
 

 

প্রশিক্ষণার্থীদের করা প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তরঃ  

শিদরাজপুর 

 

প্রশ্নঃ ১) শিশিন্ন সামাশজক য াগাদ াগ মাধ্যদম গ্রুি আইশি ব্যিহাদরর যক্ষদে হযাশকিং শকিংিা শিরািত্তার ঝুঁশক রদেদে শকিা?    

শিশিন্ন সামাশজক য াগাদ াগ মাধ্যদম গ্রুি আইশি িলদত এমি একটি যসিাদক যিাঝাদিা হদেদে  ার মাধ্যদম এক গ্রুদির 

সেস্যরা এদক অদের সদে িাততা আোি-প্রোি করদত িাদরি। ২০১৮ সাদলর অদটািদর গ্রুদির সেস্যদের মদধ্য শরদেল 

টাইম য াগাদ াগদক ত্বরাশিত করদত ‘চ্যাট ইি যেসবুক গ্রুিস’ অিিিটি চ্ালু কদরশেল যেসবুক। সাধারণ যেসবুক আইশির 

োে ‘যেসবুক গ্রুি’ ও একধরদণর আইশি। তাই যেসবুদকর োে ‘যেসবুক গ্রুি’ ও হযাক হদত িাদর। তাই সাধারণ ব্যশিগত 

যেসবুক আইশির োে ‘যেসবুক গ্রুি’ এর জে শিরািত্তামূলক শেচ্ারসমূহ ব্যিহার করুি।    

 

প্রশ্নঃ ২) যেসবুক আইশি লগ ইি কদর রাখা হদল যেসবুক িা অে যকাি মাধ্যদম আমার যোদির তথ্য চুশর হদত িাদর কী?      

আিিার যেসবুক একাউন্ট লগ ইি কদর রাখদল যেসবুক কর্ততিক্ষ আিিার যকাি তথ্য চুশর কদরিা। যকিিা আিিার প্রেত্ত 

সকল তথ্য এমশিদতই যেসবুদকর সািতাদর জমা র্থাদক। তদি আিিার যেসবুক আইশি লগ ইি কদর রাখদল যেসবুক 

হযাকারগণ হযাশকিং িা যসাশ্যাল ইশিশিোশরিং এর মাধ্যদম আিিার যোদির তথ্য হাশতদে শিদত িাদর। তাই যেসবুক আইশি 

ব্যিহাদরর সমে ব্যশতত অে সমদে আিিার যেসবুক আইশি অিশ্যই লগ আউট কদর রাখুি।  

 

 

প্রশ্ন ৩) হযাক হদে  াওো অিলাইি অযাকাউন্ট উদ্ধার করার িদর পূিরাে ব্যিহার করা শিরািে শকিা?      

উত্তরঃ যকাি অিলাইি অযাকাউন্ট হযাক হদল উি অযাকাউন্ট উদ্ধার করার িদর ব্যিহার করা  াদি। তদি যসদক্ষদে িশিিালী 

িাসওোি ত ব্যিহার করদত হদি। যমািাইল িাম্বার অর্থিা শজদমইল শেদে অিলাইি একাউন্ট যখালা হদে র্থাকদল যসগুদলা 

িশরিততি করদত হদি। এোড়া পুিদরাদ্ধারকৃত অিলাইি একাউদন্ট অিশ্যই টু েযাটর অদর্থিটিদকিি শসদেম চ্ালু করদত 

হদি। এোড়া শিজস্ব শিিাইস ব্যাতীত অে সকল শিিাইস হদত একাউন্টটি লগ আউট কদর শিদত হদি।    

 

 

প্রশ্ন ৪) একজি ব্যশি কর্ততক অির যকাি ব্যশির েশিদক অশ্লীল/শিকৃতিাদি উিস্থািদির মাধ্যদম যেসবুক িা অে যকাি 

সামাশজক য াগাদ াগ মাধ্যদম যেদড় শেদল এর শিরুদদ্ধ প্রশতকার কী? 

উত্তরঃ যেসবুদক আিশত্তকর েযাটাস, শিদেষমূলক কর্থা িা যহট শিচ্ শেদে, েশি শিকৃত কদর, ভুো যিজ ও আইশি খুদল 

এধরদণর অিরাধসমূহ সিংঘটিত হদে র্থাদক। এদক্ষদে  প্রশতকাদরর উিাে রদেদে। ভুিদিাগী চ্াইদল শ শি হেরাশি করদেি 

তার শিরুদদ্ধ আইিশৃঙ্খলা রক্ষাকারী িাশহিী িা আইি প্রদোগকারী সিংস্থাে অশিদ াগ করদত িাদরি। এোড়াও শিশজটাল 

শিরািত্তা আইি, ২০১৮ অনুসাদর সিংশশ্লষ্ট ব্যশি িা ব্যশিগদণর শিরুদদ্ধ মামলা করদত িাদরি। তদি এসি যক্ষদে  ত যিশি 

সম্ভি তথ্য-প্রমাণাশে সিংগ্রহ কদর রাখুি। তথ্য প্রমাণাশে সিংগ্রদহর যক্ষদে- 

1. সিংশিষ্ট আইশির ইউ আর এলসহ স্ক্রীিিট সিংগ্রহ কদর রাখুি। 

2. যিাদের তাশরখ ও সমেসহ ইউ আর এল সিংিশলত তদথ্যর এক িা একাশধক কশি শপ্রন্ট কদর রাখুি। 

3. যকাি িাদিই সিংশশ্লষ্ট তথ্য প্রমাণ মুদে যেলদিি িা িা শিশলট করদিি িা।  



আইি প্রদোগকারী সিংস্থাসমূদহর িািািাশি আিশি সাইিার ট্রাইবুযিাদল শিটিিি মামলা োদের করদত িাদরি। অেশেদক 

যটশলদ াগাদ াগ শিেন্ত্রক সিংস্থা শিটিআরশসদত অশিদ াগ করদত িাদরি, সমাধাি শমলদি। এোড়াও যেসবুদক সরাসশর শরদিাট ত 

করারও ব্যিস্থা রদেদে। উিযুি তথ্যাশে শেদত িারদল যেসবুক আিিার িাদি এদস োঁড়াদি।   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


