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মার্চ 9, 2016 

 
 
প্রিয় DeKalb স্কুল কম্যুনিটি, 

 

21শ শতকে, শিক্ষার্থীরা আগের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি পর্যুক্তি ব্যবহার করে। তারা বড় হচ্ছে 

হাতের কাছেই মোবাইল ডিভাইস নিয়ে, এবং ইন্টারনেট পরিণত হয়েছে সামাজিক খেলার মাঠে।  যেহেত ু

আজকাল সামাজিক মাধ্যম তথ্য আদন-প্রদানের তাৎক্ষণিক, সহজ এবং সাধারণ যোগসূত্র, তাই 

নিরাপদ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং অপরিহার্য্য। 

DeKalb কাউন্টি স্কুল ডিস্ট্রিক্ট (DCSD) শিক্ষারথ্ী ও কর্মচারির জন্য কল্াসে ও ক্লাসের বাইরে 

সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ওপর নির্দেশিকা দিতে যাচ্ছে।  

Dekalb.k12.ga.us-এ eBoard ওয়েবসাইটে DeKalb কাউন্টি বোর্ড অব এডুকেশন যখন ইন্টারনেটে 

গ্রহণযোগ্য ব্যবহার নীতি দিচ্ছে, তখন আমাদের নির্দেশিকা নিরাপদ অনলাইন আচরণবিধির জন্য 

দ্রুত রেফারেন্সের সুযোগ দিচ্ছে।  অনলাইনে আমাদের নির্দেশিকা দেখুন 

http://www.dekalb.k12.ga.us/communications সাইটে। 
 

ডিজিটাল পরিবেশে অংশগ্রহণ, সহযোগিতা, জ্ঞানার্জন ও শেয়ারিং (আদান-প্রদান) এখানে থাকলে 

সম্ভব।  প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তিত হয় বলে কিভাবে দায়িত্বশীলতার সাথে সামাজিক মাধ্যমে 

অংশগ্রহণ করা যায় তা শিক্ষার্থীদের শেখাতে আমাদের কম্যুনিটি অবশ্যই একযোগে কাজ করবে।  

এসব নির্দেশিকা ছাড়াও DeKalb কাউনট্ি স্কুল ডিস্ট্রিক্ট কার্যক্রম ও সম্পদের যোগান দেবে যা 

জ্ঞানের জগতে আমাদের কম্যুনিটির অবস্থান নিশ্চিত করার আরেকটি যোগাযোগ মাধ্যম 

সামাজিক মাধ্যমকে সমর্থন দেবে। 

দায়িত্বশীলতার সাথে আমাদের যুক্ত থাকতে দিন। 

 
 

শুভেচ্ছান্তে, 

 
 

Dr. R. Stephen Green 
Superintendent 
কাউন্টি স্কুল ডিস্ট্রিক্ট 
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ভূমিকা 
 DeKalb কাউন্টি স্কুল ডিস্ট্রিক্ট কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের 21শ শতকের প্রযুক্তি ব্যবহারকারী 

বিশ্ব সমাজে নিজেদের সফল করে গড়ে তোলার শিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ দিতে কঠোর পরিশ্রম করে।  

তাই এটা স্মরণ রাখা জরুরি যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক মাধ্যম ও ডিজিটাল 

যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা অবশ্যই উপলবধ্ি করতে হবে এবং দায়িত্বশীলতার সাথে 

ব্যবহার করতে হবে।

 DeKalb কাউন্টি স্কুল ডিস্ট্রিক্ট সামাজিক মাধ্যমের নীতিসহ এই ডক্যুমেন্ট 

শিক্ষার্থীদের জন্য সামাজিক মাধ্যমের নির্দেশিকা স্কুলে ও বাড়িতে সামাজিক মাধ্যমকে 

দায়িত্বপূর্ণভাবে ব্যবহারের উপায় সম্পর্কে এভাবে তথ্যের যোগান দেয়:

 সঠিক সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য সুপারিশ 

প্রদান; 

 সুস্থ ডিজিটাল ইমেজ তৈরি করার পন্থা সম্পর্কে ধারণা বিনিময়; এবং 

 

 সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সময় নিজেকে সুরক্ষিত রাখার উপায় খুুঁজে 

বের প্রক্রিয়া করা। 

 DCSD এর ইন্টারনেট গ্রহণোপযোগী ব্যবহার ও নিরাপত্তা নীতির সঙ্গে এই ডক্যুমেন্টের 

পর্যালোচনা করতে হবে।  পর্যালোচনা করতে এখানে ক্লিক করনু:  

https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicy/Policy
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সামাজিক মাধ্যম – সংজ্ঞায়িত 
 

 কম্যুনিটি ভিত্তিক ইনপুট, আন্তঃক্রিয়া, কনটেন্ট শেয়ারিং/আদান-প্রদান এবং 

সহযোগিতা করার জন্য অনলাইনের যোগাযোগ চ্যানেলসমূহের সমাবেশই হচ্ছে 

সামাজিক মাধ্যম।  DeKalb কাউন্টি স্কুল ডিস্ট্রিক্ট (DCSD)-এ সামাজিক মাধ্যম জরুরি, 

কারণ সামাজিক মাধ্যমের টুল অসাধারণ স্বচ্ছতা প্রদান করে, নাগাল প্রসারিত করে, 

সম্পৃক্তি লালন করে এবং বাইরের ও ভিতরের বিশ্বাসযোগ্য তথ্যে প্রবেশাধিকার 

বাড়িয়ে কার্যকর যোগাযোগে সহায়তা প্রদান করে। 

 সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের কিছু উদাহরণ:

 

 Facebook বা Twitter এর পাতায় আপডেটসমূহ পোস্ট করা 

 

 শিক্ষক সমৃদ্ধ Edmodo গ্রুপে অংশ গ্রহণ; বা 

 

 শিক্ষক প্রতিষ্ঠিত কোন Edmodo গ্রুপে যোগ দিন; বা 

 

 মানসম্পন্ন প্রকল্পে কাজ করতে YouTube এর ব্যবহার 

 
 

 

 

আপনার সেরাটা উপস্থাপনের জন্য ডিজিটাল 

ছবি প্রতিষ্ঠা করুন 

 আপনার অনলাইন ইমেজ আপনাকে তলুে ধরকু।

ব্লগে কিছু পোস্ট করলে, ভিডিও ও ছবি আপলোড করলে অথবা ওয়েবসাইটে মন্তব্য রেখে দিলে আপনার 

ডিজিটাল পদচিহ্ন বা খ্যাতি অনলাইনে থেকে যায়।  অনলাইন কার্যক্রম যাই হোক না কেন, বিবেচনায় রাখতে 

হবে যে শেয়ার করা সবকিছ ুস্থায়ী রেকর্ড হিসেবে থেকে যায়, এমনকি ডিলিটে ক্লিক করলেও। সুতরাং, 

অনলাইনে শেয়ারকৃত কনটেন্ট এবং যার সঙ্গে শেয়ার করলেন সেব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্ক হোন। 

আপনি জানতেন কি যে অর্থের বিনিময়ে সহযোগিতা পেতে বা ভর্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অনেক 

নিয়োগকারী ও কলেজ কর্তৃপক্ষ সামাজিক মাধ্যমে অনুসন্ধান চালান? ডিজিটাল বিশ্বে অনলাইনে আপনার 

পোস্ট আপনি কে তা চিনিয়ে দেয়। একটি সরল পোস্ট ডিগ্রি প্রাপ্তির কাছাকাছি নেবে অথবা পছন্দের 

কোন কোম্পানিতে বড় পদে আসীন করবে। নিজের সুবিধারথ্ে কিভাবে সামাজিক মাধ্যম বয্বহার করবেন 

তার কিছু  উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো: 
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 শীর্ষ সংবাদের গল্প নিয়ে ব্লগ শুর ুকরা 

 
 বিষয়ের ওপর জ্ঞানসমৃদ্ধ ফিডব্যাক (প্রতিক্রিয়া) প্রদান 

 
 একটি অনলাইন রিজিউমি (কাজের ইতিবৃত্ত) ও পেশাদারমূলক পোর্টফোলিও 

 
 জবাবদিহিমলূক হওয়া  



ইন্টারনেট IP ঠিকানার মাধ্যমে সবসময়ই পরিচিতি নির্ধারণ করা যায়।   

 সে বাড়ি কিংবা স্কুল যাই হোক না কেন সামাজিক মাধ্যমের সকল পরিবেশেই পোস্টকৃত কন্টেন্টের জন্য 

দায়বদ্ধ থাকতে হবে। কেবল নির্ভুল পোস্ট দিন এবং যা কিছ ুবলুন তার জন্য জবাবদিহি করবেন। 

 সামাজিক মাধয্মের অংশিদার হিসেবে পরিবার

অল্পবয়সী হলে, অনলাইনে যা কিছু করা হয় তার জন্য বাবামাকে দায়ী করা হয়। কোন্ তথ্য গোপন থাকবে 

আর কোনটি সবার সাথে শেয়ার করা যাবে সে ব্যাপারে বাবামা'র কাছে খোলাখুলি পরামর্শ নিন, বাবামার 

সামাজিক মাধ্যম সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক তাহলেও। বাবামা এবং / বা পরিবারের 

বিশ্বস্ত কারও সাথে নিজের সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট ও পাসওয়ার্ড শেয়ার করা হচ্ছে অনলাইনে 

নিজেকে সুরক্ষিত রাখার ভাল একটি পন্থা।  

দর্শক শ্রোতাদের কথা বিবেচনা করে 

দায়িত্বশীলতার সাথে পোস্ট দিন 

 শিকষ্াদানের জনয্ বয্বহতৃ সামাজিক মাধ্যমকে সমপ্র্সারিত শর্েণিককষ্ বিবেচনা করা হবে
 

কখনও কখনও সামাজিক মাধ্যম শ্রেণিকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং সক্ুলের শ্রেণিকক্ষের মতো 

অনলাইনেও একই বিধি প্রযোজ্য হবে।  উদাহরণস্বরূপ, স্কুলে ক্লাসের বন্ধুকে নিয়ে মজা করতে না পারলে 

অনলাইনেও তা করা যাবে না।  শিক্ষক অনুমতি না দিলে, যাদের জন্য এটা তৈরি করা হয়নি এমন শ্রোতা-

দর্শকদের জনয্ কনটেন্ট উন্মুক্ত করা যাবে না।  

 সবসময়ই সেরাটা উপসথ্াপন করতে হবে
 

ডিজিটাল বিশব্ বিমূর্ত ধারণা দেব, তবে প্রতারিত হওয়া যাবে না; এটি সামনাসামনি যোগাযোগের মতোই।  

কখনও কখনও লোকেরা বিশব্াস করে যে, অনলাইনে শেয়ারের জন্য কোন জবাবদিহিতা নেই, বরং অনলাইনে 

বা সামনাসামনি বলা সবকিছুর জন্য সবসময়ই আপনি দায়ী। সর্বদা নিজের সেরাটা উপস্থাপন করুন এবং 

ভাবুন যে কেউ একজন সবসময়ই পর্যবেক্ষণ করছেন এবং অনলাইন কার্যাবলির জন্য নজরদারি রাখছেন।  
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 চিনত্া ভাবনা করে পোসট্ করতে হবে

 

প্রায় সময়ই অন্যেরা পড়ে ফেলেছে এমন জিনিস প্রত্যাহার করে নিতে খুব দেরি হয়ে যায়।  

স্মরণীয় যে আবেগের পোস্ট হলে তা সুপারিশযোগ্য নয়।  সুস্থির হতে সময় নিন, ব্যবহার 

করছেন ডিভাইস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিন এবং পোস্ট করার আগে ভাবুন।  মনে রাখবেন 

অনলাইনের পোস্ট কখনও সম্পূর্ণ্ভাবে মুছে ফেলা যায় না, তাতে আপনার মনস্তাপ থাকুক 

আর নাই থাকুক।  সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করনু "আমি এই পোস্টটিকে মেনে নিতে চাই কিনা।" 

 
 

 

অনলাইনে প্রতিটি পদক্ষেপের গুরুত্ব রয়েছে 
 অনলাইনে সরুক্ষা

 
অনলাইনে সবসময়ই নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন। নিজেকে সুরক্ষা দেওয়ার পন্থাগুলির একটি হচ্ছে নিজের 

পাসওয়ার্ড গোপনীয় রাখ।  বন্ধ ুযত কাছেরই হোক না কেন তার সাথে পাসওয়ার্ড শেয়ার করা মোটেই শুভ 

বুদ্ধির পরিচায়ক নয়।  উদাহরণস্বরূপ, কাগজের টুকরোতে লেখা পাসওয়ার্ড বন্ধুর সাথে শেয়ার করলে, 

কাগজের টুকরোটি হারিয়ে যাবে না বা আর কারও চোখে পড়বে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। চাল ুকরা 

কম্পিউটার বা ভিজিটকৃত ওয়েবসাইটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাসওয়ার্ড সংরক্ষিত হচ্ছে না, তাও নিশ্চিত করতে 

হবে।  এছাড়াও, কেবল পরিচিত লোকের বন্ধতু্বের অনুরোধ রাখবেন এবং পোস্টটি স্বস্তিদায়ক না হলে, 

প্রয়োজনে বনধ্ুর তালিকা থেকে বাদ দিন বা পোস্টটি সম্পর্কে রিপোর্ট দিন।  আপনার সঙ্গে কখনও 

সশরীরে দেখা হয়নি এমন লোকের সাথেও অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারবেন, তবে সবসময়ই সতর্ক 

থাকতে হবে।  

শনাক্তকরণ বয্ক্তিগত বিস্তারিত তথ্য যেমন কোথায় থাকেন, সামাজিক নিরাপত্তা নমব্র, অথবা 

অবকাশে কোথায় থাকছেন, এগুলি অত্যন্ত খোলাখুলি হয়ে যাবে এবং পরিচিতির ব্যাপারে ছাড় দিতে হবে। 

উদাহরণ হিসেবে, বাড়ি ফিরে আসার পর অবকাশযাপনের ছবি পোস্ট করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। 
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 সামাজিক মাধয্ম ও ব্যক্তিগত বয্বহার 

 
সামাজিক মাধ্যমের ভিন্নতর ব্যবহার রয়েছে।  কখনও কখনও সামাজিক মাধ্যম ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহতৃ 

হয়, আবার কখনও এটি স্কুল সম্পর্কিত নিরদ্েশনার জন্য ব্যবহৃত হয়।  যখন সামাজিক মাধ্যম বিপর্যয়ের 

কবলে পড়ে, এমনকি ব্যক্তিগত কাজের সময় পোস্ট করা হয়, তখন স্কুলের সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজন 

পড়তে পারে এবং বাবামার সমম্েলন বা বরখাস্তের মতো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।  পর্কৃতপক্ষে, 

স্কুল সম্পর্কিত সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সময় কোন গোপনীয়তার অধিকার নাই।  স্কুল কর্তৃপক্ষ 

যেকোন সময় আপনার পোস্টের পর্যালোচনা করবেন।  এধরনের সাংঘর্ষিক বিষয় ঘটা এড়াতে হলে, 

শিক্ষার্থীর জন্য আচরণ বিধিমালা পর্যালোচনা করুন যা নিন্দনীয় আচরণের পাশাপাশি অনুপযুক্ত ডিজিটাল 

যোগাযোগ তথ্য নিষিদ্ধ করে।  শিক্ষার্থীর জন্য আচরণ বিধিমালা এখানে দেখুন 

http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/student- relations/code-of-student-conduct. 

 

 গোপনীয়তার সেটিংস পর্য়োজনমত সমনব্য় করনু

 
আপনার প্ল্যাটফরম অনুযায়ী সামাজিক মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন গোপনীয়তা সেটিং রয়েছে।  

দৃশ্যমান না করেই সময়ের সাথে সাথে কিছু পল্্যাটফর্ম ঐসব সেটিং পরিবর্তন করতে পারে।  তাই, সামাজিক 

মাধ্যম সরবরাহকারীদের করা পরিবর্তন সবসময়ই অনুসরণ করা জরুরি। এছাড়াও, পোস্টগুলি কারা দেখবে 

তা সীমায়িত করে দেওয়া যায়। কিছু পোস্টকে গোপনীয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে, যেমন ক্লাসের গ্রেড 

অথবা কলেজের পছন্দক্রম, অথবা উন্মুক্ত পোস্ট করতে পারেন, যেমন বষৃ্টির কারণে বাতিলকৃত গেমস।্   

মনে রাখতে হবে যে গোপনীয় সেটিংসমুহ কারা দেখতে পাবে তা সামাজিক মাধ্যম সরবরাহকারী কর্তৃক 

স্বয়ংক্রিয়ভাবে সন্নিবেশিত হয়। 
 

সাইবারবুলিইং(সাইবার দ ৌরাত্ম)--দে গুরুত্বের 

সাত্বে লিি 

 সীমারেখা টানা
 

ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তির মাধয্মে বাচ্চারা একে অপরকে ভয় দেখালে সাইবারবুলিইং ঘটে।  কখন 

সাইবারবুলিইং হয় তার একটি সুক্ষ্ণ সীমারেখা টানা যাবে। আপনি যাকে ক্ষতিহীন উত্ত্যাক্ত করা হিসাবে 

বিবেচনা করেন, অন্যের কাছে তা আঘাতমূলক হতে পারে।  সাইবারবুলিইং এর মধ্যে রয়েছে: 

 

 লোককে ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়া 

 স্কুল বা ব্যক্তির সম্পত্তির বিরদু্ধে হুমকিদান 
 অন্য কারও লগ ইন অথবা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অনুপযুক্ত বার্তা বা 

ইমেজ পাঠানো 

 অন্যের ভূয়া প্রোফাইল তৈরি 
 ওয়েবসাইট তৈরি করে অন্য কাউকে বিরক্ত করা, হুমকি দেওয়া অথবা 

সামাজিকভাবে নিঃসঙ্গ করা 

 অশ্লীল ছবি বা ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া 

 অশ্লীল বার্তা লিখে পাঠানো 

 লোকজন সম্পর্কে গুজব ছড়ানো ও মিথ্যা তথ্য পোস্ট করা 
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সাইবারবুলিইং এবং ডিজিটাল ব্যবহার ও ডিজিটাল অপব্যবহারের মধ্যে সীমারেখা টানা 

সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে এখানে যান  http://www.dekalb.k12.ga.us/bullying- 

awareness/index/additional-resources , 

http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/teasing.pdf , এবং 

http://cyberbullying.us/ , http://cyberbullying.us/resources/teens/ . 
 

 সাইবারবলুিইং নিয়ে রিপোরট্ করা

 

যদি বিশ্বাস থাকে যে আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ সাইবারবুলিইং এর আওতায় পড়েছেন, 

বাবামা/অভিভাবক, স্কুলের স্টাফ সদস্য বা আস্থাভাজন কোন বয়স্ককে বলে রিপোর্ট 

করুন। ঘটনাটিতে তাৎক্ষণিক বিপদের আশঙ্কা করলে 911 নম্বরে ফোন করনু। 

প্রতিহিংসামূলক জবাব দেবেন না এবং এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করুন যাতে এমন কোন বিধি 

ভঙ্গ না হয় যা শাস্তিমূলক পদক্ষেপের আওতায় আসবে। DCSD শিক্ষার্থীর জন্য এখানে 

আরও কিছু ইন্টারনেট নিরাপত্তা কৌশল দেওয়া হলো http://cyberbullying.us/report/ , 

http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/internet-safety-strategies-for- 

students.pdf এবং 

http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/cyberbullying. 
 

 পরিকলপ্না করনু

 

সাইবারবুলিইং এর অভিজ্ঞতা হয়েছে এমন ঘটনায়, পরিকল্পনা প্রণয়ন করা একটি ভালো 

ধারণা।  আপত্তিকর অনলাইন আচরণের ক্ষেত্রে কখনও উত্তর দেবেন না এবং যেকোন 

বার্তা সংরকষ্ণ করবেন যেন রিপোর্ট করার সময় সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে তা ব্যবহার করতে 

পারেন।  সাইবারবুলিইং নিয়ে রিপোর্ট সম্পর্কিত আরও তথ্য পেতে, এখানে যান 

http://cyberbullying.us/resources/teens/ . 
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নির্দেশিকা মেনে চলুন 
 নীতি পরয্ালোচনা করনু

 

সুস্থ অনলাইন যুক্ত সামাজিক মাধ্যম প্রতিষ্ঠায় এই নির্দেশিকা যখন সাহায্য করে, তখন 

ওয়েবসাইট ও অনলাইন সোশ্যাল মিডিয়া পাবলিশিং গাইডলাইন (পলিসি IFBGB) পর্যালোচনা 

জরুরি https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicyIFBGB 
 

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন: এই ডক্যুমেন্টে শুধু সাধারণ সুপারিশমালা রয়েছে এবং সামাজিক 

মাধ্যমের সকল সম্ভাব্যতা এর আওতায় আসেনি। স্টাফদের জনয্ সামাজিক মাধ্যম নীতিও 

দেখুন। 

#দায়িত্বশীলতার সাথে যুক্ত থাকনু 

   /DeKalbCountySchoolDistrict 

   @dekalbschools 

   @1dekalbschools 

   @dekalbschools 

   ফ্রি ডিস্টর্িকট্ মোবাইল অয্াপ ডাউনলোড করুন 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.dekalb.k12.ga.us  



DeKalb কাউন্টি স্কুল ডিস্ট্রিক্টের শিক্ষার্থীদের জন্য সামাজিক মাধ্যমের 
নির্দেশিকা, SY 2016 
1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, GA, 30083 পাতা 11 

BENGALI 

 

 


