
জেলার নামঃ খাগড়াছড়ড় 

 

প্রশ্ন ১) ড়িকাশের মাধ্যশম জেওয়া ড়েক্ষা উপবৃড়ির টাকা জেশক খাগড়াছড়ড় জেলার ড়কছু ড়েক্ষােীর জমািাইশল আশেড়ন, যড়েও জেলা 

ড়েক্ষা অড়িে জেশক যোযে পদ্ধড়িশিই ড়িকাশের মাধ্যশম টাকা পাঠাশনা হশয়ড়ছল। ড়িকাে প্রিারণা জেশক িাঁচার উপায় ড়ক? 

ঊিরঃ ব্যড়ি পয যাশয়র েশচিনিা ছাড়া ড়িকাে প্রিারণা জেশক িাঁচার জকান উপায় জনই। ড়িকাশের জগাপন ড়পন নাম্বারটি কাশরা োশে 

জেয়ার করা যাশিনা। ড়েক্ষা উপবৃড়ির টাকা ড়িিরশণর আশগ ছাত্রীশের এ ব্যাপাশর স্কুল জেশক জনাটিশের মাধ্যশম েিকয কশর জেওয়া 

জযশি পাশর। ড়িকাশের ড়পন নাম্বার ড়হোশি জমািাইল নাম্বাশরর জেষ চার/ পাঁচ ড়িড়েট ব্যিহার না কশর অন্য জকান েংখ্যা ব্যিহার 

করশি হশি যাশি ড়িকাে ড়পনটি অন্য কাশরা পশক্ষ েহশে অনুমান করা েম্ভি না হয়। জকান অিস্থাশিই ড়িকাে এশেন্টশক ড়েশয় 

ড়িকাে অপাশরট করাশনা যাশিনা। ড়িকাে একাউন্ট েংক্রান্ত যািিীয় কাে ব্যিহারকারী ড়নশেই করশিন।  

প্রশ্ন ২) ড়ি িায়ার/ পািড়ে এেি অনলাইন জগমে িন্ধ করা যায় ড়কনা? 

উিরঃ এেি জগমে আন্তেযাড়িক ড়িধান অনুোশর পড়রচাড়লি হয় িশল এেি জগমে িন্ধ করার প্রড়ক্রয়াটি েটিল। ইন্টারশনট জেিা রুদ্ধ না 

কশর েশচিনিা িাড়াশি হশি। এশক্ষশত্র অড়িিািকশের েন্তানশের উপর নের রাখশি হশি।  

প্রশ্ন ৩) অশনক েময় ছাত্র ছাত্রীরা জমািাইল জোকান জেশক জিেবুক একাউন্ট জরড়েস্টার কশর। এর িশল পােওয়াি য / আইড়ি 

হযাকারশের হাশি চশল যাশে। এ জেশক িাঁচার উপায় ড়ক?  

উিরঃ জোকান জেশক জিেবুক একাউন্ট না খুশল ব্যিহারকারীর ড়নশেরই একােটি করা উড়চি। ড়নশের ড়িিাইে ছাড়া অন্য জকান 

ড়িিাইশে জিেবুশক লগ ইন করার পর লগ আউট করশি ভুশল জগশল জিেবুক এপ এর জেটিংে এ ড়গশয় “log out from all 

devices” অপেশন ড়িক কশর েি ড়িিাইে জেশক লগ আউট করশি হশি।  

প্রশ্ন ৪) আড়ম জিেবুশক ট িযাক্টর অশেড়ন্টশকেন চালু করার পর লগ ইন করার জচষ্টা কড়র, ড়কন্তু জমািাইশল জকান ওটিড়প আশেড়ন। এর 

পর েন্মিাড়রখ ব্যিহার কশর জিেবুশক লগ ইন করার জচষ্টা করশি ড়গশয় ভুল েন্ম িাড়রখ জেওয়ার কারশণ আমার একাউন্টটি লক 

হশয় যায়। এখন আড়ম ড়ক করশি পাড়র? 

উিরঃ এশক্ষশত্র জিেবুশকর forgot password অপেশন ড়িক করশল জয ইশমইল এর মাধ্যশম জিেবুক একাউন্টটি জখালা 

হশয়শছ জেখাশন একাউন্ট ড়রকিার করার ড়নশে যেনা ও ড়লঙ্ক পাঠাশনা হশি। এই ড়নশে যেনাগুশলা েঠিকিাশি অনুেরণ করশল জিেবুক 

একাউন্ট ড়রকিার করা যাশি।  

প্রশ্ন ৫) আমার জমািাইশল জমশেে এশেড়ছল জয, এই ড়লংশক ড়িক করশল আড়ম আইশিান পাি। এই ড়লংশক ড়িক করশল আেশল ড়ক 

হি? 

উিরঃ এটি এক ধরশনর ড়িড়েং। োধারণি এধরশনর ড়লংশক ড়িক করার পর আইশিান পাওয়ার েন্য ড়কছু ব্যড়িগি িথ্য োনশি 

চাওয়া হয়, যা ব্যিহার কশর পশর িড় ধরশনর জকান োইিার ক্রাইম এর ঘটনা ঘশট জযশি পাশর। িাই এ োিীয় ড়লংশক কখশনা ড়িক 

করা উড়চি নয়।  

 



প্রশ্ন ৬) আেশকর ওশয়ড়িনাশরর ড়িড়িও জরকড়ি যং জকাোয় পাি? 

ঊিরঃ কন্যা কো ওশয়িোইশট এই অনুষ্ঠাশনর জরকড়ি যং পাওয়া যাশি। ড়লংকঃ 

https://konnakotha.kazishoaib.repl.co/ 

 

 

 

 


