


    সতর্কী� �র্কীরণ   

          এই বইটি� শুধু�মা�ত্র ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর স�য়ে� সটি�র্কীভা�য়েব পটিরচ� র্কীটিরয়ে� দে�ও��র জন্য ।

      এরপরও দের্কীউ যটি� খা�র�প র্কী�জ র্কীয়ের তয়েব,  দেসই ���-    ��টি�ত্ব এর্কী�ন্তই ত�র টিন্যয়েজর।

 আমা�র উয়ে'শ্য -        মা�ন্য�ষয়ের্কী ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর স�য়ে� সটি�র্কীভা�য়েব পটিরচ� র্কীটিরয়ে� দে�ও��।

 য�য়েত র্কীয়ের,      সটি�র্কী টি�র্কী টিন্যয়ে�� শ্যন্য� ছা�ড়া�ই ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব

     টি,য়ে� দের্কীউ ক্ষটিতর স্বী�র্কী�র ন্য� হ�।

-    দেমা�0 আব্দু�ল্লা�হ আল মা�মা�ন্য

facebook.com/groups/cybersc

https://www.facebook.com/groups/cybersc
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ভা9 টিমার্কী�

    ডা�র্কী� ওয়ে�ব বলয়েত স�ধু�রণত TOR     দেন্য�ও��য়ের্কী� র ওয়ে�বস�ই� সমা9হয়ের্কী দেব�ঝা�য়েন্য� হ�। যটি�ও, 

      এরর্কীমা রহয়েস দে;র� দেন্য�ও��র্কী� আরও অয়েন্যর্কী রয়ে�য়েছা।      রহস মা� দেসই ইন্টা�রয়েন্য� জ,য়েতর স�য়ে�ই
  । আমার� পটিরটিচত হয়েব� তয়েব,      এই পটিরটিচত হও��র মা9ল উয়ে'শ্য টির্কী, জ�য়েন্যন্য?    প্র��ই এই ধুরয়েন্যর

       দেন্য�ও��য়ের্কী� প্রয়েবশ্য র্কীয়ের অয়েন্যর্কী মা�ন্য�ষ ক্ষটিতর সম্মু�খা�ন্য হ�।   ত�র র্কী�রণ এর্কী��ই-   এই দেন্য�ও��র্কী�
    সম্বয়ে@ ত�য়ে�র সটি�র্কী জ্ঞা�ন্য দেন্যই।       এরপর ত�র� মায়েন্যর আয়েক্ষয়েপ ডা�র্কী� ওয়ে�বয়ের্কী খা�র�প  বয়েল মা�ন্য�য়েষর
  । র্কী�য়েছা প্রচ�র র্কীয়ের ফয়েল,      ত�য়ে�র র্কী�� শুয়েন্য মা�ন্য�ষ মায়েন্য র্কীয়ের-      ডা�র্কী� ওয়ে�ব হয়েC র�য়েতর অ@র্কী�য়ের

    ডা�র্কী�টিত র্কীর�র মায়েত� ভা��ন্যর্কী জ��,�। অ�চ,        ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব ;য়ে� চল� খা�র�প র্কী�জয়ের্কী অস্বী�র্কী�র
  র্কীর� ন্য� দে,য়েলও,      আমার� দেযই স�ধু�রণ ইন্টা�রয়েন্য� ব �বহ�র র্কীটির,      ত�র দেচয়ে� ডা�র্কী� ওয়ে�ব অটিধুর্কী

টিন্যর�প�।      টিন্যয়েচ ত�র র্কী�রণ উয়েল্লাখা র্কীর� হয়েল�-

  পটিরচ� দে,�পন্য ��য়ের্কী

         আমার� যখান্য স�ধু�রণ ইন্টা�রয়েন্য� ব �বহ�র র্কীয়ের দের্কী�ন্য ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য র্কীটির,   তখান্য দেসই
       ওয়ে�বস�ইয়ে�র র্কী�য়েছা আমা�য়ে�র টিডাভা�ইয়েসর অয়েন্যর্কী ত� চয়েল য��। দেযমান্য0

•      আমার� দের্কী�ন্য ওয়ে�ব ব্রা�উজ�র ব �বহ�র র্কীরটিছা,

•     আমা�য়ে�র র্কীটিEউ��য়েরর অপ�য়েরটি�8 টিসয়েFমা দের্কী�ন্যটি�,

•   আমা�য়ে�র আইটিপ এয়েGস,

•  আমা�য়ে�র টি�র্কী�ন্য�।

       এছা�ড়া�ও আরও অয়েন্যর্কী ত� ই ওয়ে�বস�ই� স8গ্রহ র্কীরয়েত প�য়ের। টির্কীন্তু,    আপটিন্য যখান্য ডা�র্কী� ওয়ে�ব
           ব �বহ�র র্কীরয়েবন্য তখান্য আপন্য�র টিডাভা�ইয়েসর এসব ত� ওয়ে�বস�ই� স8গ্রহ র্কীরয়েত প�রয়েব ন্য�। 

বর8,    ওয়ে�বস�ই� জ�ন্যয়েবই ন্য� দেয,    আপটিন্য ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য র্কীয়েরয়েছান্য।  র্কী�রণ,   ডা�র্কী� ওয়ে�ব ব�, 
TOR           দেন্য�ও��র্কী� ব �বহ�র র্কীরয়েল আপটিন্য সর�সটির আপন্য�র টিডাভা�ইস টি�য়ে� ওয়ে�বস�ইয়ে�র স�য়ে�
connect  হয়েবন্য ন্য�। বর8,      আপন্য�র র্কীটিEউ��র পয���ক্রয়েমা ৩ টি� TOR  দেন্য�ও��য়ের্কী� র

  র্কীটিEউ��য়েরর স�য়ে� connect হয়েব।     এরপর দেসই ৩� র্কীটিEউ��রটি� connect   হয়েব ওয়ে�বস�ইয়ে�র
স�য়ে�। ফয়েল,   ওয়ে�বস�ই� মায়েন্য র্কীরয়েব-        ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর দেসই ৩� র্কীটিEউ��রটি�ই ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য
র্কীয়েরয়েছা। ফয়েল,    আপন্য�র পটিরচ� দে,�পন্য ��র্কীয়েব।



    ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব টির্কীভা�য়েব প্রয়েবশ্য র্কীরয়েব�?

      ডা�র্কী� ওয়ে�ব সম্বয়ে@ য�র� এর্কী�মাই জ�য়েন্যন্য ন্য�,      ত�র� অটিত আগ্রহ টিন্যয়ে� অয়েপক্ষ� র্কীরয়েছান্য-  ডা�র্কী�
    ওয়ে�য়েব প্রয়েবয়েশ্যর পদ্ধটিত জ�ন্য�র জন্য ।         ত�য়ে�র জন্য ই ডা�র্কী� ওয়ে�ব সম্বয়ে@ টিবস্তা�টিরত আয়েল�চন্য� ন্য�

      ।      র্কীয়েরই ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব প্রয়েবয়েশ্যর পদ্ধটিত জ�টিন্যয়ে� টি�টিC এরপর টিবস্তা�টিরত ও জরুটির আয়েল�চন্য�
। র্কীরয়েব� তয়েব,            আপটিন্য এর্কী�মাই ন্যত� ন্য হয়েল বইয়ে� দে�খা�য়েন্য� দের্কী�ন্যটির্কীছা� এখান্যই এখান্যই টিন্যয়েজ দে�য়ের্কী
  র্কীরয়েত য�য়েবন্য ন্য�।     ।       প্র�য়েমা বইটি� দেশ্যষ পয�ন্ত পড়া� ন্য ত�রপর টিন্যয়েজ দে�য়ের্কী বইয়ে� দে�খা�য়েন্য� পদ্ধটিত

  ।অন্য�সরণ র্কীরয়েত প�য়েরন্য

TOR  ব্রা�উজ�র ডা�উন্যয়েল�ডা

    ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ওয়ে�বস�ই�গুয়েল� রয়ে�য়েছা TOR দেন্য�ও��য়ের্কী� । আর, TOR   দেন্য�ও��য়ের্কী� প্রয়েবশ্য র্কীরয়েত
  চ�ইয়েল আপন্য�য়ের্কী TOR    ব্রা�উজ�র ডা�উন্যয়েল�ডা র্কীরয়েত হয়েব।      টিন্যয়েচর টিল8য়ের্কী টিPর্কী র্কীরয়েল ছাটিবর

web page  টি� আসয়েব।

 টিল8র্কী0 https://www.torproject.org/download/

   উপয়েরর ছাটিবয়েত দে�খায়েত প�য়েCন্য- Windows, OS X, Linux, Android   চ�রটি� অপশ্যন্য রয়ে�য়েছা। 
       ।আপন্য�র র্কীটিEউ��য়েরর অপ�য়েরটি�8 টিসয়েFমা অন্য�য��� ডা�উন্যয়েল�ডা র্কীয়ের টিন্যন্য

https://www.torproject.org/download/


  ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব প্রয়েবশ্য

TOR     ব্রা�উজ�র ডা�উন্যয়েল�ডা হয়ে� দে,য়েল install র্কীরুন্য।  এখান্য TOR    ব্রা�উজ�য়েরর আইর্কীয়েন্য টিPর্কী
 র্কীয়ের open র্কীরুন্য। তয়েব, TOR  ব্রা�উজ�র open       হও��র আয়ে, টিন্যয়েচর ছাটিবর মায়েত� টির্কীছা�ক্ষণ

loading হয়েব।     এই সমা� আপন্য�র র্কীটিEউ��রয়ের্কী TOR   দেন্য�ও��য়ের্কী� র স�য়ে� connect  র্কীটিরয়ে�
 দে�ও�� হ�।

    এরপর টিন্যয়েচর ছাটিবর মায়েত� TOR  ব্রা�উজ�র open হয়েব।



TOR   ব্রা�উজ�য়েরর জরুর� settings পটিরবত� ন্য

TOR       ব্রা�উজ�য়েরর মা�ধু য়েমা আমার� ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব প্রয়েবশ্য র্কীরয়েব�। তয়েব,     ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব আপটিন্য যটি�
     খা�র�প দের্কী�ন্য ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য র্কীয়ের দেফয়েলন্য,        তখান্য আপটিন্য টিন্যয়েচ উয়েল্লাখা র্কীর� টিবপ� সমা9য়েহর
  সম্মু�খা�ন্য হয়েত প�য়েরন্য-

•        ওয়ে�বস�ই� আপন্য�র র্কীটিEউ��য়েরর র্কী �য়েমার� চ�ল� র্কীটিরয়ে� টি�য়েত প�য়ের।

•       আপন্য�র র্কীটিEউ��য়েরর মা�ইয়েক্র�য়েফ�ন্য চ�ল� র্কীটিরয়ে� টি�য়েত প�য়ের।

•    আপন্য�র বত� মা�ন্য টি�র্কী�ন্য� track  র্কীরয়েত প�য়ের।

ত�ই,   শুরুয়েতই টির্কীছা� settings   পটিরবত� ন্য র্কীরয়েত হয়েব।     য�য়েত র্কীয়ের ওয়ে�বস�ই�গুয়েল� আপন্য�র
 র্কীটিEউ��য়েরর র্কী �য়েমার�, মা�ইয়েক্র�য়েফ�ন্য,   টি�র্কী�ন্য� ইত �টি� access   র্কীরয়েত ন্য� প�য়ের।   এজন্য প্র�য়েমাই

      টিন্যয়েচর ছাটিবয়েত ত�র টিচহ্ন টি�য়ে� দে�খা�য়েন্য� menu   দেত টিPর্কী র্কীরুন্য। 

 এরপর Preferences       এ টিPর্কী র্কীরয়েল টিন্যয়েচর ছাটিবর মায়েত� page আসয়েব।



 এখান্য Privacy & Security   দেত টিPর্কী র্কীরুন্য।    ত�রপর টিন্যয়েচর টি�য়ের্কী (scroll down র্কীয়ের) 

      দে,য়েলই ছাটিবর মায়েত� টির্কীছা� অপশ্যন্য দে�খায়েত প�রয়েবন্য।

 এখা�য়েন্য Location, Camera       দে�য়ের্কী শুরু র্কীয়ের দেযগুয়েল�র ডা�ন্য প�য়েশ্য Settings..   দেলখা� দে�খায়েত
প�য়েCন্য, দেসই Settings..         এর ওপর টিPর্কী র্কীরয়েল টিন্যয়েচর ছাটিবর মায়েত� দেলখা� আসয়েব।

s

 সবগুয়েল� Settings..          এ টিPর্কী র্কীয়ের ছাটিবর মায়েত� টিন্যয়েচ টি�র্কী টিচহ্ন টি�য়ে� Save Changes   এ টিPর্কী
র্কীরুন্য।



JavaScript  অচল র্কীরুন্য

   এখান্যও এর্কীটি� জরুটির settings    পটিরবত� ন্য র্কীর� ব�টির্কী আয়েছা। আর,    ত� হয়েC জ�ভা�টিRপ্ট
disable র্কীর�।       দেসই জয়েন্য এর্কী�� আয়ে, দে�খা�য়েন্য� পদ্ধটিতয়েত Privacy & Security   দেত আব�র

 টিPর্কী র্কীরুন্য।  এরপর (scroll down র্কীয়ের)        টির্কীছা��� টিন্যয়েচ দে,য়েলই দে�খায়েত প�য়েবন্য ছাটিবর মায়েত�
Security Level     ন্য�য়েমার এর্কীটি� অপশ্যন্য চয়েল এয়েসয়েছা।  এখা�য়েন্য Safest  অপশ্যন্যটি� select 

র্কীরুন্য।

 এখান্য TOR     ব্রা�উজ�র টি�য়ে� এই টিল8য়ের্কী য�ন্য- check.torproject.org

    আপন্য�য়ের্কী টির্কী উপয়েরর মায়েত� Congratulations  জ�ন্য�য়েন্য� হয়েC?  ত�হয়েল স্বী�,তমা!

  এখান্য আপটিন্য TOR        ব্রা�উজ�র টি�য়ে� ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব প্রয়েবশ্য র্কীর�র জন্য প্রস্তুত।

https://check.torproject.org/


     ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য র্কীরয়েব� টির্কীভা�য়েব?

TOR    ব্রা�উজ�য়ের টির্কীছা� টিলয়েখা search   টি�য়েল দে�খায়েত প�রয়েবন্য-    স�ধু�রণ ইন্টা�রয়েন্যয়ে�র ওয়ে�বস�ই�
 গুয়েল�ই আসয়েব।     দেযমান্য0 টিন্যয়েচর ছাটিবয়েত দে�খায়েত প�য়েCন্য- TOR  ব্রা�উজ�য়ের Secret news  টিলয়েখা

search    দে�ও��� দেযসব ওয়ে�বস�ই� এয়েসয়েছা,     দেযগুয়েল�র টিল8য়ের্কী স�ধু�রণ ইন্টা�রয়েন্যয়ে�র ওয়ে�বস�ইয়ে�র
 মায়েত�ই .com  দেলখা� রয়ে�য়েছা। অ�চ,      ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ওয়ে�বস�ইয়ে�র টিল8য়ের্কীর দেশ্যয়েষ .onion  দেলখা�

��য়ের্কী।

        টির্কীভা�য়েব স�চ� র্কীরয়েল শুধু�মা�ত্র ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ওয়ে�বস�ইয়ে�র টিল8র্কী আসয়েব?    এর জন্য আমা�য়ে�রয়ের্কী
      ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর স�চ� ইটিUন্য ব �বহ�র র্কীরয়েত হয়েব।     স�ধু�রণ ইন্টা�রয়েন্যয়ে� আমার� দেযভা�য়েব Google  স�চ�
    ইটিUন্য ব �বহ�র র্কীয়ের স�চ� র্কীটির,      ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবরও দেসরর্কীমা স�চ� ইটিUন্য আয়েছা।    দেসখা�য়েন্য স�চ� র্কীরয়েল
    ।ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ওয়ে�বস�ই� প�ও�� য��

        এর মায়েধু উয়েল্লাখায়েয�, টির্কীছা� ডা�র্কী� ওয়ে�ব স�চ� ইটিUন্য হয়েC-

▪ Ahmia  

 টিল8র্কী0 msydqstlz2kzerdg.onion

▪ Torch  

 টিল8র্কী0 cnkj6nippubgycuj.onion



  এখান্য আমার� Ahmia  স�চ� ইটিUন্য     টি�য়ে� ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব স�চ� র্কীরয়েব�।    টিন্যয়েচর ছাটিবয়েত দে�খায়েত প�য়েCন্য- 

 আমার� TOR   ব্রা�উজ�র টি�য়ে� Ahmia    স�চ� ইটিUয়েন্য চয়েল এয়েসটিছা।

   এর্কী�� আয়ে, আমার� TOR  ব্রা�উজ�য়ের Secret news      টিলয়েখা স�চ� দে�ও��র পর স�ধু�রণ
   ইন্টা�রয়েন্যয়ে�র ওয়ে�বস�ই� গুয়েল�ই এয়েসটিছায়েল�। টির্কীন্তু,   এইব�র আমার� Ahmia   স�চ� ইটিUয়েন্য Secret 

news   টিলয়েখা স�চ� টি�য়ে�টিছা।    টিন্যয়েচর ছাটিবয়েত দে�খায়েত প�য়েCন্য- Ahmia   আমা�য়ে�রয়ের্কী স�ধু�রণ
   ইন্টা�রয়েন্যয়ে�র ওয়ে�বস�ই� ন্য� দে�টিখায়ে�     ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ওয়ে�বস�ইয়ে�র টিল8র্কী দে�খা�য়েC।



           উপয়েরর ছাটিবয়েত দে�খা�য়েন্য� স�চ� দেরজ�ল্ট দে�য়ের্কী যখান্য আমার� ৩� টিল8য়ের্কী টিPর্কী র্কীরল�মা,  তখান্য টিন্যয়েচর
    ছাটিবর মায়েত� অদ্ভু� ত এর্কীটি� web page  দে�খায়েত দেপল�মা।      এর টিন্যয়েচর টি�য়ের্কী টির্কীছা� দেহক্সা�য়েডাটিসমা �ল

  ।স8খা �ও দেলখা� রয়ে�য়েছা

  দেস য�ই দেহ�র্কী,         ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব প্র�মা প্র�মা এয়েস অয়েন্যয়ের্কীই উয়েYটিজত হয়ে� পয়েড়া।   এ�� দেমা�য়ে�ও উটিচত
।          ।    ন্য� মা��� ��ণ্ডা� ন্য� র�খায়েল ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর অ@র্কী�র ,য়েত� পয়েড়া য�য়েবন্য আপটিন্য ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর প�-

  ;�� টিচন্য�ন্য টির্কীন্তু,   ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর প�-      ;�� দেযয়েন্য� আপন্য�য়ের্কী টিচন্যয়েত ন্য� প�য়ের।    ডা�র্কী� ওয়ে�ব দে�য়ের্কী
  টির্কীছা� টিন্যয়েত এয়েসয়েছান্য,  টি�য়েত ন্য�-    এ�� মা���� দেরয়েখা চল�ন্য।       অবশ্য আটিমা শুধু�মা�ত্র এই বই দেলখা�র
   ।      । জন্য ই ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব এয়েসটিছা এছা�ড়া� ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব আস�ই হ� ন্য�

       এর্কী দে�য়েশ্যর দে,�য়ে�ন্দা� স8স্থা�� চ�র্কীটির র্কীর�র শ্যত� হয়েC- "   ত� টিমা য� র্কীয়েরয়েছা�,    ত� মা�ন্য�ষয়ের্কী জ�ন্য�য়েত
 প�রয়েব ন্য�।    এমান্যটির্কী গুরুত্বপ9ণ � অপ�য়েরশ্যয়েন্য successful       হয়েলও দেস�� মা�ন্য�ষয়ের্কী জ�টিন্যয়ে� ব�হ ব�
  দেন্যও�� য�য়েব ন্য�।"           এই শ্যয়েত� র র্কী�রয়েণ অয়েন্যয়ের্কীই দে,�য়ে�ন্দা�র চ�র্কীটির র্কীরয়েত টিন্যরু স�টিহত হয়ে� চয়েলৎ

টি,য়ে�য়েছা। অপরটি�য়ের্কী,            য�র� দে,���ন্দা� টিহয়েসয়েব ��টি�ত্ব প�লন্য র্কীরয়েছান্য ত�য়ে�র ;য়েরর মা�ন্য�ষও জ�য়েন্য ন্য�
দেয,  ত�র� দে,���ন্দা�।  এ��ই দে,�পন্য��ত�,      আর দে,�পন্য��ত�র জন্য ই ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর জন্ম।

   আটিমা আশ্য� র্কীটির-         এই বই য�র� পড়ায়েবন্য ত�র� যয়ে�ষ্ট চ�ল�র্কী ও দেব�ধু-সEন্ন।



 ওয়ে�ব পটিরটিচটিত

     আমার� দেযই স�ধু�রন্য ইন্টা�রয়েন্য� ব �বহ�র র্কীটির,  ত�য়ের্কী surface web  বল� হ�।   ইন্টা�রয়েন্যয়ে�র এই
    অ8য়েশ্যর ওয়ে�বস�ই� ও ত� Google          এর মায়েত� স�চ� ইটিUন্য টি�য়ে�ই খা�য়̀েজ প�ও�� য�� দেযমান্য

Youtube টিভাটিডাও। টির্কীন্তু,   ধু�রন্য� র্কীর� হ�-      সE�ন্য� ইন্টা�রয়েন্যয়ে�র ত� লন্য�� স�ধু�রন্য ইন্টা�রয়েন্য�
(surface web)  দের্কীবলমা�ত্র ৪%  এর মায়েত�।         ব�টির্কী টিস8হ ভা�,ই হয়েC টিডাপ ওয়ে�ব এব8 ডা�র্কী�

।    ওয়ে�ব টিডাপ ওয়ে�য়েবর ত� Google          এর মায়েত� স�চ� ইটিUন্য টি�য়ে� সর�সটির খা�য়̀েজ প�ও�� য�� ন্য�। 
 দেযমান্য0 Gmail   এর উপ���ন্য (  আমা�য়ে�র ইয়েমাইল)    হয়েC টিডাপ ওয়ে�য়েবর অ8শ্য।    এই র্কী�রয়েন্যই ইয়েমাইল

 গুয়েল� Google      স�চ� র্কীয়ের খা�য়̀েজ প�ও�� য�� ন্য�।।

আব�র,  অয়েন্যর্কী Youtube    টিভাটিডাও টিডাপ ওয়ে�য়েবর অ8শ্য।      দেযমান্য0 টিন্যয়েচর ছাটিবয়েত দে�খায়েত প�য়েCন্য
 আমা�র Youtube     চ �য়েন্যয়েলর এর্কীটি� টিভাটিডাও আটিমা Unlisted  র্কীয়ের দেরয়েখাটিছা।   এর মা�য়েন্য হয়েC-  এই
    টিভাটিডাও শুধু�মা�ত্র ত�র�ই দে�খায়েত প�রয়েব,      য�য়ে�র র্কী�য়েছা এই টিভাটিডাওর টিল8র্কী ��র্কীয়েব। টির্কীন্তু,  টিল8র্কী

      ছা�ড়া� এই টিভাটিডাও দের্কীউ দে�খায়েত প�রয়েব ন্য�।        এমান্যটির্কী স�চ� র্কীয়েরও এই টিভাটিডাও খা�য়̀েজ প�ও�� য�য়েব
।ন্য�

     এর্কীজন্য ব টিb চ�ইয়েল ত�র Youtube   টিভাটিডাও ব�8ল�য়ে�শ্য ব�,    অন্য দের্কী�ন্য দে�য়েশ্য block  র্কীয়ের
 টি�য়েত প�য়ের।  তখান্য block      র্কীয়ের দে�ও�� দে�য়েশ্যর মা�ন্য�ষ দেসই Youtube    টিভাটিডাও দে�খায়েত প�রয়েব ন্য�। 

তয়েব,        এই ধুরয়েন্যর টিভাটিডাও টির্কীন্তু টিডাপ ওয়ে�য়েবর অ8শ্য ন্য�। র্কী�রন্য,   দেযসব দে�য়েশ্য block   র্কীর� হ� টিন্য, 

         দেসসব দে�য়েশ্যর মা�ন্য�ষ টি�র্কীই দেসই টিভাটিডাও স�চ� র্কীয়ের খা�য়̀েজ প�য়েব।



     ডা�র্কী� ওয়ে�ব ব �বহ�রটিবটিধু ও সটি�র্কী ধু�রন্য�

  আপটিন্য যখান্য TOR  ব্রা�উজ�র open র্কীরয়েবন্য,   তখান্য ব্রা�উজ�রটি� full-screen    ন্য� হয়ে� দেছা��
window  টিন্যয়ে� open হয়েব।   আপটিন্য র্কীখায়েন্য� TOR  ব্রা�উজ�র full-screen  র্কীরয়েবন্য ন্য�। বর8, 

    দেযভা�য়েব ��য়ের্কী দেসভা�য়েবই ব �বহ�র র্কীরুন্য। র্কী�রন্য, full-screen     র্কীরয়েল ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ওয়ে�বস�ই�
  আপন্য�র র্কীটিEউ��র screen  এর resolution  জ�ন্যয়েত প�রয়েব।

   ডা�র্কী� ওয়ে�ব সম্বয়ে@ ধু�রন্য�

•  মায়েন্য র�খায়েবন্য- TOR   ব্রা�উজ�র এব8 TOR    দেন্য�ও��র্কী� সE�ন্য� আল��� টিবষ�।  প্র�য়েমা
 আয়েমাটিরর্কী�ন্য দেন্যc-    ব�টিহন্য�র টিরস�চ� ল �বয়ের�টিরয়েত TOR     দেন্য�ও��র্কী� তৈতটির র্কীর� হয়ে�টিছায়েল�

   এব8 ত�য়ে�র উয়ে'শ্য টিছায়েল�-   শুধু�মা�ত্র ত�র�ই TOR   দেন্য�ও��র্কী� ব �বহ�র র্কীরয়েব। ফয়েল, 

      ইন্টা�রয়েন্যয়ে� এর্কী�মা দে,�পন্যভা�য়েব ত�র� র্কী�জ র্কীরয়েত প�রয়েব। টির্কীন্তু,    শ্য�ঘ্রই ত�র� ব�ঝায়েত
প�রয়েল�-        এই দেন্য�ও��র্কী� যটি� শুধু�মা�ত্র ত�র�ই ব �বহ�র র্কীয়ের ত�হয়েল,   এই দেন্য�ও��র্কী�

           ব �বহ�র র্কীয়ের ত�র� দের্কী�ন্য ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য র্কীরয়েলই ওয়ে�বস�ইয়ে�র মা�টিলর্কী ব�ঝায়েত প�রয়েব
দেয, TOR     দেন্য�ও��র্কী� ব �বহ�র র্কীয়ের আয়েমাটিরর্কী�ন্য দেন্যc-     ব�টিহন্য� ত�র ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য
র্কীয়েরয়েছা। ত�ই,       তখান্য ত�র� স�ধু�রন্য মা�ন্য�য়েষর ব �বহ�য়েরর জন্য TOR   দেন্য�ও��র্কী� উন্ম�b

 র্কীয়ের দে��। ফয়েল,    ওয়ে�বস�ইয়ে�র মা�টিলর্কী যখান্য দে�খায়েব-   ত�র ওয়ে�বস�ইয়ে� TOR  দেন্য�ও��র্কী�
   দে�য়ের্কী দের্কীউ প্রয়েবশ্য র্কীয়েরয়েছা,      তখান্য টিতটিন্য ব�ঝায়েত প�রয়েবন্য ন্য� দেয,    ত�র ওয়ে�বস�ইয়ে� দে,�য়ে�ন্দা�
  প্রয়েবশ্য র্কীয়েরয়েছা ন্য�টির্কী,    স�ধু�রণ মা�ন্য�ষ প্রয়েবশ্য র্কীয়েরয়েছা।     যটি�ও আয়েমাটিরর্কী�র দে,�য়ে�ন্দা�য়ে�র জন্য 

SIPRnet, JWICS, NSANet    ইত �টি� অয়েন্যর্কী দেন্য�ও��র্কী� রয়ে�য়েছা। তয়েব, TOR 

  দেন্য�ও��র্কী� হয়েC অন্য তমা। TOR      দেন্য�ও��র্কী� পটিরচ�টিলত হয়েC অস8খা দেস্বীC�য়েসব�
  দেল�য়ের্কীর র্কীটিEউ��য়েরর মা�ধু য়েমা।    সব টিমাটিলয়ে� এ��য়ের্কী circuit  বল� হ�। TOR  ব �বহ�র

      র্কীয়ের আপটিন্য যখান্য দের্কী�ন্য ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য র্কীয়েরন্য,   তখান্য মা9লত TOR  দেন্য�ও��য়ের্কী� র
    র্কীটিEউ��য়েরর মা�ধু য়েমাই ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য র্কীয়েরন্য। দেত�,    এই র্কীটিEউ��রগুয়েল� টি�য়ে� ,টি�ত

  দেন্য�ও��র্কী� হয়েC TOR  দেন্য�ও��র্কী� আর,   দেসই দেন্য�ও��য়ের্কী� connect   হও��র জন্য ব �বহ�র
  র্কীরয়েত হ� TOR ব্রা�উজ�র।

•      স�ধু�রন্য ইন্টা�রয়েন্যয়ে� চ�ইয়েলই আপন্য�র আইটিপ এয়েGস,      টি�র্কী�ন্য� দে�য়ের্কী শুরু র্কীয়ের অয়েন্যর্কী
   ত� স8গ্রহ র্কীর� সম্ভব। টির্কীন্তু,         ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব আপন্য�র ত� স8গ্রহ র্কীর� বল� য��

অসম্ভব।



• TOR        ব্রা�উজ�র টি�য়ে� আপটিন্য স�ধু�রণ ইন্টা�রয়েন্য�ও ব �বহ�র র্কীরয়েত প�রয়েবন্য। দেসয়েক্ষয়েত্রও, 

   আপন্য�র পটিরচ� দে,�পন্য ��র্কীয়েব।

• TOR       ব্রা�উজ�র ব �বহ�র র্কীয়ের ইন্টা�রয়েন্য� ব �বহ�র র্কীরয়েল slow  র্কী�জ র্কীয়ের। র্কী�রন্য, 

     আপন্য�র র্কীটিEউ��র সর�সটির ওয়ে�বস�ইয়ে�র স�য়ে� connect    ন্য� হয়ে� প্র�য়েমা TOR 

     দেন্য�ও��য়ের্কী� র ৩ টি� র্কীটিEউ��য়েরর স�য়ে� connect হয়েব। এরপর,   ৩� র্কীটিEউ��রটি�
connect   হয়েব ওয়ে�বস�ইয়ে�র স�য়ে�।   ত�ই দের্কী�ন্যটির্কীছা� load   হয়েত দে�টির হ�।

             ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব টি,য়ে� ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর স�চ� ইটিUয়েন্য স�চ� র্কীয়েরই আপটিন্য সব ত� দেপয়ে� য�য়েবন্য,  সর্কীল
  রহস দেজয়েন্য য�য়েবন্য-   এমান্য টির্কীন্তু ন্য�। বর8,        ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব এমান্য টির্কীছা� ওয়ে�বস�ই� আয়েছা দেযখা�য়েন্য
     প্রয়েবশ্য র্কীরয়েত অন্য�মাটিত টিন্যয়েত হ� টির্কী8ব�,   ��র্কী� টি�য়েত হ�। আব�র,    দেফসব�য়ের্কীর মায়েত� ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবও

 দেবশ্যটির্কীছা� social media রয়ে�য়েছা।      ।  এমান্যটির্কী দেফসব�য়ের্কীরও ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর টিল8র্কী আয়েছা সব টিমাটিলয়ে�
    ।     ।     ডা�র্কী� ওয়ে�ব এর্কী টিবশ্য�ল সমা�দ্র টিবটিভান্ন ত� রয়ে�য়েছা টিবটিভান্ন জ��,�� এখা�য়েন্য অয়েন্যর্কী টির্কীছা�ই হয়েC

। প্রটিতটিন্য�ত টির্কীন্তু, জ্ঞা�ন্য,         ব�টিদ্ধ ও অটিভাজ্ঞাত� ন্য� ��র্কীয়েল দের্কী�ন্যটির্কীছা�ই দে�খায়েত প�য়েবন্য ন্য�।

  ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ফ�`�

     ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব আয়েমাটিরর্কী�ন্য দে,�য়ে�ন্দা� স8স্থা� ১০০%    সফল হয়েত প�য়ের টিন্য।     টি�য়েন্যর পর টি�ন্য ডা�র্কী�
             । ওয়ে�য়েব অয়েন্যর্কী খা�র�প র্কী�জ হয়েC এব8 অবৈবধু পয়েণ র মা�য়ের্কী� � ত�য়ে�র র্কী�জ টি�র্কীই র্কীয়েরই য�য়েC

  মা�য়েঝা মা�য়েঝা Silk Road         জব্দু র্কীর�র মায়েত� ;�ন্য� ;�য়েলও আয়েমাটিরর্কী�ন্য দে,�য়ে�ন্দা�য়ে�র দেচ�য়েখার
      স�মায়েন্যই অস8খা ওয়ে�বস�ইয়ে� খা�র�প র্কী�জ ;য়ে� চয়েলয়েছা। টির্কীন্তু,     ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব অপর�য়েধুর মা9ল

             দেহ�ত�য়ে�রয়ের্কী টিন্যমা��ল র্কীরয়েত ন্য� প�রয়েলও মা�ন্য�ষ দেযয়েন্য� এসব অপর�ধুমা9লর্কী দেসব� ক্র� র্কীরয়েত ভা�
প��,     দেসই প�য়েক্ষপ ত�র� টি�র্কীই টিন্যয়ে�য়েছা।        ত�র� টিন্যয়েজর�ই খা�র�প র্কী�য়েজর ওয়ে�বস�ই� খা�য়েল বয়েস

।              ��য়ের্কী এভা�য়েব ত�য়ে�রয়ের্কী অপর�ধু� দেভায়েব দের্কীউ যটি� ত�য়ে�র র্কী�য়েছা খা�র�প টির্কীছা� চ�ইয়েত আয়েস তখান্য
  । ত�য়ের্কী দেগ্রফত�র র্কীয়ের ফয়েল,          ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব দের্কীউ খা�র�প টির্কীছা� র্কীরয়েত চ�ইয়েলও অয়েন্যর্কী�� ভায়ে�র

 মায়েধু ��য়ের্কী। তয়েব,  আশ্য� র্কীটির-       আপটিন্য এই ভায়ে�র মায়েধু ��র্কীয়েবন্য ন্য� র্কী�রন্য,    আপটিন্য খা�র�প র্কী�জ
  র্কীরয়েত য�য়েবন্য ন্য�।  এমান্যটির্কী Firefox        ব্রা�উজ�য়েরর এর্কীটি� ত্রুটি�র স�য়েয�, টিন্যয়ে� আয়েমাটিরর্কী�ন্য দে,�য়ে�ন্দা�
 স8স্থা� NSA  এর্কীসমা� TOR       ব �বহ�রর্কী�র�য়ে�র ওপর ন্যজর��র� র্কীয়েরটিছায়েল� বয়েলও দেশ্য�ন্য� য��।

ত�ই,            র্কীটিEউ��র দেন্য�ও��র্কী� ও স�ইব�র টিসটির্কীউটিরটি�র ওপর প্র��টিমার্কী জ্ঞা�ন্য ন্য� ��র্কীয়েল ডা�র্কী�
     ওয়ে�য়েবর ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য র্কীর� উটিচত ন্য�।



.                                            .

.clos  এব8 .loky  টিল8য়ের্কীর ওয়ে�বস�ই�

.                                            .

       অয়েন্যয়ের্কীর র্কী�য়েছা ডা�র্কী� ওয়ে�ব খা�ব স�ধু�রন্য এর্কীটি� জ��,�।     ত�য়ে�র র্কী�য়েছা রহস মা� ইন্টা�রয়েন্য� জ,ত
হয়েC- Mariana's ওয়ে�ব। যটি�ও,   ব�স্তায়েব দেসই Mariana's      ওয়ে�য়েবর অটিস্তাত্ব আজও প�ও�� য��
টিন্য। তয়েব,   ধু�রন্য� র্কীর� হ�-         আয়েমাটিরর্কী� সরর্কী�য়েরর দে,�পন্য ত� সহ টিবয়েjর র�জবৈন্যটিতর্কী ও

     ঐটিতহ�টিসর্কী অস8খা ত� রয়ে�য়েছা এই Mariana's ওয়ে�য়েব। আব�র, Mariana's   ওয়ে�য়েবর স�য়ে�
 এখান্য .clos  এব8 .loky     টিল8য়ের্কীর ওয়ে�বস�ইয়ে�র র্কী��ও দেশ্য�ন্য� য�য়েC।     আরও দেশ্য�ন্য� য�য়েC .lll 

 এব8 .rdos   টিল8য়ের্কীর ওয়ে�বস�ইয়ে�র র্কী��।      । এই সবটির্কীছা� য়ের্কী স�ধু�রন্যত গুজব বল� হ�
অন্ততপয়েক্ষ,       এসয়েবর দের্কী�ন্য প্রমা�ন্য দের্কীউ দে�খা�য়েত প�য়ের টিন্য।      এই টিবষ�গুয়েল� প্রচ�র র্কীর�র এর্কীটি�

  র্কী�রন্য হয়েত প�য়ের-   মা�ন্য�ষয়ের্কী দেধু�`র্কী� দে�ও��।        দেযমান্য0 এই ধুরয়েন্যর টিল8য়ের্কীর ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য র্কীর�র
             সফ�ও� �র টিবটিক্র র্কীর�র ন্য�য়েমা ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব ভা�ইর�স য�b সফ�ও� �র টিবটিক্র র্কীর� হ� বয়েল

 । অটিভায়েয�, আয়েছা আর,        আপটিন্য প্র��ই টিবটিভান্ন রহস মা� দেন্য�ও��য়ের্কী� র র্কী�� শুন্যয়েত প�য়েবন্য।  
প্র�মায়েত�,      য�র� এসব প্রচ�র র্কীর� শুরু র্কীয়ের,      ত�য়ে�র আসল পটিরচ�ই প�ও�� য�� ন্য�। টিlত��ত, 

  এসব দেন্য�ও��র্কী� ব�,         ওয়ে�য়েব প্রয়েবশ্য র্কীর�র দের্কী�ন্য পদ্ধটিতই ত�র� বলয়েত প�য়ের ন্য�।   স�ইব�র জ,ত
 টিন্যয়ে� দেখা�`জ-       খাবর র�খায়েল আপটিন্য টিন্যশ্চ�ই দেজয়েন্য ��র্কীয়েবন্য দেয,     ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর G�, মা�য়ের্কী� � Silk 

Road   যখান্য ব@ হ�,            ত�র পরপয়েরই ইন্টা�রয়েন্যয়ে� এর্কীটি� ছাটিব ছাটিড়ায়ে� পয়ের য�য়েত টিডাপ ওয়ে�ব ও ডা�র্কী�
     ওয়ে�ব ছা�ড়া�ও ওয়ে�য়েবর আরও অয়েন্যর্কী level     আয়েছা বয়েল প্রচ�র র্কীর� হ�।    দেসই প্রচ�রণ� অন্য�য���

    স�ধু�রন্য ওয়ে�য়েবর ওয়ে�বস�ই�গুয়েল� হয়েC level 0 ব�, common ওয়ে�ব।  এছা�ড়া�ও Bergie 

Web, Charter Web, Closed Shell System        সহ আরও অয়েন্যর্কী ওয়ে�ব আয়েছা বয়েল প্রচ�র
 র্কীর� হ�।      পরবত� �য়েত এগুয়েল�য়ের্কী দের্কীউ গুজব বয়েলয়েছান্য আব�র,      দের্কীউ দের্কীউ এসয়েবর টিভান্ন স8জ্ঞা�

  দে�টিখায়ে� ব�স্তাব implementation (  দেন্য�ও��র্কী� implementation)    র্কীয়ের দে�খা�য়েন্য�র দেচষ্ট� র্কীয়েরয়েছা। 
তয়েব,         আপন্য�য়ের্কী সবসমা� দেযই র্কী�� মা���� র�খায়েত হয়েব ত� হয়েC-    মা�ন্য�য়েষর আয়েব, টির্কী8ব�

      দের্কীcত9 হলয়ের্কী র্কী�য়েজ ল�টি,য়ে� ত�য়ের্কী ফ�`য়ে� দেফল� য��। ত�ই,    সবসমা� অন্যল�ইন্য র্কীটিমাউটিন্যটি� গুয়েল�র
  স�য়ে� আপয়েডা� ��র্কীয়েবন্য।         দেযয়ের্কী�ন্য ন্যত� ন্য টিবষ� স�মায়েন্য আসয়েল প্র�য়েমা অটিভাজ্ঞায়ে�র মাত�মাত
।            ।জ�ন্য�ন্য আপটিন্য টিন্যয়েজই যটি� অটিভাজ্ঞা হয়ে� ��য়ের্কীন্য দেসয়েক্ষয়েত্রও অটিভাজ্ঞায়ে�র স�য়ে� পর�মাশ্য� র্কীয়ের টিন্যন্য



TOR  এব8 VPN

  আপটিন্য চ�ইয়েল TOR  এব8 VPN    এর্কীস�য়ে� ব �বহ�র র্কীরয়েত প�রয়েবন্য। TOR  এব8 VPN 

       এর্কীস�য়ে� ব �বহ�র র্কীর�র পদ্ধটিত হয়েত প�য়ের ২টি� য��-

•  প্র�য়েমা TOR   ব্রা�উজ�র টি�য়ে� TOR  দেন্য�ও��য়ের্কী� connect   হয়ে� ত�রপর VPN  চ�ল� র্কীর�।

•  প্র�য়েমা VPN    চ�ল� র্কীয়ের ত�রপর TOR   ব্রা�উজ�র টি�য়ে� TOR  দেন্য�ও��য়ের্কী� connect হও��।

 প্র�য়েমা TOR   ব্রা�উজ�র টি�য়ে� TOR  দেন্য�ও��য়ের্কী� connect   হয়ে� ত�রপর VPN   চ�ল� র্কীরয়েল
    আপন্য�র ইন্টা�রয়েন্য� স�টিভা� স দেপ্র�ভা�ইডা�র (ISP)   ব�ঝায়েত প�রয়েব দেয,  আপটিন্য TOR  ব্রা�উজ�র

 ব �বহ�র র্কীরয়েছান্য। টির্কীন্তু,         এই পদ্ধটিত অবলম্বন্য র্কীরয়েল দেযই উপর্কী�র হয়েব ত� হয়েC- TOR 

        দেন্য�ও��য়ের্কী� র ৩� র্কীটিEউ��য়েরর মা�ধু য়েমা ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য র্কীর�র সমা� data encrypted   ন্য�
 ��র্কীয়েলও VPN     ব �বহ�র র্কীর�র ফয়েল এর্কীটি� encrypted tunnel  তৈতটির হয়েব।

আব�র,  প্র�য়েমা VPN    চ�ল� র্কীয়ের ত�রপর TOR   ব্রা�উজ�র টি�য়ে� TOR  দেন্য�ও��য়ের্কী� connect 

   হও��র উপর্কী�টিরত� হয়েC দেয, ISP   ব�ঝায়েত প�রয়েব ন্য�-  আপটিন্য TOR  ব �বহ�র র্কীরয়েছান্য। তয়েব, 

 এয়েক্ষয়েত্র TOR         দেন্য�ও��য়ের্কী� র ৩� র্কীটিEউ��য়েরর মা�ধু য়েমা ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য র্কীর�র সমা� data 

encrypted  ��র্কীয়েব ন্য�। দেযয়েহত� ,    ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ওয়ে�বস�ই�গুয়েল�য়েত https    ব �বহ�র ন্য� র্কীয়ের http 

    ব �বহ�র র্কীর� হয়ে� ��য়ের্কী ত�ই,    টির্কীছা��� শ্যঙ্কা� দে�য়ের্কীই য��।



Red Room |  দেরডা রুমা

     ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব রহয়েস দেমা�ড়া�য়েন্য� য�টির্কীছা� আয়েছা,    ত�র মায়েধু অন্য তমা হয়েC-  দেরডা রুমা।   দেরডা রুয়েমা
        ।    র্কী �য়েমার�র স�মায়েন্য এর্কীজন্যয়ের্কী অত �চ�র র্কীরয়েত র্কীরয়েত দেমায়ের দেফল� হ� দেরডা রুয়েমা অত �চ�র র্কীর�

       দে�খায়েত চ�ইয়েল ��র্কী� টি�য়ে� টিন্যটি�� ষ্ট সমায়ে�র আয়ে,ই membership  টির্কীন্যয়েত হ�। যটি�ও,  অত �চ�র
 র্কীর�র live  টিভাটিডাওয়েত comment         র্কীয়ের টিন্যয়েজর র্কী��মায়েত� অত �চ�র র্কীর�য়েত চ�ইয়েল দেবটিশ্য ��র্কী�

 টি�য়ে� membership  টির্কীন্যয়েত হ�।

সতর্কী� ত�

     দেরডা রুয়েমার ন্য�য়েমা দেধু�`র্কী� খা�য়েবন্য ন্য�।         । আজ পয�ন্ত দেরডা রুয়েমার ব�স্তাব প্রমা�ণ প�ও�� য�� টিন্য বর8, 

               দেরডা রুয়েমার র্কী�� বয়েল মা�ন্য�য়েষর দে�য়ের্কী ��র্কী� টিন্যয়ে� প্রত�রণ� র্কীর� হ� বয়েলই অটিভায়েয�, প�ও�� য��।
ত�ছা�ড়া�,  আপটিন্য জ�য়েন্যন্য- TOR   ব্রা�উজ�য়ের দের্কী�ন্যটির্কীছা� load   হয়েত দে�টির হ�।   টিন্যয়েচর ছাটিবয়েত দে�খায়েত
প�য়েCন্য-       ৩০ টিমাটিন্য� ধুয়ের অয়েপক্ষ� র্কীর�র পয়েরও Youtube  এখান্যও load হয়েC।

ত�ই,  ব�ঝায়েতই প�রয়েছান্য-     ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব দেরডা রুয়েমার live    টিভাটিডাও দে�খা� সম্ভবই ন্য�।



The Hidden Wiki

      ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর অস8খা ওয়ে�বস�ইয়ে�র টিল8র্কী রয়ে�য়েছা The Hidden Wiki স�ইয়ে�।

 টিল8র্কী0 zqktlwi4fecvo6ri.onion/wiki/index.php/Main_Page

  উপয়েরর ছাটিবয়েত The Hidden Wiki -     র টির্কীছা� অ8শ্য দে�খায়েত প�য়েCন্য।   এখা�য়েন্য টিবষ�টিভাটিYর্কী
     ।স�টিজয়ে� টিবটিভান্ন ওয়ে�বস�ইয়ে�র টিল8র্কী দে�ও�� আয়েছা



ProtonMail

      ডা�র্কী� ওয়ে�ব ব �বহ�র র্কীর�র মা9ল লক্ষ হয়েC-   পটিরচ� দে,�পন্য র�খা�। আর,    যটি� ওয়ে�ব ডা�র্কী�
             ওয়ে�য়েবরই দের্কী�ন্য টিবjস্তা ইয়েমাইল স�টিভা� স ব �বহ�র র্কীর� য�� ত�হয়েল প্র�ইয়েভাটিস অয়েন্যর্কী গুণ বoটিদ্ধ

প��। এয়েক্ষয়েত্র,     ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর দেমাইল স�টিভা� স ProtonMail     হয়েত প�য়ের আপন্য�র প্র�মা পছান্দা। 
   এজন্য প্র�য়েমা এই টিল8য়ের্কী   টিPর্কী র্কীয়ের ProtonMail     এর অটিফটিস��ল ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য র্কীরুন্য।

          এরপর উপয়েরর ছাটিবর মায়েত� ওয়ে�ব দেপইজটি� আসয়েল দেসখা�য়েন্য দে�ও�� অটিফটিস��ল .onion 

 টিল8র্কীটি� copy  র্কীয়ের TOR   ব্রা�উজ�য়ের স�চ� র্কীরুন্য।  এরপর sign up    র্কীর�র অপশ্যন্য আসয়েল sign

up র্কীরুন্য।

https://protonmail.com/tor


  টিন্যয়েজই টিন্যয়েজর Tor    ভা�চ�� ��ল দেন্য�ও��র্কী� তৈতটির র্কীরুন্য

    আপটিন্য হ�য়েত� ভা�চ�� ��ল দেমাটিশ্যয়েন্য Tor  ব �বহ�র র্কীয়েরন্য। টির্কীন্তু,     আপটিন্য চ�ইয়েল এমান্য এর্কীটি� ভা�চ�� ��ল
   দেন্য�ও��র্কী� তৈতটির র্কীরয়েত প�রয়েবন্য-       য�র মা�ধু য়েমা ইন্টা�রয়েন্যয়ে� আপন্য�র সর্কীল র্কী�জই TOR 

  দেন্য�ও��য়ের্কী� র মা�ধু য়েমা হয়েব।

 এটি� setup    র্কীর�র জন্য আমার� pfSense   র�উ��র ব �বহ�র র্কীরয়েব�। ত�ই,  শুরুয়েতই pfSense এর
   অটিফটিস��ল ওয়ে�বস�ইয়ে�র এই টিল8য়ের্কী য�ন্য।       । তখান্য টিন্যয়েচর ছাটিবর মায়েত� ওয়ে�ব দেপইজটি� আসয়েব

     এখান্য আপন্য�র র্কীটিEউ��য়েরর মা�ইয়েক্র� প্রয়েসসর 64 bit  হয়েল Architecture  টিহয়েসয়েব AMD64 

(64-bit) অপশ্যন্যটি� select   র্কীরুন্য এব8 Installer  টিহয়েসয়েব USB Memstick  অপশ্যন্যটি�
select র্কীরুন্য।

  আপন্য�র যটি� VirtualBox     ডা�উন্যয়েল�ডা র্কীর� ন্য� ��য়ের্কী ত�হয়েল,  এই টিল8য়ের্কী য�ন্য।  এরপর
       ।   আপন্য�র র্কীটিEউ��য়েরর অপ�য়েরটি�8 টিসয়েFমা অন্য�য��� ডা�উন্যয়েল�ডা র্কীয়ের টিন্যন্য এরপর ভা�চ�� ��ল

 বয়েক্সা new    এ টিPর্কী র্কীয়ের pfSense  র�উ��য়েরর ISO file  টিসয়েলক্ট র্কীরুন্য।  এয়েক্ষয়েত্র Network 

Settings   টি� অবশ্য ই NAT  র্কীয়ের র�খায়েবন্য। তয়েব,     আপটিন্য যটি� আয়ে, র্কীখায়েন্য� VirtualBox 

    ব �বহ�র ন্য� র্কীয়ের ��য়ের্কীন্য ত�হয়েল,       ভা�চ�� ��ল বয়েক্সা এর্কীটি� অপ�য়েরটি�8 টিসয়েFমা টির্কীভা�য়েব setup র্কীরয়েত
হ�,      দেসই টিবষয়ে� অন্যল�ইয়েন্য টিভাটিডাও দে�য়েখা টিন্যন্য। 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://www.pfsense.org/download/


  এখান্য আপটিন্য প্রস্তুত।    শুরুয়েতই ভা�চ�� ��ল বয়েক্সা pfSense  দের্কী start র্কীরুন্য।    যখান্য টিন্যয়েচর ছাটিবর
    মায়েত� দে�খায়েত প�রয়েবন্য তখান্য 1  দেচয়েপ Enter  দেপ্রস র্কীরুন্য।

        এরপর টিন্যয়েচর ছাটিবর মায়েত� আসয়েল ১০ দেসয়ের্কীয়েqর মায়েধু "I"   দেপ্রস র্কীরুন্য (চ�প�ন্য)।

 “এরপর Quick/Easy Install”   “এর আয়ে, Accept these Settings” -    এ টিPর্কী র্কীয়ের Ok 

র্কীরুন্য।   এরপর র্কী�য়েন্য�ল install   র্কীরয়েত বলয়েল Standard Kernel  টিসয়েলক্ট র্কীরুন্য।   এরপর সব
   হয়ে� য�ও��র পর reboot    র্কীর�র অন্য�মাটিত চ�ইয়েল reboot র্কীরুন্য।



      আপটিন্য যটি� সবটির্কীছা� সটি�র্কীভা�য়েব র্কীয়ের ��য়ের্কীন্য ত�হয়েল,     টিন্যয়েচর ছাটিবর মায়েত� দে�খায়েত প�রয়েবন্য।

         এখান্য ভা�চ�� ��ল বয়েক্সা ভা�চ�� ��ল দেমাটিশ্যন্য টিহয়েসয়েব এর্কীটি� অপ�য়েরটি�8 টিসয়েFমা start র্কীরুন্য।  এরপর
    দেসই ভা�চ�� ��ল দেমাটিশ্যন্যটি� দেযয়েন্য� pfSense  র�উ��য়েরর LAN   এর স�য়ে� connect   হয়েত প�য়ের দেসজন্য 

virtual network adapter  দের্কী set র্কীরুন্য।

    এরপর এর্কীটি� ওয়ে�ব ব্রা�উজ�র open  র্কীয়ের pfSense  র�উ��য়েরর LAN   আইটিপ এয়েGয়েস য�ন্য। 
  আইটিপ এয়েGসটি� pfSense    ভা�চ�� ��ল দেমাটিশ্যয়েন্য দেলখা� ��র্কীয়েব,    দেসখা�ন্য দে�য়ের্কী দে�য়েখা টিন্যয়েবন্য।  দেযমান্য
   উপয়েরর ছাটিবয়েত দে�খায়েত প�য়েCন্য-  আমা�র LAN    আইটিপ এয়েGস টিহয়েসয়েব 192.168.1.1  দেলখা�

আয়েছা। ত�ই,      ভা�চ�� ��ল দেমাটিশ্যয়েন্যর ওয়ে�ব ব্রা�উজ�য়ের আটিমা 192.168.1.1   টিলয়েখা স�চ� টি�য়েব�।

 এরপর login   দেপইজ আসয়েল username:admin  এব8 password:pfsense  টিলয়েখা login 

র্কীরুন্য।  এরপর Services   এ টি,য়ে� DNS Resolver  এ য�ন্য।   দেসখা�য়েন্য দে�খায়েত প�রয়েবন্য- DNS 

Resolver    অপশ্যন্যটি� চ�ল� র্কীর� আয়েছা। টির্কীন্তু,  আমার� DNS resolver  টিহয়েসয়েব TOR  ব �বহ�র
র্কীরয়েব�।       য�য়েত র্কীয়ের আমা�য়ে�র সর্কীল অন্যল�ইন্য র্কী�জ TOR  টি�য়ে� হ�। ত�ই, Enable DNS 

Resolver  অপশ্যন্যটি� uncheck  র্কীয়ের টি�ন্য।

  এখান্য প�ন্যর�� pfSense    এর ভা�চ�� ��ল দেমাটিশ্যয়েন্য য�ন্য।       দেসখা�য়েন্য দে,য়েল উপয়েরর ছাটিবর মায়েত� দে�খায়েত
।   প�রয়েবন্য এখান্য আমার� TOR    ইন্স�ল র্কীর�র জন্য 8  দেপ্রস র্কীরয়েব�।



    এখান্য পয���ক্রয়েমা টিন্যয়েচর ��ইটি� command  টিলয়েখা Enter  দেপ্রস র্কীরুন্য।

• pkg install tor

• rm -rf /usr/local/etc/tor/torrc

 এখান্য /usr/local/etc/tor/torrc  ফ�ইল open     র্কীয়ের টিন্যয়েচর অ8শ্য�� র্কী� টিলয়েখা
save র্কীরুন্য।

DNSPort 53
DNSListenAddress YOUR_PFSENSE_LAN_IP_HERE
VirtualAddrNetworkIPv4 10.192.0.0/11
AutomapHostsOnResolve 1
RunAsDaemon 1
TransPort 9040

   এরপর পয���ক্রয়েমা টিন্যয়েচর command   গুয়েল� টিলয়েখা Enter চ�প�ন্য।

• touch /usr/local/etc/rc.d/tor.sh

• cd /usr/local/etc/rc.d/

• echo “/usr/local/bin/tor” >> tor.sh && chmod +x tor.sh

• /usr/local/bin/tor

  এখান্য আপটিন্য Firewall   দেস�আপ র্কীয়ের টিন্যন্য।   ত�হয়েলই আপন্য�র pfSense   র�উ��রটি� ব �বহ�র
          র্কীরয়েত প�রয়েবন্য এব8 আপন্য�র টিlত�� ভা�চ�� ��ল দেমাটিশ্যন্য টি�য়ে� ইন্টা�রয়েন্যয়ে� য�টির্কীছা�ই র্কীরয়েবন্য, দেসগুয়েল�

TOR     দেন্য�ও��র্কী� ব �বহ�র র্কীয়ের র্কী�জ র্কীরয়েব।



   ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব ত� স8গ্রহ

   ��র্কী�র মা9ল টিন্যশ্চ�ই জ�য়েন্যন্য।    ।      ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবও ��র্কী�র ছাড়া�ছাটিড়া আপটিন্য যটি� ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব দে,�পন্য
        । ও মা9ল ব�ন্য ত� স8গ্রহ র্কীরয়েত চ�ন্য ত�হয়েল অবশ্য ই প�রয়েবন্য এমান্যটির্কী,    স�ধু�রন্য ইন্টা�রয়েন্যয়ে� দেযই

    ত� স8গ্রহ র্কীরয়েত প�রয়েবন্য ন্য�,     ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব দেসই ত� প�য়েবন্য। টির্কীন্তু,   এখা�য়েন্য এর্কীটি� 'টির্কীন্তু' 

আয়েছা। আর,  ত� হয়েC-    ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব দেযসর্কীল forrum     দে�য়ের্কী ভা�য়েল� ত� প�ও�� য��, দেসগুয়েল�র
  প্র�� সবগুয়েল�য়েত join   র্কীরয়েতই ��র্কী� ল�য়ে,। যটি�ও,   ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব search    টি�য়ে� টিsয়েতও অয়েন্যর্কী
   ত� স8গ্রহ র্কীর� সম্ভব।          ।এমান্যটির্কী ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব টিsয়েতও অয়েন্যর্কী �রর্কী�টির ত� স8গ্রহ র্কীর� য��

  দেযমান্য ধুরুন্য, Illuminati    সEয়ের্কী� বল� হ� দেয,   ত�য়ে�র র্কী�য়েছা HAARP    ন্য�য়েমার এর্কীটি� দেমাটিশ্যন্য
আয়েছা,       দেযটি� টি�য়ে� ত�র� ;�টিণ �ঝাড়া তৈতটির র্কীরয়েত প�য়ের। এখান্য,      এই টিবষয়ে� টিবস্তা�টিরত জ�ন্যয়েত স�ধু�রন্য

     ইন্টা�রয়েন্যয়ে� ;���;�টি� র্কীয়ের অয়েন্যর্কী ত� প�য়েবন্য। টির্কীন্তু,        ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব যটি� এই টিবষয়ে� জ�ন্যয়েত চ�ন্য
         ত�হয়েল প্রচ� র ত� ন্য� দেপয়েলও অয়েন্যর্কী মা9ল ব�ন্য ত� দেপয়েত প�য়েরন্য।     ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব ত� স8গ্রয়েহর

     জন্য টিন্যয়েচর প�য়েক্ষপসমা9হ গ্রহন্য র্কীরয়েত প�য়েরন্য-

•        ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর স�চ� ইটিUন্য ব �বহ�র র্কীয়ের স�চ� র্কীর�।

•   ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর social media      দেত দেয�, র্কী�রও র্কী�য়েছা জ�ন্যয়েত চ�ও��।

               ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব আপটিন্য যটি� র্কী�উয়ের্কী প্রশ্ন র্কীয়েরন্য ত�হয়েল টিতটিন্য সত ত� প্রর্কী�শ্য র্কীরয়েত ভা� প�য়েবন্য
ন্য�; র্কী�রন্য,     ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব পটিরচ� দে,�পন্য ��য়ের্কী। যটি�ও,       ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব এমান্য অয়েন্যর্কী খা�র�প মা�ন্য�ষও
��য়ের্কী,          য�য়ে�র র্কী�য়েছা টির্কীছা� জ�ন্যয়েত চ�ইয়েল ইC� র্কীয়েরই ভা� ল ত� টি�য়েব।   এজয়েন্য ই বয়েল ��টির্কী, 

       অন্যল�ইয়েন্য টিন্যয়েজয়ের্কী ব ত�ত টিন্যয়েজর ছা���য়ের্কীও টিবj�স র্কীরয়েত দেন্যই।

তয়েব,             ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব র্কী�উয়ের্কী দের্কী�ন্য প্রশ্ন ন্য� র্কীর�ই যটি� আপটিন্য ভা�য়েল� মায়েন্য র্কীয়েরন্য ত�হয়েল,  ত�ই
র্কীরুন্য।



mortis.com  এব8 Cthulhu.net

 যটি�ও mortis.com    ওয়ে�বস�ই�টি� ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ন্য�,     ত�রপরও রহস মা� ওয়ে�বস�ই� আসয়েল
   টির্কী ধুরয়েন্যর হয়েত প�য়ের-      দেসই সম্বয়ে@ ধু�রন্য� দে�ও��র জন্য ই mortis.com    টিন্যয়ে� আয়েল�চন্য� র্কীর�

হয়েC।       ।যটি�ও এই রহস মা� ওয়ে�বস�ই�টি� এখান্য আর দেন্যই

  সব�প্র�মা এর্কীজন্য 4chan     ইউজ�র এই ওয়ে�বস�ই�টি� খা�য়̀েজ দেপয়ে�টিছায়েলন্য।   এই ওয়ে�বস�ই�টি�র
  শুধু�মা�ত্র এর্কীটি� page   টিছায়েল� দেযখা�য়েন্য login   র্কীরয়েত হয়েত� অ�চ,   এটি� র্কীয়ে�র্কী terabyte  পটিরমা�ণ

 ত� host র্কীরয়েত�!       দেসই ওয়ে�বস�ইয়ে�র মা�টিলর্কীয়ের্কী টিন্যটি�� ষ্টভা�য়েব দেচন্য� য�� টিন্য।   এমান্যটির্কী দেসই
    ওয়ে�বস�ই�টি� দের্কীন্য ব@ র্কীর� হয়েল�,  দেস��ও অজ�ন্য�।

Cthulhu.net    ন্য�য়েমার আয়েরর্কীটি� ওয়ে�বস�ই� টিছায়েল�,    য�র শুধু� এর্কীটি� page টিছায়েল�।  দেসখা�য়েন্য র্কী�য়েল�
background      এর ওপর স��� রয়েu দেলখা� টিছায়েল�- “dead but dreaming”।



    ডা�র্কী� ওয়ে�ব টিন্যয়ে� টির্কীছা� প্রশ্ন-উYর

 প্রশ্ন0 ০১

             এর্কীটি� দে�য়েশ্যর ন্য�,টিরর্কী দেফসব�য়ের্কী খা�র�প র্কী�জ র্কীরয়েল অয়েন্যর্কী সমা� দেসই দে�য়েশ্যর সরর্কী�র ত�র
       দেফসব�র্কী আইটিডার ত� দেচয়ে� দেফসব�য়ের্কীর র্কী�য়েছা আয়েব�ন্য র্কীয়ের।     এমান্যটির্কী দের্কী�ন্য দে�য়েশ্যর সরর্কী�রয়ের্কী
     দেফসব�র্কী টির্কী পটিরমা�ন্য এর্কী�উয়েন্টার ত� টি�য়েC,      দেসই টিবষয়ে� দেফসব�র্কী টিন্যয়েজই এই টিল8য়ের্কী  ত� 

 প্রর্কী�শ্য র্কীয়ের। টির্কীন্তু,         ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর স�মা�টিজর্কী দেয�,�য়েয�, মা�ধু মাগুয়েল�য়েত অপর�ধু�র� দেত� সব�র
     স�মায়েন্যই ত�য়ে�র অপর�ধু সম্বয়ে@ আয়েল�চন্য� র্কীয়ের।  এই দেযমান্য-  সম্প্রটিত Cyberpunk 2077  এর

source code   হ �র্কী হয়ে� দে,য়েল�;      হ �র্কী�রর� ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর এর্কীটি� দেফ�র�য়েমা (forrum)  দেস��
  টিবটিক্রও র্কীয়ের টি�য়েল�।        ত�রপরও প্রশ্য�সন্য ত�য়ে�রয়ের্কী ধুরয়েত প�য়ের ন্য� দের্কীয়েন্য�?

 উYর0   এ�� টি�র্কী দেয,      ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব অপর�ধু�র� টিবটিভান্ন দেফ�র�য়েমা (forrum)    ত�য়ে�র অপর�ধু টিন্যয়ে�
  আয়েল�চন্য� র্কীয়ের দেযমান্য0

•     হ �র্কী র্কীর� এর্কী�উন্টা টিবটিক্র র্কীর�,

•     বড়া বড়া দের্কী�E�টিন্যর পয়েণ র source code     হ �র্কী র্কীয়ের টিন্যল�য়েমা দেত�ল� ইত �টি�।

টির্কীন্তু,     ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব ত�র� য�টির্কীছা�ই র্কীরয়েছা,      দেসগুয়েল� ত�য়ে�র র্কীটিEউ��র টি�য়ে� সর�সটির connect 

  হয়ে� র্কীরয়েছা ন্য�। বর8, TOR        ব �বহ�র র্কীর�� ত�য়ে�র র্কীটিEউ��র ও ওয়ে�বস�ইয়ে�র মা�য়েঝা TOR 

    দেন্য�ও��য়ের্কী� র ৩ টি� র্কীটিEউ��র connected ��য়ের্কী। ফয়েল,      ত�য়ে�র প্রর্কীo ত পটিরচ� প�ও�� সম্ভব হ�
ন্য�। আর,        ত�র� দেযই ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর স�মা�টিজর্কী দেয�,�য়েয�, মা�ধু মা ব�,    দেফ�র�য়েমা এসব অপর�ধু

           র্কীরয়েছা দেসসব দেফ�র�য়েমার মা�টিলয়ের্কীর দে�য়ের্কী অপর�ধু�য়ে�র এর্কী�উয়েন্টার ত� স8গ্রহ র্কীরয়েলও দের্কী�ন্য
 ফ���� দেন্যই। র্কী�রন্য,          ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব দের্কীউই টিন্যয়েজর আসল পটিরচ� টি�য়ে� এর্কী�উন্টা দেখা�য়েল ন্য�। ফয়েল, 

         অপর�ধু�য়ে�র আসল পটিরচ� ন্য� প�ও��� প্রশ্য�সন্য ত�য়ে�রয়ের্কী ধুরয়েতও প�য়ের ন্য�।

 তয়েব হ �`,          র্কীয়ে�র্কী বছায়েরর দেচষ্ট�� মা�য়েঝা মা�য়েঝা টির্কীছা� অপর�ধু�য়ের্কী ধুয়েরও দেফয়েল প্রশ্য�সন্য। আব�র, 

        অয়েন্যর্কী সমা� অপর�ধু� টিন্যয়েজ দে�য়ের্কীই অপর�ধু র্কীর� ব@ র্কীয়ের।    দেযমান্য0 ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর JokerStash 

       মা�য়ের্কী� য়ে� চ� টির হও�� দেক্রটিডা� র্কী�ডা� টিবটিক্র র্কীর� হয়েত�। টির্কীন্তু,     টিক্রয়েপ্ট�র্কী�য়েরটিন্সয়েত প্র�� ১ টিবটিল�ন্য
            ডাল�র আ� র্কীর�র পর দেসই মা�য়ের্কী� য়ে�র মা�টিলর্কী টিন্যয়েজ দে�য়ের্কীই মা�য়ের্কী� �টি� ব@ র্কীয়ের টি�য়েC। যটি�ও,  এই
    ধুরয়েন্যর ;�ন্য� সচর�চর ;য়ে� ন্য�।

https://transparency.facebook.com/
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          ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব খা�র�প র্কী�জ র্কীর�র র্কী�রয়েন্যই ন্য�টির্কী এই ওয়ে�বয়ের্কী ডা�র্কী� (dark)   ওয়ে�ব বল� হ�। 
অ�চ,  আপটিন্য বয়েলন্য-   ডা�র্কী� ওয়ে�ব টিন্যর�প�।     টিবষ��� এর্কী�� ব �খা � র্কীরয়েবন্য টির্কী?

 উYর0           ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব খা�র�প র্কী�জ র্কীর�র র্কী�রয়েন্যই এয়ের্কী ডা�র্কী� ওয়ে�ব বল� হ�-   এই র্কী����ই ভা� ল। 
বর8,      অ@র্কী�য়ের দেযরর্কীমা র্কী�উয়ের্কী দেচন্য� য�� ন্য�,      ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবও র্কী�উয়ের্কী দেচন্য� য�� ন্য�।  সব�র

  ।     পটিরচ� দে,�পন্য ��য়ের্কী দেসই র্কী�রয়েন্যই এয়ের্কী ডা�র্কী� (dark)   ওয়ে�ব বল� হ�।

মা9লত,           টিডাপ ওয়ে�ব এব8 ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ন্য�য়েমার মায়েধু ই এয়ে�র পটিরচ� প�ও�� য��। দেযমান্য-  টিডাপ
(deep)    ওয়ে�ব অ�� ,ভা�র ওয়ে�ব। ফয়েল,       স�ধু�রন্য ইন্টা�রয়েন্যয়ে�র ত� লন্য�� টিডাপ ওয়ে�ব এয়েত���ই

  ,ভা�য়ের অবটিস্থাত দেয,        দেসখা�য়েন্য স�ধু�রন্য ওয়ে�য়েবর মায়েত� সহয়েজই য�ও�� য�� ন্য�। টির্কীন্তু,  এর্কীজন্য
    ব টিb যখান্য দেসখা�য়েন্য দেপwয়েছা য�য়েবন্য,       তখান্য সবটির্কীছা� আয়েল�টির্কীত ও পটিরষ্কা�র দে�খায়েত প�য়েবন্য।

অপরটি�য়ের্কী,  ডা�র্কী� (dark)    ওয়ে�ব এমান্য এর্কী ওয়ে�ব-      য� শুধু� ,ভা�য়েরই অবটিস্থাত ন্য� বর8,  এর
   সE9ন্য� অ8শ্য অ@র্কী�য়ের ঢা�র্কী�।     । এখা�য়েন্য সব�র পটিরচ� দে,�পন্য ��য়ের্কী ত�ই,   এখা�য়েন্য প্র�ইয়েভাটিস

 স�রটিক্ষত ��য়ের্কী। ফয়েল,  টিন্যর�পY� দেবটিশ্য।        প্র�ইয়েভাটিস স�রটিক্ষত ��র্কী�র র্কী�রয়েন্যই স�র� টিবয়েjর টিবটিভান্ন
দেzণ�-  দেপশ্য�র মা�ন্য�ষ Tor   ব �বহ�র র্কীয়ের দেযমান্য- স�8ব�টি�র্কী,     আইন্য প্রয়ে��,র্কী�র� র্কীমা�র্কীত� � সহ

 আরও অয়েন্যয়ের্কী।

  র্কী�র� র্কী�র� Tor  ব �বহ�র র্কীয়ের,   দেসই টিবষয়ে� torproject   এর এই টিল8য়ের্কী   টিবস্তা�টিরত দেলখা� আয়েছা।

https://2019.www.torproject.org/about/torusers.html.en
https://2019.www.torproject.org/about/torusers.html.en#military
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VPN  ছা�ড়া� TOR    ব �বহ�র র্কীর� র্কীয়েত��� টিন্যর�প�?

 উYর0 VPN           টিসয়েFমা যটি�ও অন্যল�ইয়েন্য টিন্যর�পY� দে�ও��র জন্য তৈতটির র্কীর� হ� টিন্য তব�ও,  এখান্য
VPN           এর ব �বস�টি�র্কী প্রচ�রণ�গুয়েল�য়েত অন্যল�ইন্য টিন্যর�পY�র টিবষ���ই মা�খা টিহয়েসয়েব প্রচ�র র্কীর�
হ�।       স�ইব�র টিসটির্কীউটিরটি� টিন্যয়ে� সয়েচতন্য অয়েন্যর্কী ব টিb VPN     ব �বহ�র র্কীর� দে�য়ের্কী মা�ন্য�ষয়ের্কী

  টিন্যরু স�টিহত র্কীয়েরন্যৎ (   এয়েক্ষয়েত্র র�ষ্ট্রী�� টির্কী8ব�,       ব �বস�টি�র্কী র্কী�রন্য ��র্কীয়েল ত� এর্কী�ন্তই ত�য়ে�র
 ব টিb,ত টিবষ�)। আব�র,      টিসটির্কীউটিরটি� টিন্যয়ে� এর্কী�মা অন্যটিভাজ্ঞা ব টিbর� VPN   ব �বহ�র র্কীয়েরই

      টিন্যয়েজয়ের্কী খা�র�প হ �র্কী�র দে�য়ের্কী টিন্যর�প� মায়েন্য র্কীয়েরন্য। টির্কীন্তু,      এই টিবপর�তধুমা�� �oটিষ্টভাটি| এর্কী
  প্র�টিন্তর্কীত�র সoটিষ্ট র্কীয়েরয়েছা। আর,      এই প্র�টিন্তর্কীত�র মা�ঝাখা�য়েন্যই রয়ে�য়েছা সটি�র্কী �oটিষ্টভাটি|। আর,  ত�

হয়েC-

 আমার� VPN     ব �বহ�র র্কীরয়েব� এব8 এ�� অবশ্য ই

     আমা�য়ে�র প্র�ইয়েভাটিস রক্ষ�� যয়ে�ষ্ট ভা9 টিমার্কী� র�য়েখা।

তয়েব, VPN      এমান্য দের্কী�ন্য র্কী�জ র্কীয়ের ন্য� দেযটি�

  আমা�য়ে�রয়ের্কী হ �র্কী�য়েরর attack   দে�য়ের্কী রক্ষ� র্কীরয়েব।

অ���ৎ, VPN           আপন্য�র পটিরচ� টির্কীছা��� দে,�পন্য র্কীর�র পয়েরও হ �র্কী�র আপন্য�য়ের্কী আক্রমাণ র্কীরয়েত
প�য়ের। আব�র,  মায়েন্য র্কীরুন্য-     আপটিন্য ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব এর্কীটি� mail  এর্কী�উন্টা খা�লয়েলন্য;   য�য়েত র্কীয়ের দেসই

         এর্কী�উন্টা ব �বহ�র র্কীয়ের দে,�পন্য��ত�র স�য়ে� মা�ন্য�য়েষর র্কী�য়েছা দেমাইল প���য়েত প�য়েরন্য।   এই র্কী�জ
    র্কীরয়েত আপন্য�র জন্য শুধু�মা�ত্র TOR  ব্রা�উজ�রই যয়ে�ষ্ট।  টির্কীন্তু,      দেসই দেমাইল এয়েGস যটি� আপটিন্য

      দেফসব�য়ের্কী সব�ইয়ের্কী জ�টিন্যয়ে� দে�ন্য ত�হয়েল দেত� VPN  সহ TOR     ব �বহ�র র্কীয়েরও দের্কী�ন্য ল�ভা দেন্যই। 
র্কী�রন্য,     এ�� দেয আপন্য�রই দেমাইল এয়েGস,    ত� সব�ই দেজয়েন্য দে,য়েছা।

ত�ই, VPN  সহ TOR      ব �বহ�র র্কীরয়েল টির্কীছা��� উপর্কী�র অবশ্য ই হয়েব। টির্কীন্তু,   আপন্য�র ব �বহ�র
         টিবটিধুর টিভাটিYয়েতই আপন্য�র টিন্যর�পY� অয়েন্য র ত� লন্য�� র্কীমা ব� দেবটিশ্য হয়েব।
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 অয়েন্যয়ের্কী বয়েল- “Tor    ব্রা�উজ�র ব �বহ�র র্কীর� অটিন্যর�প�।" ত�ই,     ভা�চ�� ��ল দেমাটিশ্যন্য ছা�ড়া� মা9ল
 র্কীটিEউ��য়ের TOR        ব্রা�উজ�র ব �বহ�র র্কীরয়েত ত�র� টিন্যয়েষধু র্কীয়ের ��য়ের্কী।   এ�� টির্কী সটি�র্কী?

 উYর0            য�র� অন্যল�ইন্য জ,য়েত এর্কী�মাই ন্যত� ন্য এব8 টিসটির্কীউটিরটি� ও প্র�ইয়েভাটিস টিন্যয়ে� য�য়ে�র
  প্র��টিমার্কী জ্ঞা�ন্য দেন্যই,      ত�র� শুধু� ডা�র্কী� ওয়ে�ব ন্য� বর8,     স�ধু�রন্য ইন্টা�রয়েন্যয়ে�ও ক্ষটিতর সম্মু�খা�ন্য হয়েবন্য।

   এয়েক্ষয়েত্র শুধু� শুধু� Tor    ব্রা�উজ�রয়ের্কী দে��ষ দে�ও�� ভা� ল। ত�ছা�ড়া�, Brave    ব্রা�উজ�য়েরও দেত� ডা�র্কী�
    ওয়ে�য়েব প্রয়েবশ্য র্কীর�র জন্য Tor mode   ন্য�য়েমার এর্কীটি� feature আয়েছা।   ত�হয়েল টির্কী Brave 

     ব্রা�উজ�র ব �বহ�র র্কীরয়েতও ত�র� টিন্যয়েষধু র্কীরয়েব?  দেযখা�য়েন্য Tor    দেন্য�ও��য়ের্কী� র খারচ চ�ল�য়েত
       আয়েমাটিরর্কী�ন্য সরর্কী�র র্কীখায়েন্য� র্কীখায়েন্য� শ্যতভা�, খারচ বহন্য র্কীরয়েছা,     দেসই ওয়ে�ব ব্রা�উজ�র ক্ষটিত

র্কীরয়েব?  আমা�য়ের্কী বল�ন্য, Tor     ব্রা�উজ�র র্কী�র টির্কী ক্ষটিত র্কীয়েরয়েছা?

দে�খা�ন্য- privacy   টিন্যয়ে� য�র� সয়েচতন্য,        ত�য়ে�র অয়েন্যয়ের্কী স�ধু�রন্য ওয়ে�ব ব্রা�উজ�র টিহয়েসয়েবও Epic 

Browser, SRWare Iron, Comodo Dragon      ইত �টি� ওয়ে�ব ব্রা�উজ�র ব �বহ�র র্কীয়ের ��য়ের্কীন্য। 
অ�চ, Tor       ব্রা�উজ�র দেত� এসয়েবর দে�য়ের্কী অয়েন্যর্কী দেবটিশ্য টিন্যর�প�। র্কী�রন্য, Tor  ব্রা�উজ�র Tor 

  দেন্য�ও��য়ের্কী� র স�য়ে� connect   হয়ে� র্কী�জ র্কীয়ের।

ত�ই,               য�র� খা�ব দেবটিশ্য জ্ঞা�ন্য র�য়েখান্য ন্য� ত�য়ে�র জন্য ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রয়েবশ্য র্কীর�ই
অন্য�টিচত;    দেস�� মা9ল র্কীটিEউ��য়েরর Tor    ব্রা�উজ�র টি�য়ে�ই দেহ�র্কী টির্কী8ব�,   ভা�চ�� ��ল দেমাটিশ্যয়েন্যর Tor 

  ব্রা�উজ�র টি�য়ে�ই দেহ�র্কী। টির্কীন্তু, Tor       ব্রা�উজ�র টিন্যয়েজ দে�য়ের্কী দের্কী�ন্য ক্ষটিত র্কীরয়েব ন্য�;   দেস�� মা9ল
 র্কীটিEউ��য়েরর Tor   ব্রা�উজ�রই দেহ�র্কী টির্কী8ব�,   ভা�চ�� ��ল দেমাটিশ্যয়েন্যর Tor  ব্রা�উজ�রই দেহ�র্কী।  এমান্যটির্কী

    অন্যল�ইন্য টিন্যর�পY�র জন্য দেযই Qubes     অপ�য়েরটি�8 টিসয়েFমা ব �বহ�র র্কীর� হ�,   দেসই অপ�য়েরটি�8
   টিসয়েFয়েমার সর্কীল আপয়েডা� Tor   ব �বহ�র র্কীয়েরই download  র্কীর� হ�।



 টির্কীছা� টি�র্কীটিন্যয়ে�� শ্যন্য�

     অয়েন্যর্কী সমা� এমান্য হয়েত প�য়ের দেয,     আপটিন্য দেযখা�য়েন্য আয়েছান্য দেসখা�য়েন্য Tor  ব্রা�উজ�র block  র্কীয়ের
 দে�ও�� আয়েছা।   দেসয়েক্ষয়েত্র আপটিন্য Tor  ব্রা�উজ�য়েরর bridge   ব �বহ�র র্কীরয়েত প�য়েরন্য। যটি�ও,  য�য়ে�র

 দে�য়েশ্য Tor    ব্রা�উজ�র ব �বহ�র র্কীর� টিন্যটিষদ্ধ,  ত�র� Tor      ব্রা�উজ�র ব �বহ�র র্কীরয়েল অপর�ধু হয়েব। 
ত�ই,      ত�য়ে�র দে�য়েশ্যর আইন্য দেমায়েন্য চল� উটিচত।

   ডা�র্কী� ওয়ে�য়েব দের্কী���ও sign up         র্কীর�র প্রয়ে��জন্য হয়েল আপন্য�র আসল পটিরচ� র্কীখায়েন্য�ই টি�য়েবন্য ন্য�।
  দেসয়েক্ষয়েত্র প্র�য়েমা VPN   ব �বহ�র র্কীয়ের temp-mail.org/en/   দে�য়ের্কী এর্কীটি� temporary mail টিন্যন্য।

     এরপর দেসই দেমাইল এয়েGস টি�য়ে� sign up র্কীরুন্য।

   ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ওয়ে�বস�ই�গুয়েল�র ads       এ টিPর্কী ন্য� র্কীর�ই আপন্য�র জন্য উYমা।

Tor   সম্বয়ে@ এই টিল8য়ের্কীর          ওয়ে�বস�ইয়ে� প্রটিতটিন্য�ত টিবটিভান্ন প্রশ্ন র্কীর� হয়েC এব8 দেসসব প্রয়েশ্নর
  উYরও দে�ও�� হয়েC। ত�ই, Tor     সম্বয়ে@ টিন্য�টিমাত জ�ন্যয়েত এখা�য়েন্যর প্রশ্ন-   উYর দে�খায়েত প�য়েরন্য।

https://tor.stackexchange.com/


  পটিরয়েশ্যয়েষ টির্কীছা� র্কী��

    ডা�র্কী� ওয়ে�ব বলয়েত স�ধু�রন্যত Tor    দেন্য�ও��য়ের্কী� র ওয়ে�বস�ই�গুয়েল�য়ের্কী দেব�ঝা�য়েন্য� হ�।   এই ডা�র্কী�
    ।       ওয়ে�ব প্রটিতটি}ত আয়েছা ডা�র্কী� য়েন্যয়ে�র ওপর ডা�র্কী� য়েন্যয়ে�র ওপর আরও অয়েন্যর্কী দেন্য�ও��র্কী� প্রটিতটি}ত
   আয়েছা দেযমান্য0 I2P, Freenet ইত �টি�।    এছা�ড়া�ও আয়েছা GNUnet, Zeronet, dn42 ইত �টি�।

         এই বইটি�য়েত ডা�র্কী� ওয়ে�ব এর ওপর তত্ত্ববহুল আয়েল�চন্য�র প�শ্য�প�টিশ্য practical  আয়েল�চন্য�র
   ওপর গুরুত্ব দে�ও�� হয়ে�য়েছা।

   প্র��ই অয়েন্যর্কীয়ের্কী দে�খা� য��-         ডা�র্কী� ওয়ে�য়েবর ওপর ব�8ল� ভা�ষ�� টিবস্তা�টিরত জ�ন্য�র দেচষ্ট� র্কীয়েরন্য। 
টির্কীন্তু,       ব�8ল�� দেসরর্কীমা দের্কী�ন্য টিরয়েস�স� ত�র� প�ন্য ন্য�।   এখান্য আশ্য� র্কীটির-     আমা�র এই বইটি� ত�য়ে�র

 উপর্কী�য়ের আসয়েব।

      ভা�য়েল� র্কী�জ র্কীয়ের অন্তয়ের তo টি� প�ও�� য��। ত�ই,    মা�ন্য�য়েষর র্কীল �য়েন্য সটি�র্কী টি�র্কী-  টিন্যয়ে�� শ্যন্য� দে�ও��র
       জন্য টিবন্য�মা9য়েল প্রচ�র র্কীরয়েত এই বইটি� দেলখা� হয়ে�য়েছা।       এর্কীজন্য ব টিbও যটি� বইটি� পয়েড়া উপর্কীo ত

     ।হন্য ত�হয়েল টিন্যয়েজয়ের্কী স���র্কী মায়েন্য র্কীরয়েব�
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