গভ�পােতর জন� িড�জটাল সুর�া/ �া��
সং�া� েগাপনীয়তা

অনলাইেন িনরাপদ থাকা এবং আপনার েখাঁজ ও গিতিবিধ ব���গত রাখা স�েক� পরামশ:�

1) েফান কল
ক েফান কেলর জন� আপনার েমাবাইল ন�র ব�বহার করার পিরবেত� Google Voice ব�বহার ক�ন যা
িবনামূেল� উপলভ� অথবা Hushed/ Burner-এর মেতা েপইড অ�াপ ব�বহার ক�ন।

2) েমেসজ করার অ�াপ
ক আপনার েমেসজ যােত েফােনর েকা�ািনর সােথ েশয়ার না হয় তার জন� Signal অথবা
মেতা এ�-ট�-এ� এন��ে�ড চ�াট ব�বহার ক�ন।

WhatsApp–এর

খ আপনার িডভাইেস েজারদার িপন ব�বহার ক�ন এবং Signal-এ সামিয়ক েমেসজ চালু ক�ন যােত
অন� েকউ আপনার েমেসজ পড়েত না পাের।

3) িপিরয়ড ��াকার
ক আপনার িপিরয়ড ��ািকং অ�াপ িডিলট ক�ন অথবা Euki-এর মেতা েগাপনীয়তা েক��ক অ�াপ
ব�বহার ক�ন।

4) েমাবাইল িব�াপেনর আইিড ব� ক�ন
ক আপনার েমাবাইল িব�াপেনর আইিড ব� ক�ন যােত িব�াপনদাতা ও যারা অ�াপ ৈতির কের আপনার
অনলাইেনর গিতিবিধ অনুসরণ করেত না পাের।
খ iPhone-এর জন� ব� ক�ন: েস�টংস > েগাপনীয়তা > িব�াপন > িব�াপেনর সীিমত ��ািকং চালু
ক�ন
গ Android-এর জন� ব� ক�ন: েস�টংস > Google > িব�াপন > ব� ক�ন

5) পছ�সই িব�াপন ও কুিকজ এর িবক� ব� ক�ন
ক Google, Facebook এবং Instagram েথেক আপনার পছ�সই িব�াপন েদখার িবক��ট ব� ক�ন।
খ যখনই স�ব থাড�-পা�ট� কুিকজ এর িবক��ট ব� ক�ন।

6) েলােকশন েশয়ার করা ব� ক�ন
ক িবেশষ কের গভ�পােতর ি�িনেক যাওয়ার সমেয়, েলােকশন েশয়ার করা ব� ক�ন।ব� অ�াপ
েয�িল আপনার েলােকশন চায় এটা ছাড়া ভােলাই কাজ কের িক� েলােকশন একবার েশয়ার

করেল েসই তথ� িডিলট করার বা েফরত পাওয়ার আর েকানও উপায় েনই।
খ iPhone-এর জন� েলােকশন ব� ক�ন: েস�টংস > েগাপনীয়তা> েলােকশন
গ Android-এর জন� েলােকশন ব� ক�ন: েস�টংস > বােয়ােম��ক/ সুর�া > অ�াপ এর অনুমিত > েলােকশন

7) বােয়ােম��ক আইিড
ক গভ�পােতর ি�িনেক যাওয়ার সমেয়, আইন �েয়াগকারী সং�া েথেক আটকােল ‘েফস আইিড’ বা
‘িফ�ারি��’ িদেয় আনলক করা ব� ক�ন।

8) ওেয়ব �াউজার
ক Google-এ েখাঁজার পিরবেত� আপনার কমিপউটাের DuckDuckGo এবং Tor অথবা আপনার েফােন
Firefox Focus-এর মেতা েগাপনীয়তা েক��ক �াউজার ব�বহার ক�ন।এছাড়াও পূববত�
�
েখাঁজ মুেছ েফল
িন��ত ক�ন এবং ইনকগিনেটা েমােড �াউজ ক�ন।

9) ইেমল েযাগােযাগ
ক এক�ট িবক� ইেমল আইিড ৈতির ক�ন যা আপিন েলাকজনেক িদেত পারেবন। Protonmail ও
Tutanota ইেমল পিরেষবা িবনামূেল� উপলভ� যারা এমন েগাপনীয়তা সুর�া �দান কের যা িকনা Googleএর মেতা আরও �চিলত পিরেষবাকারী �দান কের না।

10) শারীিরক সুর�া
ক ি�িনেকর বাইের িবে�াভকারীেদর িবষেয় িচি�ত? িনেজর পিরচয় েগাপন রাখেত র�ঙন চশমা,
এক�ট �িড, ট�িপ এবং আপনার মা� িনেয় আসেবন।

