
শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন ও তার উত্তর 

 

িরীতপুর 

 

প্রশ্নঃ িাইবার অপরাদের শিকার হদে শক করদত হদব? 

 

উত্তরঃ আমাদের প্রকাশিত ই-বুক থর্থদক এেরদের িমস্যার প্রশতকার িম্পদকে িাো যাদবঃ  

http://cca.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cca.portal.gov.bd/page/766d73c8

_73b5_4e47_92b8_7dc2d12de275/2020-10-02-22-27-

2303bfb8ccb3daf2a2d531252d10178d.pdf 

 

প্রশ্নঃ আমার আইশিদত থকাে ছশব থেওয়া ো র্থাকদে থকাে িমস্যা হদব শকো? 

 

উত্তরঃ থেিবুক আইশিদত ছশব থেওয়া বাধ্যতামূেক েয়। শকন্তু শেদির একাউদে অন্য কাদরা ছশব ো থেওয়া উশিত। তদব শেদির ছশব 

ব্যবহার করাই ভাে। 

 

 

প্রশ্নঃ থমাবাইে হাশরদয় থেদে শক করণীয়? 

 

উত্তরঃ থমাবাইে হাশরদয় থেদে প্রর্থদমই অন্য থকাে শিভাইি ব্যবহার কদর থেিবুক, থহায়াটি এপ থর্থদক েে আউট করদত হদব। 

গুরুত্বপূণ ে ছশব িকুদমে শেদির থমাবাইদের পািাপাশি গুেে ড্রাইদভ থিভ কদর রাখদত হদব। থমাবাইদের ব্যশিেত ছশব, শভশিও 

পািওয়াি ে শেদয় েক কদর রাখদত হদব। িকে থমাবাইদের একটি IMEI োম্বার র্থাদক, যা থোদের বক্স বা থিটিিং থর্থদক পাওয়া 

যায়। থোে হাশরদয় থেদে এই IMEI োম্বার উদেখ কদর র্থাোয় শিশি করদত হদব।  

 

 

প্রশ্নঃ থোে েষ্ট হদয় থেদে িাশভ েশিিং এ শেদে শক করা উশিত? 

 

উত্তরঃ থোে িাশভেশিিং এ থেওয়ার আদে থিটিিংি এ শেদয় থেিবুক, থহায়াটি এদপর িব িাটা শরমুভ কদর থেেদত হদব। এছাড়াও 

অন্য শিভাইি ব্যবহার কদর েে আউট করা থযদত পাদর।  

 

 

প্রশ্নঃ শভশিম থেশমিং বন্ধ করদত শক করা উশিত? 

 

উত্তরঃ িাইবার অপরাদের থক্ষদে অশভদযােকারীর তথ্য িবিময় থোপে রাখা হয়। তাই এেরদের অপরাদের শিকার হদে শেশবেোয় 

র্থাোয় অশভদযাে িাোদো উশিত। তাছাড়া থকাে অপরাদের শিকার হদে হীেমন্যতায় থভাো উশিত েয়।  

 

 

প্রশ্নঃ থেিবুক থপ্রাোইে েক করা হদে শক ছশব, শভশিও থিয়ার হদত পাদর? 

 

উত্তরঃ থেিবুক থপ্রাোইে েক করা হদে থেন্ডশেদের বাইদর কাদরা পদক্ষ এিব ছশব, শভশিওর এদক্সি পাওয়া িম্ভব েয়। 
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প্রশ্নঃ থেিবুক থপ্রাোইে েক করার পরও আইশি হযাক হদয় যায়। এদক্ষদে শক করণীয়? 

 

উত্তরঃ অদেক িময় আমাদের পশরশিতিেরা শবশভন্নভাদব আমাদের পািওয়াি ে থিদে যায়। তাই থকউ যাদত পািওয়াি ে িােদত ো 

পাদর থিশেদক থখয়াে রাখদত হদব। এছাড়া টু েযাির অদর্থশেদকিে এর মাধ্যদম শেরাপত্তা বাড়াদো যায়।  

 

 

প্রশ্নঃ ১৮-২৫ বছদরর োরীরাই িাইবার অপরাদের শিকার হয় থবশি। ১৮ বছদরর আদে শক থেিবুক ব্যবহার করা যায়? 

 

উত্তরঃ ১৩ বছর বয়ি হদেই থেিবুদক একাউে থখাো যায়। তদব ১৮ বছদরর আদে থেিবুক ব্যবহার করার থক্ষদে অশভভাবকদের 

পরামি ে থেওয়া উশিত। এছাড়াও থেিবুদক প্যাদরোে কদরাে অপিে িালু কদর রাখা থযদত পাদর।  

 

 

প্রশ্নঃ থকউ আমার োম বা ছশব ব্যবহার কদর থেিবুদক থেক আইশি খুেদে শক করণীয়? 

 

উত্তরঃ প্রর্থদম অশভভাবকদের িাোদত হদব। এরপর শেকটস্থ র্থাোয় অর্থবা ১০৯ এ থোে কদর অর্থবা থেিবুদকর police cyber 

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

হদব। থেক আইশি খুেদে তার িাশি ৫ বছদরর কারােন্ড বা ৫ েক্ষ টাকা িশরমাো বা উভয় েন্ড। পূণরায় এই অপরাে  করদে িাশি 

৭ বছদরর কারােন্ড বা ১০ েক্ষ টাকা িশরমাো বা উভয় েন্ড। এছাড়া থেক আইশিটিদক শরদপাট ে করা থযদত পাদর। র্থাোয় অশভদযাে 

িাোদোর িময় অবশ্যই থেক আইশিটির শিেিট থেখাদত হদব। 

 

 

প্রশ্নঃ শভন্ন শভন্ন একাউদে একই পািওয়াি ে ব্যবহার করা উশিত শকো? 

 

উত্তরঃ শবশভন্ন একাউদে একই পািওয়াি ে ব্যবহার করদে একটি একাউে হযাক হদয় থেদে বাশকগুদো হযাক হদয় থযদত পাদর। তাই 

শভন্ন শভন্ন একাউদে শভন্ন শভন্ন পািওয়াি ে ব্যবহার করা উশিত।  

 

 

প্রশ্নঃ িাইবার অপরাদের শিকার হদে অেোইদের মাধ্যদম িাহায্য পাওয়া যাদব শক? 

 

উত্তরঃ থেিবুদক police cyber support for women page 

(https://www.facebook.com/PCSW.PHQ) এ পশরিয় থোপে থরদখ অশভদযাে িাোদো যায়। এছাড়া ১০৯ এ 

থোে কদর িাহায্য থেওয়া থযদত পাদর। 

 


