
জেলার নামঃ কক্সবাোর।   

 

প্রশ্ন ১) PlayStore জেকক যদি জকান সফটওয়্যার Install করা হয়্ জসটা আমাকির েন্য ক্ষদিকর দকনা? 

 

উত্তরঃ PlayStore জেকক যদি জকান সফটওয়্যার Install করা হকল জসটা আমাকির েন্য সাধারনি ক্ষদিকর না। িকব 

জেয়্াল রােকি হকব জযন জয Apps টা Install করা হকে িার সাকে জযন অন্য জকান Third party Apps Install 

না হকয়্ যায়্। যদি এমন হয়্ িকব আমাকির Device হযাক হকয়্ জযকি পাকর। যি কম Apps ব্যবহার করা হকব িিই আমকির 

Device গুকলা দনরাপি োকব। 

 

প্রশ্ন ২) আমকির Device এ যদি জকান সফটওয়্যার Install করা হয়্ িকব দকছু ব্যদিগি িথ্য চাওয়্া হয়্ িকব িা সাইবার 

ক্রাইকমর মকে পকর দকনা? 

উত্তরঃ আমকির Device এ যদি জকান সফটওয়্যার Install করা হয়্ িকব দকছু ব্যদিগি িথ্য চাওয়্া হয়্ িকব িা সাইবার 

ক্রাইকমর মকে পকর না। কারন এর মােকম Apps কর্তপৃক্ষ User এর িথ্য যাচাই ককর োকক। কাকেই এটা জকান সাইবার  

ক্রাইকমর মকে পকর না। 

 

প্রশ্ন ৩) অনলাইন জগম বন্ধ করা যায়্ দকনা ? 

উত্তরঃ  দি ফায়্ার ও পাবদের মকিা েনদপ্রয়্ দুই অনলাইন জগম বন্ধ হকি যাকে বাাংলাকিকে। এর আকগ পাবদে সামদয়্কভাকব বন্ধ 

করা হকলও পকর আবার চালু করা হয়্। বাাংলাকিে জটদলকযাগাকযাগ দনয়্ন্ত্রণ কদমেকন এরইমকে দবষয়্টি দনকয়্ সুপাদরে করা হকয়্কে। 

দেক্ষা মন্ত্রণালয়্ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়্ জেকক এ সুপাদরে করা হকয়্কে । দবষয়্টি দনকয়্ ডাক ও জটদলকযাগাকযাগ মন্ত্রণালয়্ দবষয়্ক 

সাংসিীয়্ স্থায়্ী কদমটিকিও আকলাচনা হয়্। জসোকন ওই দুই জগকমর আসদি দনকয়্ উকেগ োনাকনা হয়্। সম্প্রদি দি ফায়্ার ও পাবদে 

দনয়্ন্ত্রকণ েরুদর পিকক্ষপ গ্রহকণর আহ্বান োদনকয়্কে বাাংলাকিে মুক াকফান গ্রাহক একসাদসকয়্েন। ডাক ও জটদলকযাগাকযাগ মন্ত্রণালয়্ 

োদনকয়্কে, ওই দুটি জগম দককোর-দককোরী ও িরুণকির মকে আসদি তিদর ককরকে। 

 

প্রশ্ন ৪) জফসবুক আইদড হযক হকল দক করকবা ? 

উত্তরঃ আপনার জফসবুক আইদড হযাক হওয়্া মাত্রই দনম্নদলদেি পিকক্ষপ দনকি পাকরন।  

১. প্রেকম http://www.facebook.com/hacked দলকে প্রকবে করুন। 

২. এরপর “My account is compromised” বাটকন দিক করুন। হযাক হওয়্া অযাকাউকের িথ্য চাওয়্া হকল জসোকন 

উকেে করা দুটি অপেকনর (ইকমইল বা জফান নম্বর) জয জকাকনা একটির ইনফরকমেন দিন।  

৩. প্রিত্ত িথ্য সঠিক হকল প্রকৃি অযাকাউেটি জিোকব এবাং আপনার বিমৃান অেবা পুরািন পাসওয়্াড ৃচাইকব। এোকন আপনার 

পুরািন পাসওয়্াডটৃি দিকয়্ কদেদনউ করুন।  

৪. হযাকার যদি ইকমইল অযাকেস পদরবিনৃ না ককর োকক িকব আপনার ইকমইকল দরকভাদর অপেন পা াকনা হকব। এর মােকম 

অযাকাউে উদ্ধার করা সম্ভব।  

http://www.facebook.com/hacked


৫. হযাকার যদি ইকমইল অযাকেস, জফান নম্বরসহ লগইন করার েন্য প্রকয়্ােনীয়্ িথ্য পদরবিনৃ ককর োকক িকব Need 

another way to authentication? -> Submit a request to Facebook এ দিক করকল জফসবুক 

জপ্রাফাইলটি উদ্ধাকরর েন্য প্রকয়্ােনীয়্ িথ্য ও আইদড  সরবরাকহর ফম ৃপূরকণর মােকম হযাকড অযাকাউে উদ্ধার করা সম্ভব।  

জসাশ্যাল দমদডয়্া হযাদকাংকয়্র দেকার হকল আপদন স্বেরীকরও দসআইদডর সাইবার পুদলে জসোকর দগকয়্ অদভকযাগ োনাকি পাকরন। 

সকবাৃপদর জফসবুক হযাক হকল যি দ্রুি সম্ভব দনকটস্থ োনা পুদলেকক অবদহি করুন। 

আইনগি প্রদিকারঃ দডদেটাল দনরাপত্তা আইকনর ৩৪ ধারা অনুযায়্ী হযাদকাং একটি আমলকযাগ্য অপরাধ। সুিরাাং দডদেটাল দনরাপত্তা 

আইকন প্রকয়্ােনীয়্ আইনগি ব্যবস্থা গ্রহন করা যাকব।  

যদি জকাকনা ব্যদি হযাদকাং ককরন, িা হকল জসটি  হকব একটি অপরাধ এবাং উি ব্যদি  অনদধক ১৪ (জচৌদ্দ) বৎসর কারািকে বা 

অনদধক ১ (এক) জকাটি টাকা অেিৃকে বা উভয়্ িকে িদেি হইকবন। 

উদেদেি অপরাধ দেিীয়্ বার বা পুনঃপুন সাংঘটন ককরন, িা হকল দিদন যাবজ্জীবন কারািকে বা অনদধক ৫ (পাঁচ) জকাটি টাকা 

অেিৃকে বা উভয়্ িকে িদেি হইকবন। 

 

প্রশ্ন ৫) অকনক সময়্ জিো যায়্ জয ব্রাউোকর  অকনক অবাদিি সাইকটর দলাংক চকল আকস এগুকলা দকভাকব এড়াকনা সম্ভব? 

উত্তরঃ অকনক সময়্ জিো যায়্ ব্রাউোর ওকপন করকলই দবজ্ঞাপন এবাং পপআকপ ভদি ৃহকয়্ োকক দিন। এসব দবরদিকর দবজ্ঞাপন 

মাকে মাকে আমাকির গুরুত্বপূণ ৃকাকে বাধা সৃদি ককর। এোকন গুগলকক্রাকম দক ককর এসব দবরদিকর দবজ্ঞাপন এবাং পপআপ ব্লক 

করকবন িা বণনৃা করা হলঃ 

 ১) প্রেকমই গুগলকক্রাম ব্রাউোর ওকপন ককর উপকর এককবাকর ডাকন জকানায়্ কাকটামাইে এবাং ককরাল বাটকন দিক ককর ককর 

Settings এ দিক করুন।  

২) এেন Extensions দসকলক্ট ককর দনকচ Get more extensions এ দিক করুন।  

৩) এেন সাচ ৃবকক্স adblock plus দলকে সাচ ৃকরুন এবাং adblock গুগলকক্রাকম অযাড করুন।  

 ৪) অনুরূপভাকব adblock plus pop up দলকে সাচ ৃককর poper blocker গুগলকক্রাকম অযাড করুন। 

 ৫) এেন আপনার Extensions এ পুনরায়্ জগকল এই দুটি অযাডব্লকার অপেন খ ুঁকে পাকবন। ব্যাস এেন জিেকবন আপনার জক্রাম 

ব্রাউোকর আর দবরদিকর ও অবাদিি দবজ্ঞাপন এবাং পপআপ জিোকেনা। 

 


