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অ�ালগিরদম: 
ক��উটােরর েযেকােনা িকছ�  করার জন� িনেদ�শনা �েয়াজন। সহজ শেত�, অ�ালগিরদম 
হে�, এক ধরেনর িনেদ�শনাবলী যা েতামার ক��উটার অনুসরণ করেব এবং েস অনুযায়ী 
কাজ করেব। 

েসাশ�াল েনটওয়ািক�ং সাইট েফসবুক অেনক কারেণই অ�ালগিরদম ব�বহার কের। যার মেধ� 
রেয়েছ: 

• িনউজ িফেড েকান েপা� েদখা যােব েসটা িনব �াচন করা 
• পিরিচতেদর নাম সুপািরশ করা 
• লাইেকর ওপর িভি� কের েপইজ এর সােজশন েদয়া 
• ��াম ও ভাইরােসর �িতকর িল� শনা� করা 
• আ�েহর উপর িভি�েত িব�াপন �দশ �ন 

ছ�নাম: 
িকছ�  িকছ�  অ�ােপ এই িফচার ব�বহার করা যায়। মানুষ �াপকেক না জািনেয় ও িনেজর পিরচয় 
েগাপন কের বাত�া পাঠােত িকংবা ম�ব� করেত েমেস�জং অ�ােপ ছ�নাম ব�বহার কের। 
আবার িকছ�  অ�াপ এমনভােব ৈতির যােত �হীতা বাত�ার েকােনা �ত� ��র িদেত পাের না। 

এে�ে�, ঝঁুিক�েলা িক িক? 

ছ�নাম ব�বহার িকংবা পিরচয় েগাপন করা অন�েদর �িত কেঠার হওয়ার িবষয়�টেক অেনক 
সহজ কের েদয়। এটা িকছ�  মানুষেক অন� মানুষ িহেসেব পিরিচত হওয়ার সুেযাগ কের েদয়। 
এটা ক�াটিফিশং নােমও পিরিচত। ছ�নাম ব�বহােরর সুেযাগ রেয়েছ এমন েকােনা েসবা 
ব�বহােরর পেূব � িন��ত হেয় নাও েয িকভােব �িতকর ব�বহারকারীেদর িরেপাট� বা অিভেযাগ 
এবং �ক করেত হয়। 

অ�াি�েকশন–অ�াপ: 
অ�াি�েকশন, অ�াপ নােমই েবিশ পিরিচত। এটা েযেকান ধরেনর ক��উটার ে�া�াম হেত 
পাের। 

অ�াপ খুব সহেজই �াট�েফান িকংবা ট�ােব ডাউনেলাড করা যায়। �াট�েফান িকংবা 
ট�াবলেয়ড িডভাইেস অ�াপ আইকেনর ওপর ি�ক করার মাধ�েমই ওই অ�ােপ �েবশ করা 
যায়। এর মেধ� িকছ�  অ�াপ িবনামূেল� িডভাইেসর সােথ েদয়া থােক েযমন ক�ােল�ার িকংবা 
ক�ালকুেলটেরর মেতা অ�াপ। অন��েলা িকেন িনেত হয় অথবা ডাউনেলাড করেত হয়। 
�াহকেদর জন� িনেজেদর েসবােক সহজলভ� করেত অেনক �িত�ােনরই অ�াপ রেয়েছ। 
েযমন অনলাইন ব�াংিকং অ�াপ ও অনলাইেন েকনাকাটার অ�াপ। 

অেনক ত�ণই তােদর �াট�েফােন েহায়াটসঅ�াপ, উইচ�াট, ইন�া�াম ও েফসবুেকর মেতা 
চ�াট ও েসাশ�াল িমিডয়া সািভ�স�েলা ব�বহার কের। 
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�িকং: 
েযসব অ�াপ ও ওেয়বসাইট অন�েদর সােথ েযাগােযােগ ব�ব�ত হয়, েযমন- অনলাইন েগিমং 
��াটফম � ও েসাশ�াল িমিডয়া সাইেট ত� িম যােদর েচেনা না তারা েতামার সােথ েযাগােযাগ 
করেত না পারার এবং েতামার েকােনা েপা� ও তথ� েদখেত না পারার সুেযাগ রেয়েছ। এটােক 
বলা হয় �িকং। 

অনলাইন িব� িবচরেণর সময় �ক করেত পারার �মতা েতামােক সুরি�ত ও িনরাপদ 
রাখেব। 

িন�বিণ �ত িবষয়�েলার কারেণ ত� িম অনলাইেন কাউেক �ক কের িদেত চাইেত পােরা: 

•  
• েতামােক িনেয় অনলাইেন বুিলং িকংবা িব�প করা হে�। 
• ত� িম বােনায়াট অ�াকাউ� িকংবা বট (�য়ং��য় ক��উটার বাত�া) েথেক 

��াম বাত�া পাে�া। 
• অনলাইন েগিমং ��াটফেম � েতামার সােথ েকউ খারাপ ব�বহার করেছ। 
• ত� িম েচেনা না এমন কােরা কাছ েথেক অনাকা��ত বাত�া পাে�া। 

ত� িম আলাদাভােব িবিভ� ওেয়বসাইেট িগেয় িনেদ�শনা পেড় েদখেত পােরা েয িকভােব কাউেক 
�ক করেত হয় এবং �ক করার পের তারা িক েতামােক খুেঁজ পােব িক পােব না। ত� িম আশ�া 
করেত পােরা েয �ক করার পের েতামার �ক করা ব��� িক েকােনা েনা�টিফেকশন পােব িক 
না েয ত� িম তােক �ক কেরেছা। তেব, এটা িনেয় েতামােক ভাবেত হেব না েকননা সাধারণত 
এমন েকােনা েনা�টিফেকশন যায় না। তারপেরও, আলাদাভােব ওেয়বসাইেট এটা েদেখ েনয়া 
ভােলা। �িত�ট েসবাদাতা �িত�ােনরই �ক করার ব�াপাের আলাদা আলাদা িনয়ম রেয়েছ। 

চ�ােল� : েকােনা এক�ট জনি�য় ওেয়বসাইেট িগেয় ওেয়বসাইট�টর ‘�িকং’ ���য়া েদেখ 
নাও। �েয়াজেন িলেখ রােখা েযন ত� িম অন� কাউেক এ স�েক� জানােত পােরা িকভােব 
অনলাইেন কাউেক �ক করেত হয়। 

�গ: 
এটা ওেয়বসাইট িকংবা ওেয়বসাইেটর হালনাগাদ তথ� যা সাধারণত একজন ব��� িকংবা েছাট 
�প পিরচালনা কের থােক। �গ সাধারণত সহজ ও সাবলীল ভাষায় েলখা হয়। 

েয েকউ িনেজেদর �গ ৈতির করেত পাের এবং এটা খুব সহেজই করা যায়। েতামার শখ 
িকংবা আ�েহর িবষয়�েলা িনেয় আনে�র সােথ েলখার সুেযাগ রেয়েছ। একই ধরেনর 
সমস�ায় থাকা িকছ�  মানুষ অন�েদর সাহায� করেত িনেজেদর �গ ৈতির কের। এটােক বলা হয় 
িপয়ার-ট� -িপয়ার সােপাট�। তেব, সব �গই িনভ�রেযাগ� নয়। িকছ�  মানুষ েকান �মাণ বা নিথ 
ছাড়াই তােদর মতামত জানােত পাের। িকছ�  �েগ অেশাভন, িব�তকর ও িবপ�নক মতাদশ � 
িকংবা ছিব থাকেত পাের। েযেকােনা বােনায়াট সংবাদ পেড় িকভােব িনভ�রেযাগ� তথ� পাওয়া 
েযেত পাের েস ব�াপাের জানার েচ�া কেরা। 
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�াউজার: 
ওেয়ব �াউজার হে�  ওয়া�� ওয়াইড ওেয়েবর মাধ�েম তথ� পাওয়ার সফটওয়�ার 
অ�াি�েকশন। 

জনি�য় িকছ�  �াউজার হে� ে�াম, সাফাির, ফায়ারফ� ও মাইে�াসফট এজ। ত� িম 
অনলাইেন ওেয়ব েপজ, ছিব ও িভিডও সহ অন�ান� তেথ�র জন� �াউজার ওেপন করেত 
পােরা। 

ক�াটিফিশং: 
িড�জটাল িবে�, ক�াটিফশ হে� তারা, যারা িনেজেদর পিরচয় লুিকেয় অন�েদর পিরচয় ধারণ 
কের, েযটা তারা নয়। 

উদাহরণ��প, বােনায়াট েসাশ�াল িমিডয়া ে�াফাইল ৈতির করা খুব একটা ক�ঠন নয়। এক�ট 
নাম িদেয় ও অন� কােরা ছিব আপেলাড কের এটা করা যায়। অনলাইেন অন� কােরা পিরচয় 
িদেয় �িতকর ও ঘণৃামূলক বাত�া ছিড়েয় েদয়ার জন� সাধারণত এটা করা হয়। 

ত� িম েচেনা না এমন েকউ যিদ েতামােক অনলাইেন ব�ু বানােত চায় িকংব েকােনা বাত�া েদয় 
তেব, সতক� হও েয তারা েয নাম ও ছিব ব�বহার করেছ েসটা আসল িকনা। 

িকছ�  িকছ�  ে�ে�, এ ধরেনর ক�াটিফশ আকষ �ণীয় ছিব ব�বহােরর মাধ�েম অন�েদর দৃ�� 
আকষ �েণর েচ�া কের যােত অন�রা তার ে�� িরেকােয়� �হণ কের। 

সাইবার-বুিলং: 
অনলাইেন বুিলং করাই সাইবার বুিলং। যিদ েকউ অনলাইেন কােরা সােথ বােজ আচরণ কের 
িকংবা উত�� কের তেব েসটা সাইবার বুিলং। 

সাইবার বুিলং অনলাইেন িব�প করার েচেয় একট�  আলাদা যিদও দ’ুেটা শ�ই �ায় একই 
অেথ � ব�বহার করা যায়। 

সাইবার বুিলং সাধারণত পিরিচতরাই কের থােক। এটা অেনকটা অফলাইেন কাউেক েহয় 
করার মেতাই। 

সাধারনত অপিরিচত মানুষরাই িব�পমূলক ম�ব� িকংবা বাত�া পা�ঠেয় থােক। যােদর সােথ 
কখনও েদখা হয়িন তােদরেক উত�� করেত বা তােদর সােথ িবতেক� জড়ােত এটা করা হয়। 

িকছ�  �েয়াজনীয় পরামশ �: 

• েতামার সােথ না ঘটেলও ত� িম িব�� কােরা সােথ সাইবার বুিলং িনেয় কথা বেলা, যারা 
েতামার েচেয় বড়। েতামার ব�ু েয িকনা সাইবার বুিলং িনেয় ভীত অথবা মম �াহত 
তার হেয় িনভ�রেযাগ� বড় কােরা সােথ কথা বেলা। 

• অনলাইেন সাইবার বুিল হেল তা �ক ও িরেপাট� করেত বড় কারও সাহায� নাও। 
• উত�� করেত চায় এমন েকােনা বাত�ার েকােনা উ�র িদও না। িরেপাট� কেরা ও 

বেড়ােদর সাহায� নাও। 
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• অেশাভন বাত�া মুেছ েফলেত চাইেলও, িনভ�রেযাগ� অিভভাবকেক েদখাও এবং �মাণ 
িহেসেব েরেখ দাও। 

িড�জটাল-ফুটি��: 
ই�ারেনট ব�বহােরর সময় ত� িম িক িক করেছন তাই হে� েতামার িড�জটাল ফুটি��। 
অনলাইেন েতামার স�ান ও �হণেযাগ�তা অেনকটাই এর উপর িনভ�রশীল। 

েতামার িড�জটাল ফুটি�ে�র মেধ� রেয়েছ- ত� িম েযসব কে�� ৈতির, েপা� ও েশয়ার কর 
(এটা েতামােক িনেয় েপা� ও েতামার েশয়ার করা অন�েদর েপা�ও হেত পাের)। ত� িম 
অনলাইেন িক েশয়ার করছ, লাইক িদ� িকংবা েপা� করছ তা েতামার ইিতবাচক িড�জটাল 
ৈতিরর ফুটি�ে�র ে�ে� অত�� জ�ির। 

ত� িম অনলাইেন েনিতবাচক এমন িকছ�  করেছন না যা েতামার সুনাম ন� করেত পাের, েস 
ব�াপার�ট িন��ৎ কর। উদাহরণ��প, েতামার িনেজর  নাম অনলাইেন সাচ� করার পর যিদ 
হাস�কর বা অনুপেযাগী েকােনা ছিব চেল আেস যা পাবিলকিল েশয়ার করা হেয়েছ, েসে�ে� 
েতামার িশ�ক বা ভিবষ�ৎ চাকিরদাতার েসটা েদখেত পাওয়ার আশ�া রেয়েছ। 

চ�ােল� ঃ েতামার িনেজর িড�জটাল ফুটি�ে� েনিতবাচক কে���েলা মুেছ েফলার েচ�া 
কর। অনলাইেন িনেজেক সাচ� কর এবং িব�তকর, অেশাভন িকংবা �িতকর িকছ�  চেল 
আসেল তা িডিলট কর/মুেছ েফেলা । েতামার �াইেভিস েস�টং পিরবত�ন করেত পােরা যােত 
কের সব তথ� সুরি�ত থাকেব এবং েতামার নােম অনলাইন সাচ� করেল অন�রা িক েদখেত 
পােবন েস ব�াপাের িন��ৎ থােকা ।   

িড�জটাল ের�জিলেয়� (িড�জটাল মাধ�েম সহনশীলতা): 
ইউেক কাউ��ল ফর চাই� ই�ারেনট েসফ�ট (ইউেকিসিসআইএস) ের�জিলেয়� ওয়ািক�ং 
�েপর সং�া অনুযায়ী িড�জটাল মাধ�েম সহনশীলতা হে� 

‘িড�জটাল েরিসিলেয়� এর মােন হেলা- কখন ত� িম অনলাইেন অিনরাপদ আেছা এটা েবাঝার 
�মতা, অনলাইেন েকােনা িবপদ বা ভ�ল হেল কী করেত হেব তা জানা, অনলাইেন থাকার 
অিভ�তা েথেক িশ�া েনয়া এবং েনিতবাচক েকােনা অব�া েথেক উ�রেণর স�মতা 
থাকা।’ 

• েকােনা ব��� িড�জটাল মাধ�েম সহনশীল হেল যা করেত পারেব: 
• বুঝেত পারেব কখন তারা অনলাইন ঝঁুিকেত রেয়েছ 
• সাহায� চাইেত হেল কী করেত হেব েস স�েক� জানেব 
• অিভ�তা েথেক িশখেত পারেব 
• েনিতবাচক অব�া েথেক িনেজেদর উ�রণ ঘটােত পারেব 

এন��পশন: 
অননুেমািদত অনু�েবশ �িতেরােধ এন��পশন হে� এমন এক ���য়া যার মাধ�েম েকােনা 
তথ� বা ডাটা েকােড �পা�র করা যােব। এ�-ট� -এ� এন��� করা বাত�া �ধুমা� ে�রক ও 
�হীতাই পড়েত পারেব। এটা ভােলাও হেত পাের, ম�ও হেত পাের। 
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ভােলািদক হে�, েকােনা বাত�া এন��ট করা হেল তা সুরি�ত ও ব���গত থাকেব। এটা 
���পূণ � ও সংেবদনশীল তথ� আদান �দােনর ব�াপাের খুবই উপকারী। 

খারাপ িদক হে�, িকছ�  মানুষ এর সুিবধা িনেয় এবং এ�-ট� -এ� এন��পশন ব�বহার কের 
�িতকর তথ� ছিড়েয় িদেত পাের যা মডােরট বা পিরবত�ন করা ও সনা� করা যায় না। 

িনেজর-�ােথ �-েনিতবাচক-ব�বহার: 
অনলাইেন এমন িকছ�  মানুষ রেয়েছ যারা অসহায়েদর কাছ েথেক ফায়দা েনয়ার েচ�া কের 
এবং তারা যা চায় তা েপেত অন�েদরেক িনেজেদর �ােথ � খারাপভােব ব�বহার কের। েকােনা 
ত�ণ-ত�ণী এর িশকার হেল েস িব�ত হেত পাের এবং খারাপ েবাধ করেত পাের। এে�ে� 
তােদর েকােনা ভ�ল না থাকেলও তারা িনেজেদরেকই দায়ী মেন করেত পাের। 

অনলাইেন েকােনা িবষয় িনেয় ত� িম ল��ত েবাধ করেল েসটা িনভ�রেযাগ� বড় কাউেক 
জানােনা অত�� ���পূণ �। এটা যিদ েতামার জন� সহজ না হয়, েতামার এমন কাউেক খুেঁজ 
েবর করেত হেব েয িরেপাট� করেত সাহায� করেত পারেব এবং �িতকূল অব�া েথেক উ�রেণ 
সহায়তা করেব। 

েফইসবুক: 
২০০ েকা�টর েবিশ ব�বহারকারী িনেয় েফইসবুক িবে�র বহৃ�ম েসাশ�াল িমিডয়া েনটওয়াক�। 

েফইসবুেক ত� িম যা করেত পারেবন: 

• ে�াফাইল ৈতির করা 
• ছিব আপেলাড করা 
• ��াটাস আপেডট করা 
• ব�ুেদর অ�াড করা 
• �েপ জেয়ন করা 
• ছিব ও ��াটােস লাইক েদয়া 
• লাইভ ি�িমং ব�বহার কের েফইসবুক লাইেভ আসা 

েফইসবুেকর ল�� যেতা েবিশ স�ব ব�বহারকারী বাড়ােনা এবং এটা অজ�েনর সহজ উপায় 
হে� সবাইেক িবনামূেল� েসবা েদয়া। 

েফইসবুক েতামার তথ� িব�াপ�াতােদর কােছ িব�� কের িনেজরা আিথ �কভােব লাভবান 
হয়। এর মেধ� রেয়েছ েতামার েফইসবুক লাইেকর িব�ািরত তথ�, আ�হ ও েতামার ি�ক করা 
িল� সমূেহর তথ�। উদাহরণ��প, ত� িম যিদ েখলা সং�া� েযেকােনা েপাে� সবসময় লাইক 
িদেয় থােকা এবং তথ� েশয়ার কেরা তেব ত� িম েদখেব েফইসবুক েতামার এ আ�েহর িবষেয়র 
সােথ সাম�স� েরেখ িবিভ� িব�াপন �দশ �ন করেছ। 

এরপর িব�াপনদাতারা জানেত পারেব েকান িব�াপন েতামার টাইমলাইন এ েদখােনা েবিশ 
উপযু� হেব। 
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চ�ােল� ঃ এরপর যখন ত� িম ই�ারেনেট যােব েতামার েপইজ এ �দশ �ন করা িব�াপন�েলা 
ল�� কের েদখেব। িবিভ� পণ� ও েসবার িব�াপেনর িবষয়�েলা আলাদা কের িলেখ রাখেব 
এবং পের এ�েলা িমিলেয় েদখেব েয �দিশ �ত িব�াপন�েলা েতামার ব���গত আ�েহর 
িবষয়�েলার সােথ সাম�স�পূণ � িক না।  

বােনায়াট-সংবাদ: 
ত� িম ‘বােনায়াট সংবাদ’ (েফক িনউজ), এ শ��টর সােথ পিরিচত থাকেত পােরা িমিডয়ােত 
িকংবা ব�ুেদর কােছ �েন। বােনায়াট সংবাদ অেনক ধরেনর হেত পাের। 

িকছ�  বােনায়াট সংবােদ উে�শ��েণািদত ভােব ছিড়েয় েদয়া হয় মনগড়া খবর ও ছিব ৈতির 
কের। এে�ে�, ল�� থােক সত� নয় এমন েকােনা িবষয় সবার সামেন সত� িহেসেব 
উপ�াপন করা। 

িকছ�  বােনায়াট সংবােদর ে�ে� আবার িকছ�  সত� থােক িক� যা িবপথগামী করেত পাের। এর 
মেধ� রেয়ছ, িমথ�া তথ� পিরেবশন যা �ঠকভােব যাচাই করা হয়িন িকংবা অিতর��ত। 

তেব, িমথ�া বা বােনায়াট সংবাদ শনা� করেত পারা সবসময় সহজ নয়। অনলাইেন 
�িতিনয়ত অেনক তথ�ই পাওয়া যায় এবং এেতা �ত এসব তথ� েপা� হয় এবং ছড়ায় েয 
অেনক সময় �নামধন� সংবাদদাতা �িত�ানও অিনভ�রেযাগ� তথ� পিরেবশন কের। পের 
তারা যেতা �তস�ব তা তােদর ওেয়বসাইট বা েসাশ�াল িমিডয়া সাইট েথেক সিরেয় েফেল । 
িক� তত�েণ পুেরা পিৃথবীজেুড় েস সংবাদ েশয়ার হেয় যায়। 

যিদও, সবসময় এটা ঘেট না। এে�ে�, িকছ�  িবষয় রেয়েছ যা েতামােক সহায়তা করেত পাের 
অনলাইেন েকান তথ��ট িব�াসেযাগ� আর েকান�ট িব�াসেযাগ� নয়। 

• সংবাদ�ট িক অন� েকাথাও �কািশত হেয়েছ? িনভ�রেযাগ� অন� সাইট এ খুেঁজ েদখেত 
পােরা 

• সংবােদ �দিশ �ত ছিব�ট িক িব�াসেযাগ�? এটা িক অন� েকাথাও ব�বহার করা হেয়েছ? 
উদাহরণ��প, চােঁদ েগালািপ এক�ট �জরাফ েভেস েবড়াে�। এ িবষয়টাই �মাণ 
কের েয সংবাদ�ট সিত� নয় 

• ওেয়ব অ�াে�স�ট অদ্ভ�ত লাগেছ? নািক এটা িব�াসেযাগ� েকােনা ওেয়বসাইট? 
• ত� িম িক জােনন এর েলখক েক? েয �িত�ান বা সং�া খবর�ট িদেয়েছ, ত� িম িক আেগ 

তার নাম েকাথাও �েনেছন? 
• ত� িম িক সং�া বা �িত�ান�ট স�েক� আেগ েথেকই জােনন? তারা িক িনভ�রেযাগ�?  

চ�ােল� : অনলাইেন অিব�াস� েকান িবষয় স�েক� খুেঁজ েবর কেরা। বড় কাউেক এটা 
েদখাও ও তােদর সােথ এটা িনেয় কথা বেলা েয ত� িম িকভােব এটা শনা� করেত পােরা এবং 
েকেনা এটা অিব�াসেযাগ�। অিনভ�রেযাগ�, �িতকর ও অিনরাপদ িবষেয়র পাথ �ক� িনেয় 
আেলাচনা কেরা। 

হ�াকার: 
হ�াকার হে� েসই ব��� েয অনুেনােমািদত তেথ� �েবেশর উপায় েবর করেত পাের। এর 
মােন হে�, ঐ তেথ� ৈবধভােব তার �েবেশর েকােনা সুেযাগ েনই। হ�াকার মূলত অনলাইন 
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েসাশ�াল িমিডয়ােত �েবশ িকংবা েকােনা �িত�ােনর ওেয়বসাইট অথবা েগাপনীয় তথ� ও 
নিথেত �েবশ/অ�াকেসস করেত পারার দ�তা রােখ। 

মািলক বা অনুেমািদত ব���র অনুমিত ছাড়াই হ�াকাররা �ায়শই ‘িফিশং ��াম’ ব�বহার কের 
���পূণ � েকােনা অ�াকাউ� ও ওেয়বসাইেট অনু�েবেশর মাধ�েম েগাপন তথ� হািতেয় েনয়। 

ঘণৃামলূক-ব�ব�: 
ঘণৃামূলক ব�ব� হে� েকােনা ব��� বা �পেক বণ �, ধম �, জািতগত িবষয়, অ�মতা ও ৈলি�ক 
িবষয় িনেয় ঘণৃামূলক ব�ব� �দান করা। অনলাইেন ঘণৃামূলক ব�ব� িনেয় সতক� হওয়া এবং 
এ ধরেনর েপা� লাইক ও েশয়ার করা েথেক িবরত থাতা অত�� ���পূণ �।  অেনকে�ে�, 
েকােনা অনলাইন েকােনা ব�া�� বা �িত�ানেক িনেয় ভ�ল েপা�  িকংবা েকৗত�ক েপা� বা 
িবে�ষমূলকেপা� েশয়ার করেত পাের এবং সামা�জক েযাগােযাগমাধ�েম তা েশয়ার হেত 
পাের, িক� েস েপা� ছিড়েয় যাওয়ার পর এর পরবত� ফলাফল স�েক� িচ�া করা 
���পূণ �। 

ইন�া�াম: 
ইন�া�াম অত�� জনি� ছিব েশয়ািরং অ�াপ যা েতামােক সুেযাগ কের িদেব ে�াফাইল 
পাবিলক করার মাধ�েম (সবার জন� উ�ু� করা) ব�ু িকংবা অন�কােরা সােথ ছিব ও িভিডও 
আপেলাড কের েশয়ার করার। ইন�া�ােম ত� িম যা করেত পারেব: 

• িনেজর ছিব ও িভিডও আপেলাড করা 
• হাট� বাটন ট�াপ কের অন�েদর ছিব লাইক করা 
• ছিবেত ম�ব� করা 
• িনেজর ছিব জনি�য় করেত হ�াশট�াগ ব�বহার করা 
• ফেলায়ার ৈতির করা এবং তােদর ফেলা করা 
• ‘ইন�া িডএমএস’ ব�বহার কের ফেলায়ারেদর ব���গতভােব বাত�া েদয়া 
• লাইভ ি�িমং ব�বহার কের ইন�া�ােম লাইেভ আসা 
• ইন�া�াম ে�ািরেত ছিব ও িভিডও আপেলাড করা 

(অেনকটা ��াপচ�ােটর মেতাই)। 

#অ�াড #��রড 

অেনকসময় জনি�য় তারকারা অেথ �র িবিনমেয় ইন�া�ােম তােদর ফেলায়ারেদর জন� নত�ন 
পেণ�র ছিব েদন। এটা একধরেনর িব�াপন এবং বণ �নায় িকংবা হ�াশট�ােগ এটা ��ভােব 
থাকা উিচৎ েয ওই ব��� বা তারকা অেথ �র িবিনমেয় পেণ�র �চারণা করেছন। যিদও এটা 
তােদর মতামেতর আসল বিহঃ�কাশ না। 

িকক-েমেস�ার: 
িকক েমেস�ার এক�ট ি� েমেস�ার অ�াপ যার মাধ�েম এর ব�বহারকারীরা এেক অন�েক 
বাত�া, ছিব এমনিক ে�চও পাঠােত পাের। এ অ�ােপ বাত�া পাঠােনার ে�ে� শ� ব�বহােরর 
সংখ�ার েকান সীমাব�তা েনই এবং এ অ�াপ ব�বহাের েকােনা িফ িদেত হয় না। 
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এে�ে�, �ধান ঝঁুিক হে�, ব�বহারকারীরা ইে� অনুযায়ী অেচনা কারও সােথ কােন� হেত 
পাের এবং চ�াট/কথা বলেত পারেব। যিদও, ব�বহারকারীরা তােদর সুিবধা বা ইে�মেতা চ�াট 
েথেক েবর হেয় েযেত পারেব। িকছ�  মানুষ �� ত� েলেছ েয এটা িশ�েদর জন� কেতাটা 
িনরাপদ। এ অ�াপ ব�বহাের সতক� থাকা জ�ির। 

এ অ�াপ ব�বহাের েকােনা ইন-অ�াপ পারেচজ েনই িক� িকক েকাড ফাংশন ব�বহারকারীেদর 
উৎসািহত কের িকক ব�বহার কের বািণ�জ�ক ��া��েলার সােথ কােন� কের এবং 
ব�বহারকারীেদর অন� ওেয়বসাইেট িনেয় যায়। িকক িকউআর েকাড ব�বহার কের 
ব�বহারকারী স�েক� তথ� সং�হ করা যায়। 

লাইভ-ি�িমং: 
িরয়াল-টাইেম �ডকা� হওয়াই লাইভ ি�িমং। এর মােন হে� ই�ারেনেট িভিডওর মাধ�েম 
লাইেভ আসা। এে�ে�, দরকার হেব �ধুমা� ই�ারেনট সংেযাগ থাকা িডভাইস েযমন 
�াট�েফান, ট�াবলেয়ড এবং �ডকাে�র ��াটফম �। 

লাইভ ি�িমং ��াটফম ��েলা এেতা জনি�য় েকেনা? 

লাইভ ি�িমং িকছ�  ৈতিরর সুেযাগ েদয় পাশাপািশ, ে�েজ�ার হওয়ার এবং িব�জেুড় অেনক 
দশ �েকর কােছ েপৗ�ছােনার সুেযাগ কের েদয়। এজন�ই লাইভ ি�িমং এেতা জনি�য়। ত� িম 
েযেকান িকছ�  িব�জেুড় তৎ�ণাত �ডকা� করেত পারেব। 

েয সকল অ�ােপর মাধ�েম লাইভ ি�িমং করা যায়: 

• েফসবুক 
• ট�ইটার 
• ইন�া�াম 
• িম 
• ইউনাউ 

এে�ে�, ঝঁুিক�েলা িক িক? 

অনলাইেন িনেজেক �ডকা� করা েবশ মজার ও পাশাপািশ এটা আপনােক িনেজর েশা-এর 
তারকা হওয়ার সুেযাগ কের িদেব। িক� এটা জানা থাকাও জ�ির েয, অনলাইেন িনেজেক 
�ডকা� করার িকছ�  ঝঁুিকও রেয়েছঃ 

• ত� িম জানেত পারেব না েতামােক েক েদখেছ – যিদ েতামার লাইভ ি�ম জনি�য় হয় 
এবং �চ�র মানুষ েসটা েদেখ েসে�ে� েযসব মানুষ েতামােক ফেলা কের না, তারাও 
েতামার পাবিলক ে�াফাইল েদখেত পারেবন। 

• যখন ত� িম অন� কারও লাইভ ি�ম েদখেব তখন ত� িম িনেজও জানেত পারেবন না 
ত� িম িক েদখেত যা� বা িক ঘটেব। এটা লাইভ ি�েমর েরামা�কর িবষয় হেত পাের 
তেব,  এে�ে�, অন�কারও �িতকর বা অনাকা��ত িবষয় েদেখ েফলেত পােরা 
যা েতামােক অ���েত েফলেব। 
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• সকল দশ �ক ব�ুভাবাপ� নাও অেত পাের, দশ �করা েতামার লাইভ ি�েম ম�ব� করেত 
পাের এবং তােদর ম�ব� নীচ ও হীনমন�কর হেত পাের। ত� িম তখন খারাপ েবাধ 
করেত পােরা অথবা ভীত  হেত পােরা । 

• ত� িম েকাথায় আেছন এটা সবাইেক জািনেয় েদয়ার আেগ েতামার মেন রাখা উিচৎ 
ত� িম লাইভ ি�েম কী েদখােত চাও। ত� িম যিদ েতামার �ুেলর েপাশাক পেড় থােকা 
িকংবা বাসার কােছ থােকা তেব েতামার অেচনা মানুষেদর জানেত িদ� েয ত� িম 
েকাথায় থােকা এবং েকান �ুেল পেড়া অথচ ত� িম এটা সাধারণত অপিরিচত কাউেক 
বেলা না। 

চ�ােল� ঃ লাইভ ি�িমং-এর ইিতবাচক ও েনিতবাচক িদক িনেয় ব�ু অথবা পিরবােরর 
সদস�েদর সােথ আেলাচনা কেরা । 

িনয়�ণ: 
অনলাইন িনরাপদ মেন হেলও এর িনয়�ণ থাকা �েয়াজন। এর মােন হে�, ওেয়বসাইট বা 
অ�ােপর কে�� বা িবষয় অন� কারও িনয়�েণ থাকা উিচৎ যােক বলা হয় মডােরটর। 
মডােরটেরর কাজ হে�, যােত কের অ�াসি�ক, অেশাভন, �িতকর িকংবা অননুেমািদত 
েকােনা িবষয় যােত ওেয়বসাইেট না থােক। 

িন�বিণ �ত িকছ�  অনলাইন ে�স মডােরট করা হয়: 

• েফারাম 
• �গ 
• সামা�জক েযাগােযাগমাধ�েম (েফসবুক/ট�ইটার ইত�ািদ) 
• অনলাইন �প 

এটা িকভােব কাজ কের? 

অনলাইেন সবাই যােত িনয়ম ও িবিধ অনুযায়ী আচরণ কের এটা িন��ত করেত েবিশরভাগ 
ে�ে� মডােরটর  িনয়িমতভােব ওেয়বসাইট ও অ�াপ পয �েব�ণ কের থােকন। িকছ�  ে�ে� 
ম�ব� অথবা েপা� অেশাভন হেত পাের েসে�ে� অন� ব�বহারকারীরা এেক িরেপাট� করেত 
পারেবন।  

মডােরটর এে�ে� এ িবষয়�েলা পয �েব�ণ করেব এবং েকােনা িনয়ম বিহভূ�ত িবষয় ঘটেল 
ঐ েপা� মুেছ েফলেবন। েয ব��� এ ধরেবর েপা� কেরেছ তােক সাবধান করেব েয তার 
েপা� মুেছ েফলা হেয়েছ। তারা যিদ একই কাজ আবার কের তেব তােদর �ায়ীভােব �ক কের 
িদেবন। 

িনয়�ণ (মডােরশন) িকভােব ওেয়বসাইট বা অ�াপেক িনরাপদ রােখ? 

এক�ট ওেয়বসাইট িকংবা অ�াপ যা িনয়িমতভােব মডােরট করা হয় েসখােন সবসময় 
ইিতবাচক িবষেয় উৎসািহত করা হয় এবং এর পিরম�ল িনরাপদ থােক। এর মাধ�েম িনয়ম 
ভ�কারীরা জানেত পাের এ ওেয়বসাইেট িনয়ম বিহভূ�ত িকছ�  করা যােব না। সারা পিৃথবী 
েথেকই �িত িমিনেট অেনক মানুষ অনলাইেন যাে� এবং এে�ে�, িনয়িমত মডােরট করা 
েবশ ক�ঠন কাজ। সামা�জক েযাগােযাগমাধ�েমর অেনক �িত�ানই এ িনেয় িহমিশম খাে� 
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এবং েযেহত� , ই�ারেনট ব�বহারকারীর সংখ�া �িত মুহেূত�ই বাড়েছ তাই তারা ওেয়বসাইট 
িনরাপেদ রাখেত মডােরশেন আরও েবিশ সংখ�ক মানুষ যু� করার অ�ীকার কেরেছ।  

সামা�জক েযাগােযাগমাধ�েমর িকছ�  সাইট অিনয়ি�ত থাকেত পাের তার মােন, এ ওেয়বসাইেট 
ব�বহারকারীরা িক করেছ তা েকউ পয �েব�ণ করেছ না। এে�ে�, এন��পশন করা িকছ�  
বাত�া থােক যা অন�রা পড়েত পাের না। সবাই িনরাপদ ও সুরি�ত আেছ িক না এটা যিদ েকউ 
িন��ত না কের, িবপ�নক েযেকান িকছ�  ঘটেত পাের। 

চ�ােল� ঃ এরপর ত� িম যখন েকােনা জনি�য় ওেয়বসাইট িকংবা অ�াপ ব�বহার করেব, 
মডােরশন ও মডােরটরেদর স�েক� েজেন িনও। ত� িম িক মেন করেছন তারা ভােলা কাজ 
করেছ? তারা িকভােব অব�ার উ�িত ঘটােত পাের? এ িনেয় ব�ুেদর সােথ িকংবা পিরবােরর 
সদস�েদর সােথ আেলাচনা কেরা । 

েন�টেকট: 
ই�ারেনট ও এ�টেকট (ভ�তা) এ শ� দু’েটােক এক করেল েন�টেকট শ��ট হয়। এর মােন 
হে�, অনলাইেন েতামার আচরণ েকমন হওয়া উিচৎ। েন�টেকেটর িনয়ম অনুসরণ করার 
মাধ�েম ত� িম িড�জটাল িব�েক েতামার ও অন�েদর কােছ ইিতবাচক কের ত� েল ধরেত পারেব। 

ত� িম ল�� কের থাকেত পােরন, েন�টেকট শ��ট অনলাইেন সহমম� হওয়ার মেতা। 
অনলাইেন অন�েদর �িত সহমম� ও েশাভন হওয়া েন�টেকেটর িনয়ম অনুসরেণর বড় এক�ট 
অংশ। 

অনলাইেন কােরা সােথ চ�াট করার সময় তার অনুভূিত জানা ক�ঠন, আর এভােবই কােরা 
সােথ ভ�ল েবাঝাবু�ঝ স�ৃ� হয়। কখনও িক এমন হেয়েছ েয, ত� িম েতামার েকােনা ব�ুেক 
���পূণ � েমেসজ পা�ঠেয়েছন আর েস তা মজা িহেসেব িনেলা?    

এমন অেনক মানুষ আেছ যারা ই�ারেনেটর ভ�তা স�েক� অ�াত। সামা�জক 
েযাগােযােগর মাধ�েম ঘণৃ�মূলক েমেসজ পাঠােনা িকংবা িনিপড়নমূলক ম�ব� করার মাধ�েম 
িব�প করা এবং ভ�য়া সংবাদ ছড়ােনা েনিতবাচক মেনাভােবরই বিহঃ�কাশ। এধরেনর 
মানুেষর সে� েকােনা েযাগােযাগ না করাই ে�য়। িনভ�রেযাগ� কাউেক উে�িখত ঘটনা বণ �না 
কেরা এবং এধরেনর মানুষেক িরেপাট� ও �ক করার ব�াপাের সহায়তা নাও ।  

অনলাইেন িনরাপদ থাকা ও এ�ট ব�বহােরর অিভ�তা উপেভাগ করার িকছ�  সহজ িনয়ম 
েদয়া হেলা: 

• েতামার ব�ু ও অন� মানুেষর ছিব ও িভিডও েশয়ার করার আেগ স�ঠকভােব িন��ৎ 
হও। েশয়ার করা কে�� িনেয় তারা িব�তকর পিরি�িতেত পড়েত পােরন বা তা 
সবার সে� েশয়ার করেত চাইেত নাও পােরন। অেন�র ব���গত িকছ�  েশয়ার করার 
আেগ তার অনুমিত িনেত হেব। 

• েকােনা িকছ�  েপা� করার আেগ িচ�া কেরা। এ�ট কাউেক েহয়, িব�ত বা মম �াহত 
করেব িকনা েস স�েক� িন��ৎ েহান। েকােনা তারকােক সামা�জক মাধেম বােজ 
ম�ব� করা এর অ�ভূ��। অপিরিচত  কােরা সে� িব�প করাও ইিতবাচক নয়। 

• েকােনা তথ� েশয়ার করার আেগ তার সত�তা যাচাই কের নাও, ভ�লবশত অসত� 
েকােনা তথ� েশয়ার করেল তা িব�াি� ছড়ােব। 
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• ইেমইল, েমেসজ িকংবা ম�ব� িকভােব করেছা েস ব�াপাের েখয়াল রােখা। 
উদাহরণ��প, েতামার িশ�কেক বড় অ�ের িকছ�  িলখেল তা অভ� ও 
আ�মণা�ক মেনাভাব �কাশ কের, যিদও ত� িম তা েবাঝােত চাওিন। 

চ�ােল� : অনলাইেন ত� িম িক কেরন তা েভেব েদেখা এবং িস�া� িনন েয তা িনয়ম ও 
ভ�তার মেধ� পেড় িকনা। এ িবষেয় েতামার ব�ু ও পিরবােরর েলাকজেনর সে� কথা বেলা।    

অনলাইন সমানভূুিত 
সমানুভূিত হে� এক�ট অনুভূিত যা অেন�র উপর েতামার �ভাব স�েক� তা সতক� কের েদয় 
এবং েতামার েকােনা আচরেণ তার �ত� ��র েকমন হেব। 

উদাহরণ��প, েকউ হয়েতা বা ক�ঠন সমেয়র মধ� িদেয় যাে�। ত� িম যিদ েবােঝা েকেনা তার 
এেতা খারাপ লাগেছ তেবই ত� িম সমানুভূিত জানােত পারেব, মেন হেব েয ত� িম সমানুভূবতা 
েদখা�। 

সহানুভূিত এবং সমানুভূিত েদখােনা একই িবষয় না। সমানুভূিত হে� কােরা সমস�ায় 
িনেজেক পুেরাপুির িমিশেয় েফলা, আর অন�িদেক সহানুভূিত হে� কােরা দুঃসমেয় তার �িত 
য�বান হওয়া, এে�ে� খারাপ সময় পার করা মানুষ�টর অনভূুিত েবাঝা যায় না। 

��াপচ�াট বা ই�টা�ােম েযাগােযােগর সময় িকংবা অনলাইেন েগম েখলার সময় ব�ুেদর 
সে� কথা বলার সময় অথবা ম�ােস�জংঅ�ােপর মাধ�েম কেথাপকথেনর সময় সমানুভূিতশীল 
হওয়া েবশ ���পূণ �। অেন�র মানিসক অব�া পুেরাপুির বুেঝ িনেয় েস অনুযায়ী অনলাইেন 
তার সে� কথা বলার িবষয়�ট ভােলাভােব মাথায় রাখেত হেব। 

ত� িম অনলাইেন সমানুভূিতশীলতা েদখােনার অনুশীলন িকভােব করেব? 

• অেন�র িবষেয় েকােনা ম�ব� করা িকংবা তােক েমেসজ পাঠােনা আেগ িচ�া কেরা । 
সামনা-সামিন েদখা হেল িক ত� িম এভােবই কথা বলেত পারেত? েতামার েকমন 
লাগেতা েকউ যিদ েতামার স�েক� একইভােব বলেতা? 

• অনলাইেন ছিব বা িভিডও েশয়ার করার আেগ িচ�া কেরা। এটা কাউেক মম �াহত, 
রাগাি�ত, িব�ত বা আ�মণ করেছ না েতা? এটা িক যথােযাগ�? এ�ট কতজন মানুষ 
েদখেব ও েশয়ার করেব েস ব�াপাের ত� িম িক অবগত? 

• ইিতবাচক মেনাভাব েপাষণ কেরা । ত� িম যা বেলেছন তা অেন�র উপর েনিতবাচক 
�ভাব েফলেত পাের এবং তারা িক মেন করেত পাের? এমনিক তা তােদর মানিসক 
�াে��র উপরও �ভাব েফলেত পাের। 

• েকউ সাইবারবুিলং-এর িশকার হেল েসখােন অংশ েনয়া েথেক িবরত থােকা। 
িনভ�রেযাগ� ও �া�বয়� কাউেক িবষয়�ট বেলা এবং েয সাইবারবুিলং করেছ তার 
স�েক� িরেপাট� কেরা, তার সে� েকােনা ধরেনর েযাগােযাগ করেব না। 

• েকউ যিদ অনলাইন েথেক তার েকােনা ছিব সিরেয় েফলেত বেল তেব তা সিরেয় 
েফেলা। 

• িনেজর ব�াপােরও নমনীয় থােকা সামা�জক মাধ�েম �দিশ �ত একজন মানুেষর 
ৈদন��ন জীবন কতটা উপেভাগ� বা তার বত�মান অব�া কতখািন ভােলা, তা সবার 
ে�ে� �েযাজ� নাও হেত পাের। �ল করার সময় যিদ এমন িকছ�  েদেখ মম �াহত 
হেয় থােকা তেব তৎ�ণাত �িলং ব� কের এক�ট িবরিত নাও। সামা�জক 
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েযাগােযােগর মাধ�েম একজন মানুষ িকভােব িনেজেক �দশ �ন করেত চায় তা িনেয় 
ভােবা, আেরা িচ�া কেরা েসভােব �দশ �ন করেত েস মানুষ�ট তার ছিব বা িভিডও 
িনেজর মেতা কের স�াদনা করেত এবং বদলােত পাের। 

চ�ােল� : পরবত�েত যখন আপিন অনলাইেন যােবন তখন নমনীয়তা ও সমানুভূিতশীলতা 
িনেয় িচ�া করেব। মা� এক�ট ইিতবাচক েমেসজ ব�ুেক পা�ঠেয় ত� িম িক� তার মনেক 
উৎফু� করেত িকংবা তার মুেখ হািস েফাটােত পােরা। 

অনলাইেন-খ�ািত: 
অনলাইেন েতামার খ�ািত বা জনি�য়তা থাকেল আপনার স�েক� েয েকউ সাচ� করেলই তথ� 
পােব। এ�ট এমন হেত পাের েয েতামার এক�ট ছিব/েপা� যা আপিন পাবিলক কের েরেখেছা। 

অনলাইেন েতামার খ�ািত এবং িড�জটাল দুিনয়ায় েতামার পদচারণা এক�ট সংেবদনশীল 
িবষয়। 

অবশ�ই, অন�রা যা বলেছ এবং অনলাইেন েতামার স�েক� যা েশয়ার কের তা িনয়�ণ করা 
ক�ঠন। িক�, ত� িম �কােশ� কী করেছন তা িনেয় সতক�ভােব থাকা উিচত। 

এক�ট পাবিলক েপা� করার আেগ, েভেব েদেখা একজন অিভভাবক বা িশ�ক তা েদখেত 
েপেল িক ভাবেত পাের। অন�রা এটা েদেখ িক খুিশ হেব? 

পাসওয়াড�: 
পাসওয়াড� হে� এক�ট েগাপন শ� বা অ�েরর সম�য় যা আপনােক সংরি�ত তথ� বা 
অ�াকাউে� এে�স বা �েবশ করেত েদয়। 

এক�ট শ��শালী পাসওয়াড� এতটা সুরি�ত হেত হেব যা অনুমান করা সহজ নয়। পাসওয়াড� 
এর ব�বহার অনলাইেন েতামার তথ� সুরি�ত রাখেত সহায়তা কের এবং এ�ট ব���গত। 

িকছ�  সংি�� �টপ: 

• িভ� িভ� অ�াকাউে�র জন� িভ� িভ� পাসওয়াড� ব�বহরা কেরা। 
• অনুমান করা যায় না এমন পাসওয়াড� িনব �াচন কেরা। 
• ন�র, সংেকত ও েছাট অ�র ও বড় অ�ের বণ � ব�বহার কেরা। 
• সবাই জােন এমন শ� েযমন- িনেজর নাম বা েপাষা �ানীর নাম ।ব�বহার না করাই 

উ�ম 
• সবাই জােন এমন ন�র েযমন- িনেজর জ� তািরখ বা বয়স বা েফান ন�র ব�বহার 

করা উিচত না। 
• এক�ট শে�র পিরবেত� সংি�� প�িত ব�বহার করা উিচত যা েকউ অনুমান করেত 

পারেব না। 
• সবেচেয় ভােলা ব�ুর কাছ েথেকও িনেজর পাসওয়াড� েগাপন রােখা। 

চ�ােল� : উপেরর �টপস�েলা পেড় শ��শালী পাসওয়াড� িচ�া কেরা। এখনই উপযু� সময় 
িনেজর ���পূণ � পাসওয়াড� পিরবত�ন করার যা েকউ জানেব না। 
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সমক�-েথেক-সমক� (িপয়ার ট�  িপয়ার ): 
সমক�-েথেক-সমক� হে� যখন েকােনা মানুষ সমপয �ােয়র অন�েদর সাহায� করার জন� 
িনেজেদর অিভ�তা ব�বহার কের। েশয়ারকৃত অিভ�তার উপর িভি� কের এ�ট কাজ 
কের। যারা একই ধরেণর চ�ােলে�র স�ুখীন হেয়িছল তারা তােদর ব���গত অিভ�তা 
েশয়ার কেরন এবং িকভােব েসই সমস�া�েলা অিত�ম করা যায় েস স�ে� অন�েদর িবিভ� 
েকৗশল িশখেত পােরা। 

এর এক�ট উদাহরণ হল- এমন েকােনা মানুষ যার কু� েরাগ আেছ এবং একই সমস�া থাকা 
অন�ান�রাও এক�ট �গ েলখার িস�া� েনয় এবং তারা অন�েদর সােথ িনেজেদর অিভ�তা 
েশয়ােরর মাধ�েম  সাহায� কেরন। তারা �িতিদন িভিডও �গ (ভ্লগ) ৈতির কের। এছাড়াও মন 
ভােলা করার ে�ে� তােদর অিভ�তা স�েক� এবং িবিভ� �টপস িদেয় সহায়তা করেত 
পাের। 

িক িক ঝঁুিক আেছ? 

ই�ারেনেটর এক�ট দা�ণ ব�াপার হে� এেত ত�ণরা িনেজেদর কে�� িনেজরাই ৈতির 
করেত পাের এবং তােদর ব�ু এবং অন�েদর সােথ েশয়ার কের িনেত পাের। িনেজর ৈতির 
কে�� েযমন- ভ্লগ বা �গ িনয়�ণ করা ক�ঠন। েস�েলােত িকছ�  তথ� ভ�ল িদেক িনেয় 
েযেত পাের, �িতকর হেত পাের িকংবা বা�িবক অেথ � স�ঠক নাও হেত পাের। 

অনলাইেন আমরা যাই েদিখ িকংবা পিড়, তা েয সত� হেবই এমন ধারণা েমােটই �ঠক 
নয়।  সামা�জক েযাগােযাগ মাধ�েম থাকা িপয়ার কে���েলা অেনক সমেয়ই েসই 
একাউে�র সােথ সংযু� সকেলর জেন� দা�ণ সব তেথ�র উৎস হেত পাের।  তেব এে�ে� 
আশ�ার িবষয়�ট হে� এধরেণর কে��সমূহ অেনকে�ে�ই প�পাতমূলক হয়। এমনিক 
মানুষেক এক�ট িনিদ�� িদেক ধািবত করেত এধরেণর কে���েলা উে�শ��েণািদতভােব 
ৈতির করা হেয় থােক যা একসময় বড় ধরেণর �িতর কারণ হেয় দাড়ঁােত পাের। 

তাই ই�ারেনেট পাওয়া তথ� িব�াস করার আেগ �েয়াজন েসই িবষয়�ট স�েক� সব িদক 
যাচাই কের েনবার স�মতা অজ�ন করা।  এে�ে� স�মতার মােন হে� ই�ারেনেট থাকা 
েকান িবষয়েক �ব সত� বেল ধের েনয়ার আেগ এই িবষয়�টর সত�তা স�েক� িন��ত হবার 
জেন� িনেজেকই িনেজর কােছ দায়ব� কের েতালার অেভ�স গেড় েতালা।  ই�ারেনেট 
পাওয়া েযেকােনা িবষয় স�েক� িন��ত হবার আেগ িনেজই িনেজেক িকছ�  �� করা 
জ�রী।  ���ট হেত পাের েযই িবষয়�ট স�েক� েজেনিছ এ�ট িক আেদৗ বা�বস�ত িকনা? 
এবং িবষয়�ট েকান �িতর কারণ হেয় উঠেত পাের িকনা? এই ���েলা েযেকােনা িবষেয়ই 
করা েযেত পাের,  েযমন গণহাের ছিড়েয় যাওয়া েকান েলখা, ছিব িকংবা �জব। 

চ�ােল�সমূহঃ িপয়ার ট�  িপয়ার সহেযািগতা �হেণর ইিতবাচক এবং েনিতবাচক িদকসমূেহর 
এক�ট তািলকা ��ত কের েস�ট অন� কােরা সােথ আেলাচনা করা েযেত পাের। 

ব�া��গত-তথ�: 
ব�া��গত তেথ�র কেয়ক�ট ধরণ আেছ। িনেজর স�েক� েয তথ� আেছ তা অনলাইেন িনেজর 
জন� ঝঁুিকপণূ � হেত পাের। কারণ অপিরিচত েয েকউ এ তথ� েদখেত পারেবন। 
উদাহরণস��প: 
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• বাসার �ঠকানা 
• েফান ন�র 
• ইেমইল আইিড 
• স�ােনর �ুেলর নাম 
• পুেরা নাম ও জ� তািরখ 

অনলাইেন এমন িকছ�  ব���গত তথ� আেছ যা ঝঁুিকপূণ � না এবং েস�েলা েশয়ার করা েযেত 
পাের, েযমন- 

• ত� িম েখলা পছ� কেরা, 
• েতামার েপাষা কুকুেরর পছে�র খাবার, 
• েতামার ি�য় বই বা িসেনমা। 

যখন ত� িম অনলাইেন যাও তখন েতামার স�েক� েকান ধরেনর তথ��েলা েগাপন বা 
ব���গত রাখেত হেব তা িবেবচনা করা ���পূণ � যােত কের অপিরিচত েকউ েতামার 
স�েক� অিতির� েকােনা তথ� না েপেত পাের। এটাও মেন রাখা জ�ির েয ব�ুর ছিব বা অন� 
েকােনা ব���র তথ� তােদর ব���গত তথ� িহেসেব মেন করেত হেব। তাই ব�ুর েকােনা ছিব 
েশয়ার করার আেগ তােক জািনেয় করা জ�ির। 

িফিশং: 
িফিশং হে� যখন ��ামাররা েতামার ব�াংক অ�াকাউ� ন�র, পাসওয়াড� এবং ে�িডট কাড� 
ন�েরর মেতা ব�া��গত তথ� অন�ায়ভােব েবর করার েচ�া কের। এ�ট ইেমল িহসােব 
উপ�ািপত হেত পাের যা ত� িম কখেনাই কেরনিন এমন এক�ট �য়/েলনেদন িন��ত করার 
জন� েতামার ে�িডট কােড�র িববরণ চাইেত পাের িকংবা েপাপ-আপ ম�ােসেজর মাধ�েম 
জানােনা হয় েয ত� িম পুর�ার �জেতেছা, েপেত হেল এখােন ি�ক কেরা। 

িকছ�  িফিশং ��াম েবশ বা�বস�ত েদখেত। ��ামাররা �ায়ই আসল েকা�ািনর প� েথেক 
বলেছ উে�খ কের, েযখােন েতামার এক�ট অ�াকাউ� রেয়েছ। তাই ইেমইল ও ম�ােসজ 
ভােলাভােব যাচাই করেত হেব। 

কেয়ক�ট �টপস যা েতামােক িফিশং েথেক িনরাপদ রাখেত সহায়তা করেব: 

• েকান িনভ�রেযাগ� �িত�ােন েতামার পাসওয়াড� চাইেব না। 
• ত� িম যিদ েকােনা �িতেযািগতায় অংশ�হণ 

 না কেরা আর পপ-আপ ম�ােসেজ বেল েয ত� িম পুর�ার �জেতেছা তেব তা ��াম। 
• ম�ােসজ েক পা�ঠেয়েছ তা ভােলাভােব যাচাই কেরা। যিদও তারা আসল �িত�ান েথেক 

বলেছ বেল দাবী কের েয �িত�ােন েতামার অ�াকাউ� আেছ। ��ামারেদর ইেমইল 
আইিড অেনকটাই উ�ট ন�র, অ�র ও শে�র িম�ন থােক যা িনভ�রেযাগ� 
েকােনা �িত�ােনর না। 

• �েয়াজেন অনলাইেন িনিদ�� �িত�ােনর অিফিসয়াল ইেমইল আইিড যাচাই করা 
উিচত। 

• ই�ারেনট েসবাদানকারী �িত�ানেক বেল ��াম ইেমইল �ক করার কথা জািনেয় 
েদয়া জ�ির। 



শ�সমূহ  িড�জটাল িব� – লাই�ির   ¦¦¦   cvZv bs 17 / 25 

চ�ােল� : েকান ব�ু বা পিরবােরর সদস� খুেঁজ নাও যারা িফিসং স�েক� জােন না এবং 
তােদরেক এ িবষয়�ট স�েক� জনাও। তােদর এও ব�াখ�া কেরা  িফিশং িকভােব হয় এবং 
তােদর িক করা উিচত আর িক করা উিচৎ না।  

ফেটা-েশয়ািরং: 
পুেরা দুিনয়ার সে� ছিব বা িভিডও েশয়ার করার ব�াপাের েবিশরভাগ সামা�জক েযাগােযােগর 
মাধ�ম উদ্বু� কের, তা েসলিফ েথেক �� কের পিরবােরর ছিব পয �� হেত পাের। িবে�র 
জন� িনেজর ে�াফাইল ৈতির করাই সামা�জক েযাগােযােগর মাধ�েমর উে�শ�। 

ব���গত বাত�া আদান-�দােনর ে�ে� আপেলাড করা ছিব িকংবা িভিডও�েলা আপেলােডর 
২৪ ঘ�ার মােঝ মুেছ যায় বেল �িত�িত িদেয় থােক িকছ�  অ�াপ। একিদক েথেক িবষয়�ট 
সিত� হেলও এই মাধ�ম�েলা পুেরাপুির ভােব িনরাপদ নয়। অপরপে� থাকা ব����ট চাইেলই 
�াট�েফান িকংবা ক��উটার েথেক ��নশট অথবা িডসে� েরকিড�ং সফটওয়�ােরর মাধ�েম 
ছিব িকংবা িভিডও ধারণ ও তা সংর�ণ কের রাখেত স�ম। এভােব একা� েগাপনীয় ছিব 
িকংবা িভিডও ছিড়েয় যাবার আশ�া থােক অেনক ে�ে� তা ল�ার িকংবা িবপেদর কারণ 
হেয় দাড়ঁােত পাের। 

েতামার ছিব ব�বহার কের েকউ িবিভ� ধরেনর অৈবধ কম �কাে� িল� হেত পাের, আর তাই এ 
ব�াপাের েভেব ছিব েশয়ার করেত হেব এবং মেন রাখেত হেব েয েকােনা অ�াপ যিদ বেল েয 
অ�াপ এ তার ছিব আর েকাথাও থাকেব না, িক� তবুও অ�ােপর বাইের তা অনলাইেন েথেকই 
যায়। 

ফেটাশপড: 
েকউ যিদ েকােনা ছিবেক ফেটাশপড বেল তখন বুঝেত হেব েসই ছিবটা ছিব স�াদনা করার 
সফটওয়�ার ফেটাশপ িদেয় স�াদনা করা হেয়েছ। মূলত ফ�াশন ম�াগা�জেনর কভার েপেজ 
মেডলেদর ছিব মেডিলং-এর িবষয় অনুযায়ী উপযু� করেত তােদর ফেটাশপ করা হেয় 
থােক। ছিব স�াদনা করার অসংখ� ি� সফটওয়�ােরর িবিভ� িফ�ার ব�বহার কের ছিব 
স�াদনা করার সুেযাগ রেয়েছ। অেনেক এ সফটওয়�ার িদেয় েযেকােনা ছিবেক এমনভােব 
স�াদনা কের েয তা েদখেত অেনকটাই অবা�ব মেন হয় এবং যা কােরা আ�িব�াস ও 
ময �াদার জন� হািনকর হেত পাের, িবেশষ কের, যখন মানুষ জােন না েয তার ছিব স�ািদত 
করা হেয়েছ যা আসেল কৃ��ম এবং অ�াসি�ক। এসব ে�ে� িবচারবু�� িদেয় স�াদনার 
কাজ করা জ�ির। 

পপ-আপস: 
েযেকােনা ওেয়বসাইেট িভ�জট করেল মােঝ মােঝ েসখােন েছাট েছাট ম�ােসজ পপ-আপ 
িহেসেব ��েণ চেল আেস। িবিভ� �িত�ােনর িব�াপন িহেসেব েস�েলা এেস থােক। এছাড়া 
��ামাররা ব�া��গত তথ� হািতেয় িনেত এ কাজ কের থােক। আর তাই েসসব পপ-আেপ ি�ক 
না করাই ে�য়। কারণ এসব অেনকাংেশ ঝঁুিকপণূ �। 
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েগাপনীয়তা: 
অনলাইেন িনেজর ব�া��গত তথ� সংরি�ত রাখা অত�� জ�ির, িবেশষ কের যখন তা সবার 
সে� েশয়ার করার িবষয় থােক। 

িবিভ� কারেণ ব�া��গত তথ� েযমন- পূণ � জ� তািরখ, পুেরা নাম, �ঠকানা েশয়ার করা 
ঝঁুিকপূণ �। কারণ�েলা হে�: 

• অেনেক আেছ যারা েতামার ব�া��গত তথ� চ� ির কের অন� এক�ট ে�াফাইল বা 
পিরচয় ৈতির কের। 

• এছাড়া অেনেক আেছ যারা অনলাইেন অেন�র �িত বা অন�েক িব�ত কের থােক। 
• িনেজর েফান ন�র, �ুেলর যাবতীয় তথ� এবং বাসার �ঠকানা সবার জন� উ�ু� করেব 

না। 

সামা�জক েযাগােযােগর মাধ�েম িনেজর েগাপনীয়তা স�িক�ত েস�টং �িতিনয়ত যাচাই করা 
উিচত যােত কের েকােনা ধরেনর ঝঁুিক না থােক। 

চ�ােল� : েতামার যিদ সামা�জক েযাগােযােগর মাধ�েম অ�াকাউ� থােক তেব েসখােন 
েতামার ব�া��গত তথ� স�েক� সতক� থােকা। অিতির� তথ� েশয়ার করেব না। েগাপনীয়তা 
েস�টং সতক�ভােব সা�জেয় নাও ।  

  

েগাপনীয়তা-েস�টংস: 
অনলাইেন িনরাপদ থাকেত সামা�জক েযাগােযােগর মাধ�ম েযমন- েফসবুক ও ই�টা�াম 
ব�বহারকারীেদর েগাপনীয়তা েস�টংস পিরবত�েনর সুেযাগ িদেয় থােক। কতজন মানুষ এবং 
েকান েকান মানুষ ব�বহারকারীর তথ� েদখেব তা িনধ �ারণ করা যায় এই েগাপনীয়তা েস�টংেস। 

অনলাইেন েকােনা েযাগােযােগর মাধ�ম ব�বহােরর উপর েকােনা অ�ােপর েগাপনীয়তা 
েস�টংস িনভ�র কের, তেব সাধারণত েয িবষয়�েলা রেয়েছ েস�েলা হে�: 

• ত� িম যা েপা� করেব তা িক সবাই েদখেব নািক আপনার তািলকাভূ� ব�ুরা অথবা 
েকউই েদখেব না তা িনধ �ারণ কেরা। 

• কারা েতামােক ে�� িরেকােয়� পাঠােত পারেব তা িনধ �ারণ কেরা। 
• ইেমইল আইিড বা েফান ন�র িদেয় েকউ েতামােক েখাজঁার েচ�া করেল পােব িকনা 

তা িনধ �ারণ করা। 
• েলােকশন বা িনেজর অব�ােনর তথ� উ�ু� থাকেব িকনা তা িনধ �ারণ করা। িকছ�  িকছ�  

অ�াপ আেছ েযখােনা েকউ কারও অব�ান জানেত চাইেল েপেয় যায়। অপিরিচত 
মানুষেদর ে�ে� তা ঝঁুিকপূণ �। েলােকশন েস�টং ব� রাখার মাধ�েম িনেজর অব�ান 
না জানােনাই ভােলা। 

সামা�জক েযাগােযাগ মাধ�মসমূেহ তেথ�র িনরাপ�া এবং েগাপনীয়তা িন��ত রাখেত 
ব�বহারকারী িনজ েথেকই �াইেভিস েস�টং এর িবষয়�ট িনয়�ণ করেত পারেলও এই 
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েস�টংসমূেহর িনয়িমত হালনাগাদ জ�রী।  েফসবুক িকংবা ট�ইটােরর মেতা সামা�জক 
েযাগােযাগ মাধ�মসমূহ �িতিনয়ত তােদর �াইেভিস েস�টং এ পিরবত�ন এেন থােক।  

এধরেণর পিরবত�েনর িবষয়�ট ওেয়বসাইটসমূহ ব�বহারকারীেদর �িতিনয়ত অবিহত কের 
থােক এবং �াইেভিস েস�টং-এ �েয়াজনীয় পিরবত�ন িনেয় আসার িবষয়�ট জািনেয় থােক। 
তাই মেন রাখেত হেব েয একবার �াইেভিস েস�টং করা মােনই তা আজীবেনর িনরাপ�ার 
িন�য়তা নয়। 

চ�ােল� : িব�াসেযাগ� কাউেক িনেয় সব অ�াকাউে�র �াইেভিস েস�টংস িনধ �ারণ কেরা। 
িনেজর তথ� আেরা েবিশ েগাপন ও িনরাপদ করেত েস�টংস িকভােব িনধ �ারণ করেব তা বড় 
কােরা সােথ আেলাচনা কেরা। 

িকউআর-েকাড: 
িকউআর েকাড এক�ট ে�ডমাক� যা বারেকােডর এক�ট ধরণ এবং এ�ট �থম নকশা করা 
হেয়েছ জাপােন। এ�ট এক�ট �কােরর বারেকাড,যা েমিশেন পাঠেযাগ�। েলেবল�ট ��ান করা 
হেল এর সােথ সংযু� তথ� �দিশ �ত হয়।উদাহরণ��প,অসংখ� �ােভল �টেকট বত�মােন 
েকােডর মাধ�েম পাঠেযাগ� যা �াট�েফান েথেক সরাসির ��ান করা যায়। অেনক ওেয়বসাইট 
এবং িব�াপন সং�া� ক�াে�ইেন এ �যু�� ব�বহার করা হয় েযেনা মানুষজন িব�ািরত 
তথ� সহেজই েপেয় যায়।   

িরেকাভাির: 
অনলাইেন অেনক সময় ভ�ল হেয় েযেত পাের এবং ভ�ল েথেক িকভােব পির�ান পাওয়ার যায় 
তা েজেন েনয়া জ�ির েযেনা ত� িম পুনরায় িড�জটাল িব�েক পুেরাদেম উপেভাগ করেত 
পােরা। পুন��ােরর এক�ট মূল অংশ হেলা িড�জটাল ি�িত�াপকতা বা �াভািবক অব�ায় 
িফের আসা। িকছ�  ���পূণ � পেয়� িনেচ েদয়া হেলা তা মেন রাখা উ�ম: 

• এমন িকছ�  যা েতামােক ভয় পাইেয় েদয় বা িবমষ � কের েতােল তখন তা একজন িব�� 
�া�বয়� ব�ুেক জনাও। 

• েহন�ার িশকার হেল একজন িব�� �া�বয়� ব�ুর সে� আেলাচনা কেরা েয 
েতামােক সাহায� করেব। 

• অনলাইেন েকােনা িকছ�  েপা� করেল তা যিদ িনেজর কােছ িব�তকর মেন তেব 
তৎ�ণাত তা সিরেয় েফেলা। 

• েকান ব�ুর ছিব আপেলাড করার পর যিদ েস ব�ু িবমষ � হেয় যায় তেব তা সিরেয় 
েফেল তার কােছ �মা েচেয় েনয়া উ�ম। 

• কারও কােছ যিদ পাসওয়াড� বেল থােকা, তেব এখনই তা পিরবত�ন কের ক�ঠন 
পাসওয়াড� দাও যা অন� েকউ অনুমান করেত না পাের। 

• েগাপনীয়তা ও অব�ােনর তথ� সং�া� েস�টংস যাচাই কেরা যােত অন� েকউ েতামার 
তথ� ব�বহার কের অন�ায় কাজ না করেত পাের। 

চ�ােল� : এক�ট সময় ত� িম হয়েতা অনলাইেন ভ�ল কেরিছেল এবং িকভােব তা সংেশাধন 
করেত পােরা েস ব�াপাের এক�ট েনাট ৈতির কেরা। 
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িরেপা�ট�ং: 
েতামার ব�বহার করা েয েকান অনলাইন পিরেষবা�েলার মাধ�েম যিদ উ�ত� হেয় থােকা 
তেব িকভােব িরেপাট� করা যায় তা েজেন রাখা জ�ির। েবশীরভাগ িনভ�রেযাগ� ওেয়বসাইেট 
সু�� িনেদ�শনা থাকা উিচত যার মাধ�েম ত� িম েকান িকছ�  িনেয় িরেপাট� বা অিভেযাগ করেত 
পারেব। সামা�জক েযাগােযােগর মাধ�ম�েলা মডােরটর বা িনয়�ক িনেয়াগ কের থােক 
েযেকান ধরেনর িনিপড়নমূলক বা �িতকর েপা��েলা িচি�ত কের িনয়ম অনুযায়ী ব�ব�া 
িনেত পাের। 

চ�ােল� : একজন িব�� �া�বয়ে�র সােথ ত� িম েয অ�াপস এবং ওেয়বসাইট�িল 
ব�বহার  ও িরেপা�ট�ং স�েক� েজেন নাও।  অনলাইেন েকান ভ�ল হেল িক িক পদে�প 
িকভােব িনেত হেব েস ব�াপাের এক�ট েনাট ৈতির কেরা। ভ�লবশত েকােনা অন�ায় হেয় েগেল 
তা েথেক উ�রেনর েকৗশল�েলা িক হেব তা িনধ �ারণ কেরা। 

  

ঝঁুিকপূণ �: 
অনলাইেন ঝঁুিকপূণ � কাজ হে� এমন এক�ট স�াব� িবপদ যা কােরার জন� �িতর কারণ হেত 
পাের। এে�ে� অনলাইেন ঝঁুিকপূণ � ব�বহারকারী বলেত অপিরিচত ব���র কাছ েথেক 
েমেসজ পাওয়ােকই েবাঝায়। মেন রাখেত হেব েয অপিরিচত ব���েদর কাছ েথেক সব 
েযাগােযাগই িবপদজনক না, িক� তা ঝঁুিকপূণ � হেত পাের এবং এর ফেল �িত হেত পাের। 
অনলাইেন অপিরিচত ব���েদর সে� ব���গত তথ� েশয়ার করা েথেক এিড়েয় চলা জ�ির। 

��াম: 
িকছ�  মানুষ অনলাইেন কাউেক চালািক বা ফািঁক েদয়ার েচ�া করেত পাের। এর ফেল তােদর 
ব���গত তথ�সহ তােদর কাছ েথেক অথ � হািতেয় েনয়ার স�াবনা থােক। িফিশং ��াম সনা� 
করার উপায়�েলা এেত অ�ভূ�� করা আেছ। এে�ে� িফিশং ��াম সনা� করার প�িত 
জানেত হেব। অনলাইেন ��াম িকভােব নজরদারীেত আনা যায় এবং এমন েকােনা নমুনা 
েদখেল েবাঝা যায় েয তা ��াম তা জানা জ�ির। 

��ণশট: 
এ�ট ��ণ ক�াপচার িহেসেবও পিরিচত। যখন ত� িম এক�ট ি�ণশট িন� তখন তা অনলাইেন 
ছিব�ট েযভােব �দশ �ন করা হে� েসভােবই সংর�ণ হেয় যায়। �াট�েফানসহ েযেকােনা 
িডভাইেসই ��ণশট েনয়া যায়। েযেকােনা ধরেনর িনিপড়নমূলক বা িব�তকর েমেসজ বা 
েপাে�র �মাণ রাখার জন� ি�ণশট উপকারী। 

�ীনশট েনয়ার �মতা এক�ট ঝঁুিক িহেসেবও িবেবচনা করা েযেত পাের কারণ মানুষ এক�ট 
ছিবর অনুিলিপ িনেত স�ম হেয়েছ যা হয়েতা েকান িনিদ�� পিরমাণ সময় পের ছিব�ট 
�য়ং��ংভােব সের যােব। এ�ট এমন িকছ�  অ�ােপর কথা বলা হে� েযখােন ছিব ২৪ ঘ�া পের 
ছিব �য়ং��ংভােব সের যায়। 
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সাচ�-ই��ন: 
ই�ারেনট তথ� খুজঁেত সহায়তা করেতই মূলত সাচ� ই��ন িবদ�মান। ত� িম অনলাইেন েকােনা 
শ� টাইপ করেল েস সং�া� সকল ওেয়বসাইেটর তািলকা �দান কের সাচ� ই��ন। ইয়া� বা 
িবং-এর মেতা অেনক সাচ� ই��ন আেছ যা ত� িম �েনছ। বত�মােন িবে�র সবেচেয় জনি�য় 
সাচ� ই��ন হে� �গল। �গল সারা িব� েথেক �িত বছর েকা�ট েকা�ট অনুস�ােনর ফলাফল 
�দান কের থােক। 

েসলিফ: 
এ�ট �ধুমা� িনেজর ছিব যা ত� িম িনেজই ত�লেত পােরা, সাধারণত এক�ট �াট�েফান বা 
ওেয়বক�ােমরা িদেয় েতালা ছিব �ায়ই সামা�জক েযাগােযাগ মাধ�েম েশয়ার করা হয়। 

��াপচ�াট: 
এ�ট এক�ট ইেমজ ম�ােস�জং এবং মাি�িমিডয়া অ�াপ েযখােন আপিন ছিব পাঠােত এবং 
িড�জটাল গ� ৈতির করেত পারেব। 

��াপচ�ােট যা করেত পারেব: 

• ��াপ পাঠােনা যায় (ছিব বা িভিডও যা ১০ েসেক� পয �� অনলাইেন িবদ�মান থােক) 
• িনেজর ��াপচ�াট ে�াির ৈতির করা যায় (২৪ ঘ�া পয �� িবদ�মান থােক) 
• েমাবাইল েফােন সংরি�ত ন�র েথেক ব�ু েখাজঁা যায় 
• ছিব বা িভিডও মজাদার করেত িবিভ� িফ�ার ব�বহার করা যায় 
• অ�ােপর ম�ােস�জং অপশেনর মাধ�েম কথা বলা যায় 
• ��াপ ম�ােপর মাধ�েম যু� থাকা ব�ুেদর অব�ান জানা যায়, যিদও িনরাপদ থাকেত 

তা েস�টং েথেক ব� কের রাখা উিচৎ। 

সামা�জক-েযাগােযােগর-মাধ�ম: 
ওেয়বসাইট বা অ�াি�েকশেনর মাধ�েম সামা�জক েযাগােযােগর েনটওয়াক� ৈতিরর সুেযাগ 
রেয়েছ। কেয়ক�ট জনি�য় সামা�জক েযাগােযােগর মাধ�ম হে� েফসবুক, ই�টা�াম, 
ট�ইটার, ��াপচ�াট ইত�ািদ। 

��িমং: 
��িমং হে� অনলাইেন িরেয়ল টাইেম গান েশানা বা িভিডও েদখা। এছাড়া উ� গান বা িভিডও 
ডাউনেলাড কের পের েশানার বা েদখার সুেযাগও রেয়েছ। 

��িমং করেত যা দরকার তা হে� �তগিতর ই�ারেনট। 

িকছ�  ��িমং কে�� ৈবধ িক� েকােনা িসেনমা বা িমউ�জক ��ম করা অেনক ে�ে�ই 
অৈবধ। কারণ তা অনুমিত�া� না। িবিভ� ওেয়বসাইট কিপরাইট এবং সংি�� অনুেমাদন 
িনেয় িসেনমা, গান বা েখলার িরেয়ল টাইম িভিডও ��িমং কের থােক। ল�� রাখেত হেব েয, 
��িমং-এর সময় পপ-আেপ ি�ক কের ভাইরােসর আ�মেণর িশকার েযেনা না হয় েকউ। 
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�িলং: 
বা�ব জীবেনর মতই িকছ�  মানুষ আেছ যারা অনলাইেন অেশাভন আচরণ কের। অনলাইেন 
েনাংরা েমেসজ পাঠােনা খুব সহজ এবং তা অ�াত পিরচেয় পাঠােনা যায়। যারা এধরেনর 
েমেসজ পাঠায় তােদর বলা হয় ‘ই�ারেনট �লস’। অন�েক ক� েদয়া বা �েরািচত করার 
লে�� অেশাভন ও কু�িচপূণ � েলখােক �িলং বলা হয়। 

অন�েক রািগেয় েদয়ার জন� বা ক� েদয়ার জন� ই�াকৃতভােব আ�মনা�ক, েনাংরা 
েমেসজ বা কেম� েলখােক বলা হয় ই�ারেনট �িলং। 

ই�ারেনট �িলং �ায়শই সুপিরিচত েকান ব���েক িনেয় করা হয় যােক হয়েতা ম�ব�কারী 
কখেনাই েদেখিন বা পিরিচত হয়িন। �ধুমা� তার সােথ অযথা তেক� জিড়েয় উে�জনা স�ৃ�ই 
েযখােন থােক উে�শ� এবং তা করা হয় এক�ট ভ�য়া পিরচেয়র মাধ�েম। 

এে�ে� েসই কূটতেক� না জিড়েয় পড়া বা পালটা উ�র না েদয়াটাই সমীিচন েকননা তা না 
করেল অপর পে�র উে�শ�ই পূরণ করা হেব। এ পিরি�িতেত তােদরেক �ক কের িরেপাট� 
কের েদয়াটাই করনীয়। বয়েস বড় কাউেক তা জানােনা দরকার যােত েস সাহায� করেত 
পাের। 

যিদ ত� িম এক�ট কদয � েমেসজ েপেয় থােকা, তেব মম �াহত এবং েরেগ যাওয়াটাই �াভািবক। 
হয়েতা েতামার পা�া উ�র েদয়ার ইে� হেত পাের। এেত পিরি�িত ভােলার েচেয় খারাপই 
হেব েকননা েতামার উ�র পাওয়া বা িবতেক� জড়ােনাই ে�রেকর উে�শ�। 

এ ব�াপাের েতামার করনীয় িক? 

• বয়েস বড় কােরা কাউেক সাহােয�র জন� বেলা 
• ে�রকেক �ক কেরা ও তার িব�ে� ওেয়বসাইট বা অ�ােপর িনরাপ�া প�িত অনুযায়ী 

িরেপাট� কেরা 
• �মান িহেসেব তার পাঠােনা েমেসেজর কিপ না েরেখ তা িডেলট করেব না 

চ�ােল� ঃ �িলং এর এক�ট সহজ ব�াখ�া িনেজর মত কের েবর কেরা এবং অ�ত একজন 
মানুষেক এর স�েক� অবিহত কেরা । মেন কের েদেখা ত� িম িক কখেনা অনলাইন �িলং এর 
িশকার হেয়েছা িকনা বা হেল েতামার �িত��য়া িক িছেলা। 

ট�ইটার: 
ট�ইটার এক�ট ওেয়বসাইট েযখােন িরেয়ল টাইেম সবাই সংি�� এক�ট বােক�র মাধ�েম সারা 
পিৃথবীেক জািনেয় েদয় তার কম �কা� বা েকান িবেশষ িবষেয় তার অনুভূিত। 

ট�ইটাের যা করেত পারেব: 

• ২৮০ অ�েরর মাধ�েম ট�ইট করেত পারেব 
• অন�েদর ‘ফেলা’ করেত পারেব 
• েতামােকও অন�রা ‘ফেলা’ করেত পারেব 
• ছিব, িভিডও ও �জআইএফ আপেলাড করেত পারেব 
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• অন�েদর ট�ইট ‘িরট�ইট’ বা েশয়ার করেত পারেব েতামার ফেলায়ারেদর েদখােনার 
জন� 

• ‘েপিরে�াপ’ ব�বহার কের লাইভ ি�িমং করেত পারেব। 

ট�-ে�প-েভিরিফেকশন: 
ট�  ে�প েভিরিফেকশন এক�ট ঐ��ক িনরাপ�ামূলক িফচার যা ত� িম িবিভ� অনলাইন 
অ�াকাউে�র জন� ব�বহার করেত পারেব (েফসবুক বা েহায়াটসঅ�ােপর জন�)। েস�টংস এ 
েগেল ত� িম এই অপশন�ট পােব। 

এে�ে� ত� িম এক�ট বাড়িত িনরাপ�ার �র পাে�া েযখােন আপনার অ�াকাউে� ঢ�কেত 
েগেল দুই �েরর িনরাপ�া ব�ব�া েভদ কের ঢ�কেত হেব। অেনকটা এক�ট ঘের েঢাকার জন� 
দু’�ট দরজার দু’�ট আলাদা চািব ব�বহার করার মত। 

েকউ যিদ েতামার পাসওয়াড��ট েতামার অবত�মােন েপেয়ও থােক, তােক এই দুই �েরর সুর�া 
েব�নী েভদ করেত হেব, �ধুমা� পাসওয়াড� িদেয় েস আপনার অ�াকাউে� লগ-ইন করেত 
পারেব না। 

িকছ�  অনলাইন অ�াকাউ� িন�িলিখত ধাপ ��াব কেরঃ 

• �থম ধাপঃ েতামার পাসওয়াড� (যা ত� িম জােনা) 
• েগাপন িপন বা ন�র (যা আপনা-আপিন ৈতির হেয় েতামার েফােন চেল আসেব) 

চ�ােল� ঃ িকভােব ট�  ে�প েভিরিফেকশন চালু করেত হয় তা েজেন নাও এবং অ�ত 
েযেকান এক�ট অ�াকাউে� ট�  ে�প েভিরিফেকশন চালু কেরা। 

অিব��তা: 
এে�ে� অিব�� বা অসত� তেথ�র কথা বুঝােনা হেয়েছ। অমূলক বা অিব�� তথ� েপেল তা 
বুঝেত পারাটা জ�রী। সবসময় তা েবাঝা না েগেলও মােঝ মােঝ িকছ�  িবষয় েদেখ তা 
পির�ারভােব েবাঝা স�ব। 

ইউআরএল: 
ইউআরএল এর স�ুণ � �প হেলা ইউিনফম � িরেসাস � েলােকটর। এর মাধ�েম ই�ারেনেটর 
ওেয়ব অ�াে�সেক েবাঝােনা হয়। উদাহরণঃ www.telenor.com এেক ওেয়ব িলংকও বলা হয়। 
ওেয়ব িলংেক যখনই উ�ট নােমর বা �চ�র আজ�িব সংখ�া সহ েদখেব, বুঝেব েয এই 
সাইট�ট িনভ�রেযাগ� নয়। 

ভাচ� �য়াল-কাের��: 
এর অপর নাম ‘ভাচ� �য়াল মািন’ বা অৈবধ বা অিনয়ি�ত িড�জটাল অথ �। এক�ট িবেশষ েগা��র 
েভতর এর আদান�দান হয় যা িনয়�ন কের েডেভলপাররা। 
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ভ্লগ: 
ভ্লেগর পুেরা অথ � িভিডও �গ। েবশ িকছ�  জনি�য় ভ্লগার আেছ যােদর �চ�র ফেলায়ার 
রেয়েছ। তারা সমক�-সমকে�র মেধ� জীবনযা�া, সংগীত ও �পচচ�া িনেয় ভ্লিগং কের 
থােক। 

েহায়াটস-অ�াপ: 
এ�ট এক�ট েমাবাইল েমেস�জং অ�াপ যার মাধ�েম েফান না�ােরর সাহােয� পিরিচতেদর 
েভতর ই�ারেনট ব�বহার কের েমেসজ পাঠােনা যায়। 

েহায়াটস অ�ােপর সাহােয� ত� িম যা করেত পারেব তা হেলাঃ 

• �প ৈতির কের েমেসজ, ছিব, িভিডও ও ফাইল পাঠােত পারেব 
• পিরিচতেদর তাৎ�িনক েমেসজ পাঠােত পারেব 
• িভিডও কল করেত পারেব 
• ভেয়স েরকড� করেত পারেব 
• েফান কেলর মতই ভেয়স চ�াট করেত পারেব 
• েড�টপ ক��উটােরর মাধ�েম অনলাইেন তাৎ�িনক েমেসজ পাঠােত 

পারেব ‘েহায়াটস অ�াপ ওেয়ব’ ব�বহার কের 

ওেয়বসাইট: 
িকছ�  সংি�� ওেয়ব েপইেজর সম�েয়, এক�ট সাধারন েডােমইন নােমর আওতায় ৈতির  হয় 
এক�ট ওেয়বসাইট। পাবিলক ওেয়বসাইট �েলা ই�ারেনেটর মাধ�েম ব�বহার করা হয়। 
�াইেভট ওেয়বসাইট �েলা েকান এক�ট �িত�ােনর আভ��রীন কােজর জন� ৈতরী করা হয় 
যা ব�বহা করেত দরকার হয় ‘ই�ােনট’ এর। 

িবিভ� ধরেনর ওেয়বসাইট রেয়েছ। েযমনঃ 

• �ািত�ািনক ব�বহাের জন�ঃ telenor.com 
• িবিভ� ধরেনর ফ�াশন, খবর, �মন ও িবেনাদনিভি�ক ওেয়বসাইট 
• েসাশ�াল েনটওয়াক� ওেয়বসাইট: facebook.com 

উইচ�াট: 
উইচ�াট এক�ট েমেস�জং অ�াপ অেনকটা েহায়াটস অ�ােপর মতই, িকছ�  বাড়িত িফচার 
রেয়েছ। 

•  �প ৈতির কের েমেসজ, ছিব, িভিডও ও ফাইল পাঠােত পারেব 
• পিরিচতেদর তাৎ�িনক েমেসজ পাঠােত পারেব 
• িভিডও কল করেত পারেব 
• ভেয়স েরকড� করেত পারেব 
• েফান কেলর মতই ভেয়স চ�াট করেত পারেব 

http://www.telenor.com/
http://www.facebook.com/
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• েড�টপ ক��উটােরর মাধ�েম অনলাইেন তাৎ�িনক েমেসজ পাঠােত পারেব  
• েগমস েখলেত পারেবন 
• �জও-েলােকশন িফচােরর মাধ�েম ব�ুেদর খুজেত পারেব 
• ‘েমােম�স’ নােমর িমিন �েগর মাধ�েম ছিব ও েমেসজ েপা� করেত পারেব 
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