
মা-বাবাদের নবযবুকদের সদগে 
মমৌলবােী এবং চরমপন্ার ববষদে 
আদলাচনার সতূ্র মেওো

অনলাইদন ময সব  
ঝঁুবক রদেদে তা মবাঝা 

চরমপবন্ ম�াষ্ীগুবল তাদের মতাের্শ েবিদে বেদত এবং েবু্শল নব যবুকদের বনযকু্ত করদত ইন্ারদনট এবং 
মসাস্াল বমবিো ব্বহার কদর। 

বনদোদ�র নীবত মকৌরল বহদসদব, এই সব ম�াষ্ী মা-বাবার প্রবত ম্াধ, অববচার এবং লজ্া প্রের্শদনর 
অত্াধবুনক পদ্ধবত ব্বহার কদর মা-বাবার কত্্শ ত্বদক মোট কদর মেখাদনার কাজ কদর। 

মদন রাখদবন, খুব মোট সন্ানরাও চরমপন্া অনলাইদনর বরকার হদত পাদর।

সহাে সম্পে
— educateagainsthate.com/parents/online-radicalisation

#Educate Against Hate এর লক্্ 
হল যবে আপবন মদন কদরন ময আপনার 
সন্ান চরমপবন্ মতােদর্শ ধাববত হদেদে 
বা হদত চদলদে তদব আপনাদক পরামর্শ 
এবং বনদে্শর মেওো।

educateagainsthate.com

https://educateagainsthate.com/parents/online-radicalisation/


আপনার সন্ানদক অনলাইদনবনরাপেরাখুন

অনলাইদনভোনক কদ�াপক�দনর ববষদে সম্াব্ ঝঁুবক 

সম্পদক্শ  বলুন। চরমপবন্ ম�াষ্ীগুবল েবু্শল নব যবুকদের সদগে মযা�াদযা� করদত এবং তাদের মমৌলবােী  
বাত্শ া েবিদে বেদত ইন্ারদনট এবং মসাস্াল বমবিো ব্বহাদরর জন্ পবরবচত,এদের লক্্ হল আদরা  
বনদো� করা। 

অবর্ যখন ইন্ারদনট বনরাপেভাদব এবং োবেত্ব সহকাদর ব্বহার করা হে সন্ানদের জন্ অদনক সুদযা� 
এদন বেদত পাদর এবং নব যবুকরা অদনক বকেু বরখদত পাদর। আপবন আপনার সন্াদনর অনলাইদনর বপ্রে 
বজবনস বক তা বজজ্াসা করার মধ্ বেদে ক�া শুরু করদত পাদরন। 

অদনক সন্ান মসাস্াল বমবিোর ব্বহার এবং তাদের বপ্রে অনলাইন ম�ম সম্পদক্শ  ক�া বলদত ভাদলাবাদস। 
এটি আপনার সন্ান সম্পদক্শ  জানার আদরা মববর সদুযা� কদর মেে এবং তাদের অনলাইন ঝঁুবকর ক�া এবং 
বকভাদব এ ম�দক বনরাপে �াকা যাে তা মদন কবরদে মেে।

যাদের সদগে মসাস্াল বমবিো বা অনলাইন ম�মদস তাদের সাক্াৎ হদেদে সন্ানরা  প্রােই তাদের অনলাইন 
বনু্ বা আ�ন্তুক বহদসদব মেদখ। আপনার সন্ানদক এটা মদন কবরদে মেওো জরুরী ময অনলাইদন বনদজদের 
সম্পদক্শ  বম�্া বলা খুব সহজ।

আপনার সন্াদনর ইন্ারদনট বা মমাবাইল ব্বহার বন্ করদল কাজ নাও হদত পাদর। পবরবদত্শ  তাদের এটা 
বঝুদত মরখান ময মযদহতু বকেু ওদেবসাইদট এদসদে তাই এটি সম্পরূ্শ সত্ হদব এমন মকাদনা কারর মনই।

বকেু ভাদলা ওদেবসাইট আদে যা আপনার সন্াদনর অনলাইন বনরাপত্া সম্পদক্শ  মরখাে, মযমন ইন্ারদনট 

ম্াটার, মসফার ইন্ারদনট এবং চাইল্ডদনট। যবে মকাদনা ববষদে আপনার বচন্া �াদক তদব আপবন 
এনএসবপবসবস-র অনলাইন সরুক্া মহল্পলাইন 0808 800 5002-এ কল করদত পাদরন

সহাে সম্পে
— educateagainsthate.com/parents/online-radicalisation
— childnet.com/resources/supporting-young-people-online

https://www.internetmatters.org/
https://www.internetmatters.org/
https://www.saferinternet.org.uk/
http://www.childnet.com/
https://educateagainsthate.com/parents/online-radicalisation/
http://www.childnet.com/resources/supporting-young-people-online


আচরর�ত পবরবত্শ দনর ববষদে আপনার বচন্া  
হদল বনদজর বুবদ্ধ ববদবকদক ববশ্াস করুন।

আপবন অন্ কাদরা মচদে আপনার সন্ানদক ভাদলা জাদনন, তাই তাদের সদগে ক�া বলা ভাদলা যবে আপনার 
ববদবক য�া�্শ হে।

যবে মমৌলবােীতার লক্রদবাঝার ববষদে মা-বাবার জন্ মকাদনা য�া�্শ মচকবলস্ট �াদক-বকন্তু সবত্টা  
হল, এই ধরদরর মচকবলস্ট আসদলই মনই। নব যবুকরা বনদজর অবধকার বদল ব্বক্ত ববদরষ এবং বকদরারাবস্া 
পবরবত্শ দনর সমে  বি একটা জাে�া চাে এবং কত্্শ পদক্র কাদে অববশ্স্ত এবং খামদখোলী হদে  
উঠদত পাদর।

সরকাদরর Educate Against Hate ওদেবসাইদট পরামর্শ উপলব্ধ, যা মমৌলবাদের ইবগেতবাহী বকেু 
পবরবত্শ দন আপনাদক সহােতা করদত পাদর। উোহররস্বরূপ বনু্ ম�াষ্ী এবং মচহারার পবরবত্শ ন, সন্ান মববর 
তক্শ  প্রবর এবং অন্ মলাদকদের মতামত শুনদত আগ্রহী নে এবং ষিযদ্রের নীবতদত ববশ্াস করদত শুরু কদর।

মা-বাবার সাধাররত  উন্নত ববদবক মবাধ �াদক তদব মপরাোরদের সদগে আদরা আদলাচনা করদত ক্বত মনই 
মযমন প্রদোজন হদল মকাদনা বরক্ক বা বজবপ ।

যবে আপবন সন্াদনর ববষদে েবুচিন্াে �াদকন তদব আদরা মলাক এবং সং�ঠন আদে যাদের সদগে ক�া বলদত 
পাদরন মযমনঃ

—  আপনার সন্াদনর বরক্ক। তাদের ববদরষজ্দের কাদে প্রদবরাবধকার আদে যারা সাহায্ করদত পাদর। 
— আপনার স্ানীে কত্্শ পক্ সরুক্া আবধকাবরক।
—  এনএসবপবসবস তাদের ওদেবসাইদট বনঃশুল্ক পরামর্শ মেে, এবং মহল্পলাইন 0808 800 5000-এ
—  FAST ( চাপ এবং কদটের ববরুদদ্ধ পবরবার) একটি সহােক সংস্া যারা বরিদটদন অববস্ত এরা েবু্শল 

পবরবার এবং ব্বক্তর জন্ কাজ কদর। 

সহাে সম্পে
— educateagainsthate.com/parents/what-should-i-do-if-i-think-my-child-has-

beenexposed-to-extremism-or-radicalisation

https://educateagainsthate.com/
https://familiesmatter.org.uk/
https://educateagainsthate.com/parents/what-should-i-do-if-i-think-my-child-has-been-exposed-to-extremism-or-radicalisation/
https://educateagainsthate.com/parents/what-should-i-do-if-i-think-my-child-has-been-exposed-to-extremism-or-radicalisation/


স্রোসবাদের ববষে এবিদে চলার মচদে ক�া বলা ভাদলা

সন্াদনর সদগে গুরুতর আদলাচনা শুরু করা সহজ নে। এমন একটা স্ান বনব্শাচন করুন মযখাদন আপনার 
সন্ান সহজ হদে বসদত পাদর এবং এমন সমে বােুন যখন মকউ ববরক্ত করদব না। যখন ববষেটি প্রাসবগেক 
মসই সমদেই এটি উত্াপন করা ভাদলা। সম্বত আপনারা েজুদনই যখন টিবভদত চরমপন্ার ববষদে বকেু 
মেদখন।

— আদলাচনা প্রাসবগেক কদর তুলুন
— তাদের মতামত জানদত চান
— তারা এই ববষদে কতটা জাদন তার মখাঁজ বনন
— মন বেদে শুননু
— তাদের এমন প্রশ্ন করুন যা মকবল হ্াঁ বা না এ জবাব মেওো যাে না। 
— ববনা বাধাে তাদের বলদত বেন
— তাদের প্রশ্ন বজদজ্স করদত  উৎসাবহত করুন
— চরমপন্ার ববষদে আপনার বনদজর মতামত সম্পক্শ  বলুন

এনএসবপবসবস আপনার সন্াদনর সদগে ক�া বলার জন্ স্রোসবাদের ববষদে বকেু সতূ্র এবং একটি বভবিও 
বাবনদেদে।

সহাে সম্পে
— nspcc.org.uk/what-you-can-do
— educateagainsthate.com/parents/how-to-talk-to-your-child-about-extremism
— bbc.co.uk/news/education-40011787
— parentinfo.org/article/preventing-far-right-extremism-a-guide-for-parents

সমস্ত ববশ্াস এবং মপ্রক্াপদটর মলাদকদেরপ্রবত আপনার সন্ানদক 
শ্রদ্ধারীল হদত মরখান

সন্ানদের  মতামদতর ওপর বা-বামার স্বাভাববকভাদবই বি প্রভাব �াদক তাই বববভন্ন মতামত মেখা এবং 
শ্রদ্ধা প্রের্শদনর প্রবত সন্ানদের উৎসাবহতকরদত হদব।

চারপাদরর মলাদকদের আচরদরর দ্ারা সন্ানরা প্রভাববত হে তাই বববভন্ন মপ্রক্াপদটর অন্ নবযুবকদের সদগে 
ইবতবাচক ক�া বলার সুদযা� বেদত হদব। উোহররস্বরূপ, তাদের স্ানীে ক্াব এবং সমষ্ীদত মযা�োদন 
উৎসাহ প্রোন। 

সহাে সম্পে
— educateagainsthate.com/parents
— www.towerhamlets.gov.uk/keeping_children_safe

https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do
https://educateagainsthate.com/parents/how-to-talk-to-your-child-about-extremism/
http://www.bbc.co.uk/news/education-40011787
http://parentinfo.org/article/preventing-far-right-extremism-a-guide-for-parents
https://educateagainsthate.com/parents/
https://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/health__social_care/children_and_family_care/keeping_children_safe.aspx


সন্ান যাদত বনদজই চরমপবন্ ভাবনার প্রবত চ্াদলঞ্জ জানাদত 
পাদর তার জন্ উপযকু্ত েক্তা এবং জ্ান তাদক বেদত হদব। 

প্রবতবেন সন্াদনর সদগে সাম্প্রবতক ববষে বনদে আদলাচনা করদল তারা যবে চরমপবন্ ভাবােদর্শর সম্খুীর হে 
তদব তাদের মদধ্ মসই ববষদে প্রশ্ন বজদজ্স করার ক্মতা জন্াে। উোহররস্বরূপ অনলাইদন আপবন ময 
বম�্া কাবহনী মেদখদেন মসই ববষদে আদলাচনা শুরু করদত পাদরন। আমরা বকভাদব বলদত পাবর মকান 
উৎসটি ববশ্াসদযা�্, ঘটনা এবং মতামদতর মদধ্ পা�্শক্ এবং মবাঝাদনার জন্ অবভন্ন পদ্ধবতর ব্বহার। 

চরমপবন্ ম�াষ্ীগুবলর কাদে টানার এমন েব্টেভগেী �াকদত পাদর যা নব বনযকু্তদের ওপর প্রভাব ববস্তাদরর 
মচটো করদত পাদর। তারা প্রােরই ঘটনার সদগে মতামত বমবরদে মফদল এবং মানুদষর আদবদ�র কাদে 
আদবেন কদর। যখনই আপবন ঘটনার সম্খুীর হদবন যা সদদেহজনক মদন হদব, ববজ্াপর,সংবাে বা 
অনলাইন-আদরা ত�্ সংগ্রদহর জন্ আপনার সন্াদনর সদগে কাজ করুন। যবে োববগুবল ববভ্াবন্কর বদল 
মেখা যাে তদব ববষেটি এইভাদব উপস্াপন করার মপেদনর উদদের্ বনদে আদলাচনা করুন।

সহাে সম্পে
— educateagainsthate.com/parents/what-can-i-do-to-protect-my-child
— educateagainsthate.com/parents/why-is-extremism-relevant-to-me
— parentzone.org.uk/advice/parent-guides
— parentzone.org.uk/article/preventing-violent-extremism-what-parents-can-do 

https://educateagainsthate.com/parents/what-can-i-do-to-protect-my-child/
https://educateagainsthate.com/parents/why-is-extremism-relevant-to-me/
https://parentzone.org.uk/advice/parent-guides
https://parentzone.org.uk/article/preventing-violent-extremism-%E2%80%93-what-parents-can-do

