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o রেয়েছ। eমন 
থেম 'ফয্া ািস'র 
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সাধারণত কীভােব াকার তােদর টােগ র্ট স  কের- e াপাের সংি  কম র্কত র্ারা জানােলন, িতনভােব েফসবুক ািকংেয়র 
িশকার হন বহারকারীরা। থমত িফিশং িলে র মা েম াক করার ফাঁদ পাতা হয়। e ে ে  াকাররা টােগ র্ট করা ি র 
ে াফাiল িবে ষণ কের তার কী কী িবষয় পছ  েসi তািলকা ƣতির কেরন। eসব েফসবুক, েমেস ার, েহায়াটসaয্াপ, iেমা বা 
a  মা েম িফিশং িল  পাঠায় াকার। oi িল  ি ক করেল াকার টােগ র্ট করার ি র পাসoয়াড র্ েপেয় যায়। eরপর েফসবুক 
িনজ িনয় েণ েনয় াকার। আেরকিট প ায় aেনেক েফসবুক আiিড াক কের থােক। ei প িতেত াকার তার টােগ র্ট করা 
ি র েফসবুক আiিডর পাসoয়াড র্ aনুমান কের কেয়কিট ভােগ ভাগ কের। eরপর eেক eেক aনুমানিভি ক পাসoয়াড র্ বহার 

কের তা েমলােনার েচ া কের। eভােব েকােনা eকিট িমেল েগেল আiিড াক করেত স ম হয় াকার। তৃতীয় আেরকিট প ায় 
েদেশ েযভােব েফসবুক ািকংেয়র ঘটনা ঘটেছ তা eেকবােরi aিভনব। েসটা হেলা- াকার তার টােগ র্ট করা ি র জাতীয় 
পিরচয়প  o জ সনেদর ভুয়া কিপ ƣতির কের েফসবুক কতৃর্প েক দািখল কের। eরপর েফসবুক কতৃর্প েক েবাকা বািনেয় টােগ র্ট 
করা ি র পিরবেত র্ াকার oi আiিডর মািলক েস িনেজ বেল দািব কের। eর মাণ িহেসেব সব ত -uপা  েফসবুক 
কতৃর্প েক েদoয়ার পর eক সময় াকারi মূল বহারকারীর পিরবেত র্ িনেজ আiিডর মািলক হেয় যায়।  
 
েফসবুক আiিডর সুর ায় কী কী িবষেয় েখয়াল রাখা দরকার e াপাের সাiবার াiম িতেরাধ িটেমর ভা  :েকােনা িফিশং িলে  
ি ক করা যােব না। e ছাড়া েফসবুেক িনজ ে াফাiেল জ  তািরখ, জাতীয় পিরচয়পে র নমব্র েকােনাভােব oেপন রাখা িঠক হেব 
না। েফসবুক বহারকারীর eমন পাসoয়াড র্ বহার করা যােব না যােত েকu aনুমান কের তা িমিলেয় িনেত পাের। েফসবুেকর 
পাসoয়াড র্ iয়াহু বা িজেমiল aথবা a  েকােনা মা েম বহার না করা ভােলা। জাতীয় পিরচয়পে  েয নাম রেয়েছ হুবহু eকi 
নােম েফসবুক আiিড েখালা িনরাপদ। eেত েকu আiিড াক করেলo ত u ার করা স ব হয়। সংি  eকািধক পুিলশ কম র্কত র্া 
জানান, iয়াহু েমiল বহারকারীেদর ে ে  েবিশ সতকর্ হoয়া জরুির। দুi বছেরর েবিশ iয়াহু আiিড েকu বহার না করেল 
পরবত  সমেয় iয়াহুর কােছ a  েকােনা ি  oi আiিড িনেজর বেল দািব করেল তা হ া র কের েদয় তারা।  
 
সংি  কম র্কত র্ারা বলেছন, েফসবুেক কখেনাi 'পােস র্ানাল' েকােনা ছিব বা ত  রাখা যােব না। কারণ েকােনা কারেণ আiিড াক 
হেল াকার থেম টােগ র্ট করা ি র oi ছিব বা ত  ডাuনেলাড কের রােখ। িবেশষ কের নারীেদর আiিড াক কের হরহােমশা 
তােদর তারণার ফাঁেদ েফলা হে । কারo কারo 'পােস র্ানাল' ছিব াকাররা টােগ র্ট করা ি র সব্জনেদর কােছ পািঠেয় aথ র্ 
আদােয়র েচ া কের। েকu েকu আবার শুধু েযৗনিনপীড়ন বা হয়রািন করেত পিরিচত নারীেদর েফসবুক াক কের থােক।  
 
পুিলশ বলেছ, েফসবুক েপজ খুেল েদেশ i-কমাস র্ িদন িদন জনি য় হে । তেব েযসব িত ান েফসবুক েপেজর মা েম বসা 
করেছ, তারা aেনক সময় ািকংেয়র িশকার হয়।  
 
িডিজটাল িনরাপ া আiেন ািকংেয়র সাজা সেব র্া  25 বছর কারাদ  বা eক েকািট টাকা aথ র্দ । e ছাড়া াকার uভয় দে  দি ত 
হেত পাের। eকi aপরাধ eকi ি  িদব্তীয়বার করেল িডিজটাল িনরাপ া আiেনর 45 ধারায় যাব ীবন সাজার িবধান রেয়েছ।  
 
সাiবার াiম িতেরাধ iuিনেটর সহকারী কিমশনার সাঈদ নসরু াহ বেলন, 'কুেয়েত বেস eক বাংলােদিশ oi নারী িচিকৎসেকর 
েফসবুক আiিড াক কেরেছ। eে ে  াকার eকিট ভুয়া েফসবুক আiিড বহার কের। াকারেক শনা  করার পর দূতাবােসর 
মা েম তােক িফিরেয় আনার uে াগ েনoয়া হে ।'  
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