
প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তরঃ   

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

 

প্রশ্ন ১) সাইবার বুশ িং কী? কারা এবিং ককান ককান উপাদে এর শিকার হদে র্থাদক? সাইবার বুশ িং এর সামাশিক প্রভাব শক? 

সাইবার বুশ িং হদত শিশুদের শকভাদব শনরাপে রাখা যাে?  

 

উত্তরঃ সাইবার বুশ িং একধরদণর অন াইন শভশত্তক অপরাধ। মূ ত সাইবার বুশ িং’ হদে অন াইদন ককাদনা শিশু বা ব্যশিদক 

প্রলুব্ধ বা কহে প্রশতপন্ন করা, ভে কেখাদনা এবিং মানশসক শনয যাতন করা। তদব, অশধকািংি কক্ষদে শিশুরাই সাইবার বুশ িং এর 

শিকার হদে র্থাদক।  

 

কযভাদব সাইবার বুশ িং করা হদে র্থাদকঃ শুরুদত শকদিার-শকদিারীরাই ককব  এ ধরদনর কাদি িশিত র্থাদক কভদব বুশ িং 

সিংজ্ঞাশেত করা হদ ও পদর কেখা যাে অদনক কক্ষদে স্বনাদম বা কেক আইশির আিাদ  প্রাপ্তবেস্ক অদনদকও এ ধরদনর হীন 

কাদি িশিত র্থাদক।সাইবার বুশ িংদের ঘটনা কবশির ভাগ কক্ষদে সামাশিক কযাগাদযাগ মাধ্যমগুদ াদত ঘটদ ও কোদন শকিংবা 

ইদমইদ ও অদনক সমে এ ধরদনর শনয যাতদনর ঘটনা ঘদট র্থাদক।  

 

সাইবার বুশ িং এর সামাশিক প্রভাবঃ সাইবার বুশ িংদের ককাদনা সূে পাওো কগদ  বা এ ধরদনর ঘটনা একবার ঘটদ  শবকৃত 

ও অসুস্থ মানশসকতার আদরা অদনদকর কাদে আক্রান্ত ব্যশির কখাঁি বা কযাগাদযাদগর তথ্য চদ  যাে বদ  ধীদর ধীদর এর মাো 

বািদতই র্থাদক। এর ক্রমবধ যমান চাদপ শিশুদের মাদে হতািা,ক খাপিার প্রশত অনীহা, ইনসমশনো কর্থদক শুরু কদর আত্মহতযার 

প্রবণতা পয যন্ত ততশর হদত পাদর।    

 

সাইবার বুশ িং কর্থদক শিশুদের শকভাদব শনরাপে রাখার উপােঃ সাইবার বুশ িং প্রশতদরাদধ এ শবষদে মা-বাবার ধারণা র্থাকা, 

সন্তান ইন্টারদনদট (কশিউটার এবিং কমাবাইদ ) কী করদে তা িানা এবিং সন্তানদের সাদর্থ বন্ধুসু ভ সুসিকয বিাে রাখা 

উশচত। এোিাও ককউ সাইবার বুশ িং এর শিকার হদ  সাদর্থ সাদর্থই শবষেটি অশভভাবকদক িানাদনা উশচত।    

 

প্রশ্ন ২) Covid-19 এর কারদণ বতযমাদন শিক্ষা গ্রহদণর িন্য আমরা প্রাে সবাই তথ্য প্রযুশির উপর শনভযরিী  হদে 

পদিশে। এ কক্ষদে আমাদের মাদে অদনদক কিদন অর্থবা না কিদন শবশভন্ন ধরদনর অপরাদধ িশিদে পদিদে । এ ব্যাপাদর 

আমরা শকভাদব তাদের সদচতন করদত পাশর অর্থবা কীভাদব তাদেরদক এসব অননশতক কাি কর্থদক শেশরদে আনদত পাশর? 

 

উত্তরঃ বতযমান Covid-19 পশরশস্থশতর কারদণ আমাদের মদধ্য তথ্য প্রযুশির উপর শনভযরিী তা কবদি যাবার পািাপাশি 

সাইবার অপরাদধর সাদর্থ যুি হবার প্রবণতাও কবদিদে। অদনদকই কিদন বা না কিদনই সাইবার অপরাদধর সাদর্থ যুি হদে।  

তদব এসব  সাইবার অপরাধ কর্থদক শনদিদের শনরাপে রাখ সবার আদগ প্রদোিন ব্যশিগত সদচতনতা।  এর পরই আসদব 

পাশরবাশরক ও প্রাশতষ্ঠাশনক শিক্ষা প্রোন, প্রযুশি শবষদে সক্ষমতা গদি কতা া এবিং এবিং আইদনর কদ ার প্রদোগ। তদব, 

সাইবার অপরাধ কর্থদক বাঁচদত র্থাদমা, ভাদবা, সিংদযাগ োও ( Stop, Think, Connect) মূ নীশত অনুসরণ করা বা 

কমদন চ া খুবই গুরুত্বপূণ য। ইন্টারদনদট ককান শকছু কিোর করার পূদব য কস শবষদের সতযতা সিদকয শনশিত হদত হদব। এোিাও 

ব্যশিগত পয যাদে শনদনাি শবষেসমূহ অনুসরণ করদত হদব-  

1. িশিিা ী পাসওোি য ব্যবহার করদত হদব। প্রশত শতন মাস অন্তর পাসওোি য পশরবতযন করদত হদব। শনদির ব্যশিগত 

একাউন্টসমূদহর পাসওোি য কখদনাই কাদরা সাদর্থ কিোর করা যাদবনা। 

2. শনদির কশিউটার বা অন্য ককান শিভাইদস  াইদসন্সযুি এশন্টভাইরাস সেটওোর ব্যবহার করদত হদব। শিভাইদসর 

পাসওোি য কাদরা সাদর্থই কিোর করা যাদবনা।  



3. ই-কমই  বা অন্য ককান অন াইন একাউন্ট আপদিট করার িন্য ককান অপশরশচত শ িংদক শিক করা যাদবনা। ই-

কমই  বা কমদসদির মাধ্যদম কউ ককান অর্থ য প্রাশপ্ত বা  টারী কিতার কর্থা ব দত তা শবশ্বাস করা যাদবনা।  

4. ব্রাউিার শনেশমত হা নাগাে করদত হদব এবিং ককান ওদেবসাইদট  গ-ইন করার পূদব য ওদেব এদেস https/ 

secure শকনা তা যাচাই কদর শনন। শিক্ষামূ ক ও শনভযরদযাগ্য ওদেবসাইটসমূহ ব্যবহার করুন। 

5. অন াইন একাউদন্ট ওোন টাইম পাসওোি য বা টু েযাক্টর অদর্থনটিদকিন শসদেম চালু কদর শনন। 

6. সামাশিক কযাগাদযাগ মাধ্যদম বা অন্যান্য কসাশ্যা  শমশিো একাউদন্টর শনরাপত্তা কসটিিংসগুদ া শনেশমত যাচাই 

করুন। 

7. কাদরা প্রদরাচনাে বা অনুদরাধ যাই কহাক না ককন ওদেব কযাদমরা বা অন্য ককান শিভাইদসর কযাদমরার সামদন ককান 

ধরদণর িারীশরক অঙ্গ ভশঙ্গ করা কর্থদক শবরত র্থাকদত হদব। 

8. পাবশ ক কেদস শি ওোইোই কনটওোকয ব্যবহার কর্থদক শবরত র্থাকুন। ককান ভাদবই পাবশ ক ওোইোই কনটওোকয 

ব্যবহার কদর অন াইদন আশর্থ যক ক নদেন করদবন না।  

9. শনদির কমাবাই  ব্যািংশকিং একাউদন্টর শপন নম্বর বা একাউন্ট ব্যাদ ন্স ককান ভাদবই অপর কাউদক িানাদবন না। 

কখদনা কাদরা কর্থাে বা শনদে যিনাে ককান নম্বদর িাো  করা বা ব্যশিগত তথ্য প্রোন করা কর্থদক শবরত র্থাকুন।  

10. সব সমে শনরাপে ও শিক্ষামূ ক ওদেবসাইটসমূহ শভশিট করা। 

11. ইন্টারদনদট শবশভন্ন ধরদণর কগমস কখ া কর্থদক শবরত র্থাকা।  

 

 

প্রশ্ন ৩) সাইবার অপরাদধর শিকার হদ  আমাদের করনীে কী?     

উত্তরঃ ককান ব্যশি যশে সাইবার অপরাধ কদর র্থাদক তদব এদক্ষদে প্রশতকাদরর উপাে রদেদে। এদক্ষদে সাইবার অপারদধর 

শিকার ব্যশিদক অবশ্যই যদর্থষ্ট তথ্য-প্রমাণসহ অশব দম্ব অপরাধ সিংঘটদনর শবষেটি সিংশিষ্ট আইন প্রদোগকারী সিংস্থা বা 

কর্তযপক্ষদক িানাদত হদব। এোিাও শিশিটা  শনরাপত্তা আইন, ২০১৮ অনুসাদর সিংশিষ্ট ব্যশি বা ব্যশিগদণর শবরুদে মাম া 

করদত পাদরন। তদব এসব কক্ষদে যত কবশি সম্ভব তথ্য-প্রমাণাশে সিংগ্রহ কদর রাখুন। তথ্য প্রমাণাশে সিংগ্রদহর কক্ষদে- 

1. সিংশিষ্ট আইশির ইউ আর এ সহ স্ক্রীনিট সিংগ্রহ কদর রাখুন। 

2. কপাদের তাশরখ ও সমেসহ ইউ আর এ  সিংবশ ত তদথ্যর এক বা একাশধক কশপ শপ্রন্ট কদর রাখুন। 

3. ককান ভাদবই সিংশিষ্ট তথ্য প্রমাণ মুদে কে দবন না বা শিশ ট করদবন না।  

এোিাও আইন প্রদোগকারী সিংস্থাসমূদহর পািাপাশি আপশন সাইবার ট্রাইবুযনাদ  শপটিিন মাম া োদের করদত পাদরন। 

অন্যশেদক কটশ দযাগাদযাগ শনেন্ত্রক সিংস্থা শবটিআরশস, পুশ দির কাউন্টার কটদরাশরিম ইউশনদট ও অশভদযাগ করদত পাদরন, 

সমাধান শম দব। এোিাও, ৩৩৩, ৯৯৯ ইতযাশে নাম্বাদর আপনার হেরানীর শবষে িাশনদে তাদের শনকট অশভদযাগ োদেদরর 

শবষদে সহােতা চাইদত পাদরন।     

 

প্রশ্ন ৪)   ককান ব্যশি আমার কেসবুদকর পাসওোি য বা অন্য ককান আইশি বা অন াইন একাউদন্টর পাসওোি য কিদন কগদ  

আমার করণীে শক?       

উত্তরঃ এদত আপনার কেসবুক বা বা অন্য কযদকান আইশি বা অন াইন একাউদন্টর শনেন্ত্রন খুব সহদিই অন্য ককউ শনদে 

শনদত পাদর। এদক্ষদে আপনার আইশির মাধ্যদম কযদকান ধরদণর সাইবার অপারাধ সিংগঠিত হবার ঝুশক রদেদে। ককান কারদণ 

কেসবুক বা অন্য কযদকান ধরদনর সামাশিক কযাগাদযাগ মাধ্যদম বা অন াইন একাউদন্টর পাসওোি য কিদন কগদ - 

1. সাথে সাথে আপনার ফেসবুক বা অন্য ফকান আইডি বা অনলাইন একাউথের পাসওয়াি ড পডরবর্ডন কথর ফেলুন। 

2. আপনার আইডিথর্ ‘টু েযাক্টর অথেডেথকশন’ ডসথেম চালু কথর ডনন।   

3. অন্য সব ডিভাইস হথর্ আপনার আইডি লগ আউট কথর ডনন। 



4. নাম্বার, কযাথরক্টার এবিং শচহ্ন ব্যবহার কদর শনদির কেসবুদকর বা অন্য ককান সামাশিক কযাগাদযাগ মাধ্যদমর িন্য 

িশিিা ী পাসওোি য ততশর কদর শনন।  

এছাড়া ডবথশষভাথব মথন রাখথর্ হথব ফে, ের্ কাথছর মানুষই ফহাক না ফকন, কখথনাই র্ার সাথে আপনার ফেসবুক বা অন্য 

ফেথকান ধরথনর সামাডিক ফোগাথোগ মাধ্যথম বা ফেডিট/ফিডবট কাি ড বা ই-ফমইথলর পাসওয়াি ড ফশয়ার করা োথবনা।      

 

 

 

 

 

 

  

 

 


