কুিকজ িক ? িবিভন্ন ব্রাউজােরর
কুিকজ েযভােব িডিলট করেবন
কুিকজ হেলা েছাট এক ফাইল, েযগুেলা ব্যবহারকারীর কমিপউটাের স্েটার
হয়। এগুেলােক িডজাইন করা হেয়েছ সুিনর্িদষ্ট ক্লােয়ন্ট ও
ওেয়বসাইেটর পিরিমত মাত্রায় ডাটা ধারণ করার জন্য এবং েযখােন
অ্যাক্েসস পাওয়া যায় ওেয়ব সার্ভার অথবা ক্লােয়ন্ট কমিপউটােরর
মাধ্যেম। ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম ব্যবহারকারীর ইন্টারেনট ব্যবহারেক
ট্র্যাক করার জন্য কুিকজ নােমর েছাট ডাটা ফাইল ব্যবহার হয়। এিট
সার্ভারেক সুিনর্িদষ্ট ব্যবহারকারীর কােছ সুসজ্িজত েপজ েডিলভার
করা অনুেমাদন কের অথবা েপজ িনেজই ধারণ কের িকছু স্ক্িরপ্ট, যা
কুিকেজর ডাটা সম্পর্েক সেচতন ও ওেয়বসাইেট এক িভিজট েথেক পরবর্তী
িভিজেটর তথ্য বহন করেত সক্ষম।
যখনই একিট নতুন ওেয়ব েপজ েলাড হয়, সাধারণত তখনই কুিকেজ ডাটা রাইট
করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ‘submit’ বাটন চাপার পর কুিকেজ ভ্যালু
স্েটার করার জন্য ডাটা হ্যান্ডিলং েপজ হেব েরসপন্িসবল।
সহজ কথায়, কুিকজ হেলা আপনার ইন্টারেনট ব্যবহারেক ট্র্যাক করার
জন্য ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম ব্যবহার হওয়া েছাট ডাটা ফাইল, যা
উপস্থাপন কের কমিপউটাের েকােনা হুমিক েনই। তেব যাই েহাক, েকােনা
েকােনা কুিকজ আপনার প্রাইেভিসর সােথ কম্প্েরামাইজ করেত পাের।
কুিকজ পারমােণ অল্প হেলও িকছু স্েপস ব্যবহার কের। অবশ্য এিট
িনর্ভর কের আপনার অপােরিটং িসস্েট কীভােব স্েটার হেব এবং ডাটা
কীভােব িরস্েটার হেব তার ওপর। অ্যাডভার্টাইিজং েকাম্পািনগুেলা
সচরাচর ওেয়ব অ্যাডভার্টাইজেমন্েটর সােথ কুিকজ অ্যামেবড কের েদয়,
যােত েসগুেলা সহেজ আপনার ব্রাউিজং িহস্ট্িরেক ট্র্যাক করেত পাের
এবং স্বতন্ত্র অভ্যােস অ্যাডগুেলা সুসজ্িজত করেত পাের।
েয কারেণ কুিকজ ব্যবহার হয়
ওেয়বসাইেটর এক েসশন েথেক আেরক েসশেনর অথবা সংশ্িলষ্ট ওেয়বসাইেটর
েসশেনর মােঝ সার্ভার েমিশেনর জন্য েবাঝা না হেয় িবপুল পিরমােণ
ডাটা স্েটােরেজ তথ্য বহন করার সহজ ও সুিবধাজনক উপায় হেলা কুিকজ।
কুিকজ ব্যবহার না কের সার্ভাের ডাটা স্েটার করা সমস্যাদায়কও হেত
পাের। েকননা, ওেয়বসাইেট প্রিতিট িভিজেট লগইেনর প্রেয়াজনীয়তা
ছাড়াই িবেশষ েকােনা ব্যবহারকারীর তথ্য পুনরুদ্ধার তথা িরট্রাইভ
করা কিঠন হেয় উঠেত পাের।
এ েলখায় ব্যবহারকারীেদর উদ্েদেশ কুিকজ েসিটং কাস্টমাইজ করার

িবিভন্ন উপায় ও ডাটা ক্িলন করার অ্যাপ েযমন িসক্িলনারসহ ক্েরাম,
ফায়ারফক্স, সাফাির, মাইক্েরাসফট এজ ও অেপরা িদেয় কুিকজ িডিলট
করার সংক্িষপ্ত খসড়া গাইড তুেল ধরা হেয়েছ। আমােদর মেন রাখা
দরকার, কুিকেজর রেয়েছ িকছু ৈবধ ফাংশন। ওেয়বসাইট েসগুেলা ব্যবহার
কের লগইন অ্যাক্িটিভিট ও ডাটা ট্র্যাক করার জন্য, যা তােদর
ফাংশনািলিটেত অপিরহার্য হেত পাের। আসেল েকােনা েকােনা সাইট
এগুেলা ছাড়া যথাযথভােব কাজ করেত পাের না।
গুগল ক্েরাম
গুগল ক্েরাম ব্যবহারকারীরা খুব সহেজই িডিলট করেত পােরন কুিকজ,
ব্রাউিজং ডাটা ও িনর্িদষ্ট েয ধরেনর ফাইল ক্েরােমর অনুেমাদন করা
অথবা ব্লক করা উিচত েসগুেলা।
অ্যাক্েসস কনেটন্ট েসিটংস : উপের ডান প্রান্েত Menu ট্যােব ক্িলক
কের Settings িসেলক্ট করুন। এবার এখান েথেক েমনুর িনেচ Show
Advanced Settings িসেলক্ট করার পর Content Settings িসেলক্ট
করুন।
আপিন অ্যাড্েরস বাের chrome://chrome/settings/content টাইপ
করােক সহজতর করেত পারেবন এবং ক্েরাম আপনােক উদ্িদষ্ট গন্তব্েয
িনেয় যােব।
িচত্র : ক্েরােম েসিটং অপশন
কুিকজ ম্যােনজ করা : কুিকজ িনেয় কাজ করার ক্েষত্ের ক্েরােমর
চারিট অপশন পােবন। আপিন িবচক্ষণতা ছাড়াই সব কুিকজ স্েটার করেত
পারেবন, সব কুিকজ স্েটার হেলও ব্রাউজার বন্ধ করেলই েসগুেলা িডিলট
হেয় যােব, সম্পূর্ণরূেপ কুিকজ ব্লক হেব (িবেশষজ্েঞরা এ কাজিট
িরেকােমন্ড কেরন না) এবং ব্লক করেব থার্ডপার্িট ট্র্যািকং কুিকজ।
ক্েরাম ওপের উল্িলিখত েসিটংগুেলার ব্যিতক্রম ম্যােনজ করা
অনুেমাদন কের। এিট সহায়ক হেত পাের সুিনর্িদষ্ট ওেয়বসাইেটর জন্য
অেটা-িফল তথ্য ধারণ করার ক্েষত্ের, যখন েসগুেলা িডিলট করা হেব।
িচত্র : কুিকজ অপশন
কুিকজ িডিলট করা : কুিকজ িডিলট করার জন্য All cookies and site
data-এ ক্িলক করুন আপনার হার্ডড্রাইেভ ক্েরাম ব্রাউজােরর স্েটার
করা সব কুিকেজর িলস্ট েদখার জন্য। এখান েথেক আপিন সুিনর্িদষ্ট
স্বতন্ত্র ফাইল িডিলট করেত পারেবন অথবা সবিকছুই িডিলট করেত
পারেবন Remove All িসেলক্ট করার মাধ্যেম।
িচত্র : কুিকজ অ্যান্ড সাইড ডাটা অপশন
অ্যান্ড্রিয়ড, আইওএেসর জন্য

ক্েরাম েমনুেত অ্যাক্েসস কের Settings-এ যান। এরপর অ্যাডভান্সড
েসিটংেয়র অন্তর্গত Privacy ট্যাব খুঁেজ েবর করুন। এরপর েসখান
েথেক Clear Browsing Data িসেলক্ট করুন এবং Clear cookies/site
data েযমন েচক কের েদখেত পারেবন, েতমিন হার্ডড্রাইভ েথেক যা খুিশ
তাই মুেছ েফলেত পারেবন।
মিজলা ফায়ারফক্স
বাইিডফল্ট ফায়ারফক্স সব কুিকজ এক্সেসপ্ট কের েনয় তথা েমেন েনয়।
আসেল মিজলা ফায়ারফক্স ব্রাউজার অফার কের ক্েরাম ব্রাউজােরর েচেয়
েবিশ অপশন, িবেশষ কের ওপের উল্িলিখত েসিটংগুেলা কাস্টমাইজ করার
ক্েষত্ের।
কাস্টম েসিটংেস অ্যাক্েসস করা : Tools েমনুেত ক্িলক কের ড্রপডাউন
েমনু েথেক Options িসেলক্ট করুন। এবার Privacy ট্যােব েনিভেগট
করুন এবং History-এর অন্তর্গত ফায়ারফক্সেক Use custom settings
for history-এ েসট করুন।
িচত্র : ফায়ারফক্েস প্রাইেভিস েসট করা
কুিকজ ম্যােনজ করা
ফায়ারফক্েস কুিকজ ম্যােনজ করার জন্য ব্যবহারকারীেক েবশ িকছু অপশন
েদয়া হেয়েছ। আপিন ইচ্েছ করেল পুরাদস্ত্তরভােব কুিকজ এক্সেসপ্ট বা
ব্লক করেত পারেবন, ব্লক করেত পারেবন থার্ডপার্িট কুিকজ বা
স্েপিসিফক থার্ডপার্িট কুিকজ, েযগুেলা আপনার িভিজট করা েকােনা
সাইট েথেক আেসিন অথবা যখনই এিট একিট কুিক স্েটার করেত চাইেব,
তখনই ফায়ারফক্স আপনার পারিমশেনর জন্য প্রম্পট করেব। এ েসিটংেয়র
অন্তর্গত ফায়ারফক্স রান করােল দৃষ্িটেগাচরীভূত হয় কুিকর ব্যবহার
কত সর্বব্যাপী হেয় পেড়েছ।
িচত্র : ফায়ারফক্েস প্রাইেভিস অপশন
কুিকজ িডিলট করা
কুিকজ িডিলট করার জন্য Show Cookies-এ ক্িলক করুন, যা আিবর্ভূত
হেব যখন আপনার ব্রাউজার িহস্ট্িরর জন্য কাস্টম েসিটংস এনাবল
করেবন। এখান েথেক আপিন ফায়ারফক্েসর মাধ্যেম সংগ্রহ করা কুিকেজর
িলস্ট জুেড় স্ক্রল করেত পারেবন। এবার স্বতন্ত্রভােব েসগুেলা
ক্িলয়ার করেত পারেবন অথবা গ্রুপ িহেসেব সব অপসারণ করেত পারেবন।
িচত্র : কুিকজ অপশন
ফায়ারফক্স (আইওএস)
ওপের ডান প্রান্েত New Tab বাটেন ট্যাব করুন। এবার স্ক্িরেন ওপের
বাম প্রান্েত কগ বাটেন ট্যাপ করুন। এবার Clear private data-এ

স্ক্রলডাউন করুন। পরবর্তী স্ক্িরেন Cookies িসেলক্ট করা আেছ িক
না তা িনশ্িচত করুন। এরপর Clear Private Data-এ ট্যাপ করুন।
সাফাির
সাফাির শুধু আপনার িভিজট করা ওেয়বসাইট েথেক কুিকজ স্েটার কেও, যা
ওেয়ব ব্রাউজার ক্েরাম ও ফায়ারফক্েসর মেতা নয়। তেব খুব সহেজই
সাফািরর েসিটং পিরবর্তন করার জন্য আপনােক সুেযাগ কের েদেব।
েযেহতু সাফািরর উইন্েডাজ ভার্সন িডসকন্িটিনউ তথা চলা বন্ধ হেয়
েগেছ, তাই এ েলখায় আেলাকপাত করা হেয়েছ ম্যাক ওএস ভার্সেনর
আেলােক।
অ্যাক্েসস প্রাইেভিস েসিটংস
ওপের বাম প্রান্েত Safari েমনুেত ক্িলক করুন এবং Preferences-এ
স্ক্রলডাউন করুন। এর িবকল্প িহেসেব একই েমনুেত Clear History
েবেছ িনন এবং আপিন ইচ্েছ করেল সবিকছুই িডিলট কের িদেত পারেবন
িবিভন্ন ধরেনর টাইম ফ্েরেমর মধ্েয। িক িডিলট করেত হেব, তার ওপর
যিদ অেনক েবিশ িনয়ন্ত্রণ রাখেত চান, তাহেল Preferences অপশন েবেছ
িনন।
িচত্র : ম্যাক ওএেসর সাফাির অপশন
েসিটং ম্যােনজ করা
Privacy েসকশেন সাফাির কুিকজ এক্সেসপ্ট করেব িক করেব না, তা
িডকেটড করার জন্য আপিন ব্যবহার করেত পােরন Cookies and website
data অপশন। আপিন সব এক সােথ এক সময় অপসারণ করার জন্য Remove All
Website Data অপশন ব্যবহার করেত পােরন। িবকল্প িহেসেব ব্রাউজাের
স্েটার হওয়া প্রিতিট কুিকেজর একিট স্বতন্ত্র িলস্ট েদখার জন্য
Details-এ ক্িলক করুন।
িচত্র : কুিকজ েসিটং ম্যােনজ করা
কুিকজ িডিলট করা
ম্যাক ওএস সাফািরর স্বতন্ত্র কুিকজ িডিলট করার জন্য Privacy
ট্যােবর অন্তর্গত Details-এ ক্িলক করুন। েসখান েথেক সুিনর্িদষ্ট
কুিকজ খুঁেজ িনন এবং েস অনুযায়ী েসগুেলা িডিলট কের িদন।
িচত্র : কুিকজ িডিলট করা
সাফাির (আইওএস)
ম্যাক ওএস Settings-এ িগেয় Safari িসেলক্ট করুন। সব কুিকজ িডিলট
করার জন্য Clear History and Website Data-এ ট্যাব করুন। একিট
সুিনর্িদষ্ট কুিকজ িডিলট করার জন্য Advanced-এ ট্যাব করুন। এরপর
আপনার েফােন স্েটার হওয়া কুিকেজর িলস্ট তুেল ধরার জন্য Website

Data-এ ট্যাব করুন। এখান েথেক Edit-এ চাপুন। এরপর আপিন েয
সুিনর্িদষ্ট কুিকজ অপসারণ করেত চান, তার পােশ লাল বর্েণ ট্যাপ
কের তা িডিলট করুন।
এজ
এজ হেলা মাইক্েরাসফেটর ৈতির সর্বাধুিনক ওেয়ব ব্রাউজার, যা
ইন্টারেনট এক্সেপস্নারােরর প্রিতস্থািপত ওেয়ব ব্রাউজার।
কুিকেজ অ্যাক্েসস : এজ ব্রাউজার ওেপন কের উপের ডান প্রান্েত
হরাইজন্টাল তথা আনুভূিমক িতন ডেট ক্িলক করুন। যখন ডান িদেকর বার
ওেপন হেব, তখন Clear Browsing Data-এ স্ক্রলডাউন কের Clear
Browsing Data-এ ক্িলক করুন।
িচত্র : কুিকেজ অ্যাক্েসস করা
কুিকজ ম্যােনজ ও িডিলট করা : পরবর্তী স্ক্িরেন িনশ্িচত করুন েয
Cookies & Saved Website Data অপশন েচক করা আেছ। এরপর Clear-এ
ক্িলক করুন।
িচত্র : কুিকজ ম্যােনজ ও িডিলট করা
অেপরা
যিদ আপিন ক্েরােম কুিকজ িডিলট কের থােকন, তাহেল ব্রাউজার অেপরায়
কুিকজ িডিলট করার প্রেসসিট আপনার কােছ পিরিচত মেন হেলও এিট আরও
েবিশ সহজ। লক্ষণীয়, এ কথািট অেপরা ব্রাউজােরর সর্বাধুিনক
ভার্সেনর জন্য প্রেযাজ্য। আেগর ভার্সেন েনিভেগট করা িকছুটা
িভন্ন। সুতরাং এ িবষয়িট মেন রাখা দরকার সব ব্যবহারকারীর।
কুিকেজ অ্যাক্েসস করা : Opera Menu-েত িগেয় িসেলক্ট করুন
Settings, যা ওেপন করেব আেরকিট সাইডবার েমনু। এরপর Privacy &
Security অপশন িসেলক্ট করুন।
িচত্র : অেপরা ব্রাউজােরর েমনু অপশন
এরপর পরবর্তী উইন্েডােত স্ক্রলডাউন করেত থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত না
আপিন Cookies-এর েহডাের েপৗঁেছেছন। কুিকজ েহডাের েপৗঁছােনার পর
All cookies and site data িসেলক্ট করুন।
কুিকজ ম্যােনজ ও িডিলট করা : ওপের ডান প্রান্েত েদখেত পােবন
Delete all অপশন। তাৎক্ষিণকভােব সব কুিকজ িডিলট করার জন্য এ
অপশনিট িসেলক্ট করুন। এ কাজ করার জন্য স্ক্রলডাউন করুন এবং যিদ
সমর্থন কেরন তাহেল স্বতন্ত্র ওেয়বসাইেটর জন্য কুিকজ িডিলট করুন।
িচত্র : কুিকজ িডিলট করা
িসক্িলনার

ওপের উল্িলিখত উপায়গুেলা ছাড়াও সহেজই কুিকজ িডিলট করার জন্য
রেয়েছ িবেশষ িকছু অ্যাপস ও প্লাগইন। এগুেলার মধ্েয অন্যতম একিট
হেলা িসক্িলনার, যা ক্র্যাপ ক্িলনার (Crap Cleaner) নােমর টুেলর
সংক্িষপ্ত রূপ। িসক্িলনার একিট শক্িতশালী টুল। এিট ফ্ির ডাউনেলাড
কের িনেয় আপনার হার্ডড্রাইেভর অিতিরক্ত ফাইল পিরষ্কার করার জন্য
ব্যবহার করেত পােরন, যা সাধারণত ওেয়ব ব্রাউজার ও অন্যান্য
অ্যাপ্িলেকশেনর মাধ্যেম ৈতির হয়। যখনই কুিকজ িডিলট করার
প্রসঙ্গিট আেস, তখনই িসক্িলনার টুেলর কথািট িবেশষভােব আেস।
িসক্িলনার টুলিট শুধু িনর্িদষ্ট েকােনা ব্রাউজাের স্েটার হওয়া
ফাইলই িডিলট কের না, বরং িডস্ক জুেড় কাজ করেত পাের। িসক্িলনার
টুলিট েকােনা প্েরাগ্রাম েযমন আনইনস্টল করেত পাের, েতমিন
েরিজস্ট্ির ইস্যুও িফক্স করেত পােও, যা একিট বাড়িত সংেযাজন।

