
শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ 

সুনামগঞ্জ  

প্রশ্নঃ One-Time Password বলদত আমরা িাধারণত শি বুশি? 

উত্তরঃ One-Time Password কি অদনি িময় ডাইনাশমি পািওয়াড ডও বলা হয়। এটি এমন এি ধরদনর পািওয়াড ড যা 

কিান শডশিটাল শডভাইি বা কযদিান িামাশিি কযাগাদযাগ মাধ্যম এিাউদে শুধু এিটি কিিদন অর্থবা কলনদেদন লগইন িরার িন্য 

ববধ র্থাদি। অদনি িময় কিান িাইটদি শনরাপে রাখার িন্য লগইন িরার িময় Two-factor authentication 

(2FA) ব্যবহার  িরা হয়। এদক্ষদে এিাউে বা শিদেদম প্রদবদির িন্য স্বয়ংশিয়ভাদব বতরী One-Time Password 

(OTP) ইদমইল বা ক াদনর মাধ্যদম পাঠাদনা হয়। এটি িাধারনত ৪ বা ৬ শডশিদটর িংখ্যা হদয় র্থাদি। 

   

প্রশ্নঃ িাইবার শিশিউশরটি বলদত শি কবািায়? গত ৪ বছদরর িাইবার অপরাধ িংঘটদনর পশরিংখ্যান িম্পদিড িানদত চাই?  

উত্তরঃ িাইবার শিশিউশরটি হদলা এমন এিটি প্রশিয়া কযখাদন শবশভন্ন আধুশনি প্রযুশির মাধ্যম computer device, 

data, network এবং program িমূহদি cyber-attack, cybercrime এবং অববধ ব্যবহার কর্থদি সুরশক্ষত 

িদর রাখা হয়। এক কথায় computer device বা network িমূহদি িাইবার অপরাধীদের কর্থদি শনরাপদে রাখার 

প্রশিয়া কি বলা হয় িাইবার শিশিউশরটি। ২০১৬ সাল কর্থদি এ পয ডন্ত ৬৬৬ টি মামলা পয ডাদলাচনা িদর এ তথ্য পাওয়া কগদছ কয 

সাইবার অপরাধের শিকার ৭০ ভাগই নারী এবং আক্রান্তধের ববশির ভাধগর বয়সই ১৮-২৫ বছধরর মধে। যার ১৩% এর বয়ি 

১৮ এর শনদচ।  

 

প্রশ্নঃ SQL Injection শি? এর িম্পদিড িানদত চাই? 

উত্তরঃ SQL Injection হধলা হধলা এমন এক বকৌিল, যার মােধম ওধয়ব সাইধের ডাোধবস এ প্রদবিাশধিাদরর িন্য 

ক্ষশতির (malicious) বকাড প্রদবি করাকনা। এই বকৌিল প্রদয়াগ িদর এিিন হযািার আপনার বডোধবজধক ধ্বংস কধর 

শেধে পাধর বা শনয়ন্ত্রণ শনদয় শনদত পাদর। ওধয়বধপজ এর মােধম বডোধবধজ ক্ষশতির (malicious) বকাড ইনপুে/জমা 

করাই হধলা SQL Injection। 

প্রশ্নঃ কিউ যশে আমার আইশড হযাি িদর এবং আমার পািওয়াড ড পশরবতডন িদর কিদক্ষদে আইশড পুনরুদ্ধার শি িম্ভব?   

উত্তরঃ আমরা অধনক সময় বেসবুক আইশড হযাশকং এর ঘেনা বেধে থাশক অথবা অন্য কাধরার ছশব নাম শেধয় অধনধক বেসবুক 

আইশড খুধল োধক শবব্রে করধে বেশে। বেসবুধক আপনার নাধম বকউ বেক আইশড খুলধল শকভাধব শরধপাে ট করধবন এো সকধলর 

বজধন রাো ভাল। প্রথধম বযই আইশডধে শরধপাে ট করধে চান োর বপ্রাোইধল যান। এবার ওপর বথধক More অপিাধন শিক 

করুন। এবার Find support or report profile শিক করুন। এোধন অধনক গুধলা অপিন পাধবন সব গুধলার অথ ট 

সংধেধপ শনধচ বলা হলঃ  

Pretending to be someone 

যশে বকউ আপনার নাধম বেক বেসবুক আইশড বোধল োহধল Pretending to be someone শিক কধর শনধচ 

বথধক me শসধলক্ট করুন। 

 

হযািড আইশড পূনরুদ্ধারঃ  

হযািড আইশড উদ্ধার িরার িন্য https://www.facebook.com/hacked শলঙ্কটি প্রর্থদম ওদপন িরদত হদব। 

এরপর “My Account is Compromised”-বাটদন শিি িরদত হদব। পরবতী ধাদপ শনি কপ্রা াইদলর অন্তর্ভ ডি 

“Email Address” অর্থবা “Phone Number” শলদখ Search বাটদন শিি িরার পর ক িবুি ির্তডপক্ষ 

‘পািওয়াড ড’ পশরবতডন িরার িন্য অনুদরাধ িরদব। এিটি Security Code উদ্ধারিারীর ‘Email Address’ অর্থবা 

‘Phone Number’ এ যাদব এবং নতুন ‘পািওয়াড ড’ এর িন্য অনুদরাধ িরদব। আর এইভাদব হযািড আইশড উদ্ধার িরা 

িম্ভব।  

 

 

https://searchsecurity.techtarget.com/definition/two-factor-authentication


প্রশ্নঃ িাইবার অপরাধিমূদহর কক্ষদে কিান ধরদনর আইনী পেদক্ষপ গ্রহণ িরা কযদত পাদর? এই ধরদণর অপরাধিমূদহর শবচার 

শিভাদব িরা হয়?  

উত্তরঃ িাইবার অপরাধিমূদহর কক্ষদে যশে গুরুতর কিাদনা অপরাধ হয় তাহদল শনিটস্থ র্থানার িহায়তা কনয়া কযদত পাদর। পুশলি 

মামলা না শনধল বসধেধে তথ্য ও কযাগাদযাগ প্রযুশি আইন,২০০৬ এর অধীন গঠিত িাইবার ট্রাইবুযনাল অর্থবা আমশল আোলদত 

শপটিিন মামলা োদয়র িরদত পাদরন। িাধারনত শডশিটাল শনরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর শবধান অনুযায়ী এই ধরদণর অপরাদধর 

শবচার িরা হয়। তদব এই আইদন শভন্নরুপ শিছু না র্থািদল অপরাদধর তেন্ত, শবচার, আপীল ইতযাশের কক্ষদে ক ৌিোশর িায ডশবশধ, 

১৮৯৮ এর শবধান প্রদযািয হদব।   

 

 

 


