
�গাপনীয়তা নীিত
সব�েশষ সংেশািধত: ১৮ িডেস�র, ২০১৭ (আক� াইভ করা সং�রণ �দখুন) (এই দ�ােবেজর �শেষ হাইপারিল� করা উদাহরণ�িল উপল�৷)

অনসু�ান এবং তথ� ভাগ, অন�ান� �লােকেদর সে� �যাগােযাগ অথবা নতুন সাম�ী �তির করার জন� - আপিন িবিভ� উপােয় আমােদর পিরেষবা�িল ব�বহার
করেত পােরন৷ যখন আপিন আমােদর সে� তথ� ভাগ কেরন, উদাহরণ��প এক� Google অ�াকাউ� �তির করার মাধ�েম, আমরা �সইসব পিরেষবা আেরা
ভােলা করেত পাির - আেরা �াসি�ক অনসু�ান ফলাফল এবং িব�াপন�িল, �লােকেদর সে� আপনার �যাগােযাগ অথবা অন�েদর সােথ �ত এবং সহেজ ভাগ
করার সাহায� করার জন�৷ �যেহতু আপিন আমােদর পিরেষবা�িল ব�বহার কেরন, তাই আমরা িকভােব তথ� ব�বহার করিছ এবং িক িক উপােয় আপিন আপনার
�গাপনীয়তা সুরি�ত করেত পােরন �স িবষেয় সু�� করেত চাই৷

আমােদর �গাপনীয়তা নীিত ব�াখ�া:

�কান তথ� আমরা সং�হ কির এবং �কন আমরা এ� সং�হ কির৷
আমরা কীভােব এই তথ� ব�বহার করব৷
আমােদর অফার করা পছ��িলেত, কীভােব অ�াে�স এবং তথ� আপেডট করা যায় ৷

যতটা স�ব সহজভােব আমরা এ�েক রাখার �চ�া কেরিছ, িক� আপিন যিদ এই টাম� �যমন �িকজ, আইিপ �কানা , িপে�ল ট�াগ এবং �াউজােরর সে� পিরিচত
না থােকন, তাহেল �থেম এইমখু� টাম�পড়ুন৷ আপনার �গাপনীয়তা Google এর কােছ ���পূণ� �সইজন� যখন আপিন Google-এ নতুন আসেবন অথবা দীঘ�-
সময় ব�বহারকারী িহেসেব থাকেবন, দয়া কের আমােদর অনশুীলন স�ে� জানার জন� সময় বার ক�ন – এবং আপনার যিদ �কােনা �� থােক আমােদর সে�
�যাগােযাগ ক�ন৷

তথ� যা আমরা সং�হ কির

আমােদর সকল ব�বহারকারীেক উ�ম পিরেষবা িদেত আমরা তথ� সং�হ কির - আপিন �কান ভাষায় কথা বেলন, এই রকম �মৗিলক সাম�ী �থেক �কান
িব�াপন�িল আপনার কােছ সবেচেয় দরকারী, অনলাইেন আপনার কােছ সবেচেয় ���পূণ� কারা, বা �কান YouTube িভিডও�িল আপিন হয়েতা পছ�
করেবন, এই রকম আেরা জ�ল ব�াপার পয�� িবেবচনা কির৷

আমরা িন�িলিখত উপােয় তথ� সং�হ কির:

আপিন �য তথ� আমােদরেক �দন৷ উদাহরণ��প, আমােদর অেনক পিরেষবার জন� আপনােক এক� Google অ�াকাউে�র জন� সাইন আপ করার
�েয়াজন হয়৷ আপিন যখন তা করেবন, তখন আমরা আপনার অ�াকাউে� স�য় করেত আপনার নাম, ইেমল �কানা, �টিলেফান ন�র বা ��িডট
কােড� র মত ব�ি�গত তথ� িজ�াসা করব। আমরা ভাগ করার �য �বিশ���িল �দান কির আপিন যিদ �স�িলর পূণ� সুিবধা িনেত চান, তাহেলও আমরা
আপনােক এক� সব�জনীন দশৃ�মান Google ��াফাইল �তির করেত বলেত পাির, �য�েত আপনার নাম এবং ছিব অ�ভু� � থাকেত পাের৷

আপিন আমােদর �য পিরেষবা�িল ব�বহার কেরন তার �থেক আমরা তথ� পাই৷ আমরা আপনার পিরেষবা�িলর ব�বহার স�েক�  এবং আপিন �স�িল
কীভােব ব�বহার কেরন �সই স�েক�  তথ� সং�হ কির, �যমন যখন আপিন YouTube -এ �কােনা িভিডও �দেখন, আমােদর িব�াপন পিরেষবা�িল
ব�বহার করেছ এমন এক� ওেয়বসাইট ঘুের �দেখন বা আমােদর িব�াপন�িল এবং সাম�ী �দেখন এবং �স�িলর সােথ পার�িরক ি�য়া কেরন৷ এই
তেথ� যা রেয়েছ:

িডভাইেসর তথ�

আমরা িডভাইস িনিদ�� তথ� সং�হ কির (�যমন আপনার হাড� ওয়�ার মেডল, অপাের�ং িসে�েমর সং�রণ, অনন� িডভাইস শনা�কারী এবং
�ফান ন�র সহ �মাবাইল �নটওয়াক�  তথ�)৷ Google আপনার Google অ�াকাউে�র সে� আপনার িডভাইস শনা�কারী অথবা �ফান ন�র
সংি�� করেত পাের৷

লগ তথ�

যখন আপিন আমােদর পিরেষবা�িল ব�বহার কেরন বা Google এর �ারা �দান করা সাম�ী �দেখন, তখন আমরা �য়ংি�য়ভােব সাভ� ার
লগএ িকছু িনিদ�� তথ� সং�হ এবং জমা কির৷ এর মেধ� রেয়েছ:

আপিন আমােদর পিরেষবা কীভােব ব�বহার কেরেছন তার িবশদ িববরণ, �যমন আপনার অনসু�ান �কায়�াির৷
�টিলেফােনর লগ তথ� �যমন আপনার �ফান ন�র, কলকরা-পে�র ন�র, ফেরায়াড�  করা ন�র, সময় এবং কেলর তািরখ, SMS
��ং তথ� এবং কেলর �কার৷
ই�ারেনট �েটাকল �কানা৷

https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/archive/
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-account
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/more-relevant-search-results.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/connect-with-people.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/sharing-with-others.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/
https://support.google.com/policies/troubleshooter/2990837?hl=bn
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/ads-youll-find-most-useful.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/the-people-who-matter-most.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-personal-info
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/credit-card.html
https://support.google.com/accounts/answer/112783?hl=bn
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/collect-information.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/view-and-interact-with-our-ads.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-device
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/device-specific-information.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-unique-device-id
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/device-identifiers.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/phone-number.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-server-logs
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-ip


িডভাইেসর ইেভ� তথ� �যমন ��াশ, িসে�ম কায�কলাপ, হাড� ওয়�ার �স�ংস, �াউজােরর �কার, �াউজােরর ভাষা, আপনার
অনেুরাধ এবং �রফােরল URL-এর তািরখ এবং সময়৷
�িকজ যা আপনার �াউজাের অথবা আপনার Google অ�াকাউ�েক �ত�ভােব শনা� করেত পাের৷

অব�ান তথ�

যখন আপিন Google পিরেষবা�িল ব�বহার কেরন, তখন আমরা আপনার �কৃত অব�ান স�েক�  তথ� সং�হ এবং �ি�য়া করেত পাির৷
আমরা অব�ান িনধ�ারণ করেত িবিভ� �যুি� ব�বহার কির, �যমন IP �কানা, GPS, এবং অন�ান� �স�র যা, উদাহরণ��প, Google-�ক
কােছিপেঠ থাকা িডভাইস, Wi-Fi অ�াে�স পেয়� এবং �সল টাওয়ার�িল স�েক�  তথ� �দান করেত পাের৷

অনন� অ�াি�েকশন ন�র

িকছু পিরেষবা অনন� অ�াি�েকশন ন�র অ�ভু� � কের৷ যখন আপিন এই পিরেষবা ইন�ল অথবা আনইন�ল করেবন অথবা যখন পিরেষবা
পয�ায়�েম আমােদর সাভ� াের �যাগােযাগ করেব, �যমন �য়ংি�য় আপেডেটর জন�,+ আপনার ইন�েলশন স�ে� এই ন�র এবং তথ��
(উদাহরণ��প, অপাের�ং িসে�ম �কার এবং অ�াি�েকশন সং�রেণর ন�র) Google-এ পাঠােনা হেত পাের৷

�ানীয় স�য়

�াউজার ওেয়ব স�য়�ান (HTML 5 সহ)এবং অ�াি�েকশান �ডটা ক�ােশর মেতা প�িত�িল ব�বহার কের �ানীয়ভােব আপনার িডভাইেস তথ�
(ব�ি�গত তথ� সহ) সং�হ এবং স�য় করেত পাির৷

�িকজ এবং অন�ুপ �যুি��িল

আপিন যখন �কােনা Google পিরেষবা ব�বহার কেরন তখন আমরা এবং আমােদর অংশীদারগণ তথ� সং�হ ও স�য় করেত িবিভ� �যুি�
ব�বহার কির এবং আপনার �াউজার বা িডভাইস শনা� করেত এেত �িকজ বা অন�ুপ �যুি��িলর ব�বহার অ�ভু� � থাকেত পাের৷ আমরা
আমােদর অংশীদারেদর �য পিরেষবা�িল �দান কির আপিন যখন �স�িলর সােথ পার�িরক ি�য়া কেরন তখন তথ� সং�হ এবং স�য় করেত
আমরা এই �যুি��িল ব�বহার কির, �যমন িব�াপন পিরেষবািদ বা Google �বিশ���িল যা অন� সাইেট �দখা �যেত পাের। আমােদর
Google Analytics পণ� ব�াবসার এবং সাইেটর মািলকেদর তােদর ওেয়বসাইট এবং অ�াি�েকশান�িলেত ��ািফক িবে�ষণ করেত সহায়তা
কের৷ আমােদর িব�াপন পিরেষবা�িলর সােথ যখন একে� ব�বহার করা হয়, �যমন �য�িল DoubleClick �িক ব�বহার কের, তখন
Google Analytics তথ�েক Google �যুি� ব�বহার কের Google Analytics �াহক বা Google এর �ারা একািধক সাইট পিরদশ�ন
স�েক�  তেথ�র সােথ িল� করা হয়৷

অংশীদারেদর �থেক আপনার স�েক�  �া� করা তথ� ছাড়াও আপিন Google এ সাইন ইন অব�ায় থাকার সমেয় আমরা �য তথ� সং�হ কির, �স�িল হয়েতা
আপনার Google অ�াকাউে�র সােথ সংি�� থাকেত পাের৷ আপনার Google অ�াকাউে�র সােথ তথ� সংি�� হওয়ার সমেয়, আমরা এ�েক ব�ি�গত তথ�
িহেসেব িবেবচনা কির। আপিন আপনার Google অ�াকাউ� সংি�� তথ� কীভােব অ�াে�স করেত পােরন, পিরচালনা করেত বা মছুেত পারেবন �সই স�ে�
আেরা তেথ�র জন�, এই নীিতর ��তা এবং পছ� িবভাগ� ঘুের �দখুন।

আমােদর সং�হ করা তথ� আমরা কীভােব ব�বহার কির

আমরা আমােদর সম� পিরেষবা �থেক �য তথ� সং�হ কির তা এ�িলেক �দান, র�ণােব�ণ, সুর�া এবং উ�ত করেত, নতুন এক� িবকাশ করেত, এবং
Google এবং আমােদর ব�বহারকািরেদর সুরি�ত করেত আমরা তা ব�বহার কির। এছাড়াও আমরা আপনােক আপনার উপযু� সাম�ী �দান করেত এই তথ�
ব�বহার কির - �যমন আপনােক আেরা �াসি�ক অনসু�ােনর ফলাফল এবং িব�াপন�িল �দওয়া৷

�কােনা Google অ�াকাউে�র জন� �েয়াজনীয় আমােদর অফার �দওয়া সব পিরেষবা জেুড় আপনার Google ��াফাইেলর জন� আপনার �দান করা নাম আমরা
ব�বহার করেত পাির৷ এছাড়া, আপিন যােত আমােদর সব পিরেষবা জেুড় অনবরত উপ�াপন করেত পােরন �সইজন� আপনার Google অ�াকাউ� সংি�� পূেব�র
নাম�িল আমরা �িত�াপন করেত পাির৷ অন� ব�বহারকারীরা কােছ যিদ আপনােক শনা� কের �যমন তােদর কােছ আপনার ইেমল, অথবা অন� তথ� ইিতমেধ�ই
থােক, আমরা তােদর আপনার সাব�জিনক Google ��াফাইল তথ� �দখােত পাির, �যমন আপনার নাম এবং ফেটা৷

আপনার যিদ �কােনা Google অ�াকাউ� থােক, তাহেল আমরা হয়েতা আপনার ��াফাইল নাম, ��াফাইল ফেটা এবং িব�াপন এবং অন� ব�বসািয়ক
�করণ�িলেত �দিশ�ত সেমত, Google বা আমােদর পিরেষবা�িলেত আপনার Google অ�াকাউে�র (�যমন +1�িল, আপিন �য পয�ােলাচনা�িল �লেখন এবং
�য ম�ব��িল �পা� কেরন) সােথ সংযু� তৃতীয় পে�র অ�াি�েকশান�িলেত আপিন �য পদে�প�িল �নন তা �দশ�ন করব৷ আপিন আপনার Google
অ�াকাউে� ভাগ করা বা দশৃ�মানতা �স�ংস সীিমত করেত পারেবন৷

আপিন যখন Google-এ �যাগােযাগ কেরন, আপনার সমস�ার সমাধােন সহায়তা করার জন� আমরা আপনার �যাগােযােগর এক� �রকড�  �রেখ িদই৷ আমােদর
পিরেষবা�িল স�েক�  আপনােক জানােত আমরা আপনার ইেমল �কানা ব�বহার করেত পাির, �যমন আপনােক আস� পিরবত� ন বা উ�িত�িল স�েক�  জানােনা।

িপে�ল ট�াগ�িলর মেতা অন� �যুি��িল এবং �িকজ �থেক সংগৃহীত তথ� আমরা আপনার ব�বহারকারী অিভ�তা এবং আমােদর পিরেষবা�িলর সামি�ক মান
উ�ত করার জন� ব�বহার কির৷ এ� করার জন� আমােদর পণ��িলর মেধ� এক�েক ব�বহার কির �স� হল Google Analytics৷ উদাহরণ��প, আপনার
ভাষা পছ� সংর�ণ করার মাধ�েম আমরা আমােদর পিরেষবা�িল আপনার পছে�র ভাষায় �দিশ�ত করেত স�ম হব৷ আপনােক যখন উপযু� িব�াপন�িল
�দখােনা হয়, তখন জািত, ধম�, �যৗন অিভেযাজন বা �াে��র মেতা সংেবদনশীল িবভাগ�িলর সে� আমরা �িকজ অথবা অন�ুপ �যুি��িল �থেক �কােনা
শনা�কারী সংযু� করব না৷

https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/may-collect-and-process-information.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/sensors.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/wifi-access-points-and-cell-towers.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-browser-storage
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-application-data-cache
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/our-partners.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/advertising-services.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/linked-with-information-about-visits-to-multiple-sites.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/provide-services.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/maintain-services.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/protect-services.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/develop-new-ones.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/protect-google-and-our-users.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/limit-sharing-or-visibility-settings.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-pixel
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/improve-your-user-experience.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-sensitive-categories


আপনােক, অনসু�ান ফলাফল�িল কা�মাইজ, মানানসই িব�াপন এবং ��াম এবং ম�ালওয়�ার সনা�করেণর মেতা ব�ি�গতভােব �াসি�ক পণ� �বিশ���িল
�দান করেত আমােদর �য়ংি�য় িসে�ম আপনার সাম�ী (ইেমল�িল সেমত) িবে�ষণ কের৷

আমরা �কােনা Google পিরেষবা �থেক �া� তথ�েক অন�ান� Google পিরেষবা �থেক �া� তথ� �য�েত ব�ি�গত তথ� অ�ভু� � আেছ, সংযু� করেত পাির -
�যমন, আপনার পিরিচত �লাকেদর সে� িজিনস�িল �শয়ার করা সহজ করেত। আপনার অ�াকাউ� �স�ংেসর উপর িনভ� র কের, Google এর পিরেষবা এবং
Google �ারা �দ� িব�াপনসমেূহর মান উ�ত করেত অন�ান� সাইট এবং অ�ােপ আপনার কায�কলােপর সােথ আপনার ব�ি�গত তথ� সংযু� করা হেত পাের।

�গাপনীয়তা নীিতর মেধ� বিণ�ত �কােনা �েয়াজন ছাড়া �সই তথ� �কােনা অন� �েয়াজেন ব�বহােরর আেগ আমরা আপনার স�িত জানেত চাইব৷

সারা পৃিথবীর িবিভ� �দেশ Google িনেজেদর সাভ� াের ব�ি�গত তেথ�র �করণ কের৷ আপিন �য �দেশ থােকন �সই �দেশর বাইের অবি�ত �কােনা সাভ� াের
আমরা আপনার ব�ি�গত তেথ�র �করণ করেত পাির৷

��তা এবং পছ�

মানেুষর িবিভ� �গাপনীয়তা িনেয় উে�গ আেছ৷ আমরা িক তথ� সং�হ করিছ তা িনেয় আমােদর �� ল�� আেছ, যােত কীভােব এ� ব�ব�ত হেব তা িনেয়
আপিন অথ�ব�ল পছ� করেত পােরন৷ উদাহরণ��প, আপিন পারেবন:

আপিন Google পিরেষবা�িল ব�বহার করার সময় YouTube এ �কান �কান িভিডও�িল �দেখেছন বা আপনার পুরােনা অনসু�ােনর মত �কান
�কােরর �ডটা আপিন সংর�ণ করেত চান তার িস�া� িনেত আপনার Google কায�কলােপর িনয়�ণ পয�ােলাচনা এবং আপেডট ক�ন৷ এছাড়াও
আপিন যখন আপনার অ�াকাউে� সাইন ইন না কেরই আমােদর পিরেষবা�িলেক ব�বহার কেরন, তখন িনিদ�� কাজ�িলেক �কােনা �িকজ বা একই
ধরেনর �যুি�েত স�য় করা হেব িকনা তা পিরচালনা করেত আপিন এই িনয়�ণ�িল ব�বহার করেত পারেবন৷
আপনার Google ড�াশেবাড�  ব�বহােরর মাধ�েম আপনার Google অ�াকাউে�র সে� সংযু� করার জন� িকছু �কােরর তথ� পয�ােলাচনা এবং িনয়�ণ
ক�ন৷
Google এবং সম� ওেয়ব জেুড় আপনােক �দখােনা Google িব�াপন�িল স�েক�  আপনার পছ��িল, �যমন �কান ��ণীিবভােগ আপনার আ�হ
থাকেত পাের, িব�াপন�িলর �স�ংস ব�বহার কের �দখুন এবং স�াদনা ক�ন৷ এছাড়াও আপিন িকছু Google িব�াপন পিরেষবা অপসারণ করেত
�সই পৃ�া�েত �যেত পােরন।
আপনার Google অ�াকাউে�র সােথ স�িক� ত ��াফাইল অন�েদর কােছ িকভােব �দিশ�ত হেব তা িনণ�য় ক�ন৷
আপিন আপনার Google অ�াকাউে�র মাধ�েম কােদর সােথ তথ� িবিনময় করেবন তা িনয়�ণ ক�ন৷
আমােদর অেনক�িল পিরেষবার মেধ� �থেক আপনার Google অ�াকাউে�র সােথ স�িক� ত তথ� িনন৷
আপনার ��াফাইল নাম এবং ��াফাইল ফেটা িব�াপন�িলর মেধ� �দিশ�ত ভাগ করা �চার�িলেত �দিশ�ত হেব িকনা চয়ন ক�ন৷

এছাড়াও আপিন আমােদর পিরেষবা সে� সংযু� �িকজ সহ, সব �িক অবেরাধ করার জন� অথবা আমােদর �ারা �সট করা হে� এমন �কােনা �িকর ইি�ত
করেত আপনার �াউজার �সট কের রাখেত পােরন৷ তেব, এ� মেন রাখা ���পূণ� �য আপনার �িকজ িনি�য় করা থাকেল আমােদর অেনক পিরেষবা
যথাযথভােব কাজ নাও করেত পাের৷ উদাহরণ��প, আমরা আপনার পছে�র ভাষা মেন নাও রাখেত পাির৷

আপনার িবতরণ/ভাগ করা তথ�

আমােদর অেনক পিরেষবা আপনােক অন�েদর সােথ তথ� ভাগ করেত �দয়৷ মেন রাখেবন আপিন যখন সব�জনীনভােব �কােনা তথ� �শয়ার করেছন তখন �স�
Google সহ, সাচ�  ইি�ন�িলেত সূচকেযাগ� হেত পাের৷ আমােদর পিরেষবা�িল আপনােক আপনার িবষয়ব� ভাগ করা ও সরােনা উপর িবিভ� িবক� �দান
কের৷

আপনার ব�ি�গত তথ� অ�াে�স এবং আপেডট করা হে�

আপিন যখনই আমােদর পিরেষবা�িল ব�বহার কেরন তখন আমরা আপনােক আপনার ব�ি�গত তথ� ব�বহােরর অ�াে�স �দান করার ল�� ি�র কির৷ যিদ �সই
তথ�� ভুল হয়, তাহেল আমরা আপনােক �ত এ� আপেডট করার বা মেুছ �ফলার উপায়�িল িদেত কেঠার �চ�া কির - �সই রকম না হেল আমেদরেক �বধ
ব�বসা বা আইিন উে�েশ��িলর জন� �সই তথ� রাখেত হেব৷

আমেদর ল�� হল আমােদর পিরেষবােক এমনভােব পিরচালনা করা যা দঘু�টনা অথবা িবে�ষপূণ� িব��তা �থেক তথ�েক র�া করেব৷ এই কারেণ, আমােদর
পিরেষবা �থেক আপিন তথ� �মাছার পের, আমরা শী�ই আমােদর সি�য় সাভ� ার �থেক অবিশ� �িতিলিপ নাও মছুেত পাির এবং আমােদর ব�াকআপ িসে�ম �থেক
তথ� নাও সরােত পাির৷

আমরা যা তথ� �শয়ার কির

িন�িলিখত পিরি�িতর মেধ� �কােনা� �েযাজ� না হেল, আমরা Google-এর বাইের �কা�ািন, �িত�ান ও ব�ি�েদর সে� ব�ি�গত তথ� �শয়ার কির না:

আপনার স�িতর সে�

আমােদর কােছ আপনার স�িত থাকেল আমরা Google এর বাইের �কােনা �কা�ািন, সংগঠন অথবা ব�ি�র সে� আমরা ব�ি�গত তথ� �শয়ার
করব৷ �কােনাসংেবদনশীল ব�ি�গত তথ� �শয়ার করার জন� আমােদর িনব�াচন(অ�ইন) স�িতর দরকার৷

�ডােমন এডিমিনে�টর �ারা

https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/combine-personal-information.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/to-make-it-easier-to-share.html
https://myaccount.google.com/?hl=bn
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps.html
https://myaccount.google.com/privacy?hl=bn#accounthistory
https://myaccount.google.com/privacy?hl=bn#toolsyoucanusenow
https://www.google.com/dashboard/?hl=bn
https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=bn
https://support.google.com/plus/answer/1355890?hl=bn
https://support.google.com/plus/bin/static.py?hl=bn&page=guide.cs&guide=1257347
https://www.dataliberation.org/
https://plus.google.com/settings/endorsements?hl=bn
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/may-not-function-properly.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/sharing.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/removing-your-content.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/access-to-your-personal-information.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-sensitive-info


আপনার Google অ�াকাউ� যিদ আপনার জন� �কােনা �ডােমন এডিমিনে�টর�ারা পিরচািলত করা হয় (উদাহরণ��প, G Suite ব�বহারকারীেদর
জন�) �সে�ে� আপনার �ডােমন এডিমিনে�টর এবং িরেসলার যারা আপনার সংগঠনেক ব�বহারকারী সহায়তা �দান কের তােদর কােছ আপনার
Google অ�াকাউ� তেথ�র (আপনার ইেমল এবং অন� �ডটা সহ) অ�াে�স থাকেব৷ আপনার �ডােমন এডিমিনে�টর িনেচ �দ� কাজ�িল করেত পাের:

আপনার অ�াকাউ� সং�া� পিরসংখ�ান �দখা, �যমন আপনার ইন�ল করা অ�াি�েকশন সং�া� পিরসংখ�ান৷
আপনার অ�াকাউে�র পাসওয়াড�  পিরবত� ন করা৷
আপনার অ�াকাউ� অ�াে�স �িগত করা৷
আপনার অ�াকাউে�র ভাগ ��প স�য় করা তথ� অ�াে�স করা বা �স�িল বজায় রাখা৷
�েযাজ� আইন, িনয়ম, আইনী �ি�য়া বা �বত� নেযাগ� সরকারী অনেুরাধ পূণ� করার জন� আপনার অ�াকাউ� তথ� �া� করা৷
তথ� অথবা ব�ি�গত �স�ংস িডিলট অথবা স�াদন করার আপনার দ�তােক সীমাব� করা৷

আরও জানার জন� অন�ুহ কের আপনার �ডােমন এডিমিনে�টেরর �গাপনীয়তা নীিত পড়ুন৷

বিহরাগত ��মেনর জন�

আমােদর িনেদ�শাবলী উপর িভি� কের এবং আমােদর �গাপনীয়তা নীিত এবং অন� �কান উপযু� �গাপনীয়তা এবং িনরাপ�া ব�ব�া অনযুায়ী আমােদর
জন� তথ� �করেণর জন� আমরা আমােদর অ�ািফিলেয়ট, অন�ান� িব�� ব�বসা বা ব�ি�েদর, আমরা ব�ি�গত তথ� �দান কির৷

আইেনর উে�েশ�

আমােদর যিদ সততােত িব�াস থােক �য তেথ�র অ�াে�স, ব�বহার, সংর�ণ বা �কাশ িনেচ �দে�র জন� যুি�সংগতভােব ���পূণ� তাহেল আমরা
Google এর বাইের �কােনা �কা�ািন,সংগঠন অথবা ব�ি�র সােথ ব�ি�গত তথ� �শয়ার করব:

�কােনা �েযাজ� আইন, �িবধান, আইিন �ি�য়া বা �বত� নেযাগ� সরকাির অনেুরাধ পূণ� করার জন�।
স�াব� ল�েনর তদ� সহ পিরেষবার �েযাজ� শত� ািদ কায�করী করার জন�৷
ছলনা, িনরাপ�া অথবা �যুি�গত সমস�া শনা�, �িতেরাধ অথবা অন�থা উে�শ� পিরচালনা করার জন�৷
আইন �ারা আবশ�ক বা অনেুমাদন অনযুায়ী Google, আমােদর ব�বহারকারী অথবা সাব�জিনন অিধকার, স�ি� অথবা িনরাপ�ার �িতর
িব�ে� সুর�ার জন�৷

আমরা সব�জনীনভােব এবং আমােদর অংশীদারেদর – �যমন �কাশক, িব�াপনদাতা অথবা সংযু� সাইট�িলর, সে� অ-ব�ি�গতভােব শনা�েযাগ� তথ� �শয়ার
করেত পাির ৷ উদাহরণ��প, আমরা আমােদর পিরেষবা�িলর সাধারণ ব�বহার স�েক�  ��� �দখােনার জন� সব�জনীনভােব তথ� �শয়ার করেত পাির৷

Google যিদ �কােনা সংেযাজন, অিধ�হণ অথবা স�ি� িবি�র সে� সংযু� হয়, তাহেল আমরা �কােনা ব�ি�গত তেথ�র �গাপনীয়তা সুিনি�ত করা অনবরত
চািলেয় যাব এবং ব�ি�গত তথ� �ানা�র অথবা �কােনা িভ� �গাপনীয়তা নীিতর সে� জিড়ত হওয়ার আেগ আমরা �ভািবত ব�বহারকারীেদর সূচনা �দব৷

িনরাপ�ার তথ�

আমরা Google এবং আমােদর ব�বহারকারীেদর অননেুমািদত অ�াে�স অথবা অননেুমািদত পিরবত� ন, �কাশ, অথবা আমােদর ধের থাকা তেথ�র িবনােশর
সুর�ার জন� আমরা ক�ন পির�ম কির৷ িবেশষত:

আমরা SSL ব�বহােরর মাধ�েম আমােদর অেনক পিরেষবা এনি�� কির৷
আপিন যখন আপনার Google অ�াকাউ� অ�াে�স করেবন আমরা আপনােক দ�ু ধাপ যাচাইকরেণর , এবং Google Chrome-এ িনরাপদ �াউিজং
�বিশে��র অফার �দব৷
িসে�েম অননেুমািদত অ�াে�েসর িব�ে� পাহাড়া িদেত আমরা আমােদর তথ� সং�হ, স�য় এবং অনশুীলন �ি�য়া, সহ শারীিরক িনরাপ�ার পিরমাপ
পয�ােলাচনা কির৷
�য Google কম�চারী, কন�াকটর এবং এেজ�,যােদর �গাপন তথ� জানার �েয়াজন আেছ কারণ তারা এই তথ� আমােদর জন� �ি�য়া কের , এবং যারা
দঢ়ৃ চুি�র �গাপনীয়তার বাধ�বাধকতার অধীন,�ধু তােদরেক এই তেথ� অ�াে�স �দওয়া হয় ও যিদ তারা এই বাধ�বাধকতা মানেত ব�থ� হন তাহেল
শাি� �দওয়া হেত পাের অথবা তােদর চুি�র অবসান করার আমরা িনেষধা�া জির করা হেত পাের৷

এই �গাপনীয়তা নীিত �েযাজ� হেল

YouTube, Android িডভাইস�িলেত Google �ারা �দান করা পিরেষবা�িল এবং অন�ান� সাইেট অফার করা পিরেষবা�িল (�যমন আমােদর িব�াপন
পিরেষবা�িল) সেমত, Google LLC এবং এর অ�ািফিলেয়ট�িলর �ারা �দ� সম� পিরেষবায় আমােদর �গাপনীয়তা নীিত �েযাজ�, িক� �য পিরেষবা�িলর
আলাদা �গাপনীয়তা নীিত রেয়েছ যা এই �গাপনীয়তা নীিতর সােথ �মেল না �স�িল অ�ভু� � নয়৷

অন� �কা�ািন অথবা পৃথক ব�ি� সহ পণ� অথবা সাইট যা আপনার অনসু�ান পিরণােম �দিশ�ত হেত পাের, সাইট যা Google পিরেষবার মেধ� অ�ভু� � হেত
পাের, অথবা আমােদর পিরেষবা �থেক িল� করা �কােনা সাইেটর অফার �দওয়া পিরেষবার মেধ� আমােদর �গাপনীয়তা নীিত �েয়াগ করা হয় না৷ আমােদর
�গাপনীয়তা নীিত অন� �কা�ািন এবং সংগঠন যারা আমােদর পিরেষবার িব�াপন কের, এবং যারা সাভ� াের �িকজ, িপে�ল, ট�াগ এবং অন�ান� �যুি� ব�বহার
করেত পাের এবং �াসি�ক িব�াপেনর অফার �দয় তােদর তথ� চচ� ােক কভার কের না৷

িনয়�ক কতৃ� পে�র সে� স�িত ও সহেযািগতা

https://support.google.com/a/answer/178897?hl=bn
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-affiliates
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/we-may-share.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-info
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/to-show-trends.html
https://support.google.com/websearch/answer/173733?hl=bn
https://www.google.com/intl/bn/landing/2step/
https://www.google.com/chrome/intl/bn/more/security.html


আমােদর �গাপনীয়তা নীিত অনপুালন করা হে� িকনা তা আমরা িনয়িমতভােব পয�ােলাচনা কির। এছাড়া আমরা EU-US এবং Swiss-US Privacy Shield
Frameworks সহ িবিভ� �-�িবধািনক ��মওয়াক�  �মেন চিল। আমরা যখন আন�ুািনকভােব িলিখত অিভেযাগ পাব, �য ব�ি� অিভেযাগ� কেরেছন আমরা
তার সােথ পরবত� পদে�েপর জন� �যাগােযাগ করব। ব�ি�গত তথ� �ানা�র সং�া� �কােনা অিভেযাগ যা আমরা সরাসির আমােদর ব�বহারকারীেদর সােথ
মীমাংসা করেত পাির না তা সমাধান করেত আমরা �ানীয় �ডটা সুর�া কতৃ� প�েদর সহ যথাযথ �িবধািনক কতৃ� প�েদর সে� কাজ কির।

পিরবত� ন�িল

সমেয় সমেয় আমােদর �গাপনীয়তা নীিত বদলােত পাের৷ আপনার �� স�িত ছাড়া এই �গাপনীয়তা নীিতর অধীেন আমরা আপনার অিধকার �াস করব না৷
আমরা এই পৃ�ােত �কােনা �গাপনীয়তা নীিত পিরবত� ন �পা� করব, এবং যিদ পিরবত� ন� তা�পয�পূণ� হয়, আমরা আরও িবিশ� সূচনা �দান করব (ব�ি�গত
নীিত পিরবত� েনর ইেমল সূচনা সহ িকছু িকছু পিরেষবার জন�)৷ আপনার পয�ােলাচনার জন� �কােনা অক� াইেভর মেধ� আমরা এই �গাপনীয়তা নীিতর পূেব�র
সং�রণ�ও রাখব৷

িনিদ�� পেণ�র চচ� া

িকছু িনিদ�� Google পণ� এবং পিরেষবা যা আপিন ব�বহার করেবন �সই পিরেষবা স�েক�  িনে�া� সূচনা িনিদ�� �গাপনীয়তা অনশুীলন ব�াখ�া কের:

Chrome এবং Chrome OS
Play পু�ক
Payments
Fiber
�েজ� Fi
G Suite for Education
বা�ােদর জন� YouTube
Family Link িদেয় পিরচালনা করা Google অ�াকাউ�

আমােদর িকছু জনি�য় পিরেষবা�িলর স�েক�  আেরা তেথ�র জন� আপিন Google পেণ�র �গাপনীয়তা িনেদ� িশকা �দখেত পােরন৷

অন� দরকারী �গাপনীয়তা ও িনরাপ�া সং�া� উপকরণ

আেরা দরকারী �গাপনীয়তা ও িনরাপ�া সং�া� উপকরণ�িল, Google এর নীিত ও মলূনীিতর পৃ�া�িলর মাধ�েম পাওয়া যােব, এেত অ�ভু� � রেয়েছ:

আমােদর �যুি� ও মলূনীিতর স�েক�  তথ�, যােত অন�ান� িবষয়�িলও অ�ভু� � রেয়েছ, এই িজিনস�িলর উপর আেরা তথ� সেমত
Google কীভােব �িকজ ব�বহার কের৷
িব�াপেনর জন� আমরা �য �যুি� ব�বহার কির৷
কীভােব আমরা মেুখর মেতা প�াটান��িল শনা� কির৷

এক� পৃ�া যা, আপিন এমন �কােনা ওেয়বসাইট পিরদশ�ন কেরন যা আমােদর িব�াপন, িবে�ষণ, এবং সামািজক পণ��িল ব�বহার কের তখন Google
এর সােথ �কান �ডটা ভাগ করা হয় তা ব�াখ�া কের৷
�গাপনীয়তা পরী�ণ সর�াম, �য� আপনার মলূ �গাপনীয়তা �স�ংস পয�ােলাচনা করা সহজ কের৷
Google এর িনরাপ�া �ক�, কীভােব অনলাইেন িনরাপদ এবং সুরি�ত থাকা যায় তার উপর তথ� �দান কের৷

"আপনার ব�ি�গত তেথ� অ�াে�স"

উদাহরণ��প, Google ড�াশেবােড� র সােথ আপিন �ত এবং সহেজই আপনার Google অ�াকাউে�র সােথ সংি�� িকছু �ডটা �দখেত পােরন৷
আেরা জাননু৷

"আপিন �য িব�াপন�িলেক সবেচেয় দরকারী বেল মেন কেরন"

উদাহরণ��প, আমােদর িব�পণ�িল আপনার জন� সাজােত আপিন যিদ িনয়িমতভােব ওেয়বসাইট এবং �গ�িল �দেখন তেব আপিন আপনার ওেয়ব �াউজ
করার সােথ সােথ আপনার জন� সাজােনা এমন িব�াপন�িল �দখেত পােরন৷
আেরা জাননু৷

"িব�াপন পিরেষবাসমহূ"

উদাহরণ��প, আমােদর িব�পাণ�িল আপনার জন� সাজােত আপিন যিদ িনয়িমতভােব ওেয়বসাইট এবং �গ�িল �দেখন তাহেল আপিন ওেয়ব �াউজ করার
আ�েহর উপর আপিন িব�াপন�িল �দখা আর� করেত পােরন৷
আেরা জাননু৷

"এবং অন�ান� �স�র"

https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/frameworks/
https://www.google.com/chrome/intl/bn/privacy.html
https://play.google.com/books/intl/bn/privacy.html
https://payments.google.com/legaldocument?family=0.privacynotice&hl=bn
https://fiber.google.com/legal/privacy.html
https://fi.google.com/about/tos/#project-fi-privacy-notice
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://kids.youtube.com/privacynotice
https://families.google.com/familylink/privacy/child-policy/
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/technologies/product-privacy/
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/technologies/
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/technologies/ads/
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/technologies/pattern-recognition/
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/partners/
https://myaccount.google.com/privacycheckup/1?hl=bn
https://www.google.com/intl/bn/safetycenter/
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/access-to-your-personal-information.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/ads-youll-find-most-useful.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/advertising-services.html


আপনার অব�ানেক আেরা ভােলাভােব বঝুেত সহায়তা করেত আপনার িডভাইেস এমন �স�র�িল থাকেত পাের �য�িল তথ� �দান কের৷ উদাহরণ��প, গিতর
মেতা িজিনস�িল িনধ�ারণ করেত এক� অ�াকিসলেরািমটার, বা যাতায়ােতর িদক িবচার করেত �কােনা জাইেরাে�াপ ব�বহার করা �যেত পাের৷
আেরা জাননু৷

"তথ� সং�হ"

এেত আপনার �ডটার ব�বহার এবং পছ��িল, Gmail বাত� া, G+ ��াফাইল, ফেটা, িভিডও, �াউিজং ইিতহাস, মানিচ� অনসু�ান, দ�ােবজ এবং Google এর
অন�ান� �হা� করা সাম�ী অ�ভু� � রেয়েছ৷
আেরা জাননু৷

"অন�ান� Google পিরেষবা�িল �থেক ব�ি�গত তথ� সেমত, এক� পিরেষবা �থেক ব�ি�গত তথ� একি�ত ক�ন"

উদাহরণ��প, যখন আপিন আপনার Google অ�াকাউে� সাইন ইন কেরন এবং Google এ অনসু�ান কেরন, তখন আপিন পৃ�া, ফেটা এবং আপনার ব�ুেদর
Google+ �পা��িল সেমত সব�জনীন ওেয়ব �থেক ফলাফল�িল অনসু�ান করেত পােরন এবং যারা আপনােক �চেনন বা আপনােক Google+ এ অনসুরণ
কেরন তারা তােদর অনসু�ান ফলাফল�িলেত আপনার �পা� এবং ��াফাইল �দখেত পােরন৷
আেরা জাননু৷

"ব�ি�েদর সােথ �যাগােযাগ ক�ন"

উদাহরণ��প, Gmail এর মেতা অন�ান� Google পণ��িলেত থাকা আপনার �যাগােযাগ�িলর উপর িভি� কের, Google+ এ আপনার �চনােশানা বা
�যাগােযাগ করেত চান এমন �লােকেদর ��াবনা আপিন �পেত পােরন, এবং যারা আপনার সােথ সংযু� রেয়েছ তারা ��াবনা িহসােব আপনার ��াফাইল� �দখেত
পাের৷
আেরা জাননু৷

"��িডট কাড� "

আমরা বত� মােন সাইন আপ করার সময় �কােনা ��িডট কােড� র িববরণ িজ�াসা কির না, ��িডট কাড�  �ারা করা এক� �ছাট �লনেদেনর মাধ�েম আপনার বয়স
যাচাই ক�ন যা হল, আপনার জ�িদন� �লখার পেরও এক� Google অ�াকাউ� �া� করার �যাগ� আপনার বয়স উপযু� না হওয়ার কারেণ আপনার
অ�াকাউ� অ�ম করা হল �সে�ে� আপিন �য বয়েসর �েয়াজনীয়তা পুরণ করেছন তা যাচাই করার এক� উপায়৷
আেরা জাননু৷

"নতুন িকছু িবকাশ ক�ন"

উদাহরণ��প, ব�বহারকারীেদর �ারা স�ক করা পূেব�র অনসু�ান করা শ��িল িবে�ষন করার মাধ�েম Google এর বানান পরী�ার স�ওয়�ার� �তির করা
হেয়েছ৷
আেরা জাননু৷

"িডভাইস শনা�কারী"

আপিন আমােদর পিরেষবা�িল অ�াে�স করার জন� অন�ান� �কান িডভাইস ব�বহার করেছন িডভাইস শনা�কারী Google �ক তা জানায়, যা আপনার
িডভাইেস আমােদর পিরেষবা�িল কা�মাইজ করেত বা আমােদর পিরেষবার সােথ স�িক� ত �কােনা িডভাইস ���িল িবে�ষণ করেত ব�বহার করা হেব৷
আেরা জাননু৷

"িডভাইস িনিদ�� তথ�"

উদাহরণ��প, আপিন যখন আপনার �ড�টপ �থেক Google Play �ত যান তখন আপনার �কনাকাটা�িলেক আপিন �কান িডভাইস�িলেত ব�বহােরর জন�
উপল� করেত চাইেবন তা িনধ�ারেণ সহায়তা করেত Google এই তথ� ব�বহার করেত পাের৷
আেরা জাননু৷

"আপনার ব�বহারকারীর অিভ�তা উ�ত ক�ন"

উদাহরণ��প, ব�বহারকারীরা আমােদর পিরেষবা�িলেত িকভােব আচরণ কের �িকজ তা িবে�ষণ করেত �দয়৷
আেরা জাননু৷

"আইিন �ি�য়া বা �েয়াগেযাগ� সরকারী অনেুরাধ"

অন�ান� �যুি� এবং �যাগােযাগব�ব�া �দানকারী �কা�ািন�িলর মতই, Google িনয়িমত�েপ সারা পৃিথবীর িবিভ� �দেশর সরকার এবং আদালত�িল �থেক
ব�বহারকারীর �ডটা �দান করার অনেুরাধ পায়। আমােদর আইিন দল ধরণ িনিব�েশেষ �েত�ক� অনেুরােধর পয�ােলাচনা কের এবং অনেুরাধ�িল অত�ািধক
ব�াপক হেল বা স�ক �ি�য়া অনসুরণ না করেল আমরা �স�িলেক �ফরত পা�েয় িদ।
আেরা জাননু৷

https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/sensors.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/collect-information.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/combine-personal-information.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/connect-with-people.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/credit-card.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/develop-new-ones.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/device-identifiers.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/device-specific-information.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/improve-your-user-experience.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html


"ভাগ করা এবং দশৃ�মানতা �স�ংস সীিমত ক�ন"

উদাহরণ��প, �কােনা িব�াপেন আপনার নাম এবং ছিব যােত �দিশ�ত না হয় তার জন� আপিন আপনার �স�ংস চয়ন করেত পােরন৷
আেরা জাননু৷

"একািধক সাইট �দখার তেথ�র সােথ িল� করা হেয়েছ"

�থম পে�র �িকজ-এর উপর িনভ� র কের Google Analytics৷ Google Analytics �াহক বা Google এর �ারা Google Analytics এর মাধ�ম �তির
�ডটা Google �যুি�র সাহােয� অন�ান� ওেয়বসাইট �দখার সােথ স�ক� যু� তৃতীয় পে�র �িকেজর সােথ িল� করা হেত পাের, উদাহরণ��প যখন একজন
িব�াপনদাতা আেরা �াসি�ক িব�াপন �তির করার জন� বা আেরা িবিভ� �ািফক িবে�ষণ করার জন� এ�র Google Analytics �ডটা ব�বহার করেত চায়৷
আেরা জাননু৷

"বজায় রাখা"

উদাহরণ��প, আমােদর িসে�ম�িল �য অিভে�ত ভােব কাজ করেছ তা পরী�া করেত এবং সমস�া শনা� কের তার সমাধান করেত আমরা আমােদর
িসে�ম�িলর উপের সবসময় নজর রািখ।
আেরা জাননু৷

"আপনার �কৃত অব�ান স�িক� ত তথ� সং�হ বা �ি�য়া করা হেত পাের"

উদাহরণ��প, Google মানিচ� আপনার বত� মান অব�ানেক মানিচ� দশ�েন �ক�ীভূত করেত পাের৷
আেরা জাননু৷

"যথাযথভােব কাজ নাও করেত পাের"

উদাহরণ��প, আমরা ‘lbcs’ নােমর এক� �িক ব�বহার কির যা আপনােক এক� �াউজাের অেনক�িল Google দ�ােবজ খুলেত �দয়৷
আেরা জাননু৷

"এবং আমােদর অংশীদারগণ"

িব�াপন বা গেবষণামলূক কােজর জন� আমরা িব�� ব�বসা�িলেত আমারা আমােদর পিরেষবা�িলেত �িকজ বা এই ধরেনর �যুি� ব�বহােরর অনমুিত িদই৷
আেরা জাননু৷

"�ফান ন�র"

উদাহরণ��প, আপিন যিদ পুন��ােরর িবক� িহসােব �কােনা �ফান ন�র �যাগ কেরন, তাহেল, আপিন যিদ আপনার পাসওয়াড�  ভুেল যান তাহেল আপিন যােত
এ�েক পুনঃেসট করেত স�ম হন �সই জন� Google আপনােক এক� এক� �কাড সহ পাঠ� বাত� া পাঠােত পাের৷
আেরা জাননু৷

"Google এবং আমােদর ব�বহারকারীেদর সুরি�ত করা"

উদাহরণ��প, যিদ আপিন আপনার ইেমেল অননেুমািদত অ�াে�স িনেয় িচি�ত থােকন, �সে�ে� Gmail এ "অি�ম অ�াকাউ� কায�কলাপ" আপনােক আপনার
ইেমেল করা সা�িতক কায�কলাপ স�িক� ত তথ� �দখায়, �যমন �য IP �কানা �থেক আপনার �মল অ�াে�স করা হেয়েছ, সংি�� অব�ান, তার সােথ সময় এবং
তািরখও৷
আেরা জাননু৷

"সুর�া"

উদাহরণ��প, আমরা �য কারেণ IP �কানা এবং �িক সং�হ ও িবে�ষণ কির তার এক� হল আমােদর পিরেষবা�িলেক �য়ংি�য় অপব�বহােরর হাত �থেক
র�া করা।
আেরা জাননু৷

"�দান"

উদাহরণ��প, আপনার িডভাইেস �য IP �কানা িনিদ�� করা হয় তা আপনার অনেুরাধ জানােনা �ডটা আপনার িডভাইেস �ফরত পাঠােনার জন� ব�বহার করা
হয়।
আেরা জাননু৷

"ভাগ করা"

https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/limit-sharing-or-visibility-settings.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/linked-with-information-about-visits-to-multiple-sites.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/maintain-services.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/may-collect-and-process-information.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/may-not-function-properly.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/our-partners.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/phone-number.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/protect-google-and-our-users.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/protect-services.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/provide-services.html


উদাহরণ��প, Google+ এর সে� আপিন আলাদা আলাদা ভাগ করার িবক� ব�বহার করেত পােরন৷
আেরা জাননু৷

"�ত এবং সহেজ অন�েদর সে� ভাগ করা"

উদাহরণ��প, যিদ �কউ ইিতমেধ�ই পিরিচিতেত থােক, তেব যিদ আপিন Gmail এ তােদরেক �যাগ করেত চান তেব তােদর নামেক �য়ি�য়ভােব স�ূণ� করেব৷
আেরা জাননু৷

"অনলাইেন যারা আপনার কােছ সবেচেয় ���পূণ�"

উদাহরণ��প, আপনার রচনা এক� বাত� ার To, Cc, Bcc ��ে� যখন আপিন এক� �কানা �লেখন, তখন Gmail আপনার পিরিচিত তািলকা �থেক
�কানা�িল সুপািরশ করেব৷
আেরা জাননু৷

"আপনার �চনােশানা ব�ি�েদর সােথ িজিনস�িলর ভাগ করা আেরা সহজ করেত"

উদাহরণ��প, যিদ আপিন কােরার সােথ Gmail এর মাধ�েম �যাগােযাগ কের থােকন এবং তােদরেক এক� Google দ�ােবজ বা Google ক�ােল�ােরর এক�
ইেভে� �যাগ করেত চান তেব যখন আপিন তােদর নাম� িদেয় �লখা �� কেরন তখন Google তােদর ইেমল �কানােক �য়ংস�ূণ� কের এই কাজ�েক সহজ
কের �দয়৷
আেরা জাননু৷

"আমােদর িব�াপন�িল �দখুন এবং �স�িলর সােথ ই�ারঅ�া� ক�ন"

উদাহরণ��প, আমার কখন এক� পৃ�ায় তােদর িব�াপন �দশ�ন করিছ এবং কখন �সই িব�াপন ব�বহারকারীরা �দেখেছন (উে�ািদক �থেক, উদাহরণ��প,
এক� পৃ�ার অংশ িহসােব ব�বহারকারীরা �যটা ��াল কেরিন) আমরা িনয়িমত িব�াপনদাতা �সই স�েক�  �িতেবদন কির৷
আেরা জাননু৷

"আমরা সব�জনীনভােব রাশীকৃত, অ-ব�ি�গতভােব শনা�েযাগ� তথ� ভাগ করেত পাির"

যখন অেনকজন �লাক িকছু অনসু�ান করা �� কেরন, তখন এ� �ক �সই সমেয় িনিদ�� �বণতা স�েক�  খুব দরকারী তথ� �দান করেত পাের৷
আেরা জাননু৷

"Wi-Fi অ�াে�স পেয়� এবং �সল টাওয়ার�িল"

উদাহরণ��প, কাছাকািছ �সল টাওয়ার�িলর জানা অব�ান�িলর উপর িভি� কের Google আপনার িডভাইেসর অব�ান অনমুান করেত পাের৷
আেরা জাননু৷

"আেরা �াসি�ক অনসু�ান ফলাফল�িল"

উদাহরণ��প, ফেটা, �পা� এবং আপনার ও আপনার ব�ুেদর �থেক আেরা অেনক িকছু অ�ভু� � করার �ারা, আমরা অনসু�ানেক আপনার জন� আেরা �াসি�ক
এবং আকষ�ণীয় কের তুলেত পাির৷
আেরা জাননু৷

"আপনার সাম�ী সরােনা হে�"

উদাহরণ��প, আপিন আপনার ওেয়ব এবং অ�ােপর কায�কলাপ, আপনার �গ, আপনার িনজ� �কােনা Google সাইট, আপনার YouTube চ�ােনল, আপনার
Google+ ��াফাইলবাআপনার সম� Google অ�াকাউ�মছুেত পারেবন৷
আেরা জাননু৷

"�বণতা �দশ�ন করেত"

Google Trends এবং YouTube ��ি�ং িভিডও এ আপিন এ�িলর মেধ� িকছু �দখেত পােরন৷
আেরা জাননু৷

"অন�ান� সাইট এবং অ�ােপ আপনার কায�কলাপ"

এই কায�কলাপ Chrome Sync এর মত Google পণ� বা আপনার �দখা Google এর অংশীদার সাইট এবং অ�াপ�িলর ব�বহার �থেক আসেত পাের। অেনক
ওেয়বসাইট এবং অ�াপ তােদর সাম�ী ও পিরেষবা উ�ত করার জন� Google এর সােথ অংশীদার হয়। উদাহরণ��প, �কােনা ওেয়বসাইট আমােদর িব�াপন
পিরেষবা (�যমন AdSense) বা িবে�ষণধম� সর�াম (�যমন Google Analytics) ব�বহার করেত পাের। এসব পণ� Google এর সােথ আপনার কায�কলাপ
স�েক�  তথ� �শয়ার কের এবং আপনার অ�াকাউ� �স�ংস ও ব�ব�ত পেণ�র উপর িনভ� র কের (�যমন যখন �কােনা অংশীদার আমােদর িব�াপন পিরেষবার

https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/sharing.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/sharing-with-others.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/the-people-who-matter-most.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/to-make-it-easier-to-share.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/view-and-interact-with-our-ads.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/we-may-share.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/wifi-access-points-and-cell-towers.html
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/more-relevant-search-results.html
https://support.google.com/websearch/answer/465?hl=bn
https://support.google.com/blogger/answer/41387?hl=bn
https://support.google.com/sites/answer/90598?hl=bn
https://support.google.com/youtube/answer/55759?hl=bn
https://support.google.com/plus/answer/1044503?hl=bn
https://support.google.com/accounts/answer/32046?hl=bn
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/removing-your-content.html
https://www.google.com/trends/?hl=bn
https://www.youtube.com/trending
https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/to-show-trends.html
https://myaccount.google.com/?hl=bn


সােথ সােথ Google Analytics ব�বহার কের) এই তথ� আপনার ব�ি�গত তেথ�র সােথ সংযু� করা �যেত পাের।
আেরা জাননু৷

https://www.google.com/intl/bn_ALL/policies/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps.html

