
শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ 

(শিদেট জিো)  

প্রশ্ন ১) জ ান ওদেবিাইটগুদো শনরাপে শ ভাদব শনরূপণ   রদবা?  

  

উত্তরঃ  Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) হে HTTP এর সুরশক্ষত Version. আপশন 

জে ওদেবিাইট ব্যবহার  দরন জিই ওদেবিাইদটর  জপ্রাদটা ে েশে HTTP এর জিদে 'S' র্থা দে জিটি  হদব Secure বা 

'শনরাপে'।  

এছাড়া শনম্নশেশিত  জ ৌিে অবেম্বন  দর আমরা জ ান ওদেবিাইটগুদো শনরাপে এবং জ ানগুদো শনরাপে নে জিগুদো শনরূপণ  রদত 

পাশর। 

শবশ্বস্ত ওদেবিাইট মদন রাখুন : জে  শনউি বা ভুো িবর িারা শবদশ্বর রািনীশতদত অশিরতা ততশর  দরদছ। ইন্টারদনট দুশনোে  িনই 

এ  নাদম দুইটি ওদেবিাইট র্থা দত পাদর না। সুতরাং আিে ওদেবিাইদটর িদে নাদমর বা ইউআরএে পার্থ থ য র্থা দব। সুতরাং 

আপনার শবশ্বস্ত িংবাে প্রশতষ্ঠানটি ইউআরএে বা নামটি মদন রাখুন অর্থবা ওদেব ব্রাউিাদর বু মাশ থং  দর রাখুন। 

জ াদমইন জে  : আপনার িামাশি  মাধ্যদমর শেদ  েশে পশরশেত িংবাে মাধ্যম জর্থদ  এমন িবর জেিদত পান, ো তাদের িদে ঠি  

িাপ িাে না, অর্থবা বাস্তদবর িদে শমে জনই, তিশন আপনার িত থ হওোর ের ার আদছ েিনই জ াদনা িদেহিন  িংবাে জোদি 

পড়দব, তিন উশেত জ াদমইনটির শেদ  তা াদনা। 

আই যান (ICANN)-এ জে  : শবদশ্বর ওদেবিাইট ঠি ানার শবেোশে জেিভাে  দর র্থাদ  আই যান (ICANN)। জ াদনা 

ওদেবিাইট শনদে আপনার িদেহ হদে আই যাদনর জ াদমইন অনুিন্ধান পাতাে শিদে তাদের ওদেবিাইট ঠি ানাটি শেদি শেন বা জপস্ট 

 রুন। 

প্রশ্ন ২)  URL বেদত  ী বুঝাে?  

উত্তরঃ ওদেব এদেি িাধারণত   URL নাদম পশরশেত।   URL এর পূণ থরূপ  হদে Uniform Resource Locator। 

আপশন েশে এ টি ইউআরএে বা এ টি ওদেবিাইদটর এদেদির শেদ  ভােভাদব েক্ষয  দরন তাহদে আপশন জেিদবন জে এটির মুেত 

শতনটি অংি আদছ। প্রর্থমটি হদে HTTP অর্থবা HTTPS এবং এরপদর মুেত র্থাদ  ওদেবিাইটটি বা ওদেব িাশভথিটির নাম এবং 

তারপদর র্থাদ  তার জ াদমইন জনম। আপশন জ ান ওদেবদপইি শভশিট  রার িমে আপনার ব্রাউিাদরর এদেি বারটি েক্ষয  রদে ওই 

ওদেবদপইদির ওই মুহূদতথর বা ওই  াদরন্ট জপিটির ইউআরএে জেিদত পাদবন। 

প্রশ্ন ৩)  াদরা ছশব ব্যবহার  দর েশে জে  আইশ  খুদে তাহদে প্রশত ার  ী? 

উত্তরঃ জেিবু   আপনার নাম বা ছশব ব্যবহার  দর জ উ জে   আইশ  খুদেদে আপশন জেিবু   এ শরদপাট থ  রার মাধ্যদম তা বন্ধ 

 রদত পাদরন। এদক্ষদে শনদম্নাক্ত  পদ্ধশতদত শরদপাট থ  রদবন - 

১) প্রর্থদম জেই আইশ দত শরদপাট থ  রদত োন তার জপ্রাোইদে জেদত হদব। এবার উপর জর্থদ  more অপিদন শি   রদত হদব।  

২) এবার Find support or report profile শি   রদত হদব।  

৩) এিাদন শনদম্নাক্ত  



অপিন গুদো পাওো োদব - 

 ) Pretending to be someone : েশে জ উ আপনার নাদম জে  আইশ  খুদে তাহদে pretending 

to be someone শি   দর শনদে জর্থদ  me শিদেক্ট  রদত হদব।  

ি) Fake account : আপনার নাম ব্যবহার  দর জ ান আইশ দ  েশে ভুো শহদিদব শেশিত  রদত পাদরন তদব উক্ত 

আইশ দত Fake account অপিদন শিদে শরদপাট থ  রদত পারদবন।  

ি) Fake name: েশে জ উ আপনার নাম বা ছশব ব্যবহার  দর আইশ  ততশর  দর শ ংবা জ ান অশ্লীে নাদম আইশ  

ততশর  দর আপনাদ  জেন্ড শরকুদেস্ট পাঠাে তিন তাদ  Faake name অপিদন শিদে শরদপাট থ  রদত পরদবন। 

 

আইনিত প্রশত ারঃ শ শিটাে শনরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৪ ধারা অনুোেী পশরেে প্রতারণা বা ছদ্মদবি ধারাণ এবং ২৬ 

ধারা অনুোেী অনুমশত ব্যতীত পশরশেশত তথ্য িংগ্রহ, ব্যবহার, ইতযাশের  আমেদোগ্য অপরাধ। সুতরাং শ শিটাে শনরাপত্তা 

আইদন প্রদোিনীে আইনিত ব্যবিা গ্রহন  রা োদব। েশে জ াদনা ব্যশক্ত ২৪ এবং ২৬ ধারা এর অধীন জ াদনা অপরাধ 

িংঘটন  দরন  তা হদে উক্ত ব্যশক্ত  অনশধ  ৫(পাঁে) বৎির  ারােদে বা অনশধ  ৫ (পাঁে) েক্ষ টা া অর্থ থেদে বা উভে 

েদে েশেত হইদবন। 

  উশিশিত অপরাধ শিতীেবার বা পুনঃপুন িংঘটন  দরন, তা হদে উক্ত ব্যশক্ত অনশধ  ৭ (িাত) বৎির  ারােদে বা 

অনশধ  ১০ (েি) েক্ষ টা া অর্থ থেদে বা উভে েদে েশেত হইদবন।  

প্রশ্ন ৪) রাস্তাে জবর হদে অনুমশত ব্যাশতত ছশব তুেদে জিদক্ষদে প্রশত ার  ী?  

উত্তরঃ শ শিটাে শনরাপত্তা আইন অনুিাদর  অনুমশত ব্যতীত  াদরা পশরশেশত তথ্য িংগ্রহ, ব্যবহার, ইতযাশের এ টি 

আমেদোগ্য অপরাধ। জিদক্ষদে শ শিটাে শনরাপত্তা আইদনর  ২৬ ধারা অনুোেী প্রদোিনীে আইনিত ব্যবিা গ্রহন  রা 

োদব । 

 েশে জ াদনা ব্যশক্ত উক্ত ধারা এর অধীন জ াদনা অপরাধ িংঘটন  দরন, তা হদে উক্ত ব্যশক্ত  অনশধ  ৫ (পাঁে) বৎির 

 ারােদে বা অনশধ  ৫ (পাঁে) েক্ষ টা া অর্থ থেদে বা উভে েদে েশেত হইদবন। 

 েশে জ াদনা ব্যশক্ত উশিশিত অপরাধ শিতীে বার বা পুনঃপুন িংঘটন  দরন তা হদে উক্ত ব্যশক্ত  অনশধ  ৭ (িাত) বৎির 

 ারােদে বা অনশধ  ১০ (েি) েক্ষ টা া অর্থ থেদে বা উভে েদে েশেত হইদবন। 


