
  

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তরঃ  

খুলনা 

 

প্রশ্ন ১) কেউ যশে আমার অ্যাোউন্ট হ্যাে েদর তাহ্দল শে েরদত হ্দে?  

উত্তরঃ কেসবুে এোউন্ট সুরক্ষা রাখার সে ধরদনর ব্যেস্থা েদর রাখদলও অ্দনে সময় এোউন্ট হ্যাে হ্দয় যায়। 

তাই হ্যাে হ্ওয়া মাত্রই প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপগুদলা গ্রহ্ণ এেং কেসবুে এোউন্টটি উদ্ধার েরদত শনদনাক্ত 

শনদে েিনাগুদলা অ্নুসরণ েরুন-   

১) প্রর্থদমই http://www.facebook.com/hacked শলদে যান ; 

২) এখান কর্থদে “My account is compromised” এই োটদন শিে েরুন; 

৩) এখাদন আপনার হ্যাে হ্ওয়া এোউন্ট সম্পশেেত তথ্য চাইদে। উদেখ েরা ৩ টি অ্পিদনর কক্ষদত্র আপনার জন্য 

প্রদযাজয কযদোন এেটির তথ্য শেদয় সাচ ে অ্পিদন শিে েরুন;    

৪) আপনার প্রেত্ত তথ্য সঠিে হ্দল এখাদনআপনার এোউন্টটিই কেখদত পাদেন; 

৫) “This is My Account” এ শিে েরুন; 

৬) শিে েরার পর আপনার পুরাতন পাসওয়ার্ েটি চাইদে; 

এখাদন আপনার পুরাতন পাসওয়ার্ ে টি শেদয় “Continue” েরুন। আপনাদে এেটা শনশিতেরণ (েনোদম েিন) 

কমদসজ কেয়া হ্দে। তার পদর েশন্টশনউ েদর পদরর কেপ গুশল পার েরুন। সাধারনত পদরর কেদপ আপনার োছ 

কর্থদে এেটা নতুন পাদসায়ার্ ে চাওয়া হ্দে। পদরর েম েগুদলা ঠিে ঠাে পূরন েরদল কেসবুে কর্থদে আপনার এোউন্ট 

আোর কেরত কপদয় যাদেন। 

 

আইনগত প্রশতোরঃ 

শর্শজটাল শনরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩৪ ধারা অ্নুযায়ী হ্যাশেং এেটি আমলদযাগ্য অ্পরাধ। সুতরাং শর্শজটাল 

শনরাপত্তা আইন অ্নুসাদর প্রদয়াজনীয় আইনগত ব্যেস্থা গ্রহ্ণ েরা যাদে।   

 

প্রশ্ন ২) কোন অ্যাোউন্ট হ্যাে হ্দল উক্ত অ্যাোউন্ট উদ্ধার েরার পদর ব্যেহ্ার েরা শনরাপে শেনা?    

উত্তরঃ কোন অ্যাোউন্ট হ্যাে হ্দল উক্ত অ্যাোউন্ট উদ্ধার েরার পদর ব্যেহ্ার েরা যাদে। তদে কসদক্ষদত্র িশক্তিালী 

পাসওয়ার্ ে ব্যেহ্ার েরদত হ্দে। কমাোইল নাম্বার অ্র্থো শজদমইল শেদয় আইশর্ খুদল র্থােদল কসগুদলা পশরেতেন 

েরদত হ্দে। অ্েশ্যই টু েযাক্টর অ্দর্থনটিদেিন চালু রাখদত হ্দে।  

 

প্রশ্ন ৩) অ্দনে সময় কেখা যায় কয ব্রাউজাদর  অ্দনে অ্োশিত সাইদটর শলংে চদল আদস এগুদলা শেভাদে এড়াদনা 

সম্ভে?  

উত্তরঃ অ্দনে সময় কেখা যায় ব্রাউজার ওদপন েরদলই শেজ্ঞাপন এেং পপআদপ ভশতে হ্দয় র্থাদে শিন। এসে 

শেরশক্তের শেজ্ঞাপন মাদে মাদে আমাদের গুরুত্বপূণ ে োদজ োধা সৃশি েদর। এখাদন গুগলদরাদম শে েদর এসে 

শেরশক্তের শেজ্ঞাপন এেং পপআপ ব্লে েরার জন্য শনদনাক্ত পদ্ধশত অ্েলম্বন েরদত পাদরন- 

http://www.facebook.com/hacked


১) প্রর্থদমই গুগলদরাম ব্রাউজার ওদপন েদর উপদর এদেোদর র্াদন কোনায় োদোমাইজ এেং েদরাল োটদন শিে 

েদর েদর Settings এ শিে েরুন।  

২) এখন Extensions শসদলক্ট েদর শনদচ Get more extensions এ শিে েরুন।  

৩) এখন সাচ ে েদে adblock plus শলদখ সাচ ে েরুন এেং adblock গুগলদরাদম অ্যার্ েরুন।  

 ৪) অ্নুরূপভাদে adblock plus pop up শলদখ সাচ ে েদর poper blocker গুগলদরাদম অ্যার্ 

েরুন। 

 ৫) এখন আপনার Extensions এ পুনরায় কগদল এই দুটি অ্যার্ব্লোর অ্পিন খু ুঁদজ পাদেন। ব্যাস,  এখন 

কেখদেন আপনার করাম ব্রাউজাদর আর শেরশক্তের ও অ্োশিত শেজ্ঞাপন এেং পপআপ কেখাদেনা। 

 

প্রশ্ন ৩) কেউ যশে আমার কেসবুে আইশর্ হ্যাে েদর তাহ্দল তার িাশি েী হ্দে? 

উত্তরঃ শর্শজটাল শনরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৪ অ্নুযায়ী হ্যাশেং এেটি অ্পরাধ। যশে কোন ব্যশক্ত আপনার কেসবুে 

আইশর্ হ্যাে েদরন তদে শতশন হ্যাশেং এর অ্পরাদধ কোষী সাব্যি হ্দেন এেং শতশন অ্নশধে ১৪ েছর োরােদে ো অ্নশধে 

১ (এে) কোটি টাো অ্র্থ েেদে, ো উভয় েদে েশেত হ্ইদেন। এছাড়া যশে শতশন এই অ্পরাধ পুনঃপুন সংঘটন েদরন তাহ্দল 

যােজ্জীেন োরােদে ো ৫ কোটি টাো অ্র্থ েেদে, ো উভয় েদে েশেত হ্দেন।   

প্রশ্ন ৪) কেসবুদে কয কলাদেিন কর্থদে লগ ইন েরা হ্দয়দছ যশে কসটা ছাড়া শভন্ন কোন কলাদেিন কেখায় কসদক্ষদত্র েরনীয় 

শে? 

উত্তরঃ এ ধরদণর ঘটনা আপনার অ্েস্থাদনর পশরেতেন জনীত োরদণ ঘটদত পাদর। তদে যশে সদেহ্ হ্য় তদে আপনার ফেসবুক 

একাউন্টের নিরাপত্তার জন্য কেসবুে কর্তপৃক্ষ বাড়নি নকছু ব্যবস্থা ফিয়ার পরামর্ ৃশেদয়ফে যার সবগুন্ট াই রকয়ফে আপিার 

একাউন্টের নসনকউনরটি এন্ড  গ ইি অংন্টর্। আপিার একাউন্টের নিরাপত্তার স্বান্টথ ৃ উক্ত নিন্টদরৃ্িাসমূহ অনুসরি করন্টি 

পান্টরি। এন্টক্ষন্টে আপিার ফেসবুক আইনির ফহামন্টপন্টজর উপন্টরর অংন্টর্র একবান্টর িািনদন্টকর নিহ্নটিন্টি নিক কন্টর 

নসনকউনরটি এন্ড  গইন্টি প্রন্টবর্ করুি। একটু িীন্টির নদন্টক অ্পশরশচত লগইদনর শেষদয় সতেে োতো গ্রহ্দণর ব্যাপাদর শনদে েিনা 

ফদখন্টি পান্টবি। এর িািনদন্টক এনিট বাটন্টি নিক কন্টর একাউে এবং ফমন্টসঞ্জান্টরর  গইন্টির শেষদয় সিকৃ বািাৃ পাবার 

নবষয়টি িালু কন্টর নদি। এরপর ফসভ বাটন্টি নিক করন্ট  আপিার পাসওয়ার্ ে িাইন্টব। আপনি পাসওয়ার্ ে প্রোন েরার পর 

ফথন্টক যখিই অপনরনিি ফকাি স্থাি বা নিভাইস ফথন্টক আপিার একাউে  গইি করা হন্টব, িখিই উক্ত  গইি এর নবষয়টি 

ফেসবুক আপিান্টক একটি বািাৃ বা ফমন্টসজ নদন্টয় জািান্টব। আপিান্টক টু-েযাক্টর ফভনরনেন্টকর্ি বা নি-স্তর যািাই ব্যবস্থা িালু 

কন্টর নিন্টি হন্টব। এন্টক্ষন্টে ফকউ আপিার পাসওয়ার্ ে  ফপন্ট ও ফকাি িা থাকার কারন্টে  গইি করন্টি পারন্টব িা।        

  


