
শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ 

(গাইবান্ধা জিলা) 

প্রশ্ন ১) ১৮ বছর বয়ি পূর্ ণ হবার পূদব ণই কী িামাশিক জ াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহার করা  াদব ? 

উত্তরঃ এক গদবষর্ায় জেখা জগদছ িারা জেদি ইন্টারদেট ব্যবহারকারীর একটি বড় অংদির বয়ি ১৮ বছদরর শেদে। আর িাইবার 

অপরাদের শেদক এখে জবশি ঝুঁকদছ ১৮ বছদরর কম বয়িীরা। এর কারর্ আর শকছুই েয়, এই বয়িটা আিদল ভীষর্ভাদব 

জরামাঞ্চমুখী। ফদল তারা অগ্রপশ্চাৎ ো জভদবই ভুল পদর্থ পা রাদখ। এটা িশতিই আমাদের িন্য িঙ্কার কর্থা।প্রদয়ািদে জফিবুক 

ব্যবহাদরর িীমাদরখা টােদত হদব।   জকাদো বয়িী মানুষ জফিবুক ব্যবহার করদত পারদব, কারা পারদব ো তা র্থাকদত হদব 

েীশতমালার মদধ্য। র্থাকদত হদব জরশিদেিে। শবদিষ কদর অপ্রাপ্ত বয়স্করা জ ে জফিবুক ব্যবহার করদত ো পাদর জি শবষয়টির শেদক 

শবদিষ গুরুত্ব শেদত হদব। আর কী েরদের স্ট্িাটাি জেওয়া  াদব,  াদব ো তাও উদেখ র্থাকদব জিখাদে। তদব জফিবুদকর অপব্যবহার 

অদেকটা কদম আিদব। 

প্রশ্ন ২) আমাদের িামাশিক জ াগাদ াগ মাধ্যদমর অিাকাউন্টগুদলার পািওয়ার্ ণ কী অশভভাবকদের িাোদত পাশর?  

উত্তরঃ িাোরর্ত আমরা আমাদের অিাকাউন্টগুদলার পািওয়ার্ ণ কাউদক জিয়ার করবা ো। কারর্ একিে পািওয়ার্ ণ জিদে জগদল তার 

মাধ্যদম অদেদক জিদে জ দত পাদর। জিদক্ষদে আমারা কাদরা িাদর্থ  পািওয়ার্ ণ জিয়ার করদত পাশরো।  

 

প্রশ্ন ৩) পশরেয় জগাপে কদর জকউ  শে জফিবুক আইশর্ খুদল তার শবরুদে কী েরদের আইেগত ব্যবস্থা জেওয়া  াদব?  

উত্তরঃ শর্শিটাল শেরাপত্তা আইে ২০১৮ এর ২৪ োরা অনু ায়ী পশরেয় প্রতারর্া বা ছদ্মদবি োরার্ একটি আমলদ াগ্য অপরাে। 

সুতরাং শর্শিটাল শেরাপত্তা আইদে প্রদয়ািেীয় আইেগত ব্যবস্থা গ্রহে করা  াদব।  শে জকাদো ব্যশি ২৪ োরা এর অেীে জকাদো 

অপরাে িংঘটে কদরে, তা হদল শতশে অেশেক ৫(পাঁে) বৎির কারােদে বা অেশেক ৫ (পাঁে) লক্ষ টাকা অর্থ ণেদে বা উভয় েদে 

েশেত হইদবে। 

  

--- উশেশখত অপরাে শিতীয়বার বা পুেঃপুে িংঘটে কদরে, তাহ হদল শতশে অেশেক ৭ (িাত) বৎির কারােদে বা অেশেক ১০ (েি) 

লক্ষ টাকা অর্থ ণেদে বা উভয় েদে েশেত হইদবে। 

 

প্রশ্ন ৪) আমাদের জফিবুক আইশর্ হিাক হদল কী করদবা?  

উত্তরঃ আপোর জফিবুক আইশর্ হিাক হওয়া মােই শেম্নশলশখত  পেদক্ষপ শেদত পাদরে।  

 

১. প্রর্থদম http://www.facebook.com/hacked শলদঙ্ক প্রদবি করুে। 

 

http://www.facebook.com/hacked


২. এরপর “My account is compromised” বাটদে শিক করুে। হিাক হওয়া অিাকাউদন্টর তথ্য োওয়া হদল জিখাদে 

উদেখ করা দুটি অপিদের (ইদমইল বা জফাে েম্বর) জ  জকাদো একটির ইেফরদমিে শেে।  

৩. প্রেত্ত তথ্য িঠিক হদল প্রকৃত অিাকাউন্টটি জেখাদব এবং আপোর বতণমাে অর্থবা পুরাতে পািওয়ার্ ণ োইদব। এখাদে আপোর 

পুরাতে পািওয়ার্ ণটি শেদয় কশন্টশেউ করুে।  

 

৪. হিাকার  শে ইদমইল অিাদেি পশরবতণে ো কদর র্থাদক তদব আপোর ইদমইদল শরকভাশর অপিে পাঠাদো হদব। এর মাধ্যদম 

অিাকাউন্ট উোর করা িম্ভব।  

 

৫. হিাকার  শে ইদমইল অিাদেি, জফাে েম্বরিহ লগইে করার িন্য প্রদয়ািেীয় তথ্য পশরবতণে কদর র্থাদক তদব Need 

another way to authentication? -> Submit a request to Facebook এ শিক করদল জফিবুক 

জপ্রাফাইলটি উোদরর িন্য প্রদয়ািেীয় তথ্য ও আইশর্  িরবরাদহর ফম ণ পূরদর্র মাধ্যদম হিাকর্ অিাকাউন্ট উোর করা িম্ভব।  

 

জিাশ্যাল শমশর্য়া হিাশকংদয়র শিকার হদল আপশে স্বিরীদরও শিআইশর্র িাইবার পুশলি জিন্টাদর শগদয় অশভদ াগ িাোদত পাদরে। 

িদব ণাপশর জফিবুক হিাক হদল  ত দ্রুত িম্ভব শেকটস্থ র্থাো পুশলিদক অবশহত করুে। 

আইেগত প্রশতকারঃ শর্শিটাল শেরাপত্তা আইদের ৩৪ োরা অনু ায়ী হিাশকং একটি আমলদ াগ্য অপরাে। সুতরাং শর্শিটাল শেরাপত্তা 

আইদে প্রদয়ািেীয় আইেগত ব্যবস্থা গ্রহে করা  াদব।  

 শে জকাদো ব্যশি হিাশকং কদরে, তাহ হদল জিটা  হদব একটি অপরাে এবং উি ব্যশি  অেশেক ১৪ (জেৌদ্দ) বৎির কারােদে বা 

অেশেক ১ (এক) জকাটি টাকা অর্থ ণেদে বা উভয় েদে েশেত হইদবে। 

  

উশেশখত অপরাে শিতীয় বার বা পুেঃপুে িংঘটে কদরে, তা হদল শতশে  াবজ্জীবে কারােদে বা অেশেক ৫ (পাঁে) জকাটি টাকা 

অর্থ ণেদে বা উভয় েদে েশেত হইদবে। 

  


