
প্রশিক্ষণার্থীদের করা প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ  

জেলাঃ সাতক্ষীরা 

 

প্রশ্ন ১) জেসবুক লগ ইন অবস্থায় জোন হাশরদয় জগদল শকভাদব লগ আউট করা যায়?  

 

উত্তরঃ দূর জর্থদক জেসবুদক লগ আউট করার সহে একটি প্রশিয়া আদে। কদয়কটি ধাপ অনুসরণ কদর জয জয যন্ত্র জর্থদক লগ আউট করা হয়শন, তা 

করা যাদব।  

১. জেসবুক জেনু জর্থদক জসটিিংস অপিদন যান এবিং তা শনব বাচন করুন।  

২. বাে পাদি শসশকউশরটি বাটন পাদবন, এদত শিক করুন।  

৩. একবার শসদলক্ট করার পর ডানশেদক কতগুদলা অপিন পাদবন, যার েদে রদয়দে ‘জহায়ার ইউ আর লগড ইন’ অপিন। এই অপিনটির পাদি 

এশডট বাটন পাদবন।  

৪. এশডট বাটদন চাপ শেন।।  

৫. এবার আপশন বতবোন জেসবুক ব্যবহাদরর সেয়, স্থান ও যদন্ত্রর ধরন প্রভৃশত লগ পাদবন। প্রশতটি অপিদনর পাদি ‘এন্ড অযাকটিশভটি' নাদের 

বাটন পাদবন।  

৬. জয যন্ত্র জর্থদক লগ আউট করদত চান, তা ‘এন্ড অযাকটিশভটি' বাটনটিদত চাপ শেদয ়লগ আউট করদত পারদবন। আদগ যতগুদলা শডভাইদস লগ 

ইন করা শেল, এখান জর্থদক তা বন্ধ কদর শেদত পারদবন।  

 

প্রশ্ন ২) টু-েযাক্টর অদর্থনটিদকিন শকভাদব চালু করা যায়?  

 

উত্তরঃ েযাক্টর চালু করার েন্য জেসবুদক লগইন কদর Account > Account Settings > Settings > Account 

Security জর্থদক Login Approvals এর Require me to enter a security code sent to my phone 

জচক করদত হদব।  

 

এবার Next বাটদন শিক কদর জোবাইদল প্রাপ্ত জকাড শলদখ Next করদত হদব এবিং Save বাটদন শিক কদর করদত হদব। যশে জকান 

জোবাইল যুক্ত করা না র্থাদক তাহদল যুক্ত করদত হদব। এরপর জর্থদক জেসবুদক নতুন জকান শডভাইস (কশিউটার) লগইন করদত জগদল জেবাইদল 

একটি এসএেএস (জকাড) আসদব। উক্ত জকাড শেদয ়লগইন সিন্ন করদত হদব। অন্যর্থায ়জেসবুদক লগইন করা যাদব না।  

 

প্রশ্ন ৩) শকভাদব িশক্তিালী পাসওয়াড ব ততশর করা যায়?  

 

উত্তরঃ আপনার জেসবুক আইশড িশক্তিালী করদত খুবই িশক্তিালী একটি পাসওযা়ড ব ব্যাবহার করা উশচত, কারণ সহে পাসওযা়ড ব ব্যাবহার 

করদল হযাকার খুব সহদেই আপনার পাসওযা়ড বটি জভদে জেলদত সক্ষে হদব।পাসওযা়ড ব ততশর করার সেয ়বড ়হাদতর অক্ষর, জোট হাদতর অক্ষর, 

নাম্বার এবিং শচহ্ন যুক্ত কদর পাসওযা়ড ব ততশর করুন।দযেনঃ Bm37@H#3  

পাসওযা়ড ব ততশর করার সেয ়জয তথ্যগুদলা ব্যাবহার করা যাদব নাঃ  



১/ শনদের নাে পাসওযা়ড ব শহসাদব ব্যাবহার করা যাদব না।  

২/ আপনার েন্ম তাশরখ পাসওযা়ড ব শহসাদব ব্যাবহার করা যাদব না  

৩/ আপনার জোবাইল নাম্বার পাসওযা়ড ব শহসাদব ব্যাবহার করা যাদব না  

 

 

প্রশ্ন ৪) অদনক সেয় জেখা যায ়জয ব্রাউোদর অদনক অবাশিত সাইদটর শলিংক চদল আদস এগুদলা শকভাদব এড়াদনা সম্ভব? 

  

উত্তরঃ অদনক সেয ়জেখা যায ়ব্রাউোর ওদপন করদলই শবজ্ঞাপন এবিং পপআদপ ভশতব হদয় র্থাদক শিন। এসব শবরশক্তকর শবজ্ঞাপন োদে োদে 

আোদের গুরুত্বপূণ ব কাদে বাধা সৃশি কদর। এখাদন গুগলদিাদে শক কদর এসব শবরশক্তকর শবজ্ঞাপন এবিং পপআপ ব্লক করদবন তা বণ বনা করা হলঃ  

 

১) প্রর্থদেই গুগলদিাে ব্রাউোর ওদপন কদর উপদর এদকবাদর ডাদন জকানায় কাদটাোইে এবিং কদরাল বাটদন শিক কদর কদর Settings এ 

শিক করুন।  

২) এখন Extensions শসদলক্ট কদর শনদচ Get more extensions এ শিক করুন।  

৩) এখন সাচ ব বদে adblock plus শলদখ সাচ ব করুন এবিং adblock গুগলদিাদে অযাড করুন।।  

৪) অনুরূপভাদব adblock plus pop up শলদখ সাচ ব কদর poper blocker গুগলদিাদে অযাড করুন।  

৫) এখন আপনার Extensions এ পুনরায় জগদল এই দুটি অযাডব্লকার অপিন খু ুঁদে পাদবন।  

ব্যাস এখন জেখদবন আপনার জিাে ব্রাউোদর আর শবরশক্তকর ও অবাশিত শবজ্ঞাপন এবিং পপআপ জেখাদেনা। 


