
 

 
 

 
 
 
 
িজ সু�ট ফর এডুেকশন (ইন�াস �াস�ম) �গাপনীয়তার তথ�  
 
�ার �াথিমক িবদ�ালেয়, আমরা িশ�ার জন� িজ সু�ট ব�বহার কির এবং আপনার স�ােনর জন� িজ িজ সু�ট ফর 
এডুেকশন অ�াকাউ� পিরচালনা কির। িজ সু�ট ফর এডুেকশন হ'ল �গল �থেক িশ�ামলূক উ�পাদনশীলতার 
সর�াম�িলর এক� �সট যা িজেমইল, ক�ােল�ার, ড� এবং ��িণক� সহ অেনেকর মেধ� অ�ভু� �। এ�িল িব�জেুড় 
কেয়ক িমিলয়ন ছা� এবং িশ�ক ব�বহার কেরন। এক� িশ�ামলূক অ�াকাউে�র অথ� হ'ল িব�াপেনর উে�েশ� �ডটা 
সং�হ করা হয় িন এবং �কানও িশ�াথ� যখন এই সর�াম�িল ব�বহার করেছ তখন �কানও িব�াপনও উপি�ত হেব 
না। �ার �াথিমক িবদ�ালেয়, িশ�রা তােদর িজ সু�ট অ�াকাউ��িল অ�াসাইনেম��িল স�ূণ� করেত, তােদর 
িশ�কেদর সােথ �যাগােযাগ করেত এবং একিবংশ শতা�ীর িডিজটাল নাগিরক� দ�তা অজ� ন করেত ব�বহার 
করেব।  
 
নীেচর �না�শ� আপনার স�ােনর ব�ি�গত তথ� সহকরেত পাের এবং কী করেত পাের না �স স�েক�  সাধারণ �ে�র 
উ�র সরবরাহ  
 

● Google কীকের: Google কী ব�ি�গত তথ� সং�হ কের?  
● �গল কীভােব এই তথ� ব�বহার কের?  
● �গল িক আমার স�ােনর ব�ি�গত তথ� �কাশ করেব?  
● �গল িব�াপন ল�� করেত �াথিমক ও মাধ�িমক িবদ�ালেয়র ব�বহারকারীেদর জন� ছা�েদর ব�ি�গত 

তথ� ব�বহার কের?  
● আমার স�ান কী িশ�ার জন� িজ সু�ট ব�বহার কের অেন�র সােথ তথ� ভাগ করেত পাের?  

 
দয়া কের এ� মেনােযাগ সহকাের পড়ুন এবং আপনার যিদ �কানও �� থােক তেব দয়া কের িবদ�ালেয়র সােথ 
�যাগােযাগ ক�ন  info@star.newham.sch.uk  এবং আমােদর জানান।  
 
িজ সু�ট ফর এডুেকশন �না�শ িপতামাতা এবং অিভভাবকেদর কােছ  
 
এই িব�ি�েত এই অ�াকাউ��িলর জন� আমরা �গলেক �য ব�ি�গত তথ� সরবরাহ কির এবং কীভােব �গল এই 
অ�াকাউ��িলর সােথ স�িক� ত ছা�েদর কাছ �থেক ব�ি�গত তথ� সং�হ কের, ব�বহার কের এবং �কাশ কের তা 
বণ�না কের। িশ�াগত অ�াকাউ��িলর জন� তােদর িজ সু�ট ব�বহার কের, িশ�াথ�রা �গল �ারা �দ� িন�িলিখত 
"�কার পিরেষবা�িল" অ�াে�স করেত এবং ব�বহার করেত পাের: 
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html 
 

● ��িণক� - সং�ানসমেূহর উপ�াপনা, ��িণক� এবং �হামওয়াক�  অ�াসাইনেম�, কােজর িচ� এবং 
�িতি�য়া িচি�তকরণ  

● ডকস - ওয়াড�  �েসিসং  
● ফম� - িবষয় এবং �ুেলর জন� জিরপ এবং �ইেজর সর�াম  
● �াইডস - উপ�াপনা  
● ক�ােল�ার - ব�ি�গত �ুল ক�ােল�ার  
● পিরিচিত - িশ�ক এবং তােদর �ােসর সােথ �যাগােযােগর জন� ইত�ািদ  
● �াইভ - িশ�াথ� ফাইল�িলর স�য়  
● �গা�ী - �িত�ােনর জন� ��ণীর �গা�ী�িল  
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● রাখুন - �নাট 
● প�ক�িল - ��ডিশট 
● সাইট�িল স�ান ক�ন - �কবল িশ�েকর অধীেন ওেয়বসাইট �তির / �কবল িবষেয়রেকবল  
● অধীেন িমিলত হন -িশ�েকর অধীেন  
● ভ� - ��ােরজ / ব�াকআপ সুিবধা  

 
ছাড়াও আমরা ছা�েদর িকছু অন�ান� �গল পিরেষবা�িলেত অ�াে�স করার অনমুিত িদই তােদর িজ সু�ট ফর 
এডুেকশন অ�াকাউ��িলর সােথ। িবেশষত, আপনার স�ােনর িন�িলিখত "অিতির� পিরেষবা�িলেত" অ�াে�স 
থাকেত পাের: 
 

● ইউ�উব - �কবলমা� একাউ� অ�াকাউ� (�কানও িব�াপন �নই)  
● মানিচ�  
● �গল আথ�  

 
�গল এ� সং�হ কের এমন তথ�, পাশাপািশ এ� কীভােব িজ �থেক সং�হ করা তথ� ব�বহার কের এবং �কাশ কের 
�স স�েক�  তথ� সরবরাহ কের G িশ�ার �গাপনীয়তার �না�েশর জন� তার িজ সু�ট�েত িশ�ার জন� সু�ট 
অ�াকাউ��িল।  
 
আপিন এই িব�ি��এ অনলাইেন পড়েত পােরন 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
  
আপনার এই তথ�� স�ূণ��েপ পয�ােলাচনা করা উিচত, তেব নীেচ িকছু সাধারণ �ে�র উ�র �দওয়া হল:  
 
�গল �কান ব�ি�গত তথ� সং�হ কের? 
 
ছা�েদর অ�াকাউ� �তির করার সময়, �ার �াইমারী �ুল �গলেক স�ােনর নাম, �ুল (িজ সু�ট) ইেমল �কানা এবং 
পাসওয়াড�  সহ িকছু ব�ি�গত তথ� সরবরাহ করেত পাের। �কানও ছা� যখন �গল পিরেষবা ব�বহার কের, �গল 
�সই পিরেষবা�িলর ব�বহােরর িভি�েত তথ� সং�হ কের। এর মেধ� রেয়েছ:  

● িডভাইস স�িক� ত তথ� �যমন হাড� ওয়�ার মেডল, অপাের�ং িসে�ম সং�রণ, অনন� িডভাইস সনা�কারী 
এবং �ফান ন�র সহ �মাবাইল �নটওয়াক�  তথ�;  

●  �কানও ব�বহারকারী কীভােব Google পিরেষবািদ, িডভাইস ইেভে�র তথ� এবং ব�বহারকারীর 
ই�ারেনট ��ােটাকল (আইিপ) �কানা ব�বহার কের তার িববরণ সহ লগ স�িক� ত তথ�;  

● আইিপ �কানা, িজিপএস এবং অন�ান� �স�র সহ িবিভ� �যুি� �ারা িনধ�ািরত অব�ােনর তথ�;  
● অনন� অ�াি�েকশন ন�র, �যমন অ�াি�েকশন সং�রণ ন�র; এবং  
● �িকজ বা অন�ুপ �যুি� যা পছ�সই ভাষা এবং অন�ান� �স�ংেসর মেতা �াউজার বা িডভাইস স�িক� ত 

তথ� সং�হ এবং স�য় করেত ব�ব�ত হয়।  
 
�গল কীভােব এই তথ� ব�বহার কের?  
 
িজ �কার সু�ট ফর এডুেকশন �কার সািভ� েস, �গল পিরেষবা�িল সরবরাহ, র�ণােব�ণ এবং সুর�ার জন� 
িশ�াথ�েদর ব�ি�গত তথ� ব�বহার কের। �গল �কার পিরেষবা�িলেত িব�াপন পিরেবশন কের না বা িব�াপেনর 
উে�েশ� �কার পিরেষবািদেত সংগৃহীত ব�ি�গত তথ� ব�বহার কের না। �গল অিতির� পিরেষবািদেত �গল সম� 
অিতির� পিরেষবািদ �থেক সংগৃহীত তথ� সরবরাহ, র�ণােব�ণ, সুর�া এবং উ�ত করেত, নতুন িবকাশ করেত 
এবং �গল এবং এর ব�বহারকারীেদর সুর�ার জন� ব�বহার কের। �গল আরও �াসি�ক অনসু�ান ফলাফেলর মেতা 
উপযু� সাম�ী সরবরাহ করেত এই তথ� ব�বহার করেত পাের। �গল এক পিরেষবা �থেক ব�ি�গত তথ� অন�ান� 
�গল পিরেষবা�িলর ব�ি�গত তথ� সহ একি�ত করেত পাের may  
 
�গল িব�াপন�িল ল�� কের �াথিমক িবদ�ালেয়র ব�বহারকারীেদর জন� িশ�াথ�েদর ব�ি�গত তথ� ব�বহার কের?  

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


 

 
�াথিমক িবদ�ালেয় িশ�াগত ব�বহারকারীর জন� িজ সু�েটর জন�, �গল �কানও পিরেষবা ব�বহােরর সময় অ�াে�স 
�া� �কার পিরেষবািদ বা অন�ান� অিতির� পিরেষবািদ�িলেত িব�াপন�িল ল�� করেত �কানও ব�বহারকারীর 
ব�ি�গত তথ� (বা িশ�া অ�াকাউে�র জন� িজ সু�ট স�িক� ত �কানও তথ�) ব�বহার কের না a িজ সু�ট ফর 
এডুেকশন অ�াকাউ�।  
 
আমার স�ান কী িশ�ার জন� িজ সু�ট ব�বহার কের অেন�র সােথ তথ� ভাগ করেত পাের?  
 
আমরা ছা�েদর �গল পিরেষবা�িল �যমন �গল ড� এবং সাইট�িলেত অ�াে�স করার অনমুিত িদেত পাির, �যখােন 
এমন �বিশ�� অ�ভু� � রেয়েছ �যখােন ব�বহারকারীরা অেন�র সােথ বা �কােশ� তথ� ভাগ করেত পাের। 
ব�বহারকারীরা সব�জনীনভােব তথ� ভাগ কের �নওয়ার সময় এ� Google সহ অনসু�ান ইি�ন�িলর �ারা 
সূচকেযাগ� হেত পাের।  
 
�গল িক আমার স�ােনর ব�ি�গত তথ� �কাশ করেব?  
 
িন�িলিখত পিরি�িতেত �য �কানও এক� �েয়াগ না হেল �গল Google এর বাইের সং�া, সং�া এবং �গেলর 
বাইেরর ব�ি�েদর সােথ ব�ি�গত তথ� ভাগ কের �নেব না:  
 

● িপতামাতার বা অিভভাবেকর স�িতেত। যখন বাবা-মা'র স�িত (স�িত বয়েসর নীেচর ব�বহারকারীেদর 
জন�) থােক তখন �গল ব�ি�গত তথ� সং�া�িল, সং�া বা �গেলর বাইের থাকা ব�ি�েদর সােথ ভাগ কের 
�নেব, যা িজ �ুল সু�ট ফর এডুেকশন �ুেলর মাধ�েম �া� হেত পাের।  

● �ার �াইমারী �ুল সহ। িজ সু�ট ফর এডুেকশন অ�াকাউ��িলর জন�, কারণ তারা �ুল-পিরচািলত 
অ�াকাউ�, �শাসকেদর তােদর মেধ� সি�ত তেথ� অ�াে�স �দয়।  

● বািহ�ক �ি�য়াজাতকরেণর জন�। �গেলর িনেদ�শাবলীর িভি�েত এবং িজ সু�ট ফর এডুেকশন �াইেভিস 
�না�শ এবং অন� �কানও উপযু� �গাপনীয়তা এবং সুর�া ব�ব�া �হেণর িভি�েত �গল অনেুমািদত বা 
অন�ান� িব�� ব�বসােয়র বা ব�ি�েক Google এর জন� এ� �ি�য়া করার জন� ব�ি�গত তথ� সরবরাহ 
করেত পাের।  

● আইনী কারেণ। �গেলর বাইের থাকা সং�া, সং�া বা �গেলর বাইেরর ব�ি�েদর সােথ ব�ি�গত তথ� ভাগ 
কের �নেব যিদ যিদ এ�র দ ৃ-◌় িব�াস থােক �য তেথ�র অ�াে�স, ব�বহার, সংর�ণ বা �কােশর 
যথাযথভােব �েয়াজনীয়তা রেয়েছ:  
 

- �কানও �েযাজ� আইন, িনয়�ণ, আইনী �ি�য়া বা �েয়াগেযাগ� সরকারী অনেুরাধ  
- স�াব� ল�েনর তদ� সহ �েযাজ� পিরেষবার শত� ািদ কায�কর ক�ন।  
- জািলয়ািত, সুর�া বা �যুি�গত সমস�া�িল সনা�, �িতেরাধ বা অন�থায় সমাধান ক�ন।  
- �গল, �গল ব�বহারকারী বা আইন �ারা অনেুমািদত বা অনেুমািদত িহসােব জনগেণর অিধকার, স�ি� বা 
সুর�ার �িতর িব�ে� সুর�া িদন।  
 

● �গল অ-ব�ি�গত তথ� �যমন - এর পিরেষবা�িলর ব�বহার স�েক�  �বণতা - �কােশ� এবং তার 
অংশীদারেদর সােথ ভাগ কের।  

 
 
 
 
আমার আরও �� থাকেল বা আরও পড়েত চাইেল কী হেব?  
 
�থম উদাহরেণ, আপিন এবং আপনার িশ�পােরন  https://myaccount.google.com �দখেত  অ�াকাউে�র 
ব�ি�গত তথ� এবং �স�ংস �দখেত ও পিরচালনা করেত িজ সু�ট ফর এডুেকশন অ�াকাউে� সাইন ইন করার সময়।  
 

https://myaccount.google.com/


 

িশ�াগত অ�াকাউ��িলর জন� �গেলর িজ সু�ট ব�বহার স�েক�  আপনার যিদ �� থােক তেব দয়া কেরেযাগােযাগ 
ক�ন  info@star.newham.sch.uk এ 
 
আপিন কীভােব �গল আমােদর পিরেষবািদ সরবরাহ করেত ব�ি�গত তথ� সং�হ, ব�বহার এবং �কাশ কের �স 
স�েক�  আরও জানেত চাইেল দয়া কের পয�ােলাচনা: 
 
িশ�া �গাপনীয়তা �ক�জন� G সুইট  https://www.google.com/edu/trust/ 
 জন� িশ�া �গাপনীয়তা িব�ি�িজ সুইট 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
 Google এর �গাপনীয়তা নীিত এ  https://www.google.com/intl/en/pol 
नी�त/privacy/ িশ�ার জন� �কার িজ সু�ট� Google এর অ�াপস ফর এডুেকশন চুি�র অধীেন আমােদর সরবরাহ 
করা হেয়েছ  https://www.google.com/apps/intl/en /terms/education_terms.html 
�ডটা �েসিসং সংেশাধন  https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/dpa_terms.html 
।  
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