েসাশয্াল িমিডয়া, েযৗন বাতর্ া পাঠােনা ও
সাইবার উৎপীড়েনর িবপদগিলর �িত একিট
সূ� িনেদর্ শক
আজেকর িদেন আমােদর েবিশরভাগ িশ�াথ�ই তােদর জীবেনর �ায়
�িতিট জায়গায় ই�ারেনট ও েসাশয্াল িমিডয়া বয্বহার কের।
ই�ারেনট, েমাবাইল েফান, কি�উটার ও েসাশয্াল িমিডয়া
েযাগােযােগর সুপিরিচত উপায় এবং এগিল তােদর ৈদনি�ন কাযর্কলােপ
গর�পূণর্ ভূ িমকা পালন কের। েযখােন ই�ারেনট তথয্ পাওয়া সহজ
কের এবং েশখার �ি�য়ায় এিটর অেনক ইিতবাচক ৈবিশ�য্ রেয়েছ,
এর সে� িকছু িবপদও রেয়েছ। আমােদর িশ�াথ�েদর সকলেক সুরি�ত
রাখেত এইসব স�াবয্ িবপদ এবং একিট কিমউিনিট িহেসেব আমােদর
েয সকল পদে�প েনওয়ার �েয়াজন, েসস�েকর্ সম� অংশীদারগেণর
সেচতন থাকা জরির।
একিট �ু ল িডসি�� িহেসেব আমরা সাইবার উৎপীড়ন, িডিজটাল
গ�ািম ও েযৗন বাতর্ া পাঠােনা িবষয়ক ঘটনার সংখয্া বাড়েত েদেখিছ।
এই ধরেণর কাজকেমর্ জিড়ত সকেলর উপর এর �ভাব স�েকর্ আমরা
খুব েবিশরকম িচি�ত, িবেশষ কের এই কারেণ েয এেত আমােদর
স�ােনরা জিড়ত। �িতিট ঘটনা গর� সহকাের েদখা হয় এবং িডসি�ে�র িনেদর্ িশকা
অনুসাের তদ� করা হয়।

ই�ারেনট ও েসল েফােনর ে�ে� আমােদর অনয্তম

চয্ােল� হল এই েয এই ে�ে� অ�াতনােম েযাগােযাগ করা যায়। িবিভ� েসাশয্াল
িমিডয়ার মে� মানুষেক উতয্�, উৎপীড়ন, হয়রান করার ও ভয় েদখােনার সুেযাগ
কের িদেত বয্বহারকারীেক নকল ে�াফাইল ও পিরিচিত ৈতির করেত েদয়।

“আমরা িশশেদরেক তারা

অনলাইেন যা

েপা� করেব েসস�েকর্ িস�া� েনওয়ার
িবষেয়

মেনােযাগী করেত পাির, েসটা

িপতামাতা ও িশ�া�তী িহেসেব সৎকমর্ই করা

সকল অংশীদারেক অ�ভুর্ � করেত আিম অনুেরাধ কেরিছ েয একিট কাযর্িনবর্াহী দল

হেব।”

ৈতির করা েহাক যা এই সমসয্াগিলর �িত ল�য্ রাখেব, িবেশষ কের েযেহতু এর
সে� "েযৗন বাতর্ া পাঠােনা" জিড়ত। এই িনেদর্ িশকার মেধয্কার তথয্ হল েযৗন বাতর্ া পাঠােনার পিরণিত ও িবপদ স�েকর্ সামি�কভােব িশ�াথ�,
িপতামাতা ও িশ�া�তীেদর এবং কিমউিনিটেক তথয্ �দান করার একিট সূ�।

পয্াটারসন পাবিলক �ু ল িডসি�� আমােদর িশ�াথ�েদর উৎকষর্ ও

সমৃি�র জনয্ একিট পিরেবশ ৈতির করেত ও তা বজায় রাখেত আমােদর �েচ�ায় অিবরাম সজাগ থাকেব।

আেয়িলন এফ. েশফার, এম.ই.িড.
ে�ট িডি�� সু পািরনেটনেড�
পয্াটারসন পাবিলক �ু লস

আপনার অয্াপস ও তােদর িবপদ স�েকর্ জানুন!
আপিন ভাবেত পােরন েয আপনার স�ােনরা একিট অয্াপ বয্বহার করেছ, কারণ েসিট তােদর িনেজেদর ব�ু েদর সে� েযাগােযাগ রাখার একিট সহজ উপায়। এটা েবিশরভাগ িশশেদর
ে�ে� সিতয্, িক� দুভর্াগয্জনকভােব, েবিশরভাগ অয্াপ এর মেধয্ িবপদ লুিকেয় থােক।
েফসবুক: অনয্েদর পড়ার ও েশয়ার
করার জনয্ বয্বহারকারীরা ফেটা,
িভিডও, ম�বয্, আপেডট ও
বয্ি�গত তথয্ েপা� কেরন।

ইন�া�াম: অনয্েদর পড়ার ও েশয়ার
করার জনয্ বয্বহারকারীরা িভিডও ও
ছিব েপা� কেরন যােত ম�বয্ সহ
�ায়শই অব�ান েদখােনা থােক।

টু ইটার: বয্বহারকারীরা েসই সংি��
েমেসজ, ছিব ও িভিডওগিল পড়েত ও
পাঠােত পাের েযগিলেক “টু ইট” বলা হয়।

েফসবুক: বয্ি�গত তথয্েক
উ�ু� কের তথয্, ছিব িভিডও
অেনেকর (ব�ু েদর ব�ু ) কােছ
েশয়ার করা হয়

ইন�া�াম: সরাসির েমেসেজর
মাধয্েম অস�ত ছিব পাঠােনা
যায় এেত েয েকােনা কাউেক
সরাসির েমেসজ পাঠােনা যায়।

টু ইটার: সাইেট ন� ও েখালােমলা
েযৗনতাসং�া� �� িবষয়ব�র অনুমিত
েদয়। �ায়শই হমিক িদেত/ঘৃণাপূণর্ বাতর্ া
পাঠােত বয্বহৃত হয়।

�য্াপচয্াট: িশশেদর �ারা সবেচেয়
েবিশ বয্বহৃত অয্াপ, স�ূণর্
ৈবিশ�য্যু� েট�ট করা, ছিব, িভিডও
ও িবেনাদন িহেসেব পিরগিণত।

েহায়াটসঅয্াপ: বয্বহারকারীরা
েসলুলার েডটা বয্বহার না কেরই
েট�ট, নিথ, ছিব, িভিডও,
বয্বহারকারীর অব�ান ও অিডও
েমেসজ পাঠায়।

ে��র: ই�ামেতা নতু ন স�কর্ গেড়
তু লেত নতু ন েলােকেদর সে� ফেটা,
িভিডও ও েমেসজ আদান�দান করা
হয়।

�য্াপচয্াট: অস�ত, ন�, েখালােমলা
ছিব/িভিডও েযৗন বাতর্ া পাঠােনায়
উৎসাহ েদয়।

েহায়াটসঅয্াপ: একিট �ধান অয্াপ
যা েসলুলার েট�ট �য্ান বয্বহার
না কের "মানুষেক না জািনেয়"
েট�ট, ছিব, িভিডও পাঠায়।

ে��র: এই অয্াপ এর ে�াগান হল
"চয্াট করন, ে�মিবলান ও নতু ন
েলােকর সে� েদখা করন",
েযৗনতায় উৎসাহ েদয়।

ওেমগ্ল: বয্বহারকারীেদর ই�ামেতা চয্াট
ও "িভিডও কয্াম" করার সুেযাগ ও
উৎসাহ েদয়।

িমউিজকয্াল.িল: সংি�� িমউিজক
িভিডওগিল যােত বয্বহারকারীরা
কয্ােমরার সামেন েঠাঁট নাড়ােত পাের,
েযগিল েপা� করা হয়, তােত ম�বয্
েজাড়া হয় ও েসভ করা হয়।

িকক: অপিরিচতেদর েট�ট, ছিব ও
িভিডও পাঠােনা হয়। শধু েফােন
নয়, েয েকােনা ওয়াইফাই িডভাইেস
কাজ কের। িশশেদর েযৗন েশাষেণর
সে� যু�।

ওেমগ্ল: এই অয্াপ এর ে�াগান
হল "অপিরিচতেদর সে� কথা
বলুন!", যা িশশেদর েযৗন
েশাষেণর সােথ স�িকর্ ত।

িমউিজকয্াল.িল: �কাশয্ েসিটংস সবাই
েদখেত পায় এমন িভিডও,
েখালােমলা গােনর কথা, ইি�তপূণর্
নাচ, ন�তা ও েখালােমলা েযৗন
িবষয়ব� �কাশ কের।

ঈকইয়াক: বয্বহারকারীেদর 200
কয্াের�ার পযর্� েপা� করার সুেযাগ
েদয়। েমেসজগিল িজিপএস �য্ািকং
�ারা িনধর্ািরত 500 িনকটতম
ইয়াকাররা েদখেত পায়।

হই�ার: একিট নামিবহীন �ীকােরাি�র
অয্াপ। এেত বয্বহারকারীেক তােদর
িচ�াভাবনা নামিবহীনভােব েশয়ার
করেত একিট ছিবর উপের েট�ট
�াপন করার সুেযাগ েদয়।

আ�.এফএম: যদৃ�কৃ তভােব
নামিবহীন �� করন ও
উত্তর িদন।

ঈকইয়াক: বয্বহারকারীরা েখালােমলা
েযৗনতাসং�া� �� িবষয়ব�,
অবমাননাকর ভাষা ও বয্ি�গত
আ�মেণর সং�েশর্ আেস ও তােত
অবদান রােখ।

হই�ার: নামিবহীন হওয়ার ফেল
বা�ারা অনয্ েকােনা বা�ার ছিবর
উপের অবমাননাকর েট�ট �াপন
কের ছিব েপা� করেত পাের।

িকক: তাৎ�িণক েমেসজ পাঠােনার
অয্াপ েযিট েয েকােনা কাউেক েয
েকােনা �াটর্ বা ওয়াইফাই িডভাইেস ছিব,
িভিডও ও ে�চ পাঠােনা েযেত পাের।

িট�ার: চয্াট ভাষয্ সহ
কাছাকািছর মেধয্ িমল
বাতলােনার িজিপএস অব�ান সহ
েডিটং ও েরামা� অয্াপ।

�ল: অনলাইন েডিটং ও েরামা�
অয্াপ যা বয্বহারকারীেদর কাছাকািছর
মেধয্ থাকা অনয্েদর সে� িমল
করােত িজিপএস অব�ান বয্বহার
কের।

িট�ার: সামিয়ক েরামাে�র জনয্
পর�রেক েখাঁজার ও েমেসজ
পাঠােনার শধুমা� �া�বয়�েদর
জনয্ অয্াপ। সিঠক অব�ান
েদখায়!

বা�ল: যদৃ�ভােব বয্ি�
আপনােক খুঁেজ েপেত ও েমেসজ
পাঠােত পারেবন। আপিন
েকাথায় আেছন তা সবর্�ণ
েদখােত থােক।

ভি�: েগাপনীয় িমিডয়া গয্ালাির, ছিব
ও িভিডও ফাইল মজুত করার অয্াপ
যা শধুমা� বয্বহারকারীেক িপন েকাড
িদেয় �েবশ �ক/লক করেত েদয়।.

কয্ালকুেলটর%: েকােনা েফান বা
ওয়াইফাই িডভাইেস একিট
কয্ালকুেলটর অয্াপ িহেসেব েদখা
যায়, িক� এিট আসেল িমিডয়া
মজুত কের(েভি� এর মেতা)

ভি�: এর উে�শয্ িপতামাতার দৃি�
েথেক ন�/েযৗন ছিবগিলেক লুিকেয়
রাখা। িযিন বয্বহারকারী নন এমন
বয্ি�র �েবশ �িতেরাধ কের।

কয্ালকুেলটর%: এিট একিট ছ�েবশী
অয্াপ! িপতামাতােদর েথেক লুেকােনা
ন�/েযৗন ছিব মজুত করেত বয্বহৃত
হয়।

আ�.এফএম: হতাশাজনক েমেসজ
পাঠােত বয্বহৃত হয়, যার সে�
সাধারণভােব সাইবার ম�ািন ও
অস�ত িবষয়ব�র েযাগ থােক।
ডাউন: বয্বহারকারীরা তােদর েফসবুেকর
ব�ু েদর ে�ণীিবভ� করেত পােরন।
এগিল ইি�ত েদয় েয েকােনা ব�ু এমন
েকউ িকনা যার সে� তারা গ�গজব
করেত চায় বা যার সে� তারা েডট
করেত চায়।
ডাউন: যিদও আপিন কারর সে� েডট
করেত চান বেল িচি�ত করার অথর্
আপিন সিতয্ই তা করেবন এমন নয়,
এিট একিট সমক� দেলর মেধয্ েযৗনতার
একিট িনয়ম ৈতির কের।

েভনেমা: অনলাইন অথর্�দান প�িত
ও অথর্ হ�া�েরর অয্াপ, যােক ে�িডট
কাডর্ বা বয্াংক অয্াকাউে�র সে�
সংযু� করা যায়
েভনেমা: অথর্ হ�া�েরর অয্াপ েযিট
েপপয্াল এর মেতা সুর�া �দান
কের না এবং জািলয়ািতেত বয্বহার
করা হয়

েযৗন বাতর্ া পাঠােনা
কােক বেল?

সামািজক সুর�া

েযৗন বাতর্ া পাঠােনা হল েকােনা বয্ি�র অ�ীল, পেনর্া�ািফক, েনাংরা বা ন� ছিব,
ফেটা�াফ বা িভিডও �হণ, �চার, হ�া�র বা েশয়ার করা। নাবালক বয়সীেদর মেধয্
েযৗন বাতর্ া পাঠােনার মােন হল িশশ পেনর্া�ািফ এবং তা পয্াটারসন পাবিলক �ু েলর
নীিতর িবেরাধী। িশ�াথ�েদর মেধয্ েযৗন বাতর্ া পাঠােনা িপিপএস িশ�াথ� আচরণিবিধ
(PPS Student Code of Conduct) এর অধীেন ি�তীয় ে�ণীর অপরাধ বেল

ধের িনন েয �েতয্েকর আপনার
ে�াফাইেল �েবশািধকার রেয়েছ
িপতামাতা, িশ�কগণ, ভিবষয্ৎ িনেয়াগকতর্ াগণ
ও আইন বলবৎকারীগণ, �মুখ।

িবেবিচত হয়।

আপনার িনেজর ে�াফাইেল ছিব ও িবষয়ব� রাখার সময়
িবচ�ণতা �েয়াগ করন

েযৗন বাতর্ া পাঠােনার শাি�
NJ ে�ট আইেনর অধীেন নাবালক বয়সীেদর এই �কােরর ছিব বা িভিডও িশশ
পেনর্া�ািফ বেল িবেবিচত হয়। এই অপরােধ দ�ােদেশর ফেল ে��ারী, েফৗজদাির
মামলা,

েময়াদী

েরিজি�েত

কারাদ�,

সারাজীবেনর

$150,000
জেনয্

অ�ভুর্ ি�

পযর্�
হেত

জিরমানা
পাের।

এবং

েযৗন

িশ�াথ�েদর

অপরাধীেদর
আচরণিবিধেত

এবং/অথবা একিট IEP �ারা িচি�ত িশ�াথ�েদর জনয্ িশশ অধয্য়ন দল (Child
Study Team) এর স�াবয্ ৈবঠেক িনধর্ারণ করা শাি�মূলক প�িত অনুসাের নাবালক
বয়সীেদর সে� বা তােদর "েযৗন বাতর্ া পাঠােনা"-েত অংশ�হণকারী েয েকােনা বয্ি�
�ু ল িডসি�ে�র শতর্ াধীন হেব; এবং আইন বলবৎকরণ এবং/অথবা অনয্ েকােনা
উপযু� ে�ট বা যু�রা�ীয় সং�ার কােছ জানােনা হেব।
িকেশারবয়সীেদর জিড়ত থাকা েযৗন বাতর্ া পাঠােনার ে�ে� NJ একিট এই আইেনর
অধীেন

একিট

িবধান

�ণয়ন

কেরেছ

যার

�ারা

একজন

িবচারক

একজন

িকেশারবয়সীেক িশশ পেনর্া�ািফর জনয্ েফৗজদাির মামলার বদেল একিট িশ�ামূলক
কাযর্�ম বা কাউে�িলং-এ অংশ�হেণর আেদশ িদেত পােরন। সাধারণভােব, েযৗন
বাতর্ া পাঠােত িগেয় ধরা পড়া নাবালক বয়সীেদর আদালেতর সুপািরশ করা ে�ট
�েযািজত কাযর্�েম উপি�ত থাকেত হেব েযখােন েযৗন বাতর্ া পাঠােনার সে� জিড়ত
স�াবয্ ে�ট ও যু�রা�ীয় আইিন পিরণাম ও শাি�সমূহ স�েকর্ েস জানেত পারেব।
18 বছেরর েবিশ বয়সী বয্ি� বা আেগ এই জাতীয় অপরাধ করা িকেশারবয়সীরা এই

ব�ু রা একিট ছিবেক মজাদার ভাবেত পাের, িক� ভাবুন েয আপনার
িপতামাতা বা ভিবষয্ৎ িনেয়াগকতর্ া কী ভাবেবন।

ধের িনন েয েলােক আপনার �িত করেত আপনার
ে�াফাইেলর তথয্ বয্বহার করেব
অনলাইেন এমন েকােনািকছু রাখেবন না যা আপিন আপনার পরম
শ�েক জানেত িদেত চান না।

ধের িনন েয আপনােক খুঁজেত িশকািররা ঘুের েবড়াে�
িশকািরর মেতা কের ভাবুন। আপনার ে�াফাইেল থাকা েকান েকান
তথয্ আপিন েক, েকাথায় আ�া েদন ও েকাথায় বাস কেরন তা িচি�ত
কের?

আপনােক আপনার ে�াফাইেল অস�ত িবষয়ব� থাকার জনয্ দায়ী করা
হেত পাের
েযৗন বাতর্ া পাঠােনা ও ম�ািন সং�া� পয্াটারসন �ু েলর নীিত
িডসি��েক অনলাইন আচরেণর জনয্ শাি� েদওয়ার সুেযাগ েদয়।

িশ�ামূলক কাযর্�েমর েযাগয্ হেব না।

িকেশারবয়সীেদর জনয্ শীষর্ 5-এর তািলকা
1. অস�ত ছিবর েয েকােনা অনুেরাধ উেপ�া করন বা
এেকবাের �তয্াখয্ান করন।
2. েসই বয্ি�েদর �ক কের িদন যােদর কথাবাতর্ া
আপনােক অ�ি�েত েফলেছ।
3. কখেনা েখালােমলা ছিব বা িভিডও িবতরণ বা
েশয়ার করেবন না।
4. েকউ আপনােক অস�ত ছিবর অনুেরাধ করেল বা
পাঠােল আপনার িপতামাতা বা আপিন িব�াস কেরন
এমন েকােনা �া�বয়সীেক জানান।
5. আপনার েফান বা িডভাইসিটেক সরাসির আপনার
িপতা/মাতার হােত িদন এবং তােদরেক পুিলশ
িবভােগর সে� েযাগােযাগ করেত িদন।

িকেশারবয়সীেদর

েযৗন বাতর্ া পাঠােনা সং�া� সতয্
িকেশারবয়সীরা েকন েযৗন বাতর্ া পাঠায়?
KidsHealth.org অনুসাের, অেনক েমেয়ই েযৗন বাতর্ া পাঠােনােক মজা করা, মেনােযাগ আকষর্ণ করা িহেসেব েদেখ বা সতীথর্েদর চােপর কারেণ কের।
েছেলরা েকােনা েকােনা সময় "ব�ু েদর চাপ"েক দায়ী কের। িক� কেয়কজেনর ে�ে� এটা একরকম �াভািবক আচরণ, ে�মিবলােনা, আকষর্ণীয় িহসােব
েদখােনার অথবা জনি�য় হওয়ার উপায়। এটা সাধারণ েট�ট েমেসেজর আদান�দান িদেয় শর হেত পাের যা বাড়েত বাড়েত েযৗনতা সং�া� অস�ত
কথাবাতর্ ায় িগেয় দাঁড়ায় এবং িকেশারবয়সীেদর মেধয্ আদান�দান হওয়া উি�গিল মামলা দােয়র করার েযাগয্ নয়, এর েথেক অনয্ানয্ কাজকেমর্র সূচনা
হেত পাের, েযমন, এমন ছিবর আদান�দান যার জনয্ মামলায় দােয়র করা যায়।

তরণেদর খািনক শি�বৃি� ঘেট যখন নামকরা বয্ি�েদর অ�ীল ছিব

ও িভিডও মামুিল িহসােব িবেবিচত হয় এবং পিরণােম, েপশা ন� বা মানহািন হওয়ার বদেল আরও েবিশ খয্ািত ও িরেয়িলিট িটিভ েশা �া� হয়।

েযৗন বাতর্ া পাঠােনা এতটা িবপ�নক
েকন?
আপিন অনয্ায় িকছু করেল সাধারণভােব তার কারণ হল এই েয
আপিন েসগিলর পিরণাম ও শাখা�শাখা িব�ার স�েকর্ িকছু জােনন
না। এটা েযৗন বাতর্ া পাঠােনা স�েকর্ ও সিতয্। যখন েকােনা তরণ
বয্ি� একিট ন� বা অধর্ন� ফেটা ও েখালােমলা েযৗন েমেসজ
পাঠাে�ন, তারা ভাবেছন েয এই েমেসজগিল েকবল �হীতার েদখার
জেনয্ই। এটা সবসময় সিতয্ নয়। �ায়শই, যখন েকােনা স�কর্
েভেঙ যায়, তখন দুজেনর একজন বা উভেয়ই তার �া�নেক আঘাত
করার েচ�া কেরন। অেনক তরেণর পর�রেক আঘাত করার একিট
উপায় হল যখন স�কর্

ভােলা িছল তখন পাঠােনা েকােনা েযৗন

বাতর্ া বয্বহার করা। তরণরা এই ধরেণর েখালােমলা েযৗন ফেটা ও
েমেসজ সহপাঠীেদর পাঠােত বা ই�ারেনেট েপা� করেত পাের।
অেনক তরণ একথা েবােঝই না েয একবার েকােনািকছু ই�ারেনেট
চেল েগেল েসই ছিবগিল িচরকােলর মেতা েসখােন েথেক

যায়;

ই�ারেনেটর তথয্ িচরকােলর মেতা েসখােন েথেক যায়। তরণরা
েযৗন বাতর্ া পাঠােনার সময় এসব কথা িচ�া কের না। স�কর্
থাকাকালীন তােদর মেধয্ যেথ� আ�া থাকেত পাের, যা তােদর মেধয্
এই েবাধ জাগায় েয এরকম েমেসজ পাঠােনার মেধয্ িবপেদর িকছু
েনই। এইসব েমেসজ �কােশয্ এেল তা ে�রকেক যেথ� িব�ত করেত
পাের এবং যার দীঘর্�ায়ী �ভাব থাকেত পাের।

নীেচর ইেমািজগিল েযৗন বাতর্ া পাঠােনার উে�েশয্
বয্বহার করা হেত পাের:

পয্াটারসেনর ম�ািন-�িতেরাধী কাযর্�ম
পয্াটারসন পাবিলক �ু লস হয়রািন, ভীিত-�দশর্ন বা ম�ািন (HIB)-মু� িনরাপদ, যত্নশীল ও
সুশৃ�ল �ু ল র�ণােব�ণেক িডসি�ে�র অ�ািধকার িহেসেব ধাযর্ কেরেছ। �ু েল, �ু েলর বাইেরর
�া�েণ ও সাইবার-ম�ািন অথবা েট�ট েমেসজ বা সামািজক মাধয্েমর সাইেটর মেতা "ৈবদুয্িতন
েযাগােযােগ" িশ�াথ�েদর উপর HIB এর ঘটনার ে�ে� �িতেরােধর, িরেপাটর্ করার, তদ� করার ও
জবাব েদওয়ার �িমত মান ও �ণালীসমূহেক শি�শালী করেত NJ ম�ািন-�িতেরাধী অিধকােরর
িবল (NJ Anti-Bullying Bill of Rights) অনুসাের নীিতসমূহ ��ত করা হেয়েছ।
েযেহতু িশ�াথ�রা উদাহরণ েথেক েশেখ, �ু েলর �শাসক, িশ�ক, কম�বৃ� ও ে��ােসবীগেণর
সকেলই �ীকার কেরন েয আমােদর উপর আমােদর �ু ল িডসি�ে�র সকল িশশর সু�তা র�া
করার জনয্ জনগেণর আ�া ও িব�াস রেয়েছ। আমরা আমােদর িশ�াথ�েদরেক জানােত চাই েয
ৈবিচ�য্ মূলয্বান এবং িনিদর্ � ধারণা আঁকেড় থাকা ও হয়রািন �হণেযাগয্ আচরণ নয়। আমােদর
িশ�াথ� ও কম�েদরেক েয েকােনা �কােরর হয়রািনমূলক কাজ �িতেরাধ করেত একে� কাজ করায়
দৃঢ়ভােব উৎসাহ েদওয়া হয়।
আমােদর

িডসি�ে�র

সকল

কম�েক

আমােদর

ম�ািনসং�া� নীিতর উপর �িশ�ণ েদওয়া হেয়েছ। েকােনা
িশ�াথ�র যিদ মেন হয় েয তার উপর HIB হেয়েছ, তােক
েকােনা িশ�েকর, �ু ল ি�ি�পােলর বা �ু েলর মেনানীত
ম�ািন-�িতেরাধ িবেশষে�র কােছ িরেপাটর্ করেত উৎসাহ
েদওয়া হে�।

িপতামাতা ও িশ�াথ�রা নামিবহীনভােব

http://Paterson.k12.nj.us-এ িগেয় এবং েহাম েপেজর
বাঁিদেকর নীেচর ম�ািন �িতেরাধ কাযর্�ম (Anti-Bullying
Program) িলংেক ি�ক কেরও িরেপাটর্ করেত পােরন।
অথবা আপিন িডসি�� ম�ািনসং�া� �িতেরাধ
সম�ায়ক (District Anti-Bullying Coordinator),
িমঃ িট.েজ.েব� (Mr. T.J. Best)-েক 973-321-2404
ন�ের েফান করেত পােরন। িডসি�� এধরেনর েয
েকােনা িরেপােটর্র �ত অনুসরণ করেত অ�ীকারব� এবং এর পূণর্ তদ� করা হেব।
েযমনটা ে�েটর বুিলিয়ং কিমশন (Bullying Commission) �ারা �কাশ করা হেয়েছ: “ম�ািন ও সতীথর্েদর হয়রািন �ু েলর আবহাওয়ার ওপর িনভর্ র
কের।” এিদক েথেক িডসি�� ে�েটর ম�ািনসং�া�-�িতেরাধী অিধকােরর িবল (Anti-Bullying Bill of Rights - ABR)-এ �দত্ত রপেরখার রীিত
রপায়েন খুব আ�মণাত্মক পদে�প িনেয়েছ। এই পদে�পগিল “�ু েলর মেধয্ চলমান, প�িতগত �ি�য়া ও রীিতসমূেহর উপর মেনােযাগ েদওয়ার
মাধয্েম �ু েলর একিট ইিতবাচক আবহাওয়া ৈতির ও লালনপালন করেত এবং বজায় রাখেত এবং হয়রািন, ভীিত-�দশর্ন ও ম�ািন (HIB)-র মেতা
�ু েলর আবহাওয়ার সমসয্াগিলর সমাধােন” আমােদর �েচ�ায় অপিরহাযর্।
িডসি�� িনখুঁতভােব HIB এর তদ�গিল অনুসরণ করেত ও ে�েটর িরেপাটর্ করার সময়সীমা েমেন চলা িনি�ত করেত একিট কাগজপ� বয্তীত
অনলাইন িরেপাটর্ করার বয্ব�া কােজ লািগেয় চেলেছ। উপেরর চাটর্িটেত আইন ৈতির হওয়ার পের পয্াটারসেনর যাবতীয় িরেপাটর্ করা ও িনি�ত হওয়া
HIB এর েকস েদখা যাে�। কেয়ক বছর ধের আইনিটেক পুেরাপুির েবাঝার ও সকল কম� সদসয্েক �িশ�ণ েদওয়ার পর িডসি�� 2014 সােল
অিভ�তার উে�খেযাগয্ অংেশ েপৗঁছায়। এখন িরেপাটর্ করা ও িনি�ত হওয়া HIB এর েকস, উভেয়র সংখয্াই আমরা কমেত েদখিছ, যা HIB স�েকর্
আরও ভােলা �িশ�ণ ও �ু েলর উ�ততর সং�ৃ িতর �তয্� ফল।

সাইবার ম�ািন
েসাশয্াল িমিডয়া ম�ানেদর কােছ নতু ন �ু ল �া�ণ
হেয় দাঁিড়েয়েছ

িবপ�নক সতকর্ তাসমূহ েয একজন িশশ
সাইবার ম�ািনেত জিড়ত থাকেত পাের !

সাবধান!

একিট িশশ সাইবার ম�ািনর ল�য্ব� হেত পাের যিদ:
• অ�তয্ািশতভােব তােদর িডভাইস(গিল) বয্বহার করা ব� কের েদয়
• তােদর িডভাইস(গিল) বয্বহার করার সময় িবচিলত বা উেত্তিজত লােগ
• সাধারণভােব �ু েল যাওয়া বা বাইের েবেরােনা স�েকর্ অ��� মেন হয়
• অনলাইেন যাওয়ার পর (েগম েখলা সহ) �ু�, অবসাদ�� বা হতাশ মেন
হয়
• েবিশ ঘুেমায় বা যেথ� ঘুম না হয়
• সাধারণ ব�ু েদর ও পিরবােরর সদসয্েদর েথেক অ�াভািবভােব সের আেস
• খাওয়া েবেড় যাওয়া বা কেম যাওয়া েদখা েদয়
• িনয়িমত অবসাদ�� েদখায়
• আত্মহতয্া বা জীবেনর অসারতা স�েকর্ বয্ি�গত ম�বয্ কের
• তােদর কােছ সবেচেয় জরির িজিনসগিলর �িত আ�হ হািরেয় েফেল
• তারা অনলাইেন কী করেছ েসস�েকর্ আেলাচনা এিড়েয় চেল
• ঘন ঘন �ু ল েথেক অসু� বেল বািড় যাওয়ার অনুেরাধ কের েফান
কের বা েট�ট কের
• সতীথর্েদর বদেল িপতামাতার সে� েবিশরভাগ সময় কাটােত চায়
• অ�াভািবকভােব লুেকাছাপা কের, িবেশষ কের অনলাইন কাযর্কলােপর
ে�ে�

সাইবার
ম�ািন
আপিন এটােক কীভােব

করেবন?

সতকর্তা!

আপনার স�ান হয়েতা অনয্েদর উপর সাইবার
ম�ািন করেছ, যিদ:
• আপিন কাছাকািছ থাকেল �ত �ীন বদলায় বা তােদর িডভাইস লুিকেয়
েফেল
• রােত েয েকােনা সময় তােদর িডভাইস(গিল) বয্বহার কের
• তােদর িডভাইস(গিল) বয্বহার করেত না পারেল অ�াভািবকরকম
িবপযর্� হেয় পেড়
• তােদর িডভাইস(গিল) বয্বহার করার সময় েবজায় হাসেত থােক এবং এত
হািসর কী আেছ তা আপনােক না েদখায়
• তারা অনলাইেন কী করেছ েসস�েকর্ আেলাচনা এিড়েয় চেল
• একািধক অনলাইন অয্াকাউ� বা তােদর নয় এমন অয্াকাউ�
বয্বহার করেছ বেল মেন হয়
• �ু েল বা অনয্�ও বিধর্ত আচরণগত সমসয্া �কাশ পাে�
• েকােনা িবেশষ সামািজক চে� জনি�য়তা বা উপি�িতর স�েকর্
অতয্িধক িচি�ত েদখায়
• অনয্ িকেশারবয়সীেদর �িত অনুভূিতশূনয্তা বা কেঠারতা �দশর্ন কের
• "ভু লভাল" মানুষজেনর সে� গ�গজব করেত শর কের
• িহংসাত্মক �বণতা �দশর্ন কের
• তােদর �যুি�গত দ�তা ও সামেথর্য্র জনয্ অতয্িধক অহিমকা েদখায়
• পিরবােরর েথেক �মবধর্মানভােব ছাড়া ছাড়া বা িবি�� থােক

আপনার স�ােনর উপর সাইবার ম�ািন হেল কী
করেবন:
• আপনার স�ােনর সুরি�ত থাকা (ও েবাধ করা) িনি�ত করন
• আপনার স�ােনর সে� কথা বলুন ও তার কথা শনুন
• িডভাইসিট িনেয় িনন
• �ু েলর সে� কাজ করন
• ম�ােনর িপতামাতার সে� েযাগােযাগ করা েথেক িবরত থাকুন
• িবষয়ব� �দানকারীর সে� েযাগােযাগ করন
• শারীিরক হমিক েদওয়া হেল পুিলেশর সে� েযাগােযাগ করন
• �েয়াজেন কাউে�িলং চান

সাইবার ম�ািনর �িতি�য়াসমূহ
সাইবার ম�ািন একিট অেপ�াকৃ ত নতু ন বয্াপার হেলও এর পিরণামগিল সুদর
ূ �সারী এবং েফসবুক, �য্াপচয্াট, টু ইটার, ইতয্ািদ অয্াপগিল আসার ফেল
এর �াদুভর্াব আরও েবেড় চেলেছ। Kidshealth.com জািনেয়েছ েয সারা েদেশ �িতিদন 150,000 বা�া �ু েল না িগেয় বািড়েত থােক, ম�ািনর
কারেণ এর িশকাররা মন�াি�ক ও মানিসক �িত, গরতর অবসাদ, দুি��া, রাগ বা এমনিক আত্মহতয্া-�বণ আচরণও অনুভব করেত পাের। PPS
ম�ািনর যাবতীয় িরেপােটর্র তদ� কের এবং অিভেযাগগিলেক যেথ� গর� সহকাের েদেখ। NJ ে�েটর আইনানুসাের সাইবার ম�ািন হল সাইবার
হয়রািন জাতীয় অপরাধ। িপতামাতারা �ানীয় থানায় অিভেযাগ করার কােজর িবষেয় জানােত পােরন।

সুর�া-��
আপিন

অকথয্মূলক: কাউেক আ�মণ করা বা কারর সে� লড়াই
করার জনয্ অস�ত ও অভ� ভাষার �েয়াগ।

ভাবুন

েপা� করার আেগ
ভাবুন

ব�ু রা

েকবল ব�ু েদর সে�ই

সাইবার ম�ািনর �কারগিলর মেধয্ পেড়:

সদয়

সংযু� থাকুন

অনয্েদর �িত
সদয় েহান

পাসওয়াডর্

আপনার পাসওয়াডর্
েশয়ার করেবন না

আপনার েসিটংস

েগাপনীয়তা

েগাপন রাখুন

আঘাত

অনয্েদরেক আঘাত
করেবন না

হয়রািনমূলক: বারংবার অস�ত, হতাশাজনক বা ঘৃণয্
েমেসজ পাঠােনা।
ছ� পিরচয়: েকানও বয্ি�র সুনাম �ু � করার,
আ�মেণর আম�ণ জানােনার অথবা তােদর স�েকর্ সিঠক
বা বানােনা তথয্ েশয়ার করার উে�েশয্ েকানও বয্ি�র ছ�
পিরচয় ধারণ করা।
�কাশ করা: একিট �কাশয্ �ােন িশকােরর েগাপন বা
বয্ি�গত তথয্ েশয়ার করা।
বিহ�ার: ই�াকৃ ত ও �কাশয্ভােব কাউেক েকােনা েগা�ী
েথেক বিহ�ার করা ও বিহ�ােরর পর তােদরেক িনযর্াতন
করা।
িপছু েনওয়া: কাউেক ৈবদুয্িতন উপােয় “অনুসরণ
করা” এবং তােদরেক ল�য্ব� কের চমেক েদওয়ার,
�িত করার বা ভীিত-�দশর্ন করার উে�েশয্ েমেসজ
পাঠােনা।

িপতামাতা ও িশ�কগণ
েফসবুেক েযাগ িদন
এটা কীভােব কাজ কের তা বুঝুন
িনরাপত্তা ও দািয়� েশখান
তােদর েসিটংেস েগাপনীয়তা - পরী�া করন

বলু ন



ম�ান

ব�ু রা

যা করেবন না:চু প কের থাকা
যা করেবন:আপনার ব�ু েক
সাহাযয্ করা
ম�ােনর িবরে� িরেপাটর্ করা
আপনার িপতামাতােক বলুন
আপনার িশ�কেদরেক বলুন

আনে�� করুন



যা করেবন না:�িতি�য়া েদওয়া
যা করেবন:তারা যা বলেছ েসভ

কের রাখুন
েসই বয্ি�েক আনে�� করন
�ক করন
েকােনা ব�ু েক বলুন
েসই বয্ি�র িবরে� িরেপাটর্ করন

�ক করুন 

িরেপাটর্ করুꙌন

এই হল সাইবার ম�ািনেত আমােদর �িতি�য়া। আমােদর �েতয্কেক আমােদর ভূ িমকা পালন করেত হেব! আপনার ভূ িমকা পালন করন - ছাপার জনয্ ৈতির ফাইল েপেত
design@fuzion.ie-ইেমইল করন

েকােনা ঘটনার িরেপাটর্ করেত: www.paterson.k12.nj.us-এ PPS েহামেপেজ যান
এবং েপেজর এেকবাের নীেচ “AntiBullying Program”-এ ি�ক করন।
“Report Bullying”-এ েপেজর
ডানিদেকর আইকেন ি�ক করন।
HIB এর সং�া পড়ুন, “Continue”-এ ি�ক করন এবং আপনার েযাগােযােগর তথয্
সহ �িতিট টয্ােবর িববরণ পূরণ করন এবং হেয় েগেল “Submit”-এ ি�ক করন
অথবা েকবল 973-321-2404 ন�ের েফান করন।

এই stargirl99 েক এবং েস েকন
এইসব ককর্ শ কথাবাতর্ া বলেছ?

ম�ািনর তদ�কারী ে�া-চাটর্ �ি�য়া
ধাপ 1

ধাপ 2

েকােনা বয্ি�, িযিন েকােনা HIB এর ঘটনা �তয্� কেরেছন বা অনুভব করেছন,
িতিন �ু ল িডসি�ে�র ওেয়বসাইেটর HIBster িলংক মারফৎ নামিবহীনভােব
ঘটনািট িরেপাটর্ করেত পােরন।

�ু েলর কম� সদসয্েদরেক আইনতঃ HIB এর যাবতীয় ঘটনা ঘটনার িদেন �ু েলর
ি�ি�পােলর কােছ েমৗিখকভােব জানােত হেবএবং দু (2) িদেনর মেধয্ অনলাইেন
ঘটনার িরেপাটর্ পূরণ করেত হেব।

ধাপ 3

ধাপ 4

ঘটনার িরেপাটর্ পাওয়ার এক (1) িদেনর মেধয্ ি�ি�পােলর একজন ম�ািনসং�া��িতেরাধ িবেশষ� (Anti-Bullying Specialist - ABS)-েক তদ�ভার েদওয়া এবং
জিড়ত সকল িশ�াথ�র িপতামাতা বা অিভভাবকেক জানােনা আবশয্ক।

ABS এর দশিট (10) �ু ল-িদবেসর মেধয্ তদ� স�ূণর্ করা ও ফলাফল ি�ি�পােলর
কােছ জমা েদওয়া আবশয্ক।

ধাপ 5

ধাপ 6

সরকািরভােব বয্ব�া িনেত ি�ি�পাল ফলাফল(গিল) পযর্ােলাচনা করেবন এবং
সহকারী সুপািরে�নেডে�র কােছ দু (2) িদেনর মেধয্ সুপািরশ করেবন, েযিটর মেধয্
পড়েত পাের: হ�ে�প পিরেষবা, �িশ�ণ কাযর্�ম, শাি�, কাউে�িলং বা অনয্
েকােনা উপযু� বয্ব�া।

ম�ািনসং�া�-�িতেরাধ সম�ায়ক (ABC) যাবতীয় ঘটনা বা HIB এবং িশ�া
পষর্েদর (Board of Education’s) িনয়িমত ৈবঠেক গৃহীত বয্ব�া স�েকর্ িরেপাটর্
করেবন, যােদর গৃহীত বয্ব�ােক িনি�ত, �তয্াখয্ান বা পিরবতর্ ন করেত েভাট
েদওয়া আবশয্ক।

িশ�া েবােডর্র ৈবঠেকর পাঁচ (5) িদেনর মেধয্ িপতামাতােদরেক, তােদর িনেজর
িনেজর স�ােনর জনয্, তদে�র ফলাফল ও গৃহীত বয্ব�া স�েকর্ িলিখতভােব
জানােনা হেব।

িপতামাতাগণ িশ�া েবােডর্র িস�াে�র িবরে� আপীল করেত িশ�া েবােডর্র
কাযর্িনবর্াহী েসশেন একিট শনািনর অনুেরাধ করার অিধকার রেয়েছ। েবাডর্ এরপর
পরবত� িনয়িমত ৈবঠেক িপতামাতার অনুেরাধিটর পুনিবর্েবচনা করেব এবং একিট
িলিখত িস�া� জাির করেব।

ধাপ 7

ধাপ 9

ধাপ 8

ধাপ 10

েয সকল িপতামাতা তােতও েবােডর্র িস�াে� স�� না হেয় থােকন তেব েসই
িস�াে�র িবরে� NJ িশ�া কিমশনার (NJ Commissioner of Education) এর
কােছ আপীল করেত পােরন িযিন এিটেক িনি�ত, �তয্াখয্ান, পিরবতর্ ন করেবন বা
NJ �শাসিনক আদালত (NJ Administrative Courts) এর কােছ ে�রণ করেবন।

NJ �শাসিনক আদালেতর িবচারক েয েকােনা আপীেলর ে�ে� চূ ড়া� িস�া�
েনেবন।

পয্াটারসন িশ�া েবাডর্ েযৗন বাতর্ া পাঠােনা ও সাইবার ম�ািনিবষয়ক কাযর্িনবর্াহী দলেক িকছু িবষয়ব�
বয্বহােরর উে�েশয্ এই নিথিট ও MMA ৈতির করার জনয্ ধনয্বাদ জানাে�।

েযৗন বাতর্া পাঠােনা ও সাইবার ম�ািন িবষয়ক কাযর্ িনবর্ াহী দেলর সদসয্বৃ�
পােমলা এম. পাওেয়ল, েচয়ারপাসর্ ন
িথওেডার "িটেজ" েব�, েকা-েচয়ারপাসর্ ন
েরিন ময্াকিমলান, েকা-েচয়ারপাসর্ ন
অয্ানা অয্াডামস
িপটার অয্ািফিনেটা
িরমা বাে�ি�
সাইিলস কা�াল
র�াই কাসর্ওেয়ল
েশিরল কয়
শয্ারন ঈ�ন

জজর্ গারেবক
তািনয়া �ীন
িটেয়িশয়া িহলবাটর্
ভািজর্ িনয়া জয্াকসন
লাভন েজা�-ময্াকঈচানর্
কয্ািথ েলেপাের
জয্ািলন লাইড

মায়রা মািরন
ডবলু. েক�ার ময্াকডাওেয়ল
লেরন ওলসন
েহােখর্ ওেসািরয়া
ি�ি�ন পাগান
েরাকয্াল েসােটা
অয্া�িন �াইনা

