
প্রশ্ন ১) ফেসবুক আইডি হ্যাক হ্লে করণীয়?    

উত্তরঃ ফেসবুক আইডি হ্যাক হ্লে ডিলের কাজগুলো করলে হ্ল ঃ 

১. প্রথলে http://www.facebook.com/hacked ডেলে প্রল শ করুি। 

২. এরপর “My account is compromised”  াটলি ডিক করুি। হ্যাক হ্ওয়া অ্যাকাউলের েথ্য োওয়া হ্লে 

ফসখালি উলেখ করা দুটি অ্পশলির (ইলেইে  া ফোি িম্বর) ফে ফকালিা একটির ইিেরলেশি ডিি।  

৩. প্রিত্ত েথ্য সঠিক হ্লে প্রকৃে অ্যাকাউেটি ফিখাল  এ ং আপিার  েতোি অ্থ া পুরােি পাসওয়াি ত োইল । 

এখালি আপিার পুরােি পাসওয়াি তটি ডিলয় কডেডিউ করুি।  

৪. হ্যাকার েডি ইলেইে অ্যালেস পডর েতি িা কলর থালক েল  আপিার ইলেইলে ডরকভাডর অ্পশি পাঠালিা হ্ল । 

এর োধ্যলে অ্যাকাউে উদ্ধার করা সম্ভ ।  

৫. হ্যাকার েডি ইলেইে অ্যালেস, ফোি িম্বরসহ্ েগইি করার জন্য প্রলয়াজিীয় েথ্য পডর েতি কলর থালক েল  

Need another way to authentication? -> Submit a request to Facebook এ ডিক করলে ফেসবুক 

ফপ্রাোইেটি উদ্ধালরর জন্য প্রলয়াজিীয় েথ্য ও আইডি সর রালহ্র েে ত পূরলণর োধ্যলে হ্যাকি অ্যাকাউে উদ্ধার 

করা সম্ভ ।  

ফসাশ্যাে ডেডিয়া হ্যাডকংলয়র ডশকার হ্লে আপডি স্বশরীলরও ডসআইডির সাই ার পুডেশ ফসোলর ডগলয় অ্ডভলোগ 

জািালে পালরি। এছাড়া ফোগালোগ করলে পালরি ০১৭৩০৩৩৬৪৩১ িম্বলর অ্থ া smmcpc2018@gmail.com 

ঠিকািায় ড স্তাডরে ইলেইে করলে পালরি। সল তাপডর ফেসবুক হ্যাক হ্লে েে দ্রুে সম্ভ  ডিকটস্থ থািা পুডেশলক 

অ্ ডহ্ে করুি। 

 

প্রশ্ন ২) ফেসবুলকর পাসওয়াি ত ভুলে ফগলে আেরা ডক কর ?  

উত্তরঃ ফেসবুলকর পাসওয়াি ত ভুলে ফগলে িতুি পাসওয়াি ত ফসট করার জন্য ডিলের ধাপগুলো অ্নুসরণ কর । িতুি 

পাসওয়াি ত ফসট করার জন্য আপিালক forgotten password বা recovery your account ডেংলক ডিক করলে 

হ্ল ।  

এরপর Password rest option ডসলেক্ট করুি। এ ার আপডি reset your password িালে একটি ফপজ ফিখলে 

পাল ি। এখালি আপিালক ডসলেক্ট করলে হ্ল  verification code আপডি ডকলসর োধ্যলে ফপলে োি। 

েডি Email ID এর োধ্যলে verification code ফপলে োি োহ্ালে send code via email ডসলেক্ট করুি। আর 

েডি Mobile SMS এর োধ্যলে ফপলে োি োহ্ালে Send code via SMS ডসলেক্ট করুি। আপিার কালছ ফেটা 



সহ্জ েলি হ্য় ফসটা ডসলেক্ট করুি।লেটালে আপডি ফকািটি ফপলে োি ফসটা ডসলেক্ট কলর ডিলে থাকা Continue 

 াটুলি ডিক করুি। 

Security  া Verification ফকাি কডপ করুি। Continue  াটুলি ডিক করার পলর ফেসবুক এর ফথলক ৬ 

ডিডজলটর একটি ফভডরডেলকাশি ফকাি পাঠালিা হ্লয়লছ আপিার ইলেইে একাউলে  া ফো াইে িম্বালর। আপডি 

ফসই ৬ ডিডজলটর ফকািটি কডপ কলর ডিি। 

Verification ফকাি ডিি। ফেসবুক ফথলক আপিালক ফে ৬ ডিডজলটর Verification code ফো াইে িম্বালর  া 

ইলেইে একাউলে ফসটা enter security code অ্পশলি  ডসলয় ডিলে থাকা Continue  াটুলি ডিক করুি।  

New Password ফসট করুি। Verification ফকাি সঠিক ভাল  ফিওয়ার পলর আপিালক পলরর ফপলজ আপিালক 

new password ফসট করার জন্য  ো হ্ল । ফসখালি আপডি িতুি পাসওয়াি ত ডেলখ Continue  াটুলি ডিক 

করুি। স্বাগেে আপিার আপিার পুলরালিা পাসওয়াি ত ফেঞ্জ হ্লয় ফগলছ। এ ার আপডি ফেসবুলক েগইি করার সেয় 

িতুি পাসওয়াি ত ব্য হ্ার কলর েগইি করল ি। 

 


