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Snap inc. এ িম্মেত মরা-ৈরাৈরাে 
তেফ থথরি এিটি ভিঠি
প্রিয় মা-বাবা এবং অপ্িিাবক,

আপনার প্কশ�ার বা প্কশ�ারী সন্ানপ্ি একপ্ি Snapchat 
অ্াকাউন্ট তৈপ্র কশরশে। এখন কী হশব? আপপ্ন প্বিধাগ্রস্ত। 
আপনার ছেশে বা ছমশয় ছকন এমন একিা অ্াপ্লিশক�ন ব্বহার 
করশৈ চায় ছেখাশন ৈাশের ছবপ্�রিাগ কনশিন্ট প্িফল্টিাশব মুশে 
োয়? সামাপ্িক লি্ািফম্মগুপ্ে ক্রমাগৈ পপ্রবপ্ৈ্ম ৈ হশছে এবং 
আমরা বুপ্ি ছে এর সাশে ৈাে রাখা কপ্িন ব্াপার। রিশ্ন এবং উশবিগ 
োকা স্ািাপ্বক, এবং আমরা আ�া কপ্র ছে আপপ্ন এই গাইিপ্ি 
Snapchat সম্পশক্ম  প্�খশৈ এবং আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী 
সন্ানশক প্�প্ষিৈ ও ষিমৈায়ন করার একপ্ি িুে প্হসাশব সহায়ক 
বশে মশন করশবন।

আমরা বুপ্ি ছে আপপ্ন এ প্বষশয় প্নপ্চিৈ হশৈ চান ছে আপনার 
প্কশ�ার/প্কশ�ারী সন্ান আমাশের অ্াপ্লিশক�নপ্ি ব্বহার করার 
সময় ছেন িােিাশব সুরপ্ষিৈ এবং অবগৈ োশক। আমাশের েষি্ 

প্কশ�ার-প্কশ�ারীশের ৈাশের সৃিন�ীেৈা এবং প্নিস্ সত্াশক 
রিকা� করার িন্ একপ্ি মঞ্চ সরবরাহ করা। অপপ্রপ্চৈ নয়, 
ঘপ্নষ্ঠ বনু্শের সাশে ছোগাশোগ রাখার মিাোর উপায় প্হসাশব 
অ্াপপ্ি তৈপ্র করা হশয়প্েে বশে Snapchat গৈানুগপ্ৈক ছসা�্াে 
প্মপ্িয়ার ছেশক আোো।

মা-বাবা-ছের িন্ এই গাইিপ্ি আমরা তৈপ্র কশরপ্ে আপনাশক 
অপ্ৈপ্রক্ত ৈে্ সরবরাহ করার িন্ ো আপনাশক এবং আপনার 
পপ্রবারশক প্নরাপশে প্নশিশক রিকা� করার িন্, মুহুৈ্ম প্িশক 
উপশিাগ কশর বাঁচশৈ পারার িন্, প্বশ্ব সম্পশক্ম  িানার িন্ 
এবং এক সাশে মিা করার িন্ ষিমৈা ছেয়। আমরা আ�া কপ্র 
আপনার প্কশ�ার-প্কশ�ারী সন্ানপ্ি অনোইশন কী করশে ছস 
সম্পশক্ম  ৈাশের সাশে ছখাোশমো ও সৎ কো-বাৈ্ম া চাপ্েশয় োওয়ার 
িন্ এপ্িশক সহায়ক বশে মশন করশবন। 

মরন েরাখরৈন, আমেরা আপনরাে এৈং আপনরাে ভিরিরাে/ভিরিরােী 
িন্রারনে িনট্যই এখরারন েরয়ভে!

 - Snap.inc এ িম্মেত থে মরা-ৈরাৈরা েরয়রেন

অন্ান্ লি্ািফম্মগুপ্ের প্বপরীশৈ, আমরা সব্মিনীনিাশব মন্ব্ 
করার অনুমপ্ৈ প্েই না, এবং আমাশের প্িফল্ট ছসপ্িংস-এর অে্ম 
হে একিন Snapchatter ছকবে ছসই ব্প্ক্তর বাৈ্ম াগুপ্েই পাশব 
োশের ছস বনু্ প্হসাশব েুক্ত কশরশে। 

বনু্শের সাশে কো বোর বাইশরও পপ্রবাশররও প্নশিশের মশধ্ 
ছোগাশোগ বিায় রাখার িন্ Snapchat েেু্ম ান্। Snapchat 
আপনাশক মিাোর এবং হােকািাশব ছোগাশোগ তৈপ্র করার 
িন্ আপনার সৃিন�ীেৈাশক ব্বহার করশৈ সহায়ৈা কশর! 
এশক অপশরর সাশে মিা করার িায়গা এপ্ি (প্ক করশৈ হশব ৈার 
ৈাপ্েকা বা োো বাসন ছধায়ার িন্ প্রমাইন্ার প্েশয় আপনাশক 
উপ্বিগ্ন করা নয়)। পপ্রবশৈ্ম , আপপ্ন মিাোর ফশিা পািাশনা এবং এই 
মুহুৈ্ম প্িশক রিাণবন্ কশর ৈুশে (আপনার ক্াশমরা ছরােপ্ি আিশক 
না ছরশখ!) ছবঁশচ োকার সুশোগ পান। আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী 
েখন স্কু শে ৈখন আপনার পপ্রবাশরর ছপাষ্প্ির ফশিা ছনওয়ার িন্ 
Snapchat ব্বহার করুন বা আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী সন্ানশক 
হাসাশৈ আমাশের ছেন্সগুপ্ে েুক্ত করুন! 

আমরা বুপ্ি ছে ছোগাশোশগর সুপ্বধাশে্ম ব্বহার করা ছে ছকানও 
অ্াপ্লিশক�নশক অপব্বহার করার সম্াবনা ছেশকই োয়, এ 
কারশণই আমরা আমাশের লি্ািফম্মশক সুরপ্ষিৈ রাখশৈ, েশেষ্ট 
সময়, সংস্ান এবং �প্ক্ত প্নশয়াগ কপ্র এবং কশর ছেশৈ োকব। 
অ্াপ্লিশক�ন-মধ্বৈতী অপ্িশোগ িানাশনার ব্াপক ব্বস্া, 
আমাশের কপ্মউপ্নপ্ির প্নশে্ম প্�কা এবং বহু ধরশণর সপ্ক্রয় সুরষিা 
অং�ীোপ্রত্ব-এর সাহাশে্ আমরা আমাশের প্কশ�ার-প্কশ�ারীশের 
আস্স্ত করশৈ পাপ্র ছে ৈাশের প্নরাপত্া আমাশের অগ্রাপ্ধকার। 

"আমার কিশ�ার/কিশ�ারী 
সন্ান কিন এমন অ্াকলিশি�ন 
ব্বহার িরশে চায় কেখাশন 
োশের কবক�রভাগ িনশেন্ট 
কিফল্টভাশব মুশে কেওয়া 
হয়?"
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মা-বাবা বা প্�ষিক প্হসাশব, আপপ্ন হয়ৈ িাশনন ছে 
ছমশসি পািাশনা এবং ক্াশমরা অ্াপ্লিশক�ন প্হসাশব 
Snapchat ব্বহার প্কশ�ার-প্কশ�ারীশের মশধ্ 
আিকাে ৈাশের বনু্শের সাশে ছোগাশোশগর অন্ৈম 
উপায়গুশোর মশধ্ একপ্ি। রিেম ছেশকই, আমরা েশূর 
োকা রিকৃৈ বনু্শের মশধ্ সংশোগ স্াপন এবং ছসই 
মুহুৈ্ম প্িশৈ োশৈ প্নশিশক ৈারা স্ছেশদে রিকা� করশৈ 
পাশর ছসপ্েশক মশনাপ্নশব� কশরপ্ে। মানুষ ৈাশের 
ক্াশমরা ব্বহার কশর োশৈ স্ছেশদে প্নশিশক রিকা� 
করশৈ পাশর ৈার একপ্ি িুে প্হসাশব Snapchat তৈপ্র 
করা হশয়প্েে।

Snapchat-ছক ইছোকৃৈিাশব গৈানুগপ্ৈক ছসা�্াে 
প্মপ্িয়াগুপ্ের ছচশয় এমনপ্েক ছেশক আোোিাশব 
তৈপ্র করা হশয়শে, ো এপ্িশক আমাশের কপ্মউপ্নপ্ির 
িন্ আরও প্নরাপে কশর ৈুশেশে। আমরা 
Snapchat এবং অন্ান্ লি্ািফম্মগুপ্ের েোেে 
ব্বহার সম্পশক্ম  মা-বাবা এবং সন্াশনর মশধ্ প্নয়প্মৈ 
কো-বাৈ্ম া হওয়াশক উৎসাহ ছেওয়ার িন্ই আমরা 
এই গাইিপ্ি তৈপ্র কশরপ্ে।

3

Snapchat 101
Snapchat িী?
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ৈহু ভিজ্রাভিত িরাধরােণ প্শ্গুভি
আমাশের ক্াশমরার মাধ্শম, ছিক্সি ছমশসি সীমাবদ্ধৈা অপ্ৈক্রম কশর, 
আমাশের সৃিনাত্মক সরঞ্ামগুপ্ে ব্বহার কশর একপ্িমাত্র Snap-এর 
মাধ্শম আরও অশনক কো বেশৈ পারার প্বষয়প্ি সম্ব কশর আমরা 
মানুশষর কাশে প্নশিশক রিকা� করার একপ্ি উপায় হাপ্ির কশরপ্ে। 
Snapchat-এ, আপনার কাশে োরা সবশচশয় মূে্বান ৈাশের সাশে 
আপপ্ন স্ািাপ্বক োকশৈ পাশরন। আপনার সব্মাপ্ধক প্িজ্াপ্সৈ সাধারণ 
রিশ্নগুপ্ের উত্র এখাশন ছেওয়া হে: 

1  অট্যরাপটি িীিরারৈ িরাি িরে?

আপপ্ন ছকানও অ্াকাউশন্ট সাইন আপ করার পশর এবং আপনার 
Bitmoji তৈপ্র করার পশর, এক্সশলিার করা শুরু কশর প্েশৈ পাশরন! 
Snapchat-এ 5 প্ি ি্াব রশয়শে (বাম ছেশক িাশন): মানপ্চত্র, চ্াি, 
ক্াশমরা, গল্প এবং স্পিোইি। Snapchat ক্াশমরায় ছখাশে। 

ছকানও ফশিা ছৈাোর িন্ ক্াশমরা আইকনপ্িশৈ ছকবে ি্াপ করুন 
বা একপ্ি প্িপ্িও ৈুেশৈ ধশর রাখুন। আপপ্ন বনু্শের কাশে "Snaps" 
নাশম ফশিা বা প্িপ্িও পািাশৈ পাশরন, ো অপপ্রপ্চৈশের কাে ছেশক 
সহশি বাৈ্ম া পািাশনার সুপ্বধাশে্ম প্িিাইন করা হয়প্ন। আপপ্ন েখন রিেম 
ছকানও অ্াকাউন্ট তৈপ্র কশরন, ৈখন প্িফল্টিাশব, আপপ্ন োশক বনু্ 
প্হসাশব ছোগ কশরন প্ন ৈার ছকানও বাৈ্ম া পাশবন না। 

কনশেশি কমশে 
ধরুন!

2  আমরারি Snaps িম্পরি্ম  আেও ৈিুন? 

বাস্তব িীবশনর কশোপকেশনর মশৈাই দ্রুৈ এবং সহি ছোগাশোশগর 
িন্ Snapগুপ্ে তৈপ্র! এ কারশণই েখন আপপ্ন 
ছকানও বনু্র কাশে Snap পািান, ৈখন Snap 
প্িফল্টিাশবই মুশে োয়, প্িক ছেিাশব কো 
বো �শদের ছষিশত্র হয়। আমরা প্বশ্বাস কপ্র 
প্িক এইিশন্ই রিপ্ৈপ্েন Snapchat িশু়ে 
সপ্ৈ্কাশরর কশোপকেন চেশৈ োশক।

মশন রাখশবন, Snapগুপ্ে প্িফল্টিাশব মুশে 
োওয়ার িন্ প্িিাইন করা হশেও, বনু্রা 
এর পরও প্্রিন�ি প্নশৈ পাশর, প্্রিনপ্ি ছরকি্ম  করশৈ 
পাশর বা অন্ একপ্ি প্িিাইস ব্বহার কশর এপ্ি ক্াপচার করশৈ পাশর।

3  Snap-এে িেুষিরা মরানিগুভি িী িী? 

Snapchat-এর সমস্ত  ব্বহারকারীশক   অব�্ই Snap-এর  পপ্রশষবার 
�ৈ্ম াবেী   এবং  কপ্মউপ্নপ্ির প্নশে্ম প্�কা ছমশন চেশৈ হশব, ো ঘৃণাত্মক 
বক্তব্, তবষম্, িুে ৈে্, ধমকাশনা, হয়রাপ্ন, প্হংসাত্মক প্বষয়বস্তু 
এবং আরও অশনক প্কেুশক প্নপ্ষদ্ধ কশর। 
Snap-এ এই নীপ্ৈগুপ্ে তৈপ্র এবং বেবৎ 
করার িন্ প্নশবপ্েৈ একপ্ি েে রশয়শে। 

আমরা কীিাশব আমাশের ব্বহারকারীশের 
সুরষিা প্েই ছস সম্পশক্ম  আরও িানশৈ, 
আমাশের ছগাপনীয়ৈা ছকন্দ্রপ্ি ছেখুন।

4  অট্যরািরাউন্ট বতভে িেরাে 
িনট্য ভি থিরানও ৈয়িিীমরাে প্রয়রািন আরে? 

হ্াঁ। 13 বেশরর কম বয়সী কাশরার অ্াকাউন্ট তৈপ্র বা Snapchat 
ব্বহার করার অনুমপ্ৈ ছনই এবং আমরা 13 বেশরর কম বয়সী কারও 
কাশে আমাশের পপ্রশষবাগুপ্ে প্েই না। েপ্ে আপনার একিন 13 বেশরর 
কমবয়সী সন্ান Snapchat ব্বহার কশর, আমাশের কাশে অব�্ই 
আপনার সন্াশনর ইউিারশনম এবং আপনার সশগে সম্পশক্ম র োচাই 
করার রিমাণপত্র প্েশয় ছোগাশোগ করুন। 

আপপ্ন কার সশগে প্িপ্নসপত্র ছ�য়ার করশবন, কীিাশব 
করশবন এবং ছসগুপ্ে Snapchat-এ কৈষিণ ধশর ছেখা োশব 
এই সবই আপনার প্নয়ন্ত্রশণ।

24HR

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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    আমরা িাে্যিরী গাইিোইন তেকর 
িরশে, আমাশের Snapchatter-
কের রক্া িরশে এবং সৃেন�ীেো 
এবং আত্ম-প্রিাশ�র েন্ এিটি 
কনরাপে, মোোর পকরশব� 
সরবরাশহর কেশি মশনাকনশব� িকর। 
েকে আপনার কিশ�ার/কিশ�ারী 
সন্ানটি িখনও অসুরকক্ে অনুভব 
িশর, োহশে োশের সব্যো এটি 
আমাশের োনাশনা উকচে।

5  আভম িীিরারৈ আমরাে ভিরিরাে/ভিরিরােী 
িন্রানরি Snapchat-এ িেুভষিত থরািরত িরাহরােট্য 
িেরত পরাভে? 

Snapchat ইছোকৃৈিাশব পুশরাশনা ছসা�্াে প্মপ্িয়ার ছেশক 
আোোিাশব তৈপ্র করা হশয়শে—এমন উপাশয় ো এপ্িশক আমাশের 
কপ্মউপ্নপ্ির িন্ আরও প্নরাপে কশর ৈুশেশে। Snapchatপ্ি বনু্ এবং 
প্রিয়িনশের সাশে সংশোগ স্াপন এবং ছোগাশোশগর স্ান, ৈশব কীিাশব 
সুরপ্ষিৈ োকশবন ৈা িানা গুরুত্বপূণ্ম। আমাশের নীপ্ৈ, আমাশের প্িম 
সম্পশক্ম  আরও িানশৈ এবং মা-বাবা এবং প্�ষিকশের ৈশে্র িন্, 
আমরা ছিারাশোিাশব আমাশের প্নরাপত্া ছকন্দ্রপ্ি পপ্রে�্মন করার 
পরাম�্ম প্েই। আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী সন্াশনর িন্ কশয়কপ্ি সু-
পরাম�্মগুপ্ের মশধ্ রশয়শে: একপ্ি �প্ক্ত�ােী পাসওয়াি্ম  তৈপ্র করা, 
ৈাশের ইশমে এবং ছমাবাইে নম্বর োচাই করা, ছকবেমাত্র ৈাশের বাস্তব 
িীবশনর পপ্রপ্চৈ ছোশকর কাে ছেশক বনু্শত্বর অনুশরাধ গ্রহণ করা এবং 
আমাশের কপ্মউপ্নপ্ির প্নশে্ম প্�কাগুপ্ে প়ো োশৈ ৈারা ৈাশের বনু্শেরও 
এই পে অনুসরণ করশৈ সহায়ৈা করশৈ পাশর! 

6  আভম িীিরারৈ িেুষিরা িংক্রান্ ভৈষয় ভনরয় 
এিটি ভেরপরার্ম িেৈ? 

আমরা আমাশের কপ্মউপ্নপ্ির িন্ অ্াপ্লিশক�ন-মধ্বৈতী অপ্িশোগ 
এবং অফ-লি্ািফম্ম রিপ্ৈপ্ক্রয়া িানাশনার মাধ্শম অনুপেুক্ত 
ব্বহারকারী এবং প্বষয়বস্তু �নাক্তকরশণর িন্ ছোগাশোগ করাপ্িশক 
সহি কশর প্েশয়প্ে। ব্বহারকারীরা অ্াপ্লিশক�ন-মধ্বৈতী প্রশপাপ্ি্মং 
ব্বস্া, আমাশের সহায়ৈা ছপাি্মাে এবং Snapchat সহায়ৈা 
Twitterঅ্াকাউশন্টর মাধ্শম ছে ছকানও প্বষয়বস্তু সম্পশক্ম  অপ্িশোগ 
িানাশৈ পাশর। আমরা Snapchat উন্নৈ করশৈ আমাশের কপ্মউপ্নপ্ির 
প্নশে্ম প্�কা এবং সামপ্গ্রক মৈামৈ অনুসাশর পেশষিপ প্নই। 

দ্রষ্ৈট্য: আপপ্ন েপ্ে মশন কশরন ছে ছকউ ৈাৎষিপ্ণকিাশব প্বপশে পশ়েশে, 
সশগে সশগে আপনার স্ানীয় আইন রিশয়াগকারী সংস্ার সাশে ছোগাশোগ 
করুন।

"বাস্তব েীবশন আপনার 
পকরকচে কেমন কোিশের 
িাে কেশিই কিবেমাত্র 
বনু্শবের অনুশরাধ গ্রহণ 
িরুন।"

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/report-abuse-in-app
https://twitter.com/snapchatsupport
https://twitter.com/snapchatsupport
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       িট্যরার িরুন: 

রিেম ছেশকই, আমরা আোো িায়গায় োকা রিকৃৈ 
বনু্শের প্নশিশের মশধ্ সংশোগ স্াপন করশৈ 
সহায়ৈা করা এবং িীবশনর ছসই মুহুৈ্ম প্িশৈ োশৈ 
ৈারা স্ছেশদে প্নশিশক রিকা� করশৈ পাশর ৈার 
ওপর মশনাপ্নশব� কশরপ্ে। Snapchat প্িপ্িও, 
ফশিা, অপ্িও এবং ছিক্সি চ্ািগুপ্ের পা�াপাপ্� 
ছফান এবং প্িপ্িও কে করারও সুশোগ ছেয়। 
বাৈ্ম াগুপ্ে প্িফল্টিাশব মুশে ছফো হয়, এবং ছকানও 
ব্বহারকারী োর সাশে ৈাশের এখনও বনু্ত্ব হয়প্ন 
ৈাশের কাে ছেশক সরাসপ্র চ্াি গ্রহণ করশৈ 
পাশর না।

       িট্যরারমেরা: 

Snapchat স্য়ংপ্ক্রয়িাশব ক্াশমরায় ছখাশে। এখাশনই আপপ্ন 
Snapগুপ্ে - প্িপ্িও বা ফশিা প্নশৈ পাশরন। একপ্ি Snap তৈপ্র হওয়ার 
পশর এপ্ি প্ফল্টার, ছিক্সি, প্টিকার, সংেুপ্ক্ত এবং আরও অশনকগুপ্ে 
সৃিনাত্মক সরঞ্ামগুপ্ের সাশে স্তশর স্তশর সািাশৈ পাশরন। একপ্ি 
Snap: 

• একপ্ি চ্াশি পািাশনা ছেশৈ পাশর

• ছমশমাপ্রশি ছসি করা ছেশৈ পাশর

• আমার গশল্প েুক্ত করা ছেশৈ পাশর বা একপ্ি 
ব্প্ক্তগৈ গল্প বা কাটিম গল্প তৈপ্র করা হশৈ 
পাশর 

• মুশে ছফো ছেশৈ পাশর

Snapchat কখন Snap এবং চ্ািগুপ্ে মুশে ছফেশব ছস সম্পশক্ম  
অপ্ৈপ্রক্ত ৈশে্র িন্, অনুগ্রহ কশর এখাশনআমাশের সহায়ৈা প্নবন্প্ি 
ছেখুন। এই �ৈ্ম গুপ্ে সম্বশন্ আশরা ছেখশৈ 12 পৃষ্ঠা ছেখুন!

       গল্পগুভি: 

এখাশন Snapchatterরা ৈাশের বনু্, স্রষ্টা এবং প্বসৃ্তৈ Snapchat 
কপ্মউপ্নপ্ির গল্পগুপ্ে ছেখশৈ পাশরন! এখাশনই আপপ্ন Discover এবং 
"আপনার িন্" প্বকশল্পর সাবপ্্রিপ�নগুপ্ে ছেখশৈ পারশবন।

       স্পরিরাইর: 

Snapchat কপ্মউপ্নপ্ির 
বিারা তৈপ্র করা সবশেশক 
প্বশনােনমূেক Snap-গুপ্ের 
ওপর স্পিোইি আশো ছফশে। 
আপনার কশন্টশন্টর মশধ্ ওপর-
প্নচ ছসায়াইপ কশর এক্সশলিার 
করুন। আপপ্ন েপ্ে এমন 
প্কেু ছেখশৈ ছপশয় োশকন 
ছেিা আপপ্ন আরও ছেখশৈ 
চান, এিাশক ছফিাপ্রি করার 
িন্ হাি্ম-এ ি্াপ করুন এবং 
আপনার প্ফিশক প্নশির িন্ 
পেদেসই কশর ৈুেুন!

Snapchat িীিরারৈ ৈট্যৈহরাে িেরৈন

মখুট্য বৈভিষ্ট্যগুভি
অ্াপপ্ি ছনপ্িশগি করশৈ আপনাশক সহায়ৈা করার িন্, নীশচ 
Snapchat-এর রিােপ্মক কশয়কপ্ি প্বষয় ছেশখ প্নন। তবপ্�ষ্ট্গুপ্ের 
একপ্ি সম্পূণ্ম ৈাপ্েকার িন্, 12-পৃষ্ঠায় আমাশের Snap �দেিান্ারপ্ি 
ছেখুন।

প্থম ভৈষয় প্থরম:: Snapchat-এ শুধুমাত্র ফশিা ও প্িপ্িও বাৈ্ম া 
পািাশনা ো়োও অশনক প্কেু আশে।  অ্াপপ্িশৈ 5 প্ি ি্াব রশয়শে (বাম 
ছেশক িান প্েশক): Snap মানপ্চত্র, চ্াি, ক্াশমরা, গল্প এবং স্পিোইি।

      Snap মরানভিত্র:  

Snap মানপ্চত্র আমাশের কপ্মউপ্নপ্িশক ৈাশের প্রিয় বনু্ এবং প্বশশ্বর 
প্বপ্িন্ন িায়গার সাশে সংেুক্ত কশর। আমাশের সমস্ত ছরিািাক্টগুপ্ের 
মশৈাই, Snap মানপ্চত্রপ্িও ছগাপনীয়ৈাশক অগ্রাপ্ধকার প্েশয় তৈপ্র করা 
হশয়প্েে এবং সমস্ত ব্বহারকারীর িন্ অবস্ান ছ�য়ার কশর ছনওয়া 
প্িফল্টিাশব বন্ রশয়শে। ছকানও Snapchatter েখন রিেমবাশরর 
িন্ Snap মানপ্চত্র খুেশব, ৈখন ৈারা কাশের সাশে ৈাশের অবস্ান 
ছ�য়ার করশৈ চাইশব ৈা প্নব্মাচন করার 
অনুশরাধ িানাশনা হশব - ৈা ৈাশের সমস্ত 
বনু্, ছবশে ছনওয়া কশয়কিন বা ছকউই নয় 
(িুৈুশ়ে ছমাি) হশৈ পাশর। Snap মানপ্চশত্রর 
স্ানগুপ্ে Snapchatterছের ছোকান-
বািাশরর সময় এবং পে্মাশোচনাগুপ্ে 
ছেখায়, ছসখান ছেশক প্িপ্নষপত্র ছকনা এবং 
ছিপ্েিাপ্রর অি্ম ার ছেওয়ার সুশোগ কশর 
ছেয়।

https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
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আমরারদে থগরাপনীয়তরাে নীভতিমহূ
Snapchat-এ থগরাপনীয়তরা

Snap-এ, আমরা আপনার ছগাপনীয়ৈাশক অগ্রাপ্ধকার ছেই। 
আমরা িাপ্ন ছে রিপ্ৈবার আপপ্ন Snapchat, বা আমাশের 
অন্ ছকানও পণ্ ব্বহার কশরন আপনার আস্া অপ্ি্মৈ হয় - 
এিন্ আমরা অন্ান্ রিেুপ্ক্ত সংস্াগুপ্ের ৈুেনায় আপনার 
ৈে্গুপ্ের রিপ্ৈ অন্ধরশণর মশনািাব ছেখাই।

েপ্েও আমাশের পণ্গুপ্ে ক্রমাগৈ পপ্রবপ্ৈ্ম ৈ হশছে, আমাশের 
ছগাপনীয়ৈা নীপ্ৈগুপ্ে অপপ্রবপ্ৈ্ম ৈই আশে:

• আমরা সৎিাশব ও ছখাোখুপ্ে কোবাৈ্ম া বপ্ে

• আপপ্ন প্িক কশরন কীিাশব আপপ্ন প্নশিশক রিকা� 
করশবন

• আমরা ছগাপনীয়ৈার কো মাোয় ছরশখই প্িিাইন কপ্র

• আপনার ৈে্ আপপ্নই প্নয়ন্ত্রণ কশরন

আমরা কীিাশব আপনার ছগাপনীয়ৈাশক সবশচশয় ছবপ্� 
অগ্রাপ্ধকার প্েশয় োপ্ক, ছস সম্পশক্ম  আরও িানার িন্, 
আমাশের ছগাপনীয়ৈা ছকন্দ্রপ্ি ছেখুন, ছেখাশন আপপ্ন আমাশের 
ছগাপনীয়ৈার আে�্ম, আমাশের ছগাপনীয়ৈা নীপ্ৈগুপ্ে সম্বশন্ 
আরও প্ব�ে প্ববরণ পাশবন এবং গুরুত্বপূণ্ম প্বষয়গুপ্ের 
সংপ্ষিপ্তসার িানশৈ চাইশে অনুগ্রহ কশর আপনার ছগাপনীয়ৈা, 
ব্াখ্া করা হশয়শে পে্মাশোচনা করুন।

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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4  এররা ৈনু্রদে মরধট্য েরাখুন : আপনার ঘপ্নষ্ঠ বনু্শের সাশে 
ছোগাশোগ রাখার িন্ই Snapchat তৈপ্র করা হশয়প্েে। আমরা 
আপনাশক পরাম�্ম ছেব ছে আপপ্ন বাস্তব িীবশন ছচশনন এমন ছোশকর 
সশগেই ছকবেমাত্র বনু্ত্ব করুন বা ৈাশের কাে ছেশকই বনু্শত্বর অনুশরাধ 
গ্রহণ করুন। আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী সন্ানশক মশন কপ্রশয় প্েন ছে 
অনোইশন পপ্রপ্চৈ হওয়া ছকানও ব্প্ক্তর সাশে ছেখা করা প্নরাপে নয়!

5  আপনরাে থগরাপনীয়তরা থিটিংি পেীষিরা িরুন : ছক 
আপনাশক Snap পািাশৈ পাশর, আপনার গল্পগুপ্ে ছেখশৈ বা আপনার 
ছসপ্িংশস Snap মানপ্চশত্র আপনার অবস্ান ছেখশৈ পাশর ৈা ছবশে 
প্নন। প্িফল্টিাশব, ছকবেমাত্র আপনার বনু্রা সরাসপ্র আপনার সশগে 
ছোগাশোগ করশৈ বা আপনার গল্প ছেখশৈ পারশবন।

6  মরানভিরত্র আপনরাে অৈস্রান িরাস্টমরাইি িরুন : 
আপপ্ন আপনার সাশে েুক্ত োকা সমস্ত বনু্র সাশে আপনার অবস্ান 
ছ�য়ার করা ছবশে প্নশৈ পাশরন, ছকবে প্নব্মাপ্চৈ বনু্শের একপ্ি গ্রুশপর 
সাশে, অেবা আপপ্ন প্গ্রি ছেশক ছবপ্রশয় ছেশৈ চাইশে এমনপ্ক িুৈুশ়ে 
ছমািও চােু করশৈ পাশরন। আপপ্ন েখন অ্াপ্লিশক�নপ্ি ব্বহার করশেন 
ৈখনই ছকবেমাত্র Snap মানপ্চত্র আপনার অবস্ান আপশিি কশর এবং 
আপনার প্নব্মাচন করা ছোকশের সাশেই ছকবে আপনার অবস্ানপ্ি 
ছ�য়ার কশর! 

7  আমরাে গল্পটি থি থদখরত পরারে তরা পভেৈত্ম ন 
িরুন :প্িফল্ট ছগাপনীয়ৈার ছসপ্িংপ্ি হ'ে ছকবেমাত্র আপনার েুক্ত 
করা Snapchatter-রাই আপনার গল্প ছেখশৈ পারশব। আপপ্ন েখন 
আপনার গল্পপ্িশৈ Snap ছপাটি করশবন ৈখন আপনার ছগাপনীয়ৈার 
ছসপ্িং ছসই Snapপ্ির িন্ই োগু োকশব, এমনপ্ক আপপ্ন পশর ছসপ্িংপ্ি 
পপ্রবৈ্ম ন করশেও।

8  Snapchat-এ ভনে্মরাতরনে ভৈষরয় অভিরেরাগ 
িরুন : আপপ্ন সবসময়ই হয়রাপ্ন, হুমপ্ক, বা সুরষিা সংক্রান্ অন্ 
ছকানও উশবিগ সহ Snapchat-এ প্নে্মাৈন সম্বশন্ অপ্িশোগ করশৈ 
পাশরন। েপ্ে ছকউ আপনার অস্প্স্তর কারণ হয় ৈাহশে আপপ্ন ছসই 
Snapchatter-ছক ব্লকও করশৈ পাশরন এবং ছে ছকানও গ্রুপ চ্াি ছেশ়ে 
ছবপ্রশয় ছেশৈ পাশরন। অপ্িশোগ করশৈ, একপ্ি Snap বা গশল্পর ওপর 
প্িপুন ও ধশর োকুন এবং "Snap প্রশপাি্ম করুন" ছবাৈামপ্ি প্নব্মাচন ি্াপ 
করুন। 

9   ৈনু্রি িেরারনরা এৈং ব্লি িেরাে মরধট্য পরাথ্মিট্য:  
আপপ্ন েখন আপনার বনু্শের ৈাপ্েকা ছেশক কাউশক সপ্রশয় ছফশেন, 
ৈারা আপনার ব্প্ক্তগৈ ছকানও গল্প ছেখশৈ পায় না, ৈশব এরপশরও 
ৈারা আপনার ছকানও ছে কশন্টন্টগুপ্ে সাব্মিনীশন ছসি করা আশে 
ছসগুপ্ে ছেখশৈ পারশব। আপনার ছগাপনীয়ৈা ছসপ্িংশসর ওপর প্নি্ম র 
কশর ৈারা হয়ৈ এরপশরও আপনার সশগে চ্াি করশৈ বা Snap পািাশৈ 
পারশব। আপপ্ন েখন ছকানও বনু্শক ব্লক কশরন, ৈারা আপনার গল্প 
ছেখশৈ, আপনাশক Snap বা চ্াি পািাশৈ পারশব না।

Snapchat-এ ভনেরাপদ থরািরা

িরাে্মিেী িেুষিরা টিপি
Snapchatপ্ি বনু্ এবং প্রিয়িনশের সাশে সংশোগ স্াপন এবং 
ছোগাশোশগর স্ান, ৈশব কীিাশব সুরপ্ষিৈ োকশবন ৈা িানাও গুরুত্বপূণ্ম। 
আমরা আমাশের নীপ্ৈ, আমাশের েে, এবং মা-বাবা এবং প্�ষিকশের 
িন্ ৈে্ সম্পশক্ম  আরও িানশৈ আমাশের সুরষিা ছকন্দ্রপ্ি পপ্রে�্মন 
করার পরাম�্ম প্েই। মশন রাখশবন, Snapchat 13+ বের বয়শসর িন্।

আমরা মানপ্সক স্াস্্ বা মানপ্সক সংকশি িুগশেন এমন 
Snapchatterছের বা এই প্বষয়গুপ্ে সম্পশক্ম  োরা আরও িানশৈ 
আগ্রহী এবং এর সশগে েুিশে এমন বনু্শের ৈারা কীিাশব সহায়ৈা 
করশৈ পাশর ৈার িন্ অ্াপ-মধ্বৈতী ব্বস্ার মাধ্শম সহায়ৈা কপ্র। 
Snapchatterরা েখন উশবিগ, হৈা�া, মানপ্সক চাপ, ছ�াক, আত্মঘাৈী 
প্চন্ািাবনা এবং হুমপ্কর সাশে সম্পপ্ক্ম ৈ ছকানও প্বষয় সাচ্ম  কশর ৈখন 
প্বশ�ষজ্শের বিারা তৈপ্র আমাশের Here For You িুেপ্ি ছসইসব সমশয় 
ৈাশের িন্ িাে োকার একপ্ি সম্পে িান্ার খুশে ছেয়।

Snapchat-এ সুরপ্ষিৈ োকার িন্ এখাশন প্কেু প্িপস ছেওয়া হে!

1  এিটি িভতিিরািী পরািওয়রাড্ম  িয়ন িরুন : একপ্ি 
পাসওয়াি্ম  প্নব্মাচন করুন ো কমপশষি 8 প্ি অষির েীঘ্ম এবং আপনার 
নাম, ইউিারশনম, ছফান নম্বর, বা িন্মপ্েশনর মশৈা ব্প্ক্তগৈ ৈে্ 
অন্িু্ম ক্ত কশর না। আপনার পাসওয়াশি্ম  সংখ্া, প্চহ্ন এবং ব়ে হাশৈর 
এবং ছোি হাশৈর অষিশরর প্মশ্রণ অন্িু্ম ক্ত করুন। অন্শের সাশে 
আপনার পাসওয়াি্ম  িাগ করশবন না এবং অন্ অ্াপ্লিশক�ন বা 
ওশয়বসাইশির িন্ একই পাসওয়াি্ম  ব্বহার করশবন না। 

2  আপনরাে ইরমি এৈং থমরাৈরাইি নম্বে েরািরাই 
িরুন : আপনার অ্াকাউশন্টর সাশে সম্পপ্ক্ম ৈ ইশমে প্িকানা এবং 
ছমাবাইে নম্বরপ্ি সপ্িক প্কনা ৈা Snapchat ছসপ্িংস-এ প্গশয় োচাই 
করুন

3  দটুি ফট্যরাক্টরেে প্মরাণীিেণ থির আপ িরুন : 
আপপ্ন েখন আপনার Snapchat অ্াকাউশন্ট েগ ইন কশরন ৈখন ৈা 
ছে আপপ্নই ৈা োচাই করার িন্ এপ্ি একপ্ি তবকপ্ল্পক সুরষিা তবপ্�ষ্ট্! 
এপ্ি আপনার অ্াকাউন্টশক আরও সুরপ্ষিৈ কশর। এখাশন আরও 
িানুন।

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/enable-login-verification
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Headspace Mini:  Headspace 
এবং Snap Snapchatterছের অ্াশপর 
মশধ্ই সরাসপ্র প্নশে্ম প্�ৈ ধ্ান এবং মন িাে 
রাখার অি্াসগুপ্েশৈ অ্াশক্সস ছেওয়ার 
িন্ এক সাশে কাি করশে। Headspace 
প্মপ্নর মাধ্শম, Snapchatterরা বনু্শের 
সাশে ধ্াশনর অনু�ীেন করার েষিৈা আয়ত্ব 
করশব এবং ছেসব বনু্শের রিশয়ািন ৈাশের 
ইপ্ৈবাচক মশনািাব ছক বাপ়্েশয় ছৈাোর 
িন্ উৎসাহিনক বাৈ্ম া পািাশব। দ্রষ্টব্, এই 
তবপ্�ষ্ট্প্ি ছকবেমাত্র প্নপ্ে্মষ্ট কশয়কপ্ি ছেশ�ই 
উপেি্।

Here For You : সাশচ্ম র একপ্ি িুে োর মাধ্শম সংকিাপন্ন 
অবস্ায় োকা মানুষ ছসই অবস্ার সাশে সম্পপ্ক্ম ৈ �দেগুপ্ে েখন িাইপ 
কশরন ৈখন অোিিনক সংস্ার ছপ�াোরশের সংগৃহীৈ স্ানীয় প্রশসাস্ম 
এবং কশন্টন্ট খুঁশি পাওয়া োয়। সাশচ্ম র প্বষয়গুপ্ের মশধ্ হৈা�া, উশবিগ, 
ছ�াক, হুমপ্ক, ইপ্ৈবাচক �ারীপ্রক িাষা, এেপ্িপ্বপ্িপ্কউ-ছের মানপ্সক 
স্াস্্ এবং আরও অশনক প্কেু অন্িু্ম ক্ত। 

অট্যরাপ-এ অভিরেরাগ িরানরারনরা : আমাশের অ্াপ-মধ্বৈতী 
অপ্িশোগ িানাশনার িুে Snapchatterছের নাম অরিকাপ্�ৈ ছরশখ 
আমাশের সৈক্ম  কশর ছেওয়ার সুশোগ ছেয় েপ্ে ৈারা আ�ঙ্া কশর ছে 
ৈাশের বনু্রা এমন িঁুপ্কর মশধ্ রশয়শে ছেখাশন হয়ৈ ৈারা প্নশির 
ষিপ্ৈর কশর ছফেশৈ পাশর। আমরা পপ্রপ্স্প্ৈ সম্পশক্ম  Snapছক 
সৈক্ম কারী ব্প্ক্ত এবং অ্াপ-মধ্বৈতী সহায়ৈা রিাপ্ত ব্প্ক্ত উিয়শকই 20 
প্িরও ছবপ্� ছেশ� ও িাষায় প্নশির ষিপ্ৈ এবং সংকশির িন্ হিোইন 
উপেব্ধ রশয়শে এমন একপ্ি সহায়ৈা সাইি ছপি ছ�য়ার কপ্র।

2017-ছৈ আমরা আমাশের কপ্মউপ্নপ্ির িন্ অ্াপ-মধ্বৈতী 
সংকিকােীন সম্পে রিোন করা শুরু কপ্র।এই পেশষিপপ্ি Snapchat 
সহায়ৈার কাে ছেশক একপ্ি বাৈ্ম ার মশৈা কশর উপস্াপ্পৈ হয়। আমাশের 
আইন রিশয়াগকারী অপাশর�নস প্িম সপ্ক্রয়িাশব আইন রিশয়াগকারী 
সংস্ার কাশে োশবন েপ্ে আমরা সপ্ৈ্ই প্বশ্বাস কপ্র, ছে িীবশনর িঁুপ্ক 
উপপ্স্ৈ হশয়শে।Snapchat ছকানও ছপ�াোর মানপ্সক স্াস্্ সহায়ৈার 
উৎস নয়। ছকানও বনু্ বা প্রিয়িন েপ্ে প্বপশে পশ়ে োশকন ৈশব িরুপ্র 
পপ্রশষবাগুপ্ে ছেমন, সুইসাইি রিপ্ৈশরাধ হিোইন, ক্রাইপ্সস ছিক্সিোইন 
বা 911 কে করুন। 

থিফটি Snapshot Discover িট্যরারনি : আপনার 
প্কশ�ার/প্কশ�ারী সন্ানশক ছসফপ্ি Snap�শি সাব্রিাইব করশৈ 
উৎসাপ্হৈ করুন, ো Snapchatterছক প্িপ্িিাে সুরষিা এবং আপনার 
Snapchat অ্াকাউন্টশক সুরপ্ষিৈ রাখার গুরুত্বপূণ্ম উপায়গুপ্ে সম্পশক্ম  
প্�প্ষিৈ করার উপর েপৃ্ষ্ট প্নবদ্ধ করা একপ্ি Discover রিে�্মনী! দ্রষ্টব্, 
এই চ্াশনেপ্ি ছকবেমাত্র প্নব্মাপ্চৈ ছে�গুপ্েশৈ উপেি্।

িংস্রান থপি : আপনার এবং আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী সন্াশনর 
িন্ সুরষিা অং�ীোরোর এবং সংস্াশনর সম্পূণ্ম ৈাপ্েকার িন্ 
আমাশের সুরষিাশকন্দ্রপ্ি ছেখুন! 

স্ট্যরান িেরত 
অট্যরাপ-এ রট্যরাপ 
িরে ধরে থরািুন

আপনরাে িথরা মরাথরায় থেরখ

িরাি থরািরাে িম্পদ
Snap ৈার কপ্মউপ্নপ্ির সুরষিা এবং সুস্াশস্্র রিপ্ৈ গিীরিাশব 
রিপ্ৈশ্রুপ্ৈবদ্ধ। আমরা আমাশের Snapchatterছের প্নরাপে, সুস্ এবং 
অবগৈ রাখশৈ েে, রিেুপ্ক্ত, নীপ্ৈ এবং অং�ীোপ্রত্ব প্নশয়াগ কপ্র।

রিশয়ািশন Snapchatterছের সংস্ান এবং সহায়ৈা সরবরাহ করার 
িন্ আমরা প্�ল্পমহশের প্বশ�ষজ্ এবং ছবসরকারী সংস্াগুপ্ের সাশে 
কাি কপ্র। আমাশের সুরষিা অং�ীোরশের একপ্ি সম্পূণ্ম ৈাপ্েকার 
িন্, আমাশের সুরষিা অং�ীোরশের পপ্রে�্মন করুন।

Snapchat আপনার প্কশ�ার-প্কশ�ারী সন্ানপ্িশক সহায়ৈা করার িন্ 
অ্াপ-এর মশধ্ই প্রশসাস্ম এবং িাে োকার উপাোন সরবরাহ কশর, ছস 
ৈাশের মানপ্সক সমস্ার িন্ সাহাে্ বা খাপ্ে কো বোর রিশয়ািন 
োই োকুক না ছকন! আমাশের িাে োকার উপাোনগুপ্ে Snapchat 
কপ্মউপ্নপ্ির সেস্শের প্�প্ষিৈ করা এবং ষিমৈায়শনর িন্ প্িিাইন 
করা হশয়শে োশৈ ৈারা বনু্শের পাশ� োঁ়োশৈ পাশর োরা প্নশিরাই হয়ৈ 
মানপ্সক স্াস্্ িাে রাখার িন্ ে়োই করশে! 

ক্রাইভিি থরক্সর িরাইন: আমরা ক্রাইপ্সস ছিক্সি োইশনর সাশে 

অং�ীোপ্রত্ব কপ্র, ো মাপ্ক্ম ন েুক্তরাশ্রে বসবাসকারী Snapchatারশের 
একপ্ি োইি, রিপ্�প্ষিৈ সংকি পরাম�্মোৈার সাশে প্বনামূশে্ চ্াি 
করার অনুমপ্ৈ ছেয় এবং 24/7 উপেি্। শুধু 741741 কে KIND, পািান, 
বা অ্াশপর মশধ্ই ক্রাইপ্সস ছিক্সি োইন সম্বশন্ সাচ্ম  করুন! আপপ্ন েপ্ে 
মাপ্ক্ম ন েুক্তরাশ্রের বাইশর োশকন, ৈাহশে আরও ৈশে্র িন্ আমাশের 
সুরষিা সংস্ানগুপ্েশেখুন। 

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-team
https://support.snapchat.com/en-US/a/Snapchat-Safety
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• আপ্ম ো ছপাটি করপ্ে ৈা শুধু আমার বনু্রাই ছেখশে ৈা আপ্ম 
কীিাশব প্নপ্চিৈ করশৈ পাপ্র?

• ছৈামার প্রিয় Snap ছগমপ্ি কী?

এিটি উরবেগরি স্ীিৃভত থদওয়রা:

আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী সন্াশনর ছকানশনা আচরণগুপ্ের রিপ্ৈ 
আপনার েষি্ রাখা উপ্চৈ ৈা ছিশন রাখা গুরুত্বপূণ্ম। এই আচরণগুপ্ে 
ইপ্গেৈ করশৈ পাশর ছে আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী সন্াশনর অনোইশন 
প্কেু সমস্া হশছে এবং হয়ৈ আপনার, ছকান পরাম�্মোৈার বা অন্ 
ছকানও রিাপ্তবয়শস্র কাে ছেশক প্কেু অপ্ৈপ্রক্ত সহায়ৈার রিশয়ািন। 
আপপ্ন নীশচর ছকানপ্ি েষি্ কশরশেন প্ক?

• ব্প্ক্তত্ব পপ্রবৈ্ম ন (উশবিগ, িয় বা রাগ ছবশ়ে োওয়া)

• রিেুপ্ক্ত সম্পশক্ম  কশোপকেন এপ়্েশয় চো 

• ৈাশের ছফান বা ে্াপিপ ব্বহার করা এপ়্েশয় চো

• বনু্বান্ব এবং পপ্রবার ছেশক সশর োওয়া

• স্কু শের আচরশণ পপ্রবৈ্ম ন (প্নচু ছগ্রি, উপপ্স্প্ৈ কশম োওয়া, ক্াশস 
ঘুপ্মশয় প়ো)

• প্নশির ষিপ্ৈ করার মৈ আইপ্িয়া

েপ্ে আপপ্ন ছেখশৈ পান, ৈাহশে আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী 
সন্াশনর সাশে অব�্ই কো বেুন এবং ছকানও ছপ�াোশরর কাে 
ছেশক সহায়ৈা চাইশৈ হশৈ পাশর ছসই সম্াবনার কো মাোয় রাখুন 
বা আমাশের Here For You িুেপ্ি ছেখুন। ছে ছকানও িরুপ্র 
মুহুশৈ্ম র সঙ্শির িন্, প্নপ্চিৈ হন ছে ৈারা িাশন ছে ক্রাইপ্সস 
ছিক্সি োইন ছক 24/7 KIND কি 741741-এ ছিক্সি কশর পাওয়া 
োশব। আমরা সরাসপ্র ৈাশের সাশে অং�ীোপ্রত্ব কপ্র এিা 
প্নপ্চিৈ করার িন্ ছে Snapchat কপ্মউপ্নপ্ি ৈাশের রিপ্�প্ষিৈ 
পরাম�্মোৈাশের কাে ছেশক প্বনামূশে্, ছগাপন সহায়ৈা পায়।

িরাি 
থরািরাে অনুিীিন:

Snapchat-এর প্িিাইন এমনিাশব করা হশয়শে োশৈ আপপ্ন ো ছ�য়ার 
করশৈ চান ছোশকরা ৈাই ছকবে ছেখশৈ পাশবন, েৈষিণ আপপ্ন ৈাশের 
সশগে ছ�য়ার করশেন ৈৈষিণ। আমরা আমাশের সুরষিা-সহ-প্িিাইন 
েষৃ্টটীিগেী ব্বহার কশর নৈুন ছরিািাক্ট ও তবপ্�ষ্ট্ তৈপ্র কপ্র এবং ৈারা 
বা ৈাশের বনু্রা েখন ছকান মানপ্সক স্াস্্ সংক্রান্ সঙ্শির মশধ্ পশ়ে 
ৈখন আমাশের কপ্মউপ্নপ্িশক রিপ্ৈশরাধমূেক সুস্াস্্ রষিার িুে এবং 
সংস্ান অ্াশক্সস করশৈ সহায়ৈাও কপ্র।

আমরা িাপ্ন ছে Snapchat ব্বহার সম্পশক্ম  আপনার প্কশ�ার/
প্কশ�ারী সন্াশনর সাশে কো বেশৈ পারা গুরুত্বপূণ্ম। এই কারশণই আমরা 
MindUP, ক্রাইপ্সস ছিক্সি োইন এবং Snap ছপশরন্টস প্বশ�ষজ্শের 
সাশে অং�ীোর হশয় কীিাশব আপপ্ন আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী 
সন্াশনর সশগে Snap, আচরণ সংক্রান্ উশবিগ �নাক্ত করশৈ পারা এবং 
কীিাশব অ্াশপর মশধ্ সুস্ োকার অনু�ীেন করা ছেশৈ পাশর ৈা প্নশয় 
কো বো শুরু করশৈ পাশরন! 

অংি ভনন
আপনার প্নশির Snapchat অ্াকাউন্ট তৈপ্র করা আপনাশক অ্াপপ্ি 
বুিশৈ এবং আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী সন্াশনর সাশে আরও িােিাশব 
সংশোগ স্াপন করশৈ সহায়ৈা করশৈ পাশর। 
থপিরাদরাে টিপ: আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী সন্ান কী এখনও আপনাশক 
আপনার নৈুন Snapchat ব্বহার সম্পশক্ম  প্�প্খশয়শে! 

িরথরাপিথনটি িরািরারনরাে িনট্য এখরারন ভিেু 
মিরাদরাে প্শ্ থদওয়রা হি:

• ছৈামার Bitmoji ছেখশৈ ছকমন ছেখাও ছৈা?

• ৈুপ্ম প্ক আমাশের িন্ ছকানও পাপ্রবাপ্রক ব্প্ক্তগৈ গল্প বা গ্রুপ 
চ্াি তৈপ্র করশৈ চাও?

• ৈুপ্ম ছকান প্ফল্টারপ্ি সবশচশয় ছবপ্� ব্বহার কশরন? 

• ছকান আপ্বষ্াশরর ছ�া প্ি ছৈামার প্রিয়? আপ্ম ছকানপ্িপেদে করব? 

• Snapchat-এর প্রিয় বনু্ কীিাশব কাি কশর? 

• ছৈামার েীঘ্মৈম Snapstreak ছক? 

• আপ্ম প্ক একপ্ি Snap ছসি করশৈ পাপ্র? আপ্ম েপ্ে এপ্ি ছসি কপ্র 
ৈশব ছকাোয় োশব? 

• আপ্ম কীিাশব Snap মানপ্চশত্র িুৈুশ়ে ছমাশি োব? 

• অ্াশপ ছৈামার প্রিয় ি্াবপ্ি কী? 

2:23

anxiety

Here For You

Cancel

Here For You
Whatever you’re going through, we’re here for you.

Headspace
Breathe. Relax. Check in on friends.

Feeling down?
Here For You · February 7, 2020
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আপনরাে ভিরিরাে/ভিরিরােীে িন্রারনে িরারথ িথরা 
ৈিরাে পরে:

এখন েখন আপপ্ন এবং আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী সন্ান Snapchat 
সম্পশক্ম  কো বেশৈ েষি হশয় ঊশিশেন, িপ্বষ্শৈর িন্ প্কেু প্বষশয় 
একমৈ হশয় ছনওয়া এবং আপনারা প্নয়প্মৈ এই কশোপকেনপ্ি চাপ্েশয় 
োশবন ছস প্বষশয় প্নপ্চিৈ হশয় োওয়া িাে! এমনপ্ক সামাপ্িক প্মপ্িয়া 
সম্বশন্ একপ্ি চুপ্ক্ত কশর প্নশেও উিয় পশষির ছগাপনীয়ৈা এবং প্বশ্বাস 
বিায় রাখশৈ সহায়ৈা করশৈ পাশর। এই রিপ্ৈশ্রুপ্ৈগুপ্ে, উিয় পশষির 
মশধ্ সহশি আস্া স্াপশনর িন্ সহায়ৈা করশৈ পাশর। 

আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারীর সাশে স্াস্্কর ছোগাশোগ গশ়ে ছৈাোর 
িন্ এবং ৈাশের স্াস্্কর ্রিীপ্নং এবং ছসা�্াে প্মপ্িয়া অি্াসগুপ্ের 
প্বকাশ�র িন্ প্কেু কশোপকেন শুরু করার িন্ কো: 

• কো বোর অি্াস তৈপ্র করুন; পাপ্রবাপ্রক খাবাশরর মশৈা কো 
বোর এবং ছ�ানার িন্ সময় আোো করুন

• আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী সন্ানশক "এ সম্পশক্ম  ছৈামার রিপ্ৈপ্ক্রয়া 
কী?" ধরশণর রিশ্ন কশর ৈাশের কশোপকেশন িপ়্েৈ করুন, এবং 
ৈাশের ধারণাগুপ্ের রিপ্ৈ ছখাোমন প্নশয় উত্র প্েন।

• মন অন্ প্েশক না প্েশয় এবং ছচাশখ ছচাখ ছরশখ কীিাশব সপ্ৈ্কাশরর 
ছশ্রাৈা হশৈ হয় ৈা িানুন

• সারাপ্েশন একপ্ি সময়সীমা প্িক করুন েখন সবাই সামাপ্িক 
প্মপ্িয়া বা ছফান ছেশক প্নশিশের সপ্রশয় রাখশবন 

• অনোইশন িঁুপ্ক এবং উশবিগ সম্পশক্ম  ছখাোশমো আশোচনা করুন, 
ৈাশের ব্বহাপ্রক উোহরণ প্েশয় ছবািান ছে অনোইশন িঁুপ্কর 
সম্ুখীন হশে, ব্লক বা প্রশপাি্ম করার মৈ ব্বস্া গ্রহশণর মাধ্শম 
কীিাশব ছসগুপ্ের ছমাকাপ্বো করশৈ পাশর

আপনার প্কশ�ার/প্কশ�ারী সন্ানশক সামাপ্িক প্মপ্িয়াশৈ সুরপ্ষিৈ এবং 
িাে রাখশৈ সহায়ৈা করার িন্ এখাশন কশয়কপ্ি মূে প্নশে্ম� ছেওয়া 
হে:

• আপনার ঘপ্নষ্ঠ সামাপ্িক পপ্রপ্চপ্ৈশের মশধ্ই ছপাটিগুপ্ে করার 
গুরুত্ব - ছকবে সপ্ৈ্ অশে্মই আপনার ছচনা এমন ছোশকর কাে 
ছেশক বনু্শত্বর অনুশরাধ গ্রহণ করা

• ছপাটি করার আশগ সবসময় প্নশিশক প্িজ্াসা করা: িাকুমা হশে 
কী বেৈ?

• চুপচাপ না বশস ছেশক — আপপ্ন েপ্ে অস্প্স্তকর প্কেু ছেশখন, 
ৈাহশে ছস ব্াপাশর অপ্িশোগ িানান! 

• সবসময় িাে ব্বহার করার কপ্মউপ্নপ্ির প্নশে্ম প্�কা ছমশন চেুন

“
“

আমাশের সিশেরই ইকেবাচি 
মানকসি অভ্াস কেমন 

মশনাোগকেি সশচেনোর 
অনু�ীেন িরা, িৃেজ্ঞো প্রিা� 
িরা এবং ভাে ব্বহার িরার 
মাধ্শম কনশেশের েীবনশি 
আরও কবক� আনন্দমুখর এবং 
স্াশ্থ্াজ্জ্বে িশর কোোর 

ক্মো রশয়শে। 
- মলি স্টুয়ার্ট িলিার, লিএইচলি

এখরারন আপনরাে ভিরিরাে/ভিরিরােীরদে ভিেু 
গুরুত্বপূণ্ম ভৈষয় িম্বরন্ িরানরারনরাে িরয়িটি উপরায় 
ৈিরা হি:

• আপপ্ন প্ক ধ্ান করার িন্ কখশনা Headspace ব্বহার কশর 
ছেশখশেন?  
গশবষণায় খুঁশি পাওয়া ছগশে ধ্ান, বা মশনািাগপ্ৈক সশচৈনৈার 
অনু�ীেন, চাপ কমাশৈ পাশর এবং িাে োকশৈ সহায়ৈা কশর

• আপনার েপ্ে কাশরার Snapchat সম্বশন্ অপ্িশোগ করার েরকার 
হয় ৈশব কীিাশব করশবন ৈা প্ক িাশনন?

• আপপ্ন প্ক সুরষিার রিপ্ৈ প্নশবপ্েৈ ছসফপ্ি Snapshot প্িসকিার 
চ্াশনেপ্ি ছেশখশেন?

• আপপ্ন প্ক Here For You সাব্রিাইব কশরশেন? আপনার 
Snapchat-এর সাচ্ম  বাশর "Here For You" সাচ্ম  কশর এপ্ি পাওয়া 
োশব

• আপনার প্ক মশন হশছে ছে Snapchat-এ ছকানও প্কেু আপনাশক 
প্বরক্ত করশে কারও সাশে কো বো ছগশে িাে হয়?

• আপপ্ন প্ক িাশনন ছে Snapchat-এ আপনাশক সহায়ৈা করার 
িন্ কী কী ধরশণর সংস্ান উপেব্ধ?

• আপপ্ন অ্াপপ্িশৈ কৈিা সময় ব্য় কশরন? 

• অ্াপপ্ি ব্বহার করার সময় আপপ্ন প্ক কখনও প্বহ্বে হশয় 
পশ়েশেন? এমন ছবাধ হওয়ার পর কী কশরন?



Snapchat িব্দিরান্রাে
(A-Z)

12

Chat:   আপনার সপ্ৈ্কাশরর বনু্শের কাশে প্িপ্িও, ছফান, বা ছিক্সি 
চ্াি পািান। 

Discover:   Snap অপ্রপ্িনাে এবং মূেধারার প্মপ্িয়া সহ ছসরা 
মাশনর সংবাে এবং প্বশনােন ছেখুন।

Snapcode:   Snapcode একপ্ি প্বশ�ষ ধরশণর ফশিা ো আপপ্ন 
Snapchat প্েশয় স্্ান কশর প্বপ্িন্ন কাি, ছেমন, নৈুন বনু্ ছোগ করশৈ বা 
প্ফল্টার এবং ছেন্স আনেক করশৈ ব্বহার করশৈ পাশরন।

Snap মরানভিত্র:  ো ঘিশে ৈা ছেখুন, আপনার বনু্শের খঁুিনু এবং 
এই ি্াবপ্ি ব্বহার কশর ছকানও অ্ািশিঞ্চাশর োবার অনুশরিরণা পান। 
প্িফল্টিাশব অবস্ান ছ�য়ার করা বন্ োশক- আপপ্ন প্সদ্ধান্ ছনশবন আপপ্ন 
প্নশির অবস্ান বনু্শের সাশে ছ�য়ার করশবন না, িুৈুশ়ে ছমাশির সাহাশে্ 
প্নশির কাশেই রাখশৈ চান।

Snap স্টরাে:  স্রষ্টা (ছেমন রিিাব�ােী ব্প্ক্ত এবং ছসপ্েপ্রিপ্িরা) োশের 
একিা প্বরাি ছশ্রাৈৃমন্েী রশয়শে ৈাশের একপ্ি ছসানােী ৈারা োকশব। 
আপপ্ন এই স্রষ্টাশের সাব্রিাইব করশৈ পাশরন। 

অৈস্রান পভেরষৈরা:   Snapchat প্ফল্টার, সাচ্ম , Snap মানপ্চত্র, 
প্বজ্াপন এবং আরও অশনকগুপ্ে তবপ্�শষ্ট্র িন্ আপনার অবস্ান ব্বহার 
কশর। েপ্ে চােু করা োশক, আপনার Snapchat ছখাোর সময় আপনার 
অবস্ান আপশিি হশব।   

আমরারদে গল্প:   কপ্মউপ্নপ্ির প্বপ্িন্ন Snapchatter-এর কাে ছেশক 
Snapগুপ্ের একপ্ি সংগ্রহ িমা পশ়ে। আমাশের গশল্প ছে Snapগুপ্ে 
ৈুশে ধরা হয় ছসগুপ্ে সব্মিনীন সামগ্রী ো Snap মানপ্চত্র এবং এমনপ্ক 
লি্ািফশম্মর বাইশরও রিেপ্�্মৈ হশৈ পাশর। 

আমরাে গল্প:   Snapগুপ্ের একপ্ি প্সপ্রি ো কাোনুক্রপ্মক িাশব চশে 
ো বনু্রা 24 ঘন্টা ছেখশৈ পাশর। আপপ্ন রিশৈ্শকর িন্, আমার বনু্রা বা 
পেদেসই ছোশকর ৈাপ্েকার সশগে ছ�য়ার কশর ছনওয়ার প্বকল্পপ্ি প্নব্মাচন 
করশৈ পাশরন। 

িরাস্টম গল্প:   আপনার কাটিম গশল্পর িন্ বনু্শের ছবশে প্নন! ছে 
ছকানও ব্প্ক্ত প্েপ্ন অং� ছনশবন প্ৈপ্নই এই গশল্প ছোগ করশৈ এবং অন্ 
সেস্শের ছেখশৈ পারশবন।

িট্যরারমেরা:   আপপ্ন ছেখাশন আপনার বনু্শের Snapগুপ্ে পািাশবন, ছসই 
ফশিা বা প্িপ্িওগুপ্ে!

থগম এৈং Snap ভমভনি:  Snapchat-এ আপনার বনু্শের সাশে 
আড্ার িন্ ছগম একপ্ি মিাোর উপায়! Snap প্মপ্নস হ'ে রাশৈ প্সশনমা 
ছেখার পপ্রকল্পনা করা বা ফ্্া�কাশি্ম র একপ্ি ছিক তৈপ্রর মশৈা বনু্শের 
সশগে পপ্রকল্পনা করার িন্ ছোট্ট একপ্ি উপশোগীৈা। 

দ্রুত থেরাগ িরুন:  দ্রুৈ ছোগ করুন-এ বনু্শত্বর রিস্তাবগুপ্ে কশয়কপ্ি 
কারশণর উপর প্িৈ্প্ৈ কশর তৈপ্র করা হশয়শে, ছেমন আপপ্ন ইপ্ৈমশধ্ 
কাশের সাশে বনু্ত্ব কশরশেন এবং কাশের সাব্রিাইব কশরশেন।

ভফল্রােগুভি:   Snap-এর িানপ্েশক ছসায়াইপ করুন এবং প্ফল্টার 
অপ�নগুপ্ে রশের রিিাব েুক্ত করশৈ, ছিনু্র ৈে্ রিে�্মন করশৈ, আপনার 
Bitmoji-ছক তবপ্�ষ্ট্েুক্ত করশৈ, আপপ্ন কী করশেন ৈা ছেখাশনার িন্ 
এবং আরও অশনক প্কেুর িন্ উপপ্স্ৈ হশব।

ৈট্যভতিগত গল্প:   ব্প্ক্তগৈ গল্প Snapchatterছের এমন একপ্ি গল্প 
তৈপ্র করার সুশোগ ছেয় ো ছকবেমাত্র প্নব্মাপ্চৈ বনু্শের সাশে ছ�য়ার করা 
হয়।

িুতুরে থমরাড:   চােু করা োকশে, আপনার বনু্রা Snap মানপ্চশত্র 
আপনার অবস্ান ছেখশৈ পাশব না!

থমরমরাভেি:   একিন Snapchatter-এর Snap এবং গল্পগুপ্ের 
একপ্ি ব্প্ক্তগৈ সংগ্রহ ো আপনার ছমশমাপ্রশি ছসি করা োশক।  

থিন্স:    ছেশন্সর ক্াশরাউশসে চােু করশৈ একপ্ি মুশখর উপর ি্াপ 
করুন। ছেন্সগুপ্ে আপনার Snapগুপ্েশৈ 3 প্ি এশফক্ট, অবশিক্ট, অষির 
এবং রূপান্র ছোগ কশর।

শুধুমরাত্র আমরাে থিরারখে িনট্য:  এই তবপ্�ষ্ট্প্ি ছমশমাপ্রশি 
পাওয়া োয় এবং একিন Snapchatterছক ছমশমাপ্রশৈ ছসি করা Snap 
এবং গল্পগুপ্ে ছকবে আমার ছচাশখর িন্ ি্াশব স্ানান্প্রৈ করার সুশোগ 
ছেয় - ো ছেখার িন্ একপ্ি পাসশকাি রিশয়ািন।

িরাি্ম :  সাশচ্ম  িাইপ করশে আপপ্ন প্বপ্িন্ন প্িপ্নস ছেখশৈ পারশবন, োশৈ 
আপনার কাশে ছেপ্ি সবশচশয় রিাসপ্গেক ৈা খুঁশি পান; ছেমন বনু্ খুঁশি 
পাওয়া বা আমাশের Here For You িুেপ্ি পরীষিা করা। 

িিৃনরাত্মি িেঞ্রামিমহূ:  একপ্ি Snap তৈপ্র করার পশর, 
আপপ্ন ৈাশৈ প্টিকার, ছিক্সি, িুিেস এবং আরও অশনক প্কেু ছোগ 
করশৈ পাশরন। 

ভ্রিি:  সাধারণৈ চ্াি প্্রিশন আপনার বনু্র নাশমর পাশ� একপ্ি  
ইশমাপ্ি প্েশয় ছেখাশনা এিা একিা ছোগফে োশৈ ছেখাশনা হয় (ছেমন- এশক 
অপশরর সাশে Snap প্বপ্নময়) কৈ প্েন ধশর প্্রিকপ্ি স্ায়ী হশয়শে। Snap 
প্্রিক হে মিাোর, হােকা েশে এিা ছবািার উপায় ছে আপপ্ন কার সশগে 
সবশচশয় ছবপ্� স্্াপ্পং করশেন।

স্পরিরাইর:  একপ্িমাত্র িায়গায় Snapchat-এর েপু্নয়াশক আপ্বষ্ার 
করুন এবং এই প্বশনােনমূেক লি্ািফশম্ম আমাশের প্বপ্িন্ন কপ্মউপ্নপ্ির 
েপৃ্ষ্টিগেীর আস্াে প্নন।
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