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ফেসবুক ব্যবহারকারীদের জন্য ফেসবুক কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ তাদের ওদেব সাইট (www.facebook.com)-এ  প্রকাশিত 

কশতপে শিদেিৃিা সমূদহর হুবহু বঙ্গানুবাে শিদে ফেো হদ া। এটি ফেসবুক কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ ইংদরজীদত প্রকাশিত তদের বাং া 

অনুবাে মাত্র। তে সমূদহর জন্য এ কার্াৃ ে অথবা বাং াদেি সরকার ফকািভাদবই োেবদ্ধ িে। এই শিদেিৃিা সমূহ সরাসশর 

ফেসবুক কর্তপৃদক্ষর শিকট শরদপাট ৃকরার ফক্ষদত্র প্রদর্াজয। র্াচাই করার সুশবধাদথ ৃসংশিষ্ট শ ংকসমূহ শিদে সংযুক্ত করা হদেদে। 

শ ংকগুদ া ফ া ার জন্য  (Ctrl + মাউদসর বাম বাটি ) একদত্র ব্যবহার ও শিক করুি | 

অশধকতর তে বা সহােতা প্রাশির জন্য এ কার্াৃ দের ওদেব সাইট (www.cca.gov.bd) এ শভশজট করুি অথবা 

ফর্াগাদর্াগ করুি- 

ই-ফমই ঃ info@cca.gov.bd  

ফোিঃ +৮৮০২৫৫০৬৮১৯ 

 

আপিার ফেসবুক আইশি ‘হযাকি’ অথবা আপিার অনুদমােি ব্যশতত অপর  ফকাি ব্যশক্ত কর্তকৃ ব্যবহৃত হদ  এর শবরুদদ্ধ 

শকভাদব ফেসবুক কর্তপৃদক্ষর শিকট শরদপাট ৃকরদবিঃ   

র্শে আপিার শবশ্বাস জদে ফর্, আপিার ফেসবুক একাউন্ট অববধভাদব ‘হযাকি’ অথবা শিেন্ত্রণ গ্রহণ করা হদেদে, তদব এই শ ংক     

(https://www.facebook.com/hacked) খুলুি এবং শিদোক্ত ব্যবস্থা শিি।  

 ‘My Account is compromised’ বাটদি শিক করুি।  

 পরবতী ধাদপ আপিার শিজ ফপ্রাোইদ র অন্তর্ভকৃ্ত ‘Email Address’ অথবা  ‘Phone number’ শ দ  

‘Search’ বাটদি শিক করুি।  

 

 

ফেসবুক কর্তপৃক্ষ আপিার একাউদন্টর ‘পাসওোি’ৃ পশরবতিৃ করার অনুদরাধ করদব এবং আপিার সাম্প্রশতক ‘ গ-ইি’ কমকৃান্ড 

পর্াৃদ াচিা করদব।(https://www.facebook.com/help/131719720300233) 

শিদোক্ত কারণ সমূহ আপিার ফেসবুক একাউন্ট ‘হযাকি’ হবার সম্ভবিা শিদেিৃ কদরঃ 

 আপিার ‘ই-ফমই ’ অথবা ‘পাসওোি’ৃ পশরবতিৃ করা হদেদে। 

 অিাকাশিত বা অপশরশচশত ব্যশক্ত/ব্যশক্তগদণর শিকট ‘ফেন্ড শরদকাদেম্ট’ পাঠাদিা হদেদে। 

 আপিার দ্বারা শ শ ত িে এরুপ ফমদসজ (messages) পাঠাদিা হদেদে। 

http://www.cca.gov.bd/
mailto:info@cca.gov.bd
https://www.facebook.com/hacked
https://www.facebook.com/help/131719720300233
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 আপিার দ্বারা শ শ ত িে এরুপ ফেসবুক ‘ফপাস্ট’ সৃজি করা হদেদে। 

 

 

আপিার ফেসবুক একাউন্ট সুরশক্ষত রা ার জন্য এই শিদেিৃিা (Tips) সমূহ ব্যবহার করদত পাদরি। 

(https://www.facebook.com/help/379220725465972?helpref=faq_content) 

 

https://www.facebook.com/help/379220725465972?helpref=faq_content
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শিরাপত্তা টিপস্ : 

শিদের ৬ টি শবষে আপিার ফেসবুক একাউন্টদক সুরশক্ষত করদত পাদর: 

১. ‘পাসওোি’ৃ সুরশক্ষত করুি 

(https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=password) 

 

 ফেসবুক পাসওোি ৃঅি াইদি অন্য ফকাথাও ব্যবহার করা হদত শবরত থাকুি। 

 ফেসবুক ‘পাসওোি’ৃ ফকাি অবস্থাদতই ‘ফিোর’ করদবি িা। শুধু আপশি এবং আপশিই ‘পাসওোি’ৃ জািদবি। 

 ‘পাসওোি’ৃ-এ আপিার িাম অথবা সাধারণভাদব ব্যবহৃত িব্দ (Common word) ব্যবহার করা হদত শবরত 

থাকুি। ‘পাসওোি’ৃ এমি িব্দ দ্বারা গঠিত হওো উশচৎ র্া সহদজ অনুদমে িে। 

 

https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=password
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২। অশতশরক্ত শিরাপত্তা শেচার ব্যবহার করুি। 

(https://www.facebook.com/help/413023562082171?helpref=page_content) 

 

৩। আপিার ই-ফমই  একাউন্ট সুরশক্ষত শক-িা শিশিত ফহাি। 

৪। র্শে আপিার ব্যবহৃত কশিউটার অন্য ফকাি ব্যশক্ত ব্যবহার কদরি, তদব প্রশতবার ফেসবুক একাউন্ট ‘ গ-ইি’-এর ফক্ষদত্র 

প্রশতবার ‘ গ-আউট’ করদবি। র্শে ফকাি কারদি ‘ গ-আউট’ করদত ভুদ  র্াি তদব অন্য ফকাি কশিউটার শিভাইস হদত 

তৎক্ষিাৎ’ গ-আউট’ করুি। 

(https://www.facebook.com/help/211990645501187?helpref=page_content) 

 

 

https://www.facebook.com/help/413023562082171?helpref=page_content
https://www.facebook.com/help/211990645501187?helpref=page_content
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৫। কশিউটাদর অযাশন্ট-ভাইরাস (Anti-virus) সেটওোর ব্যবহার করুি। 

৬। ফকাি শকছু িাউিদ াি করার পূদব ৃভাদ াভাদব ফভদব শিি। 

 

দ্রষ্টব্যঃ ফেসবুদক একাউদন্টর জন্য ব্যবহৃত আপিার ই-ফমই  অযাদেস পশরবতিৃ করা হদে থাকদ  আপশি পুিরাে পূদবরৃ ই-

ফমই  অযাদেস এ শেরদত পারদবি। র্শে আপিার ফেসবুক একাউদন্ট ব্যবহৃত  ই-ফমই  অযাদেস পশরবতিৃ করা হদে থাদক, 

ফেসবুক কর্তপৃক্ষ আপিার পূববৃতী ই-ফমই  অযাদেস-এ ‘শবদিষ শ ংক’ সহ ই-ফমই  ফমদসজ ফপ্ররণ করদব।  উক্ত শ ংক-এ  

শকি কদর হযাক এর পূদব ৃব্যবহৃত ই-ফমই  অযাদেস শেদর পাদবি এবং একাউন্ট সুরশক্ষত করদত পারদবি। 
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