
অনলাইনন ননরাপদ থাকনে যা করনেন 
লনরন মননেন 

 

 
সেন্ট লুইে সেটওনে আকক  এর োমনন নিলট নকক কেরে সদখানে রুনেন পল। (মযাননা পল) 

 

আপনন ননশ্চেই ভানেন সখলনা সটনি নেোনরর সেনে ননরাপদ েস্তু আর নকছু সনই। 
নকন্তু এ নেষনে খুনদ োইোর ননরাপত্তা নেনেষজ্ঞ রুনেন পনলর েক্তেয: আনরকোর 
সভনে সদখুন। 



নেস্মেকর সোনানলও েনেয, রুনেন পনলর েেে মাত্র ১১। এ েেনেই রুনেন 
সেনেরভাে প্রাপ্তেেস্ক সলানকর সেনে োইোর ননরাপত্তা েম্পনকক  সেনে জানন। েম্প্রনে দয 
সেনে অনুনিে ২০১৭ ইন্টারনযােনাল ওোন কনফানরনে মূল ভাষণ উপস্থাপন কনরনছ 
রুনেন। ইন্টারনননটর েনে যুক্ত থাকা একটি ‘স্মাটক  সখলনানক’ কীভানে অনে েেনজই 
িেককাের েথয েুনরর োনেোনর পনরণে করা যাে ো সদনখনে েনেলননর দেকক-
সরাোনদর োজ্জে কনর সদে সে। রুনেন োর স্মাটক  সটনি নেোর নদনে ওোই ফাইনের 
মাধ্যনম ইন্টারননট গ্রােকনদর ননরাপত্তার দেুকলো নননে খনেনে সদনখ। োর সখলনাটিনে 
নছল একটি লুনকাননা মাইনরানফান। ‘এ েনেলনন আো নকছু সলানকর োইোর 
ননরাপত্তার দেুকলোনক কানজ লানেনে আনম মাইনরানফানটানক োল ুকনর। োরপর 
নজননেটানক কানজ লাোই োনদর ওপর সোনেন্দানেনর করনে।’ 

 
সনদারলযান্ডনের দয সেনে অনুনিে এ েছনরর ইন্টারনযােনাল ওোন কনফানরনে মূল ভাষণ উপস্থাপন করনছ রুনেন। 

(মযাননা পল) 

https://share.america.gov/whos-watching-online-5-ways-to-stop-cybercrime/


েনেলনন অংে সনো দেককনরাোনদর নিভাইেগুনলা সথনক সফান নম্বর ও নাম োনেনে 
সনে রুনেননর সটনি নেোর। সোনখর পলনক এভানে েযানকংনের নেকার েনে োজ্জে 
েনন যান োরা। 

ইন্টারনযােনাল ওোন কনফানরনের জনয এ ঘটনা নছল একটা দারুণ উদােরণ। 
কারণ, এোনরর েনেলনন আনলােনাই েনেল ‘েে নকছুর ইন্টারননট’সক ননরাপদ করার 
েেনেনে ভানলা উপাে নননে। ‘েে নকছুর ইন্টারননট’ (ইন্টারননট অে নথংে) কথাটা 
েযেোর করা েনে সখলনার মনো দদননন্দন নজননেপত্রনক ইন্টারননট ো একটিনক 
অনযটির েনে যুক্ত করা সোঝানে। রুনেননর সটনি নেোর সেখাননই েোইনক সোনখ 
আঙুল নদনে সদনখনে নদল, এর নেপদটি কীরকম েনে পানর। 

েনেলনন রুনেন েনল, ‘নেনের প্রযুনক্তর আোমী যুেটা েনে এই “ইন্টারননট অে 
নথংে” নননে। আমানদর েোইনক এনক স্বােে জানানেই েনে।’ েেকক  কনর নদনে সে 
েনল, মানুষনক পরিরযুক্ত সখলনা ও কনম্পউটার নননে োেধ্ান থাকনে েনে। 
অনলাইনন নকছু এনল ো ননরাপদ নকনা আনে যাোই করা ছাড়া সোখ েন্ধ কনর 
সনওো যানে না। 

মাত্র ছে েছর েেনে োোর কাছ সথনক োইোর ননরাপত্তার নেষেটি নেখনে শুরু 
কনর রুনেন। োর োোর সপোই োইোর ননরাপত্তা নননে কাজ করা। আট েছর 
েেে নাোদই সকনটানকর লুইেনভনল োইোর ননরাপত্তা নেষনে এক েনেলনন েক্তেয 
নদনে সফনল রুনেন। সেই সথনক সদনে-নেনদনে নানা জােোর েনেলনন িাকা েনেনছ 
োনক। েড় কনপকানরেনগুনলা পযকন্ত োনক আমন্ত্রণ জানাে োইোর ননরাপত্তা নননে কথা 
েলনে।  

রুনেন েেেমে নেনভন্ন কানজ এক পােওোিক  েযেোর করনে নননষধ্ কনর। সে েনল, 
‘সেনেরভাে মানষু েযাংক নেোে ও সোেযাল নমনিো অযাকাউনন্টর জনয একই 
পােওোিক  েযেোর কনর। কানজই একটা পােওোিক  েযাক েনল েযাকার েংনিষ্ট সলানকর 
যােেীে নিনজটাল নেষনে প্রনেোনধ্কার সপনে যানে।’ 

েণ ওোই ফাইনের েনে যুক্ত েনে ননরুৎোনেে কনর রুনেন। োর আনরকটি পরামেক 
েনে, ননেনমে েফটওেযার আপনিট করা। 

https://share.america.gov/students-of-cybersecurity-flock-to-u-s/


অনলাইন োইোর ননরাপত্তা নেষনে রুনেননর নেন ‘টি’ পরামেক: 

 ড োন্ট টক: অনলাইনন কাউনক েযনক্তেে েথয সদনেন না 
 ড োন্ট ডটক: েঠিক ো দেধ্ নকনা যাোই না কনর ইনমইনলর সকাননা নলংনক 

নিক করনেন না। 
 ড োন্ট ট্রোস্ট: এক নেনেনে অনলাইনন েোই একজন োইোর আেন্তুক। কানজই 

কাউনকই নেোে করনেন না, কারনণ োনে কনর আপনন েযানকংনের নেকার 
েনে পানরন। 

োইোর ননরাপত্তা নননে েক্তেয সদওো আর নজমনযানিকে ও কংফু প্রযাকটিে করার 
পাোপানে রুনেন একটি অলাভজনক প্রনেিাননর প্রধ্ান। প্রনেিানটি সলাকনক োইোর 
ননরাপত্তা নননে েনেেন করনে কাজ কনর। 

রুনেন পল েনলনছ, আোমীনে সকাননা একেমনে সে অযাপ ও নভনিও সেমে দেনর 
করনে োে। আর রানে ‘োইোর িাই’ েনে অনযনদর আর নননজর সদেনক োইোর 
হুমনক সথনক োাঁোনে। 

েনে মনন কনরনে নদনে রুনেন েলল, োর আনে োনক ঠিকমে নেক্সথ সগ্রিটা পাে 
করনে েনে! 

 

http://www.cybershaolin.org/

