
শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ 

পাবনা  

প্রশ্নঃ ফেক আইশি শিনদবা শকভাদব?  

উত্তরঃ ফেক আইশি শকনা িানার িন্য প্রর্থদে আইশির নাে শক তা ফেয়াল করদত হদব। িাধারনত ফেক আইশির ব্যাবহারকারী 

শনদির নাদে আইশি ওদপন না কদর অন্য ফকান নাে ধারণ কদর র্থাদক। ফেেন, শিব্রাইদলর িানা, অদিনা পাশে ইতযাশে। ফেক 

আইশির ব্যবহারকারীদক ফেিবুদক তার কে মকাণ্ড ফেদে শিনদত পাদরন। প্রকৃত আইশির েদতা তার বন্ধুর িংখ্যা ও খুব ফবশি 

র্থাদকনা।  

প্রশ্নঃ িাইবার অপরাদধর মূল কারন শক? এই ধরদণর অপরাধ ফর্থদক আেরা শকভাদব পশরত্রান পাদবা?  

উত্তরঃ িাইবার অপরাদধর মূল কারন হদে এই ধরদণর অপরাদধর শবষদয় অিদিতনতা। আর এর ফর্থদক পশরত্রাদণর প্রধান উপায় 

হদলা শনদিদক ও অন্যদের এই ধরদনর অপরাদধর শবষদয় িদিতন করা। েেন আেরা শনদিরা িতকম হদবা ফকবল তেশন িাইবার 

অপরাধ ফর্থদক আেরা পশরত্রান পাদবা।  

প্রশ্নঃ োরা িাইবার অপারাধ ঘটাদে তাদের শবরুদে ফকান ধরদনর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা োয়?              

উত্তরঃ োরা িাইবার অপারাধ ঘটাদে তাদের শবরুদে ধরদনর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার িন্য শনকটস্থ র্থানায় োেলা োদয়র 

করদত পাদরন। এছাড়া, িাইবার ট্রাইবুনাল বা আেশল আোলদত অশভদোগ োদয়র করদত পাদরন। শিশিটাল শনরাপত্তা আইন, 

২০১৮-এ অপরাদধর ধরণ অনুোয়ী িাইবার অপরাধীদের িন্য শবশভন্ন ধরদণর িাশির ব্যবস্থা রদয়দছ। 

প্রশ্নঃ শতন োদির ফবশি একই পািওয়াি ম ব্যবহার করদল ফকান ধরদনর িেস্যা হদত পাদর? শি ওয়াই-োই ব্যবহাদরর 

িেস্যািমূহ শক?  

উত্তরঃ আইশির শনরাপত্তার িন্য শতন োি পরপর পািওয়াি ম পশরবতমদনর পরােি ম ফেয়া হদয়দছ। এই িেদয়র ফবশি িেয় ধদর 

েশে একই পািওয়াি ম ব্যবহার করা হয় তাহদল তা ঝুঁশকর িমু্মেীন হদত পাদর। িাধারণত শি ওয়াই-োই ব্যবহাদর ফতেন িেস্যা 

ফনই। শকন্তু শি ওয়াই-োই ব্যবহার কদর ফলনদেদনর ফক্ষদত্র িতকম র্থাকদত হদব। অদনদক ওঁত ফপদত র্থাদক হযাক করার িন্য। 

আপনার শপন নাম্বার, পািওয়াি ম ইতযাশে ট্যাপ কদর ফিদন ফেদত পাদর। তাই শি ওয়াই-োই ব্যবহার না করা উত্তে।  

প্রশ্নঃ শেশিং বলদত আেরা শক বুশি?     

উত্তরঃ ফিফ িং হচ্ছে এক ধরচ্ছের সাইবার অপরাধ। এটি এমন একটা পদ্ধফি যা ব্যবহার কচ্ছর ইউজাচ্ছরর ব্যফিগি অথবা 

স্প শকাির িথ্য পাওয়া যায়। এগুচ্ছ া হচ্ছি পাচ্ছর ব্যািংক অথবা ক্রেফিট কাচ্ছি শর িথ্য ইিযাফি। 

প্রশ্নঃ একাশধক ইদেইল আইশিদত একই পািওয়াি ম ব্যবহার করদল ফকান ধরদণর িেস্যা হদত পাদর?  

উত্তরঃ একাশধক ইদেইল আইশিদত একই পািওয়াি ম ব্যবহার করদল িাধারনভাদব ফকান িেস্যা ফনই। তদব ফকউ েশে আপনার 

একটি পািওয়াি ম ফিদন োয় তাহদল িবগুদলা একাউন্ট হযাকি হদয় োবার িম্ভাবনা র্থাদক।   

 


