
শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাশিত প্রশ্ন এবং তার উত্তর 

 

জিলাাঃ জেত্রদ াণা 

 

প্রশ্ন ১) ক োন অননরোপদ নলিংক  ভুল  কর নি   কর কেলকল ন   রণীয়?  

উত্তরঃ  ভুল  কর ক োন স্প্যোম নলিংক  নি   রকল অকন  সময় কেসবু  টোইমলোইকন অকটো কপোস্ট কেনোকরট হকে থোক । এস ল 

কেকে ননয়নমে এনিনিটি লগ কে   কর কদখকে হকে ক োন অনো োনিে কপোস্ট কেনোকরট হকয়কে ন  নো। যনদ হকয় থোক  েোহকল সোকথ 

সোকথ কপোস্ট নিনলট  কর নদকে হকে। অকন  সময় স্প্যোম নলিংক  নি   রোর েকল কেসবু  এ সিংযুক্ত কেন্ডকদর  োকে অকটো কমকসে 

কসন্ড হকয় যোয়, একেকে কমকসে আনকসন্ড  রকে হকে। কযক োন নলিংক  নি   রোর িোেকে হকে নলিং টি ননরোপদ ন  নো।   

প্রশ্ন ২) কেসবু / ম্যোকসঞ্জোকর প্রোইকিট গ্রুপ কখোলোর কেকে ক োন আইন আকে ন  নো? 

উত্তরঃকেসবু  / ম্যোকসঞ্জোর আকমনর োন প্রনেষ্ঠোন হেোর  োরকণ েোকদর ননেস্ব ন ছু আইন / নেনি অনুসরণ  কর থোক । েকে কেসবুক  

কযক োন গ্রুপ কখোলোর আকগই ব্যেহোর োরীকদর এই আইন গুকলো সম্পক ে নেস্তোনরে েোনোকনো হয়, যোকে সম্মনে জ্ঞোপন  রোর পরই 

ক েলমোে ক োন গ্রুপ নিকয়ট  রো সম্ভে।  

 

প্রশ্ন ৩) েদ্মনোম ব্যেহোর  কর েো অন্য  োকরো পনরেয় ব্যেহোর  কর কেসবু  ব্যেহোর  রকল ন  হকে পোকর? 

উত্তরঃ এটি এ টি শোনস্তকযোগ্য অপরোি। এ িরকনর েদ্মকেশ িোরণ  কর প্রেোরণোমূল   োে  রকল সুনননদ েষ্ট শোনস্তর নেিোন রকয়কে। এ 

িরকনর অপরোকির েকল পাঁে েেকরর  োরদন্ড পয েন্ত হকে পোকর।  

 

প্রশ্ন ৪) কহোয়োইট হযোট হযোন িং ন ? 

 উত্তরঃ অকন  সময় নেনিন্ন প্রনেষ্ঠোন েোকদর ননকেকদর নসকস্টকমর দুে েলেো খ ুঁকে কের  রোর েন্য ননে উকযোকগ হযো োরকদর ননকয়োগ 

প্রদোন  কর থোক । এিরকনর হযোন িংক  েলো হয় কহোয়োইট হযোট হযোন িং। এ িরকনর হযোন িং এর উকেশ্য হল নসকস্টকমর দুে েলেোগুকলো 

খ ুঁকে কের  রো। অন্যনদক  অকন  সময় অসৎ উকেকশ্য হযোন িং  রো হয়, যোক  েলো হয় ব্ল্যো  হযোট হযোন িং।  

 

 

প্রশ্ন ৫) নোরীরো সোইেোর েগকে সেকেকয় ঝুঁন কে থো োর  োরণ  ী?   

উত্তরঃ  মূলে সকেেনেোর অিোে এেিং ক োন সোইেোর অপরোকির নশ োর হকল এ নেষকয় অনিিোে কদর সোকথ আকলোেনো নো  কর কেকপ 

যোওয়োর প্রেণেোর  োরকণই নোরীরো সোইেোর েগকে সেকেকয় ঝুঁন পূণ ে অেস্থোয় রকয়কে।    

প্রশ্ন ৬)  োরো অনলোইকন হয়রোননমূল   োে  কর?  



উত্তরঃঅনলোইকন ননকের পনরেয় কগোপন রোখোর সুকযোগ থো োর  োরকণ একেকে প্রকৃে অপরোিীক  খ ুঁকে কের  রো  ঠিন। অপনরনেে 

কলো  কযমন এিরকনর অপরোি  রকে পোকর, কেমনন আমোকদর পনরনেে  োকের কলো ও ননকের পনরেয় কগোপন করকখ এিরকনর অন্যোয় 

 োে  রকে পোকর। একেকে সকেেনেোর ক োন নে ল্প কনই।  

 

প্রশ্ন ৭) অনলোইন ননয েোেন কথক  সুরেোর উপোয় ন ?  

উত্তরঃ এ মোে সকেেন থো োর মোধ্যকম শে োর ৯০ িোগ কেকে ননকেকদর সুরনেে রোখো যোয়। এরপকরও ক োন অনো োনিে ঘটনো 

ঘটকল আইন প্রকয়োগ োরী সিংস্থোর সোহোয্য কনওয়ো কযকে পোকর।   

 

প্রশ্ন ৮) অনলোইন ননয েোেকনর মোধ্যম গুকলো ন  ন ? 

 উত্তরঃ অনলোইকন ননয েোেন নেনিন্নিোকে হকে পোকর। সোমোনে  কযোগোকযোগ মোধ্যম, নিনিও  ল, এমনন  কেোন  কলর মোধ্যকম অনলোইন 

ননয েোেন হকে পোকর। আমোকদর আইকন স ল িরকনর অনলোইন ননয েোেন এেিং েোর শোনস্ত সম্পক ে সুস্প্ষ্ট নেিোন কদওয়ো আকে।   

 

প্রশ্ন ৯)নিনেটোল অপরোি দমকন আমোকদর কদকশ ন  ন  আইন রকয়কে? 

উত্তরঃ নিনেটোল অপরোি দমকনর েন্য আমোকদর কদকশ রকয়কে নিনেটোল ননরোপত্তো আইন ২০১৮, েথ্য ও কযোগোকযোগ প্রযুনক্ত আইন 

২০০৬। এেোড়োও আকে  কপনোল ক োি ১৮৬০, পকণ েোগ্রোনে ননয়ন্ত্রণ আইন ও কটনলকযোগোকযোগ ননয়ন্ত্রণ আইন। এস ল আইকনর মোধ্যকম 

নিনেটোল অপরোি এর শোনস্ত নেিোন  রো সম্ভে।  

 

 

প্রশ্ন ১০)কে  আইনি কেনোর উপোয় ন ? 

উত্তরঃ কে  আইনিকে সোিোরণে ননকের েনে ব্যেহোর  রো হয় নো। কে  আইনির কেন্ড নলস্টও আ োকর অকন  কেোট হয়। কে  আইনি 

কথক  সোিোরণে এ ই িরকনর কপোস্ট  কর অনুসোরীকদরক  এ টি নননদ েষ্ট নদক  িোনেে  রোর কেষ্টো  রো হয়। এস ল নেষয় িোলিোকে 

লেয  রকল কে  আইনি নেনিে  রো সম্ভে।  

 

প্রশ্ন ১১) নম্পউটোর িোইরোস কথক  োঁেোর উপোয় ন ? 

উত্তরঃ   নম্পউটোকরর েনে র িোইরোস কথক  োঁেোর েন্য িোলমোকনর এনিিোইরোস ব্যেহোর  রকে হকে। ননয়নমে এনি িোইরোস এেিং 

অপোকরটিিং নসকস্টম আপকিট  রকে হকে। 

 

প্রশ্ন ১২)ক উ আমোর েনে নদকয় কে  আইনি খলকল ন   রকে হকে? 

উত্তরঃ  একেকে আইনিটি কেসবুক  নরকপোট ে  রকে হকে। প্রকয়োেকন আইনন সহোয়েো কনওয়ো কযকে পোকর। 

 

প্রশ্ন ১৩)ন িোকে পোসওয়োি ে সুরনেে রোখো যোয়? 

উত্তরঃ  পোসওয়োকি ে নেনিন্ন েণ ে, সিংখ্যো, সোিংক নে  নেি ইেযোনদ ব্যেহোর  রো উনেে। এেোড়োও টু েযোির অকথনিক শন নসকস্টম 

ব্যেহোর  রোর মোধ্যকম পোসওয়োি েক  আকরো সুরনেে  রো যোয়। 


