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 ‘ভাi, আিম িবপেদ পেড়িছ। আমার 5 হাজার টাকা দরকার। dত
ei  নmের  িবকাশ  কের  েদন।’  নm-ভd,  িবনয়ী  খালােতা  ভাi
তােয়ফুল  iসলােমর  eমন  েমেসজ  েদেখ  েফান  কের  আর  িবরk
করেত চানিন মামােতা ভাi বয্বসায়ী রিফkল iসলাম। dত িতিন
িবকাশ কের 5 হাজার টাকা েদন। িকছুkণ পর pতারণার িবষয়িট
মাথায়  eেল  েফান  েদন  তােয়ফুলেক।  তখন  নmরিট  বn  পান।
িবকােল েফান কের জানেত পােরন চাকিরর inারিভuেয়র কারেণ
েমাবাiল নmরিট বn িছল। িকn টাকা েচেয় িতিন েকােনা েমেসজ
পাঠানিন।
ভাiেয়র সে  কথা বলার পর িনেজর েফসবেুক ঢুকেত িগেয় েদেখন
তার আiিড হয্াকড হেয়েছ। পিরিচত আেরা ব  মানেুষর কােছ eমন

েমেসজ  পাঠােনা  হেয়েছ।  ধু  তােয়ফুল  নয়,  eমন  ব  মানষু  pিতিদন  pতারণার  িশকার  হেcন।  ঢাকা
েমে াপিলটন পুিলেশর      সাiবার kাiম িবভােগর aিতিরk uপকিমশনার নাজমুল iসলাম বলেছন,
‘আেগ  aিভেযাগ  েবিশ  থাকেলo  সmpিত  িকছুটা  কেমেছ।  তােতo  pিতিদন  eখন  গেড়  200-র  েবিশ
aিভেযাগ জমা হেc। eর aিধকাংশi আiিড হয্াকড সংkাn। তেব হয্ািকং বা সমসয্ার িশকার হেলo
aেনক aিভেযাগi কতৃর্ পk পযর্n যায় না। িনেজরাi সমাধােনর েচ া কেরন।
ধু  চাঁদা  চাoয়া  বা  pতারণাo  নয়,  সমােজ  িবেdষ  ছড়ােনা  eমনিক  বয্বসািয়ক  sােথর্o  কােরা  আiিড

হয্াকড  হেc।  েফনীর  ঘটনািট  eর  বেড়া  uদাহরণ।  eর  আেগ  রামেুতo  eকi  ধরেনর  ঘটনা  ঘেটেছ।
আiনশৃ লা বািহনীর কােছ ভুল তথয্ িদেয় কাuেক িবপেদ েফলার েচ াo করেছন হয্াকাররা। েফসবেুকর
মাধয্েম  eভােব  pিতিদন  িনতয্নতুন  pতারণার  জােল  পা  িদেcন  সাধারণ  মানষু।  না  বেুঝ  pতারকেদর
খpের পেড় িনঃs হেcন সাধারণ েফসবকু বয্বহারকারীরা। েকােনা েকােনা েkেt আiিড হয্াক করার পর
আiিডর pকৃত মািলেকর কােছo টাকা দািব করেছ িডিজটাল ei aপরাধীরা। টাকা িদেল েফরত েদoয়া
হয় আiিড। ei aিভেযাগ েলা আiন শৃ লা বািহনীর িহসােবর খাতায় জমা হেc না।
েফসবুেকর  িহসাব  aনযুায়ী  বাংলােদেশ  বতর্ মােন  েফসবুক  বয্বহারকারী  3  েকািটর  মেতা।  eেদর
aিধকাংশi  েফসবকুেক  িনরাপদ  রােখন  না।  ফেল  pতারকরা  ei  সুিবধা  িনেcন।  aিধকাংশ  েkেt
আiনশৃ লা  বািহনী  pকৃত  মািলকেক  আiিড  েফরত  িদেলo  েসটা  সময়  লাগেছ।  পড়েত  হেc  নানা
েভাগািnেত। কখেনা েফসবেুক বnু বািনেয় করা হেc pতারণা, কখেনা শারীিরক সmেকর্ র েটাপ েদoয়া
হেc, কখেনা আবার িনখুতঁ েpেমর গl বািনেয় চলেছ pতারণার। িজেনর বাদশা েসেজ eমন িডিজটাল
সাiবার pতারকেদর খpের পেড় হাজার হাজার টাকা খুiেয়েছন aেনেক। গািড়-বািড়র েলাভ েদিখেয়o
সবর্sাn  করেছ  gােমর  সহজ-সরল  মানুষেদর।  আবার  pযুিkর  ei  pতারণার  ফেল  aেনেকর  সংসারo
েভেঙ যােc।

  সমীর kমার েদ
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যারা eসব িনেয় aিভেযাগ করেছন তােদর িবষয়িটর সুরাহা করেতo aেনক সময় লােগ। েফসবেুকর সে
েযাগােযাগ কের আiনশৃ লা বািহনী আiিড েফরত িদেলo হয্াকারেদর ধরেত আেরা েবিশ সময় লােগ।
eছাড়া eত েবিশ aিভেযাগ েসখােন aপরাধীেদর ধরার েচেয় িবপেদ পড়া বয্িkর আiিড েফরেত আgহ
েবিশ তােদর।
ধু সাধারণ মানষু নয়, তারকারাo পড়েছন ei ধরেনর িবপেদ। টাকা দািব ছাড়াo তারকােদর বয্িkগত

জীবেনর তথয্ আদান-pদােনর খবর জানার েকৗতূহল েথেকo তােদর আiিড হয্াক করা হেc। pায়i হয্াক
হেc তারকােদর বয্িkগত েফসবকু আiিড o ফয্ানেপজ। eেত েবশ িবbতকর aবsায় পড়েছন তারা।
গত বছর িমস oয়াlর্  বাংলােদশ জাnাতুল েফরেদৗস ঐশীর েফসবকু আiিড o েপজ দিুটi হয্াক করা হয়।
হয্াকাররা তার কােছ আiিড েফরত েদoয়ার িবিনমেয় টাকা দািব কের। দiুবার েফসবুক আiিড o েপজ
হয্াক হেয়েছ aিভেনtী েমহ্জাবীেনর। পের িফেরo েপেয়েছন। আiিড হয্াকড হেয়েছ িচtনািয়কা মািহয়া
মািহর।  িচtনািয়কা  পূিণর্মার  েফসবুক  আiিড  দiুবার  হয্াক  হেয়েছ।  তারকােদর  eমন  aিভেযাগ
aেনেকরi। 
িনেজর েফসবকু আiিড সুরিkত রাখার িবষয়িট জােনন না aেনেকi। িবেশষjরা বলেছন, েফসবেুকর
পাসoয়াডর্  aনয্ েকােনা েkেt বয্বহার করা uিচত না। eিট কােরা সে  েশয়ার করাo িঠক না। পাসoয়াডর্
হেত হেব েছােটাবেড়া akর o নmর িমিলেয় anত আট সংখয্ার, যা সহেজ েকu ধারণা করেত না পাের।
কখেনাi  েফসবুেকর  লগiন  তথয্  েফসবুক  ছাড়া  আর  েকাথাo  pেবশ  করােনা  যােব  না।  aেনক  সময়
হয্াকাররা ভুয়া সাiট ৈতির কের েফসবেুকর আiিডর লগiন iেমiল বা পাসoয়াডর্  চাiেত পাের। eরকম
েkেt আেগ েসi oেয়বসাiেটর iuআরeল েদেখ িনন। েযখােন aেনক বয্িk eকi কিmuটার বয্বহার
কেরন, েসখােন aবশয্i েফসবকু বয্বহার েশেষ লগআuট ক ন। যিদ ভুেল যান, তাহেল েফান বা aনয্
েকােনা কিmuটাের েফসবুেক লগiন কের িসিকuিরিট aয্াn লগiন েসিটংেয় িগেয় েদখা যােব সবর্েশষ
েকাথায় আপিন লগiন কেরিছেলন। েসখােন িডভাiস শনাk কের লগআuট কের েদoয়া যােব।
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