
 

শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ 

(বগুড়া জিলা)  

প্রশ্ন ১) টিনএদি শিক্ষার্থীদের জমাবাইল জ ান বা ইন্টারদনট ব্যবহাদরর গুরুত্ব জবশি নাশি ক্ষশতর পশরমান জবশি?  

উত্তরঃ  শিক্ষার্থীদের জমাবাইল জ ান বা ইন্টারদনট ব্যবহাদরর গুরুত্ব অদনি জবশি । িব শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান বন্ধ র্থািা এবং শিক্ষার্থীদের 

বািায় অবস্থাদনর িারদে ইন্টারদনট ও শিশিটাল শিভাইিগুদলার ব্যবহার িদয়ি গুে বৃশি জপদয়দে। অনলাইদন িংযুক্ত হওয়ার  দল 

শিক্ষার্থীরা তাদের বন্ধু এবং িহপাঠীদের িদে এিিদে শিখদত পারদে। ইন্টারদনট ব্যবহাদরর ব্যাশি বৃশি পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের িন্য 

শবদনােনমূলি িার্ যক্রম, িামাশিি েক্ষতা বৃশির অনুিীলন, তথ্য আোন-প্রোনিহ অদনি মূল্যবান জক্ষদের সুদর্াগ সৃশি হদয়দে। 

ইন্টারদনট ব্যবহাদরর িময়দি ‘শিন টাইম’ বলা হয়। ইন্টারদনদটর সুদূরপ্রিারী ব্যবহার র্থািা িদেও অশতশরক্ত ‘শিন টাইম’ 

শিক্ষার্থীদের িন্য ক্ষশতির। এর ব্যবহার র্খন মাো েশড়দয় র্ায় তখন এটা ‘আিশক্ত’র পর্ যাদয় পদড়। শিশুদের ইন্টারদনট ব্যবহার 

শনরাপে িরদত বাবা-মা জি মূলত দুটি শিশনি নিরোশরদত রাখদত হদব। এর মদে এিটি হদে জর্, শিশুরা ইন্টারদনট ব্যবহার িরদত 

শগদয় জিান ধরদের শবপদে শপড়দে শিনা। আর শিতীর়্টি হদে তারা জিান আিশক্তদত িশড়দয় পড়দে শিনা। িন্তাদনর ইন্টারদনট 

ব্যবহাদরর িময়িীমা শনধ যারে িদর জেওয়ার মােদম তার দেশনি ‘শিন টাইম’ শনয়ন্ত্রদে িরা র্াদব, পািাপাশি জি িী ধরদনর 

‘িনদটন্ট’দয়র িংস্পদি য আিদে জিশেদিও নির রাখা র্াদব। 

প্রশ্ন ২) জ িবুিিহ অন্যান্য আইশি হযাি হদল িী িরদবা? 

উত্তরঃ আপনার জ িবুি আইশি হযাি হওয়া মােই শনম্নশলশখত পেদক্ষপ শনদত পাদরন।  

১. প্রর্থদম http://www.facebook.com/hacked শলজে প্রদবি িরুন। 

২. এরপর “My account is compromised” বাটদন শিি িরুন। হযাি হওয়া অযািাউদন্টর তথ্য চাওয়া হদল জিখাদন উদেখ 

িরা দুটি অপিদনর (ইদমইল বা জ ান নম্বর) জর্ জিাদনা এিটির ইন রদমিন শেন।  

৩. প্রেত্ত তথ্য িঠিি হদল প্রকৃত অযািাউন্টটি জেখাদব এবং আপনার বতযমান অর্থবা পুরাতন পািওয়াি য চাইদব। এখাদন আপনার 

পুরাতন পািওয়াি যটি শেদয় িশন্টশনউ িরুন।  

৪. হযািার র্শে ইদমইল অযাদেি পশরবতযন না িদর র্থাদি তদব আপনার ইদমইদল শরিভাশর অপিন পাঠাদনা হদব। এর মােদম 

অযািাউন্ট উিার িরা িম্ভব।  

৫. হযািার র্শে ইদমইল অযাদেি, জ ান নম্বরিহ লগইন িরার িন্য প্রদয়ািনীয় তথ্য পশরবতযন িদর র্থাদি তদব Need another 

way to authentication? -> Submit a request to Facebook এ শিি িরদল জ িবুি জপ্রা াইলটি উিাদরর িন্য 

প্রদয়ািনীয় তথ্য ও আইশি  িরবরাদহর  ম য পূরদের মােদম হযািি অযািাউন্ট উিার িরা িম্ভব।  

জিাশ্যাল শমশিয়া হযাশিংদয়র শিিার হদল আপশন স্বিরীদরও শিআইশির িাইবার পুশলি জিন্টাদর শগদয় অশভদর্াগ িানাদত পাদরন। 

িদব যাপশর জ িবুি হযাি হদল র্ত দ্রুত িম্ভব শনিটস্থ র্থানা পুশলিদি অবশহত িরুন। 

আইনগত প্রশতিারঃ শিশিটাল শনরাপত্তা আইদনর ৩৪ ধারা অনুর্ায়ী হযাশিং এিটি আমলদর্াগ্য অপরাধ। সুতরাং শিশিটাল শনরাপত্তা 

আইদন প্রদয়ািনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন িরা র্াদব।  

http://www.facebook.com/hacked


র্শে জিাদনা ব্যশক্ত হযাশিং িদরন, তা হদল জিটি  হদব এিটি অপরাধ এবং উক্ত ব্যশক্ত  অনশধি ১৪ (জচৌদ্দ) বৎির িারােদে বা 

অনশধি ১ (এি) জিাটি টািা অর্থ যেদে বা উভয় েদে েশেত হইদবন। 

উশেশখত অপরাধ শিতীয় বার বা পুনঃপুন িংঘটন িদরন, তা হদল শতশন র্াবজ্জীবন িারােদে বা অনশধি ৫ (পাঁচ) জিাটি টািা 

অর্থ যেদে বা উভয় েদে েশেত হইদবন। 

প্রশ্ন ৩) জুম অযাদপর অপব্যবহার জরাদধর উপায় িী? 

উত্তরঃ জুম অযদপর অপব্যবহার জরাদধর িন্য শনম্নবশে যত পিশত অনুিরে িরা জর্দত পাদর ।  

 ১)  প্রশত শভশিও শমটিংদয়র িদন্য আলাো আলাো ইউিারদনম ও পািওয়াি য ব্যবহার িরুন।  

২) ওদয়টিং রুম শ চার এদনবল িদর শনন, র্াদত জিানও শমটিংদয়র জহাস্ট অযালাউ িরদলই অন্যান্য িেস্যরা শভশিও িন াদরশসংদয় 

জর্াগোন িরদত পারদবন। 

 ৩) িদয়ন শবদ ার জহাস্ট' শ চার' শিিবল িদর শেন । 

 ৪) শিন জিয়াশরং জিবলমাে জহাস্টই িরদত পারদব, এই অপিন চালু িরুন। 

 ৫) জর্-িমস্ত জর্াগোনিারীদি 'শরমুভ' িরা হদে তাঁরা আবার জর্াগোন িরদত পারদব, এই শ চারটা শিিবল িদর শেন। 

 ৬)  াইল ট্রাস ার অপিন জরশিক্ট িদর শেন। 

 ৭)  শভশিও জরিশি যং শ চার জরশিক্ট িদর শেন। 

৮) প্রদতযদি শমটিং 'এন্ড' িরদবন, শুধুমাে 'শলভ' িরদবন না, এটা শনশিত িরুন।  

 


