
জেলার নামঃ ঝিনাইদহ 

 

প্রশ্ন ১) পাসওয়ার্ ড কতঝদন পরপর পঝরবতডন করতত হতব?  

উত্তরঃ সাধারনত পাসওয়ার্ ড ১ মাস পরপর পঝরবতডন করতত পারতল ভাতলা হয়। ততব জসটা সম্ভব না হতল অন্তত ৩ মাস পরপর অবশ্যই 

পঝরবতডন করতত হতব। 

প্রশ্ন ২) আমরা ঝকভাতব সার্ট ডঝিতকট পাতবা?  

উত্তরঃ কুইে প্রঝতত াঝিতায় অংশগ্রহতের মাধ্যতম আমরা সার্ট ডঝিতকট পাতবা। 

প্রশ্ন ৩) জকউ  ঝদ আমার আইঝর্ হযাক কতর এবং আমার পাসওয়ার্ ড পঝরবতডন কতর জসতেতে আইঝর্ পুনরুদ্ধার ঝক সম্ভব?   

উত্তরঃ আমরা অনেক সময় ফেসবুক আইডি হ্যাডকিং এর ঘটো ফেনে থাডক অথবা অন্য কানরার ছডব োম ডেনয় অনেনক ফেসবুক আইডি 

খুনে তানক ডবব্রত করনত ফেডে। ফেসবুনক আপোর োনম ফকউ ফেক আইডি খুেনে ডকভানব ডরনপাট ট করনবে এটা সকনের ফেনে রাো 

ভাে। প্রথনম ফেই আইডিনত ডরনপাট ট করনত চাে তার ফপ্রাোইনে োে। এবার ওপর ফথনক More অপশানে ডিক করুে। এবার Find 

support or report profile ডিক করুে। এোনে অনেক গুনো অপশে পানবে সব গুনোর অথ ট সিংনেনপ ডেনচ বো হ্েঃ  

Pretending to be someone 

েডে ফকউ আপোর োনম ফেক ফেসবুক আইডি ফোনে তাহ্নে Pretending to be someone ডিক কনর ডেনচ 

ফথনক me ডসনেক্ট করুে। 

 

হযাকর্ আইঝর্ পূনরুদ্ধারঃ  

হযাকর্ আইঝর্ উদ্ধার করার েন্য https://www.facebook.com/hacked ঝলঙ্কর্ট প্রথতম ওতপন করতত হতব। এরপর 

“My Account is Compromised”-বাটতন ঝিক করতত হতব। পরবতী ধাতপ ঝনে জপ্রািাইতলর অন্তর্ভ ডক্ত “Email 

Address” অথবা “Phone Number” ঝলতে Search বাটতন ঝিক করার পর জিসবুক কর্তডপে ‘পাসওয়ার্ ড’ পঝরবতডন 

করার েন্য অনুতরাধ করতব। একর্ট Security Code উদ্ধারকারীর ‘Email Address’ অথবা ‘Phone Number’ 

এ  াতব এবং নতুন ‘পাসওয়ার্ ড’ এর েন্য অনুতরাধ করতব। আর এইভাতব হযাকর্ আইঝর্ উদ্ধার করা সম্ভব।  

 

প্রশ্ন ৪) সাইবার অপরাধসমূতহর জেতে জকান ধরতনর আইনী পদতেপ গ্রহে করা জ তত পাতর? এই ধরতের অপরাধসমূতহর ঝবচার ঝকভাতব 

করা হয়?  

উত্তরঃ সাইবার অপরাধসমূতহর জেতে  ঝদ গুরুতর জকাতনা অপরাধ হয় তাহতল ঝনকটস্থ থানার সহায়তা জনয়া জ তত পাতর। পুডেশ 

মামো ো ডেনে ফসনেনে তথ্য ও জ ািাত াি প্রযুঝক্ত আইন,২০০৬ এর অধীন িঠিত সাইবার ট্রাইবুযনাল অথবা আমঝল আদালতত 

ঝপর্টশন মামলা দাতয়র করতত পাতরন। সাধারনত ঝর্ঝেটাল ঝনরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ঝবধান অনু ায়ী এই ধরতের অপরাতধর ঝবচার 

করা হয়। ততব এই আইতন ঝভন্নরুপ ঝকছু না থাকতল অপরাতধর তদন্ত, ঝবচার, আপীল ইতযাঝদর জেতে জিৌেদাঝর কা ডঝবঝধ, ১৮৯৮ এর 

ঝবধান প্রত ােয হতব।  

 


