
শিক্ষার্থীদের শিজ্ঞাশিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ 

রংপুর  

প্রশ্নঃ কেউ যশে আমার আইশি হ্যাে েদর বা আমার নাদম আইশি ততরী েদর তদব শে েরদত পাশর? হ্যােি আইশি শে উদ্ধার 

েরদত পারদবা?  

উত্তরঃ আমরা অনেক সময় ফেসবুক আইডি হ্যাডকিং এর ঘটো ফেনে থাডক অথবা অন্য কানরার ছডব োম ডেনয় অনেনক ফেসবুক 

আইডি খুনে তানক ডবব্রত করনত ফেডে। ফেসবুনক আপোর োনম ফকউ ফেক আইডি খুেনে ডকভানব ডরনপাট ট করনবে এটা সকনের 

ফেনে রাো ভাে। প্রথনম ফেই আইডিনত ডরনপাট ট করনত চাে তার ফপ্রাোইনে োে। এবার ওপর ফথনক More অপশানে ডিক 

করুে। এবার Find support or report profile ডিক করুে। এোনে অনেক গুনো অপশে পানবে সব গুনোর অথ ট 

সিংনেনপ ডেনচ বো হ্েঃ  

 

Pretending to be someone 

েডে ফকউ আপোর োনম ফেক ফেসবুক আইডি ফোনে তাহ্নে Pretending to be someone ডিক কনর ডেনচ 

ফথনক me ডসনেক্ট করুে। 

েডে ফকউ আপোর বন্ধুর োনম ফেক ফেসবুক আইডিনোনে তাহ্নে A friend ডিক কনর আপোর বন্ধুনক সাচ ট কনর ডসনেক্ট 

করুে। 

Fake account 

েডে ফকাে আইডিনত ফেনেে তার ছডব ফেই শুধু ফুে/পাডে বা অন্য ডকছুর ছডব  তেে তানক Fake account  শহ্িাদব ডরনপাট ট 

করনত পানরে। 

Fake name 

েডে ফকউ আপোর োনম আইডি ফোনে বা অন্য ফকাে  োনম আইডি ততরী কনর আপোনক ডরকুনয়স্ট পাঠায় তেে Fake name 

শহ্িাদব ডরনপাট ট করনত পানরে। 

 

হ্যােি আইশি পূনরুদ্ধারঃ  

হ্যােি আইশি উদ্ধার েরার িন্য https://www.facebook.com/hacked শিঙ্ক টি প্রর্থদম ওদপন েরদত হ্দব। 

এরপর “My Account is Compromised”-বাটদন শিে েরদত হ্দব। পরবতী ধাদপ শনি কপ্রাফাইদির অন্তর্ভকূ্ত 

‘Email Address’ অর্থবা ‘Phone Number’ শিদে Search বাটদন শিে েরার পর কফিবুে ের্তপূক্ষ 

‘পািওয়াি’ূ পশরবতনূ েরার িন্য অনুদরাধ েরদব। এেটি Security Code উদ্ধারোরীর ‘Email Address’ অর্থবা 

‘Phone Number’ এ যাদব এবং নতুন ‘পািওয়াি’ূ এর িন্য অনুদরাধ েরদব। আর এইভাদব হ্যােি আইশি উদ্ধার েরা 

িম্ভব।  

       

প্রশ্নঃ কেউ যশে কোন Link পাঠায় তদব কিই Link এ click েরব শে?   

উত্তরঃ কেনোই সনেহ্েেক ফকাে ডেিংনক ডিক করা োনবো। বিা হ্দে, “র্থাদমা, ভাদবা ও িংদযাগ োও”। েডে ঘডেষ্ঠ ফকাে বন্ধু 

বা ফেসবুক বন্ধুর কাছ ফথনক ফকাে ইনমইে, ফমনসঞ্জানর বাতটা, বা ফপাস্ট পাে, ো হ্য়নতা তার স্বাভাডবক আচরনের সনে ফমনে ো, 

সবনচনয় ভানো হ্নব ফসটায় ডিক ো করা বা সাড়া ো ফেয়া। ফেমে, ফকউ হ্ে়নতা ডেেনত পানর ফে, ফস ফকাথাও ফবড়ানত ডিনয় 

ডবপনে পনড়নছ অথবা আপোর ফমনসঞ্জানর এমে একটি ডেিংক পাঠিনয়নছ, োর ফকাে কারে ফেই। এনেনে তানক আোোভানব 

একাউনে েক কনর বা বাতটা পাঠিনয় ডেডিত হ্নত হ্নব।  

 

 


