৪.
িনেজর �াউসার অেভদ্য কের
তু লু ন
আপনার �াউসার হেলা ই�ারেনেটর �েবশপথ, এবং যিদ আপনার সে�হ
েয �াউসার এর মাধ্যেম আপনার স�েকর্ অেনক তথ্য ই�ারেনট এ চেল
যাে� তাহেল আপনার ভাবনা একদম �ক।
আপনার �াউসার আপনার স�ে� অেনক তথ্য েজেন েফেল - আপনার
অবি�িত, আপিন িক সাচর্ কেরন, িক িক ওেয়বসাইট েদেখন - এই সব
টু কেরা টু কেরা তথ্য িমিলেয় আপনার ব্যাপাের অেনক িকছু জানা েযেত
পাের।
আমােদর পরামশর্ আপিন িকছু "এ�েটনশন" এবং "অ্যাড অন"(এই
�েলা েছাট ে�া�াম যা সহেজই �াউসার এ ইন�ল করা যায় এবং আপনার
�াউসার এর েগাপনীয়তায় বৃি� কের) িনেজর �াউসার এ ইন�ল করেত
পােরন।

৫.
যা িশখেলন অন্যেদরও জানান

িব�াপন আটকােত ইন�ল কর�ন
uBlock Origin

আপনার কেনকশন �িল যত টা স�ব
সে�তা�ের রাখার জন্য েযখােন
েযখােন স�ব HTTPS Everywhere
ইন�ল কর�ন। এ� এক� এরকম
�াউসার এ�েটনশন যা আপনার
ওেয়বসাইট েদর সােথ েযাগােযাগ বাতর্ া
েক েগাপনীয় এবং সুরি�ত রাখেত
সাহায্য কের।

আপিন িক েপা� এবং ছিবেত ট্যাগ কের িনেজর অজাে�ই আপনজন
েদর ই�ারেনট এ উপল� েডটার মা�া বািড়েয় িদেয়েছন? তাহেল ওেদর
অনট্যাগ কের ওেদর েডটা আর িনেজর মেনর ভার লঘু কের েফলুন।

িনেজর �াটর্েফােনর েডটা েক সাদৃশ্য কর�ন

অনলাইন হেলই েয আপনােক সবর্� িব�াপন �েলা
অনুসরণ কের তােত কী আপনার অ�ি� হেয়? আপিন
চান না েয আপনার অনলাইন কাযর্কলাপ েরকডর্ করা
েহাক? আপনার ব্যি�গত তথ্য সুরি�ত রাখেত চাইেছন
অথচ বুঝেত পারেছন না েয েকাথা েথেক �র� করেবন?
আমরা এখােন সাহায্য করেত এেসিছ!

এ� েকবল আপনার তথ্য সং�হ করা নয়। িবে�ষকরা এই তথ্য সংযু�
কের আপনার পিরিচত েলােকেদর ে�াফাইল ৈতির কের - তারা েফসবুেক
থাকুক বা না থাকুক।

�াটর্েফান ত্যাগ কের �ফায় িগেয় থাকার েকােনা দরকার
েনই। আপনার েফােন এই িকছু সহজ পিরবতর্ ন কের
আপিন িনেজর ব্যি�গত েডটা সুরি�ত রাখেত পােরন।

আমােদর ব�ু বা�ব, আ�ীয় �জন এবং সহকমর্চারীেদর ও এই উেদ্যাগ
এ সািমল করা অত্য� �র��পূণ।র্ সবাই এক সােথ েচ�া করেল �ধু
িনেজেদর না পেরর েডটা ও সুরি�ত রাখেত পারেব।

এক� পণ্য

�েয়াজনীয়

�ারা সম�থ�ত
datadetoxkit.org
#datadetox

এইটা েক িনেজর েডটা িডট� �াটর্ার িকট মেন কর�ন;
আপনার হােথ যিদ সময় কম থােক তাহেল এই সহজ
উপায় �িল অবল�ন কের তৎ�ণাৎ িডট� এর ভােলা
�ভাব বুঝেত পারেবন। েযেহতু এই �েলা �াথিমক উপায়
আপিন যিদ অনু�ািণত হেয় থােকন তাহেল এখােন আেরা
অেনক উপায় েদয়া আেছ েয�েলা অবল�ন কের আপিন
একটা ভােলা অনলাইন জীবন যাপন করেত পারেবন।

১.

২.

নাম...বলা বারণ

িনেজর অব�ান(েলােকশন) এর
পদছাপ মু ে ছ েফলু ন

আপিন িক কখেনা িনেজর ওই ফাই অথবা ��টু থ বা দুেটােকই েকােনা নাম
িদেয়েছন? বা হেত পাের েয িসে�ম িনেজর েথেকই একটা নাম ৈতরী কের
িদেয়েছ।

আসুন আপনার অব�ােনর েডটা স�েকর্ কথা বেল �র� করা যাক
-আপনার েফান অনবরত আপনার েলােকশন েডটার উৎপি� করেছ, যখন
আপিন েলােকশন এর এপ ব্যবহার করেছন না তখন ও।

তার মােন কার�র ওই ফাই অথবা ��টু থ যিদ অন থােক তাহেল অন্যরা
েদখেত পােব "মগনলাল েমঘরােজর েফান/ ওই ফাই"।

আপনার েলােকশন েডটা আপনার জীবন এবং আপনার পছ� অপছ�
স�ে� অেনক িকছু ব্য� কের। �ক েসই কারেণ বড় বড় েকা�ািন এবং
েডটা ে�াকার রা এই ধরেণর েডটা অেনক দাম িদেয় ও েকনার জন্য তৎপর
হেয় থােক।

েসই জন্য আপিন িনেজর ওই ফাই অথবা ��টু থ এর নাম পাে� এরকম
একটা নাম িদন েযটা আপনার ব্যি�গত েকােনা তথ্য জানােবনা অথচ
আপিন নাম তা েদেখ বুঝেত পারেবন েয ইটা আপনার িসে�েমর।এই প�িত
েত ইটা করা যায়:

ওপর েথেক েদখেল মেন হেব েয এই তথ্য�েলা অবা�র িক� এই েছাট েছাট
তথ্য �েলা একসূে� গাঁ থেল আপনার জীবেনর অেনক জর�ির তথ্য েলােক
েজেন েযেত পাের - আপিন িক ধরেণর মানুষ
ব্যবহার না করেল েলােকশন েডটা ব� কের রাখুন। তােত আপনার েফােনর
ব্যাটারীও েবিশ�ণ চলেব। দরকার পড়েল আপিন অনায়ােসই আপনার
েলােকশন ম্যাপ অন (চালু) কের িনেত পারেবন।
আই েফান:
েফােনর নাম পিরবতর্ ন কর�ন: েস�ংস →
েজনােরল → এবাউট → নাম পিরবতর্ ন
কর�ন

৩.

এ�েয়ড:
ওই ফাই এর নাম পা�ান:
েস�ংস → ওই ফাই → েমনু →
অ্যাডভা�ড / অিধক ৈবিশ� → ওই ফাই
ডাইের� → িডভাইস এর নাম পিরবতর্ ন
কর�ন

মােঝ মেধ্যই িনেজেক েদেখ েনয়া ভােলা েয েফােন িক িক অ্যাপ আেছ
যােত আপিন িনয়িমত ভােব অ্যাপ ে�� কের ওই অ্যাপ �েলা সিরেয়
িদেত পােরন েয�েলা আপিন আর ব্যবহার কেরন না অথবা েয�েলা
দরকার এর েবিশ েডটা সং�হ কের।

��টু থ এর নাম পা�ান- েস�ংস→
��টু থ→ ��টু থ ব� থাকেল অন কের
িনন → েমনু → িডভাইস এর নাম পিরবতর্ ন
কর�ন → ��টু থ ব� কর�ন

িনেজর এপ �েলা সু শৃ � িলত
রাখু ন

সাধারণত মেন করা হয় েয েসাশ্যাল িমিডয়া, েখলা (েগম্স), বা
আবহাওয়া সং�া� অ্যাপ�েলা েবাধহয় খুব েবিশ েডটা সং�হ কের না...
িক� বা�েব অন্য কথা বেল।
অদরকাির অ্যাপ সরােনার �ি�য়া আপনার অনলাইন জীবন েক
পির�� করার একটা ভােলা উপায়। িনয়িমত অ্যাপ পযর্ােলাচনা
ই�ারেনট েডটা বা েফান ব্যাটারী ব্যবহার কিমেয় সামি�ক ভােব েফােনর
পারফরেম� বািড়েয় িদেত পাের।

এ�েয়ড:
েস�ংস → িসকু্যির� এবং েলােকশন /
েলােকশন → েলােকশন ব� কর�ন

আই েফান:
েস�ংস →�াইেভসী →
েলােকশন েসবা → ব� কর�ন

এ�েয়ড:
েস�ংস → অ্যাপ → েযই অ্যাপ আপিন
সরােত চান → আনইন�ল.

আইেফান:
েয েকােনা অ্যাপ �েপ রাখুন, যত�ণ না
সব অ্যাপ নড়েত �র� কের, এবং �িতটা
অ্যাপ এর ওপেরর বাম েকােন একটা
েছা� �স িচ� েদখেত পাওয়া যায়। েযই
অ্যাপ টা িডিলট করেত চাইেছন, তার
ওপেরর �স িচ�েত ট্যাপ কর�ন (�েপ
িদন)। তারপর েহাম বাটন ট্যাপ কের
নরমাল েমাড এ িফের আসুন।

