
1। পরিরিরি 

ATN ই-মার্টে  স্বাগিম ("ক াম্পারি", "আমিা", "এটিএি ই-মাটে ", "আমার্েি")! 

এই পরির্েবাি শিে ারে ("শিে াবলী", "পরির্েবাি শিে াবলী") ATN ই-মাটে  দ্বািা পরিিারলি www.atnemart.com (এ র্ে বা পৃথ ভার্ব 

"পরির্েবা") অবরিি আমার্েি ওর়্েবসাইর্টি আপিাি বযবহাি রি়েন্ত্রণ  র্ি। 

আমার্েি কগাপিী়েিা িীরি আমার্েি পরির্েবাি আপিাি বযবহাির্ ও রি়েন্ত্রণ  র্ি এবং বযাখ্যা  র্ি কে আমিা  ীভার্ব আমার্েি ওর়্েব পৃষ্ঠাগুরলি 

আপিাি বযবহার্িি ফর্ল িথয সংগ্রহ, সুিক্ষা এবং প্র াশ  রি৷ 

আমার্েি সার্থ আপিাি িুরির্ি এই শিে াবলী এবং আমার্েি কগাপিী়েিা িীরি ("িুরি") অন্তভুে ি ির়্ের্ে। আপরি স্বী াি  র্িি কে আপরি 

িুরিগুরল পর়্ের্েি এবং বুর্ের্েি এবং কসগুরলি সার্থ আবদ্ধ হর্ি সম্মি হি৷ 

আপরি েরে িুরিি সার্থ এ মি িা হি (বা কমর্ি িলর্ি িা পার্িি) ির্ব আপরি পরির্েবাটি বযবহাি িাও  ির্ি পার্িি, ির্ব ে়ো  র্ি 

atnemart@gmail.com এ ইর্মল  র্ি আমার্েি জািাি োর্ি আমিা এ টি সমাধাি কখ্াোঁ জাি কিষ্টা  ির্ি পারি। এই শিে াবলী স ল েশে , 

বযবহাি ািী এবং অিযর্েি জিয প্রর্োজয োিা পরির্েবা অযার্েস  ির্ি বা বযবহাি  ির্ি িাি। 

2. কোগার্োগ 

আমার্েি পরির্েবা বযবহাি  র্ি, আপরি রিউজর্লটাি, রবপণি বা প্রিািমূল  উপ িণ এবং আমিা পাঠার্ি পারি এমি অিযািয ির্থযি সেসযিা 

রির্ি সম্মি হি। োইর্হা , আপরি আিসাবস্ক্রাইব রলঙ্ক অিুসিণ  র্ি বা atnemart@gmail.com এ ইর্মল  িাি মাধযর্ম আমার্েি  াে 

কথর্  এই সমস্ত কোগার্োগগুরল গ্রহণ  িা কথর্  অপ্ট আউট  ির্ি পার্িি৷ 

3. ক িা াটা 

আপরি েরে পরির্েবাি মাধযর্ম উপলব্ধ ক ািও পণয বা পরির্েবা র ির্ি িাি ("ক্র়ে"), ির্ব আপিার্  আপিাি কক্ররিট বা কিরবট  ািে  িম্বি, 

আপিাি  ার্িে ি কম়োে কশে হও়োি িারিখ্ সহ আপিাি ক্রর়্েি সার্থ প্রাসরি  র েু িথয সিবিাহ  ির্ি বলা হর্ি পার্ি , আপিাি রবরলং ঠি ািা, 

এবং আপিাি রশরপং িথয। 

আপরি প্ররিরিরধত্ব  র্িি এবং ও়োর্িরি কেি কে: (i) আপিাি  ার্ে কের্ ার্িা ক্রর়্েি কক্ষর্ে কের্ ার্িা  ািে (গুরল) বা অিয অথেপ্রোর্িি 

পদ্ধরি(গুরল) বযবহাি  িাি আইরি অরধ াি আর্ে; এবং (ii) আপরি আমার্েি  ার্ে কে িথয সিবিাহ  র্িি িা সিয, সঠি  এবং সমূ্পণে। 

আমিা অথেপ্রোর্িি সুরবধার্থে এবং ক িা াটা সমূ্পণে  িাি উর্ের্শয িৃিী়ে পর্ক্ষি পরির্েবা বযবহাি  ির্ি পারি। আপিাি িথয জমা রের়্ে, আপরি 

আমার্েি কগাপিী়েিা িীরি সার্পর্ক্ষ এই িৃিী়ে পক্ষর্  িথয প্রোি  িাি অরধ াি প্রোি  র্িি। 

পণয বা পরির্েবাি প্রাপযিা, পণয বা পরির্েবাি রববিণ বা মূর্লয ত্রুটি, আপিাি অিে ার্ি ত্রুটি বা অিযািয  ািণ সহ র ন্তু সীমাবদ্ধ ি়ে এমি  ািণগুরলি 

জিয আমিা কের্ ার্িা সম়ে আপিাি অিে াি প্রিযাখ্যাি বা বারিল  িাি অরধ াি সংিক্ষণ  রি। 

প্রিািণা বা অিিুর্মারেি বা অববধ কলির্েি সর্েহ হর্ল আমিা আপিাি অিে াি প্রিযাখ্যাি বা বারিল  িাি অরধ াি সংিক্ষণ  রি। 

 

 

 



4. প্ররির্োরগিা, সুইপর্ে  এবং প্রিাি 

পরির্েবাি মাধযর্ম উপলব্ধ কে ক ািও প্ররির্োরগিা, সুইপর্ে  বা অিযািয প্রিাি (সরম্মরলিভার্ব, "প্রিাি") এই পরির্েবাি শিে াবলী কথর্  পৃথ  

রি়েম দ্বািা পরিিারলি হর্ি পার্ি। আপরি েরে ক ার্িা প্রিার্ি অংশগ্রহণ  র্িি, অিুগ্রহ  র্ি প্রর্োজয রি়ের্মি পাশাপারশ আমার্েি কগাপিী়েিা 

িীরি পেোর্লািিা  রুি। এই পরির্েবাি শিে াবলীি সার্থ প্রিার্িি রি়েমগুরল রবর্িারধিা  ির্ল, প্রিার্িি রি়েমগুরল প্রর্োজয হর্ব৷ 

5. সেসযিা 

পরির্েবাি র েু অংশ সাবরস্ক্রপশর্িি রভরির্ি রবল  িা হ়ে ("সাবরস্ক্রপশি(গুরল)")। আপিার্  পুিিাবৃি এবং পেো়েক্ররম  রভরির্ি ("রবরলং 

িক্র") অরগ্রম রবল  িা হর্ব। সাবরস্ক্রপশি ক িাি সম়ে আপরি কে ধির্িি সাবরস্ক্রপশি প্ল্যাি রিবোিি  র্িি িাি উপি রিভে ি  র্ি রবরলং িক্র কসট 

 িা হর্ব। 

প্ররিটি রবরলং ির্ক্রি কশর্ে, আপিাি সাবরস্ক্রপশি স্ব়েংরক্র়েভার্ব ঠি  এ ই শর্িে  পুিিেবী িণ হর্ব েরে িা আপরি এটি বারিল  র্িি বা ATN ই-

মাটে  এটি বারিল িা  র্িি। আপরি আপিাি অিলাইি অযা াউি পরিিালিা পৃষ্ঠাি মাধযর্ম বা atnemart@gmail.com গ্রাহ  সহা়েিা ের্লি 

সার্থ কোগার্োগ  র্ি আপিাি সেসযিা পুিিেবী িণ বারিল  ির্ি পার্িি। 

আপিাি সেসযিাি জিয অথেপ্রোি প্ররক্র়ো  িাি জিয এ টি ববধ অথেপ্রোর্িি পদ্ধরি প্রর়্োজি৷ আপরি ATN ই-মাটে র্  সঠি  এবং সমূ্পণে রবরলং 

িথয প্রোি  ির্বি োর্ি পুর্িা িাম, ঠি ািা, িাজয, কপাোল বা রজপ ক াি, কটরলর্ফাি িম্বি এবং এ টি ববধ অথেপ্রোর্িি পদ্ধরিি িথয অন্তভুে ি 

থা র্ি পার্ি ির্ব সীমাবদ্ধ ি়ে। এই ধির্িি অথেপ্রোর্িি িথয জমা কেও়োি মাধযর্ম, আপরি স্ব়েংরক্র়েভার্ব ATN ই-মাটে র্  আপিাি 

অযা াউর্িি মাধযর্ম সমস্ত সাবরস্ক্রপশি রফ িাজে   িাি জিয এই জািী়ে অথেপ্রোর্িি উপ িণগুরলি জিয অিুর্মারেি  র্িি৷ 

ক ার্িা  াির্ণ স্ব়েংরক্র়ে রবরলং ঘটর্ি বযথে হর্ল, ATN ই-মাটে  অরবলর্ম্ব  ােে ি পরির্েবার্ি আপিাি অযার্েস বন্ধ  িাি অরধ াি সংিক্ষণ  র্ি। 

6. রবিামূর্লয ট্রা়োল 

এটিএি ই-মাটে , িাি রিজস্ব রবর্বিিাি রভরির্ি, এ টি সীরমি সমর়্েি জিয এ টি রবিামূর্লয ট্রা়োল সহ এ টি সাবরস্ক্রপশি অফাি 
 ির্ি পার্ি ("রি ট্রা়োল")৷ 

রবিামূর্লয ট্রা়োর্লি জিয সাইি আপ  িাি জিয আপিার্  আপিাি রবরলং িথয রলখ্র্ি হর্ি পার্ি৷ 

রি ট্রা়োর্লি জিয সাইি আপ  িাি সম়ে আপরি েরে আপিাি রবরলং িথয প্রর্বশ  র্িি, িাহর্ল রি ট্রা়োর্লি কম়োে কশে িা 
হও়ো পেেন্ত আপিার্  ATN ই-মাটে  দ্বািা িাজে   িা হর্ব িা। রবিামূর্লয ট্রা়োল সমর়্েি কশে রের্ি, আপরি আপিাি সেসযিা 
বারিল িা  ির্ল, আপরি কে ধির্িি সেসযিা রিবোিি  র্ির্েি িাি জিয আপিার্  স্ব়েংরক্র়েভার্ব প্রর্োজয সাবরস্ক্রপশি রফ িাজে  
 িা হর্ব। 

কের্ ার্িা সম়ে এবং রবজ্ঞরি ো়োই, ATN ই-মাটে  (i) রি ট্রা়োল অফার্িি পরির্েবাি শিে াবলী পরিবিে ি  িাি, অথবা (ii) এই 
ধির্িি রি ট্রা়োল অফাি বারিল  িাি অরধ াি সংিক্ষণ  র্ি৷ 

 

 

 



7. রফ পরিবিে ি 

ATN ই-মাটে , িাি রিজস্ব রবর্বিিাি রভরির্ি এবং কের্ ার্িা সমর়্ে, সাবরস্ক্রপশর্িি জিয সাবরস্ক্রপশি রফ পরিবিে ি  ির্ি পার্ি। 
কের্ ার্িা সাবরস্ক্রপশি রফ পরিবিে ি িৎ ালীি বিে মাি রবরলং ির্ক্রি কশর্ে  ােে ি হর্ব। 

ATN ই-মাটে  আপিার্  সাবরস্ক্রপশি রফর্ি কের্ ার্িা পরিবিে র্িি েুরিসিি পূবে কিাটিশ প্রোি  ির্ব োর্ি এই ধির্িি পরিবিে ি 
 ােে ি হও়োি আর্গ আপিার্  আপিাি সাবরস্ক্রপশি বন্ধ  িাি সুর্োগ কে়ে। 

সাবরস্ক্রপশি রফ পরিবিে ি  ােে ি হও়োি পর্ি আপিাি পরির্েবাি ক্রমাগি বযবহাি পরিবরিে ি সাবরস্ক্রপশি রফ পরিমাণ প্রোর্িি জিয 
আপিাি িুরি গঠি  র্ি। 

8. কফিি 

আমিা িুরিি মূল ক্রর়্েি 7 রের্িি মর্ধয িুরিি জিয কফিি প্রোি  রি। 

9. রবে়েবস্তু 

আমার্েি পরির্েবা আপিার্  কপাে  ির্ি, রলঙ্ক  ির্ি, সঞ্চ়ে  ির্ি, কশ়োি  ির্ি এবং অিযথা়ে র েু িথয, পাঠয, গ্রারফে, 
রভরিও বা অিযািয উপাোি ("সামগ্রী") উপলব্ধ  ির্ি কে়ে৷ আপরি পরির্েবার্ি বা এি মাধযর্ম কপাে  িা সামগ্রীি জিয ো়েী, 
এি ববধিা, রিভে ির্োগযিা এবং উপেুিিা সহ। 

পরির্েবার্ি বা এি মাধযর্ম রবে়েবস্তু কপাে  িাি মাধযর্ম, আপরি প্ররিরিরধত্ব  র্িি এবং ও়োর্িরি কেি কে: (i) রবে়েবস্তু 
আপিাি (আপরি এটিি মারল ) এবং/অথবা আপিাি এটি বযবহাি  িাি অরধ াি এবং এই শিে াবলীর্ি প্রেি অরধ াি এবং লাইর্সন্স 
কেও়োি অরধ াি আপিাি আর্ে , এবং (ii) পরির্েবার্ি বা এি মাধযর্ম আপিাি রবে়েবস্তুি কপাে  িা কগাপিী়েিাি অরধ াি, 
প্রিার্িি অরধ াি,  রপিাইট, িুরিি অরধ াি বা ক ার্িা বযরি বা সিাি অিয ক ার্িা অরধ াি লঙ্ঘি  র্ি িা। আমিা এ টি 
 রপিাইট লঙ্ঘি  িা খু্োঁর্জ পাও়ো কে ক উ অযা াউি বন্ধ  িাি অরধ াি সংিরক্ষি. 

আপিাি জমা কেও়ো, কপাে  িা বা পরির্েবার্ি বা এি মাধযর্ম প্রেশেি  িা কের্ ার্িা রবে়েবস্তুি আপিাি কের্ ার্িা এবং সমস্ত 
অরধ াি আপরি বজা়ে িার্খ্ি এবং কসই অরধ ািগুরল িক্ষা  িাি জিয আপরি ো়েী। আমিা ক াি ো়েবদ্ধিা রিই িা এবং 
পরির্েবার্ি বা এি মাধযর্ম আপিাি বা ক ািও িৃিী়ে পর্ক্ষি কপােগুরলি জিয ক ািও ো়েবদ্ধিা গ্রহণ  রি িা। োইর্হা , 
পরির্েবা বযবহাি  র্ি রবে়েবস্তু কপাে  িাি মাধযর্ম আপরি আমার্েি পরির্েবার্ি এবং এি মাধযর্ম এই ধির্িি সামগ্রী বযবহাি, 
সংর্শাধি, সবেজিীিভার্ব সম্পােি, সবেজিীিভার্ব প্রেশেি, পুিরুত্পােি এবং রবিিণ  িাি অরধ াি এবং লাইর্সন্স প্রোি  র্িি। 
আপরি সম্মি হি কে এই লাইর্সর্ন্সি মর্ধয আমার্েি আপিাি সামগ্রী পরির্েবাি অিযািয বযবহাি ািীর্েি  ার্ে উপলব্ধ  িাি 
অরধ াি অন্তভুে ি ির়্ের্ে, োিা এই শিে াবলী সার্পর্ক্ষ আপিাি সামগ্রী বযবহাি  ির্ি পার্ি৷ 

ATN ই-মার্টে ি অরধ াি আর্ে র ন্তু বযবহাি ািীর্েি কেও়ো সমস্ত রবে়েবস্তু রিিীক্ষণ ও সম্পােিা  িাি বাধযবাধ িা কিই। 

এো়োও, এই পরির্েবার্ি বা এি মাধযর্ম পাও়ো সামগ্রীগুরল ATN ই-মার্টে ি সম্পরি বা অিুমরি রির়্ে বযবহাি  িা হ়ে৷ আপরি 
আমার্েি  াে কথর্  স্পষ্ট অরগ্রম রলরখ্ি অিুমরি বযিীি, সমূ্পণে বা আংরশ ভার্ব, বারণরজয  উর্ের্শয বা বযরিগি লার্ভি জিয 
উরিরখ্ি সামগ্রী রবিিণ, সংর্শাধি, কপ্রিণ, পুিিা়ে বযবহাি, িাউির্লাি, পুিিা়ে কপাে, অিুরলরপ বা বযবহাি  ির্ি পাির্বি িা। 



10. রিরেদ্ধ বযবহাি 

আপরি শুধুমাে আইিসম্মি উর্ের্শয এবং শিে াবলী অিুো়েী পরির্েবা বযবহাি  ির্ি পার্িি। আপরি পরির্েবা বযবহাি িা  ির্ি 
সম্মি হি: 

0.1 কে ক ািও উপার়্ে কে ক ািও প্রর্োজয জািী়ে বা আন্তজে ারি  আইি বা প্ররবধাি লঙ্ঘি  র্ি। 

0.2। অপ্রািব়েস্কর্েি অিুপেুি রবে়েবস্তু বা অিযথা়ে উনু্মি  র্ি কশােণ, ক্ষরি, বা কশােণ বা ক্ষরি  িাি কিষ্টা  িাি 
উর্ের্শয। 

0.3। কের্ াি “জাঙ্ক কমইল”, “কিইি কলটাি,” “স্পযাম” বা অিয ক াি অিুরূপ অিুর্িাধ সহ কের্ াি রবজ্ঞাপি বা প্রিািমূল  
সামগ্রী কপ্রিণ বা কপ্রির্ণি জিয। 

0.4 ক াম্পারি, ক াম্পারিি  মেিািী, অিয বযবহাি ািী, বা অিয ক ার্িা বযরি বা সিার্  েদ্মর্বশী  িা বা েদ্মর্বশী  িাি কিষ্টা 
 িা। 

0.5। কে ক ার্িা উপার়্ে অর্িযি অরধ াি লঙ্ঘি  র্ি, বা কের্ ার্িা উপার়্ে কবআইরি, হুমর , প্রিািণামূল , বা ক্ষরি াি , বা 
ক ার্িা কবআইরি, অববধ, প্রিািণামূল , বা ক্ষরি াি  উর্েশয বা  ােে লার্পি সার্থ সম্পর ে ি। 

0.6। অিয ক ার্িা আিির্ণ জর়েি হও়ো ো  ার্িা বযবহাি বা পরির্েবাি উপর্ভাগর্  সীমাবদ্ধ বা বাধা কে়ে, বা ো, আমার্েি 
দ্বািা রিধোরিি, ক াম্পারি বা পরির্েবা বযবহাি ািীর্েি ক্ষরি বা অসন্তুষ্ট  ির্ি পার্ি বা িার্েি ো়েবদ্ধিাি মুর্খ্ামুরখ্ হর্ি পার্ি। 

13. রহসাব 

আপরি েখ্ি আমার্েি সার্থ এ টি অযা াউি বিরি  র্িি, িখ্ি আপরি গযািারি কেি কে আপিাি ব়েস 18 বের্িি কবরশ, এবং 
আপরি আমার্েি কে িথয প্রোি  র্িি িা সবেো সঠি , সমূ্পণে এবং বিে মাি। ভুল, অসমূ্পণে বা অপ্রিরলি ির্থযি ফর্ল 
পরির্েবার্ি আপিাি অযা াউি অরবলর্ম্ব বন্ধ হর়্ে কের্ি পার্ি। 

আপিাি অযা াউি এবং পাসও়োর্িে ি কগাপিী়েিা বজা়ে িাখ্াি জিয আপরি ো়েী, আপিাি  রম্পউটাি এবং/অথবা অযা াউর্ি 
অযার্ের্সি সীমাবদ্ধিা সহ র ন্তু সীমাবদ্ধ ি়ে। আপরি আপিাি অযা াউি এবং/অথবা পাসও়োর্িে ি অধীর্ি ঘটর্ি থা া কের্ ার্িা 
এবং সমস্ত  ােে লাপ বা  র্মেি জিয ো়ে স্বী াি  ির্ি সম্মি হি, আপিাি পাসও়োিে  আমার্েি পরির্েবা বা িৃিী়ে পর্ক্ষি 
পরির্েবাি সার্থ থাকু  িা ক ি। রিিাপিা লঙ্ঘি বা আপিাি অযা াউর্িি অিিুর্মারেি বযবহাি সম্পর্ ে  সর্িিি হও়োি সার্থ 
সার্থ আপিার্  অবশযই আমার্েির্  অবরহি  ির্ি হর্ব। 

আপরি এ টি বযবহাি ািীি িাম রহসার্ব অিয বযরি বা সিাি িাম বযবহাি  ির্ি পাির্বি িা বা কেটি আইিি বযবহার্িি জিয 
উপলব্ধ ি়ে, এমি এ টি িাম বা কট্রিমা ে  ো আপরি ো়ো অিয ক ার্িা বযরি বা সিাি অরধ ার্িি অধীি, উপেুি অিুর্মােি 
ো়োই৷ আপরি আপরি ি, অশ্লীল বা অশ্লীল ক ার্িা িাম বযবহাি ািীি িাম রহর্সর্ব বযবহাি  ির্ি পাির্বি িা। 

আমিা আমার্েি রিজস্ব রবর্বিিাি রভরির্ি পরির্েবা প্রিযাখ্যাি  িাি, অযা াউিগুরল বন্ধ  িাি, সামগ্রী অপসািণ বা সম্পােিা  িাি 
বা অিে াি বারিল  িাি অরধ াি সংিক্ষণ  রি। 



 

14. বুরদ্ধবৃরি  সম্পরি 

পরির্েবা এবং এি মূল রবে়েবস্তু (বযবহাি ািীর্েি দ্বািা সিবিাহ  িা সামগ্রী বযিীি), ববরশষ্টয এবং  ােে ারিিা ATN ই-মাটে  এবং 
এি লাইর্সন্স ািীর্েি এ র্িটি়ো সম্পরি এবং থা র্ব। পরির্েবা  রপিাইট, কট্রিমা ে , এবং রবর্েশী কের্শি অিযািয আইি দ্বািা 
সুিরক্ষি। আমার্েি কট্রিমা ে গুরল ATN ই-মার্টে ি পূবে রলরখ্ি সম্মরি ো়ো ক ািও পণয বা পরির্েবাি সার্থ সংর্োর্গ বযবহাি  িা 
োর্ব িা। 

15.  রপিাইট িীরি 

আমিা অিযর্েি কমধা সম্পরি অরধ াি সম্মাি. পরির্েবার্ি কপাে  িা রবে়েবস্তু ক ার্িা বযরি বা সিাি  রপিাইট বা অিযািয কমধা 
সম্পরি অরধ াি ("লঙ্ঘি") লঙ্ঘি  র্ি এমি কের্ ার্িা োরবি প্ররিরক্র়ো জািার্িা আমার্েি িীরি৷ 

আপরি েরে এ জি  রপিাইট মারল  হি, বা এ জর্িি পর্ক্ষ অিুর্মারেি হি, এবং আপরি রবশ্বাস  র্িি কে  রপিাইটেুি  াজটি 
এমিভার্ব অিুরলরপ  িা হর়্ের্ে ো  রপিাইট লঙ্ঘি গঠি  র্ি, অিুগ্রহ  র্ি আপিাি োরবটি atnemart@gmail.com-এ 
ইর্মর্লি মাধযর্ম জমা রেি, রবে়ে লাইি সহ: " রপিাইট লঙ্ঘি" এবং " রপিাইট লঙ্ঘর্িি োরবি জিয DMCA কিাটিশ এবং 
পদ্ধরি" এি অধীর্ি আপিাি োরবর্ি অরভেুি লঙ্ঘর্িি এ টি রবশে রববিণ অন্তভুে ি  রুি। 

আপিাি  রপিাইর্ট এবং/অথবা পরির্েবাি মাধযর্ম পাও়ো কের্ াি রবে়েবস্তুি লঙ্ঘর্িি রবের়্ে ভুল উপিাপিা বা খ্ািাপ-রবশ্বার্সি 
োরবি জিয ক্ষরিি (খ্িি এবং অযাটরিের্েি রফ সহ) জিয আপিার্  ো়েী  িা কের্ি পার্ি। 

16.  রপিাইট লঙ্ঘি োরবি জিয DMCA কিাটিশ এবং পদ্ধরি 

আপরি আমার্েি  রপিাইট এর্জির্  রলরখ্িভার্ব রিম্নরলরখ্ি িথয প্রোি  র্ি রিরজটাল রমর্লরি়োম  রপিাইট আইি (DMCA) 
অিুসার্ি এ টি রবজ্ঞরি জমা রের্ি পার্িি (আর্িা রবস্তারিি জািাি জিয 17 U.S.C 512(c)(3) কেখু্ি): 

0.1  রপিাইর্টি স্বার্থেি মারলর্ ি পর্ক্ষ  াজ  িাি জিয অিুর্মারেি বযরিি এ টি ববদ্যযরিি বা শািীরি  স্বাক্ষি; 

0.2।  রপিাইটেুি  ার্জি এ টি রববিণ ো আপরি োরব  র্িি কে লঙ্ঘি  িা হর়্ের্ে, কেখ্ার্ি  রপিাইটেুি  াজটি রবেযমাি 
কসই অবিার্িি URL (কেমি, ওর়্েব পৃষ্ঠাি ঠি ািা) বা  রপিাইটেুি  ার্জি এ টি অিুরলরপ সহ; 

0.3। URL এি সিাি িণ বা পরির্েবাি অিযািয রিরেে ষ্ট অবিাি কেখ্ার্ি আপরি লঙ্ঘি ািী বর্ল োরব  র্িি এমি উপাোিটি 
অবরিি; 

0.4 আপিাি ঠি ািা, কটরলর্ফাি িম্বি, এবং ইর্মল ঠি ািা; 

0.5। আপিাি দ্বািা এ টি রববৃরি কে আপরি এ টি ভাল রবশ্বাস আর্ে কে রবির ে ি বযবহাি  রপিাইট মারল , এি এর্জি, বা 
আইি দ্বািা অিুর্মারেি ি়ে; 



0.6। আপিাি দ্বািা এ টি রববৃরি, রমথযািার্িি শারস্তি অধীর্ি প্রণীি, কে আপিাি কিাটির্শি উপর্িাি িথয সঠি  এবং আপরি 
 রপিাইর্টি মারল  বা  রপিাইট মারলর্ ি পর্ক্ষ  াজ  িাি জিয অিুর্মারেি। 

আপরি atnemart@gmail.com এ ইর্মর্লি মাধযর্ম আমার্েি  রপিাইট এর্জর্িি সার্থ কোগার্োগ  ির্ি পার্িি। 

17. ত্রুটি রির্পাটিে ং এবং প্ররিরক্র়ো 

আপরি আমার্েির্  সিাসরি atnemart@gmail.com এ অথবা িৃিী়ে পর্ক্ষি সাইট এবং টুর্লি মাধযর্ম ত্রুটি, উন্নরিি জিয 
পিামশে, ধািণা, সমসযা, অরভর্োগ এবং আমার্েি পরির্েবাি সার্থ সম্পর ে ি অিযািয রবে়ে (“প্ররিরক্র়ো”) সম্পর ে ি িথয ও 
প্ররিরক্র়ো প্রোি  ির্ি পার্িি। আপরি স্বী াি  র্িি এবং সম্মি হি কে: (i) আপরি ক ার্িা বুরদ্ধবৃরি  সম্পরিি অরধ াি বা 
অিয অরধ াি, রশর্িািাম বা আগ্রহ বা প্ররিরক্র়ো বা প্ররি সমথেি বজা়ে িাখ্র্বি িা, অজে ি  ির্বি িা বা োরব  ির্বি িা; (ii) 
ক াম্পারিি রফিবযার্ ি মর্িা উন্ন়েি ধািণা থা র্ি পার্ি; (iii) প্ররিরক্র়ো আপিাি বা ক াি িৃিী়ে পর্ক্ষি  াে কথর্  কগাপিী়ে 
িথয বা মারল ািাধীি িথয ধািণ  র্ি িা; এবং (iv) ক াম্পারিি প্ররিরক্র়োি কক্ষর্ে কগাপিী়েিাি ক ার্িা বাধযবাধ িা কিই। 
প্রর্োজয বাধযিামূল  আইর্িি  াির্ণ রফিবযার্  মারল ািা হস্তান্তি  িা সম্ভব িা হর্ল, আপরি ক াম্পারি এবং এি সহর্োগীর্েি 
এ টি এ র্িটি়ো, হস্তান্তির্োগয, অপরিবিে িী়ে, রবিামূর্লযি, উপ-লাইর্সন্সর্োগয, সীমাহীি এবং রিিিা়েী বযবহার্িি অরধ াি প্রোি 
 র্িি ( অিুরলরপ, পরিবিে ি, কিরির্ভটিভ  াজ বিরি, প্র াশ, রবিিণ এবং বারণরজয ী িণ সহ) কে ক ািও উপার়্ে এবং কে 
ক ািও উর্ের্শয প্ররিরক্র়ো। 

18. অিযািয ওর়্েব সাইর্টি রলঙ্ক 

আমার্েি পরির্েবার্ি িৃিী়ে পর্ক্ষি ওর়্েব সাইট বা পরির্েবাগুরলি রলঙ্ক থা র্ি পার্ি কেগুরল এটিএি ই-মার্টে ি মারল ািাধীি বা 
রি়েরন্ত্রি ি়ে৷ 

এটিএি ই-মার্টে ি ক ার্িা রি়েন্ত্রণ কিই এবং ক ার্িা িৃিী়ে পর্ক্ষি ওর়্েব সাইট বা পরির্েবাি রবে়েবস্তু, কগাপিী়েিা িীরি বা 
অিুশীলর্িি জিয ক ার্িা ো়েবদ্ধিা কিই। আমিা এই সত্ত্বা/বযরি বা িার্েি ওর়্েবসাইর্টি ক ার্িা প্রস্তার্বি ও়োর্িরি রেই িা। 

উোহিণ স্বরূপ, িীরিরিধোরিি বযবহার্িি শিে াবলী PolicyMaker.io বযবহাি  র্ি বিরি  িা হর়্ের্ে, উচ্চ মার্িি আইরি িরথ 
বিরি  িাি জিয এ টি রবিামূর্লযি ওর়্েব অযারপ্ল্র্ শি। রি়েম ও শিে াবলী কজিার্িটি হল এ টি ওর়্েবসাইট, ব্লগ, ই- মাসে কোি 
বা অযার্পি জিয এ টি িমৎ াি েযান্ডািে  পরির্েবাি শিে াবলী কটমর্প্ল্ট বিরি  িাি জিয এ টি সহর্জ বযবহাির্োগয রবিামূর্লযি 
টুল৷ 

আপরি স্বী াি  র্িি এবং সম্মি হি কে সংিাটি ো়েবদ্ধ বা ো়েবদ্ধ হর্ব িা, প্রিযক্ষভার্ব বা পর্িাক্ষভার্ব, ক ািও ক্ষরি বা 
ক্ষরিি  াির্ণ বা সংর্োর্গি  াির্ণ বা সংেুরিি  াির্ণ ঘটর্ি পার্ি বর্ল অরভর্োগ এই ধির্িি িৃিী়ে পর্ক্ষি ওর়্েব সাইট বা 
পরির্েবা। 

আমিা আপিার্  দৃঢ়ভার্ব পিামশে রেরি কে আপরি কের্ াি িৃিী়ে পর্ক্ষি ওর়্েব সাইট বা পরির্েবাগুরলি পরির্েবাি শিে াবলী এবং 
কগাপিী়েিা িীরিগুরল প়ের্ি পার্িি ো আপরি পরিেশেি  র্িি৷ 

 

 



19. ও়োর্িরি অস্বী ৃরি 

এই পরির্েবাগুরল এ টি "কেমি আর্ে" এবং "কেমি উপলব্ধ" রভরির্ি ক াম্পারি দ্বািা প্রোি  িা হ়ে৷ ক াম্পারি িার্েি পরির্েবাি 
রক্র়ো লাপ, বা এর্ি অন্তভুে ি িথয, রবে়েবস্তু বা উপ িণগুরলি জিয ক ািও প্র ার্িি, প্র াশ বা উহয ক ািও প্ররিরিরধত্ব বা 
ও়োর্িরি কে়ে িা৷ আপরি স্পষ্টভার্ব সম্মি হি কে এই পরির্েবাগুরলি আপিাি বযবহাি, িার্েি রবে়েবস্তু এবং আমার্েি কথর্  
প্রাি কের্ ার্িা পরির্েবা বা আইর্টম আপিাি সমূ্পণে েুোঁ র র্ি৷ 

সমূ্পণেিা, রিিাপিা, রিভে ির্োগযিা, গুণমাি, রিভুে লিা, বা উপলভযিাি রবের়্ে ক াম্পারি বা ক াম্পারিি সার্থ েুি ক ার্িা বযরিই 
ক ার্িা ও়োর্িরি বা উপিাপিা  র্ি িা। পূবেবিী পেেন্ত সীরমি িা  র্ি, ক াম্পারিি সার্থ ক ািও সংিাি সার্থ েুি থা া ালীি 
ক ািও পরির্েবা, িার্েি সামগ্রী, বা পরির্েবাগুরলি মাধযর্ম প্রাি ক ািও পরির্েবা বা আইর্টমগুরল সঠি , রিভে ির্োগয, ত্রুটি-মুি, 
বা রিিবরিন্ন হর্ব, ো ত্রুটিগুরল সংর্শাধি  িা হর্ব, কে পরির্েবাগুরল বা সাভে ািগুরল কেগুরল এটির্  উপলব্ধ  র্ি কসগুরল ভাইিাস 
বা অিযািয ক্ষরি াি  উপাোিগুরল কথর্  মুি বা পরির্েবাগুরল বা পরির্েবাগুরলি মাধযর্ম অিয পরির্েবাগুরলি মাধযর্ম প্রাি 
পরির্েবাগুরল বা আইর্টমগুরল কথর্  মুি৷ 

ক াম্পািী এিদ্বািা কে ক াি প্র ার্িি স ল ও়েযার্িরি অস্বী াি  র্ি, িা প্র াশ বা উহয, সংরবরধবদ্ধ, বা অিযথা়ে, বরণ র্োগযিাি 
ক াি ও়েযার্িরি সহ র ন্তু সীমাবদ্ধ ি়ে, অ-রির়্োগর্োগয। 

পূর্বোি ক ার্িা ও়েযার্িরির্  প্রভারবি  র্ি িা ো প্রর্োজয আইর্িি অধীর্ি বাে কেও়ো বা সীমাবদ্ধ  িা োর্ব িা। 

20. ো়েবদ্ধিাি সীমাবদ্ধিা 

আইি দ্বািা রিরেদ্ধ বযিীি, আপরি আমার্েি এবং আমার্েি  মে িে ার্েি, পরিিাল র্েি,  মেিািীর্েি এবং এর্জির্েির্  কে ক ার্িা 
পর্িাক্ষ, শারস্তমূল , রবর্শে, দ্যঘেটিাজরিি, বা পর্িি সার্থ এবং পিবরিে র্ি পর্িাক্ষভার্ব ক্ষরি িভার্ব আটর্  িাখ্র্বি কমা েমা 
এবং সারলশ, বা রবিার্ি বা আরপর্লি সম়ে, েরে ক ার্িা, কমা েমা বা সারলস প্ররিরষ্ঠি হ়ে বা িা  িা হ়ে), িুরি, অবর্হলা, বা 
অিয ক ার্িা রবরধ-রবধাি, অপিাধমূল  অপিাধ সীমাবদ্ধিা ো়োই বযরিগি আঘাি বা সম্পরিি ক্ষরিি জিয ক ার্িা োরব, এই িুরি 
কথর্  উদ্ভূি এবং আপিাি দ্বািা কের্ ার্িা কফিার্িল, কেট, বা িািী়ে আইি, রবরধ, রবরধ, সি ািী-রবে়ে  প্রশাসরি  রবভাগ . 
আইি দ্বািা রিরেদ্ধ বযিীি, েরে ক াম্পারিি অংর্শ ো়েবদ্ধিা পাও়ো ো়ে, ির্ব এটি পণয এবং/অথবা পরির্েবাগুরলি জিয প্রেি 
পরিমার্ণি মর্ধয সীমাবদ্ধ থা র্ব এবং ক ািও শিে সার্পর্ক্ষ অরি়েরমি হর্ব িা৷ র েু িাজয শারস্তমূল , আ রি  বা ফলস্বরূপ 
ক্ষরিি বজে ি বা সীমাবদ্ধিাি অিুমরি কে়ে িা, িাই পূর্বেি সীমাবদ্ধিা বা বজে ি আপিাি জিয প্রর্োজয িাও হর্ি পার্ি। 

21. সমারি 

আমিা শিে াবলী লঙ্ঘি সহ র ন্তু সীমাবদ্ধ ি়ে এমি কের্ ার্িা  াির্ণ এবং সীমাবদ্ধিা ো়োই, আমার্েি এ মাে রবর্বিিাি অধীর্ি, 
পূবে রবজ্ঞরি বা ো়ে ো়োই, আমিা আপিাি অযা াউি এবং পরির্েবার্ি অযার্েস অরবলর্ম্ব বন্ধ বা িরগি  ির্ি পারি। 

আপরি েরে আপিাি অযা াউিটি বন্ধ  ির্ি িাি ির্ব আপরি ক বল পরির্েবা বযবহাি বন্ধ  ির্ি পার্িি৷ 

শিে াবলীি সমস্ত রবধাি ো িার্েি প্র ৃরিি দ্বািা অবসাি কথর্  কবোঁর্ি থা া উরিি, সীমাবদ্ধিা ো়োই, মারল ািা রবধাি, ও়োর্িরি 
োরবিযাগ, ক্ষরিপূিণ এবং ো়েবদ্ধিাি সীমাবদ্ধিা সহ সমারি টির্  থা র্ব। 



22. পরিিালিা আইি 

এই শিে ারে রি়েরন্ত্রি হর্ব এবং বাংলার্ের্শি আইি অিুো়েী কবাোর্িা হর্ব, কেগুরল পরিিালিা ািী আইি িুরির্ি প্রর্োজয আইর্িি 
রবধার্িি রবর্িাধ রবর্বিিা িা  র্ি। 

এই শিে াবলীি ক াি অরধ াি বা রবধাি  ােে ি  ির্ি আমার্েি বযথেিা কসই অরধ ািগুরলি মওকুফ রহসার্ব রবর্বরিি হর্ব িা। েরে 
এই শিে াবলীি ক াি রবধাি আোলি দ্বািা অববধ বা অপ্রর়্োগর্োগয বর্ল ধিা হ়ে, ির্ব এই শিে াবলীি অবরশষ্ট রবধািগুরল  ােে ি 
থা র্ব৷ এই শিে ারে আমার্েি পরির্েবা সম্পর ে ি আমার্েি মর্ধয সমূ্পণে িুরি গঠি  র্ি এবং পরির্েবাি রবের়্ে আমার্েি মর্ধয 
আমার্েি মর্ধয থা া পূবেবিী িুরিগুরলর্  বারিল  র্ি এবং প্ররিিাপি  র্ি৷ 

23. পরির্েবার্ি পরিবিে ি 

আমিা আমার্েি পরির্েবা প্রিযাহাি বা সংর্শাধি  িাি অরধ াি সংিক্ষণ  রি, এবং আমিা পরির্েবাি মাধযর্ম কে ক ািও পরির্েবা 
বা উপাোি প্রোি  রি, আমার্েি রিজস্ব রবর্বিিাি রভরির্ি রবজ্ঞরি ো়োই৷ আমিা ো়েবদ্ধ থা ব িা েরে ক ািও  াির্ণ পরির্েবাি 
সমস্ত বা ক ািও অংশ কে ক ািও সমর়্ে বা ক ািও সমর়্েি জিয অিুপলব্ধ হ়ে। সমর়্ে সমর়্ে, আমিা রিবরন্ধি বযবহাি ািী সহ 
বযবহাি ািীর্েি জিয পরির্েবাি র েু অংশ বা সমূ্পণে পরির্েবাি অযার্েস সীমাবদ্ধ  ির্ি পারি। 

24. শিে াবলী সংর্শাধি 

আমিা এই সাইর্ট সংর্শারধি শিে াবলী কপাে  র্ি কের্ ার্িা সম়ে শিে াবলী সংর্শাধি  ির্ি পারি। পেো়েক্রর্ম এই শিে াবলী 
পেোর্লািিা  িা আপিাি োর়েত্ব। 

সংর্শারধি শিে াবলী কপাে  িাি পর্ি প্ল্যাটফর্মেি আপিাি ক্রমাগি বযবহাি  িাি অথে হল আপরি পরিবিে িগুরল স্বী াি  র্িি এবং 
সম্মি হি। আপরি এই পৃষ্ঠাটি ঘি ঘি পিীক্ষা  ির্বি বর্ল আশা  িা হর্ি োর্ি আপরি ক ার্িা পরিবিে ি সম্পর্ ে  সর্িিি হি, 
 ািণ কসগুরল আপিাি জিয বাধয। 

ক ার্িা সংর্শাধি  ােে ি হও়োি পর্ি আমার্েি পরির্েবা অযার্েস বা বযবহাি িারলর়্ে োও়োি মাধযর্ম, আপরি সংর্শারধি শিে াবলী 
দ্বািা আবদ্ধ হর্ি সম্মি হি। আপরি েরে িিুি শিে াবলীর্ি সম্মি িা হি ির্ব আপরি আি পরির্েবা বযবহাি  িাি জিয 
অিুর্মারেি িি৷ 

25. মওকুফ এবং রবরিন্নিা 

শিে াবলীর্ি উরিরখ্ি ক াি শিে  বা শর্িে ি ক াম্পারি  িৃে   ক াি মওকুফর্  এই ধির্িি কম়োে বা শর্িে ি আিও বা অবযাহি 
মওকুফ বা অিয ক াি শিে  বা শর্িে ি মওকুফ বর্ল গণয  িা হর্ব িা এবং শিে াবলীি অধীর্ি এ টি অরধ াি বা রবধাি জারহি 
 ির্ি ক াম্পারিি বযথেিা হর্ব এই ধির্িি অরধ াি বা রবধাি এ টি মওকুফ গঠি িা. 

শিে াবলীি ক ার্িা রবধাি েরে ক ার্িা আোলি বা উপেুি এখ্রি়োর্িি অিয ট্রাইবুযিাল  িৃে   অববধ, অববধ বা ক ার্িা  াির্ণ 
অপ্রর়্োগর্োগয বর্ল ধর্ি িাখ্া হ়ে, িাহর্ল এই ধির্িি রবধাি বাে কেও়ো হর্ব বা িূযিিম পরিমার্ণ সীরমি হর্ব োর্ি শিে াবলীি 
অবরশষ্ট রবধািগুরল সমূ্পণেরূর্প িলর্ি থা র্ব। এবং প্রভাব। 

 



26. স্বী ৃরি 

আমার্েি দ্বািা প্রেি পরির্েবা বা অিযািয পরির্েবাগুরল বযবহাি  র্ি, আপরি স্বী াি  র্িি কে আপরি এই পরির্েবাি শিে াবলী 
পর়্ের্েি এবং িার্েি দ্বািা আবদ্ধ হর্ি সম্মি হি৷ 

27. আমার্েি সার্থ কোগার্োগ  রুি 

অিুগ্রহ  র্ি আপিাি প্ররিরক্র়ো, মন্তবয, প্রেুরিগি সহা়েিাি জিয অিুর্িাধ পাঠাি ইর্মর্লি মাধযর্ম: 
atnemart@gmail.com। 


