
শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ 

যদিার  

প্রশ্নঃ কেউ যশে আমার আইশি হ্যাে েদর এবং আমার পািওয়াি ড পশরবতডন েদর তদব শে েরদত পাশর?   

উত্তরঃ আমরা অনেক সময় ফেসবুক আইডি হ্যাডকিং এর ঘটো ফেনে থাডক অথবা অন্য কানরার ছডব োম ডেনয় অনেনক ফেসবুক 

আইডি খুনে তানক ডবব্রত করনত ফেডে। ফেসবুনক আপোর োনম ফকউ ফেক আইডি খুেনে ডকভানব ডরনপাট ট করনবে এটা সকনের 

ফেনে রাো ভাে। প্রথনম ফেই আইডিনত ডরনপাট ট করনত চাে তার ফপ্রাোইনে োে। এবার ওপর ফথনক More অপশানে ডিক 

করুে। এবার Find support or report profile ডিক করুে। এোনে অনেক গুনো অপশে পানবে সব গুনোর অথ ট 

সিংনেনপ ডেনচ বো হ্েঃ  

Pretending to be someone 

েডে ফকউ আপোর োনম ফেক ফেসবুক আইডি ফোনে তাহ্নে Pretending to be someone ডিক কনর ডেনচ 

ফথনক me ডসনেক্ট করুে। 

 

হ্যােি আইশি পূনরুদ্ধারঃ হ্যােি আইশি উদ্ধার েরার িন্য https://www.facebook.com/hacked শিঙ্ক টি 

প্রর্থদম ওদপন েরদত হ্দব। এরপর “My Account is Compromised”-বাটদন শিে েরদত হ্দব। পরবতী ধাদপ 

শনি কপ্রাফাইদির অন্তর্ভ ডক্ত “Email Address” অর্থবা “Phone Number” শিদে Search বাটদন শিে 

েরার পর কফিবুে ের্তডপক্ষ ‘পািওয়াি ড’ পশরবতডন েরার িন্য অনুদরাধ েরদব। এেটি Security Code উদ্ধারোরীর 

“Email Address” অর্থবা “Phone Number” এ যাদব এবং নতুন ‘পািওয়াি ড’ এর িন্য অনুদরাধ েরদব। আর 

এইভাদব হ্যােি আইশি উদ্ধার েরা িম্ভব।  

প্রশ্নঃ কোন শিংদে প্রদবি েরা শনরাপে হ্দব তা শেভাদব বুঝব? 

উত্তরঃ ফেনকাে ডেিংনক প্রনবশ করার সময় ওনয়ব এনেস https/Secure ডকো োচাই কনর ডেনত হ্নব। ডেিংনকর সানেশে 

এর উৎস সম্পনকট ভানোভানব োচাই কনর ডেনত হ্নব। ইন্টারনেট ব্যবহ্ানরর সময় েতুে অপশে এনে োচাই কনর ফসগুনোনত 

প্রনবশ করনত হ্নব।  

প্রশ্নঃ  সামাডেক ফোগানোগ মাধ্যনম ফকউ োরাপ মন্তব্য করনে ডক করব?  

উত্তরঃ সামাডেক ফোগানোগ মাধ্যনম ফকউ োরাপ মন্তব্য করনে তা সাইবার বুডেিং এর মনধ্য পনে। এ ধরনের অপরাধ হ্দত 

শনরাপে র্থাোর িন্য প্রর্থদম আমাদের শনদিদের িদেতনতা প্রদয়ািন। িামাশিে কযাগাদযাগ মাধ্যদম বন্ধু শনব ডােদন আমাদের 

িতেড হ্দত হ্দব। কোন শবষয় কিয়ার েরার আদগ ভাদিাভাদব যাোই েরদত হ্দব। প্রদয়ািদন শনদিদের কপ্রাফাইি িে েদর রাো 

কযদত পাদর। শবষয়টি যশে মানহ্াশনর পয ডাদয় পদে, তাহ্দি শনেটস্থ র্থানায় অশভদযাগ েরা কযদত পাদর। 

 


