
প্রশিক্ষণার্থীদের করা প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তরঃ  

নীলফামারী 

 

প্রশ্ন ১) লক করা ফফসবুক ফপ্রাফাইল ফর্থদক শরকুদেস্ট এদল শকভাদে আমরা শনরাপত্তা পাদো?  

 

উত্তরঃ ফফসবুক ফপ্রাফাইদলর শনরাপত্তার কর্থা শেদেচনা কদর ইোশনিং অদনদকই ফফসবুক ফপ্রাফাইল লক কদর রাদেন। এদক্ষদে অদনক 

প্রদোজন হদলও সিংশিষ্ট ব্যশির ফকাদনা তথ্য ফেোর সুদ াগ ফনই। ফদল সিংশিষ্ট ব্যশির লক ফপ্রাফাইল ফর্থদক ফেন্ড শরদকাদেস্ট এদল 

ব্যশিটি ফক ো আইশিটি আসল শকনা তা ফেোঁদজ ফের করা দুরূহ হদে পদে শেধাে ফফসবুদক েন্ধুত্ব করার ফক্ষদে সমস্যাে পেদত হে। 

তাই লক কদর রাো আইশির তথ্য জানদত লক ফপ্রাফাইদলর তথ্য ফেো সম্ভে। এদক্ষদে ফফসবুদকর ইউআরএল পশরেততন কদর, সিংশিষ্ট 

আইশির ব্যেহারকারীদক ইনেদে ফমদসজ পাঠিদে, েন্ধু হদে, PictureMate শকিংো Private Profile Viewer নামক 

টুলস ব্যেহার কদর আপশন খুে সহদজই কাদরা লক করা ফপ্রাফাইদল ঢুকদত পাদরন। তদে কাদরা লক ফপ্রাফাইদল একান্ত প্রদোজন ছাো 

ফেোর ফচষ্টা না করাই ভাদলা। এটি হদত পাদর অননশতকও এেিং ফক্ষদে শেদিদে িাশিদ াগ্য অপরাধ শহদসদে পশরগশণত হদত পাদর।   

 

প্রশ্ন ২) ফফসবুদক শেশভন্ন আকে তণীে শকিংো অর্থ ত আদের শেজ্ঞাপন ফেদে সে সমে শেশ্বাস করা উশচত শকনা? এদক্ষদে করণীে কী?    

 

উত্তরঃ  ফফসবুদক অদনক ফলাভনীে অফার, আকে তণীে ও চটকোর শেজ্ঞাপদনর আোদল ব্যেহারকারীদক প্রলুব্ধ করার মদতা অদনক শকছু 

র্থাদক। ফ মন: ফফসবুদক রিং ফস তাকারী অদনক শিম শকিংো ফকান নকল পদের চটকোর শভশিও ো শেজ্ঞাপন ফেো  াে। েি তকরা  াদত 

সহদজই আকৃষ্ট হন ফসজন্য উচ্চমাদনর ছশে, ফপিাোর গ্রাশফকস ও আকে তণীে োততা শেদে এসে শিম শকিংো পে শকনদত েলা হে। 

সম্প্রশত ফফসবুদক এধরদণর ভুো প্রসাধন সামগ্রী শকিংো পদের শেজ্ঞাপদন এমন চটকোর ছশে ও শভশিওর ব্যেহার ফেদেদছ। ফেশিরভাগ 

ফক্ষদেই ব্যেহারকারীর সদে প্রতারণা কদর অর্থ ত হাশতদে শনদত ফফসবুদক এধরদণর নানান চটকোর শেজ্ঞাপন ছাো হে। তদে,  োঁরা কাি ত 

ব্যেহার কদর এ ধরদনর পে িে কদর র্থাদকন, তোঁদের প্রতাশরত হোর ঝুঁশক ফেশি র্থাদক েদল ধারণা করা হে। এছাো ফফসবুকসহ 

শেশভন্ন সামাশজক ফ াগাদ াগ মাধ্যদম অনলাইদন অর্থ ত আদের শেজ্ঞাপন প্রচার করা হদে র্থাদক। এদক্ষদে অনলাইদন কাজ কদর আে 

করদত ফগদল ফকান প্ল্যাটফম ত ধদর এদগাদেন ফস শেেদে সতকত র্থাকদত হদে। অনলাইদন আে করার নানা সুদ াগ র্থাকদলও শকছু শকছু 

ফক্ষদে আপশন প্রতারণার শিকার হদত পাদরন।        

করণীেঃ এ ধরদনর প্রতারণা ফর্থদক ফরহাই ফপদত সদচতন হদত হদে। তদে ফফসবুকসহ অন্যান্য সামাশজক ফ াগাদ াদগর সাইদট এ ধরদনর 

শেজ্ঞাপদন শিক করার পূদে ত সিংশিষ্ট প্রশতষ্ঠান সম্পদকত সাচ ত কদর ফজদন শনদত হদে। তদে আিার কর্থা হদে, ইোশনিং ফফসবুকসহ শেশভন্ন 

সামাশজক ফ াগাদ াগ মাধ্যদমও অনলাইদন ফকনা-ফেচার প্ল্াটফম ত শহদসদে কাজ করদছ। এদক্ষদে ফচাে কান ফোলা ফরদে সতকততার সাদর্থ 

এ ধরদণর ফকনা-কাটাে অিংি ফনো উশচত।    

 

 

প্রশ্ন ৩) সাইোর স্টশকিং কী? এ ফর্থদক শনরাপে র্থাকার উপাে কী?  
 

উত্তরঃ ফফসবুকসহ শেশভন্ন ফসাস্যাল ফনটওোদকত োি়দছ েন্ধুর সিংখ্যা। ফদল োি়দছ শেপেও। ফফসবুকদক কাদজ লাশগদেই 

আপনার ওপর ফগাপন নজরোশর চালাদনার প্রযুশি ফের কদর ফফদলদছ আপনারই অদচনা েন্ধুটি। ফফসবুদক নজরোশর চালাদনার 

এই ঘটনাই সাইোর শেদিেজ্ঞদের মদত 'সাইোর স্টশকিং'। 
 

করণীেঃ সাইোর শেদিেজ্ঞদের মত, নো প্রযুশি কাদজ লাশগদে ফ  কাদরা শপছু শনদত পাদর ফফসবুক হযাকাররা। তাই ফফসবুদক 

শভউ টু অল অপিন অশেলদে েন্ধ করুন। তাই ফচাে কান ফোলা রাখুন। অপশরশচত ফকউ ফেন্ডশিপ শরদকাদেস্ট পাঠাদলই তা 

এযাকদসপ্ট কদর ফনদেন না। সতকত র্থাকুন সাইোর স্টশকিংদে। 
 

প্রশ্ন ৪) ইউ আর এল (URL) শক?  

 

উত্তরঃ ইউ আর এল (URL) েলদত ফোঝাে Uniform Resource Locator। এটি মূলত ইন্টারদনদট প্রচশলত একটি 

ঠিকানা  াদত শিক কদর ফকান ব্যশি ইন্টারদনদট তার কাশিত ফপজ ো ওদেেসাইদট প্রদেি কদর র্থাদকন। ইন্টারদনদট 



শেদ্যমান প্রশতটি শেেে ো তদথ্যর জন্য একটি শনশে তষ্ট  ইউ আর এল (URL) রদেদছ, ফ মনঃ  

https://www.facebook.com।   
 

ইউ আর এল (URL) মূলত শতনটি শেেে শনদে কাজ কদর ো প্রশতশনশধত্ব কদরঃ  

১.  Network Protocol 

২. Host name or Address 

৩. File or Resource Location 
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