
শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন ও তার উত্তর 

 

গািীপুর 

 

প্রশ্নঃ িাইবার বুশ িং এর শবরুদে পেদক্ষপ শিদত গগদ  িমাদির মানুষ গমদেদেরদেই োেী েদর, এদক্ষদে শে েরণীে? 

 

উত্তরঃ গেিবুদে police cyber support for women page 

(https://www.facebook.com/PCSW.PHQ) এ পশরচে গগাপি গরদে অশিদ াগ িািাদিা  াে। এছাড়া ১০৯ এ 

গোি েদর িাহায্য গিওো গ দত পাদর।  

 

 

প্রশ্নঃ গেউ আমার িাম বা ছশব ব্যবহার েদর গেিবুদে গেে আইশি খু দ  শে েরণীে? 

 

উত্তরঃ প্রর্থদম অশিিাবেদের িািাদত হদব। এরপর শিেটস্থ র্থািাে অর্থবা ১০৯ এ গোি েদর অর্থবা গেিবুদের police cyber 

support for women page (https://www.facebook.com/PCSW.PHQ)এ অশিদ াগ িািাদত 

হদব। গেে আইশি খু দ  তার িাশি ৫ বছদরর োরােন্ড বা ৫  ক্ষ টাো িশরমািা বা উিে েন্ড। পূণরাে এই অপরাধ  েরদ  িাশি 

৭ বছদরর োরােন্ড বা ১০  ক্ষ টাো িশরমািা বা উিে েন্ড। এছাড়া গেে আইশিটিদে শরদপাট ট েরা গ দত পাদর। র্থািাে অশিদ াগ 

িািাদিার িমে অবশ্যই গেে আইশিটির শিিিট গেোদত হদব।  

 

 

প্রশ্নঃ িাইবার অপরাদধর শিোর হদ  অি াইদি শেিাদব িাহায্য গপদত পাশর? 

 

উত্তরঃ গেিবুদে police cyber support for women page 

(https://www.facebook.com/PCSW.PHQ) এ পশরচে গগাপি গরদে অশিদ াগ িািাদিা  াে। 

 

 

প্রশ্নঃ গেিবুদে আমার িাদম গেউ গোি শিশিও বা আপশত্তের েদেে  া আশম েশরশি এমি শেছু গপাস্ট েরদ  শে েরণীে? 

এধরদির েদেদের োরদণ স্কুদ র বন্ধুদের োদছ অপমাশিত হদত হে। এদক্ষদে শে েরদত পাশর?  

 

উত্তরঃ এদক্ষদে শিিিট শিদে শিেটস্থ র্থািাে গ াগাদ াগ েরদত হদব। অর্থবা গেিবুদে police cyber support for 

women page (https://www.facebook.com/PCSW.PHQ) এ পশরচে গগাপি গরদে অশিদ াগ িািাদিা 

 াে। 

বন্ধুরা ভু  বুঝদ  স্কুদ র শিক্ষে বা অশিিাবেদের িািাদত হদব।  

 

 

প্রশ্নঃ আমাদের প্রশতপক্ষ  শে আমাদের গচদে অদিে িশিিা ী হে তাহদ  শে েরণীে? 

 

উত্তরঃ  শে গেউ অপরাধ েদর তাহদ  তার এেমাে পশরচে হদে গি অপরাধী। তাদে অবশ্যই িাশি গপদত হদব। োদিই অি াইদি 

গোি অিাোশিত ঘটিা ঘটদ  শিশবটধাে র্থািাে অশিদ াগ েরদত হদব। এছাড়াও প্রদোিদি স্কুদ র শিক্ষার্থী শিক্ষে অশিিাবেদের 

শিদে েযাদেইি মািববন্ধি েরা গ দত পাদর।  

 

 

 

 

 



প্রশ্নঃ গেিবুে বা অন্যান্য িামাশিে গ াগাদ াগ মাধ্যদম গপ্রাোই  শপেচার পশরবতটি েদর বা োদ া ফ্লাগ ব্যবহার েদর বা হযাি 

ট্যাদগর মাধ্যদম গ  েযাদেইি চা াদিা হে এগুদ া েতটা ো টের? 

 

উত্তরঃ গেিবুদের মাধ্যদম চা াদিা িামাশিে িদচতিতামূ ে প্রচারণাদে গছাট েদর গেোর গোি সুদ াগ গিই। গ দোি পশিটিি 

েযাদেইদি অিংি গিওো উশচত। তদব রাষ্ট্র শবদরাধী বা িমািশবদরাধী েযাদেইি গেেদ  তাৎক্ষশণেিাদব শরদপাট ট েরা উশচত।  

 

 

প্রশ্নঃ গেিবুে ব্যবহার িম্পূণ ট ব্যবহার বন্ধ েদর শেদ  িবরেম িাইবার অপরাধ গর্থদে শিরাপে র্থাো  াে। আমরা শে গেিবুে 

এোউে ব্যবহার বন্ধ েদর শেব? 

 

উত্তরঃ বতটমাি িমদে গেিবুে বা অন্যান্য িামাশিে গ াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদরর গোি শবেল্প গিই। তাই গেিবুে এোউে বন্ধ িা 

েদর িবিমে িতেট র্থােদত হদব।  

 

 

প্রশ্নঃ আমার অনুমশত ছাড়া গেউ আমার ছশব তুদ  অি াইদি ছশড়দে শেদ  শে েরব? 

 

উত্তরঃ এদক্ষদে আইশি িহােতা শিদত হদব। 

 

 

প্রশ্নঃ কুইি প্রশতদ াশগতাে েেি অিংি গিওো  াদব? 

 

উত্তরঃ অনুষ্ঠাি চ াো ীি িমদে বা অনুষ্ঠাদির পর গ দোি িমে কুইদি অিংি গিওো  াদব। শ ঙ্কঃ 

https://safeinternet.unicefbangladesh.org/ 

 

 

প্রশ্নঃ গেিবুে গ্রুদপ িদেি েরদ  হযাশেিং এর ঝুঁশে আদছ শেিা? 

 

উত্তরঃ গেিবুে গ্রুদপ িদেি েরদ ই হযাশেিং হদত পাদর শবষেটি এমি িে। তদব শবশিন্ন গ্রুদপ অদিে িমে শবশিন্ন আিদিে শ ঙ্ক 

গিোর েরা হে। এিব শ দঙ্ক শিে েরা  াদবিা। তদব রাষ্ট্র বা িমািশবদরাধী গোি গ্রুদপ িদেি েরা  াদব িা।  

 

 

 

প্রশ্নঃ গেিবুদে গেন্ড শরকুদেস্ট এদেপ্ট িা েরদ  অদিে িমে হুমশে গেওো হে এদক্ষদে শে েরণীে? 

 

উত্তরঃ এদক্ষদে আইশি িহােতা শিদত হদব। গেিবুদে police cyber support for women page 

(https://www.facebook.com/PCSW.PHQ) এ পশরচে গগাপি গরদে অশিদ াগ িািাদিা  াে। অর্থবা শিেটস্থ 

র্থািাে অশিদ াগ েরদত হদব। আক্রমাণত্মে বিব্য বা হুমশে প্রোদির িাশি ৩ বছদরর োরােন্ড বা ৩  ক্ষ টাো িশরমািা বা উিে 

েন্ড। আইিগত িাহাদয্যর িন্য শিিিট শিদে রােদত হদব।  

 

 

প্রশ্নঃ আমার অশিিাবে আমাদে গেিবুে ব্যবহার েরদত গেি িা। এটা শে িঠিে?  

 

উত্তরঃ অশিিাবেরা গোি শিোন্ত শিদ  গিটা িবিমে মঙ্গদ র িন্যই শিদে র্থাদেি। তাই এধরদির শিোন্ত শিশবটধাে গমদি শিদত 

হদব। তদব স্কুদ র োদির িন্য গেিবুে ব্যবহার েরার প্রদোিি হদ  মা বাবাদে বুশঝদে ব দত হদব।  

 

 



প্রশ্নঃ আইশি শিদিব  হদ  শে েরণীে? 

 

উত্তরঃ গেিবুদের িীশতমা ার শবদরাধী গোি োি েরদ ও অদিে িমে আইশি শিদিব  হদে  াে। এদক্ষদে শিশে টষ্ট িমে পদর 

আইশি শরওদপি েরা  াে। তদব এরপর আবার এেই োি েরদ  িম্পূণ টিাদব আইশি ব্লে েদর গেওো হে। 

 

 

প্রশ্নঃ গেিবুদে অদিে িমে আপশত্তের ছশব, শিশিও, এি চদ  আদি, এদক্ষদে শে েরণীে? 

 

উত্তরঃ গেিবুদে আটি টশেশিো  ইদেশ দিন্স ব্যবহার েরা হে। এেিি ব্যবহারোরী গেিবুদে শে ধরদির েদেে  াইে, েদমে বা 

গিোর েদর তার উপর শিশত্ত েদর শিউি শেদি এি গেওো হে। তাই গেিবুদে আপশত্তের েদেে গেো,  াইে, গিোর েরা উশচত 

িে। এরপরও এরেম এি আিদ  এি শরমুি েরদত হদব।  

 

 

প্রশ্নঃ গেিবুদে গপদি গেউ ইিিাইট েরদ   াইে েরা উশচত? 

 

উত্তরঃ গেিবুে গপদি  াইে গেওোর আদগ গেদে শিদত হদব গপি গর্থদে আিদ  শে ধরদির েদেে গপাস্ট েরা হে। গপিটিদত  শে 

শিক্ষামূ ে, প্রদোিিীে শবষে গপাস্ট েরা হে তাহদ  গপদি  াইে গেওো  াদব। তদব গপি গর্থদে রাষ্ট্র বা িমািশবদরাধী গপাস্ট 

গেওো হদ  গপিটি শরদপাট ট েরা উশচত।  

 

 

প্রশ্নঃ অদিে িমে িাইবার অপরাদধর শিোর হদে গোি আইশি শরদপাট ট েদর ব্লে েরদ  আবার িতুি আইশি গর্থদে হুমশে গেওো 

হে। এদক্ষদে শে েরণীে?  

 

উত্তরঃ শিেটস্থ র্থািাে অর্থবা ১০৯ এ গোি েদর অর্থবা গেিবুদের police cyber support for women page 

(https://www.facebook.com/PCSW.PHQ)এ অশিদ াগ িািাদত হদব।  

 

 

প্রশ্নঃ িাইবার ট্রাইবুিাদ  শে ধরদির মাম া েরা  াে? 

 

উত্তরঃ গোি িাইবার অপরাদধর শিোর হদ  িাইবার ট্রাইবুিাদ  মাম া েরা  াে। গেদির আটটি শবিাদগ আটটি িাইবার ট্রাইবুিা  

গঠি েরা হদেদছ।  

 

 

প্রশ্নঃ আমার গেিবুে আইশি শিদিব  েরদত চাইদ  শে েরব? 

 

উত্তরঃ গেিবুে আইশি শিদিব  েরদত চাইদ  permanently disable অপিি এর পশরবদতট temporary 

disable অপিি শিদ ক্ট েরা উশচত। permanent disable option শিদ ক্ট েদর গে দ  ৩০ শেি িমে পাওো 

 াে পূণশব টদবচিার িন্য। 


