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১। অগেক সময় অেল ইগে জক ে হয়র নের নিক র হওয় র পর আইনি নরগপ টট / ব্লক করগল, েতুে েতুে আইনি খুগল আব র 

হয়র নে কর  হয়। এগেগে নক করগত প নর? 

উত্তরাঃ এক্ষেক্ষে নিকটস্থ পুনিশ স্টেশক্ষি নিক্ষে আইনি সহােতা নিক্ষত হক্ষে। আইনি েন্ধ কক্ষে নিক্ষিও আইি শৃঙ্খিা োনহিী সাইোে ফক্ষেিনসক 

তিন্ত কক্ষে এে নেরুক্ষে েযেস্থা নিক্ষত পােক্ষে। প্রক্ষোজক্ষি িযাশিাি স্টহল্প িাইি ৯৯৯ এ স্টফাি কো স্টেক্ষত পাক্ষে। স্টফসেুক/ অিযািয স্টসাশযাি 

নিনিোে অপনেনিত স্টিাক্ষকে স্টেন্ড নেকুক্ষেে এক্ষেপ্ট কো উনিত িে। সে স্টপাক্ষে নিউোে স্টেনিক্ট কক্ষে স্টেন্ডস অিনি কক্ষে োখা স্টেক্ষত 

পাক্ষে। েখিই স্টকউ অিিাইক্ষি স্টকাি ধেক্ষিে হেোনিে স্টিষ্টা কক্ষে সাক্ষে সাক্ষে নিিশট তুক্ষি োখক্ষত ো পক্ষে প্রিাণ নহসাক্ষে েযেহাে কো োক্ষে। 

 

 

২। জেসবুক/ ইউটিউব চ লু কর র স গে স গেই অগেক সময় কুরুনচপূর্ট নিনিও চগল আগস। এগেগে নক করর্ীয়? 

উত্তরাঃ সািানজক িাধযক্ষি আিো সিোসিে ো সািচ  কক্ষে োনক তাে উপে নিনি কক্ষে স্টহাি স্টপক্ষজ নেনিন্ন কক্ষেে স্টিখা োে। এজিয এধেক্ষিে 

নকছু সািচ  কো োক্ষে িা। প্রক্ষোজক্ষি এিব্লকাে ইন্সটি কো স্টেক্ষত পাক্ষে। এছাড়া নিনিওক্ষত িট ইোক্ষেক্ষেি নেক্ষপাটচ  কো স্টেক্ষত পাক্ষে।  

 

৩। অগেক সময় কুরুনচপূর্ট জমগসে/কগমন্ট এর নিেিট জেওয় র আগেই কগন্টন্ট নরমুি কগর জেগল এগেগে নক করর্ীয়? 

উত্তরাঃ স্টহাোটসএক্ষপ, ইক্ষিা, িযাক্ষসঞ্জাক্ষে অপনেনিত স্টিাকক্ষিে ব্লক কক্ষে োখক্ষত হক্ষে। অপনেনিত স্টিাকজি োক্ষত িযাক্ষসজ নিক্ষত িা পাক্ষে তাে 

জিয নেনিন্ন অপশি এসে এক্ষপ আক্ষছ।  

 

৪। অগেক সময় জেন্ড নরকুগয়স্ট এগেপ্ট ে  করগল নবনিন্নরকম হুমনক জেওয়  হয়, এগেগে নক করর্ীয়? 

উত্তরাঃ এক্ষেক্ষে অনিিােকক্ষিে জািাক্ষত হক্ষে, প্রক্ষোজক্ষি আইি শৃঙ্ক্ষিা োনহিীে সাহােয স্টিওো স্টেক্ষত পাক্ষে। 

 

৫। জক ে অপর ধীগক আইে-িৃঙ্ক্ষল  ব নহেীর ম ধযগম ি নি প্রে ে কর র পর যনে আব র একই ক ে কগর জসগেগে নক করর্ীয়? 

উত্তরাঃ এ ধেক্ষিে স্টেক্ষে আইক্ষি আক্ষো কক্ষ াে শানিে নেধাি েক্ষেক্ষছ। 

 

৬। অগেক সময় বনু্ধর  জেসবুগকর আইনি প সওয় িট  জেগে য য় এগেগে নক করর্ীয়? 

উত্তরাঃ আইনি পাসওোিচ  কাক্ষো সাক্ষে স্টকাি অেস্থাক্ষতই স্টশোে কো োক্ষেিা। স্টকউ আইনি পাসওোিচ  স্টজক্ষি স্টিক্ষি পাসওোিচ  পনেেতচ ি 

কেক্ষত হক্ষে। 

 

৭। িুয়  ইগমইল সে ক্ত করব নকি গব? 

উত্তরাঃ িুো ইক্ষিইক্ষি সাধােণত নেনিন্ন ধেক্ষিে স্টিািিীে অফাে োক্ষক, এসে নিিংক্ষক নিক কো োক্ষে িা। নেশ্বাসক্ষোিয স্টিাক ইক্ষিইি কেক্ষিই 

স্টকেি এধেক্ষিে নিিংক্ষক নিক কো স্টেক্ষত পাক্ষে।  

 

৮। অগেক সময় অজ্ঞত র ক রগর্ ম  ব ব  জেসবুগক জক ে সমসয  হগল ত র সম ধ ে ে  কগর এক উন্ট বন্ধ কগর নেগত বগল, 

এগেগে নক করর্ীয়?  



উত্তরাঃ এক্ষেক্ষে িােী ও নশশু নিেচাতি স্টহল্পিাইি ১০৯ এ স্টফাি কো স্টেক্ষত পাক্ষে। অেো িযাশিাি স্টহল্প স্টিস্ক ৯৯৯ এ স্টোিাক্ষোি কো স্টেক্ষত 

পাক্ষে। 

 

৯। আমরা অনেক ভুল সময় ভুয়া পেনে লাইক বা েনয়ে কনর থাকক। এর পথনক আমরা ককভানব েকরত্রাে পেনে োকর?  

উত্তরঃ যকি আমরা কখেও পকাে ভুল পেনে লাইক বা েনয়ে কনর পেকল পসনেনত্র আমরা ওই পেনে কিনয় পুেরায় Unlike বা 

Unfollow করনে োকর। এছাড়াও আমরা চাইনল পসই পেেনক block কিনে োকর। 

 

১০। আইকি হ্যাক হ্নল আমরা ককভানব প্রকেকার পেনে োকর?  

উত্তরঃ যকি পকাে আইকি হ্যাক হ্য় েনব facebook.com/hacked এ কিনয় িরকাকর েথ্য প্রিানের মাধ্যনম আমরা 

আইকিটা পুেরাদ্ধার করনে োকর। এছাড়াও যকি পসই আইকি পথনক অন্যায় পকাে কাে সংঘটিে হ্য় পযমে কানরা কাছ পথনক টাকা 

চাওয়া অথবা কাউনক বানে পমনসে পিওয়া হ্নয় থানক েনব আমরা সংকিষ্ট থাোয় কিনয় কবষয়টা োোনে োকর। 

 

১১। একেে কিোথীনক কে বছর বয়স পথনক স্মাট টনোে পিওয়া উকচে?   

উত্তরঃ স্মাট টনোে পিওয়ার পেনত্র পকাে কের্ টাকরে বয়স পেই। প্রনয়ােনে পযনকাে বয়নসর মানুষ স্মাট টনোে ব্যবহ্ার করনে োনর। েনব 

পছাট পছনলনমনয়নিরনক যে কম স্মাট টনোে পিওয়া হ্নব েেই ভানলা। পকেো স্মাট টনোনের েকেকর কিকগুনলা পছাট পছনলনমনয়নির 

উের সহ্নেই প্রভাব পেলনে োনর েনল োনির স্বাভাকবক কােকম ট কবঘ্ন ঘটানে োনর। 

 

১২। আমার ছকব কিনয় পকউ পেক আইকি খুলনল আকম ককভানব প্রকেকার পেনে োকর?   

উত্তরঃ কানরা ছকব কিনয় পকউ পেক আইকি খুলনল পসই পেনত্র যার ছকব কিনয় পেক আইকি পখালা হ্নয়নছ োর এবং োর আইকির 

সানথ যুক্ত ৫/৭ েে পেসবুক বন্ধু কমনল উক্ত পেক আইকির কবরুনদ্ধ করনোট ট কিনল পেসবুক কর্তটেে পসই আইকিটা করনমাভ কনর কিনব। 

এছাড়াও আইকে সহ্ায়োর েন্য পসই পেক আইকির কলংক সহ্ পপ্রাোইনলর কিে িট কেনয় কেকটস্থ থাোয় পযািানযাি করনল পসই 

সমস্যার প্রকেকার োও্য়া যানব। 

 

১৩। পেসবুনক পকউ যকি আমার ছকবনে পকাে বানে কনমন্ট কনর পসনেনত্র আমরা কক করনে োকর?   

উত্তরঃ পেসবুনক পকউ যকি আমার ছকবনে পকাে বানে কনমন্ট কনর পসনেনত্র আমরা পসই কনমনন্টর কিে িট কেনয় কেকটস্থ থাোয় 

কবষয়টা অবিে কনর আইকে সহ্য়ো পেনে োকর। 

 

 



১৪। যকি পকাে ব্যকক্ত হ্যাককং কনর েনব োর েন্য কক িাকির ব্যবস্থা রনয়নছ?   

উত্তরঃ কিকেটাল কেরােত্তা আইে, ২০১৮ এর ৩৪ র্ারায় হ্যাককং সংক্রান্ত অেরার্ ও িণ্ড  সম্পনকট বলা হ্নয়নছ। ৩৪ র্ারায় বলা 

হ্নয়নছ  

(১) যকি পকানো ব্যকক্ত হ্যাককং কনরে, োহ্া হ্ইনল উহ্া হ্ইনব একটি অেরার্ এবং েজ্জন্য কেকে অেকর্ক ১৪ (নচৌদ্দ) বৎসর 

কারািনণ্ড, বা অেকর্ক ১ (এক) পকাটি টাকা অথ টিনণ্ড, বা উভয় িনণ্ড িকণ্ডে হ্ইনবে। 

  

(২) যকি পকানো ব্যকক্ত উে-র্ারা (১) এ উকিকখে অেরার্ কিেীয় বার বা পুেঃপুে সংঘটে কনরে, োহ্া হ্ইনল কেকে যাবজ্জীবে 

কারািনণ্ড, বা অেকর্ক ৫ (োঁচ) পকাটি টাকা অথ টিনণ্ড, বা উভয় িনণ্ড িকণ্ডে হ্ইনবে। 

 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1261/section-47492.html

