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ক োভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন রিরিটাল হাইরিন
১.০ ভূরমকা:
রবশ্বব্যাপী ছরিরয় পিা ক্ষকারভি-১৯ ভাইিাস ভিস্তোজরর কািরণ প্ররতরনয়ত ক্ষেরশ ইন্টািরনট ব্যবহাি বৃরি পারে। ইন্টািরনট
ব্যবহাি বৃরিি সারে সারে রিরিটাল সুিোয় ঝরুঁ ক বািরছ। বতকমান সমরয় করিানাভাইিাস সম্পরককত স্ক্যাম এবং র রশং
প্রচািগুরল বািরছ। রবশ্ব এখন মহামারি ক্ষকারভি-১৯ ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত। এ সম্পরককত ক্ষিারগি লেণ, ক্ষিারগি প্ররতকাি,
ুঁ
প্ররতরেধক এবং অ্ন্যান্য রবেয় সম্পরকক মানুে ইন্টািরনরট তথ্য খিরত
আগ্রহী হরে। এ সমরয় সাইবাি অ্পিাধীিা
িনগরণি ভয় ও আগ্রহরক তারেি সুরবধারে ক ব্যবহাি কিরছ, নতুন নতুন িারলয়ারত এবং অ্রভনব কায়ো ততরি কিরছ
এবং ব্যরি, সংস্থা এমনরক পুরিা রশল্পরক লেযবস্তু কিরছ। রল এ সকল রবেরয় সরচতনতা এবং সতককতা অ্বলম্বন
কিা িরুরি। রিরিটাল িাট িরম রনরিরক সুিরেত িাখাি িন্য রনম্নবরণ কত রবেয়গুরল অ্নুসিণ কিা ক্ষ রত পারি।
১.১ রিরিটাল রিভাইস ব্যবহারিি ক্ষেরে ব্যবহািকািীরেি কিণীয়:
মহামারি ক্ষকারভি-১৯ এি প্রাদূভকারব ক্ষবরশিভাগ প্ররতষ্ঠানই বন্ধ িরয়রছ। এ সমরয় অ্রধকাংশ কমককতকা/কমকচািী এখন
বািী ক্ষেরক কাি কিরছ। home-user িা সাধািণত সব কো এন্টািপ্রাইি ক্ষনটওয়ারককি সুিো ব্যবস্থাি সুরবধা নাও ক্ষপরত
পারি। রকছু ব্যবহািকািী বািীরত তারেি ব্যরিগত রিভাইস/রসরেমগুরল ব্যবহাি কিরছন ক্ষ গুরলরত কমকরেরে ব্যবহৃত
রিভাইসগুরলি ন্যায় একই স্তরিি সুিো ব্যবস্থা নাও োকরত পারি। ক্ষস লরেয সাধািণ ব্যবহািকািী এবং home-user
ক্ষেি িন্য রনম্নবরণ কত কিণীয়সমূহ অ্নুসিণ কিা ক্ষ রত পারি:
১.১.১ সাধািণ ব্যবহািকািীরেি কিণীয় (ই-রমইল এবং ওরয়ব অ্যারিরকশন সংক্রান্ত):
o Unexpected or unsolicited emails (অ্প্রতযারশত বা অ্ ারচত ইরমল):- রবেয় সম্পরককত ক্ষ ইরমইল
ব্যবহািকািী রিরসভ করিরছ া তাি প্রতযারশত নয়, ক্ষস সম্পরকক সতকক োকরত হরব - এমনরক পরিরচত ব্যরি
বা সংস্থা ক্ষেরক হরলও।
o Uses odd email addresses (অ্সংগরতপূণ ক ইরমইল ঠিকানা):- ক্ষ সব ইরমইল সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠারনি নারমি
সারে অ্সংগরতপূণ ক বা ভুল বানান বা ব্যাকিণ ত্রুটি, অ্সামঞ্জস্য অ্রভবােন- অ্সংগরতপূণ ক সরেহযুি ক্ষটক্সট)
ির ়েরছ, তা আমরল না ক্ষনওয়া;
o Emails stressing urgency (অ্তীব িরুিী/এেরণ):- রবরশেত ািা নতুন মহামািী সংক্রান্ত তথ্য/রবরিেণ
ক্ষ ােণা করি এবং ব্যবহাকািীরক ক্ষকান রলরে রিক কিরত বা সাবস্ক্রাইব কিাি িন্য ব্যরিগত তথ্য সিবিাহ
কিরত বরল এ িাতীয় ইরমইলসমূহ আমরল না রনরয় সতকক োকরত হরব;
o Contains attachments (সংযুরি):- ইরমইরলি সারে সংযুরিগুরল রে প্রতযারশত না হয় তরব
সংযুরিগুরল ক্ষখালা ারব না। রে সরেহ হয় এবং ক্ষপ্রিক বন্ধু বা সহকমী হয় তরব এটিরক ক্ষখালাি আরগ াচাই
কিাি িন্য তারেি সারে প্রেম ক্ষ াগার াগ কিা ক্ষ রত পারি। সংযুরি আসরল প্রকৃত ক্ষপ্রিরকি কারছ ক্ষেরক
এরসরছ রকনা তা রনরিত হওয়া প্ররয়ািন;
o Embedded links (এরম্বি কিা রলংক):- সংযুি বা জুরি ক্ষেওয়া রলংক ক্ষেরক সতকক োকরত হরব।
‘রবজ্ঞাপন ক্ষেওয়া’ ঠিকানা প্রেত্ত রলেটিি সারে ক্ষমরল রকনা তা ক্ষেখাি িন্য ব্যবহািকািীি মাউসটিরক রলংরকি
উপরি ঘুরিরয় ক্ষেখা ক্ষ রত পারি। তরব রনিাপে রবকল্প হরে উদ্ধৃত সংস্থাি অ্র রশয়াল ওরয়বসাইরট স্বাধীনভারব
ক্ষনরভরগট কিা এবং ইরমরলি রলংক ব্যবহাি না কিা। এমনরক ব্যবহািকািী রে ক্ষকান malicious রলংরক
রিক করি এবং “404 ERROR – WEBSITE NOT FOUND" ক্ষনাটিশও ক্ষপরয় োরক তবুও
ব্যবহািকািী রিভাইস আক্রমরণি রশকাি হরত পারি;
o Fake information (রমথ্যা সংবাে বা তথ্য):- রমথ্যা সংবাে বা তথ্য সম্পরকক সরচতন োকরত হরব। শুধুমাে
ক্ষভরিভাইি উৎস ক্ষেরক প্রাপ্ত তথ্যরক রবশ্বাস কিরত হরব;
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o Provide sensitive information (সংরবেনশীল তথ্য প্রোন):- সংরবেনশীল তথ্য প্রোরনি িন্য
অ্নুরিাধগুরল সম্পরকক সতকক হওয়া - ক্ষ মন ব্যবহািকািীি নাম, পাসও ়োি ক বা ক্ষক্ররিট কারি কি রববিণ।
সাধািণত: ক্ষসবা োনকািী ক্ষকান প্ররতষ্ঠান ই-রমইরল/র ারন কখনই এই িাতী ়ে তথ্য রিজ্ঞাসা কিরব না এবং
তািা কখনও আপনাি পাসও ়োি ক বা রপন িানরত চায় না;
o Browser and plugins (ব্রোউিোর এিং প্লোগইি):-িোধোরণত ওজয়ি ব্রোউিোরিমূহ ইন্টোরজিট ক োগোজ োজগর
প্রথম পজয়ন্ট ভহজিজি োি জর। ব্রোউিোজরর ভিরোপত্তো ভিভিত রজত কডজিলপোরগণ ঘি ঘি আপজডট প্র োশ
জর, তোই ব্রোউিোর এিং প্রজয়োিিীয় প্লোগইিিমূহ ভিয়ভমত আপজডট রোখো িরুভর;
o Block Pop-ups (পপ-আপ ব্ল ) িোধোরণ ব্যিহোর োরী ভহজিজি ব্রাউিারি পপ-আপ ক্ষেখরলই রিক না কিা।
ব্রোউিোর পপ-আপগুভল িোধোরণত ভিজ্ঞোপি প্রিোজরর িন্য িতুি ব্রোউিোর উইজডো ওজপি জর এিং কিভশরিোগই
ক িল ভিরভি র এিং malicious িো অনুপযুি জন্টন্ট থো জত পোজর;
o Clear cookies (কুভ ি ভিয়োর রোখো):- অ োভিত কুভ ি ভিয়ভমত ভডভলট রো প্রজয়োিি; কুভ জি িোধোরণত
ব্যিহোর োরীর ভিভিন্ন তথ্য থোজ ক মি- ভিভদ িষ্ট ক োি ওজয়িিোইজট ব্যিহোর োরীর পছজের তোভল ো;
o Avoid torrenting sites (টজরভন্টং িোইট পভরহোর রো):- ফোইল কশ োভরং িোইট এিং টজরভন্টং িোইটিমূহ
পভরহোর রো উভিৎ। এি ল িোইট অন্যোন্য ব্যিহোর োরীজদর িোজথ ফোইল কশয়োর রজত পোজর;
o Download (ডোউজিজলোড):- প্রজয়োিিীয় ক োি িফটওয়যোর, অযোপ িো অভডও/ভিভডও শুধুমোত্র ট্রোজেড
িোইট/জেোর কথজ ডোউিজলোড রো;
o Logout (লগ আউট):-রনিাপে ক্ষকান সাইরট কা কসম্পােন ক্ষশরে অ্বশ্যই লগ আউট কিা;
o সিকারি ইরমইল নীরতমালা ২০১৮ অ্নুসিণ কিা।
১.১.২ Home-User (বারি ক্ষেরক ব্যবহািকািী)-রেি কিণীয়:
অ্রধকাংশ কমককতকা/কমকচািী এখন বারি ক্ষেরক কাি কিরছ। রবদ্যমান পরিরস্থরতরত রিরিটাল রবরশ্ব িোভি কথজ
ব্যিহোর োরীজদর অ্রতরিি ঝরুঁ ক সৃরষ্ট কিরত পারি। এ পরিরিরতরত রনম্নরলরখত রবেয়সমূহ ক্ষসই ঝরুঁ কগুরল হ্রাস কিরত
সহায়তা করি:
o প্ররতষ্ঠান কর্তকক প্রেত্ত ল্যাপটপ ব্যবহাি কিা ( রে সম্ভব হয়)- এটি ব্যরিগত করম্পউটারিি ক্ষচরয় আিও
শরিশালী সুিো প্রোন কিরব;
o রিভাইসটি সবসময় আপরিট িাখা- অ্পারিটিং রসরেমসহ ক্ষ সমস্ত সফ্টওয়যাি, সুিো আপরিট, অ্যারন্টম্যালও ়োি এবং প্যাচগুরল প্রর ়োগ কিা হর ়েরছ তা আপ-টু-রিট িরয়রছ মরমক রনরিত োকরত হরব;
o প্রারতষ্ঠারনক কারিি সারে সংর ারগি িন্য অ্নুরমারেত সুিরেত রিরমাট অ্যারক্সস সংর াগ ব্যবহাি কিা
প্ররয়ািন ( রে সম্ভব হয়)- এই সংর াগগুরলি ক্ষবরশিভাগই একটি এনরক্ররেি পর ়েন্ট-টু-পর ়েন্ট রভরপএন ক্ষসশন
সিবিাহ করি;
o সব কো িটিল Passphrases/Password ব্যবহাি কিা;
o রিরমাট অ্যাকরসস ক্ষসশরন সংযুি োকাকালীন সমরয় ব্যরিগত কািরণ ওরয়ব ব্রাউি না কিা-এটি রিরমাট
সংর ারগ স্থারপত ক্ষনটওয়াককরক সংক্রমন ঠারত পারি;
o সুিো রসরেমগুরল ক্ষ মন-অ্যারন্ট-ম্যালওয়যাি বা ায়ািওয়াল Disable না কিা;
o পাবরলক ওয়াই- াই ব্যবহাি করি কাি পরিচালনা কিা পরিহাি কিা;
o করম্পউটাি/ল্যাপটপ idle অ্বস্থায় রিরমাট সংর াগ বন্ধ িাখা এবং স্ক্রীনটিরক লক িাখা;
o পভরিোজরর িদস্য িো অন্য োউজ প্রভতষ্ঠোি কৃতি িরিরোহকৃত ভডিোইি ব্যিহোজরর অনুমভত িো কদওয়ো;
o পভরিোজরর সেস্যরেি সারে পাসও ়োি ক ক্ষশয়াি না কিা;
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o Shared Device এ পোিওয়োড ি িংরক্ষণ িো রো;
o Two-Factor Authentication এিোিল রোখো- Two-Factor Authentication ব্যরিগত তরথ্যি সুিোয়
একটি অ্রতরিি প্ররতিো স্তি রনরিত করি। ব্যরিগত এবং োপ্তরিক অ্যাকাউন্টগুরলি িন্য সব কো TwoFactor Authentication অ্রেনটিরকশন ব্যবহাি কিা;
o মোভিফোংশিোল ভডিোইি ক মি: কটো ভপয়োর ব্যিহোজরর কক্ষজত্র িতি তো অিলম্বি রো (গুরুত্বপূণ ক তথ্যোভদ
ফজটো ভপয়োজরর কমমভরজত িংরভক্ষত থো জত পোজর);
o ভরমুিল ড্রোইি স্ক্যোি িো জর ব্যিহোর রো কথজ ভিরত থো ো;
o রপরস স্পীি বুোি বা িযাম রিনাি ব্যবহাি ক্ষেরক রবিত োকা;
২.০ সামারিক ক্ষ াগার াগ মাধ্যম ব্যবহারিি সতককতা:
িোমোভি ক োগোজ োগ মোধ্যম ব্যিহোজর ক মি উপ োভরতো রজয়জছ কতমভি অিতি তোর োরজণ অজি কক্ষজত্র
ব্যিহোর োরীজদর কিোগোভিজতও পিজত হজয়। গুিজির অজি ঘটিো িোমোভি ক োগোজ োজগর মোধ্যজম কিভশ ঘটজছ। আর
ব্যিহোর োরীরর অযো োউন্টটি ভদ হযো ড হজয় োয় কি কক্ষজত্র িটিলতোর কশষ কিই। ক োভিড-১৯ প্রোদুিিোজি িোমোভি
ক োগোজ োগ মোধ্যজম অজি ভমথ্যো এিং ভূয়ো তথ্য ছিোজিো হজে। ব্যিহোর োরীজদর আগ্রহজ
োজি লোভগজয় িোইিোর
অপরোধীরো িোমোভি ক োগোজ োগ মোধ্যজমও ভিভিন্ন অপরোধ এিং িোভলয়োভতর আশ্রয় ভিজে। কি লজক্ষয িোি িক্ষভণ িোজি
িোমোভি ক োগোজ োজগর ক জ োজিো মোধ্যম ব্যিহোজরর কক্ষজত্র িত ি থো জত হজি। ক োিটি গুিি আর ক োিটি িতয তো
কিোঝোর পোশোপোভশ ব্যভিগত এিং প্রোভতষ্ঠোভি অযো োউন্টটি োজত ভিরোপদ থোজ কিই ভিষজয়ও িোিধোিতো অিলম্বি রো
িরুভর। এ কক্ষজত্র িোধোরণ ব্যিহোর োরীরো ভিজনোি ভিষয়িমূহ অনুিরণ রজত পোজর:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

সিকারি প্ররতষ্ঠারন সামারিক ক্ষ াগার াগ মাধ্যম ব্যবহাি রনরে করশকা ২০১৯ অ্নুসিণ কিা;
সামারিক ক্ষ াগার াগ মাধ্যরম অ্পরিরচত ব্যরিি ক্ষেন্ড রিকুরয়ে গ্রহণ কিা ক্ষেরক রবিত োকা;
প্রাইরভরস ক্ষসটিংস থো থিোজি কিট রো এিং ভিয়ভমত পরীক্ষো রো;
ক্ষ ক্ষকান ক্ষপারেি ভিউয়োর িঠি িোজি ভিি িোিি রো;
ক
ক্ষেন্ডরলে অ্গানাইি
কিা;
সামারিক ক্ষ াগার াগ মাধ্যরম প্রভতষ্ঠোজির পূব কানুরমােন ব্যতীত ক্ষকান তথ্য বা অ্রভর াগ ক্ষশয়াি কিা ক্ষেরক
রবিত োকা;
একাউন্ট হযাকি হওয়া ক্ষেরক িো ক্ষপরত শভিশোলী পাসওয়াি ক ব্যবহাি কিা;
লগ-ইি এর কক্ষজত্র Two-Factor Authentication িোলু রোখো;
দীঘ ি ভদি এ ই পোিওয়োড ি ব্যিহোর িো রো;
ভিন্ন ভিন্ন কিোস্যোল ভমভডয়োর এ োউজন্ট ভিন্ন ভিন্ন পোিওয়োড ি ব্যিহোর রো;
ক োি কপোজের ট্যোভগং অপশজি ব্যিহোর োরীর অনুজমোদজির ভিষয়টি ভিিত রো;
ক োি কপোজে লোই , জমন্ট ইতযোভদর ভিষজয় িতি তো অিলম্বি রো;
ব্যভিগত তথ্যোভদ কগোপি রোখো;
অ্ন্য রিভাইরস রনি একাউন্ট ব্যবহাি ক্ষশরে আইরি লগ আউট কিা;
রবরভন্ন ক্ষমাবাইল এরিরকশন ব্যবহারি সতকক োকা;
কিোস্যোল ভমভডয়োয় এ োউন্ট পভরিোলিোয় আপজডজটড ব্রোউিোর/অযোপি ব্যিহোর রো;
কিোস্যোল ভমভডয়োয় প্র োভশত ক ক োি তজথ্যর ভিভত্তজত ক োি ো িক্রম গ্রহণ রোর পূজি ি তোর উৎি/িঠি তো
োিোই রো;
“সতয-রমথ্যা াচাই আরগ, ইন্টািরনরট ক্ষশয়াি পরি” এই কলোগোিটির রভরত্তরত সামারিক ক্ষ াগার াগ মাধ্যরম
ক্ষকান রকছু ক্ষশয়াি কিাি আরগ াচাই রো।
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৩.০ স্মাট কর ান ব্যবহারি সতককতা:
িতিমোি তথ্যপ্রযুভির যুজগ স্মোট িজফোি প্রভতভদজির িঙ্গী। এটি ছোিো আমোজদর এ মুহূতিও িজল িো। স্মোট িজফোজির ভিরোপত্তোর
ভিষয়টিও এখি গুরুত্বপূণ ি। কডস্ক্টপ ভ ংিো ল্যোপটজপর ইন্টোরজিটভিভত্ত অজি োিই এখি মোনুষ স্মোট িজফোজি িম্পন্ন
জর থোজ । স্মোট ি কফোজি ইন্টোরজিট ব্যিহোজরর ফজল িোইিোর অপরোধীরোও কিশ িভক্রয়। ফজল িত িতো অিলম্বি িো রজল
িোইিোর অপরোধীরো খুি িহজিই তোজদর উজেশ্য পূরণ রজত পোজর। এ ভিষজয় ভিজনোি ভিষয়িমূহ অনুিরণ রো উভিত:
o ভডিোইজি শভিশোলী এিং িটিল পোিওয়োড ি িো িোজয়োজমভট্র অজথিটিজ শি ব্যিহোর রো। পোিওয়োড ি ভিধ িরণ
রোর কক্ষজত্র কফোি িম্বর, িন্ম-তোভরখ ইতযোভদ ব্যিহোর িো রো;
o Anti-Theft Feature ব্যিহোর রো- এজত হোভরজয় োওয়ো কফোিটি খুজঁজত িহিতর হয়;
o অপোজরটিং ভিজেম এিং ব্যিহৃত অযোপিমূহ ভিয়ভমত আপজডট রোখো;
o ক্ষভরিভাইি ক্ষোি (গুগল ক্ষি ক্ষোি, অ্যাপরলি অ্যাপরোি ইতযারে ) ক্ষেরক এপস ইন্সটল কিা;
o এপস ইন্সটরলি সময় ক্ষ ারনি কযারমিা, কন্টযাক্ট, গ্যালারি ইতযারে অ্নুমরতি রবেরয় িতি থো ো;
o পাবরলক ওয়াই- াই এবং হটস্পট ব্যবহাি করি আরে কক ক্ষলনরেন, োপ্তরিক কা কক্রম রকংবা ক্ষগাপনীয় কা কক্রম
পরিচালনা না কিা;
o রিভাইস ট্রারকং চালু িাখা;
o অপ্রজয়োিজি ব্লু-টুথ িো কলোজ শি িোভিিি অি িো রোখো;
o অ্পরিরচত ব্যরিরক ভিজির স্মাট কর ান ব্যবহাি কিরত ক্ষেওয়া ক্ষেরক রবিত োকা;
o স্পযাম কল বা রলংরক রিক কিা ক্ষেরক রবিত োকা;
o গুরুত্বপূণ ি তথ্যোভদ এিভক্রজেড অিস্থোয় রোখো;
o স্মোট ি কফোজি অপভরভিত কমজিজির ভরপ্লোই িো কলোিিীয় অফোজরর ভিষয়িমূহ এভিজয় িলো;
o কিভরফোইড/ট্রোজেড এভন্ট-ম্যোলওয়যোর অযোপ ব্যিহোর রো।
৪.০ রিভাইরস সাইবাি আক্রমণ/ম্যালওয়যাি আক্রমরণি সাধািণ লেণসমূহ:
আক্রমণকািীি েেতাি উপি রনভকি করি কখনও কখনও ব্যবহািকািী আক্রমরণি লেণসমূহ ক্ষেখরত পায় না। রকছু
ক্ষেরে রনম্নরলরখত সাধািণ লেণগুরল পরিলরেত হয়:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

পপ-আপ উইরন্ডাগুরল স্বয়ংভক্রয়িোজি ওরপন হওয়া া পূরব ক রছল না;
ব্রাউিারিি ক্ষহামরপরিি পরিবতকন;
ব্রোউিোজর স্বয়ংভক্রয়িোজি ক োি টুলিোর যুি হওয়ো;
অ্প্রতযারশত রসরেম এবং অ্যারিরকশন আচিণ এবং /অ্েবা রসরেম ক্রযাশ;
অ্িানা ক্ষপ্রাগ্রামসমূহ রসরেরম চারলত হওয়া;
অ্যারন্ট-ম্যালওয়যাি স্বয়ংরক্রয়ভারব Disable হরয় াওয়া;
করম্পউটাি কমকেমতা ধীি হরয় াওয়া;
অ্ননুরমারেত পাসওয়াি ক পরিবতকন অ্েবা পাসওয়াি ক পরিবতকন বা Validation এি িন্য অ্প্রতযারশত অ্নুরিাধ;
ফোইল/জফোল্ডোর িো কেোজরি ড্রোইি এিভক্রজেড হজয় োওয়ো িো খুলজত িো পোরো;
অপ্রতযোভশত ফোইল ভডভলট িো িজন্টজন্টর পভরিতিি;
ইন্টোরজিট িোি িিমূহ Redirected হওয়ো;
অিোিো এভন্ট-িোইরোি িফটওয়যোর স্বয়ংভক্রয়িোজি স্ক্যোভিং শুরু হওয়ো;

৫.০ রিভাইরস সাইবাি আক্রমণ/ম্যালওয়যাি আক্রমণ হরল তাৎেরণক কিণীয়:
o রিভাইসটিরক ইন্টািরনটসহ সব ধিরণি ক্ষনটওয়াকক ক্ষেরক সংর াগ রবরেন্ন কিা;
o ক্ষ ক্ষকান প্রকাি রিরমাট অ্যারক্সস ক্ষসশরনি সংর াগ রবরেন্ন কিা;
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o রিভাইসটি বন্ধ কিা;
o সরেহিনক কা কক্রম রলরপবি কিা;
o ক্ষসবা প্রোনকািী বা প্ররতষ্ঠারনি রনিাপত্তা শাখাি সারে ক্ষ াগার াগ কিা।
৬.০ উপিংহোর:
িোইিোর ভিরোপত্তোর হুমভ ক্রমবধ কমান রিরিটাইরিশন এবং নতুন প্রযুরিি সারে পরিবরতকত হরে। বতকমান ক্ষকারভি-১৯
পরিরস্থরতরত সাইবাি অ্পিাধীিা ক্ষবশ সরক্রয়। রিরিটাল রিভাইস ব্যবহািকািীরেি এ মহামািীি সময়সহ সাবেরণক
উরিরখত কিণীয়সমূহ অ্নুসিণ কিা উরচৎ। সাধািণ ব্যবহািকািীরেি রিরিটাল রনিাপত্তাি প্রােরমক রবেয়সমূরহি উপি
প্ররশেণ গ্রহণ করি আপরিরটি োকা প্ররয়ািন। ব্যবহািকািীিি সরচতনতাই সাইবাি আক্রমরণি রবরুরি ক্ষসিা প্ররতিো।
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