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SMG পরিষেবা 
রবশ্ববযাপী গ াপনীয়তা নীরত 

 

কার্যকর হওয়ার তাররখ: মার্য -18  

 

এই গ াপনীয়্তা নীরত এই ওয়য়বসাইট এবং অনযানয ওয়য়বসাইট, পররয়েবা এবং অযারিয়কশন এবং গমাবাইল অযারিয়কশন 

গর্খায়ন এই গ াপনীয়্তা নীরত গপাস্ট করা হয়, রলঙ্কর্ুক্ত থায়ক বা গরফায়রন্স গেওয়া হয় (সরিরলতভায়ব “SMG 

পরিষেবাস”) গসগুরলর মাধ্যয়ম SMG-এর বযরক্ত ত গেটা প্ররিয়াকরয়ে প্রয়য়া  হয়।  “বযরক্ত ত গেটা” গকান শনাক্ত 

বা শনাক্তয়র্া য বযরক্তর সায়থ সম্পরকয ত তথয।  SMG পররয়েবা Service Management Group, LLC, Service 

Management Group Limited, Service Management Group GK এবং এগুয়লার স্ব স্ব অনয়ুমারেত সংস্থার 

(সরিরলতভায়ব, “SMG,” “আমরা” বা “আমায়ের”) মারলকানাধ্ীন এবং/অথবা পররর্ারলত।পররয়েবা  এই গ াপনীয়তা 
নীরত আমরা রকভায়ব আপনার বযরক্ত ত গেটা সংগ্রহ এবং প্ররিয়াকরে করর তা রনয়য় আয়লার্না কয়র। 

 

ময়নায়র্া  সহকায়র এই গ াপনীয়্তা রবজ্ঞরি পর্যায়লার্না করুন।  আপনার বযরক্ত ত গেটা এই গ াপনীয়্তা নীরতয়ত 

গর্মন বরেযত আয়ে গতমনভায়ব সং ৃহীত এবং প্ররিয়াকরে করা হয়ব। 

 

আপরন আমায়ের ওয়য়বসাইট, অযারিয়কশন, পররয়েবা এবং গমাবাইল অযারিয়কশন (“SMG পররয়েবা”) বযবহার 

পররর্ালনার রবরধ্ বযাখযা কয়র এমন SMG পররয়েবার রবরধ্ পর্যায়লার্না না কয়র থাকয়ল তা করুন।   

 

আপরন এই গ াপনীয়্তা নীরত অথবা বযবহাষিি শতত াবলীি গ ান অংষশি সাষথ সম্মত না হষল SMG 

পরিষেবাি গ াষনাটিই বযবহাি  িষবন না। 
 

1. গ াপনীয়্তা নীরতি পরিবতত ন 

2. SMG দ্বািা প্ররিয়া ৃত বযরি ত গেটাি রবভা সমূহ 

3. আমিা র ভাষব তথয সংগ্রহ  রি এবং প্ররিয়া িষেি উষেশয 
4. প্ররিয়া িষেি আইরন রভরি 

5. আমিা র ভাষব বযরি ত গেটা বযবহাি এবং গশয়াি  রি 

6.  বযরি ত গেটা িক্ষে এবং বযবস্থাপনা 
7. বযরি ত গেটা প্ররিয়া িষেি গক্ষষে আপনাি অরি াি এবং পছন্দ 

8. বযরি ত গেটা সিবিাহ না  িাি পরিোম 

9. কুর  নীরত  

10. আপনাি অযা াউষেি তথয পরিচালনা 
11. বাচ্চাষেি গ াপনীয়্তা 
12. তৃতীয় পষক্ষি পরিষেবায় রলঙ্ক 

13. তষথযি রনিাপিা 
14. গভৌ রল  রবষবচনা এবং রবষেষশ বযরি ত গেটা স্থানান্তি 

15. র ভাষব আমাষেি সাষথ গ া াষ া   িষবন 

16. গেটা রনয়ন্ত্র  এবং গেটা সিুক্ষা  মত তত া 
 

1. এই গ াপনীয়্তা নীরতি পরিবতত ন 

 

গ াপনীয়তা নীরতয়ক প্রভারবত কয়র এমন গকান পররবতয ন করয়ল আমরা এই গ াপনীয়্তা নীরত সময় সময় হালনা াে 

করব, গর্মন নতুন পররয়েবা এবং অযারিয়কশন র্ুক্ত করা, আমায়ের পররয়েবার উন্নয়ন এবং প্রর্ুরক্ত এবং আইরন 

পররবতয য়নর গেয়ে বযবস্থা গ্রহে।  এই গ াপনীয়তা নীরত কার্যকর হওয়ার তাররখ র্া এই ওয়য়বপৃষ্ঠার শীয়েয বরেযত হয় 

তা গ াপনীয়্তা নীরতটি গশে হালনা াে হওয়ার তাররখয়ক প্ররতফরলত কয়র।  এসব পররবতয ন প্রাসরিক হয়ল আমরা 
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আপনায়ক রবজ্ঞরি প্রোন করব এবং আইন অনসুায়র প্রয়য়াজন অনরু্ায়ী আপনার সিরত গ্রহে করব।  এই রবজ্ঞরি 

আমায়ের ওয়য়বসাইয়ট বা আমায়ের অযারিয়কশয়নর মাধ্যয়ম গপাস্ট কয়র সরবরাহ করা হয়ব। 

   

2. SMG দ্বািা প্ররিয়া ৃত বযরি ত গেটাি রবভা সমূহ 

 

গর্সব গকাম্পারন তায়ের পেয এবং পররয়েবা সম্পয়কয  গ্রাহয়কর পেন্দ আয়রা ভালভায়ব অনধু্াবন করয়ত র্ায় SMG 

তায়ের হয়য় বাজার  য়বেো কয়র।  এসব গকাম্পারন হল আমায়ের “ক্লাষয়ে।” আমরা আমায়ের ক্লায়য়ন্টয়ের 

(সরিরলতভায়ব, “সমীক্ষা”) হয়য় সমীোর আয়য়াজন করর এবং গস তথয গকাথায়, কখন এবং কত ঘন ঘন গ্রাহয়করা 
ররয়টল গলায়কশনগুরলয়ত র্ায় এবং গসখায়ন তায়ের কী অরভজ্ঞতা হয় গ্রাহয়কর গস ধ্রয়নর অন্তেৃয রি অজয ন করয়ত বযবহার 

করর।  র্খন আপরন একটি সমীোয় অংশ গনন বা SMG পররয়েবা বযবহার কয়রন তখন আপরন আমায়ের গস্বচ্ছায় গর্ 

বযরক্ত ত গেটা সরবরাহ কয়রন তা আমরা সংগ্রহ করর। 

আমরা গর্ বযরক্ত ত গেটা সংগ্রহ করর তায়ত অন্তভুয ক্ত রয়য়য়ে: (1) গর্া ায়র্া  সংিান্ত গেটা (গর্মন ই্য়মইল ঠিকানা, 
গটরলয়ফান নম্বর এবং রনয়য়া কতয া); (2) জনতারিক গেটা (গর্মন রলি পররর্য়, জন্ম তাররখ এবং রজপ গকাে); (3) 

আপনার সমীোর উত্তর র্া আপনায়ক রকেুটা শনাক্ত কয়র অথবা স্বতন্ত্রভায়ব শনাক্তয়র্া য বযরক্ত রহসায়ব আপনার সায়থ 

সম্পরকয ত; এবং (4) আপনার SMG পররয়েবা বযবহায়রর সায়থ সম্পরকয ত তথয (“বযবহায়রর গেটা”)।   

আমরা বযবহায়রর গর্ গেটা সংগ্রহ করর তায়ত রনম্নরলরখতগুরল অন্তভুয ক্ত থায়ক:  (1) IP ঠিকানা; (2) গোয়মইন সাভয ার; 

(3) পররয়েবায় অযায়েস করার জনয বযবহৃত রেভাইয়সর প্রকার; (4) আপনার ব্রাউজার অথবা রেভাইয়সর ময়ধ্য 
আন্তঃরিয়ার সায়থ সম্পরকয ত পররসংখযান এবং রেভাইয়সর ময়েল, কযাররয়ার/গনটওয়াকয , আপনার রেভাইয়সর 

বযাটাররর অবরশি আয়ুষ্কাল এবং গবরসক বযবহায়রর পররসংখযায়নর রভরত্তয়ত অবস্থায়নর নমনুা কাময করয়ত বযাটাররর 

আয়ুষ্কায়লর মত তথয; (5) আপরন আপনার রেভাইয়সর অবস্থান (অথবা অনরুূপ) গসটিংয়সর মাধ্যয়ম তথয গপয়ত 

আমায়ের অনমুরত রেয়ল ররয়য়ল টাইম GPS অথবা অনযানয রজওয়লায়কশন গেটা।; (6) আপরন পররয়েবার মাধ্যয়ম 

অযায়েস কয়রয়েন এমন ওয়য়বপৃষ্ঠা বা অনযানয উৎয়সর সূে।    আপরন অনলাইয়ন সমীোয় অংশ গনওয়ার সময় আমরা 
জারলয়ারত শনাক্ত এবং প্ররতয়রাধ্ করার উয়েয়শয আপনার রেভাইস সম্বয়ে একারধ্ক অননয ববরশিয সংগ্রহ করর। 

3. আমিা র ভাষব তথয সংগ্রহ  রি এবং প্ররিয়া িষেি উষেশয 
 

আপরন আমায়ের গর্ তথয সরবরাহ কয়রন তা এবং আপনার SMG পররয়েবার বযবহার গথয়ক আমরা তথয সংগ্রহ এবং 
প্ররিয়া করর।  আমরা গর্ তথয সংগ্রহ করর এবং তা রকভায়ব প্ররিয়াকরে করর তা আপরন রকভায়ব SMG পররয়েবায় 

অযায়েস ও তা বযবহার কয়রন তার উপর রনভয র কয়র। 

 

আপনাি  াছ গথষ ।  আপরন র্খন রনম্নরলরখত রবেয়গুরল কয়রন তখন আমরা আপনার কাে গথয়ক তথয সংগ্রহ 
করর: 

 

 এ টি সমীক্ষা সম্পন্ন  ষিন: আপরন আপনার গ্রাহয়কর অরভজ্ঞতা এবং অগ্রারধ্কার সম্বয়ে গর্ সমীোর 

উত্তর জমা গেন আমরা গস তথয সংগ্রহ করর।  আমরা আপনার সমীোর উত্তয়রর সায়থ আমায়ের লয়যালটি 

গপ্রাগ্রায়ম আপনার সংরিিতা সম্বয়ে তয়থযর মত ক্লায়য়ন্টয়ের কাে গথয়ক প্রাি তথয আপনার গ্রাহক অরভজ্ঞতা 
আয়রা ভালভায়ব বঝুয়ত একরেত করয়ত পারর।  আমরা গ্রাহয়কর সামরগ্রক অরভজ্ঞতা আয়রা ভালভায়ব বঝুয়ত 

আপনার সমীোর উত্তয়রর সায়থ অনযানয বযবহারকারীর সমীোর উত্তর গথয়ক প্রাি তথযয়ক একরেত করয়ত 

পারর।  আপরন গকায়না সমীো সম্পন্ন করয়ল আমায়ের গেওয়ার জনয আপরন গর্ তথয গবয়ে গনন তা প্ররতয়বেয়ন 

এবং আমায়ের ক্লায়য়ন্টয়ের জনয গ্রাহয়কর অরভজ্ঞতা ও অগ্রারধ্কায়্রর অনযানয রবয়িেে প্ররতয়বেয়ন অথবা তথয 
সংগ্রহ করার সময় আপনার কায়ে অনযানয গর্ বযবহার প্রকাশ করর তায়ত বযবহার করা হয়ব।  আপনার তথয 
প্ররতয়বেন, রবয়িেে অথবা অনয গকানভায়ব আপনার কায়ে র্া প্রকারশত তায়ত বযবহার করয়ত না র্াইয়ল 

আপরন গকায়না সমীো সম্পন্ন না করার রসদ্ধান্তও রনয়ত পায়রন। 

 



3 
 

 SMG পরিষেবা বযবহাি  ষিন। আপরন কুরক এবং অনযানয গেটা সংগ্রয়হর সরঞ্জাম বযবহায়রর মাধ্যয়ম 

SMG পররয়েবার সায়থ আন্তঃরিয়া করয়ল আমরা স্বয়ংরিয়ভায়ব বযবহায়রর গেটা সংগ্রহ করব।  আমরা 
আপনার রেভাইস এবং আমায়ের রসয়স্টয়মর ময়ধ্য গর্ার্ায়র্ায় র সুরবধ্া কয়র রেয়ত, সমীো প্রোন করয়ত, 

সমীোর সংহরত রনরিত করয়ত, জারলয়ারত শনাক্ত এবং প্ররতয়রাধ্ করয়ত, বাজার  য়বেোর আয়য়াজন 

করয়ত, আমায়ের ওয়য়বসাইট এবং অযারিয়কশন পররর্ালনা ও উন্নয়ন করয়ত SMG পররয়েবার বযবহার 

রবয়িেে ও এগুরলর উন্নয়ন ও সম্প্রসারে করয়ত এই বযবহায়রর গেটা বযবহার করব। আমরা রকভায়ব এবং 
কখন কুরকজকুরক এবং অনরুূপ গেটা সংগ্রয়হর সরঞ্জাম বযবহার করব গস সম্বয়ে আয়রা জানয়ত এই 
গ াপনীয়্তা নীরতর “কুরক নীরত" রবভা টি গেখুন। 

 

 SMG পরিষেবা বযবহাি  িাি সময় আপনাি বযরি ত গেটা জমা গেন: আপরন সহায়্তার জনয 
আমায়ের সায়থ গর্া ায়র্া  করা বা আমায়ের গকান ক্লায়য়ন্টয়ক রনয়য় আপনার অরভজ্ঞতা সম্বয়ে মন্তবয গেওয়ার 

মত SMG পররয়েবা বযবহায়রর সায়থ সম্পরকয ত আপনার বযরক্ত ত গেটা জমা গেওয়ার সময় আমরা আপনার 

জমা গেওয়া তথয সংগ্রহ এবং রবয়িেে করর।    SMG-এ মন্তবয করার সময় আপরন আমায়ের গর্ তথয গেন 

তা আমরা ক্লায়য়ন্টয়ের গর্ পররয়েবা সরবরাহ করর তায়ত এবং আমায়ের সামরগ্রক বাজার  য়বেোয় অবোন 

রায়খ।  আপনার অনমুরত রনয়য় আপনার মন্তবযসমহূ TrumpetRatings.com -এ এবং/অথবা আমায়ের 

ক্লায়য়ন্টয়ের ওয়য়বসাইটগুরলয়ত গপাস্ট করা হয়ত পায়র।  সাধ্ারে জন য়ের জনয অযায়েসয়র্া য 
TrumpetRatings.com বা অনযানয ওয়য়বসাইয়টর মত সবযজনীন গফারায়ম গপাস্ট করা হয়ল এ জাতীয় তথয 
সবযজনীন তথয হয়য় র্ায়।  আপরন র্া রলয়খয়েন তা তৃতীয় পে গেখয়ত এবং/অথবা সংগ্রহ করয়ত ও আমরা 
রনয়ন্ত্রে বা অনমুান করয়ত অেম এমন উপায়য় অনযানযরা বযবহার করয়ত পায়র। 

 সামারজ  মািযষমি গিষেনরশয়াষলি মািযষম SMG পরিষেবায় অযাষেস  ষিন: SMG আপনায়ক 

রকেু রনরেযি পররয়েবার্ অযায়েস করয়ত সামারজক গনটওয়ারকয ংয়য়র পররয়েবা (সরিরলতভায়ব “সামারজ  

মািযম”) বযবহার করার সুয়র্া  রেয়ত পায়র।  আপরন সামারজক মাধ্যয়ম ল ইন গিয়েনরশয়ায়লর মাধ্যয়ম 

SMG পররয়েবায় অযায়েস করা গবয়ে রনয়ল SMG-এর আপনার গ াপনীয়তা গসটিংয়সর উপর রনভয র কয়র 

সামারজক মাধ্যম িযাটফয়ময আপনার নাম, ইয়মইল ঠিকানা, গপ্রাফাইল েরব, গপাস্ট, মন্তবয এবং আপনার 

সামারজক মাধ্যয়মর অযাকাউয়ন্টর সায়থ সম্পরকয ত অনযানয তয়থযর মত র্া রকেু সরবরাহ কয়রয়েন গস তয়থয 
অযায়েস থায়ক।  আমরা এই গ াপনীয়্তা নীরতয়ত বরেযত গর্ গকায়না উয়েয়শয এবং তথয সং ৃহীত হওয়ার সময় 

অরতররক্ত গর্ উয়েশয সম্পয়কয  আপনায়ক পরামশয গেওয়া হয়য়রেল গস গেয়ে এই তথয বযবহার করয়ত পারর।  

আপরন গকায়না সামারজক মাধ্যম সরবরাহকারী দ্বারা SMG-এর সায়থ আপনার সামারজক মাধ্যম সম্পরকয ত 

তথয গশয়ার করয়ত না র্াইয়ল আপনার SMG পররয়েবায় অযায়েস করয়ত সামারজক মাধ্যয়মর অযাকাউন্ট 

বযবহার করা উরর্ত নয়। 

আমাষেি ক্লাষয়েষেি  াছ গথষ । আমায়ের রকেু পেয এবং পররয়েবার জনয আমায়ের ক্লায়য়ন্টরা তায়ের ব্রযান্ড, 

পেয, এবং পররয়েবার সায়থ আপনার আন্তঃরিয়া সম্বয়ে আমায়ের তথয পাঠায়ত পায়র, গর্গুরলয়ত আপরন রনবরেত 

রয়য়য়েন এমন গকায়না লয়যালটির কমযসূরর্র সায়থ সম্পরকয ত তথয এবং আমায়ের ক্লায়য়ন্টয়ের সায়থ আপনার গলনয়েন 

সম্পরকয ত তথয অন্তভুয ক্ত থাকয়ত পায়র।  আমরা আমায়ের ক্লায়য়ন্টয়ের জনয গর্ বাজার  য়বেোর আয়য়াজন ও পররয়েবা 
সরবরাহ করর তা বাড়ায়ত আমায়ের সং ৃহীত তয়থযর সায়থ এই তথয একরেত করয়ত পারর। 

4. প্ররিয়া িষেি আইরন রভরি  

 

4.1. আমরা আপনার গর্া ায়র্া  সম্পরকয ত গেটা, জনতারিক গেটা এবং আপরন র্খন গকায়না সমীো সম্পন্ন 

কয়রন বা SMG পররয়েবা বযবহার কয়রন গস সমীোর উত্তর প্ররিয়াকরে করর।  আমরা এ জাতীয় বযরক্ত ত 

গেটা আমায়ের ক্লায়য়ন্টয়েরয়ক তায়ের গ্রাহকয়ের পেয এবং পররয়েবা তায়ের গ্রাহক ও তায়ের বযবসার সুরবধ্ার 

জনয উন্নয়য়ন, তায়ের সাহার্য করয়ত এবং SMG-এর পেয, পররয়েবা ও বাজার  য়বেো বাড়ায়নায় SMG-

এর ববধ্ স্বায়থযর রভরত্তয়ত এবং বযবহারকারীয়ের সহায়্তা বা তয়থযর অনয়ুরায়ধ্র উত্তয়র প্ররিয়াকরে করর।   
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4.2. আপরন গকায়না সমীো সম্পন্ন বা SMG পররয়েবা বযবহার করয়ল আমরা আপনার বযবহায়রর গেটা 
প্ররিয়াকরে করর।    আমরা আপনার SMG-এর কুরক ও গেটা সংগ্রয়হর অনযানয প্রর্রুক্ত বযবহায়র আপনার 

সিরত রনরিত কয়র সমীো র্ারলয়য় র্াওয়া রনবযার্য়নর রভরত্তয়ত এই বযবহারকারীর গেটা প্ররিয়াকরে করর। 

আপরন আমায়ের privacyofficer@smg.com ঠিকানায় ইয়মইল কয়র গেটা সুরো কমযকতয ার সায়থ 

গর্া ায়র্া  কয়র অথবা Data Protection Officer, Service Management Group, LLC, 1737 

McGee Street, Kansas City, MO 64108-এ রলয়খ আপনার সিরত প্রতযাহার করয়ত পায়রন। 

 

4.3. আমরা SMG পররয়েবার সায়থ একয়ে সামারজক গনটওয়ারকয ং পররয়েবা বযবহায়রর সময় আপনার 

গ াপনীয়তার গসটিংয়সর উপর রনভয র কয়র আপরন সামারজক মাধ্যয়মর িযাটফয়ময গর্ তথয সরবরাহ কয়রয়েন 

গস তথযও প্ররিয়াকরে করয়ত পারর।  সামারজক গনটওয়ারকয ং পররয়েবায় আপনার গ াপনীয়তা গসটিংয়স 

আপরন গর্ সিরত প্রোন কয়রন আমরা তার রভরত্তয়ত এ জাতীয় তথয প্ররিয়াকরে করর।  আপরন আপনার 

সামারজক মাধ্যয়মর গেটায় আমায়ের আর অযায়েয়সর অনমুরত না রেয়ত আপনার গ াপনীয়তা গসটিংস 

পররবতয ন কয়র আপনার সিরত প্রতযাহার করয়ত পায়রন।  

 

4.4. আমরা আপনার ক্লায়য়ন্টয়ের কাে গথয়ক প্রাি তথয র্া তায়ের ব্রযান্ড, পেয এবং পররয়েবার সায়থ আপনার 

আন্তঃরিয়ার সায়থ জরড়ত, তা প্ররিয়াকরে করর।  আমরা এ জাতীয় তথয SMG এবং SMG-এর ক্লায়য়ন্টয়ের 

ববধ্ স্বাথয এবং SMG এবং আমায়ের ক্লায়য়ন্টয়ের পেয ও পররয়েবার উন্নয়ন ও সম্প্রসারে এবং SMG-এর 

বাজার  য়বেো সম্প্রসারয়ের রভরত্তয়ত এ জাতীয় তথয প্ররিয়াকরে করর।     

 

5. আমিা র ভাষব বযরি ত গেটা বযবহাি এবং গশয়াি  রি 

 

আমরা গর্ তথয সংগ্রহ করর অথবা আপরন র্া আমায়ের সরবরাহ কয়রন তা আমরা রকভায়ব বযবহার ও গশয়ার করর 

তা আপরন রকভায়ব SMG পররয়েবা বযবহার বা তায়ত অযায়েস কয়রন তার উপর রনভয র কয়র। গর্খায়ন আইন 

অনসুায়র প্রয়য়াজন গসখায়ন SMG আমায়ের কায়ে আপনার বযরক্ত ত গেটা তৃতীয় পেয়ক গেওয়া স্থর ত করার 

অনয়ুরাধ্ গময়ন র্লয়ব।   

 

 আপনাি সাষথ গ া াষ া ।  আপনার সায়থ গমইল, গটরলয়ফান, ইয়মইল, গমাবাইল সতকয তা এবং SMS 

গটেট বাতয ার মাধ্যয়ম আমায়ের সম্পকয  পররর্ালনা ও গর্া ায়র্া  করয়ত র্খন প্রয়য়াজন তখন আপনার 

বযরক্ত ত গেটা বযবহার করা হয়ব। সমীোর গকায়না উত্তরোতা প্রকাশযভায়ব গর্া ায়র্ায় র অনয়ুরাধ্ না করয়ল 

SMG গকায়না সমীোর অখণ্ডতা র্ার্াই করয়ত, সমীো প্রোন করয়ত, সমীোয় অংশ গনওয়ার ফলস্বরূপ 

অরজয ত পুরষ্কার ও সরুবধ্া সরবরাহ করয়ত অথবা গ্রাহয়কর পররয়েবা সরবরাহ করয়ত সমীোর গকায়না 
উত্তরোতার সায়থ গর্া ায়র্া  করয়ব না।  র্রেও SMG আপনার বযরক্ত ত গেটা প্রতযে রবপেয়নর উয়েয়শয 
বযবহার করয়ব না, তবওু আমরা গর্ ক্লায়য়য়ন্টর জনয আপনার বযরক্ত ত গেটা সংগ্রহ কররে, গসই ক্লায়য়ন্ট তা 
কয়র রকনা তা রনধ্যারে করয়ত ক্লায়য়য়ন্টর গ াপনীয়্তা নীরত পর্যায়লার্না করা উরর্ৎ। আমরা আপনার 

বযরক্ত ত গেটা গর্সব পররয়েবা সরবরাহকারী আপনার সায়থ আমায়ের সম্পকয  পররর্ালনা করয়ত সাহার্য কয়র 

তায়েরসায়থ গশয়ার করয়ত পারর।   

 আপরন গ  পরিষেবাি অনষুিাি  ষিন তা রনষ্পন্ন  িা।  আপরন গময়সজ গবােয , গফারাম অথবা 
আমায়ের সামারজক মাধ্যয়মর পৃষ্ঠায় তথয এবং উপকরে গপাস্ট করার মত গেয়ে আপনার অনয়ুরাধ্কৃত 

পররয়েবা বা আপনার সরূর্ত কার্য রনষ্পন্ন করয়ত আমরা আপনার বযরক্ত ত গেটা বযবহার ও গশয়ার করয়ত 

পারর।  এোড়াও আপরন আমায়ের অনমুরত রেয়ল আমরা আপরন র্ায়ক SMG পররয়েবার মাধ্যয়ম 

করমউরনয়কশন পাঠিয়য়য়েন আপনায়ক সনাক্ত করয়ত তার কায়ে আপনার বযরক্ত ত গেটা প্রকাশ করয়ত পারর।  

এোড়াও আপরন সমীোয় অংশ রনয়য় গজতা পুরষ্কার আপনায়ক রেয়ত এবং আপনার অনয়ুরাধ্কৃত ও অরজয ত 

সুরবধ্া পূরে করয়ত আমরা তৃতীয় পয়ের সায়থ আপনার বযরক্ত ত গেটা বযবহার ও গশয়ার করয়ত পারর।  

আপরন গকায়না বারজ ধ্রা অথবা অনয গকায়না প্রর্ায়র অংশ গনওয়া গবয়ে রনয়ল আমরা আপনার তথয গসই 

mailto:privacyofficer@smg.com
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প্রর্ারোর তৃতীয় পয়ের প্রশাসকয়ের কায়ে পাঠায়বা, এয়ত তারা আপনার প্রয়ের উত্তর রেয়ত পারয়ব ও আপনার 

গজতা পুরষ্কার ও প্রর্ায়রর সায়থ সম্পরকয ত অনযানয রবেয় রনয়য় আপনার সায়থ গর্া ায়র্া  করয়ত পারয়ব। 

 SMG পরিষেবাি বযবহাি রবষেেে এবং উন্নয়ন  িা।  আমরা বযবহার রবয়িেে, জারলয়ারত 

শনাক্তকরে এবং SMG পররয়েবার কমযেমতার উন্নয়য়নর জনয কুরক ও অনযানয গেটা গথয়ক সং ৃহীত 

বযরক্ত ত গেটা বযবহার করর।  রকভায়ব স্বতন্ত্র বযরক্তরা মাউস রক্লক, মাউয়সর নড়ার্ড়া, গরারলংয়য়র 

রিয়াকলাপ ও রি-ফময গটেট বয়ে আপরন টাইপ কয়রন এমন গটেট রবয়িেে করয়ত SMG পররয়েবা বযবহার 

কয়র তা রবয়িেে করয়ত আমরা তৃতীয় পয়ের ওয়য়বসাইট রবয়িেয়ের পররয়েবা বযবহার করয়ত পারর।   

আমায়ের বযবহারকারীরা রকভায়ব SMG পররয়েবা খুুঁয়জ পায় ও বযবহার কয়র তা আমায়ের আয়রা ভালভায়ব 

বঝুয়ত সাহার্য করয়ত, আমায়ের পররয়েবা এবং আপনার বযবহারকারীর অরভজ্ঞতার উন্নয়ন করয়ত আমরা 
এই তৃতীয় পয়ের পররয়েবা গথয়ক সং ৃহীত তথয বযবহার করর। 

 অনযানয পরিষেবা সিবিাহ ািীি সাষথ গেটা গশয়াি  িা।  আমরা আপনার বযরক্ত ত গেটাসহ 
আপনার তথয গহারস্টং, গেটা সংরেে এবং রনরাপত্তার মত রিয়াকলাপ সম্পন্ন করয়ত অনযানয গর্সব পররয়েবা 
সরবরাহকারী রনয়য়া  কয়ররে তায়ের সায়থ গশয়ার করয়ত পারর।  আমরা গরটিং এবং গর্ ওয়য়বসাইট 

পররর্ালনা করর তা পর্যায়লার্না করার মত অনযানয সম্পরকয ত SMG পররয়েবা পররর্ালনা করয়ত প্রয়য়াজনীয় 

আপনার বযরক্ত ত গেটাও গশয়ার করয়ত পারর।  

 ক্লাষয়েষেি সাষথ গেটা গশয়াি  িা।  আপরন আমায়ের গকান ক্লায়য়য়ন্টর সায়থ আপনার বযবহারকারীর 

অরভজ্ঞতা সম্পয়কয  গকান সমীোয় অংশ রনয়ত SMG পররয়েবায় অযায়েস করয়ল আমরা গস ক্লায়য়য়ন্টর সায়থ 

আপনার সমীোর উত্তর সম্পয়কয  বযরক্ত ত গেটা গশয়ার করর।  আমরা বাজার  য়বেোর অন্তেৃয রি অজয ন 

করয়ত এবং গ্রাহয়কর আর্রয়ের পদ্ধরত ত রবয়িেে ও আমায়ের ক্লায়য়ন্টয়ের রবজয়নস ইয়ন্টরলয়জন্স সরবরাহ 
করয়তও এই বযরক্ত ত গেটা বযবহার করয়ত পারর।  আমরা গর্ ক্লায়য়য়ন্টর জনয আপনার বযরক্ত ত গেটা সংগ্রহ 
করর তারা রকভায়ব তা বযবহার কয়র, সুররেত কয়র এবং অনয গকানভায়ব বযরক্ত ত গেটা প্ররিয়াকরে কয়র 

গস সম্পয়কয  তয়থযর জনয গসই ক্লায়য়য়ন্টর গ াপনীয়তা নীরত পড়ুন।  আমরা এবং আমায়ের ক্লায়য়ন্টরা আমায়ের, 

আমায়ের ক্লায়য়ন্ট বা তৃতীয় পয়ের উৎস দ্বারা আপনার কাে গথয়ক বা সম্বয়ে সং ৃহীত বযরক্ত ত গেটাসহ 
রবরভন্ন ধ্রয়নর তথয একরেতও করয়ত পারর।  SMG এই গ াপনীয়তা নীরতয়ত বরেযত গকান উয়েয়শযর জনয 
একরেত তথয বযবহার করয়ত পায়র এবং আমায়ের ক্লায়য়ন্টরা তায়ের গ াপনীয়্তা নীরতয়ত বরেযত গর্ গকায়না 
উয়েয়শয একরেত তথয বযবহার করয়ত পায়র। 

 আইরন বািযবাি তা অনুসিে এবং আইরন অরি াি বলবৎ  িা।  আমরা আপনার কাে গথয়ক 

সং ৃহীত তথয প্রয়য়াজন অনসুায়র আমায়ের অরধ্কার বলবৎ করয়ত, আমায়ের সম্পরত্ত সুররেত করয়ত বা 
অরধ্কার, সম্পরত্ত বা অনযানযয়ের রনরাপত্তা সুররেত করয়ত বা বারহযক রনরীেে, কমিায়য়ন্স এবং কয়পযায়রট 

 ভয়নযয়ন্সর কার্যকাররতায় সহায়তা করয়ত গর্মন প্রয়য়াজন গতমনভায়ব গশয়ার করয়ত পারর। আমরা গকায়না 
সময়নর উত্তয়র, গকায়না গেটা সরুোর কতৃয পে বা রবর্ারয়কর বাধ্যতামলূক রনয়েয য়শ, আইরন প্ররিয়া, সরকারর 

অনয়ুরাধ্ বা অনয গকায়না আইরন বা রনয়ন্ত্রেমলূক বাধ্যবাধ্কতায় প্রয়য়াজনীয় বয়ল ময়ন করয়ল বযরক্ত ত গেটা 
প্রকাশ করয়ত পারর, প্ররতটি গেয়ে এটি আপনার বসবায়সর গেয়শর বাইয়র গকায়না সত্তা হয়ত পায়র।  আমরা 
না ায়লর মধ্যকার প্ররতকার অয়েেে করয়ত বা েরত সীরমত করয়ত আবশযক বযরক্ত ত গেটাও গশয়ার করয়ত 

পারর। 

  ষপতাষিট পরিবতত ষনি সাষথ  িু গেটা স্থানান্তি।  আমরা গকায়না প্রকৃত বা আসন্ন পুন যঠন, 

একরেতকরে, গর্ৌথ উয়েযা , অযাসাইনয়মন্ট, স্থানান্তর, অরধ্গ্রহে বা মারলকানার অনযানয পররবতয ন বা SMG-

এর দ্বারা রনয়ন্ত্রে বা এর বা অনয গকায়না অনয়ুমারেত সংস্থার (প্ররতটি গেয়ে সম্পূেয বা আংরশক রহসায়ব) সায়থ 

র্ুক্ত বযরক্ত ত গেটাসহ আপনার সম্পয়কয  তথয গেউরলয়া বা অনরুূপ কার্যিয়মর সায়থ র্ুক্ত সীমাবদ্ধতা োড়াই 
স্থানান্তর করয়ত পারর।  আপনায়ক এই গ াপনীয়তা নীরতয়ত বরেযত উয়েশযগুরলর সায়থ সুসিত নয় এমন 

প্ররিয়াকরয়ের গকায়না উয়েশযর রবজ্ঞরিসহ এই গ াপনীয়তা নীরতয়ত বরেযত অনশুীলন গথয়ক বস্তু তভায়ব 
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পৃথক গকায়না গ াপনীয়তা অনশুীলন সরবরাহ করয়ত গর্সব সিার কায়ে আমরা বযরক্ত ত গেটা স্থানান্তর করর 

তায়ের প্রয়য়াজন হয়ব।  গর্য়েয়ে আইন অনসুায়র প্রয়য়াজন গসখায়ন এ জাতীয় সত্বার আপনার সিরত গ্রহয়ের 

প্রয়য়াজন হয়ব। 

 অনযানয বযবসারয়  উষেষশয বযরি ত গেটা বযবহাি।  আমরা পেয এবং পররয়েবার রবকাশ এবং 
SMG পররয়েবা পররর্ালনার মত অনযানয ববধ্ বযবসারয়ক উয়েয়শযর জনযও আপনার বযরক্ত ত গেটা বযবহার 

করয়ত পারর। 

6.  বযরি ত গেটা িক্ষে এবং বযবস্থাপনা 

আমরা আপনার বযরক্ত ত গেটা গর্ উয়েয়শয বাস্তয়ব সং ৃহীত হয়য়রেল গসটির জনয প্রয়য়াজনীয় সময়য়র গর্য়য় গবরশ 

সময়য়র জনয আমায়ের গরকয়েয  রাখব না।  এ জাতীয় তথয গর্ উয়েয়শয বাস্তয়ব সং ৃহীত হয়য়রেল গসটির জনয আর 

প্রয়য়াজন না থাকয়ল আমরা সুররেত উপায়য় আপনার ইয়লকট্ররনক বযরক্ত ত সমস্ত গেটা এবং রনরাপয়ে প্রস্তুত করা 
গকায়না হােয  করপর বযরক্ত ত গেটা সবই আমায়ের আইরন বাধ্যবাধ্কতা অনসুরয়ের আবশযকতা বযতীত ময়ুে 

গেব। 

7. বযরি ত গেটা প্ররিয়া িষেি গক্ষষে আপনাি অরি াি এবং পছন্দ 

 

আপরন গর্ গকায়না সময়য় SMG পররয়েবায় আর অযায়েস না কয়র সমীোয় অংশগ্রহে বে করয়ত পায়রন।   

 

আপরন আপনায়ক আপনার বযরক্ত ত গেটার সায়থ সম্পরকয ত কার্যিয়মর অনয়ুরাধ্ করার অরধ্কার প্রোনকারী আইন 

বা প্ররবধ্ান রয়য়য়ে এমন গকায়না স্থায়ন বসবাস করয়ল আপনার কায়ে এ জাতীয় আইন বা প্ররবধ্ান দ্বারা আপনায়ক 

প্রেত্ত রনরেযি অরধ্কার থাকয়ব, গর্খায়ন আপনার বযরক্ত ত গেটায় অযায়েস এবং পররবতয ন (গর্মন., সংয়শাধ্ন বা 
সম্পূরক) বা গমাোর অনয়ুরায়ধ্র অরধ্কার, আপনার গেটা স্থানান্তয়রর অরধ্কার (গর্মন, গেটা বহনয়র্া যতা), 
আপনার বযরক্ত ত গেটার প্ররিয়াকরয়ে রনয়েধ্াজ্ঞার পাশাপারশ আপনার বযরক্ত ত গেটা প্ররিয়াকরয়ে বাধ্াোয়নর 

অরধ্কার, আপনার সিরত প্রতযাহার, আপনার অযাকাউন্ট বারতল করার অরধ্কার এবং তিাবধ্ায়নর কতৃয য়ত্বর 

অরভয়র্া  োরখল করার অরধ্কার অন্তভুয ক্ত থাকয়ত পায়র।  এ জাতীয় সমস্ত অনয়ুরাধ্ প্রয়র্াজয আইন এবং প্ররবধ্ায়ন 

বরেযত মানেণ্ড অনসুায়র পররর্ারলত হয়ব।   

আপরন ইউয়রাপীয় ইউরনয়য়ন বাস করয়ল আপনার SMG গথয়ক আপনার বযরক্ত ত গেটায় অযায়েস এবং পররবতয ন 

বা ময়ুে গেওয়া, গেটা বহনয়র্া যতা, আপনার বযরক্ত ত গেটা প্ররিয়াকরয়ে রনয়েধ্াজ্ঞা, আপনার বযরক্ত ত গেটা 
প্ররিয়াকরয়ে বাধ্াোয়নর অরধ্কার, আপনার সিরত প্রতযাহায়রর অরধ্কার, এবং  তিাবধ্ান কতৃয পয়ের কায়ে 

অরভয়র্া  োরখল করার অরধ্কার থাকয়ব। আপরন ইউয়রাপীয় ইউরনয়য়নর বাইয়র বসবাস করয়ল আপনার কায়ে 

আপনার স্থানীয় আই্য়নর অধ্ীয়ন রনরেযি গেটার রবেয়য়র অরধ্কার থাকয়ত পায়র।  

এ জাতীয় অনয়ুরাধ্ করয়ত আমায়ের গেটা সুরো কমযকতয ায়ক privacyofficer@smg.com -এ ইয়মইল কয়র বা 
আমায়ের Data Protection Officer, Service Management Group, LLC, 1737 McGee Street, 

Kansas City, MO 64108 ঠিকানায় রলয়খ গর্া ায়র্া  করয়বন। 

8. বযরি ত গেটাসিবিাহ না  িাি পরিোম 

 

র্রেও আমায়ের সমীোয় অংশগ্রহে গস্বচ্ছাধ্ীন, আপরন সমীো দ্বারা অনয়ুরাধ্কৃত সমস্ত তথয সরবরাহ না করয়ল 

আপরন রনরেযি প্রয়োেনা, পুরষ্কার বা সুরবধ্ার জনয গর্া য নাও হয়ত পায়রন।   

9. কুর  নীরত 

 

9.1. কুর   ী 
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SMG এবং আমায়ের পররয়েবা সরবরাহকারীরা কুরক নামক গোট আকায়রর গটেট ফাইল বযবহার কয়র।  “কুর ” 

হল গোট করম্পউটার ফাইল র্া আপনার ওয়য়ব ব্রাউজার বা আপনার করম্পউটায়রর, গমাবাইল রেভাইয়সর বা 
টযাবয়লয়টর হােয  ড্রাইয়ভ পাঠায়না বা এগুরল গথয়ক অযায়েস হওয়া গোট করম্পউটার ফাইল, র্ায়ত আপনার করম্পউটার 

সম্পয়কয  বযবহারকারীর ID, বযবহারকারীর গসটিংস, ব্রাউরজংয়য়র ইরতহাস এবং পররয়েবা বযবহার করার সময় সংঘটিত 

রিয়াকলায়পর মত তথয থায়ক।  একটি কুরকয়ত আেশয তভায়ব গর্ গোয়মইনটি কুরকর উৎস (ইন্টারয়নয়টর অবস্থান) 

গসটির নাম, কুরকর “আয়ুষ্কাল” (অথযাৎ র্খন এটির গময়াে উত্তীেয হয়) এবং একটি র্েচৃ্ছভায়ব গজনায়রট হওয়া অননয 
সংখযা বা শনাক্তকারী থায়ক।  কুরক বযরক্ত ত গেটার সায়থ রলঙ্কর্ুক্ত থাকয়ত পায়র।   

9.2. আমিা র ভাষব কুর  এবং গেটা সংগ্রষহি সিঞ্জামগুরল বযবহাি  রি 

 

কুরক আমায়েরয়ক SMG পররয়েবা গনরভয় শয়নর অভযাস ট্রযাক এবং SMG পররয়েবার সায়থ আপনার অরভজ্ঞতা 
কাস্টমাইজ করার মাধ্যয়ম উন্নয়ন করয়ত সাহার্য কয়র।  এটি আমায়ের SMG পররয়েবা সম্বয়ে প্রর্রুক্ত ত এবং 
গনরভয় শন সম্পরকয ত তথয রবয়িেে করয়ত সেম এবং জারলয়ারত শনাক্ত ও প্ররতয়রাধ্ করয়ত সাহার্য কয়র। 

আমরা কুরক ও অনযানয গেটা সংগ্রয়হর সরঞ্জাম (গর্মন ওয়য়ব রবকন এবং সাভয ায়রর ল ) র্া আমরা একরেতভায়ব 

“গেটা সংগ্রষহি সিঞ্জামসমূহ,” রহসায়ব উয়েখ করর, তা আপনার SMG পররয়েবার অরভজ্ঞতার উন্নয়ন, গর্মন 

আপরন র্খন আবার আমায়ের সাইয়ট রফয়র আয়সন এবং আপনার গেখা সামগ্রীয়ক আপনার পয়ে আয়রা প্রাসরিক কয়র 

গতালা বাড়ায়ত সাহার্য করয়ত বযবহার করর। 

আপরন গর্ রেভাইস SMG পররয়েবায় অযায়েস করয়ত বযবহার কয়রন, গসটি গথয়ক আপনার অপায়রটিং রসয়স্টয়মর 

প্রকার, ব্রাউজায়রর প্রকার, গোয়মইন এবং অনয গকায়না রসয়স্টম গসটিংয়সর পাশাপারশ আপনার রসয়স্টম গর্ ভাো বযবহার 

কয়র এবং আপনার রেভাইসটি গর্ গেশ এবং সময় অঞ্চয়ল রয়য়য়ে গসগুরলর মত তথয সংগ্রহ করয়ত গেটা সংগ্রয়হর 

সরঞ্জাম বযবহার করয়ত পায়র। 

9.3. আপনাি কুর ষজি রনয়ন্ত্রে 

 

ব্রাউজার গসটিংয়সর মাধ্যয়ম ওয়য়ব ব্রাউজার গবরশর ভা  কুরক রকেুটা রনয়ন্ত্রয়ের অনমুরত গেয়। রকেু ওয়য়ব ব্রাউজার 

(সায়থ গমাবাইল ওয়য়ব ব্রাউজার) এমন গসটিংস সরবরাহ কয়র র্া র্খন আপনার করম্পউটার, টযাবয়লট বা গমাবাইল 

রেভাইয়স কুরক রাখা হয় তখন আপনায়ক কুরক প্রতযাখযান করার বা সতকয  করার অনমুরত গেয়।  আপরন আপনার 

গমাবাইল রেভাইয়স উপর্ুক্ত গসটিং সরিয় কয়র গমাবাইল রেভাইস শনাক্তকারীয়ক প্রতযাখযান করয়ত সেম হয়ত পায়রন।  

র্রেও আপরন SMG-এর কুরক বা গমাবাইল রেভাইস শনাক্তকারীয়ক অবরুদ্ধ বা প্রতযাখযান করয়ল তা স্বীকার করার 

প্রয়য়াজন হয় না, আপনার SMG পররয়েবার মাধ্যয়ম না ায়লর সমস্ত ববরশয়িয অযায়েস নাও থাকয়ত পায়র। এটি োড়াও 

র্রে আপরন এমন গকান এখরতয়ারভুক্ত গেয়ে বাস কয়রন গর্টির আমায়ের ওয়য়বসাইট এবং/অথবা অযারিয়কশয়ন কুরক 

বযবহার করয়ত আমায়ের আপনার সিরত গ্রহয়ের প্রয়য়াজন হয়, তয়ব আপনার কায়ে গসই ওয়য়বসাইট এবং/অথবা 
অযারিয়কশয়ন কুরকর অগ্রারধ্কার পররর্ালনা করার সুয়র্া  থাকয়ব; বযরতিম হল এ জাতীয় ওয়য়বসাইট এবং 
অযারিয়কশয়নর মলূ কার্যকাররতা সেম করয়ত রনরেযি কুরক প্রয়য়াজন এবং আপরন গস কুরকজকুরক অেম করা গবয়ে 

রনয়ত পারয়বন না। 

10. আপনাি অযা াউষেি তথয পরিচালনা 
 

আপনার সম্বয়ে আমায়ের তয়থয গর্ তথয ত ভুল রয়য়য়ে তা পররর্ালনা ও সংয়শাধ্ন করয়ত আপরন প্রয়র্াজয SMG 

পররয়েবার অযাকাউন্ট রবভায়  গর্য়ত পায়রন।  র্রে রকভায়ব আপনার বযরক্ত ত গেটা অযায়েস ও সংয়শাধ্ন করয়ত হয় 

গস সম্বয়ে আপনার গকায়না প্রে গথয়ক থায়ক, তয়ব privacyofficer@smg.com ঠিকানায় ইয়মইল কয়র অথবা 
রলরখত আকায়র Data Protection Officer, Service Management Group, LLC, 1737 McGee Street, 

Kansas City, MO 64108 ঠিকানায় রলয়খ আমায়ের গেটা সুরো কমযকতয ার সায়থ গর্া ায়র্া  করয়বন। 

 

mailto:privacyofficer@smg.com


8 
 

11. বাচ্চাষেি গ াপনীয়্তা  
 

SMG পররয়েবা সাধ্ারে অরেয়য়ন্সয়ের জনয উেীি এবং আমায়ের কার্যিম পররর্ালনার এখরতয়ারাধ্ীন গেয়ে 

বযরক্ত ত গেটার প্ররিয়াকরয়ের জনয তারায়র্ বয়য়স সিরত প্রোন করা র্ায় তার গর্য়য় কমবয়সী বাচ্চায়ের প্ররত 

রনরেযি নয়। আমরা এ জাতীয় বযরক্তয়ের কাে গথয়ক জ্ঞানত বযরক্ত ত গেটা সংগ্রহ করর না। র্রে আপরন জানয়ত 

পায়রন গর্, আমায়ের বযরক্ত ত গেটা প্ররিয়াকরয়ে আইনত সিরত রেয়ত পায়র এমন আইরন বয়য়সর গর্য়য় কম বয়য়স 

গকউ বাবা-মায়য়র সিরত োড়াই আমায়ের বযরক্ত ত গেটা সরবরাহ কয়রয়ে, তাহয়ল আপরন আমায়ের গেটা সরুো 
কমযকতয ায়ক privacyofficer@smg.com ইয়মইল কয়র বা Data Protection Officer, Service 

Management Group, LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108 ঠিকানায় রলয়খ গর্া ায়র্া  

করয়ত পায়রন।  র্রে আমরা জানয়ত পারর গর্, আমায়ের বযরক্ত ত গেটা প্ররিয়াকরয়ে আইনত সিরত রেয়ত পায়র 

এমন আইরন বয়য়সর গর্য়য় কম বয়য়স গকউ বাবা-মায়য়র সিরত োড়াই আমায়ের বযরক্ত ত গেটা সরবরাহ কয়রয়ে, 

তয়ব আমরা এ জাতীয় তথয অপসারে করয়ত পেয়েপ গ্রহে করর এবং র্ত শীঘ্র সম্ভব বাচ্চাটির অযাকাউয়ন্টর অবসান 

করর।   

 

12. তৃতীয় পষক্ষি পরিষেবায় রলঙ্ক 

 

SMG পররয়েবায় এমন তৃতীয় পয়ের ওয়য়বসাইট এবং পররয়েবার (“তৃতীয় পষক্ষি পরিষেবা”) রলঙ্ক থাকয়ত পায়র, 

গর্গুরলয়ত SMG-এর অনয়ুমােন গনই।  গর্ গকায়না তৃতীয় পয়ের পররয়েবার গকান রলয়ঙ্কর অথয এই নয় গর্, আমরা 
এটির অথবা এয়ত থাকা তয়থযর মান ও রনভুয লতার প্রর্ার কররে।  আপরন তৃতীয় পয়ের গকায়না পররয়েবা রভরজট করার 

রসদ্ধান্ত রনয়ল আপরন গসটির গ াপনীয়্তা র্র্য ার সায়থ র্ুক্ত হন, এই গ াপনীয়্তা নীরতয়ত বরেযত গ াপনীয়তা র্র্য ার নয়।  

 

13. তষথযি রনিাপিা 
 

SMG-এর একটি তথয রনরাপত্তার কমযসূরর্ রয়য়য়ে র্া বযরক্ত ত গেটার রনরাপত্তা এবং গ াপনীয়্তা বজায় রাখয়ত 

সাহার্য করয়ত পররকরিত প্রর্রুক্ত ত, গভৌত এবং সাং ঠরনক উপায় কার্যকর কয়র, বযরক্ত ত গেটার গ াপনীয়্তা, 
সংহরত ও না ালয়র্া যতা অনরুমত হুমরকর রবরুয়দ্ধ সুরোকবর্ রহসায়ব কাজ কয়র; এবং আপনার বযরক্ত ত গেটা নি, 

অপবযবহার, অননয়ুমারেত পররবতয ন বা রবনি এবং অননয়ুমারেত অযায়েস বা প্রকাশ হওয়া গথয়ক সুররেত কয়র।   

তয়ব র্খনই আপনার বযরক্ত ত গেটা প্ররিয়াকরে করা হয় তখন এ জাতীয় গেটা হারায়না, অপবযবহার, সংয়শাধ্ন, 

হযাক, লরিত হওয়া এবং/অথবা অনয গকানভায়ব অননয়ুমারেত তৃতীয় পে দ্বারা অযায়েস হওয়ার ঝুুঁ রক থায়ক।  গকায়না 
রসয়স্টম বা অনলাইন গেটা স্থানান্তর রনরাপে নয়।  আপনার বযরক্ত ত গেটায়ক সুররেত করয়ত SMG গর্ প্রর্ুরক্ত ত, 

গভৌত এবং সাং ঠরনক উপায় বলবৎ কয়রয়ে, আপনার উরর্ত আপনার বযরক্ত ত গেটায়ক সরুরেত করয়ত এর বাইয়রও 

উপর্ুক্ত রনরাপত্তা পদ্ধরত বযবহার করা।  র্রে আপরন রবশ্বাস কয়রন গর্, আপনার SMG অযাকাউন্ট বা আমায়ের 

আপরন সরবরাহ কয়রয়েন এমন গকায়না তথয আর সুররেত নয়, তয়ব সয়ি সয়ি আমায়ের গেটা সুরো কমযকতয ায়ক 

privacyofficer@smg.com ঠিকানায় ইয়মইল কয়র অথবা 1-800-764-0439-এ গফান কয়র এবং SMG-এর গেটা 
সুরো কমযকতয ার সায়থ কথা বয়ল তা জানায়ত পায়রন।   

14. গভৌ রল  রবষবচনা এবং রবষেষশ বযরি ত গেটা স্থানান্তি 

 

SMG মারকয ন র্ুক্তরাষ্ট্র গথয়ক SMG পররয়েবা রনয়ন্ত্রে এবং পররর্ালনা কয়র।  SMG আপনার বযরক্ত ত গেটা মারকয ন 

র্ুক্তরাষ্ট্র, র্ুক্তরাজয, জাপান বা এরশয়া বা ইউয়রাপীয় ইউরনয়য়নর অনয গকায়না স্থায়ন স্থানান্তর, সংরেে এবং প্ররিয়া 
করয়ত পায়র।  ময়ন রাখয়বন, গর্ গেয়শ আপনার বযরক্ত ত গেটা স্থানান্তররত হয় গস গেয়শর গেটা সুরো এবং 
গ াপনীয়তার আইন আপনার গেয়শর আইয়নর মত রবসৃ্তত নাও হয়ত পায়র।  গর্মন মারকয ন র্ুক্তরায়ষ্ট্র স্থানান্তররত 

বযরক্ত ত গেটা মারকয ন র্ুক্তরায়ষ্ট্রর গকন্দ্রীয় এবং অিরায়জযর কতৃয পয়ের দ্বারা আইরন অযায়েয়সর অনয়ুরায়ধ্র 

এখরতয়ারাধ্ীন হয়ত পায়র।  

mailto:privacyofficer@smg.com
mailto:privacyofficer@smg.com
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ইউয়রাপীয় অথযননরতক এলাকা (“EEA”) গথয়ক মারকয ন র্কু্তরায়ষ্ট্র বযরক্ত ত গেটার গকায়না স্থানান্তর EU-US 

গ াপনীয়্তা রশয়ের অনসুরয়ে করা হয়।  SMG আমায়ের EU-U.S. গ াপনীয়তা রশে সাটিয রফয়কশয়ন গর্মনটি বরেযত 

আয়ে, গতমন EEA গথয়ক বযরক্ত ত গেটা সংগ্রহ, বযবহার, গশয়াররং এবং রেয়ের সায়থ সম্পরকয ত EU-U.S. 

গ াপনীয়তা রশে নীরতয়ত গর্া  গেয় এবং অনসুরে কয়র।  গ াপনীয়্তা রশয়ের তারলকা এখায়ন গেখুন।  গ াপনীয়্তা 
রশে সম্পয়কয  এখায়ন আয়রা জাননু।  SMG মারকয ন র্ুক্তরায়ষ্ট্রর গকন্দ্রীয় গট্রে করমশয়নর আওতাভুক্ত (subject to the 

oversight) এবং বযরক্ত ত গেটা প্ররিয়াকরয়ের জনয গর্ তৃতীয় পেয়ক SMG বযরক্ত ত গেটা স্থানান্তর কয়রয়ে, র্রে 

না SMG প্রমাে কয়র গর্ এটি েরত বারড়য়য় গতালার মত ঘটনায় গকানভায়বই োয়বদ্ধ নয়, গসয়েয়ে গ াপনীয়্তা রশয়ের 

নীরতর সায়থ গকায়না উপায়য় অসিত হয়ল োয়বদ্ধ থাকয়ব।    EEA-এর বাইয়র বযরক্ত ত গেটার গর্ গকায়না এবং এ 

জাতীয় সমস্ত স্থানান্তর এই গ াপনীয়্তা নীরতর এবং প্রয়র্াজয সমস্ত আইন অনসুায়র হয়ব।  আমায়ের গ াপনীয়্তা রশয়ের 

প্ররতপালন সম্পয়কয  আপনার অরভয়র্া  থাকয়ল আমায়ের গেটা সুরো কমযকতয ার সায়থ privacyofficer@smg.com 

ঠিকানায় ইয়মইল কয়র অথবা Data Protection Officer, Service Management Group, LLC, 1737 

McGee Street, Kansas City, MO 64108-এ রলয়খ জানায়ত পায়রন। আপরন আমায়ের গবয়ে গনওয়া স্বাধ্ীন 

রবয়রাধ্ রনষ্পরত্ত সংস্থা, আয়মররকান আররবয়ট্রশন অযায়সারসয়য়শয়নর কায়ে রবনাময়ূলয অরভয়র্া  করয়ত পায়রন এবং 
কয়য়কটি পরররস্থরতয়ত গ াপনীয়তা রশয়ের সারলরস প্ররিয়া প্রতযাহার করয়ত পায়রন। 

ইংয়ররজ ভাোয় গ াপনীয়তা নীরতটি SMG পররয়েবার সায়থ সম্পরকয ত SMG-এর গ াপনীয়্তা অনশুীলয়নর আনষু্ঠারনক 

রববরৃত।  ইংয়ররজ ভাোয় গ াপনীয়্তা নীরত এবং অনয ভাোয় গকায়না অনবুায়ের ময়ধ্য অসিরত থাকয়ল ইংয়ররজ ভাোর 

েরললটিই অগ্রারধ্কার পায়ব। 

আপনি আমাদের নির্ বানিত স্বাধীি নর্দরাধ নিষ্পনি সংস্থা, আদমনরকাি আরনর্দেশি 

অ্যাদসানসদ়েশদির (http://go.adr.org/privacyshield.html), একটি অ্নিদ াগ, নর্িামূদযয, এর্ং 

নিনেবষ্ট পনরনস্থনতদত, গগাপিী়েতা ঢায সানযনস প্রক্রি়ো আহ্বাি করদত পাদরি। 

15. র ভাষব আমাষেি সাষথ গ া াষ া   িষবন 

 

গ াপনীয়তা সম্বয়ে আপনার গকায়না প্রে থাকয়ল, আপনার বযরক্ত ত গেটায় অযায়েস বা হালনা াে রনয়য় গকায়না 
সহায়্তার প্রয়য়াজন হয়ল বা আপনার বযরক্ত ত গেটা প্ররিয়াকরয়ের সায়থ সম্পরকয ত গকায়না অরভয়র্া  থাকয়ল 

privacyofficer@smg.com ঠিকানায় ইয়মইয়ল আমায়ের গেটা সুরো কমযকতয ার সায়থ গর্া ায়র্া  করয়বন।  

আপরন রনয়র্র ঠিকানায়তও আমায়ের কায়ে রলখয়ত পায়রন: 

Service Management Group, LLC  
Attn: Data Protection Officer 
1737 McGee Street  
Kansas City, MO 64108 
 
Service Management Group, Ltd. 
Attn:  Data Protection Officer 
38-40 The Maltings 
St Albans 
Hertfordshire AL1 3HL  
UNITED KINGDOM 
 
Service Management Group G.K. 
Attn: Data Protection Officer 
2-7-16 No. 3 Komoriya Building 9F 
Hamamatsu-cho, Minato-ku 
Tokyo 1050013, Japan 
 

https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/welcome
mailto:privacyofficer@smg.com
mailto:privacy@smg.com
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16. গেটা রনয়ন্ত্র  এবং গেটা সিুক্ষা  মত তত া 
 

SMG দ্বারা সং ৃহীত বযরক্ত ত গেটা Service Management Group, LLC, 1737 McGee Street, Kansas 

City, MO 64108 রনয়ন্ত্রে কয়র।  আপরন privacyofficer@smg.com ঠিকানায় আমায়ের গেটা সুরো কমযকতয ার 

সায়থ ইয়মইয়ল গর্া ায়র্া  করয়ত পায়রন অথবা Data Protection Officer, Service Management Group, 

LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108 ঠিকানায় রলখয়ত পায়রন। 
 

mailto:privacyofficer@smg.com

