
অনলাইেন �াটৰ্  হওয়ার জন্য পরামশৰ্

ই�ারেনেট সাহসী হও

বা�েবর মেতা অনলাইেনও িনেজর ইিতবাচক ভাবমিূতৰ্  
বজায় রােখা।

েপা� করার আেগ ভােবা।

কখন একদমই েপা� করা – কারও েপা�, ফেটা বা ম�েব্যর উপর �িতি�য়া 
জানােনা, সিত্য নাও হেত পাের এমন িকছু েশয়ার করা উিচত নয় তা জানা 
গুরু�পূণৰ্।

মেন রাখেব েয েতামার স�েকৰ্  বা েতামার ফেটা, ম�ব্য বা েমেসেজর মেতা িকছু 
অনলাইেন েপা� করার পের েসগুিল িচরিদন েসখােনই েথেক যায়।

েতামার েগাপনীয়তােক সরুি�ত রােখা।

অপিরিচত ব্যি�র সােথ েতামার িঠকানা, ইেমল, েফান ন�র, পাসওয়াডৰ্ , ইউজার 
েনম বা �ুেলর ডকুেম� েশয়ার কেরা না।

তুিম েযভােব ভাবেছা অনলাইেন েতামােক সবাই েসভােবই 
েদখেবন েসিট ধের েনওয়া িঠক নয়।
িবিভ� েলাকজন একই তথ্য েথেক িবিভ� ধারণা ৈতির করেত পােরন।

অনলাইন বা অফলাইন, েযেকানও জায়গােতই পিরি�িতর উপর িনভৰ্ র কের 
�িতি�য়ায় তারতম্য হেত পাের।

অন্যেদর েগাপনীয়তা সং�া� অিভরুিচেক স�ান জানােনা 
উিচত, তুিম েসগুিল েবেছ না িনেলও করা উিচত।

পরামশৰ্ ১

পরামশৰ্ ২

পরামশৰ্ ৩

পরামশৰ্ ৪

পরামশৰ্ ৫

�াটৰ্

g.co/BeInternetAwesome



শি�শালী পাসওয়াডৰ্  ৈতির কেরা।

শি�শালী পাসওয়াডৰ্  ৈতির কেরা।

সজৃনশীল হও।

ব্যি�গত তথ্য ব্যবহার কেরা না।

পাসওয়াডৰ্  পিরবতৰ্ ন করার ব্যাপাের ি�ধােবাধ কেরা না।

পরামশৰ্ ১

পরামশৰ্ ২

পরামশৰ্ ৩

পরামশৰ্ ৪

পরামশৰ্ ৫

কমপে� ৮িট অ�র এবং অ�র (বড় ও েছাট হােতর অ�র সহ), সংখ্যা ও িচে�র 
িম�ণ ব্যবহার কেরা।

েতামার �িতিট গুরু�পূণৰ্ অ্যাকাউে�র জন্য আলাদা পাসওয়াডৰ্  ব্যবহার কেরা।

সহেজই অনমুান করা যায় এমন পাসওয়াডৰ্  ব্যবহার কেরা না, েযমন েতামার 
ডাকনাম, চকেলট, শুধু �ুেলর নাম, ি�য় ি�েকট িটম, �মানযুায়ী সাজােনা ন�র 
(েযমন ১২৩৪৫৬) ইত্যািদ। অবশ্যই "পাসওয়াডৰ্ " শ�িট ব্যবহার কেরা না!

পাসওয়ােডৰ্  ব্যি�গত তথ্য (নাম, িঠকানা, ইেমল আইিড, েফান ন�র, েসাশ্যাল 
িসিকউিরিট ন�র, মােয়র কুমারী বয়েসর নাম, জ�তািরখ, েপাষা �াণীর নাম 
ইত্যািদ) বা �ায়ই ব্যবহার করা হয় এমন শ� ব্যবহার কেরা না।

েকানও িব�াসেযাগ্য ব্যি� ছাড়া অন্য েকউ েতামার পাসওয়াডৰ্  জানেত েপেরেছন 
বেল মেন হেল সে� সে� েসিট পিরবতৰ্ ন কেরা।

অনলাইেন শি�শালী হওয়ার জন্য পরামশৰ্
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সাইট িনভৰ্ রেযাগ্য িকনা তা বঝুেত খুব খঁুিটেয় েচক কেরা।

সরুি�ত ওেয়বসাইট েদেখা।

�তারণায় ভুেলা না।

েকানও িলে� ি�ক করা বা েকানও নতুন সাইেট পাসওয়াডৰ্  েলখার আেগ সাইেটর 
URL তুিম েয ে�াডা�, েকা�ািনর নাম বা তথ্য খুজঁেছা েসিটর সােথ িমলেছ িকনা 
তা েচক কেরা।

ইেমল বা সাইেট িক এমন িকছু েলখা আেছ েযিট অিব�াস্য রকেমর ভাল বেল মেন 
হে�, েযমন অথৰ্ উপাজৰ্ েনর সুেযাগ, যা সিত্য হওয়ার পে� খুবই ভাল বেল মেন 
হে�।ভুেয়া েমেসজ িব�াস করেব না।

নজর দাও! মেন রাখেব েয িডভাইেস িকছু খারাপ হেয়েছ 
িকনা তা েকানও ওেয়বসাইট বা িব�াপন বলেত পাের না !
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পরামশৰ্ ২

পরামশৰ্ ৩

পরামশৰ্ ৪

পরামশৰ্ ৫

ওেয়বসাইেটর URL-এর শুরুেত “https://” আেছ িকনা এবং এর সামেন একিট 
সবজু তালার ছিব আেছ িকনা েদেখা।

েযেকানও ব্যি�রই এই ধরেনর অিভ�তা হেত পাের।
অনলাইেন �তারণার িশকার হেল সে� সে� েতামার অিভভাবক, িশ�ক বা 
িব�াসেযাগ্য েকানও �া�বয়� ব্যি�েক বেলা এবং অ্যাকাউে�র পাসওয়াডৰ্  
পিরবতৰ্ ন কেরা।

িকছু �তারক েতামােক িডভাইেস িকছু সমস্যা হেয়েছ বেল েকৗশেল অবাি�ত 
স�ওয়্যার ডাউনেলাড করেত বাধ্য করেত পাের।

অনলাইেন সতকৰ্  থাকার জন্য পরামশৰ্

ই�ারেনেট সাহসী হও

সতকৰ্

উদাহরণ:
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অনলাইেন সদয় হওয়া যায় তার জন্য পরামশৰ্

ই�ারেনেট সাহসী হও

সাহায্যকারী হও !

সাহায্যকারী খারাপ আচরেণর িবরুে� এবং সদয় ও ইিতবাচকতার পে� লড়াই 
কের। উদাহরণ: হয়রািন স�েকৰ্  অিভেযাগ কেরা। সাহায্য করেত পােরন এমন 
কাউেক জানাও, েযমন িশ�ক, অিভভাবক বা �ুেলর কাউে�লর।

বা�েব ও অনলাইেন েতামার সােথ সবাই েযমন আচরণ করুক বেল তুিম চাও 
তুিম িনেজও অন্যেদর সােথ িঠক েসই রকম ব্যবহার কেরা। উদাহরণ: হয়রািন 
স�েকৰ্  অিভেযাগ কেরা। সাহায্য করেত পােরন এমন কাউেক জানাও, েযমন 
িশ�ক, অিভভাবক বা �ুেলর কাউে�লর।

েনিতবাচক ই�ার ্যাকশনেক সহজ প�িতেত ইিতবাচেক 
পিরণত কেরা।
উদাহরণ: েকউ অনলাইেন ব�ু স�েকৰ্  েনিতবাচক িকছু েপা� করেল কেয়কজন 
ব�ুেদর িদেয় "ভাল" েপা� েলখাও - জােক েহন�া করা হে� তার স�েকৰ্  অেনক 
সদয় ম�ব্য েপা� কেরা (িক� উ� আচরণকারীর িবরুে� এে�ে� িকছু বলেল 
চলেব না, কারণ তুিম সকলেক উদাহরণ িদেয় েদখাে�া �িতেশাধ িনে�া না)

কী বলেব এবং কীভােব বলেব েসগুিল েবেছ েনওয়ার সময় 
সিঠক িস�া� নাও।
উদাহরণ: বা�েব তুিম বেলা না এমন েকানও কথা অনলাইেন টাইপ কেরা না।

অনলাইেন সদয় হও।

েগাে�ন রুল েমেন চেলা !পরামশৰ্ ১

পরামশৰ্ ২

পরামশৰ্ ৩

পরামশৰ্ ৪

পরামশৰ্ ৫
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েনিতবাচক িকছু েদখেত েপেয়েছা?িকছু বেলা!

আেলাচনা কেরা।

অনপুয�ু কে�� স�েকৰ্  অিভেযাগ জানাও এবং/অথবা 
�ক কেরা।

�মাণ সং�হ কেরা।

ভয় েপও না !

পরামশৰ্ ১

পরামশৰ্ ২

পরামশৰ্ ৩

পরামশৰ্ ৪

পরামশৰ্ ৫

েতামার িকছু েদেখ অ�ি� বা এর েচেয়ও খারাপ িকছু মেন হেল েসই িবষেয় 
অিভেযাগ জানাও এবং িশ�ক, ি�ি�পাল বা অিভভাবক সহ সাহায্য করেত 
পােরন এমন েকানও িব�াসেযাগ্য ব্যি�র সােথ আেলাচনা করার সাহিসকতা 
েদখাও।

কী করেত হেব েসই িবষেয় িনি�ত না হেল সাহায্য চাওয়াও সাহিসকতার পিরচয়।
এিট িনেজেক অথবা অন্য কাউেক �িতর হাত েথেক র�া করা বা �িত �িতেরাধ 
করার জন্য েতামােক সাহায্য কের এবং এিট সাহসী ও বিু�মান ব্যি�র মেতা কাজ।

অ্যাপ বা সাইেটর �ক এবং/অথবা অিভেযাগ জানােনার টুল ব্যবহার করেল ঘটনার 
সােথ জিড়ত েলাকজন, তােদর কিমউিনিট ও �্যাটফেমৰ্রও সুিবধা হয়।

�ক করা অথবা অিভেযাগ জানােনার আেগ ি�নশট িনেয় রাখেল ভাল হয়, যােত 
েতামার কােছ পিরি�িতর েরকডৰ্  থােক।

েকানও অপিরিচত ব্যি�র েথেক অ�ুত েমেসজ েপেল বা ম�ব্য েদখেত েপেল 
েকানও িব�াসেযাগ্য �া�বয়� ব্যি�েক েদখাও এবং েসই ব্যি�েক �ক কেরা 
বা তার িবরুে� অিভেযাগ কেরা।

অনলাইেন সাহিসকতা েদখােনার 
জন্য পরামশৰ্

ই�ারেনেট সাহসী হও
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