
জেলার নামঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া  

 

প্রশ্ন ১) অনলাইন জেম বন্ধ করা যায় ড়কনা? 

উত্তরঃ  ফ্রি ফায়ার ও পাবজির মত া িনফ্রিয় দইু অনলাইন গেম বন্ধ হত  যাতে বাাংলাতদতে। এর আতে 

পাবজি সামফ্রয়কভাতব বন্ধ করা হতলও পতর আবার চালু করা হয়। বাাংলাতদে গেফ্রলতযাোতযাে ফ্রনয়ন্ত্রণ 

কফ্রমেতন এরইমতযে ফ্রবষয়টে ফ্রনতয় সুপাফ্ররে করা হতয়তে। ফ্রেক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গেতক এ 

সুপাফ্ররে করা হতয়তে । ফ্রবষয়টে ফ্রনতয় ডাক ও গেফ্রলতযাোতযাে মন্ত্রণালয় ফ্রবষয়ক সাংসদীয় স্থায়ী কফ্রমটেত ও 

আতলাচনা হয়। গসখাতন ওই দুই গেতমর আসজি ফ্রনতয় উতেে িানাতনা হয়। সম্প্রফ্র  ফ্রি ফায়ার ও পাবজি 

ফ্রনয়ন্ত্রতণ িরুফ্রর পদতক্ষপ গ্রহতণর আহ্বান িাফ্রনতয়তে বাাংলাতদে মুত াতফান গ্রাহক এতসাফ্রসতয়েন। ডাক ও 

গেফ্রলতযাোতযাে মন্ত্রণালয় িাফ্রনতয়তে, ওই দুটে গেম ফ্রকতোর-ফ্রকতোরী ও  রুণতদর মতযে আসজি ত ফ্রর 

কতরতে। 

 

প্রশ্ন ২) জেসবুক আইড়ি হ্যক হ্লল ড়ক করলবা? 

উত্তরঃ আপনার গফসবুক আইফ্রড হোক হওয়া মাত্রই ফ্রনম্নফ্রলফ্রখ  পদতক্ষপ ফ্রনত  পাতরন।  

১. িেতম http://www.facebook.com/hacked ফ্রলতে িতবে করুন। 

২. এরপর “My account is compromised” বােতন ফ্রিক করুন। হোক হওয়া অোকাউতের  েে চাওয়া হতল 

গসখাতন উতেখ করা দুটে অপেতনর (ইতমইল বা গফান নম্বর) গয গকাতনা একটের ইনফরতমেন ফ্রদন।  

৩. িদত্ত  েে সট ক হতল িকৃ  অোকাউেটে গদখাতব এবাং আপনার ব তমান অেবা পুরা ন পাসওয়াডত 

চাইতব। এখাতন আপনার পরুা ন পাসওয়াডতটে ফ্রদতয় কফ্রেফ্রনউ করুন।  

৪. হোকার যফ্রদ ইতমইল অোতেস পফ্ররব তন না কতর োতক  তব আপনার ইতমইতল ফ্ররকভাফ্রর অপেন 

পা াতনা হতব। এর মাযেতম অোকাউে উদ্ধার করা সম্ভব।  

৫. হোকার যফ্রদ ইতমইল অোতেস, গফান নম্বরসহ লেইন করার িনে িতয়ািনীয়  েে পফ্ররব তন কতর োতক 

 তব Need another way to authentication? -> Submit a request to Facebook এ ফ্রিক করতল গফসবুক 

গিাফাইলটে উদ্ধাতরর িনে িতয়ািনীয়  েে ও আইফ্রড  সরবরাতহর ফম ত পূরতণর মাযেতম হোকড 

অোকাউে উদ্ধার করা সম্ভব।  

গসােোল ফ্রমফ্রডয়া হোফ্রকাংতয়র ফ্রেকার হতল আপফ্রন স্বেরীতরও ফ্রসআইফ্রডর সাইবার পফু্রলে গসোতর ফ্রেতয় 

অফ্রভতযাে িানাত  পাতরন। সতব তাপফ্রর গফসবকু হোক হতল য  দ্রু  সম্ভব ফ্রনকেস্থ োনা পুফ্রলেতক অবফ্রহ  

করুন। 

আইনে  িফ্র কারঃ ফ্রডজিোল ফ্রনরাপত্তা আইতনর ৩৪ যারা অনুযায়ী হোফ্রকাং একটে আমলতযােে অপরায। 

সু রাাং ফ্রডজিোল ফ্রনরাপত্তা আইতন িতয়ািনীয় আইনে  বেবস্থা গ্রহন করা যাতব।  

যফ্রদ গকাতনা বেজি হোফ্রকাং কতরন,  া হতল গসটে  হতব একটে অপরায এবাং উি বেজি  অনফ্রযক ১৪ (গচৌদ্দ) 

বৎসর কারাদতে বা অনফ্রযক ১ (এক) গকাটে োকা অে তদতে বা উভয় দতে দজে  হইতবন। 



উফ্রেফ্রখ  অপরায ফ্রে ীয় বার বা পুনঃপুন সাংঘেন কতরন,  া হতল ফ্র ফ্রন যাবজ্জীবন কারাদতে বা অনফ্রযক 

৫ (পাাঁচ) গকাটে োকা অে তদতে বা উভয় দতে দজে  হইতবন। 

 

প্রশ্ন ৩) অলনক সময় জেখা যায় জয ব্রাউোলর অলনক অবাড়িত সাইলের ড়লিংক চলল আলস 

এগুললা ড়কভালব এিালনা সম্ভব? 

উত্তরঃ অতনক সময় গদখা যায় ব্রাউিার ওতপন করতলই ফ্রবজ্ঞাপন এবাং পপআতপ ভফ্র ত হতয় োতক জিন। 

এসব ফ্রবরজিকর ফ্রবজ্ঞাপন মাতে মাতে আমাতদর গুরুত্বপূণ ত কাতি বাযা সৃটি কতর। এখাতন গুেলতরাতম ফ্রক 

কতর এসব ফ্রবরজিকর ফ্রবজ্ঞাপন এবাং পপআপ ব্লক করতবন  া বণ তনা করা হলঃ 

 ১) িেতমই গুেলতরাম ব্রাউিার ওতপন কতর উপতর এতকবাতর ডাতন গকানায় কাতটামাইি এবাং কতরাল 

বােতন ফ্রিক কতর কতর Settings এ ফ্রিক করুন।  

২) এখন Extensions ফ্রসতলক্ট কতর ফ্রনতচ Get more extensions এ ফ্রিক করুন।  

৩) এখন সাচত বতে adblock plus ফ্রলতখ সাচত করুন এবাং adblock গুেলতরাতম অোড করুন।  

 ৪) অনুরূপভাতব adblock plus pop up ফ্রলতখ সাচত কতর poper blocker গুেলতরাতম অোড করুন। 

 ৫) এখন আপনার Extensions এ পুনরায় গেতল এই দুটে অোডব্লকার অপেন খুাঁতি পাতবন। বোস এখন 

গদখতবন আপনার গরাম ব্রাউিাতর আর ফ্রবরজিকর ও অবাফ্রি  ফ্রবজ্ঞাপন এবাং পপআপ গদখাতেনা। 


