
শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাশিত প্রশ্ন এবং তার উত্তর 

 

জিলাাঃ িামালপুর 

 

 

প্রশ্ন ১) হ্যাকার ফেসবুক আইডি হ্যাক করার পর ফকান ফপাস্ট না করলে ডকভাব বুঝব ফে আইডিটি হ্যাকি হ্লেলে ? 

উত্তরঃ  হ্যাকার ফকান ফপালস্ট োইক, কলেন্ট বা ফেোর করলে তা এডিডভটি েলে ডেডপবদ্ধ থালক। ডনেডেত এডিডভটি েে পরীক্ষা 

করার োধ্যলে আইডি হ্যাকি হ্লেলে ডকনা তা জানা সম্ভব।  

 

প্রশ্ন ২) অনোইন ক্লাস করার সেে সাইবার ক্রাইে এর ডেকার হ্লে ডক করণীে? 

উত্তরঃঅনোইন ক্লালসর সেে সাইবার বুডেিং এর ডেকার হ্লে সালথ সালথ সিংডিষ্ট ডেক্ষকলক জানালত হ্লব। ফেলহ্তু অনোইন ক্লালস 

সব অিংেগ্রহ্ণকারীলের পডরচে জানা থালক তাই ডেক্ষলকর পলক্ষ এলক্ষলে প্রলোজনীে পেলক্ষপ ফনওো সম্ভব।    

 

 

প্রশ্ন ৩) ডজলেইলে টু েযাির অলথডন্টলকেন ব্যবহ্ার করার পর একাউন্ট ডক পুলরাপুডর ডসডকউরি হ্ে? 

উত্তরঃ টু েযাির অলথডন্টলকেন ব্যবহ্ার করার সলব বাচ্চ ডনরাপত্তা ডনডিত করা োে। এখন পে বন্ত টু েযাির অলথডন্টলকেনই সব বাডিক 

ডনরাপে।  

 

 

প্রশ্ন ৪) আোর ইচ্ছার ডবরুলদ্ধ ফকউ ফপাস্ট করলে আোর করণীে কী? 

 উত্তরঃ কালরা ইচ্ছার ডবরুলদ্ধ আপডত্তকর ফপাস্ট করলে ফেসবুলকর ডরলপার্ ব অপেন ব্যবহ্ার কলর ফপাস্টটি ডরলপার্ ব করলত হ্লব। 

 

 

প্রশ্ন ৫) ফকান ডেঙ্ক ডনরাপে ডকনা ডকভালব বুঝব? 

উত্তরঃ ডনরাপে ডেিংক সবসেে https ডেলে শুরু হ্ে। ফকান ডেিংক েডে http ডেলে শুরু হ্ে তাহ্লে ফসটি ডনরাপে নাও হ্লত 

পালর। এোড়াও ফেলসঞ্জার/ ফহ্াোর্স এলপ ের্াডর/ ডবকাে এলপর োধ্যলে র্াকা ফজতার ডেিংকগুলো ডনরাপে নে। এিরলনর ডেিংলক 

ডক্লক করা ফথলক ডবরত থাকলত হ্লব। 

 

 

 



প্রশ্ন ৬) হ্যাকার একাউন্ট ডিএডিলভর্ কলর ডেলে করণীে ডক? 

উত্তরঃ আপনার ফেসবুক আইডি হ্যাক হ্ওো োেই ডনম্নডেডখত  পেলক্ষপ ডনলত পালরন।  

১. প্রথলে http://www.facebook.com/hacked ডেলঙ্ক প্রলবে করুন। 

২. এরপর “My account is compromised” বার্লন ডক্লক করুন। হ্যাক হ্ওো অযাকাউলন্টর তথ্য চাওো হ্লে ফসখালন উলেখ 

করা দুটি অপেলনর (ইলেইে বা ফোন নম্বর) ফে ফকালনা একটির ইনেরলেেন ডেন।  

৩. প্রেত্ত তথ্য সঠিক হ্লে প্রকৃত অযাকাউন্টটি ফেখালব এবিং আপনার বতবোন অথবা পুরাতন পাসওোি ব চাইলব। এখালন আপনার 

পুরাতন পাসওোি বটি ডেলে কডন্টডনউ করুন।  

৪. হ্যাকার েডে ইলেইে অযালেস পডরবতবন না কলর থালক তলব আপনার ইলেইলে ডরকভাডর অপেন পাঠালনা হ্লব। এর োধ্যলে 

অযাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।  

৫. হ্যাকার েডে ইলেইে অযালেস, ফোন নম্বরসহ্ েেইন করার জন্য প্রলোজনীে তথ্য পডরবতবন কলর থালক তলব Need another 

way to authentication? -> Submit a request to Facebook এ ডক্লক করলে ফেসবুক ফপ্রাোইেটি উদ্ধালরর জন্য 

প্রলোজনীে তথ্য ও আইডি  সরবরালহ্র েে ব পূরলণর োধ্যলে হ্যাকি অযাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।  

ফসাশ্যাে ডেডিো হ্যাডকিংলের ডেকার হ্লে আপডন স্বেরীলরও ডসআইডির সাইবার পুডেে ফসন্টালর ডেলে অডভলোে জানালত পালরন। 

সলব বাপডর ফেসবুক হ্যাক হ্লে েত দ্রুত সম্ভব ডনকর্স্থ থানা পুডেেলক অবডহ্ত করুন। 

আইনেত প্রডতকারঃ ডিডজর্াে ডনরাপত্তা আইলনর ৩৪ িারা অনুোেী হ্যাডকিং একটি আেেলোগ্য অপরাি। সুতরািং ডিডজর্াে ডনরাপত্তা 

আইলন প্রলোজনীে আইনেত ব্যবস্থা গ্রহ্ন করা োলব।  

েডে ফকালনা ব্যডি হ্যাডকিং কলরন, তা হ্লে ফসটি  হ্লব একটি অপরাি এবিং উি ব্যডি  অনডিক ১৪ (ফচৌদ্দ) বৎসর কারােলে বা 

অনডিক ১ (এক) ফকাটি র্াকা অথ বেলে বা উভে েলে েডেত হ্ইলবন। 

 উডেডখত অপরাি ডিতীে বার বা পুনঃপুন সিংঘর্ন কলরন, তা হ্লে ডতডন োবজ্জীবন কারােলে বা অনডিক ৫ (পাঁচ) ফকাটি র্াকা 

অথ বেলে বা উভে েলে েডেত হ্ইলবন। 

 

 

প্রশ্ন ৭) ডকভালব ফেসবুক আইডি ফখাো োে? 

উত্তরঃ  আইডি ফখাোর উপােঃ 

১. প্রথলে https://www.facebook.com/ ডেলঙ্ক প্রলবে করুন। 

২. এরপর Create New Account এ প্রলবে করুন। 

৩. এরপর খাডে ঘরগুলো নাে, ফোবাইে নম্বর, পাসওোি ব, জন্ম তাডরখ এবিং ফজন্ডার পুণ ব করুন এবিং Sign Up button a 

ডক্লক কলর Sin Up করুন। 

৩। এরপর ফেসবুক এর মুে ফপজ আসলে Settings এ ডেলে Profile এ প্রলোজনীে তথ্য Add করুন। 

 

http://www.facebook.com/hacked


 

প্রশ্ন ৮) আেরা আোলের আইডিগুলো ডকভালব ডনরাপে রাখলত পাডর ? 

উত্তরঃ  আইডি ডনরাপে রাখার উপােঃ 

নাে: ফেসবুলক সব সেে আপনার আসে নাে ডেলবন এবিং আপনার  জতীে পডরচেপে বা পাসলপার্ ব এসলব ফে নাে ফেো আলে 

একেে ফসই নােটি ব্যবহ্ার করলবন। 

জন্মতাডরখ: নালের েতন আপনার জন্মতাডরখ, জাতীে পডরচে পে এবিং পাসলপালর্ বর সালথ ডেে ফরলখ ডেলবন এবিং ‘অনডে ডে’ কলর 

রাখলবন। 

েডব: সব সেে ডনলজর েডব ব্যবহ্ার করলবন। ফপ্রাোইে েলর্ালত অবশ্যই ডনলজর েডব ডেলবন। োলের ডনলজর েডব ফেসবুলক ডেলত 

সেস্যা তারা েডবর প্রাইলভডস অনডে ডে কলর রাখলত পালরন। 

ফেন্ড ডরকুলেষ্ট:  অডতডরি ফেন্ড ডরকুলেস্ট কখলনা ডেলবন না। ডেলন প্রলোজন হ্লে সলব বাচ্চ ২০ র্া ডেলবন। এবিং ডরকুলেস্ট ফেবার পলর 

ো ফপডন্ডিং থাকলব োলন আপনার ডরকুলেস্ট ো এলেপ্ট হ্লব না তা কযালেে কলর ডেলবন সবসেে। 

ডভডিও: কখলনা অলন্যর ডভডিও িাউনলোি কলর আপলোি করলবন না। ফকালনা ডভডিও ভালো োেলে ফেোর করার অপেন রলেলে 

ফেসবুলক তাই েডব ফেোর করলত পালরন তলব িাউনলোি কলর আবার ডনলজর ফপ্রাোইলে আপলোি করা একেেই ঠিক না। 

স্পাডেিং: স্পাডেিং ডক এর্া আেরা ইডতেলধ্য ফজলনডে। তাই স্পাডেিং করা ফথলক ডবরত থাকুন। 

নম্বর ও ইলেইে: আইডিলত নম্বর এবিং ইলেইে দুর্াই ব্যবহ্ার করা উডচৎ। এবিং এগুলো ফেলনা ফভডরোইি হ্ে ফসই ব্যাপালর েক্ষয 

রাখলবন। অবশ্যই টু-েযাির অলথনটিলকেন চালু রাখলবন। 

ওলেবসাইলর্ েেইন: ডবডভন্ন োেোে ফেসবুলকর োধ্যলে েেইন করা ফথলক ডবরত থাকুন। ডবলেষ কলর অলর্া োইক, অলর্া 

কলেন্ট,আপডন ফেখলত কার েতন, ৫০ বের পর আপডন ফেখলত ফকেন হ্লবন ইতযাডে জাতীে ওলেবসাইলর্ কখনও েেইন করলবন না। 

 

 

প্রশ্ন ৯) ফেসবুকসহ্ আইডি হ্যাক হ্লে কী করলবা ? 

উত্তরঃ আপনার ফেসবুক আইডি হ্যাক হ্ওো োেই ডনম্নডেডখত  পেলক্ষপ ডনলত পালরন।  

১. প্রথলে http://www.facebook.com/hacked ডেলঙ্ক প্রলবে করুন। 

২. এরপর “My account is compromised” বার্লন ডক্লক করুন। হ্যাক হ্ওো অযাকাউলন্টর তথ্য চাওো হ্লে ফসখালন উলেখ 

করা দুটি অপেলনর (ইলেইে বা ফোন নম্বর) ফে ফকালনা একটির ইনেরলেেন ডেন।  

৩. প্রেত্ত তথ্য সঠিক হ্লে প্রকৃত অযাকাউন্টটি ফেখালব এবিং আপনার বতবোন অথবা পুরাতন পাসওোি ব চাইলব। এখালন আপনার 

পুরাতন পাসওোি বটি ডেলে কডন্টডনউ করুন।  

৪. হ্যাকার েডে ইলেইে অযালেস পডরবতবন না কলর থালক তলব আপনার ইলেইলে ডরকভাডর অপেন পাঠালনা হ্লব। এর োধ্যলে 

অযাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।  

https://mhbangla.com/%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a6%95-%e0%a6%85%e0%a6%ac%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0/
http://www.facebook.com/hacked


৫. হ্যাকার েডে ইলেইে অযালেস, ফোন নম্বরসহ্ েেইন করার জন্য প্রলোজনীে তথ্য পডরবতবন কলর থালক তলব Need another 

way to authentication? -> Submit a request to Facebook এ ডক্লক করলে ফেসবুক ফপ্রাোইেটি উদ্ধালরর জন্য 

প্রলোজনীে তথ্য ও আইডি  সরবরালহ্র েে ব পূরলণর োধ্যলে হ্যাকি অযাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব।  

ফসাশ্যাে ডেডিো হ্যাডকিংলের ডেকার হ্লে আপডন স্বেরীলরও ডসআইডির সাইবার পুডেে ফসন্টালর ডেলে অডভলোে জানালত পালরন। 

সলব বাপডর ফেসবুক হ্যাক হ্লে েত দ্রুত সম্ভব ডনকর্স্থ থানা পুডেেলক অবডহ্ত করুন। 

আইনেত প্রডতকারঃ ডিডজর্াে ডনরাপত্তা আইলনর ৩৪ িারা অনুোেী হ্যাডকিং একটি আেেলোগ্য অপরাি। সুতরািং ডিডজর্াে ডনরাপত্তা 

আইলন প্রলোজনীে আইনেত ব্যবস্থা গ্রহ্ন করা োলব।  

েডে ফকালনা ব্যডি হ্যাডকিং কলরন, তা হ্লে ফসটি  হ্লব একটি অপরাি এবিং উি ব্যডি  অনডিক ১৪ (ফচৌদ্দ) বৎসর কারােলে বা 

অনডিক ১ (এক) ফকাটি র্াকা অথ বেলে বা উভে েলে েডেত হ্ইলবন। 

 উডেডখত অপরাি ডিতীে বার বা পুনঃপুন সিংঘর্ন কলরন, তা হ্লে ডতডন োবজ্জীবন কারােলে বা অনডিক ৫ (পাঁচ) ফকাটি র্াকা 

অথ বেলে বা উভে েলে েডেত হ্ইলবন। 

 

 

প্রশ্ন ১০) ডভন্ন ডভন্ন অযাকযাউলন্ট একই পাসওোি ব ব্যবহ্ার করা উডচৎ হ্লব ডকনা? 

উত্তরঃ ডভন্ন ডভন্ন অযকযাউলন্ট একই পাসওোি ব ব্যবহ্ার করলে একটি অযকযাউন্ট হ্যাক হ্লে অন্যান্য  অযকযাউন্ট হ্যাক হ্বার সম্ভাবনা 

রলেলে। এলক্ষলে ডভন্ন ডভন্ন অযকযাউলন্ট ডভন্ন ডভন্ন পাসওোি ব ব্যবহ্ার করা উত্তে। 

 

 

প্রশ্ন ১১) এক নম্বর ডেলে একাডিক আইডি ফখাো োলব ডকনা? 

উত্তরঃ এক নম্বর ডেলে একাডিক আইডি ফখাো হ্লে এক আইডি হ্যাক হ্লে অন্য আইডিগুলোও হ্যাক হ্বার সম্ভবনা থালক। কালজই 

এক নম্বর ডেলে একাডিক আইডি না ফখাো ভালো। 

 

 

প্রশ্ন ১২) সাইবার বুডেিং প্রডতলরালির উপাে কী ? 

উত্তরঃ ফে আইডি ফথলক সাইবার বুডেিং করা হ্লচ্ছ ফসই আইডিটিলক ব্লে কলর রাখলে সহ্লজই সাইবার বুডেিং প্রডতলরাি করা োলব । 

 

 

প্রশ্ন ১৩) অপডরডচত ফকান বালজ ফেলসজ আসলে আোলের ডক করণীে ? 

উত্তরঃ ফে আইডি ফথলক বালজ ফেলসজ আসলব ফস আইডির্া প্রথলে ব্লক কলর ডেলত হ্লব এবিং ডবষের্া পডরবারলক জানালত হ্লব । 

 

 

প্রশ্ন ১৪) অলনক সেে ফেখা োে ফে অলনলক বাসার ঠিকানা জানলত চাে তখন ডক করব ? 

উত্তরঃ েডে ফকউ এইরকে বাসার আইডি জানলত চাে তলব তা ফেওো োলব না । 



 

 

প্রশ্ন ১৫) অলনক সেে ফেখা োে ফে অলনলক ফেলসজ এ বালজ কথা বলে এবিং হুেডক ফেে ফস ফক্ষলে ডজডি করা োলব ডকনা ? 

উত্তরঃ েডে ফকউ এইরকে বালজ কথা বলে এবিং হুেডক ফেে ফসলক্ষলে অবশ্যই ডজডি করা োলব। 

 


