
শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ 

শিরপুর  

প্রশ্ন ১) িশিিাশি একটি পািওয়ার্ ড িকি অ্যাকাউদে ব্যবহার করদি শিগুদিা শিরাপে হদব শকিা ? 

উত্তরঃ শিন্ন শিন্ন অ্যকযাউদে একই পািওয়ার্ ড ব্যবহার করদি একটি অ্যকযাউে হযাক হদি অ্ন্যান্য  অ্যকযাউে হযাক হবার িম্ভাবিা 

রদয়দে। এদক্ষদে শিন্ন শিন্ন অ্যকযাউদে শিন্ন শিন্ন পািওয়ার্ ড ব্যবহার করা উত্তম। 

 

প্রশ্ন ২) অ্িনুদমাশেতিাদব েশব তুদি শেিবুদক শেদি তার প্রশতকার কী ? 

উত্তরঃ  অ্িনুদমাশেতিাদব েশব তুদি শেিবুদক শেদি শর্শিটাি শিরাপত্তা আইদির ২৬ ধারা অ্নুযায়ী একটি আমিদযাগ্য অ্পরাধ 

হদব। সুতরাাং শর্শিটাি শিরাপত্তা আইদি প্রদয়ািিীয় আইিগত ব্যবস্থা গ্রহি করা যাদব।  

 যশে শকাদিা ব্যশি আইিগত কর্তডত্ব ব্যশতদরদক অ্পর শকাদিা ব্যশির পশরশিশত তথ্য িাংগ্রহ, শবক্রয়, েখি, িরবরাহ বা ব্যবহার 

কদরি, তা হদি উি ব্যশির অ্নুরূপ কাি হদব একটি অ্পরাধ। 

  যশে শকাদিা ব্যশি উপ-ধারা (১) এর অ্ধীি শকাদিা অ্পরাধ িাংঘটি কদরি, তা হদি উি ব্যশি অ্িশধক ৫ (পাঁি) বৎির কারােদে 

বা অ্িশধক ৫ (পাঁি) িক্ষ টাকা অ্র্থ ডেদে বা উিয় েদে েশেত হদবি। 

  

 উশিশখত অ্পরাধ শিতীয় বার বা পুিঃপুি িাংঘটি কদরি, তা হদি উি ব্যশি অ্িশধক ৭ (িাত) বৎির কারােদে বা অ্িশধক ১০ (েি) 

িক্ষ টাকা অ্র্থ ডেদে বা উিয় েদে েশেত হইদব 

প্রশ্ন ৩) শেিবুক আইশর্ হযাক হদি শকিাদব উদ্ধার করা যাদব ? 

উত্তরঃ আপিার শেিবুক আইশর্ হযাক হওয়া মােই শিম্নশিশখত  পেদক্ষপ শিদত পাদরি।  

১. প্রর্থদম http://www.facebook.com/hacked শিদে প্রদবি করুি। 

২. এরপর “My account is compromised” বাটদি শিক করুি। হযাক হওয়া অ্যাকাউদের তথ্য িাওয়া হদি শিখাদি উদিখ 

করা দুটি অ্পিদির (ইদমইি বা শোি িম্বর) শয শকাদিা একটির ইিেরদমিি শেি।  

৩. প্রেত্ত তথ্য িঠিক হদি প্রকৃত অ্যাকাউেটি শেখাদব এবাং আপিার বতডমাি অ্র্থবা পুরাতি পািওয়ার্ ড িাইদব। এখাদি আপিার 

পুরাতি পািওয়ার্ ডটি শেদয় কশেশিউ করুি।  

৪. হযাকার যশে ইদমইি অ্যাদেি পশরবতডি িা কদর র্থাদক তদব আপিার ইদমইদি শরকিাশর অ্পিি পাঠাদিা হদব। এর মাধ্যদম 

অ্যাকাউে উদ্ধার করা িম্ভব।  

৫. হযাকার যশে ইদমইি অ্যাদেি, শোি িম্বরিহ িগইি করার িন্য প্রদয়ািিীয় তথ্য পশরবতডি কদর র্থাদক তদব Need another 

way to authentication? -> Submit a request to Facebook এ শিক করদি শেিবুক শপ্রাোইিটি উদ্ধাদরর িন্য 

প্রদয়ািিীয় তথ্য ও আইশর্  িরবরাদহর েম ড পূরদের মাধ্যদম হযাকর্ অ্যাকাউে উদ্ধার করা িম্ভব।  

শিাশ্যাি শমশর্য়া হযাশকাংদয়র শিকার হদি আপশি স্বিরীদরও শিআইশর্র িাইবার পুশিি শিোদর শগদয় অ্শিদযাগ িািাদত পাদরি। 

িদব ডাপশর শেিবুক হযাক হদি যত দ্রুত িম্ভব শিকটস্থ র্থািা পুশিিদক অ্বশহত করুি। 

http://www.facebook.com/hacked


আইিগত প্রশতকারঃ শর্শিটাি শিরাপত্তা আইদির ৩৪ ধারা অ্নুযায়ী হযাশকাং একটি আমিদযাগ্য অ্পরাধ। সুতরাাং শর্শিটাি শিরাপত্তা 

আইদি প্রদয়ািিীয় আইিগত ব্যবস্থা গ্রহি করা যাদব।  

যশে শকাদিা ব্যশি হযাশকাং কদরি, তাহ হদি শিটা  হদব একটি অ্পরাধ এবাং উি ব্যশি  অ্িশধক ১৪ (শিৌদ্দ) বৎির কারােদে বা 

অ্িশধক ১ (এক) শকাটি টাকা অ্র্থ ডেদে বা উিয় েদে েশেত হইদবি। 

 উশিশখত অ্পরাধ শিতীয় বার বা পুিঃপুি িাংঘটি কদরি, তা হদি শতশি যাবজ্জীবি কারােদে বা অ্িশধক ৫ (পাঁি) শকাটি টাকা 

অ্র্থ ডেদে বা উিয় েদে েশেত হইদবি। 

 

 

 


