
 

কুকিজ 

  

ওয়েবসাইয়ের পারফয়মেন্স বৃকি এবং বযাবহায়র আপনায়ি স্বাচ্ছন্দ্য অকিজ্ঞতা প্রদায়নর স্বায়থে আমরা আমায়দর 

পুয়রা ওয়েবসাইে জয়ুেই কুকিজ এবং এজাতীে অনযানয েুল বযবহার িয়র থাকি।   

 

কুকিজ বলয়ত কি ববাঝাে?  

 

কুকিজ মূলত কু্ষদ্র বেক্সে ফাইল যা বিান এিটি ওয়েবসাইে প্রথমবার কিকজয়ের সমে আপনার িকিউোর বা 
বমাবাইল কিিাইয়স অফার িয়র থায়ি। পরবতী কিকজেিায়ল কুকিজ এই ওয়েবসাইে বা অনয বিান 

ওয়েবসাইেয়ি আপনার কিিাইসটি কিনয়ত সহােতা িয়র; ফমে দ্রুত পূরয়ের বক্ষয়ে সহােতা প্রদান ছাোও 

আপনার পূবেবতী ওয়েবসাইে আিরয়ের ওপর কিকি িয়র কবয়েষ িনয়েন্ট সপুাকরে িয়র থায়ি। আমায়দর 

পকলকসয়ত ‘কুকিয়জর’ মাধ্যয়ম আমরা সিল ফাইলয়ি বরফার িয়র থাকি, বযগুয়লা এই পিকতয়ত তথয সংগ্রহ 
িয়র।    

 

কিছু সংখ্যি কুকিজ আয়ছ বযগুয়লায়ত বযাকিগত তথয সকিয়বকেত থায়ি, তয়ব অকধ্িাংে কুকিজই এমন তথয 
সংগ্রহ িয়র না যা আপনায়ি কিকিত িরয়ত পায়র। এগুয়লা বরং অকত সাধ্ারে তথয বযমন বযবহারিারী 
কিিায়ব আমায়দর ওয়েবসাইয়ে প্রয়বে িরয়লা এবং বযবহায়রর ধ্রে, অথবা বযবহারিারীর সাধ্ারে অবস্থান 

সংগ্রহ িয়র।  

 

quiz.atomforyou.com ওয়েবসাইয়ে  িী কুকিজ বযাবহৃত হে (সিল)?   

 

Overall, our cookies serve three different functions: 

সামগ্রিিায়ব আমায়দর কুকিজগয়লা কতনটি কিি ধ্রয়ের িায়জর জনয কনধ্োকরত।  
 

Operational cookies 

অপায়রেন্স কবষেি কুকিজ  

 

These cookies are used to analyse how you use our website in order to monitor its performance. 

This allows us to provide reliable access to the most popular pages. 

আমায়দর ওয়েবসাইয়ের পারফয়মেন্স মকনের িরার জনয আপকন িীিায়ব এটি বযবহার িরয়ছন তা কবয়েষয়ের 

জনয এই কুকিজগুয়লা িায়জ লায়গ। এর মাধ্যয়ম আমরা জনকপ্রে বপইজগুয়লায়ত আপনায়ি কনিে রয়যাগয এয়ক্সস 

প্রদান িরয়ত পাকর।  
 

Functional cookies 

ফাংেন কবষেি কুকিজ  

These cookies are used to remember user preferences. For example, they save you time filling 

out various forms by remembering the options you have selected as preferences. 

এই কুকিজগুয়লার মাধ্যয়ম আমরা বযবহারিারীর বপ্রফায়রন্সগুয়লা স্মরে িরয়ত সক্ষম। উদাহরেস্বরূপ কবকিি 

ফমে পূরয়ের বক্ষয়ে আপকন বপ্রফায়রন্স কহয়সয়ব বযসিল অপেন কনবোিন িয়রকছয়লন তা স্মরে িরার ফয়ল 

প্রয়োজনীে সমে হ্রাস পাে।   
 

Other cookies 

অনযানয কুকিজ  



 

 

Certain cookies are used to collect statistics, monitor traffic on the site, improve the 

functionality of the site, and detect bot activity. We collect statistics through Yandex.Metrics 

and Google Analytics. 

কিছু সংখ্যি কুকিজ পকরসংখ্যান তথয সংগ্রহ, সাইয়ে ট্রাকফি মকনেকরং, সাইয়ের ফাংেনাকলটি বকৃি এবং ‘বে 

িাযেক্রম’ সনাি িরার িায়জ বযবহৃত হে। আমরা Yandex.Metrics এবং Google Analytics এর মাধ্যয়ম 

পকরসংখ্যান তথয সংগ্রহ িয়র থাকি।  
 

More information 

অনযানয তথয  
 

Advertisers sometimes use cookies to show users ads based on their preferences. If you are a 

resident of the European Union and would like to learn more about how cookies are used for 

such purposes or choose to opt out of them, please visit www.youronlinechoices.eu. Please be 

aware that if you choose to disable the use of cookies, you may find that some areas of the sites 

do not work the way they supposed to 

কবজ্ঞাপনদাতারা বযবহারিারীয়দর বপ্রফায়রয়ন্সর ওপর কিকি িয়র কবজ্ঞাপন প্রদেেয়নর জনয অয়নি বক্ষয়েই 

কুকিজ বযবহার িয়র। আপকন যকদ ইউয়রাপীে ইউকনেয়নর এিজন বাকসন্দ্া হন, এবং এই উয়েয়েয িীিায়ব 

কুকিজ বযবহার িরা হে অথবা এগুয়লায়ি এোয়ত িান তয়ব অনুগ্রহপূবেি www.youronlinechoices.eu 

সাইেটি কিকজে িরুন। অনুগ্রহপূবেি বজয়ন রাখ্ুন আপকন যকদ কুকিয়জর বযবহার কিয়জবল িরয়ত িান তয়ব 

সাইয়ের বিানও বিানও অংে সঠিিিায়ব িাজ নাও িরয়ত পায়র।  
 

More detail on how businesses use cookies is available at www.allaboutcookies.org 

বযাবসার বক্ষয়ে িীিায়ব কুকিয়জর বযবহার হে তা জানয়ত www.allaboutcookies.org সাইেটি কিকজে 

িরুন।  

 

If you have any queries regarding this Cookie Policy please contact us by e-mail 

at info@atomforyou.com 

কুকিজ পকলকসর বযাপায়র আপনার যকদ বিানও প্রশ্ন থায়ি তয়ব info@atomforyou.com বমইয়ল আমায়দর 

সায়থ বযাগায়যাগ িরুন।  

http://www.youronlinechoices.eu/
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