
আপনোর এ�টি মিমভমি কিেলে পোলরন, কে�োধু�ো 
�রলে বো ম�লনমোয় কযলে পোলরন| 

কাউনক বলা

গুন্োমম ও হয়রোমন মনলয় �থো ব�োয় অ�ুমবধো থো�লে পোলর েলব এরো আপনোর 
�েলনোই এ�ো কমো�োমব�ো �রো উমচে নয়| যমি আপমন মলন �লরন কয আপমন 
গুন্োমমর মশ�োর হলছেন েোহল� এ�েন মবশ্বস্ত প্রোপ্তবয়লকের �লগে �থো ব�ুন 
কযমন  মো-বোবো, পমরচয্টো�োরী বো মশষি� অথবো ক�োলনো বনু্| 

েোঁরো আপনোল� �োহোয্ ও �হোয়েো �রলে পোরলবন|

এনএসমপমসমস nspcc.org.uk

বুমলিং ইউনক bullying.co.uk

ককাথ kooth.com

ইন্ারননট ি্াটাসকে internetmatters.org

মকিসক্াপ   kidscape.org

োইল্ডলাইন 0800 1111 childline.org.uk

আপনোর স্োনীয় ওলয়স্ মোম�্টয়ো মভ�টিম �োলপোর্ট  টিম 01905 726896,  
ক�োম -শুক্র, সকাল 8টা - রার 8টা এবং শমন সকাল 9টা - মবনকল 5টা 

http://www.nspcc.org.uk
http://www.bullying.co.uk
http://www.kooth.com/index.html
https://www.internetmatters.org/
http:// www.kidscape.org/advice/advice-for-young-people
https://www.childline.org.uk


প্রথম ধোপটি হল�ো উপ�মধি �রো কয আপমন গুন্োমমলে েমিলয় পলিলেন| 
আমরো ��ল�ই ভু�গুম� �মর|

21    িা-বাবা, পমরচয্টো�োরী বো মশষিল�র মলেো আপমন যোল� মবশ্বো� �লরন 
এমন �োউল� ব�নু| আপনোল� �ী�রলে হলব ক� ব্োপোলর েোঁরো 
আপনোল� ম�েু পরোমশ্ট মিলে পোলরন|  

22      ম�লর যোন এবং আপমতিজনক বা কেযকে ককাননা কপাস্ট, রুইর বো 
আপনোর ক�েো মন্তব্গুম� মলুে ক��নু| 

23    এ�রো অবস্ান মনন, েমিে অন্লির �লগে �থো ব�নু এবং গুন্োমম 
বন্ �রলে েোঁলির উৎ�োমহে �রুন| শুধুমোত্র এ�েনল� মিলয়ই এ�রো 
বি পমরবে্ট ন শুরু �রো কযলে পোলর| 

 24    যাঁরা গুন্ামির মশ�োর হলয়লে েোলির �োলে ষিমো চোন এবং েোলির 
�োহোয্ �রোর প্রস্তোব মিন| এর মোলন অন্লির �োলে অলন�রো হলব|  

25    �েনও �েনও �মে্ই ভোল�োভোলব ক�োলনো ম�েু নো কভলবই আমরো ম�েু
�লর ক�ম� েলব গুরুত্বপূণ্ট মবষয় হল�ো েো কথল� মশষিো কনওয়া এবিং 
িমবে্নর আপনার আেরনণর পমরবরকে ন করনর পারা|

যমে ককউ আপনার সনগে 
গুন্ামি কনর রাহনল 
আপনার কী করা উমের

আপমন যমি �োউল� মোনম��ভোলব মবপয্টস্ত �রলে, রোেোলে বো 
অস্বমস্তলে ক��োর উলদেশ্ মনলয় মিমেরো� প্রযুমতি ব্বহোর �লরন, 
এর অথ্ট হল�ো আপমন অন�োইন গুন্োমমলে েমিে|এরো ক��বলু� 
এ�রো ঘৃণ্ কপোস্ �োই� �রো বো  রুইরোলর ক�োলনো গুেব 
েিোলনোর মলেো �হে ব্োপোরও হলে পোলর| মযমন এই গুন্োমমর 
মশ�োর হলছেন এমন ক�ো� মলন �রলেই পোলরন কয আপমন ক�ই 
গুন্োমমর অংশ|

গুন্োমম বোস্তলবই �োউল� আঘোে �রলে পোলর| এরো মোনষুল� 
মবরতি ও হেোশ �লর মিলে পোলর| �েনও �েনও এরো মোনষুল�
মিলয় েোঁর মনলের ষিমে �মরলয় মনলে পোলর অথবো েোঁলির 
আত্মহে্োর মিল� কঠল� মিলে পোলর| 
ক�উ যমি আমোলির �ম্পল�্ট  
এ�ই র�ম ম�েু বল� েোহল�  
আমোলির ক�মন �োেলব  
ক�রো ভোবো েুবই গুরুত্বপূণ্ট|

আপমন কী 
করনেন  
কস সম্পনককে  
ফ্্াম�িংনয়র

এিন মকেু যা আপমন
কেষ্া কনর পানরন



সম্াব্ অপরাধিূলক মকনা রা মনধকোরণ করার জন্ পমুলশ বারকে া এবিং 
মবেয়বস্তুগুমল কেখনর পানর| 

যথাযথ ব্বস্াগ্রহণ করা হনব যার অথকে সিংমলিষ্ ব্মতির কাে কথনক ক্ষিা 
োওয়া, অথবা আরও গুরুরর মবেয়গুমলর কক্ষনত্র, োয়ী ব্মতিনক কগ্রপ্ার 
বা সাবধান কনর কেওয়া| 

ধারাবামহকিানব অপব্বহার বা কযখানন কানরার জীবন হুিমকর 
সম্খুীন হয় কসগুমল গুরুত্ব মেনয় মবনবেনা করা হনব|

পমুলশ কী  
করনর পানর?

আপনার যমে শারীমরক ক্ষমরর ককাননা হুিমক থানক রাহনল 
আপনার রা পমুলশনক 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 জন ্কেখুন  

http://www.worcestershire.gov.uk/cypp

