
প্রশিক্ষনার্থীদের করা প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তরঃ  

কুশিগ্রাম 
 

প্রশ্নঃ ১) কীভাদে নকল ো ক্লান স্মার্ টদ ান শিনদেন? 

েতটমাদন আপনার ক্ াদনর আইএমইআই ক্েদন সহদেই নকল ো ক্লান স্মার্ টদ ান ক্িনা ো িনাক্ত করা সম্ভে। উোহরণস্বরূপ 

আপশন www.imei.info সাইদর্ প্রদেি করদেন। এেং *#০৬# ডায়াল কদর আপনার ক্ াদনর শনেস্ব আইএমইআই 

ক্েদন শনদেন। তারপর সাইদর্ “Enter IMEI” এর োয়গায় ক্ াদনর আইএমআই নাম্বার শলখদত হদে। তারপর আপশন 

আপনার ক্ াদনর শেস্তাশরত সে তথ্য ক্সখাদন পাদেন। ক্ ান ক্কনার তাশরখ, ক্ ান ব্ল্যাকশলদেড নাশক এেং ক্ াদনর ওয়াদরশি 

সেই পাদেন একসাদর্থ। এদক্ষদে নন-ব্র্যাদের ো িায়না ক্ াদনর ো ক্লান ো মাোর কশপর IMEI শেদল সাধারনত শকছু 

আসদে না।   

প্রশ্নঃ ২) শেশভন্ন সামাশেক ক্ াগাদ াগ মাধ্যদম গ্রুপ আইশড ব্যেহাদরর ক্ক্ষদে হযাশকং শকংো শনরাপত্তার ঝুঁশক রদয়দে শকনা?   

শেশভন্ন সামাশেক ক্ াগাদ াগ মাধ্যদম গ্রুপ আইশড েলদত এমন একটি ক্সোদক ক্োঝাদনা হদয়দে  ার মাধ্যদম এক গ্রুদপর 

সেস্যরা এদক অদের সদে োতটা আোন-প্রোন করদত পাদরন। ২০১৮ সাদলর অদটােদর গ্রুদপর সেস্যদের মদধ্য শরদয়ল 

র্াইম ক্ াগাদ াগদক ত্বরাশিত করদত ‘িযার্ ইন ক্ সবুক গ্রুপস’ অপিনটি িালু কদরশেল ক্ সবুক। সাধারণ ক্ সবুক আইশডর 

োয় ‘ক্ সবুক গ্রুপ’ ও একধরদণর আইশড। তাই ক্ সবুদকর োয় ‘ক্ সবুক গ্রুপ’ ও হযাক হদত পাদর। তাই সাধারণ ব্যশক্তগত 

ক্ সবুক আইশডর োয় ‘ক্ সবুক গ্রুপ’ এর েে শনরাপত্তামূলক শ িারসমূহ ব্যেহার করুন।    

প্রশ্নঃ ৩) কারও কাদে আমার ব্যশক্তগত েশে িদল ক্গদল শকভাদে তা শ শরদয় আনদত পাশর?  

উত্তরঃ েশে শ শরদয় আনার সুদ াগ ক্নই। তদে,  শে আপনার ক্মদসঞ্জাদরর মাধ্যদম ক্কান ক্মদসে ো েশে অপর ক্কান ব্যশক্তর 

শনকর্ অশনচ্ছাকৃত ভাদে িদল  ায় ক্সদক্ষদে আপশন উক্ত ক্মদসে ো েশের উপর শলক কদর Remove অপিদন শলক 

করুন। ক্সখাদন শগদয় Unsend অপিদন শলক করদল আপশন আপনার েশে সংশিষ্ট আইশড হদত ক্ রত আনদত পারদেন। 

 দল উক্ত ব্যশক্ত ক্মদসে ো েশে ক্েখদত পাদেন না।   

প্রশ্নঃ ৪) আশম  শে আমার ক্ সবুক আইশড লগ ইন কদর রাশখ তাহদল শক ক্ সবুক আমার ক্ াদনর তথ্য চুশর করদত পাদর?   

আপনার ক্ সবুক একাউি লগ ইন কদর রাখদল ক্ সবুক কর্তটপক্ষ আপনার ক্কান তথ্য চুশর কদরনা। ক্কননা আপনার প্রেত্ত 

সকল তথ্য এমশনদতই ক্ সবুদকর সাভটাদর েমা র্থাদক। তদে আপনার ক্ সবুক আইশড লগ ইন কদর রাখদল ক্ সবুক 

হযাকারগণ হযাশকং ো ক্সাশ্যাল ইশঞ্জশনয়াশরং এর মাধ্যদম আপনার ক্ াদনর তথ্য হাশতদয় শনদত পাদর। তাই ক্ সবুক আইশড 

ব্যেহাদরর সময় ব্যশতত অে সমদয় আপনার ক্ সবুক আইশড অেশ্যই লগ আউর্ কদর রাখুন।  

 

 

প্রশ্নঃ ৫) টু  যাটর অদর্থশিদকিন শক এেং এর কাে শক?   

উত্তরঃ টু  যাটর অদর্থশিদকিন হদচ্ছ শডশের্াল আইশড ো একাউি শসদেদম প্রদেদির েে ব্যেহারকারীদক  ািাইদয়র একটি 

শনরাপত্তা পদ্ধশত।    

টু  যাটর অদর্থশিদকিদনর কােঃ টু  যাটর টু- যাটর অদর্থনটিদকিন ব্যেহারকারীদক  ািাইদয়র মাধ্যদম তার ক্ সবুক 

অযাকাউি ো অে ক্কান শডশের্াল একাউদির অশতশরক্ত সুরক্ষা প্রোন কদর এেং এদত অযাকাউি হযাক হওয়ার ঝুঁশকও 

অদনক কদম  ায়।   



টু  যাটর অদর্থশিদকিদনর পদ্ধশতঃ টু- যাটর অদর্থনটিদকিন ক্সর্ করার দুটি পদ্ধশত আদে। প্রর্থমটি হদলা ক্র্ক্সর্ ক্মদসে 

অপিন এেং অপরটি হদলা ক্ দকানও অদর্থশিদকিন অযাপ ব্যেহার কদর। ক্ মন- গুগল অদর্থনটিদকর্র অর্থো ডুও ক্মাোইল। 

এই শ িার ব্যেহার করদত শনদির কদয়কটি ধাপ অনুসরণ করদত হদে- 

১. প্রর্থদমই শনদের ক্ সবুক আইশডদত প্রদেি করুন। 

২. ক্সটিংস অপিদন  ান। 

৩. শসশকউশরটি অযাে লগইন অপিদন শলক করুন। 

৪. শসশকউশরটি অযাে লগইন অপিদন আপশন ক্িঞ্জ পাসওয়াড ট এেং লগ ইন উইর্থ ইওর ক্প্রা াইল শপকিার অপিন ক্েখদত 

পাদেন। তার শনদিই আদে টু- যাটর অদর্থনটিদকিন অপিন। 

৫. এোর টু- যাটর অদর্থনটিদকিন অপিদন শলক করুন। 
 
 

প্রশ্নঃ ৬) আমার ক্ সবুক একাউি হযাক হদয়দে শকনা তা শকভাদে বুঝদো?   

উত্তরঃ হযাকারদের হামলা ় অদনকর্া শেপ টস্ত হদ ় পদড়দে ক্ সবুক। ক্ সবুক অযাকাউি হযাক হদয় ক্গদল আমাদের মদধ্য 

এক ধরদনর ভীশত কাে কদর। কারণ একাউি হযাক হওয়া মাদন আমাদের ব্যশক্তগত তথ্য অদের হাদত িদল ক্গদে। এসময় 

অশির না হদয় ঠাণ্ডা মার্থায় প্রদয়ােনীয় পেদক্ষপ শনদত হদে। তদে আইশড হযাক হদয়দে শক-না এ শেষদয় প্রর্থদম শনশিত হদত 

হদে। আপনার অযাকাউি হযাক হদয়দে শকনা তা োনদত শনদনাক্ত প্রশিয়া অেলম্বন করদত হদে-  

1) প্রর্থদম ক্সটিংস-এ শলক করুন।  

2) ক্সখান ক্র্থদক শসশকউশরটি এে লগ ইন> ক্হায়ার ইউআর লগড ইন – অপিদন  ান। এখাদনই আপশন  ােতীয় তথ্য 

পাদেন।  শে ক্েদখন আপশন ওই একই সমদয় লগ-ইন কদরনশন তদে বুঝদেন আপনার অযাকাউিটি হযাক করা 

হদয়দে।   

প্রশ্নঃ ৭) ক্ দকান এযাপস ডাউনদলাড এর মাধ্যদম আমার ব্যশক্তগত আইশড ো ক্ াদনর ক্কান ক্ষশত হদে শকনা?  

উত্তরঃ  এযাপ ডাউনদলাড এর সময় ক্কান এযাদপর Crack ভাস টন ো অননুদমাশেত ভাস টন ডাউনদলাড করা উশিত নয়। এদত 

আপনার শডভাইস এেং ব্যশক্তগত আইশডসমূদহর ক্ষশত হোর সম্ভােনা রদয়দে। তাই ক্ দকান  এযাপ ডাউনদলাড এেং ইনেদলর 

ক্ক্ষদে এক দসস প্রোদনর সময় অনুমশত প্রোদনর ক্ক্ষদে  ািাই-োোই করদত হদে। লাইদসন্সড এযাপ ডাউনদলাড করদত হদে। 

ক্কান শি এযাপ ব্যেহার করার আদগ অেশ্যই সদিতন হদত হদে।    

 

  


