
Internet Safety - Bengali 
      মহিলাদের জন্য ইন্টারদন্ট হন্রাপত্তা ও হিহজটাল হমহিয়া হিষদয় প্রহিক্ষণ 

 

 
 
 
১। অনলাইনন আপনার শিশু শি িরনে ভেনে আপশন শি দশুিন্তা িনরন? 

২। আপশন সাধারণত ভিান ভসািযাল শিশিয়া (সািাশিি ভ াগান াগ িাধযি)েযেহার িনরন?  

৩। আপশন শি ইন্টারননট শেষনয় খুে সহি, শিন্তু অশত প্রনয়ািনীয় শিেু পরািিশ িাননত আগ্রহী? এই ভ িন- 

 

• প্র ুশি শেষনয় আিার সন্তান ভিন আিার ভেনয় ভেশি িানন? 

• িশিউটার ো ইন্টারনননটর শেশেন্ন ভগইি/ভখলা সিনিশ  আপশন ভিিন িাননন? এগুনলা শি সন্তাননর িনয শনরাপদ? 

• শপইশিআই(PEGI) ভরটিং শিশনসটা িী? 

• স্ন্যাপেযাট, ইন্সটাগ্রাি ও ইউটউে আসনল িী? 

• আিানদর সন্তাননরা ভিন সেসিয় অনলাইনন পনে থানি ো থািনত োয়? 

• িািশ  ওনয়ে িী এেিং ভিন এট শেপদিনি? 

• আিানদর পাসওয়ািশ  িতটা শনরাপদ?  

• অনলাইন ট্রশলিং িী এেিং িীোনে আশি এটা েন্ধ িরনত পাশর? 

• ইন্টারনননটর শেশেন্ন শেপদ ভথনি িীোনে আশি আিার সন্তাননি শনরাপদ রাখনত পাশর?  

• হযািটযাগ আসনল িী এেিং এর িাি িী?  

• অনলাইননর সািাশিি ভ াগান াগ িাধযনি িীোনে আশি শননিনি শনরাপদ রাখনত পাশর? 

 
উপনরর প্রশ্নগুনলার উত্তনরর পািাপাশি শেনিষ এই প্রশিক্ষনণ আিরা শননের শেষয়গুনলা আপনানদরনি ভিখানো-   
 

• পাসওয়ািশ  শনরাপদ িরা এেিং এর িূল শনরাপত্তা শনশিত িরা। সানথ আরও িানানো আপনার পাসওয়ািশ  িতটা 
িশিিালী তা আপশন শননিই িীোনে  াোই িরনত পারনেন। 

• প্রনয়ািনীয় ও প্রাসশিি শিেু শেশিও ভদশখনয় আিরা হানতিলনি শেশেন্ন শেষয় ভিখানো। 

• শেশেন্ন সািাশিি ভ াগান াগ িাধযি, ভ িন স্ন্যাপেযাট, ভগইশিিং, ইন্সটাগ্রাি, ইউটউে ইতযাশদর িূল িাি শেষনয় 

পশরষ্কার ধারণা ভদওয়া হনে। 

• ইন্টারনননটর শেশেন্ন ঝুুঁ শিপূণশ শেষয়, ভ িন ক্ষশতির সাইনট ভ ািা ো অপশরশেত িানরা সানথ িথা েলা- ইতযাশদ শেষনয় 

গুরুত্বপূণশ আলেনা হনে।  

• সািাশিি ভ াগান াগ িাধযনি েয়সশেশত্তি প্রনেিাশধিার ও শপইশিআই ভরটিং শেষনয় িানাননা হনে।  

• ট্রশলিং/েুশলইিং ো অনিােনীয় আেরনণর েযাখযা ও তার প্রশতিার। 

• িশসিং ো েযশিগত শেষনয় ভিউ ট্রল িরনল ো ঘৃণাসূেি িথা েলনল ভসটার শিনিট শননয় ভিাথায় শরনপাটশ  িরনত।   

• শিেু শেষয় ো নানির েযাখযা ভদয়া হনে ভ িন- ভিৌলোদ, িািশ  ওনয়ে, ট্রযাশিশিিং, েুশলইিং, ব্লশিিং, শেশিিং, িযালওয়যার, 

ভ্লশগিং, িিানরটরস, পযানরন্টাল িনরাল, ট্রল, শিনিট, শিশিটাল িুটশপ্রন্ট, সাইোর েুশলইিং, ব্লশগিং, অযাপ্স, হযািটযাগ 

ইতযাশদ।  

 
 
 
 
 



               ইন্টারদন্ট হন্রাপত্তা সাদভে  িা জহরদপ অংি হন্দে এখাদন্ হিক করুন্! 
 

ভিসেুনি আিানদর গ্রুনপ ভ াগ শদনয় অনুগ্রহ িনর ভপইিটানি লাইি শদন। 

 

 

 
http://cybersafezone.com 

 

 
@cybersafezone 

 
https://www.facebook.com/cybersafezone 

                                                                            
 

 
http://asianmumsnetwork.co.uk 

 

 
@asianmumsnetwork 

 
https://www.facebook.com/asianmumsnetwork 

 

 
 

 
http://alhambrawomensnetwork.co.uk 

 

 
 

@alhambrawomensnetwork 
                                      
                                   https://www.facebook.com/alhambrawomensnetwork 
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