
শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন এবং তার উত্তর 

 

জিলাাঃ নড়াইল 

 

১। id হ্যাক হ্দল শক করব? 

উত্তর 

আপনার জেিবুক আইশি হ্যাক হ্ওয়া মাত্রই শনম্নশলশিত  পেদক্ষপ শনদত পাদরন।  ১. প্রর্থদম 

http://www.facebook.com/hacked শলদে প্রদবি করুন। ২. এরপর “My account is compromised” 

বাটদন শিক করুন। হ্যাক হ্ওয়া অ্যাকাউদের তথ্য চাওয়া হ্দল জিিাদন উদেি করা দুটি অ্পিদনর (ইদমইল বা জোন নম্বর) জে জকাদনা একটির 

ইনেরদমিন শেন।  ৩. প্রেত্ত তথ্য িঠিক হ্দল প্রকৃত অ্যাকাউেটি জেিাদব এবং আপনার বততমান অ্র্থবা পুরাতন পািওয়াি ত চাইদব। এিাদন 

আপনার পুরাতন পািওয়াি তটি শেদয় কশেশনউ করুন।  ৪. হ্যাকার েশে ইদমইল অ্যাদেি পশরবততন না কদর র্থাদক তদব আপনার ইদমইদল শরকভাশর 

অ্পিন পাঠাদনা হ্দব। এর মাধ্যদম অ্যাকাউে উদ্ধার করা িম্ভব।  ৫. হ্যাকার েশে ইদমইল অ্যাদেি, জোন নম্বরিহ্ লগইন করার িন্য প্রদয়ািনীয় 

তথ্য পশরবততন কদর র্থাদক তদব Need another way to authentication? -> Submit a request to 

Facebook এ শিক করদল জেিবুক জপ্রাোইলটি উদ্ধাদরর িন্য প্রদয়ািনীয় তথ্য ও আইশি  িরবরাদহ্র েম ত পূরদের মাধ্যদম হ্যাকি 

অ্যাকাউে উদ্ধার করা িম্ভব।  জিাশ্যাল শমশিয়া হ্যাশকংদয়র শিকার হ্দল আপশন স্বিরীদরও শিআইশির িাইবার পুশলি জিোদর শগদয় অ্শভদোগ 

িানাদত পাদরন। িদব তাপশর জেিবুক হ্যাক হ্দল েত দ্রুত িম্ভব শনকটস্থ র্থানা পুশলিদক অ্বশহ্ত করুন। আইনগত প্রশতকারাঃ শিশিটাল শনরাপত্তা 

আইদনর ৩৪ ধারা অ্নুোয়ী হ্যাশকং একটি আমলদোগ্য অ্পরাধ। সুতরাং শিশিটাল শনরাপত্তা আইদন প্রদয়ািনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহ্ন করা 

োদব।  েশে জকাদনা ব্যশি হ্যাশকং কদরন, তাহ্ হ্দল জিটা হ্দব একটি অ্পরাধ এবং উি ব্যশি  অ্নশধক ১৪ (জচৌদ্দ) বৎির কারােদে বা অ্নশধক 

১ (এক) জকাটি টাকা অ্র্থ তেদে বা উভয় েদে েশেত হ্ইদবন।   উশেশিত অ্পরাধ শিতীয় বার বা পুনাঃপুন িংঘটন কদরন, তা হ্দল শতশন োবজ্জীবন 

কারােদে বা অ্নশধক ৫ (পাঁচ) জকাটি টাকা অ্র্থ তেদে বা উভয় েদে েশেত হ্ইদবন। 

 

 

২। শকভাদব facebook id হ্যাক হ্য়? 

উত্তর 

হ্যাকাররা শবশভন্নভাদব জেিবুদক একাউদের পািওয়াি ত িংগ্রহ্ কদর র্থাদক। এিন্য পািওয়াদি ত ইংদরিী িদের পশরবদতত িাংদকশতক শচহ্ন, িংখ্যা 

ইতযাশে ব্যবহ্ার করা উশচত, োদত পািওয়াি তটি িহ্দি অ্নুমান করা িম্ভব না হ্য়। এছাড়াও টু েযাক্টর অ্দর্থশেদকিন ব্যবহ্ার করার মাধ্যদম 

পািওয়াি ত অ্শধক সুরশক্ষত করা োয়। 

 

 

৩। না জিদন জেিবুক জপি েদলা করা উশচত শকনা? 

উত্তর 

অ্পশরশচত জলাদকর জেিবুক জপি েদলা করা জেদত পাদর। তদব লক্ষয রািদত হ্দব জিই জেিবুক জপদি োদত আপশত্তকর কদেে, জব আইশন 

জপাস্ট বা রাষ্ট্রশবদরাধী জকান কাি করা না হ্য়।  

 

 



৪। মাধ্যশমক স্তদর জেিবুক ব্যবহ্ার যুশিযুি শকনা? 

উত্তর 

জেিবুক একাউে জিালার িব তশনম্ন বয়ি হ্দে ১৩। আঠাদরা বছদরর নীদচ জকউ েশে জেিবুক ব্যবহ্ার কদর জিদক্ষদত্র অ্শভভাবকদের এ ব্যাপাদর 

লক্ষয রািা উশচত।  

 

৫। শেশিং শক? 

উত্তর 

শেশিং হ্দে অ্নলাইদন আকর্ তেীয় বা জলাভনীয় প্রস্তাব শেদয় কাউদক প্রতারো করা। 

 

 

 

 

 


