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Snap Inc. িংস্থঞাতে কঞাি কতরি এমি 
শপেঞামঞােঞাতের পক্ষ থ�তক একটি শিঠি
প্রিয় প্িতামাতা ও অপ্িিাবকগণ

আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারী একপ্ি Snapchat অ্াকাউন্ট ততপ্র 
কশরশে। এখন প্ক করশবন? আিপ্ন সপ্দিহান। আিনার প্কশ�ার-
প্কশ�ারী ককন এমন অ্াি ব্বহার করশত চাইশে কেখাশন তাশের 
কবপ্�রিাগ সামগ্ী স্বয়ংপ্রিয়িাশব মুশে কেলা হয়? সামাপ্িক 
প্্ািেম্মগুপ্ল রিমাগতিাশব প্বকপ্�ত হশছে এবং আমরা বুঝশত িাপ্র 
কে এগুপ্লর সাশে তাল প্মপ্লশয় চলা কপ্িন হশত িাশর। রিশ্ন এবং 
উশবেগ োকািা স্বািাপ্বক, আর আমরা আ�া কপ্র এই প্নশে্ম প্�কাপ্ি 
আিনার Snapchat সম্পশক্ম  িানার িশষে সহায়ক হশব এবং 
আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারীশক এপ্ি সম্পশক্ম  িানাশত ও ষেমতায়শনর 
কষেশরে একপ্ি সংস্ান প্হসাশব কাি করশব।

আমরা বুঝশত কিশরপ্ে কে আমাশের অ্ািপ্ি ব্বহার করার সময় 
আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারী েোেে সুরপ্ষেত এবং ওয়াপ্কবহাল 
রশয়শে প্কনা আিপ্ন তা প্নপ্চিত করশত চান। আমাশের লষে্ হল 

প্কশ�ার-প্কশ�ারীশের তাশের সৃিন�ীলতা এবং রিকৃত ব্প্তিসত্া 
রিকাশ�র িন্ একপ্ি স্ান রিোন করা। অিপ্রপ্চতশের সাশে নয়, 
ঘপ্নষ্ঠ বনু্শের সাশে কোগাশোগ রাখার মিাোর উিায় প্হসাশব 
অ্ািপ্ি ততপ্র করা হশয়প্েল বশল Snapchat গতানুগপ্তক 
সামাপ্িক কোগাশোগ মাধ্ম কেশক আলাো।

আিনাশক অপ্তপ্রতি তে্ সরবরাহ করার িন্ আমরা এই 
প্িতামাতার প্নশে্ম প্�কাপ্ি ততরী কশরপ্ে ো আিনাশক এবং আিনার 
িপ্রবারশক প্নরািশে প্নশিশক রিকা� করার, মুহূশত্ম  িীবনোিন 
করার, প্বশ্ব সম্পশক্ম  িানার এবং এক সাশে মিা করার ষেমতা 
রিোন কশর। আমরা আ�া কপ্র আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারী 
অনলাইশন কী করশে কস সম্পশক্ম  তাশের সাশে কখালাশমলা এবং 
সৎ কশোিকেন বিায় রাখার কষেশরে এপ্ি সহায়ক প্হশসশব কাি 
করশব। 

মতি রঞাখতৈি, আমরঞা আপিঞার িিট্য বেশর এৈং আপিঞার শকতিঞার-
শকতিঞারীর িিট্য কঞাি করশে!

 - Snap িংস্থঞা-থে কঞাি কতরি এমি শপেঞামঞােঞাগণ।

অন্ান্ প্্ািেম্মগুপ্লর প্বিরীশত, আমরা সব্মিনীন মন্তশব্র 
অনুমপ্ত প্েই না, এবং আমাশের প্িেল্ট কসপ্িংস অনুোয়ী একিন 
Snapchatter ককবল কসই ব্প্তিশের কমশসিগুপ্ল গ্হণ করশত 
িারশব োশের কস বনু্ প্হসাশব েুতি কশরশে। 

বনু্শের সাশে কো বলার বাইশরও িপ্রবাশরর সেস্শের সাশে 
সংেুতি োকার িন্ Snapchat েেু্ম ান্ত। Snapchat আিনাশক 
মিাোর উিাশয় এবং হালকা েশল কোগাশোগ করার িন্ আিনার 
সৃিন�ীলতা ব্বহার করশত সহায়তা কশর! এপ্ি এশক অিশরর 
সাশে আনশদি কমশত ওিার িায়গা (করণীয় তাপ্লকাগুপ্ল বা োলা 
বাসন কধায়ার প্বষয় মশন কপ্রশয় প্েশয় উপ্বেগ্ন করার িন্ নয়!)। 
িপ্রবশত্ম , আিপ্ন মিাোর েপ্ব িািাশনার এবং এই মুহূত্ম প্িশক 
(আিনার ক্াশমরা করালপ্িশক আিশক না করশখ) রিাণবন্ত কশর 
কতালার সুশোগ িান। আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারী স্কু শল োকা 
অবস্ায় আিনার িপ্রবাশরর কিাষা রিাণীর েপ্বগুপ্ল Snap করশত 
Snapchat ব্বহার করুন বা আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারীশক হাসাশত 
আমাশের কলন্সগুপ্ল কোগ করুন! 

আমরা বুঝশত িাপ্র কে কোগাশোশগর সুপ্বধা রিোনকারী কেশকাশনা 
অ্ািশক অিব্বহাশরর সম্াবনা রশয়শে, এ িন্ই আমরা আমাশের 
প্্ািেশম্মর প্নরািত্ায় অশনক সময়, সংস্ান এবং �প্তি ব্য় কপ্র 
এবং তা বিায় রাখার িন্ কাি কশর োশবা। অ্াি-মধ্স্ প্বসৃ্ত 
প্রশিাপ্ি্মং এর সুপ্বধাসহ আমাশের কপ্মউপ্নপ্ি প্নশে্ম প্�কাসমূহ এবং 
প্বসৃ্ত িপ্রসশরর সপ্রিয় প্নরািত্া অং�ীোরশের সাহাশে্ আমরা 
আমাশের প্কশ�ার-প্কশ�ারীশের িানাশত িাপ্র কে তাশের প্নরািত্া 
আমাশের অগ্াপ্ধকার। 

“ আমার কিশ�ার-কিশ�ারী 
কিন এমন অ্াপ ব্বহার 
িরশে চায় কেখাশন 
োশের কবক�রভাগ সামগ্ী 
স্বয়ংকরিয়ভাশব মুশে কেলা 
হয়?”
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প্িতা-মাতা বা প্�ষেক প্হশসশব, আিপ্ন হয়ত 
Snapchat কক কমশসি আোন-রিোন এবং 
ক্াশমরা অ্াি প্হশসশব িাশনন ো বত্ম মাশন প্কশ�ার-
প্কশ�ারীশের তাশের বনু্শের সাশে কোগাশোশগর 
মাধ্মগুপ্লর মশধ্ অন্তম। রিেম কেশকই, আমরা 
েশূর োকা রিকৃত বনু্শের সাশে সংশোগ স্ািন 
এবং স্বাছেশদি্ তাশের মুহূশত্ম র অনুিূপ্ত রিকা� 
করশত সহায়তা করার প্েশক গুরুত্াশরাি কশরপ্ে। 
মানুষশক ক্াশমরার মাধ্শম প্নশিশক রিকা� করশত 
স্বাছেদি্ কবাধ করাশনার িন্ একপ্ি সরঞ্াম প্হসাশব 
Snapchat ততরী করা হশয়প্েল।

Snapchat কক ইছোকৃতিাশব রিচপ্লত সামাপ্িক 
কোগাশোগ মাধ্মগুপ্লর কচশয় আলাোিাশব ততরী 
করা হশয়শে, ো এপ্িশক আমাশের সম্প্রোশয়র িন্ 
আশরা প্নরািে কশর তুশলশে। আমরা Snapchat 
এবং অন্ান্ প্্ািেম্মগুপ্লর েোেে ব্বহার সম্পশক্ম  
প্নয়প্মত কশোিকেশনর ব্ািাশর প্িতামাতা এবং 
প্কশ�ার-প্কশ�ারীশের উৎসাপ্হত কপ্র োর িন্ আমরা 
প্নশে্ম প্�কাপ্ি রিোন কশরপ্ে।

3

Snapchat 101
Snapchat কী?



4

ৈহুল শিজ্ঞাশিে িঞাধঞারণ প্রশ্ঞাৈলী
আমাশের ক্াশমরার মাধ্শম, আমাশের সৃিন�ীল িুলসমূহ ব্বহার কশর 
মানুষশক তাশের প্নশিশেরশক রিকা� করার একপ্ি উিায় ততপ্র কশরপ্ে, 
কেখাশন ককাশনা িাি্ কমশসশির সীমাবদ্ধতার প্বিরীশত একপ্ি Snap-এ 
আশরা বহু প্কেু বলা োশব। Snapchat-এ, আিপ্ন োশের কো সবশচশয় 
কবপ্� িাশবন প্বনা বাধায় তাশের সাশে োকশত িাশরন। আিনাশের বহুল 
প্িজ্াপ্সত সাধারণ রিশ্নাবলীর প্কেু উত্র এখাশন কেওয়া হল: 

1  অট্যঞাপটি কীিঞাতৈ কঞাি কতর?

আিপ্ন একপ্ি অ্াকাউশন্টর িন্ সাইন আি এবং আিনার Bitmoji 
ততপ্র করার িশর, অশবেষণ শুরু করশত িাশরন! Snapchat-এ 5 প্ি ি্াব 
রশয়শে (বাঁ প্েক কেশক িান প্েশক): মানপ্চরে, চ্াি, ক্াশমরা, গল্পগুপ্ল 
এবং স্পিলাইি। Snapchat ক্াশমরায় কখাশল। 

ককাশনা েশিা কতালার িন্ ক্াশমরা আইকনপ্িশত ককবল ি্াি করুন বা 
প্িপ্িও করশত ধশর রাখুন। আিপ্ন বনু্শের কাশে েপ্ব বা প্িপ্িও িািাশত 
িাশরন, োশক বশল "Snaps", ো অিপ্রপ্চতশের কাে কেশক সহশি 
কমশসি িাওয়ার সুপ্বধাশে্ম ততপ্র করা হয়প্ন। আিপ্ন েখন রিেম ককাশনা 
অ্াকাউন্ট ততপ্র কশরন, তখন প্িেল্টিাশব, আিপ্ন োশক বনু্ প্হসাশব 
কোগ কশরনপ্ন তার ককাশনা কমশসি িাশবন না। 

কনশেশি ব্ক্ত 
িরুন!

2  Snaps িম্পতক্শ  আমঞাতক আতরঞা একটু ৈলতৈি 
শক? 

বাস্ব িীবশনর কশোিকেশনর মশতা দ্রুত এবং 
সহশি কোগাশোশগর িন্ Snaps ততপ্র করা 
হয়! এ কারশণই েখন আিপ্ন ককাশনা বনু্র 
কাশে একপ্ি Snap িািান, তখন Snapপ্ি 
প্িেল্টিাশব মুশে োয়, মুশখামুপ্খ কো 
বলার মশতা। আমরা প্বশ্বাস কপ্র প্িক এই 
কারশণই রিপ্তপ্েন Snapchat িশু়ে রিকৃত 
কশোিকেন চলশত োশক।

মশন রাখশবন, Snaps প্িেল্টিাশব মুশে কেলার িন্ প্িিাইন 
করা হশলও, ককাশনা বনু্ িে্ম ারপ্চরেগ্হণ করশত িারশব, িে্ম াপ্ি করকি্ম  
করশত, বা অন্ প্িিাইস ব্বহার কশর এপ্ি ক্ািচার করশত িারশব।

3  Snap এর শিরঞাপত্ঞা মঞািেণ্ডগুশল কী কী? 

Snapchat-এ সকল  ব্বহারকারীশক   অব�্ই Snap এর  িপ্রশষবার 
�ত্ম াবলী  এবং  কপ্মউপ্নপ্ি প্নশে্ম প্�কাসমূহ  কমশন চলশত হশব, ো ঘৃণ্ 
বতৃিতা, তবষম্, িুল তে্, উৎিী়েন, প্নিী়েন, প্হংসাত্মক প্বষয়বস্তু 
এবং আরও অশনক প্কেু প্নপ্ষদ্ধ কশর। এই 
নীপ্ত ততপ্র এবং রিশয়াশগর িন্ Snap এর 
প্নশয়াপ্িত েল রশয়শে। 

আমরা কীিাশব আমাশের ব্বহারকারীশের 
সুরপ্ষেত কপ্র কস সম্পশক্ম  আশরা িানার 
িন্, আমাশের কগািনীয়তা ককন্দ্র কেখুন।

4  অট্যঞাকঞাউন্ট বেশর করঞার 
িিট্য শক থকঞাতিঞা ৈেতির ৈঞাধট্যৈঞাধকেঞা আতে?

হ্াঁ। 13 বেশরর কম বয়সী কাশরা অ্াকাউন্ট ততপ্র বা Snapchat ব্বহার 
করার অনুমপ্ত কনই এবং আমরা 13 বেশরর কম বয়সী কাশরা কাশে 
আমাশের িপ্রশষবাগুপ্ল সরবরাহ কপ্র না। আিনার 13 বেশরর কম 
বয়সী সন্তান Snapchat ব্বহার করশল অনুগ্হ কশর আিনার সন্তাশনর 
ব্বহারকারীর নাম এবং আিনার সম্পশক্ম র রিমাণিরেসহ আমাশের সাশে 
কোগাশোগ করুন। 

আিপ্ন Snapchat-এ কাশের সশগে প্বষয়গুপ্ল ক�য়ার 
করশেন, প্কিাশব তাশের সশগে ক�য়ার করশেন, এবং কতষেণ 
তারা এগুপ্ল কেখশত িারশব কসপ্ি আিনার প্নয়ন্ত্রশণ োশক।

24HR

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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    আমরা আমাশের Snapchatter-
কের সুরকষিে রাখশে এবং সৃেন�ীলো 
এবং কনশেশি প্রিাশ�র েন্ এিটি 
কনরাপে, মোোর পকরশব� সরবরাহ 
িরশে িাে্যিরী কনশে্য ক�িা তেকরর 
ব্াপাশর গুরুত্াশরাপ িকর। আপনার 
কিশ�ার-কিশ�ারী িখনও কনরাপত্া 
সংরিান্ত উশবেগ অনুভব িরশল োশের 
উকচে সব্যো ো আমাশের োনাশনা।

5  আশম শকিঞাতৈ আমঞার শকতিঞার-শকতিঞারীতক 
Snapchat-এ িরুশক্ষে রঞাখতে িঞাহঞাযট্য করতে 
পঞাশর?

Snapchat কক ইছোকৃতিাশব রিচপ্লত সামাপ্িক কোগাশোগ 
মাধ্মগুপ্লর কচশয় আলাোিাশব ততপ্র করা হশয়শে, ো এপ্িশক আমাশের 
কপ্মউপ্নপ্ির িন্ আশরা প্নরািে কশর তুশলশে। Snapchat বনু্ এবং 
প্রিয়িনশের সাশে সংশোগ স্ািন এবং কোগাশোশগর স্ান, তশব কীিাশব 
প্নরািে োকশবন তা িানািা গুরুত্িূণ্ম। আমাশের নীপ্ত, আমাশের েল 
সম্পশক্ম  আশরা িানার িন্ এবং প্িতামাতা ও প্�ষেকশের িন্ তে্ 
কিশত আমরা আমাশের প্নরািত্া ককন্দ্র কেখার িরাম�্ম প্েই। আিনার 
প্কশ�ার-প্কশ�ারীর িন্ প্কেু সহায়ক িরামশ�্মর মশধ্ রশয়শে: একপ্ি 
�প্তি�ালী িাসওয়াি্ম  ততপ্র করা, তাশের ইশমল এবং কমাবাইল নম্বর 
োচাই করা, ককবল তারা বাস্ব িীবশন কচশন এমন কলাশকর কাে 
কেশক বনু্ হওয়ার অনুশরাধ গ্হণ করা এবং আমাশের কপ্মউপ্নপ্ি 
প্নশে্ম প্�কাসমূহ ি়ো োশত তারা তাশের বনু্শেরও কসগুপ্ল অনুসরণ 
করশত সহায়তা করশত িাশর! 

6  আশম কীিঞাতৈ শিরঞাপত্ঞা িংক্ঞান্ত উতবেগ শরতপঞাট্শ 
করৈ?

আমরা আমাশের সম্প্রোশয়র িন্ অ্াি-মধ্স্ প্রশিাপ্ি্মং এবং 
প্্ািেশম্মর বাইশর মতামত িানাশনার মাধ্শম অনুিেুতি ব্বহারকারী 
এবং প্বষয়বস্তু �নাতিকরশণর িন্ কোগাশোগ করা সহি কশরপ্ে। 
ব্বহারকারীরা অ্াি-মধ্স্ প্রশিাপ্ি্মং, আমাশের সহায়তা কিাি্মাল 
এবং Snapchat এর সহায়তা Twitter অ্াকাউশন্টর মাধ্শম কেশকাশনা 
প্বষয়বস্তুর ব্ািাশর প্রশিাি্ম করশত িারশব। আমরা Snapchat উন্নত 
করশত আমাশের কপ্মউপ্নপ্ির প্নশে্ম প্�কা এবং সামপ্গ্ক মতামত অনুসাশর 
িেশষেি প্নই। 

দ্রষ্ৈট্য: আিপ্ন েপ্ে মশন কশরন কে ককউ তাৎষেপ্ণকিাশব প্বিশে িশ়েশে, 
সশগে সশগে আিনার স্ানীয় আইন রিশয়াগকারী সংস্ার সাশে কোগাশোগ 
করুন।

“কিবল আপনার 
বাস্তব েীবশন পকরকচে 
কলািশের িাে কেশি 
বনু্ হওয়ার অনুশরাধ 
গ্হণ ি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
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       িট্যঞাট: 

রিেম কেশকই, আমরা েশূর োকা রিকৃত বনু্শের 
সংেুতি করশত সহায়তা করা এবং মুহূশত্ম  প্নশিশক 
রিকা� করশত স্বাছেদি্ কবাধ করাশনার প্েশক 
গুরুত্াশরাি কশরপ্ে। Snapchat প্িপ্িও, েশিা, 
অপ্িও এবং িাি্ চ্াশির িা�ািাপ্� কোন এবং 
প্িপ্িও কল করশত কেয়। কমশসিগুপ্ল প্িেল্টিাশব 
মুশে কেলা হয়, এবং ব্বহারকারী োশের সাশে 
ইশতামশধ্ই বনু্ নয় তাশের কাে কেশক সরাসপ্র চ্াি 
গ্হণ করশত িাশর না। 

       কট্যঞাতমরঞা: 

Snapchat স্বয়ংপ্রিয়িাশব ক্াশমরায় কখাশল। এখাশনই আিপ্ন Snaps 
প্নশত িাশরন - প্িপ্িও বা েশিা। একপ্ি Snap ততপ্র হওয়ার িশর এপ্ি 
প্েল্টার, িাি্, প্টিকার, সংেুপ্তি রিিৃপ্ত সৃিন�ীল িুলসমূশহর সাশে স্শর 
স্শর সপ্জিত করা কেশত িাশর। একপ্ি Snap: 

• চ্াশি িািাশনা কেশত িাশর
• স্ৃপ্তশত সংরষেণ করা হশত িাশর
• আমার গশল্প েুতি করা কেশত িাশর বা একপ্ি 
ব্প্তিগত গল্প বা িেদিমত গল্প ততপ্র করা কেশত 
িাশর 

• মুশে কেলা হশয়শে

Snapchat কখন Snaps এবং চ্ািগুপ্ল মুশে কেশল কস সম্পশক্ম  
অপ্তপ্রতি তশে্র িন্, অনুগ্হ কশর এখাশন আমাশের সহায়তা প্নবন্প্ি 
কেখুন। এই �ত্ম াবলী সম্পশক্ম  আশরা িানশত িৃষ্ঠা 27 কেখুন!

       গল্প: 

এখাশন Snapchatterরা তাশের বনু্, স্রষ্া এবং প্বসৃ্ত Snapchat 
কপ্মউপ্নপ্ির গল্পগুপ্ল কেখশত িাশর! এো়োও এখাশন আিপ্ন আপ্বষ্ার 
এবং "আিনার িন্" প্বকশল্পর সেস্িেগুপ্ল কেখশত িারশবন।

       স্পটলঞাইট: 

Snapchat কপ্মউপ্নপ্ির 
ততপ্র সবশেশক প্বশনােনমূলক 
Snapগুপ্লশক স্পিলাইি 
উদ্াপ্সত কশর। অশবেষণ করার 
িন্ প্বষয়বস্তুর মশধ্ কঘারাশেরা 
করশত উিশর এবং প্নশচ 
কসায়াইি করুন। আিপ্ন েপ্ে 
এমন প্কেু কেশখ োশকন কেপ্ি 
প্নশয় আিপ্ন আরও কেখশত 
চান তশব কসপ্িশক িেদিসই 
কশর রাখশত হাি্ম প্চশনে ি্াি 
করুন এবং আিনার প্েিপ্িশত 
প্নিস্বতা আনুন!

কীিঞাতৈ Snapchat ৈট্যৈহঞার করতৈি
থিরঞা বৈশিষ্ট্যগুশল

আিপ্ন োশত সহশি অ্ািপ্ি কনপ্িশগি করশত িাশরন, প্নশচ Snapchat 
এর প্কেু কমৌপ্লক প্বষয় কেখুন। তবপ্�ষ্্গুপ্লর সম্পূণ্ম তাপ্লকার িন্, 
িৃষ্ঠা 12-এ আমাশের Snap �ব্দশকাষপ্ি কেখুন।

প্র�তম থযটি ৈলঞার: Snapchat-এ ককবল েশিা এবং প্িপ্িও কমশসি 
িািাশত িারার কচশয়ও আশরা কবপ্� প্কেু রশয়শে।  অ্ািপ্িশত 5 প্ি ি্াব 
রশয়শে (বাঁ প্েক কেশক িান প্েশক): Snap Map, চ্াি, ক্াশমরা, গল্পগুপ্ল 
এবং স্পিলাইি।

      Snap Map:   

Snap Map আমাশের কপ্মউপ্নপ্িশক তাশের প্রিয় বনু্ এবং প্বশশ্বর প্বপ্িন্ন 
িায়গার সাশে সংেুতি কশর। আমাশের অন্ান্ িশণ্র মশতাই, Snap 
Map প্িিাইন করার কষেশরে কগািনীয়তার রিপ্ত সশব্মাচ্চ গুরুত্াশরাি 
করা হশয়প্েল এবং সকল ব্বহারকারীর িন্ অবস্ান ক�য়ার করা 
প্িেল্টিাশব বন্ রশয়শে। ককাশনা Snapchatter েখন রিেমবার Snap 
Map খুলশব, তখন কাশের সশগে কস তার অবস্ান ক�য়ার করশব তা বাোই 
করশত অনুশরাধ করা হশব -- তা হশত িাশর তাশের সকল বনু্, িেদিসই 
কশয়কিন বা ককউই নয় (কিৌপ্তক কমাি)। 
Snap Map, Snapchatter-কের কোকান-
বািাশরর সময় এবং িে্মাশলাচনা কেখশত, 
প্িপ্নসিরে প্কনশত এবং কিপ্লিাপ্রর অি্ম ার 
কেওয়ার সুশোগ কশর কেয়।

https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
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আমঞাতের থগঞাপিীেেঞা িীশে
Snapchat-এ থগঞাপিীেেঞা

Snap-এ, আমরা আিনার কগািনীয়তাশক অগ্াপ্ধকার প্েই। 
আমরা িাপ্ন কে রিপ্তবার আিপ্ন Snapchat বা আমাশের 
কেশকাশনা িণ্ ব্বহার করার সময় আিনার আস্া অপ্ি্মত 
হয় — এিন্ আমরা অন্ান্ রিেুপ্তি ককাম্পাপ্নগুপ্লর তুলনায় 
আিনার তে্ প্িন্নিাশব িপ্রচালনা কপ্র।

েপ্েও আমাশের িণ্গুপ্ল রিমাগত প্ববপ্ধ্মত হয়, আমাশের 
কগািনীয়তার নীপ্ত অিপ্রবপ্ত্ম ত োশক:

• আমরা সত্প্নষ্ঠ ও কখালাশমলািাশব কোগাশোগ কপ্র

• আিপ্ন কীিাশব প্নশিশক রিকা� করশবন তা কবশে প্নন

• আমরা কগািনীয়তার প্বষয়প্ি মাোয় করশখই ততরী কপ্র

• আিপ্ন আিনার তে্ প্নয়ন্ত্রণ কশরন

আমরা কীিাশব আিনার কগািনীয়তাশক সবশচশয় কবপ্� গুরুত্ 
প্েই কস সম্পশক্ম  আশরা িানশত, আমাশের কগািনীয়তা ককন্দ্র 
কেখুন, কেখাশন আিপ্ন আমাশের কগািনীয়তার মূলনীপ্ত, 
আমাশের কগািনীয়তা নীপ্ত আশরা প্বস্াপ্রত িাশবন এবং আশরা 
গুরুত্িূণ্ম প্বষয়গুপ্লর সংপ্ষেপ্তসার কেখশত চাইশল আিনার 
কগািনীয়তা, ব্াখ্া িে্মাশলাচনা করুন।

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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4  এটি ৈনু্তের মঞাতেই রঞাখুি : আিনার ঘপ্নষ্ঠ বনু্শের 
সাশে কোগাশোগ রাখার িন্ Snapchat ততপ্র করা হশয়প্েল। আমরা 
আিনাশক িরাম�্ম প্েই কে আিপ্ন বাস্ব িীবশন কচশনন ককবল এমন 
মানুষশের বনু্ হশবন বা বনু্ হওয়ার অনুশরাধ গ্হণ করশবন। আিনার 
প্কশ�ার-প্কশ�ারীশের মশন কপ্রশয় প্েন কে অনলাইশনর মাধ্শম িপ্রপ্চত 
ককাশনা ব্প্তির সাশে কেখা করা প্নরািে নয়!

5  আপিঞার থগঞাপিীেেঞা থিটিংি পরীক্ষঞা করুি : কক 
আিনাশক Snap িািাশত িারশব, আিনার গল্পগুপ্ল কেখশত বা আিনার 
কসপ্িংশস Snap Map-এ আিনার অবস্ান কেখশত িারশব তা বাোই 
করুন। প্িেল্টিাশব, ককবল আিনার বনু্রাই আিনার সাশে সরাসপ্র 
কোগাশোগ করশত িারশব বা আিনার গল্প কেখশত িারশব।

6  মঞািশিতত্র আপিঞার অৈস্থঞাি কঞাস্টমঞাইি করুি : 
আিপ্ন প্নশির কোগ করা সমস্ বনু্শের সাশে, ককবল একেল প্নব্মাপ্চত 
বনু্শের সাশে আিনার অবস্ান ক�য়ার করা কবশে প্নশত িাশরন, বা 
আিপ্ন প্গ্িপ্ি ো়েশত চাইশল এমনপ্ক কিৌপ্তক কমািও চালু করশত 
িাশরন। ককবলমারে আিপ্ন েখন অ্ািপ্ি ব্বহার কশরন তখনই Snap 
Map আিনার অবস্ান আিশিি কশর এবং ককবল আিনার বাোইকৃত 
কলাকশের সাশে আিনার অবস্ান ক�য়ার কশর! 

7  আমঞার গল্প থক থেখতে পঞারতৈ েঞা পশরৈে্শি 
করুি : প্িেল্ট কগািনীয়তা কসপ্িংস হল ককবল আিনার কোগ করা 
Snapchatter-রাই আিনার গল্প কেখশত িারশব। আিপ্ন আিনার গশল্প 
Snap কিাটি করার সময় আিনার কগািনীয়তার কসপ্িংস কসই Snap-
প্ির িন্ কাে্মকর হশব, এমনপ্ক আিপ্ন িশর কসপ্িংস িপ্রবত্ম ন করশলও 
তাই োকশব।

8  Snapchat-এ অপৈট্যৈহঞাতরর ৈট্যঞাপঞাতর শরতপঞাট্শ 
করুি : আিপ্ন সব্মোই প্নিী়েন, হুমপ্ক, বা অন্ ককাশনা প্নরািত্া 
সংরিান্ত উশবেগ সহ কেশকাশনা অিব্বহাশরর ব্ািাশর Snapchat-এ 
প্রশিাি্ম করশত িাশরন। েপ্ে ককউ আিনাশক অস্বপ্স্কর অবস্ায় কেশল 
তশব আিপ্ন কসই Snapchatter কক ব্লক করশতও িাশরন এবং কেশকাশনা 
গ্রুি চ্াি কেশ়ে কবপ্রশয় কেশত িাশরন। প্রশিাি্ম করশত, একপ্ি Snap বা 
গশল্পর ওির কচশি ধশর োকুন এবং “Snap প্রশিাি্ম করুন” কবাতাশম 
ি্াি করুন। 

9  ৈনু্ অপিঞারণ করঞা এৈং ব্লক করঞার মতধট্য 
পঞা�্শকট্য : আিপ্ন কাউশক আিনার বনু্ তাপ্লকা কেশক অিসারণ 
করশল তারা আিনার ককাশনা ব্প্তিগত গল্পগুপ্ল কেখশত িারশব না তশব 
তারা তখনও সব্মিনীন প্হশসশব কসি করা আিনার কেশকাশনা প্বষয়বস্তু 
কেখশত িারশব। আিনার কগািনীয়তা কসপ্িংশসর উির প্নি্ম র কশর তারা 
আিনার সাশে চ্াি বা Snap-ও করশত িারশব। আিপ্ন ককাশনা বনু্শক 
ব্লক করশল কস আিনার গল্প কেখশত, আিনাশক Snaps, বা চ্াি িািাশত 
িারশব না। 

Snapchat-এ শিরঞাপে �ঞাকঞা
িহঞােক শিরঞাপত্ঞা পরঞামি্শ

Snapchat বনু্ এবং প্রিয়িনশের সাশে সংশোগ স্ািন এবং 
কোগাশোশগর স্ান, তশব কীিাশব প্নরািে োকশবন তা িানািাও 
গুরুত্িূণ্ম। আমাশের নীপ্তমালা, আমাশের েল, এবং প্িতামাতা এবং 
প্�ষেকশের িন্ তে্ সম্পশক্ম  আশরা িানশত আমরা আমাশের প্নরািত্া 
ককন্দ্র কেখার িরাম�্ম প্েই। মশন রাখশবন, Snapchat 13+ বের বয়শসর 
িন্।

োরা মানপ্সক স্বাস্্ বা মানপ্সক সংকশি িুগশেন কসই সব Snapchatter 
বা োরা এই প্বষয়গুপ্ল সম্পশক্ম  আশরা িানশত এবং তারা কীিাশব এই 
সমস্া প্নয়ন্ত্রশণ বনু্শের সহায়তা করশত িাশর িানশত আগ্হী তাশের 
িন্ আমরা অ্াি-মধ্স্ সহায়তাও রিোন কপ্র। েখন Snapchatterরা 
উশবেগ, হতা�া, মানপ্সক চাি, ক�াক, আত্মঘাতী প্চন্তািাবনা এবং 
উৎিী়েন সংরিান্ত ককাশনা প্বষয় অনুসন্ান কশরন তখন আিনার িন্ 
ততপ্র আমাশের িুলপ্ি প্বশ�ষজ্শের বোরা ততরী সুরষো সংরিান্ত সংস্ান 
সরবরাহ কশর।

Snapchat-এ প্নরািে োকার িন্ এখাশন প্কেু িরাম�্ম কেওয়া হল! 

1  একটি িশতিিঞালী পঞািওেঞাড্শ  শিৈ্শঞািি করুি : 
কমিশষে 8 অষের েীঘ্ম একপ্ি িাসওয়াি্ম  প্নব্মাচন করুন এবং আিনার 
নাম, ব্বহারকারীর নাম, কোন নম্বর বা িন্মপ্েশনর মশতা ব্প্তিগত তে্ 
অন্তিু্মতি করশবন না। আিনার িাসওয়াশি্ম  সংখ্া, প্চনে এবং ব়ে ও 
কোি হাশতর অষেশরর প্মশ্রণ অন্তিু্মতি করুন। অন্শের সাশে আিনার 
িাসওয়াি্ম  ক�য়ার করশবন না এবং অন্ অ্াি বা ওশয়বসাইশির িন্ 
একই িাসওয়াি্ম  ব্বহার করশবন না। 

2  আপিঞার থমঞাৈঞাইল িম্বর এৈং ইতমল যঞািঞাই 
করুি : Snapchat কসপ্িংশস আিনার অ্াকাউশন্টর সাশে সংপ্লিষ্ 
ইশমল প্িকানা এবং কমাবাইল নম্বরপ্ি সপ্িক প্কনা তা োচাই করুন।

3  েটুি শৈষতে প্রমঞাণীকরণ থিট আপ করুি : আিপ্ন 
েখন আিনার Snapchat অ্াকাউশন্ট লগ ইন কশরন তখন কসপ্ি সপ্ত্ই 
আিপ্ন প্কনা তা োচাই করার িন্ এপ্ি একপ্ি ঐপ্ছেক সুরষো তবপ্�ষ্্! 
এপ্ি আিনার অ্াকাউন্টশক আশরা সুরপ্ষেত কশর। এখাশন আশরা িানুন।

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/enable-login-verification
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Headspace শমশি : Headspace 
এবং Snap সরাসপ্র অ্াশির মাধ্শম 
Snapchatter-কের প্নশে্ম প্�ত ধ্ান এবং 
মন িাল রাখার অনু�ীলশন অ্াশসেস রিোন 
করশত অং�ীোর হশয়শে। Headspace 
প্মপ্ন-র মাধ্শম Snapchatter-রা বনু্শের 
সাশে ধ্াশনর অনু�ীলন করশত িারশব এবং 
রিশয়ািশন বনু্শের ইপ্তবাচকিাশব মশনািাব 
ধশর রাখশত উৎসাহ কেওয়ার িন্ কমশসি 
িািাশব। দ্রষ্ব্, এই তবপ্�ষ্্প্ি ককবলমারে 
প্নব্মাপ্চত কে�গুপ্লশত প্বে্মান।

আিনার িিট্য বেশর : অনুসন্াশনর একপ্ি সরঞ্াম ো কি�াোর 
অলািিনক সংস্াগুপ্লর স্ানীয়িাশব সংগৃহীত সংস্ান এবং প্বষয়বস্তুর 
সম্ার ো েখন মানুষ সংকিািন্ন মানপ্সক অবস্ার সাশে সংপ্লিষ্ 
�ব্দগুপ্ল িাইি কশর তখন কেখাশনা হয়। অনুসন্াশনর প্বষয়গুপ্লর মশধ্ 
হতা�া, উশবেগ, ক�াক, উৎিী়েন, উত্শতিক �রীরী িাষা, LGBTQ-কের 
মানপ্সক স্বাস্্ এবং আশরা বহু প্কেু অন্তিু্মতি।

অট্যঞাপ-মধট্যস্থ শরতপঞাটি্শং : েখন তারা তাশের বনু্শের প্নশির ষেপ্ত 
করার ঝঁুপ্কর আ�ঙ্া কশর তখন আমাশের অ্াি-মধ্স্ প্রশিাপ্ি্মং িুল 
Snapchatter-কের নাম কগািন করশখ আমাশের সতক্ম  করার সুশোগ 
কেয় । আমরা উিশয়র সাশেই সংস্ানগুপ্ল ক�য়ার কপ্র প্েপ্ন িপ্রপ্স্প্ত 
সম্পশক্ম  Snap কক সতক্ম  কশরশেন এবং প্েপ্ন সহায়তা সাইশির িৃষ্ঠায় 
অ্াি-মধ্স্ সহায়তা িাশছেন, কেখাশন 20প্িরও কবপ্� কে� ও িাষায় 
প্নশির ষেপ্ত এবং সংকিকালীন হিলাইন সংস্ান রশয়শে।

2017 সাশল আমরা আমাশের কপ্মউপ্নপ্ির সেস্শের িন্ অ্াি-
মধ্স্ সংকি প্বষয়ক সংস্ান চালু কশরপ্ে। এই িেশষেি Snapchat 
সহায়তা কেশক একপ্ি বাত্ম ার আকাশর উিস্াপ্িত হয়। আমাশের আইন 
রিশয়াগকারী অিাশর�ন প্িম সপ্রিয়িাশব আইন রিশয়াগকারী সংস্ার 
সাশে কোগাশোগ করশব েখন আমরা সপ্ত্ই প্বশ্বাস কপ্র কে, আসন্ন 
িীবননাশ�র হুমপ্ক রশয়শে। Snapchat ককাশনা কি�াোর মানপ্সক স্বাস্্ 
িপ্রশষবার উৎস নয়। ককাশনা বনু্ বা প্রিয়িন েপ্ে প্বিশে িশ়ে িরুপ্র 
িপ্রশষবা কেমন আত্মহত্া রিপ্তশরাধ হিলাইন, Crisis Textline ব্বহার 
করুন বা 911-এ কল করুন। 

Safety Snapshot আশৈষ্ঞার িট্যঞাতিল : আিনার 
প্কশ�ার-প্কশ�ারীশক Safety Snapshot-এ সেস্িে প্নশত উৎসাপ্হত 
করুন, কেপ্ি Snapchatter-কের প্িপ্িিাল প্নরািত্ার প্বষশয় প্�প্ষেত 
কশর তুলশত এবং আিনার Snapchat অ্াকাউন্ট সুরপ্ষেত রাখার 
গুরুত্িূণ্ম উিায়গুপ্লর ওিশর ককন্দ্রীিূত একপ্ি আপ্বষ্ার করার রিে�্মনী! 
দ্রষ্ব্, এই চ্াশনলপ্ি ককবল প্নব্মাপ্চত কে�গুপ্লশত উিলি্।

িংস্থঞাি পৃষ্ঞা : আিনার এবং আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারীর িন্ 
প্নরািত্া অং�ীোর এবং সংস্ানগুপ্লর িূণ্ম তাপ্লকার িন্ আমাশের 
প্নরািত্া ককন্দ্র কেখুন! 

স্ট্যঞাি করতে অট্যঞাপ-এ 
টট্যঞাপ করুি এৈং  
ধতর রঞাখুি

আপিঞার ক�ঞা থিতৈ
িসু্থেঞার িংস্থঞািিমহূ

Snap তার সম্প্রোশয়র প্নরািত্া এবং সুস্তার ব্ািাশর গিীরিাশব 
রিপ্তশ্রুপ্তবদ্ধ। আমরা আমাশের Snapchatter-কেরশক প্নরািে, সুস্ 
এবং অবপ্হত রাখশত েল, রিেুপ্তি, নীপ্ত এবং অং�ীোপ্রত্ প্নেুতি কপ্র।

রিশয়ািশন Snapchatter-কেরশক সংস্ান এবং সহায়তা সরবরাহ করার 
িন্ আমরা প্�শল্পর প্বশ�ষজ্ এবং কবসরকারী সংস্াগুপ্লর সাশে কাি 
কপ্র। আমাশের প্নরািত্া অং�ীোরশের একপ্ি িূণ্ম তাপ্লকার িন্, 
আমাশের প্নরািত্া অং�ীোর অংশ� কেখুন।

আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারীশের সহায়তা করার িন্ Snapchat 
অ্াি-মধ্স্ সংস্ান এবং কল্াণকর তবপ্�ষ্্ সরবরাহ কশর, তারা 
মানপ্সক সহায়তা বা ককবল চ্াি ো ই করশত চাক না ককন! আমাশের 
কল্াণকর তবপ্�ষ্্গুপ্ল Snapchat এর সম্প্রোশয়র সেস্শের প্�প্ষেত 
এবং ষেমতায়শনর িন্ প্িিাইন করা হশয়শে োশত তারা এমন বনু্শের 
সহায়তা করশত িাশর োরা মানপ্সক স্বাস্্িপ্নত সমস্ার সাশে ল়োই 
করশে! 

Crisis Text Line: আমরা Crisis Text Line এর সাশে 
অং�ীোর হশয়প্ে, ো মাপ্ক্ম ন েুতিরাশ্রে বসবাসকারী Snapchatter-
কের লাইি, রিপ্�প্ষেত সংকিকালীন িরাম�্মোতার সাশে প্বনামূশল্ চ্াি 
করার সুপ্বধা রিোন কশর এবং এপ্ি 24/7 উিলব্ধ। ককবল KIND কলশখ 
741741 কে পাঠান, বা অ্ািপ্িশত Crisis Text Line অনুসন্ান করুন! 
আিপ্ন েপ্ে মাপ্ক্ম ন েুতিরাশ্রের বাইশর োশকন তশব আশরা তশে্র িন্ 
আমাশের প্নরািত্া সংস্ানগুপ্ল কেখুন। 

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 কীিাশব প্নপ্চিত করশবা কে ককবল আমার বনু্রাই আপ্ম ো 
কিাটি করপ্ে তা কেখশে?

• কতামার প্রিয় Snap কগম ককানপ্ি?

উতবেগ িিঞাতিকরণ:

আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারীর ককান আচরণগুপ্লর রিপ্ত আিনার লষে্ 
করা উপ্চত তা িানািা গুরুত্িূণ্ম। এই আচরণগুপ্ল ইপ্গেত করশত িাশর 
কে আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারীর অনলাইশন সমস্া হশছে এবং আিনার, 
িরাম�্মোতার বা অন্ ককাশনা রিাপ্তবয়শস্র প্নকি কেশক প্কেু বা়েপ্ত 
সহায়তার রিশয়ািন হশত িাশর। আিপ্ন প্নশচর ককানপ্ি লষে্ করশেন?

• ব্প্তিশত্র প্িন্নতা (উশবেগ, িয় বা করিাধ বৃপ্দ্ধ)
• রিেুপ্তি সম্পশক্ম  কশোিকেন এ়োশনা 
• তাশের কোন বা ল্ািিি ব্বহার করা এ়োশনা
• বনু্বান্ব এবং িপ্রবার কেশক সশর োওয়া
• স্কু শলর আচরশণ িপ্রবত্ম ন (প্নম্ন কগ্ি, কম উিপ্স্প্ত, ক্াশস ঘুপ্মশয় 
ি়ো)

• প্নশির ষেপ্ত করার প্চন্তা-িাবনা

আিপ্ন েপ্ে প্নপ্চিতিাশবই আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারীর সাশে 
কো বলশত চান এবং কাে্মত ককাশনা কি�াোশরর প্নকি সহায়তা 
চাইশত িাশরন বা আমাশের আিনার িন্ ততপ্র সরঞ্ামপ্ি কেখুন। 
কেশকাশনা িরুপ্র সমস্ার কষেশরে, প্নপ্চিত হন কে তারা িাশন কে 
KIND কলশখ 741741 কে কমশসে পাঠিশয় 24/7 Crisis Text Line 
এর কসবা িাওয়া োয়। Snapchat কপ্মউপ্নপ্ি কেন তাশের রিপ্�প্ষেত 
সংকি িরাম�্মোতাশের কাে কেশক প্বনামূশল্, কগািনীয় সহায়তা িায় তা 
প্নপ্চিত করশত আমরা তাশের সাশে সরাসপ্র অং�ীোর হশয়প্ে। 

িসু্থেঞার 
অিুিীলি:

Snapchat এমনিাশব ততপ্র করা হশয়শে োশত আিপ্ন কে প্িপ্নসগুপ্ল, 
েতষেণ ধশর ক�য়ার করশত চান মানুষ ককবল কসগুপ্লই কেখশত িায়, 
আিপ্ন েতষেণ ইছো কসগুপ্ল ক�য়ার করশত িাশরন। আমাশের কপ্মউপ্নপ্ি 
বা তাশের বনু্রা ককাশনা মানপ্সক স্বাস্্ সংরিান্ত সমস্ার সম্ুখীন হশল 
তাশের এর রিপ্তশরাধ করার মত সুস্ োকার িুল এবং সংস্ানগুপ্ল 
অ্াশসেশস সহায়তা করশত আমরা আমাশের প্িিাইশনর-মাধ্শম-প্নরািত্া 
িদ্ধপ্তর ব্বহার কশর নতুন িণ্ এবং তবপ্�ষ্্ কিশিলি কপ্র।

আমরা িাপ্ন কে Snapchat ব্বহার সম্পশক্ম  আিনার প্কশ�ার-
প্কশ�ারীর সাশে কোগাশোগ করশত িারািা গুরুত্িূণ্ম। এই কারশণই 
আমরা কীিাশব আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারীশের সাশে Snap এর মাধ্শম 
সংশোগ স্ািন করশবন, আচরশণর সম্াব্ উশবেগ সৃপ্ষ্কারী প্বষয় �নাতি 
করশবন এবং কীিাশব অ্াশির মশধ্ সুস্তার অনু�ীলন করশবন কস 
প্বষশয়র উির প্কেু কশোিকেন শুরু করশত MindUP, Crisis Text 
Line এবং Snap Parents এর প্বশ�ষজ্শের সাশে অং�ীোর হশয়প্ে! 

িশ়িে থহঞাি
আিনার প্নশির Snapchat অ্াকাউন্ট ততরী করশল তা আিনাশক 
অ্ািপ্ি বুঝশত এবং আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারীর সাশে আশরা িালিাশব 
সংশোগ স্ািশন সহায়তা করশত িাশর। 
থপ্রঞা টিপ: আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারীর কাে কেশক আিনার নতুন 
Snapchat ব্বহার সম্পশক্ম  প্�খুন!  

কত�ঞাপক�ি িঞাশলতে থযতে শিজ্ঞািঞা করঞার িিট্য 
এখঞাতি শকেু মিঞােঞার প্রশ্ রতেতে:

• আপ্ম প্ক কেখশত িাপ্র কতামার Bitmoji কেখশত ককমন?
• তুপ্ম প্ক আমাশের িন্ একপ্ি িাপ্রবাপ্রক ব্প্তিগত গল্প বা েলীয় 
আলািচাপ্রতা ততরী করশত চাও?

• তুপ্ম ককান প্েল্টারপ্ি সবশচশয় কবপ্� ব্বহার কর? 
• ককান আপ্বষ্ার রিে�্মনী কতামার প্রিয়? আপ্ম ককানপ্ি িেদি করব? 
• Snapchat-এ প্রিয় বনু্ কীিাশব কাি কশর? 
• কতামার েীঘ্মতম স্্ািপ্্রিক কক? 
• আপ্ম প্ক একপ্ি Snap সংরষেণ করশত িারশবা? আপ্ম এপ্ি 
সংরষেণ করশল তা ককাোয় োয়? 

• আপ্ম কীিাশব Snap Map-এ কিৌপ্তক কমাশি োব? 
• কতামার অ্াপ্প্শক�নপ্ির প্রিয় ি্াবপ্ি কী? 

2:23

anxiety

Here For You

Cancel
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Whatever you’re going through, we’re here for you.
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আপিঞার শকতিঞার-শকতিঞারীর িঞাত� ক�ঞা ৈলঞার 
পতর:

এখন আিপ্ন এবং আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারী Snapchat সম্পশক্ম  
কো বলার কষেশরে েষে, িপ্বষ্শতর িন্ প্কেু �ত্ম  প্নধ্মারণ করা এবং 
আিপ্ন প্নয়প্মত এই কশোিকেনপ্ি চাপ্লশয় োশছেন প্কনা তা প্নপ্চিত 
করা উত্ম! এমনপ্ক একপ্ি সামাপ্িক কোগাশোগ মাধ্শমর ব্ািাশর চুপ্তি 
ততরী করা উিয় িশষের কগািনীয়তা এবং প্বশ্বাস বিায় রাখশত সহায়তা 
করশত িাশর। এসকল রিপ্তশ্রুপ্ত উিয় িশষের মশধ্ আস্া বিায় রাখশত 
সহায়তা করশত িাশর। 

আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারীশের সাশে েোেে কোগাশোগ গশ়ে কতালার 
িন্ এবং তাশের িে্ম া এবং সামাপ্িক কোগাশোগ মাধ্শম ব্বহাশরর 
িাশলা অি্াস গশ়ে কতালার িন্ প্কেু কশোিকেশনর শুরু প্নম্নরূি: 

• কো বলার িদ্ধপ্ত ততরী করুন; কো বলার এবং ক�ানার িন্ সময় 
আলাো করুন কেমন িপ্রবাশরর সকশলর খাওয়া-োওয়া করার 
সমশয়

• আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারীশক কশোিকেশন অন্তিু্মতি করুন, প্কেু 
রিশ্ন প্িজ্াসা করুন কেমন, "এ সম্পশক্ম  কতামার মতামত কী?" এবং 
তাশের ধারণাগুপ্লর রিপ্ত কখালাশমলািাশব সা়ো প্েন

• সপ্ত্ই কীিাশব মশনাশোগ সহকাশর শুনশত হয় এবং কচাশখ কচাখ 
করশখ কো বলশত হয় তা প্�খুন

• রিপ্তপ্েন সামাপ্িক কোগাশোগ মাধ্ম বা কোন কেশক "েুপ্ি" কনওয়ার 
িন্ একসশগে প্মশল একপ্ি সময় প্নধ্মারণ করুন 

• অনলাইশন ঝঁুপ্ক এবং উশবেগ সম্পশক্ম  কখালাশমলা আশলাচনা করুন, 
ব্লক করা এবং প্রশিাি্ম করার মত কাি ো অনলাইশনর ঝঁুপ্ক 
সামলাশত তারা করশত িাশর তাশের কসইসব ব্বহাপ্রক উিায়গুপ্লর 
কো বলুন

আিনার প্কশ�ার-প্কশ�ারীশক সামাপ্িক কোগাশোগ মাধ্শম সুরপ্ষেত 
এবং িাল োকশত সহায়তা করার িন্ কশয়কপ্ি রিধান প্নশে্ম প্�কা প্নশচ 
কেওয়া হল:

• সামাপ্িক কিাটিগুপ্ল কতামার ঘপ্নষ্ঠশের মশধ্ রাখার গুরুত্ — 
ককবল কতামার রিকৃতই িপ্রপ্চত কলাকশের বনু্ হওয়ার অনুশরাধগুপ্ল 
গ্হণ করা

• সব্মো প্নশিশক প্িজ্াসা কশরা: WWGS? (োেী কী বলশব) কিাটি 
করার আশগ!

• শুধুমারে ে�্মক হশয় কেশকা না — তুপ্ম েপ্ে এমন প্কেু কেখ ো 
কতামার িন্ অস্বপ্স্কর, তশব তা প্রশিাি্ম কশরা! 

• সব্মো সহৃেয়তা সংরিান্ত কপ্মউপ্নপ্ি প্নশে্ম প্�কা অনুোয়ী কাি কশরা

“
“

আমাশের সিশলর মশধ্ 
ইকেবাচি মানকসি অভ্াস 
কেমন মনন�ীল সশচেনো 
অনু�ীলন িরা, িৃেজ্ঞো 

প্রিা� িরা এবং সেয় আচরণ 
িরার অনু�ীলন িশর আমাশের 
েীবশন আশরা কবক� আনন্দ এবং 
সুস্থো আনার সষিমো রশয়শে। 

- মলি স্টুয়ার্ট িলি়ার, লিএইচলি

আপিঞার শকতিঞার-শকতিঞারীতক এ শৈষতে িতিেি 
করঞার শকেু উপঞাে এখঞাতি থেওেঞা হল:

• আিপ্ন কখশনা প্ক ধ্ান করার িন্ Headspace ব্বহার কশরন? 
গশবষণায় কেখা কগশে ধ্ান বা মনন�ীল প্চন্তার অনু�ীলন, চাি 
কমাশত িাশর এবং স্বাশস্্র উন্নপ্ত করশত িাশর

• আিনার েপ্ে ককাশনা ব্াপ্তির Snapchat সম্পশক্ম  প্রশিাি্ম করার 
েরকার হয় তশব কীিাশব তা করশত হয় তা কী আিপ্ন িাশনন?

• তুপ্ম প্ক প্নরািত্ায় প্নশবপ্েত Safety Snapshot আপ্বষ্ার 
চ্াশনলপ্ি কেখ?

• তুপ্ম প্ক আিনার িন্ ততপ্র-এর সেস্িে গ্হণ কশরশো? 
Snapchat-এ কতামার অনুসন্ান বাশর "আিনার িন্ ততপ্র" 
অনুসন্ান কশর এপ্ি িাওয়া োশব

• কতামার প্ক মশন হয় কে Snapchat-এ ককাশনা প্বষয় প্বরপ্তিকর 
লাগশল কো বলার মশতা ককউ আশে?

• তুপ্ম প্ক িাশনা কে Snapchat-এ কতামাশক সহায়তা করার িন্ 
ককান সংস্ানগুপ্ল উিলব্ধ?

• তুপ্ম অ্াশির মশধ্ কতষেণ ব্য় কশরা? 
• অ্ািপ্ি ব্বহার করার সময় তুপ্ম প্ক কখনও আছেন্ন কবাধ কশরশো? 
এরকম অনুিূপ্তর িশর তুপ্ম প্ক কশরা?
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Snapcode:  একপ্ি Snapcode হল প্বশ�ষ ধরশনর প্চরে ো 
আিপ্ন নতুন বনু্শের কোগ করশত বা প্েল্টারসমূহ এবং কলন্সগুপ্ল 
আনলক করার মশতা প্বপ্িন্ন কাি করশত Snapchat প্েশয় স্্ান করশত 
িাশরন।

Snap Map:  কী ঘিশে কেখুন, আিনার বনু্শের খঁুিনু এবং 
এই ি্াবপ্ির মাধ্শম ককাশনা অ্ািশিঞ্াশর োওয়ার অনুশরিরণা িান। 
অবস্ান-ক�য়ার করা প্িেল্টিাশব বন্ — আিপ্ন প্সদ্ধান্ত প্নশবন আিপ্ন 
প্ক প্নশির অবস্ান বনু্শের সাশে ক�য়ার করশত চান অেবা ককবল 
কিৌপ্তক কমাশির মাধ্শম প্নশির কাশেই রাখশবন।

Snap েঞারকঞা:  স্রষ্ারা (কেমন রিিাব�ালী ব্প্তি এবং কসপ্লপ্রিপ্ি) 
োশের রিচুর ে�্মক-কশ্রাতা রশয়শে তাশের একপ্ি কসানার তারকা োকশব। 
আিপ্ন এই সকল স্রষ্াশের সেস্িে প্নশত িাশরন। 

অিুিন্ঞাি:  অনুসন্াশন িাইি করা আিনাশক প্বপ্িন্ন প্িপ্নস রিে�্মন 
করশব, োশত আিনার সব্মাপ্ধক রিাসপ্গেক প্বষয় খুঁশি কিশত িাশরন; 
কেমন বনু্শের খুঁশি িাওয়া বা আমাশের আিনার িন্ ততপ্র সরঞ্ামপ্ি 
িরীষো করা। 

অৈস্থঞাতির পশরতষৈঞািমহূ:  প্েল্টারসমূহ, অনুসন্ান, Snap 
Map, প্বজ্ািন কেওয়া রিিৃপ্ত তবপ্�শষ্্র িন্ Snapchat আিনার 
অবস্ান ব্বহার কশর। সপ্রিয় করা োকশল আিনার Snapchat কখালা 
োকার সময় আিনার অবস্ান আিশিি করা হশব।   

আশৈষ্ঞার:  Snap এর কমৌপ্লক এবং মূলধারার প্মপ্িয়াসহ প্রিপ্ময়াম 
সংবাে এবং প্বশনােন কেখুন।

আমঞাতের গল্প:  কপ্মউপ্নপ্ির প্বপ্িন্ন Snapchatter-কের কাে 
কেশক সংগৃহীত Snap এর একপ্ি সম্ার। আমাশের গশল্প উপ্লিপ্খত 
Snap-গুপ্ল সব্মিনীন প্বষয়বস্তু ো Snap Map এবং এমনপ্ক 
প্্ািেশম্মর বাইশরও রিেপ্�্মত হশত িাশর। 

আমঞার ক�ঞা:  সময়ানুরিপ্মকিাশব চশল এমন অশনকগুপ্ল Snap এর 
সমাহার ো বনু্রা 24 ঘণ্ার িন্ কেখশত িাশর। আিপ্ন রিশত্শকর সাশে, 
আমার বনু্র সাশে বা কাটিমাইিি তাপ্লকার কলাশকশের সাশে ক�য়ার 
করার প্বকল্প বাোই করশত িাশরন। 

কট্যঞাতমরঞা:  আিপ্ন কেখাশন আিনার বনু্শের েশিা বা প্িপ্িও Snap-
গুপ্ল িািাশবন!

থগমি এৈং Snap শমশি:  Snapchat-এ আিনার বনু্শের 
সাশে আড্া কেওয়ার একপ্ি মিাোর উিায় কগমস! Snap প্মপ্ন 
রাশত মুপ্ি কেখার িপ্রকল্পনা করা বা ফ্্া�কাশি্ম র কিক ততরীর মশতা 
কাি করার িন্, বনু্শের িন্ প্নপ্ে্মষ্ উশদেশ�্ ততরী কোি আকাশরর 
উিশোপ্গতা।

িট্যঞাট:  আিনার রিকৃত বনু্শের কাশে প্িপ্িও, কোন বা িাি্ চ্াি 
িািান।

দ্রুে থযঞাগ করুি:  দ্রুত কোগ করুন-এ বনু্শত্র রিস্াবনাগুপ্ল 
কশয়কপ্ি প্বষশয়র উির প্নি্ম র কশর, কেমন আিপ্ন ইশতামশধ্ কাশের 
সাশে বনু্ এবং কাশের সেস্িে প্নশয়শেন।

প্রতেঞািিঞািুগ গল্প:  আিনার রিশয়ািনানুগ গশল্পর িন্ বনু্শের 
কবশে প্নন! কে ককউ কোগ কেশব তারা এই গল্পপ্িশত কোগ করশত এবং 
অন্ান্ সেস্শের কেখশত িাশব। 

শিল্ঞারিমহূ:  একপ্ি Snap-এর িানপ্েশক কসায়াইি করুন, এবং 
রশের এশেক্ট কোগ করশত, কিনু্র তে্ কেখাশত, আিনার Bitmoji-কক 
তুশল ধরশত, আিপ্ন কী করশেন তা কেখাশত এবং আরও অশনক প্কেুর 
িন্ প্েল্টার প্বকল্পগুপ্ল হাপ্ির হশব।

ৈট্যশতিগে গল্প:  ব্প্তিগত গল্পগুপ্ল Snapchatter-কেরশক এমন 
একপ্ি গল্প ততরী করশত কেয় ো ককবল প্কেু প্নব্মাপ্চত বনু্শের সাশে 
ক�য়ার করা হয়।

থিৌশেক থমঞাড:  সপ্রিয় োকশল, আিনার বনু্রা Snap Map-এ 
আিনার অবস্ান কেখশত িারশব না!

থলন্সগুশল:  কলন্স ক্াশরাশিল চালু করশত একপ্ি মুশখর উির ি্াি 
করুন। কলন্সগুপ্ল আিনার Snap-গুপ্লশত 3প্ি এশেক্ট, বস্তু, অষের এবং 
রূিান্তরগুপ্ল কোগ কশর।

শুধু আমঞার িিট্য:  এই তবপ্�ষ্্প্ি স্ৃপ্তসমূশহ িাওয়া োয় এবং 
একিন Snapchatter কক স্ৃপ্তসমূশহ সংরপ্ষেত Snap এবং গল্পগুপ্ল 
শুধু আমার িন্ ি্াশব সরাশত কেয় — কেগুপ্ল কেখার িন্ একপ্ি 
িাসশকাি রিশয়ািন।

িিৃিিীল টুলিমহূ:  আিপ্ন ককাশনা Snap ততপ্র করার িশর, 
প্টিকারগুপ্ল, িাি্, আঁপ্কবুপ্ক রিিৃপ্ত কোগ করশত িাশরন। 

শ্রিকি:  সাধারণত চ্াশির িে্ম ায় আিনার বনু্র নাশমর িাশ� একপ্ি 
 ইশমাপ্ি ো আসশল কতপ্েন ধশর প্্রিকস (অে্মাৎ এশক অিশরর 

সাশে Snap প্বপ্নময়) অব্াহত প্েল তার কোগেল। Snap প্্রিকস 
হশছে আিপ্ন কার সাশে সবশচশয় কবপ্� Snap করশেন তা �নাতি করার 
মিাোর, সহি উিায়!

স্পটলঞাইট:  একপ্িমারে িায়গায় Snapchat-এর েপু্নয়া আপ্বষ্ার 
করুন এবং এই প্বশনােন প্্ািেশম্ম আমাশের কপ্মউপ্নপ্ি কিা়ো 
েপৃ্ষ্িপ্গেগুপ্ল কেখুন

স্ৃশেিমহূ:  একিন Snapchatter এর Snap এবং আখ্ানগুপ্লর 
ব্প্তিগত সংগ্হ ো আিনার স্ৃপ্তশত সংরষেণ করা হয়।  
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