
শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ 

(হশিগঞ্জ জিলা)  

প্রশ্ন ১) আমরা আমাদের আইশিগুদলা শিভাদি শিরাপে রাখদত পাশর ? 

উত্তরঃ  আইশি শিরাপে রাখার উপায়ঃ 

িাম: জেিবুদি িি িময় আপিার আিল িাম শেদিি এিং আপিার  িতীয় পশরচয়পত্র িা পািদপার্ ট এিদি জে িাম জেয়া আদে 

এিেম জিই িামটি ব্যিহার িরদিি। 

িন্মতাশরখ: িাদমর মতি আপিার িন্মতাশরখ, িাতীয় পশরচয় পত্র এিং পািদপাদর্ টর িাদর্থ শমল জরদখ শেদিি এিং ‘অিশল শম’ িদর 

রাখদিি। 

েশি: িি িময় শিদির েশি ব্যিহার িরদিি। জপ্রাোইল েদর্াদত অিশ্যই শিদির েশি শেদিি। োদের শিদির েশি জেিবুদি শেদত 

িমস্যা তারা েশির প্রাইদভশি অিশল শম িদর রাখদত পাদরি। 

জেন্ড শরকুদয়ষ্ট:  অশতশরক্ত জেন্ড শরকুদয়স্ট িখদিা শেদিি িা। শেদি প্রদয়ািি হদল িদি টাচ্চ ২০ র্া শেদিি। এিং শরকুদয়স্ট জেিার পদর 

ো জপশন্ডং র্থািদি মাদি আপিার শরকুদয়স্ট ো এদেপ্ট হদি িা তা িযাদেল িদর শেদিি িিিময়। 

শভশিও: িখদিা অদের শভশিও িাউিদলাি িদর আপদলাি িরদিি িা। জিাদিা শভশিও ভাদলা লাগদল জিয়ার িরার অপিি রদয়দে 

জেিবুদি তাই েশি জিয়ার িরদত পাদরি তদি িাউিদলাি িদর আিার শিদির জপ্রাোইদল আপদলাি িরা এিেমই ঠিি িা। 

স্পাশমং: স্পাশমং শি এর্া আমরা ইশতমদে জিদিশে। তাই স্পাশমং িরা জর্থদি শিরত র্থাকুি। 

িম্বর ও ইদমইল: আইশিদত িম্বর এিং ইদমইল দুর্াই ব্যিহার িরা উশচৎ। এিং এগুদলা জেদিা জভশরোইি হয় জিই ব্যাপাদর লক্ষয 

রাখদিি। অিশ্যই টু-েযাক্টর অদর্থিটিদিিি চালু রাখদিি। 

ওদয়িিাইদর্ লগইি: শিশভন্ন োয়গায় জেিবুদির মােদম লগইি িরা জর্থদি শিরত র্থাকুি। শিদিষ িদর অদর্া লাইি, অদর্া 

িদমন্ট,আপশি জেখদত িার মতি, ৫০ িের পর আপশি জেখদত জিমি হদিি ইতযাশে িাতীয় ওদয়িিাইদর্ িখিও লগইি িরদিি িা। 

প্রশ্ন ২) জেিবুিিহ অোে আইশি হযাি হদল িী িরদিা ? 

উত্তরঃ আপিার জেিবুি আইশি হযাি হওয়া মাত্রই শিম্নশলশখত  পেদক্ষপ শিদত পাদরি।  

১. প্রর্থদম http://www.facebook.com/hacked শলদে প্রদিি িরুি। 

২. এরপর “My account is compromised” িার্দি শিি িরুি। হযাি হওয়া অযািাউদন্টর তথ্য চাওয়া হদল জিখাদি উদেখ 

িরা দুটি অপিদির (ইদমইল িা জোি িম্বর) জে জিাদিা এিটির ইিেরদমিি শেি।  

৩. প্রেত্ত তথ্য িঠিি হদল প্রকৃত অযািাউন্টটি জেখাদি এিং আপিার িতটমাি অর্থিা পুরাতি পািওয়াি ট চাইদি। এখাদি আপিার 

পুরাতি পািওয়াি টটি শেদয় িশন্টশিউ িরুি।  

৪. হযািার েশে ইদমইল অযাদেি পশরিতটি িা িদর র্থাদি তদি আপিার ইদমইদল শরিভাশর অপিি পাঠাদিা হদি। এর মােদম 

অযািাউন্ট উদ্ধার িরা িম্ভি।  

https://mhbangla.com/%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a6%95-%e0%a6%85%e0%a6%ac%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0/
http://www.facebook.com/hacked


৫. হযািার েশে ইদমইল অযাদেি, জোি িম্বরিহ লগইি িরার িে প্রদয়ািিীয় তথ্য পশরিতটি িদর র্থাদি তদি Need another 

way to authentication? -> Submit a request to Facebook এ শিি িরদল জেিবুি জপ্রাোইলটি উদ্ধাদরর িে 

প্রদয়ািিীয় তথ্য ও আইশি  িরিরাদহর েম ট পূরদের মােদম হযািি অযািাউন্ট উদ্ধার িরা িম্ভি।  

জিাশ্যাল শমশিয়া হযাশিংদয়র শিিার হদল আপশি স্বিরীদরও শিআইশির িাইিার পুশলি জিন্টাদর শগদয় অশভদোগ িািাদত পাদরি। 

িদি টাপশর জেিবুি হযাি হদল েত দ্রুত িম্ভি শিির্স্থ র্থািা পুশলিদি অিশহত িরুি। 

আইিগত প্রশতিারঃ শিশির্াল শিরাপত্তা আইদির ৩৪ ধারা অনুোয়ী হযাশিং এিটি আমলদোগ্য অপরাধ। সুতরাং শিশির্াল শিরাপত্তা 

আইদি প্রদয়ািিীয় আইিগত ব্যিস্থা গ্রহি িরা োদি।  

েশে জিাদিা ব্যশক্ত হযাশিং িদরি, তা হদল জিটি  হদি এিটি অপরাধ এিং উক্ত ব্যশক্ত  অিশধি ১৪ (জচৌদ্দ) িৎির িারােদে িা 

অিশধি ১ (এি) জিাটি র্ািা অর্থ টেদে িা উভয় েদে েশেত হইদিি। 

 উশেশখত অপরাধ শিতীয় িার িা পুিঃপুি িংঘর্ি িদরি, তা হদল শতশি োিজ্জীিি িারােদে িা অিশধি ৫ (পাঁচ) জিাটি র্ািা 

অর্থ টেদে িা উভয় েদে েশেত হইদিি। 

প্রশ্ন ৩) শভন্ন শভন্ন অযািযাউদন্ট এিই পািওয়াি ট ব্যিহার িরা উশচৎ হদি শিিা? 

উত্তরঃ শভন্ন শভন্ন অযিযাউদন্ট এিই পািওয়াি ট ব্যিহার িরদল এিটি অযিযাউন্ট হযাি হদল অোে  অযিযাউন্ট হযাি হিার িম্ভািিা 

রদয়দে। এদক্ষদত্র শভন্ন শভন্ন অযিযাউদন্ট শভন্ন শভন্ন পািওয়াি ট ব্যিহার িরা উত্তম। 

 

প্রশ্ন ৪) পাইদরর্ িের্ওয়যার এিং অশরশিিাল িের্ওয়যাদরর মদে পার্থ টািয িী ? 

 উত্তরঃ জিাদিা ব্যশক্ত িা প্রশতষ্ঠাি ির্তটি উন্নয়িকৃত শিশভন্ন ধরদির িের্ওয়যার ঐ ব্যশক্ত িা প্রশতষ্ঠাদির আনুষ্ঠাশিি অনুমশত ব্যতীত 

িিল িরাদি িের্ওয়যার পাইদরশি িলা হয় । এটি এিটি নিশতিতা শিদরাধী িাি । অপরপদক্ষ জিাদিা ব্যশক্ত িা প্রশতষ্ঠাি ির্তটি 

উন্নয়িকৃত জিাি িের্ওয়যার েশে তাদের অনুমশত শিদয় নতশর িরা হয় িা তাদের িাে জর্থদি ক্রয় িরা হয় তখি জিটি হদি 

অশরশিিাল িের্ওয়যার । 

 

প্রশ্ন ৫) িাইিার বুশলং প্রশতদরাদধর উপায় িী ? 

উত্তরঃ জে আইশি জর্থদি িাইিার বুশলং িরা হদে জিই আইশিটিদি ব্লগ িদর রাখদল িহদিই িাইিার বুশলং প্রশতদরাধ িরা োদি । 

 


