
শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ 

বগুড়া  

প্রশ্নঃ আকশিকভাদব প্প্রাফাইল হাশরদে প্েদল অর্থবা প্কান বন্ধু ব্লকড হদে প্েদল শক করদবা? 

উত্তরঃ প্কান প্প্রাফাইল হাশরদে যাওোর প্কান সুদযাে প্নই। আপনার প্প্রাফাইলটি কদরামাইিড বা হযাকড হদে র্থাকদত পাদর। 

এদক্ষদে প্রর্থদমই আপনাদক আপনার আইশডর পািওোড ড পশরবতডন করদত হদব। ইদমইল আইশড ও পশরবতডন করদত পাদরন। 

এছাড়া, একাউন্টে টু ফ্যাক্টর অন্টেনটিন্টকশন সিন্টেম চালু রাখন্টে পান্টরন। অে থাৎ ইন্টমইন্টের িান্টে ফফ্ান নাম্বার ও ফ াগ করন্টে 

পান্টরন। যশে প্েখা যাে প্য প্কান ভাদবই একাউন্টে প্রন্টেশ করা িম্ভে হন্টেনা, োন্টহান্টে সরন্টপার্ থ করার মাধ্যন্টম আইসি সকছুসিন্টনর 

জন্য েন্ধ কন্টর রাখন্টে পান্টরন।  

প্রশ্নঃ আইশড শনশিে করা হদেদছ নাশক হযাকড হদেদছ তা শকভাদব বুঝদবা? 

উত্তরঃ আইশড যশে হযাক করা হদে র্থাদক তাদহাদল তার অশিত্ব র্থাদক। িাধারনত নাম পশরবতডন করা হদল বা প্কান প্পাস্ট যা 

আপশন কদরনশন তা প্েদখ হযাশকিং িম্পদকড আপশন িানদত পাদরন। আর যশে আপশন বা আপনার প্কান বন্ধু আপনার আইশডর 

নাম শলদখ িার্ ড প্েবার পর তা খুদি না পান প্িদক্ষদে আইশড টি শনশিে করা হদেদছ বদল ধদর শনদত হদব।          

প্রশ্নঃ ফফ্িবুক আইসি হযাসকিং এর সশকার হন্টে সক করন্টে হন্টে?  

উত্তরঃ আমরা অন্টনক িময় ফফ্িবুক আইসি হযাসকিং এর ঘর্না ফিন্টখ োসক অেো অন্য কান্টরার ছসে নাম সিন্টয় অন্টনন্টক ফফ্িবুক 

আইসি খুন্টে োন্টক সেব্রে করন্টে ফিসখ। ফফ্িবুন্টক আপনার নান্টম ফকউ ফফ্ক আইসি খুেন্টে সকভান্টে সরন্টপার্ থ করন্টেন এর্া িকন্টের 

ফজন্টন রাখা ভাে। প্রেন্টম ফ ই আইসিন্টে সরন্টপার্ থ করন্টে চান োর ফপ্রাফ্াইন্টে  ান। এোর ওপর ফেন্টক More অপশান্টন সিক 

করুন। এোর Find support or report profile সিক করুন। এখান্টন অন্টনক গুন্টো অপশন পান্টেন। উিাহরণস্বরূপঃ  

Pretending to be someone 

 সি ফকউ আপনার নান্টম ফফ্ক ফফ্িবুক আইসি ফখান্টে োহন্টে Pretending to be someone সিক কন্টর সনন্টচ 

ফেন্টক me সিন্টেক্ট করুন। 

ফফ্িবুক আইসি হযাসকিং এর ফেন্টে েন্ধুরাও ফফ্িবুক কর্তথপন্টের সনকর্ সরন্টপার্ থ করন্টে পান্টরন।  

 

হযাকড আইশড পূনরুদ্ধারঃ 

  

হযাকড ফফ্িবুক আইশড উদ্ধার করার িন্য https://www.facebook.com/hacked শলঙ্কটি প্রর্থদম ওদপন করদত 

হদব। এরপর “My Account is Compromised”-বাটদন শিক করদত হদব। পরবতী ধাদপ শনি প্প্রাফাইদলর অন্তর্ভ ডক্ত 

“Email Address” অর্থবা “Phone Number” শলদখ Search বাটদন শিক করার পর প্ফিবুক কর্তডপক্ষ 

‘পািওোড ড’ পশরবতডন করার িন্য অনুদরাধ করদব। একটি Security Code উদ্ধারকারীর ‘Email Address’ অর্থবা 

‘Phone Number’ এ যাদব এবিং নতুন ‘পািওোড ড’ এর িন্য অনুদরাধ করদব। আর এইভাদব হযাকড আইশড উদ্ধার করা 

িম্ভব।  

 

প্রশ্নঃ প্ফক আইশড প্র্থদক যশে প্কউ শবরক্ত কদর তাহদল তার শবরুদদ্ধ শকভাদব পেদক্ষপ প্নওো যাদব?  

উত্তরঃ প্রর্থদমই পশরবার অর্থ ডাৎ বাবা-মার িহােতা শনদত হদব, এরপর শিক্ষক, কাদছর বন্ধুবান্ধদবর িহােতা শনদত পাা্দরন। যশে 

প্িটা গুরুতর প্কাদনা অপরাধ হে তাহদল শনকটস্থ র্থানার িহােতা প্নো প্যদত পাদর। িরুরী প্রদোিদন ন্যািনাল প্হল্প প্ডস্ক এর 

৯৯৯-এ কল কদর িাহায্য প্পদত পাদরন। এছাড়া, শিশিএ কায ডালেিহ শডিাটাল শনরাপত্তা এদিশি, শবটিআরশি প্র্থদক িহােতা 

প্পদত পাদরন। প্ফক আইশড প্র্থদক শবরক্ত করার প্ক্ষদে এর ধরণ অনুযােী িাইবার ট্রাইবুনাল শবরক্তকারীর উপর শডশিটাল শনরাপত্তা 

আইন, ২০১৮- এ উদেশখত শবশভন্ন েন্ড আদরাপ করদত পারদব। 

 


