
১। #হায়াটসঅ*াপ-এ আিম কী করেত 
পাির?  
• !হায়াটসঅ(াপ মূলত তাৎ/িণক 
!মেসজ আদা7দােনর এক; অ(াপ 
বা অ(াি=েকশন।  

• এর মাধ(েম আপিন !মেসজ, ছিব 
এবং িভিডও পাঠােত পারেবন।   

• আপিন একজেনর সােথ অথবা 
একইসােথ একািধক জেনর সােথও 



!মেসজ আদান7দান করেত 
পারেবন।  

• আপিন কােরা সােথ িভিডও চ(াট 
করেত পারেবন।  

• আপিন এক; বাতJ া ভেয়স !রকডJ  
কের পাঠােত পারেবন।  

• আপিন আপনার বতJমান অবKান ৮ 
ঘNা যাবত !শয়ার করেত পারেবন।   

  



আিম কীভােব িনরাপদ থাকেত পাির? 

সেচতন থাক; ন! 
• PQপ চ(াট বা দলবR আSায় 
আপিন উৎপীড়ন বা অযথা 
আWমেণর Xীকার হেত পােরন।   

• এটা আসিY সৃ[ করেত পাের।   



• !য !কউ আপনােক অ7াসি\ক বা 
অনুপয̂Y িভিডও বা ছিব পাঠােত 
অথবা !শয়ার করেত পাের।  

• আপিন !কান !মেসজ বা বাতJ া িবষেয় 
িরেপাটJ  করেত পারেবন না।  

• !য !কউ আপনার না`ার িনেয় 
আপনােক !হায়াটঅ(াপ পাঠােত 
পাের।   

• আপিন !যেকান মানুষেক aক করেত 
পারেবন।      



• এ; ওয়াইফাই বা !মাবাইল !ডটা 
ব(বহার সােপে/ পুেরাপুির িc, তাই 
এটা ব(বহার করার !লাভ সামলােনা 
!বশ কdন।   

২। ই>টা?াম-এ আিম কী করেত 
পাির?  

আপনার !7াফাইেল িভিডও এবং ছিবর 
জন( ব(িYগত বা 7াইেভিস !স;ংস dক 
কের িনন।   



• ইfটাPাম মূলত ফেটা ও িভিডও 
!শয়ার করার এক; িবনামূেল(র 
অ(াপ।  

• আপিন এখােন ফেটা ও িভিডও 
আপেলাড বা য̂Y করেত পারেবন।  

• !সইসব ফেটা ও িভিডও আপিন 
আপনার অনুসারীেদর জন( !শয়ার 
করেত পারেবন।  

• আপনার পছেhর বîেদর একটা িনjদkl 

দেলর সােথ !শয়ার করেত পারেবন।  



• আপনার অনুসারী বা বîেদর !কউ যিদ 

আপনার !পাm করা ফেটা বা িভিডও 
!শয়ার কের, !সnেলা !যেকউ !দখেত, 
কেমo/মpব( করেত বা পছh করেত 
পারেব।    

• ১৩ বছর বয়সী বা তার বড় !যেকউ 
!রিজেsশন কের একটা অ(াকাউo 
খ̂লেত পারেব। 

আিম কীভােব িনরাপদ থাকেত পাির?  



নকল সাজেগাজ, সাইবারব; িলং বা 
উৎপীড়েনর মেনাভাব এবং অিতিরG 
#শয়ার করার িবষেয় সেচতন থাক; ন।  
• যিদ !কউ অেশাভনীয় বা অXিtকর 
িভিডও বা ফেটা !শয়ার কের, তেব তােক 
আনফেলা বা aক করQন।    

• ইfটাPােমর আইেনর িবরQেR যায় 
এমন !যেকান িবষেয় িরেপাটJ  করQন।  



• যাচাই কের !দখ̂ন আপনার অ(াকাউo; 
7াইেভট(uধ̂ বîেদর জন() নািক 
পাবিলক(সবার জন() িহেসেব !সট করা।   

• !যেকান অযািচত আWমণ, হয়রািন 

অথবা vিলং িবষেয় িরেপাটJ  করQন। 

• !যেকান অযািচত বা অনাকািKত 
কেমo সিরেয় !ফলুন। 

• আপনার ফেটা বা িভিডও !শয়ার করেত 
আপিন Xাxh( !বাধ করেছন িক না !স 
ব(াপাের িনিyত হন। কখনই এমন িকছ̂ 



করেবন না !যটােত আপিন অXাxh( 
!বাধ কেরন। 7েয়াজেন সাহায( িনন।  

  



৩। #ফসব;ক-এ আিম কী করেত পাির?  

আপনার !7াফাইেল িভিডও এবং ছিবর 
জন( ব(িYগত বা 7াইেভিস !স;ংস dক 
কের িনন। 
• ছিব বা িভিডও !শয়ায় করেত এবং 
!সnেলােত কেমo/মpব( করেত বা 
কেমেoর উzর িদেত পারেবন। 

• !ট{ট !মেসজ পাঠােত পারেবন।  



• িভিডও !পাm করেত পারেবন, অন( 
কােরা !পাm করা িভিডও !দখেত এবং 
!সটােত কেমo করেতও পারেবন।  

• আপনার বîর !7াফাইল !পইেজ বা 
!কান !পােm কেমo করেত পারেবন।  

• !ফসব̂ক লাইভ সুিবধা ব(বহার কের 
আপিন !যেকান ঘটনা সরাসির 
সবাইেক !দখােত পারেবন। 



• আপনার !যেকান অনুভ| িত বা 
বতJমান মানিসক অবKা সবাইেক 
জানােত পারেবন। 

• বîেদর এক; তািলকা বজায় রাখেত 
পারেবন।  

• অনলাইেন সরাসির কেথাপকথন 
চািলেয় !যেত পারেবন। 

আিম কীভােব িনরাপদ থাকেত পাির? 



নকল সাজেগাজ, অযািচত উৎপীড়ন 
এবং অিতিরG #শয়ার করার িবষেয় 
সেচতন থাক; ন। 

• আপনার !ফসব̂ক m(াটাস, !7াফাইল 
ও ছিবর জন( আপনার পছh 
অনুযায়ী ব(িYগত !স;ংস dক 
কের িনন।  

• uধ̂ আপনার বîেদর বîরা 
আপনার বî হেত পাের। 



• আপনার !7াফাইেল যা আেছ !সটা 
কারা !দখেত পারেব তা আপিনই 
িনয়Tণ করQন। 

• যাচাই কের !দখ̂ন কারা আপনার dকানা ও !ফান না`ার 
!জেন িনেত পাের।  

• !ফসব̂েক অনুসiান কের !ক আপনােক খ̂ঁেজ িনেত পাের, !স 

িবষয়; আপিন পিরবতJন করেত পারেবন।  
• !কান অপিরিচত অ(াি=েকশেন ব(িYগত তথ( !শয়ার করেবন 
না। 

• !কান ইউজােরর !পােm অXাxh( !বাধ করেল !সই 

ইউজারেক aক করQন এবং !সই !পাm; িরেপাটJ  করQন।  



৪। ইউNউব-এ আিম কী 
করেত পাির? 
অনুপয;G কনেটP িবষেয় সেচতন থাক; ন।  

• িভিডও !দখেত পারেবন, িনেজ িভিডও 
বািনেয় আপেলাড করেত পারেবন এবং 
িবিভ� িভিডওেত কেমo করেত পারেবন।   

• আপনার িনেজর ইউ;উব অ(াকাউo �তির 
করেত পারেবন।  



• আপিন এক; িমউিজক !=-িলm �তির 
করেত পারেবন এবং এমনিক  

• আপনার িনেজর ইউ;উব চ(ােনল �তির 
করেত পারেবন।  

• সরাসির িভিডও সPচােরর সুিবধাসহ 
আপিন এক; পাবিলক !7াফাইল !পেত 
পােরন।  

আিম কীভােব িনরাপদ থাকেত পাির? 
১।  !লাকজন আপনার িভিডওেত বােজ মpব( করেত পাের। 

২।  অনুপয̂Y িভিডও আপনার দৃ[েগাচের আসেত পাের।.



৩। 7চ̂র িব�াপেনর যTণা আেছ।
৪। িকছ̂ ইউ;উবার !নিতবাচক 
দৃ[ভি\র হেত পাের।
•আপিন িনেজ িনেজই সকল িভিডও 
যাচাই কের !দখ̂ন।
•তেব অবশ(ই পুেরাপুির যাচাই 
করেবন।
•সীমাবR সুিবধা বা ‘!র�কেটড !মাড’ 
চালু করQন।



•এক; ফ(ািমিল অ(াকাউo !সট 
করQন।

• এক; !=-িলm �তির করQন।
•এক; িবক� সাইট ব(বহার করQন।
•আপনার কি�উটার; দৃ[র সামেন 
রাখ̂ন।
•আপনার আপেলাড করা 
িভিডওnেলা িনয়িমত !দখভাল 
করQন।            

  ৫। R*াপচ*াট-এ আিম কী করেত পাির?  



�(াপচ(ােটর মাধ(েম আপনার বîেদরেক ছিব পাঠােত বা !দখােত পারেবন। এবং 
আপনার পাঠােনা !কান ছিব একবার !কউ !দখেল !সটা িচরতের হািরেয় যােব! 
অথJাৎ !ফসব̂েকর মত এখােন অেনককাল যাবত সংরি/ত থাকেব না।   

• অপিরিচত কাউেক আপনার বî তািলকায় য̂Y করেবন না।   
• অপিরিচত !কউ আপনার সােথ !যাগােযাগ করার !চlা করেল তােক aক 

করেত পারেবন। 
• অনুপয̂Y !কান ছিব কাউেক পাঠােবন না।  
• আপনার অবKান 7াইেভট িহেসেব বজায় রাখ̂ন।  
• �(াপচ(ােটর মাধ(েম কাউেক !কান ব(িYগত তথ( !দেবন না।  
• আপনার বয়স 7কােশর ব(াপাের সৎ থাক̂ন। 
• !কানিকছ̂র অপব(বহার বা !কান বােনায়াট গে�র ব(াপাের �(াপচ(াটেক 

অিভেযাগ জানােত পারেবন।  
• আপিন !যেকান বîেক বîতািলকা !থেক মুেছ !ফলেত পারেবন বা aক 

করেত পারেবন।  
• আপনার অ(াকাউo এমনভােব !সট করQন যােত uধ̂মা� আপনার বîরা 

আপনােক !দখেত পাের বা আপানার সােথ !যাগােযাগ করেত পাের।   



R*াপচ*ােট #যভােব আপিন িনরাপদ থাকেত পােরন  

�(াপচ(ােট !যেকান বাতJ ার িKনশট !নয়া যায়, !স ব(াপাের সেচতন 
থাক̂ন।   

• �(াপচ(াট ব(বহারকারী !কউ এক; ছিব বা িভিডওর “�(াপ” 
িনেয় !কান বîেক !সটা পাঠােত পারেব। 

• ছিবর সােথ বাতJ া বা মজার !কানিকছ̂ য̂Y করেত পারেবন। 
আপনার পাঠােনা বাতJ া কত/ণ Kায়ী হেব বা !দখা যােব !সটা 
আপিন িনবJাচন করেত পারেবন। 

• আপিন কােক বাতJ া পাঠােত চান !সটা িনধJারণ কের িনন। 
• পাঠােনা বাতJ া একবার !দখা হেলই !সটা Xয়ংিWয় ভােব মুেছ* 

যােব।   
• আপনার �(াপচ(াট গ� বা বYব( !পাm করQন। ছিব বা িভিডও 

২৪ ঘNা যাবত আপনার বî তািলকার !যেকউ !দখেত পারেব।  



• 7িতিদন একবার কের !য !কউ তার !কান িভিডও বাতJ া পুনরায় 
!দখােত পারেব। 

 


