
জেলার নামঃ কুষ্টিয়া 

প্রশ্ন ১) সব হ্যাষ্ট িং অপরাধ নয় জ ন?  

উত্তরঃ সব হ্যাষ্ট িং মুলত অপরাধ। ষ্ট ন্তু হ্যাষ্ট িং যষ্টি জ ান ভাললা উলযযলে হ্য় তলব তা অপরাধ নয়। এই ধরলের হ্যাষ্ট িং জ  ইষ্টি যাল 

হ্যষ্ট িং বলল। এ েন হ্যা ার যা  রলব বা  লর, এষ্টি যাল হ্যা ার ও তাই  লর । ষ্ট ন্তু এ েন এষ্টি যাল হ্যা ার এটার েন্য আলে 

জিল  অনুমষ্টত ষ্টনলয় জনয়। জবষ্টিরভাে সময় জযটা হ্য় ষ্টনরাপত্তা সলেতন জ াম্পাষ্টন গুললা ষ্টনলে জিল ই এষ্টি াল হ্যা ার সালি 

জযাোলযাে  লর। দুব বলতা জবর  রার েন্য ষ্টবষ্টভন্ন পদ্ধষ্টত বা জট ষ্টন  বা জট লনালষ্টে ব্যবহ্ার  রা হ্য়। আর  াে জিলে এ টা 

ষ্টবস্তাষ্টরত ষ্টরলপাট ব জিয়া হ্য় । ষ্টরলপাট ব এ আপষ্টন ষ্ট  ষ্ট  দুব বলতা জবর  রলত পারললন, ষ্ট  ষ্ট  পদ্ধষ্টত অনুসরে  রললন , জ ান জ ান 

দুব বলতা জবর  রার েন্য জেিা োষ্টললয়ষ্টিললন এইসব িাল । এই ধরলের হ্যাষ্ট িং অপরাধ নয়। 

প্রশ্ন ২) হ্যা াররা ষ্ট ভালব দূলর জিল ও আমালির ষ্টিভাইসল  হ্যা   লর?  

উত্তরঃ হ্যা াররা মুলত ইন্টারলনলটর মাধ্যলম আমলির ষ্টিভাইলস প্রলবি  লর এবিং হ্যা   লর।  ালেই আমালির ষ্টিভাইস যষ্টি 

ইন্টারলনলটর সালি সিংযুক্ত না িাল  তাহ্লল হ্যা াররা জসটা হ্যা   রলত পারলব না। 

 

প্রশ্ন ৩) যষ্টি জেসবুল  জ ান ভুয়া জমলসে ষ্টরকুলয়ি আলস জসই জেলে আমরা ষ্ট   রব?  

উত্তরঃ যষ্টি জেসবুল  জ ান ভুয়া জমলসে ষ্টরকুলয়ি আলস জসই জেলে অপষ্টরষ্টেত জ উ হ্লল  ষ্টরকুলয়ি অযালেপ্ট না  রাই ভাললা। আর 

যষ্টি বারবার ষ্টরকুলয়ি আসলত িাল  জসই জেলে তাল  ব্ল  ষ্টিলল পালরা।  

 

প্রশ্ন ৪) ব্যষ্টক্তেত ওয়াইোই ব্যবহ্ার আমালির েন্য ষ্টনরাপি ষ্ট না? 

উত্তরঃ ব্যষ্টক্তেত ওয়াইোই ষ্টবলিে  লর পাসওয়াি ব প্রলটলেি ওয়াইোই আমালির েন্য ষ্টনরাপি। এই জেলে হ্যা  হ্ওয়ার সম্ভাবনা 

খুবই  ম। 

  

প্রশ্ন ৫) জ ান সামাষ্টে  জযাোলযাে মাধ্যলম হ্যা  হ্লল সর ার জিল  জ ান সহ্ায়তা পাওয়া যালব ষ্ট ন?  

উত্তরঃ সামাষ্টে  জযাোলযাে মাধ্যলম হ্যা  হ্লল সর ারী পয বালয় জ ান সহ্ায়তা পাওয়া যালব না। তলব এই জেলে 

facebook.com/hacked এই সাইলট ষ্টেলয় আইষ্টি পুনরাদ্ধার  রা যালব। 

 

প্রশ্ন ৬) জেসবু  আইষ্টি ল   লর রাখলল জসটা হ্যা  হ্লত পারলব ষ্ট না?  



উত্তরঃ জেসবু  আইষ্টি ল   লর রাখলল জসটা হ্যা  হ্লত পালর। তলব জসটা হ্যা   রা এ টু  ঠিন হ্লব।  ালেই জেসবু  আইষ্টি 

হ্যা   লর রাখাই ভাললা।  

 

প্রশ্ন ৭) মালে মলধ্য আমালির জেসবু  আইষ্টি জটলম্পারাষ্টর ব্ল   লর জিওয়ার  ারন ষ্ট ?  

উত্তরঃ জেসবু  ব্যবহ্ালরর ষ্ট ছু ষ্টনয়ম  ানুন আলি। যষ্টি জ উ জসটা ভঙ্গ  লর তলব জেসবু   তৃপে আইষ্টি ব্ল   লর ষ্টিলত পালর। 

জযমন জ ান অসামাষ্টে   িাবতবা, অসামাষ্টে  িষ্টব , রােননষ্টত ভালব আক্রমনাত্ব   িাবাতবা ইতযাষ্টি। 

 

প্রশ্ন ৮) যষ্টি জেসবুল  জ উ বালে জমলসে জিয় জসইলেলে আমরা ষ্ট   রব?  

উত্তরঃ যষ্টি জেসবুল  জ উ বালে জমলসে জিয় জসইলেলে জতামরা তাল  ব্ল  ষ্টিলত পালরা। এই সমস্যা সমাধালনর প্রধান উপায় হ্ললা 

অপষ্টরষ্টেত  াউল  জেন্ড ষ্টহ্লসলব গ্রহ্ে না  রা। যষ্টি পষ্টরষ্টেত জ উ এইর ম বালে জমলসে জিয় জসইলেলে অবেয় জতামালির বাসায় 

ষ্টবেয়টা অবেত  রলব। 

 

প্রশ্ন ৯) ব্লযা  হ্যাট হ্যা ার ও জহ্ায়াইট হ্যাট হ্যা ার বললত ষ্ট  বুে? 

ব্লযা  হ্যাট হ্যা ারঃ ব্লযা  হ্যাট হ্যা াররা ষ্টবষ্টভন্ন  ষ্টম্পউটার ষ্টসলেম ও জনটওয়া ব হ্যা   লর ষ্টনলের ব্যষ্টক্তেত উলযে হ্াষ্টসললর 

েন্য নানা ধরলের অপরাধ সিংঘটিত  লর। জযমন – জক্রষ্টিট  ালি বর পাসওয়াি ব চুষ্টর,ব্যষ্টক্তেত তথ্যচুষ্টর  লর অন্য জ ান গ্রুলপর  ালি 

ষ্টবষ্টক্র  রা,ষ্টবষ্টভন্ন ওলয়বসাইলট আক্রমে োষ্টললয় ওলয়বসাইট িাউন  লর জিয়া ইতযাষ্টি। তারা জয ষ্টনলে শুধুমাে আক্রমেই  লর তা 

ষ্ট ন্তু নয়। বরিং ষ্টবষ্টভন্ন ষ্টসলেলমর নানা খু ুঁত খু ুঁলে জবর  লর অন্যান্য ষ্টক্রষ্টমনাল গ্রুলপর  ালি জসই তথ্যগুললা ষ্টবষ্টক্রও  লর জিয়। এ  

 িায় ব্লযা  হ্যাট হ্যা ার বললত জবাোয় যারা হ্যাষ্ট িং  লর শুধুমাে ষ্টনলে লাভবান ও অলন্যর েষ্টত  রার েন্য। 

জহ্ায়াইট হ্যাট হ্যা ারঃ জহ্ায়াইট হ্যা  হ্যা াররা হ্ললা ব্লযা  হ্যাট হ্যা ারলির ষ্টবপরীত। তালির আলর  নাম ‘ইষ্টি যাল হ্যা ার’। 

এরা মূলত ষ্টসষ্ট উষ্টরটি এেপাট ব যালিরল  ষ্টবষ্টভন্ন জ াম্পাষ্টন তালির ষ্টসলেলমর দূব বলতা খু ুঁলে জবর  রার েন্য ষ্টনলয়াে জিয়। ধরুন, 

এ েন ইষ্টি যাল হ্যা ারল  আপষ্টন আপনার জ াম্পাষ্টনর ষ্টসলেলমর নানা ষ্টনরাপত্তা ত্রুটি খু ুঁলে জবর  রার িাষ্টয়ত্ব ষ্টিললন। এখন জস 

ষ্টসলেম হ্যা   লর আপনাল  ইনেম ব  রলব জয ষ্টসলেলমর জ ান জ ান োয়োয় ত্রুটির  ারলে জস হ্যা   রলত পারল এবিং তা ষ্ট ভালব 

ঠি   রা যালব। েলল আপনার  ষ্টম্পউটার ও জনটওয়াষ্ট বিং ষ্টসলেম আক্রমলে েষ্টতর হ্াত জিল  জেঁলে যালব। অি বাৎ এ েন জহ্ায়াইট 

হ্যাট হ্যা ার অনুমষ্টত সালপলে ষ্টসলেম হ্যা   লর ত্রুটি খু ুঁলে জবর  লর এবিং এলত জস জ ান প্র ার েষ্টত  লর না। 

 

 

প্রশ্ন ১০) জহ্ায়াটসএপ বা ম্যালসঞ্জালর স্প্যাম ষ্টলিং  ষ্ট ভালব ষ্টেষ্টিত  রব?  

উত্তরঃ জহ্ায়াটসএপ বা ম্যালসঞ্জালর অপষ্টরষ্টেত জলাল র পাঠালনা ষ্টলিং  ওলপন  রা উষ্টেত নয়। ষ্টলিংল র সালি জয thumbnail 

image আলস তা জিল  ষ্টলিংল  আসলল ষ্ট  আলি জস সম্পল ব এ টি ধারো পাওয়া যায়। এিাড়া জ ান ষ্টলিং  https: ষ্টিলয় শুরু 

হ্লল জসই ষ্টলিং টিল  ষ্টনরাপি ধরা জযলত পালর।  



প্রশ্ন ১১) সাইবার অপরালধর ষ্টি ার হ্লল অলন  সময়  ালরা সালি ষ্টবেয়গুললা জিয়ার  রা ষ্টনলয় আমরা ষ্টিধািলে ভুেলত িাষ্ট  যা 

জিল  ষ্টবেয়গুললা েটিল হ্লয় যায়। এলেলে ষ্ট   রেীয়?  

উত্তরঃ মা বাবা আমালির সবলেলয় বড় বন্ধু। তাই এধরলনর জ ান ঘটনা ঘটলল ষ্টনষ্টিবধায় মা বাবাল  োনালত হ্লব। জয সাইবার 

অপরালধর ষ্টি ার হ্ল জস আসলল এই অনা াষ্টিত ঘটনার েন্য িায়ী নয়। তাই সিংকুষ্টেত বা লষ্টিত জবাধ  রার জ ান  ারে জনই। 

প্রলয়ােলন ষ্টিে লির সাহ্ায্য জনওয়া জযলত পালর।  

 

প্রশ্ন ১২) জেসবুল  অপষ্টরষ্টেত জলা  জমলসে ষ্টিলল ষ্ট   রা উষ্টেত?  

উত্তরঃ অপষ্টরষ্টেত জলাল র সালি ম্যালসে আিান প্রিান না  রাই উষ্টেত। বারবার ষ্টবরক্ত  রলল ব্ল   লর জিওয়া উষ্টেত।  

 

প্রশ্ন ১৩) জেসবু  এ াউন্ট হ্যা  হ্লল ষ্ট   রব? 

উত্তরঃ জেসবু  এ াউন্ট হ্যা  হ্লল http://facebook.com/hacked এই ষ্টলিংল  ষ্টেলয় ধাপগুললা অনুসরে  লর 

এ াউন্ট পুনরুদ্ধার  রা সম্ভব। এিাড়া জেসবু  এ াউন্ট ষ্টক্রলয়ট  রার সময় এনআইষ্টি ষ্টিলয় জরষ্টেলেিন  রা জমাবাইল নাম্বার 

ব্যবহ্ার  রা উষ্টেত।  

  

প্রশ্ন ১৪) জ ান জোটগ্রাোর এর িষ্টব অনুসরে  লর িষ্টব এঁল  জেসবুল  জপাে  রলল  ষ্টপরাইট লিংঘন হ্লব ষ্ট না?   

উত্তরঃ ব্যবসাষ্টয়   ালে ব্যবহ্ার না  রলল  ষ্টপরাইট লঙ্ঘন হ্লব না। তলব এলেলে মূল ষ্টিল্পীর নাম উলেখ  রা জিওয়া উষ্টেত।  

 

প্রশ্ন ১৫) ষ্টিভাইস হ্যা ি হ্লল ষ্ট   রব?  

উত্তরঃ স্মাট বলোন হ্যা ি হ্লল সিংষ্টিি জিা ালন ষ্টনলয় জযলত হ্লব। ষ্টনে জিল  ষ্ট ছু  রার জেিা না  রা উষ্টেত। স্মাট বলোন জ নার সময় 

ব্র্যান্ডিপ জিল  জ না উষ্টেত। এিাড়া স্মাট বলোলন এপ ইন্সটল  রার সময় সত বতা অবলম্বন  রা উষ্টেত। ইন্সটললিন এর আলে জে 

জোলরর এলপর ষ্টরষ্টভউ পলড় জিখা জযলত পালর  

 

প্রশ্ন ১৬) জমাবাইল জেম আসষ্টক্ত জিল  পষ্টরোে পাবার উপায় ষ্ট ?  

উত্তরঃ এলেলে বই পড়া, সািংস্কৃষ্টত   ায বক্রম বা জযল ান সৃেনিীল  ালে ষ্টনলেল  জবষ্টি  লর সম্পৃক্ত  রার মাধ্যলম এই আসষ্টক্ত 

জিল  ষ্টনষ্ক্রৃষ্টত পাওয়া জযলত পালর। 


