
জেলার নামঃ চুয়াডাঙ্গা 

 

প্রশ্ন ১) কত বছর বয়স জেকক জেসবুক ব্যবহার করা যাকব?   

উত্তরঃ জেসবুক কর্তপৃক্ষ বলকছ, ১৩ বছকরর ননকে জকউ জেসবুক ব্যবহার করকত পারকবন না। এনিকক, ইউকরাপীয় পালাৃকমন্ট বলকছ, ১৬ বছর। 

এনিকক, আমাকির জিকে জেসবুক ব্যবহাকরর নননিষৃ্ট জকানও বয়স জনই। জেসবুককর ওই জেঁকে জিওয়া বয়সককই ননয়ম বকল মানা হকে। নবনেষ্ট 

তথ্যপ্রযুনিনবি জমাস্তাো েব্বার মকন ককরন, জয বয়স জেকক জকউ মাউস োলাকত পাকরন, বা টােনিন ব্যবহার করকত পাকরন এবং ননকেকক 

ননরাপি রাখার জযাগ্যতা রাকখন, জসই বয়স জেককই জেসবুক ব্যবহার করা উনেত। এখাকন োরীনরক বয়সটা জমাকটই মুখ্য নয়। উন্নয়কনর েন্য 

তথ্যপ্রযুনি প্রনতষ্ঠান আমাকির গ্রাকমর প্রকল্প পনরোলক জরো জসনলম বকলন, বয়স ১৮ বছর হওয়ায় ভাকলা।  আনম মকন কনর, জেসবুক ব্যবহাকরর 

বয়স ১৮-এর ননকে হওয়া উনেত হকব না।  উন্নত নবকের উিাহরণ নিকয় নতনন বকলন, জসসব জিকে আরও কম বয়কসর নেশুরা জেসবুক ব্যবহার 

ককর, আমাকির জিকে তা অনুসরণ করা ঠিক হকব না। কারণ নহকসকব নতনন বকলন, ওইসব জিকের নেশুকির ধ্যানোরণা, নেক্ষা, িানয়ত্বেীলতা 

আলািা। আমাকির নেশুরা ওকির জেকক অকনক নপনছকয়। আমাকির নেশুকির সবনকছু বুঝকত, শুনকত, োনকত অকনক সময় জলকে যায়। এ কারকণ 

১৮ বছর বয়সই উত্তম। 

 

প্রশ্ন ২) অনলাইকন pubg, freefire জেমগুকলা বকের উপায় নক? 

উত্তরঃ একক্ষকে নেক্ষক অনভভাবককির নেরিানর বোয় রাখকত হকব। এসকল জেম আন্তেৃানতক চুনির মাধ্যকম নবনভন্ন জিকে প্রোর 

করা হয়। েকল সরকাকরর পকক্ষ সবসময় এসব সম্পূণরৃূকপ বে করা সম্ভব হয় না।  

প্রশ্ন ৩) জেসবুক ম্যাকসঞ্জাকর অকনক সময় আপনত্তকর ককন্টন্ট েকল আকস, একক্ষকে নক করণীয়?  

উত্তরঃ জেসবুকক আপনত্তকর এড হাইড করার অপেন আকছ। জসটি একক্ষকে ব্যবহার করা জযকত পাকর। এছাড়া জেসবুক ইউোকরর সাে ৃ

নহনির উপর নভনত্ত ককর জহামকপকে নবনভন্ন ককন্টন্ট প্রিনেতৃ হয়। এেন্য জেসবুক ব্যবহার করার এেরকনর নকছু অনুসোন জেকক 

নবরত োককত হকব।  

 

প্রশ্ন ৪) জেসবুক একাউন্ট হযাক হকল নক করব? 

উত্তরঃ জেসবুক একাউন্ট হযাক হকল http://facebook.com/hacked এই নলংকক নেকয় োপগুকলা অনুসরণ ককর 

একাউন্ট পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এছাড়া জেসবুক একাউন্ট নিকয়ট করার সময় এনআইনড নিকয় জরনেকিেন করা জমাবাইল নাম্বার 

ব্যবহার করা উনেত।  

 


