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"আপধে অনেক চ�ৎকবার ধজধেনসর জন্য ইন্বারনে্ ব্যবহবার করনত পবানরে, 
তনব এ্বা �নে রবাখবা গুরুত্পণূ দে ময ইন্বারনে্ ধবশ্বব্যবাপ ী সববার জন্যই উন্ুক্ত 
এবং এই কবারনণ এ্বানক ববাস্তব জীবনের সব দেজেীে স্বানের (ময�ে ববাজবার) 
�নতবা ধবনবচেবা করবা এবং ধেরবাপদ রবাকবা আবি্যক।"

'ইনটােনেট চ েোপত্াে জন্য সহজ পোমি ্জ' পাোচ ট চ দে

"একধ ্ সব দেজেীে জবায়গবার �তই আপেবার যবা করবা উধচত:

1. আপধে ময �বানুষনদর জবানেে েবা ববা যবারবা আপেবানক ধবরক্ত করনে তবানদর 
'ব্লক' ববা উনপক্ষবা করুে

2. আপেবার ব্যধক্তগত তর্যনক মগবাপেীয় রবাখুে (ময�ে আপধে মক, মকবারবায় 
রবানকে, পবাসওয়বাি দে)

3. ইন্বারনেন্ আপেবার মদখনত পবাওয়বা মকবানেবা ধজধেনসর ব্য বাপবানর ববা 
মকবানেবা অধভজ্তবার ব্য বাপবানর আপধে যধদ অস্বছেদে মববাি কনরে তবাহনল 
আপেবার পধরধচত ও ধবশ্বস্ত মকবানেবা �বানুষনক বলুে

4. �বানুনষর প্রধত েম্র ও সম্বােপণূ দে মহবাে এবং তবানদরনক ধবরক্ত করনবে েবা"

প্রধ িক্ষক: প্রধতধ ্ পরবা�নি দের জন্য আপেবার ধেনজর উদবাহরণ ধদে, যধদ 
আপেবার স�য় রবানক।

ধেরবাপত্বা মপবাস্টবার

WhatsApp
'ব্লক' মপবাস্টবার

আপোে পয 
সব চ জচ েস 
প্রনয়াজে হনব

স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্

আপনি যে মািুষদের জাদিি িা 
বা োরা আপিাদে নবরক্ত েরদে 
তাদের ‘ব্লে’ বা উদপক্া েরুি

আপিার যেখদত পাওযা 
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা 

জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে 
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে 

আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত 
যোদিা মািুষদে বেুি

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে 
যগাপিীয রাখুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও 
েম্ািপূর ্ণ যহাি

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

1 2 3 4

আেরা �ক িঠক 
আেছ

WhatsApp কীভাবে ‘ব্লক’ করা যায়

আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে 
কেনে পানেে?

এটা ক ী?
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পিােচ ট প্রচ িক্ষোে ্জ ীে হানে চ দে এবং োনক ধাপগুচ ল 
অনুসেণ কেনে সাহাযষ্য করুে
চ জজ্াসা করুে োো পকাে পসবানে (WhatsApp, YouTube বা Google) চ েোপনদ 
োকাে চ বষনয় চ িখনে িাে?

আপচ ে চ কভানব চ েোপনদ োনকে?

YouTube: "আপধে যধদ YouTube এ ধভধিও মদখবার স�য় এ�ে ধকেু 
মদখনত পবাে যবা আপেবার �নত খবারবাপ ববা আপধত্কর, তবাহনল পূব দেবত দে ী পষৃ্বায় 
ধিনর মযনত পবানরে, আপেবার সন্বােনক সংনিবািে করনত পবানরে এবং অন্য 
ধভধিওগুধল মদখবা চবাধলনয় মযনত পবানরে।"
YouTube এ এটা পদখাে - ব্য বাক ববা্ে ধ ্পুে, আপেবার সবাচ দে বনসে 
কীওয়বাি দেগুধল �ুনে ধদে এবং ধভন্ন কীওয়বাি দে ব্যবহবার কনর আপেবার সন্বােনক 
পধরবত দেে করুে।

Google: "আপধে যধদ Google এ তর্য মদখবার স�য় এ�ে ধকেু মদখনত পবাে 
যবা আপেবার �নত খবারবাপ ববা আপধত্কর, তবাহনল পূব দেবত দে ী পষৃ্বায় ধিনর মযনত 
পবানরে, আপেবার সন্বাে পধরবত দেে করনত পবানরে এবং অন্য তর্য মদখবা চবাধলনয় 
মযনত পবানরে।"
Google এ এটা পদখাে - ব্য বাক ববা্ে ধ ্পুে, আপেবার সবাচ দে বনসে 
কীওয়বাি দেগুধল �ুনে ধদে এবং ধভন্ন কীওয়বাি দে ব্যবহবার কনর আপেবার সন্বােনক 
পধরবত দেে করুে।

Facebook: "আপধে যধদ Facebook এ রবানকে, তবাহনল কবারবা আপেবার 
মপ্রবািবাইল মদখনত পবানরে এবং কবারবা আপেবার সনগে মযবাগবানযবাগ করনত পবানরে 
তবা আপধে পধরবত দেে করনত পবানরে।" Facebook এ এটা পদখাে - 
তবানদরনক মগবাপেীয়তবা ি্ দেকবা্গুধল মদখবাে মযখবানে তবারবা পধরবত দেে করনত 
পবারনবে ময কবারবা তবানদর মপ্রবািবাইল মদখনত পবানরে এবং কবারবা বনু্নত্র 
অনুনরবাি সহ তবানদর সনগে মযবাগবানযবাগ করনত পবানরে।

WhatsApp: "যধদ এ�ে মকউ আপেবানক WhatsApp-এ ম�নসজ কনর ববা 
ধবরক্ত কনর যবানক আপধে মচনেে েবা, এবং আপধে তবানদর ম�নসজ েবা মপনত 
চবাে, তবাহনল তবানদর 'ব্লক' করুে যবানত তবারবা আববার আপেবার সনগে মযবাগবানযবাগ 
করনত েবা পবানরে।"
'ক ীভানব ব্লক কেনে হয়' মপবাস্টবারধ ্ মদখবাে এবং িবাপগুধল প্রদি দেে করুে 
(প.ৃ157)।।
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$
"আপধে যখেই আপেবার মিবানে ইন্বারনে্ ব্যবহবার কনরে, তখে আপধে 'মি্বা' 
ব্যবহবার কনরে। অর দেবাৎ আপেবানক আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে-এর কবাে মরনক 
মি্বা ধকেনত হনব। ইন্বারনেন্ ধকেু ধক্রয়বাকলবাপ মবধ ি মি্বা ব্যবহবার কনর, 
তবাই এগুধল করনত মবধ ি খরচ হয়।"

"আপধে ইন্বারনে্-এর জন্য মি্বা ধকেনত পবানরে; এ্বা কল ও ম�নসনজর জন্য 
মিবাে মক্রধি্ মকেবার �তই। আপেবার স্বাে ীয় ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে এনজন্ 
ববা মিবাে মক্রধি্ ধবনক্রতবার কবাে মরনক ইন্বারনে্-এর জন্য মি্বা মকেবা যবায়, 
ধযধে আপেবার জন্য এ্বা ্প আপ কনর মদনবে।"

"কখেও কখেও ইন্বারনে্ মি্বা 'মি্বা ভবাউচবার' ববা 'মি্বা কবাি দে' ধ হনসনবও 
মকেবা মযনত পবানর, যবা ব্যবহবার কনর আপধে আপেবার ম�বাববাইল ইন্বারনে্ 
ধেনজই ্প আপ করনত পবানরে।"

খেনিে পপাস্াে পদখাে
"ধবধভন্ন ধক্রয়বাকলবাপ ধভন্ন পধর�বাণ মি্বা ব্যবহবার কনর। ম্সে্ মদখবার জন্য 
সবনচনয় ক� মি্বা ব্যবহবার হয়, েধব মদখবার জন্য আনরবা মবধ ি, ধ�উধজক 
ববাজবানেবা ও িবাউেনলবাি করবা, ধ স্টকবার ও ধরংন্বাে িবাউেনলবাি করবার জন্য 
আনরবা মবধ ি মি্বা ব্যবহবার হয় এবং ধভধিও িবাউেনলবাি করবা ও চবালবানেবার জন্য 
সবনচনয় মবধ ি মি্বা ব্যবহবার হয়। ধভধিওগুধল অন্যবান্য ইন্বারনে্ ব্যবহবানরর 
মচনয় মবধ ি মি্বা ব্যবহবার কনর।"

"ধকেু ইন্বারনে্ মসববা এ�ে ধক্রয়বাকলবানপর সনগে সম্পধক দেত যবা মবধ ি মি্বা 
ব্যবহবার কনর:

• ময�ে YouTube এ ধভধিও মদখবার জন্য প্রচুর পধর�বাণ মি্বা ব্যবহবার হয়

• ময�ে ম্সে্ ও েধব মদখবার জন্য Google এ ক� খরচ হয়, ধকনু্ত ধভধিও 
মদখনল আপেবার মবধ ি খরচ হনব"

বষ্যাখষ্যা করুে ময "সি্ওয়্যবার আপনি্ও মি্বা ব্যবহবার কনর এবং এর জন্য 
অর দে খরচ হনব।"

র খরচখরনচর মপবাস্টবার

আপোে পয সব 
চ জচ েস প্রনয়াজে 
হনব

স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্

পকােগুচ ল পডটা বষ্যবহাে কনে?

এটা ক ী?

স�ীত

েডটার খরচ
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পিােচ ট 
প্রচ িক্ষণাে ্জ ীে 
হানে চ দে এবং 
োনক ধাপগুচ ল 
অনুসেণ কেনে 
সাহাযষ্য করুে

"আপধে কত মি্বা ব্যবহবার কনরনেে এবং ধভন্ন ধভন্ন ধক্রয়বাকলবানপ কত খরচ 
হয় তবা মববাঝবার জন্য আপেবার মি্বা যবাচবাই করনল তবা সহবায়ক হয়।

আপধে যবাচবাই করনত পবানরে আপেবার কত্বা মি্বা আনে, ধ ঠক মযভবানব 
আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে মরনক আপেবার মিবানে একধ ্ মকবাি ্বাইপ কনর 
আপেবার কত ধ�ধে্ ববা কধ ্ ম্সে্ ববাধক আনে তবা আপধে যবাচবাই কনরে।"

প্রধ িক্ষেবার দে ীনক পদখাে ক ীভবানব মি্বা যবাচবাই করনত হয়। আপধে মকবাে 
মদনি আনেে এবং মকবাে মে্ওয়বানক দে আনেে তবার ওপর ধেভ দের কনর এ্বা 
আলবাদবা হয়। আপেবার সবাহবায্য প্রনয়বাজে হনল একজে ম�বাববাইল এনজন্নক 
ধজজ্বাসবা করুে।

পোমি্জ: "আপধে ধবধভন্ন পধর�বানণ মি্বা ধকেনত পবানরে, যবা ধেভদের কনর আপধে ধকনসর জন্য ইন্বারনে্ 
ব্যবহবার করনত চনলনেে তবার ওপনর। আপেবার জন্য কত্বা পধর�বাণ সবনচনয় ভবালভবানব উপযকু্ত মসই 
ধবষনয় আপেবার স্বােীয় ম�বাববাইল এনজনন্র কবাে মরনক পরবা�িদে চবাে।"

আপচে কীভানব আপোে পডটাে খেি যািাই কনেে?$
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পপাস্াে 
কাট-আউট 
ও েেষ্যপত্র

প�োস্োর, কোট-আউট ও তথ্য�ত্র106



আপচে পয মানুষনদে জানেে ো বা 
যাো আপোনক চবেক্ত কেনে োনদে 

'ব্লক' বা উনপক্ষা করুে

আপোে পদখনে পাওয়া বা 
অচভজ্ো হওয়া পকানো চজচেনসে 
বষ্যাপানে আপচে যচদ অস্বচ্ন্দ পবাধ 
কনেে োহনল আপোে পচেচিে ও 

চবশ্বস্ত পকানো মানুষনক বলেু

 আপোে বষ্যচক্তগে েেষ্যনক 
পগাপেীয় োখেু

মানুনষে প্রচে েম্র ও 
সম্ােপণূ্জ পহাে

ইনটােনেট চেোপত্াে জন্য সহজ পোমি্জ
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