SMG SERVICES
পরিষেবাি শর্তাবলী
কার্ত কি হওয়াি র্ারিখ: মার্চ 2018
SMG গ াপনীয়তা নীততর সাথে পতরথেবার শতচ াবলী("শর্তাবলী") গসইসব শতচ াবলীর বলা আথে গেগুতলর
উপথর Service Management Group, LLC এবং এর অতিভু ক্তরা (“SMG” বা “আমরা” বা “আমাথের”)
আপনাথে ওথয়বসাইট, পতরথেবা এবং গমাবাইল অযাতিথেশন সহ অযাতিথেশনগুতলথত প্রথবশাতিোর গেয় অেবা
গেগুতলর সাথে এই শতচ াবলী েুক্ত বা উথেখ েরা হথয়থে (োথে সামতিেভাথব, “SMG Services”) বলা
হথব।
SMG Service লাভ েরার আথ
হওয়া এেটি আইতন র্ু তক্ত রথয়থে।

এই শতচ াবলীটি মন তেথয় পডুন; এর তভতথর SMG ও আপনার মথিয

গে গোন SMG SERVICES বযবহার েরার আথ , আপতন এই শতচ াবলী গমথন র্লথত সম্মত হথেন
এবং তনতিত েরথেন গে আপতন গসগুতল গমথন র্লথত সমেচ এবং আইনতঃ গো য। েতে আপতন
আপনার তনথয়া োরীর হথয় SMG SERVICES বযবহার েথরন, তাহথল আপনার তরফ গেথে এই
শতচ াবলী স্বীোর েরা মাথন আপনার তনথয়া োরী এবং SMG-র মথিয হওয়া এেটি র্ু তক্ত গবাঝাথব,
এবং আপতন উপস্থাতপত ও তনতিত েরথেন গে আপনার তনথয়া োরীথে এই শতচ াবলী গমথন র্লথত
বািয েরার েততচ ত্ব আপনার আথে।

গুরুত্বপূর্চ গনাটিস: এই শতচ াবলীথত এমন তেেু তবিান আথে গেগুতল আমাথের আপনার প্রতত োো বািযবািেতাথে
সীতমত েথর এবং োর জনয আপনাথে এেেভাথব বািযতামূলে র্ূ ডান্ত সাতলতশপদ্ধততর মািযথমই আমাথের সাথে
গোন সংঘাথতর মীমাংসা েরথত হয়, গোন গ াষ্ঠী বা উপস্থাপনামূলে োথজর মািযথম নয়। আথরা তথেযর জনয
অনুিহ েথর নীথর্ ত থয় “র্ু তক্তটির ববিতা, তনিয়তার োতবতযা

এবং োয়বদ্ধতার সীমা” (তবভা

“সংঘাত তনষ্পতিেরর্” (তবভা 9) পডুন।
র্রি আপরি এই শর্তাবলীষর্ ও SMG গ াপিীয়র্া িীরর্ষর্ গিওয়া সবকটি শর্ত গেষি িা চষলি,
র্াহষল আপরি SMG SERVICES বযবহাি কিষর্ পািষবি িা।
1. শর্তাবলীষর্ আসা পরিবর্তি
এই শতচ াবলীর োেচের হওয়ার তাতরখ এই ওথয়বপতষ্ঠার উপথর গেওয়া আথে। নতু ন ববতশষ্ট্য গো েরার
সাথে, আমরা হয়থতা এই শতচ াবলীর সংথশািন েরথত পাতর। SMG শতচ াবলীটি সংথশািন েথরও গে গোন
সময় এই শতচ গুতল বেলাথত পাথর। এরেম গোন সংথশািন হথল আপতন তা গমথন র্লথত বািয; সুতরাং এই
শতচ গুতল পেচাথলার্না েথর গেখার জনয আপনার মাথঝমথিয এই পতষ্ঠাটি এথস গেখা উতর্ত। গোন সংথশাতিত
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7) এবং

শতচ াবলী গপাস্ট েরার পথরও আপতন SMG Services বযবহার েরা র্াতলথয় গ থল তার মাথন এটিই গবাঝায়
গে আপতন সংথশাতিত শতচ াবলী স্বীোর েরথেন। সংথশাতিত শতচ গুতল শতচ সম্পতেচ ত আথ র সব র্ু তক্ত, গনাটিস
বা তববতততর সংস্করর্গুতলথে রতহত েথর
তেন্তু পতরবতচ নগুতল আথ র গোন তাতরখ গেথে োেচের হথব না।

2. অরর্রিক্ত শর্তাবলী
গমাবাইল অযাতিথেশন, সুযইপস্টগ েস, অফার, প্রততথোত তা এবং অনযানয পতরথেবার মত SMG Servicesএর দ্বারা বা মািযথম প্রেি তনতেচ ষ্ট্ তেেু পতরথেবা এগুতলর সাথে োো অতততরক্ত শতচ (“অতততরক্ত
শতচ াবলী”) দ্বারা তনয়তিত হথত পাথর। এইরেম গোন পতরথেবা বযবহাথরর আথ আপনাথে অবশযই অতততরক্ত
শতচ াবল ীটি স্বীোর েরথত হথব। অতততরক্ত শতচ াবলীটি এই শতচ গুতলর সাথে অতততরক্ত তহসাথব প্রথোজয হথব।
েতে এই অতততরক্ত শতচ াবলীর গোন তবিান আসল শতচ াবলীর গোন তবিাথনর সাথে সংঘাতপূর্চ হয়, তাহথল
অসঙ্গততর মাত্রা পেচন্ত আসল শতচ াবলীর রতমথলর উপথর অতততরক্ত শতচ াবলীথেই প্রাি ানয গেওয়া হথব।
3. গ াপিীয়র্া/সুিক্ষা
SMG Services বযবহার েরার আথ মন তেথয় SMG-র গ াপনীয়তা নীততটি পথড SMG Services-এ
SMG গোন গোন বযতক্ত ত গেটা সংিহ েথর, তেভাথব প্রতিয়ােরর্ েথর, এবং োথের সাথে আপনার
বযতক্ত ত গেটা ভা েরা হয় তা গজথন তনন। আপতন এখাথন ত থয় SMG-র গ াপনীয়তা নীততর
এেটি নেল খুুঁথজ গপথত পাথরন:
4. SMG রবেয়বস্তু
গোন তেয, িাতফক্স,তর্ত্র, তশল্পেমচ, গলখা, তভতেও তিপ, গেটা সঙ্কলন, সফটওয়যার, অতেও তিপ, গেেমােচ ,
সাতভচ স মােচ , ল , গেে নাম এবং অনযানয তবেয়বস্তু সহ SMG Services ো SMG Services-এ, এথের
মািযথম, এথের সহায়তায় প্রোন েরা হথে, (োথে সামতিেভাথব, "SMG রবেয়বস্তু বলা হষব") তা SMG,
আমাথের অতিভু ক্ত সংস্থা, অংশীোর, লাইথসন্সোতা, বা উপস্থাতপত গোম্পাতনর মাতলোনািীন এবং ইউনাইথটে
গস্টটস ও ববথেতশে িন্থস্বত্ত্ব, গেেমােচ গপথটন্ট এবং অনযানয আইথনর অিীথন সুরতিত। নীথর্ গেওয়া সীতমত
লাইথসন্স তবভা টিথত বতর্চত োডা. বা প্রথোজয আইথন গেরেম আবতশযে তা োডা, িন্থস্বত্ত্ব, গেেমােচ ,
অনযানয গবৌতদ্ধে সম্পতি বা SMG Services-এর গোন অংশই আমাথের আ াম তলতখত সম্মতত বযতীত,
সামতিে বা আংতশেভাথব বযবহার, পুনরুত্পােন, তবেল্প বততর, নেল, তবিী, পুনবচার তবিী, লাভ,
সংথশািন বা অনযোয় অপবযবহার েরা োথব না।
SMG তবেয়বস্তু-র অননুথমাতেত বযবহার িন্থস্বত্ত্ব,
গেেমােচ , এবং অনযানয আইন লঙ্ঘন েরথত পাথর।
েতে আপতন এই শতচ গুতলথত সম্মত হন(সাথে SMG তবেয়বস্তু তনথয় োো অনয গোন অতততরক্ত
শতচ াবলীথতও), তাহথল SMG আপনাথে SMG Services-এ প্রথবশ ও বযবহার েরার জনয এবং SMG
তবেয়বস্তু শুিুমাত্র আপনার বযতক্ত ত উথেথশয ও এই শতচ গুতল সাথপথি োউনথলাে, োপথত এবং/অেবা নেল
েরার বযতক্ত ত, প্রতযাহারথো য, অ-এেথর্টিয়া, অহস্ত ান্তরথো য এবং সীতমত লাইথসন্স প্রোন েরথে
(উপলাইথসন্স োথনর অতিোর োডা)। আপতন স্বীোর েরথেন গে SMG Services-এ মূতচ গেথের গ াপন
তবেয়গুতল এবং গবৌতদ্ধে সম্পতিগুতলর লাইথসন্স আপনাথে গেওয়া হয়তন এবং হথব না বা অনযোয় ফাুঁসও
েরা হয়তন। আপতন স্বীোর েরথেন গে পরত থেবার পতষ্ঠাগুতলথত োওয়ার জনয SMG গে HTML গোে
বততর েথর গসগুতল SMG-র িন্থস্বথির অতিোর তেথয় সুরতিত রথয়থে। এতদ্দ্বারা গে অতিোরগুতল স্পষ্ট্ভাথব
মঞ্জুর েরা হল না গসগুতল SMG-র সংরতিত।
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আপতন সম্মত হথেন গে SMG Services আপনাথে আ াম তলতখত অনুমতত না তেথল, আপতন এগুতল েরথবন
না:
a. SMG তবেয়বস্তু অনয গোন োথজ েুক্ত েরথবন না (গেমন আপনার ওথয়বসাইথট), বা SMG
তবেয়বস্তু অনয গোন প্রোশয বা বাতর্তজযেভাথব বযবহার েরথবন না;
b. SMG তবেয়বস্তুর অংশ হথত পাথর এমন গোন িন্থস্বত্ত্ব, গেেমােচ , বা অনযানয গবৌতদ্ধে সম্পতির
অতিোর সম্পতেচ ত গোন গনাটিস পতরবতচ ন েরথবন না; বা
c. গে গোন SMG Services-এর সাথে ”েীপ তলঙ্ক” েরথবন না (মাথন,SMG Services-এর গহাম
পতষ্ঠা োডা অনয গোন পতষ্ঠায় োওয়ার তলঙ্ক)।
SMG Services-এ বা এর মািযথম প্রেতশচত গেেমােচ , প্রতীে এবং পতরথেবার তর্হ্ণগুতল( “প্রতীে”)SMG বা
তত তীয় পথির মাতলোনািীন। SMG বা এরেম গোন তত তীয় পথির োে গেথে আ াম তলতখত অনুমতত না
তনথয় আপনার প্রতীেগুতল বযবহার েরা তনতেদ্ধ। SMG তবেয়বস্তু বযবহার েরথত েীভাথব SMG-এর
অনুমতত তনথত হয় গস সম্পথেচ তেয গপথত র্াইথল, এখাথন ইথমল েরুন privacyofficer@smg.com।
5. SMG SERVICES বযবহাি কিা
5.1. গো যতা: SMG Services এমন তশশুরা বযবহার েরথত পারথব না োথের বসবাথসর গেথশ তাথের
বয়স তাথের বযতক্ত ত গেটা প্রতিয়ােরথর্ সম্মতত প্রোন েরার পথি আইনতঃ অনুথমাতেত সীমার নীথর্
রথয়থে। েতে আপনার গেথশ আপনার সম্মতত প্রোথনর বয়স না হথয় োথে, তাহথল আপতন SMG
Services বযবহার েরথত পারথবন না।
5.2. আপনার অযাোউন্ট: SMG Services-এর তনতেচ ষ্ট্ তেেু ববতশষ্ট্য বযবহার েরথত গ থল আপনাথে এেটি
অযাোউন্ট(“অযাকাউন্ট”) বততর েরথত হথব। আপতন তনথজর সম্পথেচ তনভুচ ল, সাম্প্রততেতম এবং
সম্পূর্চ তেয প্রোন, রির্াথবির্ এবং আপথেট েরথত সম্মত হথেন। আপতন গোন বযতক্তর
ইউজারথনম, পাসওয়ােচ বা অযাোউথন্টর অনযানয তেয, বা অনয বযতক্তর নাম, সােতশয, েন্ঠস্বর, েতব বা
তর্ত্রসহ গোনতেেু বযবহার েথর অপর গোন বযতক্ত বা সত্ত্বার সাথে োো সংথো বা আপনার পতরর্য়থে
ভু লভাথব উপস্থাপনা েরথবন না অেবা গোন বযতক্ত বা সত্ত্বার ভু থয়া রূপ িারর্ েরথবন না বথল সম্মত
হথেন। উপরন্তু, েতে আপনার ইউজারথনম, পাসওয়ােচ, অযাোউথন্টর অনযানয তথেযর গোন
অননুথমাতেত বযবহার ঘথট বা SMG Services তনথয় আপতন গোন তনরাপিা লঙ্ঘথনর তবেথয় জানথত
পাথরন, তাহথল আপতন আমাথেরথে privacyofficer@smg.com-এ সত্ত্বর জানাথতও সম্মত হথেন।

অযাকাউন্ট তর্রি কষি আপরি সম্মর্ হষেি গর্ SMG হয়ষর্া আপিাি অযাকাউন্ট সরিয় কিাি সেয়
আপরি গর্ ইষেল ঠিকািাটি রিষয়রিষলি গসটিষর্ গর্া াষর্া কিষর্ পাষি ।
অনযথেরথে আপনার অযাোউন্ট বযবহার েরথত গেথবন না। আপনার অযাোউথন্টর সব বযবহাথরর জনয
আপতনই োয়বদ্ধ োেথবন, তার মথিয আপতন অনযথেরথে অযাোউন্ট বযবহার েরথত তেথল তাুঁথের
দ্ ূ ারা অযাোউন্টটির বযবহারও অন্তভুচ ক্ত োেথব।
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5.3. আপনার োতয়ত্ব:
শুধুোত্র আইরি উষেষশযই SMG Services বযবহাি কিায় আপিাি সম্মরর্। আপতন সম্মত হথেন গে
আপতন শুিুমাত্র আইতন উথেথশযই SMG Services বযবহার েরথবন। আপতন এমন গোনভাথব SMG
Services বযবহার েরথবন না ো SMG-র সাভচ ার বা গনটওয়ােচ থে িততিস্ত, অিম বা গবাঝািস্ত েথর
বা অনয গোন পথির বযবহাথর এবং SMG Services উপথভা েরায় হস্তথিপ েথর।

গকাি গবআইরি বা অিিুষোরির্ উষেষশয SMG Services বযবহাি িা কিায় আপিাি সম্মরর্।
আপতন আথরা সম্মত হথেন গে আপতন SMG Services-এ, অনযানয বযবহারোরীর অযাোউথন্ট বা
SMG-র েতম্পউটার তসথস্টথম বা গনটওয়াথেচ হযাতেং েথর, পাসওয়ােচ মাইতনং বা অনয গোন উপাথয়র
মািযথম অননুথমাতেত প্রথবশলাথভর গর্ষ্ট্া েরথবন না। উপথরাক্ত গোনটি সীতমত েরা োডাই, আপতন
সম্মত হথেন গে আপতন তনম্নতলতখতগুতল েরথবন না (এবং আপতন অনয গোন তত তীয় পিথে েরথত
উত্সাতহত বা অনুথমাতেত েরথবন না:
a. SMG Services বা SMG তবেয়বস্তু নেল, সংথশািন, পতরবতচ ন, অনুবাে, েিথেৌশল অনুিাবন
েরা, তেথোে েরা বা অনযোয় এর গোন অংশ লাভ বা প্রথবশাতিোর েখথলর গর্ষ্ট্া েরথবন না;
b. SMG Services বা SMG তবেয়বস্তুথত োো গোন িন্থস্বত্ত্ব, গেেমােচ বা অনযানয মাতলোনার
অতিোর সম্পতেচ ত গনাটিস সরাথবন না;
c. আমাথের পতরথেবা বা এমন গোন ববতশষ্ট্যথে গরাি, অিম, বা অনযোয় হস্তথিপ েরার গর্ষ্ট্া
েরথবন না গেগুতল গোন SMG তবেয়বস্তুর বযবহার বা নেল েরা গরাি বা তনতেদ্ধ েথর বা
আমাথের পতরথেবা অেবা SMG তবেয়বস্তুর বযবহাথর সীমাবদ্ধতা আথরাপ েথর;
d. ইো েথর ভাইরাস, গোজান, ওয়ামচ, লতজে বম্ব, স্পাইওয়যার, মযালওয়যার বা অনযানয িততের
অেবা প্রেুতক্ত তভাথব হাতনের উপাোন ঢু তেথয় পতরথেবাটির অপবযবহার েরথবন না;
e. SMG Services-এর গোন সূতর্ত েরথবন না অেবা তাথত প্রথবশ, পুনরুদ্ধার, অপসারর্ েরার বা
গোন গরাথবাট, স্পাইোর, সাইট অনুসন্ধান/পুনরুদ্ধারমূলে অযাতিথেশন বা অনযানয স্বয়ংতিয়
তেভাইস বযবহার েরথবন না;
f. SMG Services, বা SMG Services-এর গোন ববতশষ্ট্য বা োজথে গোন তত তীয় পথির োথে
ভাডা, ইজারা, িার গেওয়া, তবিী েরা, উপলাইথসন্স, আথরাপ, তবতরর্, প্রোশ, স্থানান্তর বা
অনযোয় উপলব্ধ েরথবন না, তা গস গে গোন োরথর্ই গহাে না গেন, োর মথিয SMG
Services-গে এমন গোন গনটওয়াথেচ র োথে উপলব্ধ েথর গতালাও অন্তভুচ ক্ত গেখাথন এটি এেই
সমথয় এোতিে তেভাইথস প্রথবশলাথভ সমেচ;
g. SMG Services-এর অঙ্গ এমন ওথয়ব পতষ্ঠার গে গোন অংশ তরফমচযাট বা গেম েরথবন না;
h. স্বয়ংতিয়ভাথব বা ভু থয়া বা প্রতারর্ার উথেথশয এোতিে অযাোউন্ট বততর েরথবন না; বা
i. অনয গোন বযবহারোরীর আ াম তলতখত সম্মতত না তনথয় বযতক্ত ত গেটা সংিহ বা সংরির্
েরথবন না।
SMG Services-এি অপবযবহাি বা অিিুষোরির্ বযবহাষিি জিয পরিণাে। আপতন সম্মত হথেন
গে আপতন এই তনয়মুতলর গোন এেটিও লঙ্ঘন েরথল আপনার SMG Services বযবহাথরর অতিোর
অতবলথম্ব বন্ধ েরা হথব, এবং এই শতচ াবলী বা প্রথোজয গোন অতততরক্ত শতচ াবলীথত বতর্চত গে গোন
আবতশযেতা বা তবতিতনথেি লঙ্ঘন েথর SMG-র পি গেথে আপনাথে গোন আ াম গনাটিস না তেথয়
SMG Services-এ আপনার প্রথবশাতিোর গশে েরার অতিোরও SMG-র আথে। আপতন তার পথরও
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সম্মত হথেন গে েতে আমরা আপনাথে অনুথরাি েতর তাহথল আপতন সাইথটর গে গোন উপাোথনর নেল
গফরত গেথবন বা নষ্ট্ েরথবন।
SMG Services-এর ভু ল বা অননুথমাতেত বযবহার েরা েথ ারভাথব তনতেদ্ধ; পতরতস্থততর উপর তনভচ র
েথর, তা গেথে আপনার োথে িয়িতত পতরথশাথির োবী এবং/অেবা অপরািমূলে তবর্াথরর পেথিপ
গনওয়া হথত পাথর। এই শতচ াবলীর গোন লঙ্ঘন হথল বা SMG Services-এর অপবযবহার বা
অননুথমাতেত বযবহার হথল তা আইন বলবত্োরী েততচ পিথের োথে জানাথনার অতভথো SMG
Services-এর আথে। SMG Services-এর গোন ভু ল বা অননুথমাতেত বযবহার হথল, আপনার SMG
Services বযবহার েরার অতিোর অতবলথম্ব বন্ধ েরা হথব, এবং SMG হয়থতা গনাটিস োডাই SMG
Services-এ আপনার প্রথবশাতিোর গশে েরথত পাথর।
SMG Services-এি বযবহাি সংিান্ত খিচা, ফী ও অিযািয খিষচি জিয আপিাি িায়িারয়ত্ব (গেক্সে
গেষসরজং ফীসহ)।
SMG Services-এর বযবহার সংিান্ত খরর্া, ফী ও অনযানয খরথর্র জনয সব
োয়োতয়ত্ব আপনারই হথব। আপতন েতে আপনার স্মাটচথফান, টযাবথলট বা অনযানয গমাবাইল তেভাইথস
SMG Services বযবহার ও লাভ েথরন, তাহথল আপনােগ অবশযই Wi-Fi বা অংশিহর্োরী গমাবাইল
পতরথেবা প্রোনোরীর মািযথম তারহীন পতরথেবা রাখথত হথব তেেু তনতেচ ষ্ট্ পতরথেবার জনয গটক্সট
গমথসতজংথয়র সামেচয (SMS বা MMS) োোর েরোর হথত পাথর। আপতন সম্মত হথেন গে আপনার
গমাবাইল পতরথেবা প্রোনোরীর গেথে উদ্ভূ ত সব গমথসজ এবং গেটার খরথর্র জনয আপতন তনথজই
োয়বদ্ধ হথবন। We আমাথের গোন গটক্সট গমথসতজং পতরথেবার জনয আলাো গোন খরর্ না িরথলও
গমথসজ এবং গেটার শুল্ক লা থত পাথর।
সব খরর্াগুতল আপনার গমাবাইল পতরথেবা প্রোনোরীর
মারফত্ তবল েরা হথব এবং তাথেরথেই তেথত হথব। োথমর পতরেল্পনা এবং বত শথের জনয আপনার
গমাবাইল পতরথেবা প্রোনোরীর সাথে গো াথো েরুন। গটক্সট গমথসজ আসথত গেরী হথল বা গটক্সট
গমথসজ তেথত বযেচ হথল তার জনয SMG োয়বদ্ধ নয়, োরর্ গমথসজ গপৌুঁেথনার বযাপারটি আপনার
গমাবাইল পতরথেবা প্রোনোরীর গেথে োেচেরভাথব সঞ্চাতরত হওয়ার উপর তনভচ রশীল। গটক্সট গমথসজগুতল
সবচো সবচত্র উপলব্ধ নাও হথত পাথর।
আপিাি গেক্সে গেষসজ পাওয়াি জিয রিবত ারচর্ হওয়াি চু রক্তি পরিণাে।

আপতন এেবার আমাথের

গেথে গটক্সট গমথসজ গপথত তনবচাতর্ত হথল, আমরা আপনাথে গে হাথর গটক্সট গমথসজগুতল পা াব তা
আপনার সাথে আমাথের গলনথেথনর উপর তনভচ র েরথব। গেক্সে গেষসজ গপষর্ সম্মরর্ রিষয়, আপরি
বুষেষিি এবং সম্মর্ হষেি গর্ SMG হয়ষর্া আপিাষক গেক্সে গেষসজ গপ ৌঁষি রিষর্ কগ াি স্বয়ংরিয়
ডায়ারলং পদ্ধরর্ বযবহাি কিষর্ পাষি, এবং আষিা বুষেষিি গর্ আপিাি র্িফ গেষক গকাি পণয বা
পরিষেবা গকিায় অিুেরর্ গপষর্ গেক্সে গেষসজ পাওয়ায় সম্মরর্ গিওয়াি িিকাি গিই।
5.4. জমা। SMG হয়থতা সমথয় সমথয় আপনাথে ও অনযানয বযবহারোরীথেরথে বস্বতেেভাথব SMG
Services-এ বা SMG Services-এর মািযথম গপাস্ট েরার বা অনযোয় গরটিং, প্রস্তাব, তভতেও মন্তবয,
িারর্া, টীো, তর্ন্তা বা অনযানয তেয অেবা উপেরর্ জমা গেওয়ার সুথো েথর গেয় (সামতিেভাথব,
"জো")।
আপতন তে জমা তেথেন তার পতরর্াম এবং গসটি গপাস্ট েরার বযাপাথর সম্পূর্চভাথব তনথজ োয়বদ্ধ
হথবন। আপনার জমা েরা তবেথয়র ফথল িন্থস্বত্ত্ব, মাতলোনার অতিোর গেথে গোন িতত হথল, বা
অনয গোন িয়িতত ঘটথল তার জনয আপতন সম্পূর্চ তনথজ োয়বদ্ধ হথবন। তবেয় জমা গেওয়া বা
গপাস্ট েরার সময়, আপনার উতর্ত প্রেি বযতক্ত ত গেটার পতরমার্ সথবচাচ্চ মাত্রা পেচন্ত সীতমত রাখা,
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োরর্ আপতন তে তে তবশে তেথেন তার উপর তনভচ র েথর জমা গেওয়ার তবেয়গুতল েুক্ত েরা গেথত
পাথর।
জমা গেওয়ার তবেয়গুতল SMG (এবং/অেবা আমাথের মথনানীতথে[গেরথে]) বা SMG Services-এর
গোন স্থাথন পাঠিথয়, গপাস্ট েথর বা সঞ্চাতরত েথর, আপতন স্বয়ংতিয়ভাথব মঞ্জুর েরথেন, বা
তনিয়তা তেথেন গে আপতন বা আপনার জমা গেওয়া উপেরর্টির অনয গোন মাতলে স্পষ্ট্ভাথব
SMG-গে বা আমাথের মথনানীতথেরথে তবশ্বথজাডা, অ-এেথর্টিয়া, উপ-লাইথসন্সথো য (তবতবি স্তথরর
মািযথম), স্থানান্তরথো য, রয়যাতি-মুক্ত, তর্রস্থায়ী, প্রতযাহার অথো য অতিোর তেথেন োর ফথল
আপনার জমা গেওয়া তবেয়টি এখন বততর অেবা পথর তবেতশত গোন মািযথম বযবহার, পুনরুত্পােন,
উপলাইথসন্স গেওয়া (তবতবি স্তথরর মািযথম), তবতরর্, অথমৌতলে োজ বততর, সম্পােন এবং আমোতন
েরা োয় (সামতিে বা আংতশেভাথব), তা গস বাতর্তজযে, বা অনয গে গোন োরথর্ই হগ াে না
গেন, োর জনয আপনাথে িততপূরর্ তেথত হয় না। অনয ভাথব বলথত গ থল, SMG-র তেন্তু
স্বয়ংতিয়ভাথবই আপনার জমা েরা তবেয়গুতল বযবহাথরর অতিোর আথে--োর মথিয আপনার জমা
েরা তবেথয়র পুনরুত্পােন, প্রোশ, প্রোশনা বা সম্প্রর্ার-গেথোন স্থাথন, গেথোনভাথব, গে গোন
মািযথম এবং গোন খরর্া োডা বা আপনার প্রতত োয়বদ্ধতা না গরথখই েরাও অন্তভুচ ক্ত রথয়থে।
এোডাও আপতন অনয গোন বযবহারোরীথে তাুঁর বযতক্ত ত বযবহাথরর জনয আপনার জমা েরা
তবেয়গুতল লাভ েরথত, গেখথত, সংরির্ বা পুনরুত্পােন েরার অনুমতত তেথেন। SMG
(এবং/অেবা এথের মথনানীতরা) গে গোন উথেথশয গে গোন স্থাথন আপনার জমা গেওয়া গে গোন
তবেয় বযবহার েরার অতিোর রাথখ। SMG (এবং/অেবা এথের মথনানীত[রা])েতে েখথনা আপনার
জমা গেওয়ার গোন তবেয় বযবহার েথর তাহথল গোন পতরতস্থততথতই আপতন গোন টাো পাওয়ার
অতিোর রাথখন না। জমা গেওয়া সব তবেয়গুতলথে গ াপনীয়তাহীন ও মাতলোনাতবহীন বথল িরা হথব।
আপনার গপাস্ট েরা জমা গেওয়া তবেয়গুতল প্রোথশয উপলব্ধ হথত পাথর। আপতন স্বীোর েরথেন গে
আপনার জমা গেওয়া গোন তবেয় তনথয় আপনার গ াপনীয়তার গোন আশা গনই।
আপতন আথরা
স্বীোর েরথেন গে আপতন বস্বতেেভাথব এবং তনথজর ঝুুঁ তেথত তবেয়গুতল জমা তেথেন। SMG, SMGর িাথয়ন্ট বা অনয গোন বযতক্ত বা সত্ত্বাথে তনথয় গোন তেয, মন্তবয, বা অনযানয তবেয় গপাস্ট েরার
সময় আপনার তবর্ার েথর তা েরা উতর্ত।
আপনার জমা গেওয়া গোন তবেয় কুত্সাপূর্চ বা
অনযোয় আইনতঃ পেথিপ িহথর্র েগ া য হথল অনযানয বযবহারোরী, SMG, বা তত তীয় পিথের গভা া
গোন িততর জনয আপনাথে আইনতঃ োয়বদ্ধ েরা হথত পাথর।
আপনার বসবাথস গেথশর আইথন
অনয তেেু না োেথল, গোন তবেয় জমা গেওয়ার সময়, আপতন জমা গেওয়ার তবেয়টিথে আপনার
ইউজারথনম বা েদ্মনাম তেথয় েুক্ত েরথত পাথরন।
SMG বযবহারোরীর দ্বারা জমা গেওয়া তবেয় তনথয় োয়বদ্ধ নয়, এমনতে গসই জমা গেওয়া তবেয়গুতল
কুত্সাপূর্চ বা অনযোয় পেথিপ গনওয়ার গো য হথলও। SMG গোন SMG Services-এ বা SMG
Services-এর মািযথম গপাস্ট েরা বা অনযোয় জমা গেওয়া মতামত, উপথেশ বা প্রস্তাবনার পতষ্ঠথপাের্
েথর না, এবং গসগুতলর জনয োয়বদ্ধ নয়। এইরেম জমা গেওয়া তবেয় তনথয় SMG তবথশেভাথব গে
গোন এবং সব োয়বদ্ধতা অস্বীোর েরথে। SMG গোন SMG Services-এ বা SMG Services-এর
মািযথম গপাস্ট েরা তেয বা বযবহারোরীথের িমতা, গো যতা, গপ্রিাপট োর্াই বা তনতিত গোনটাই
েথর না। গসজনযই, SMG আপনাথে সািারর্ জ্ঞান এবং সুতবর্ার বযবহার েথর আপনার জমা গেওয়ার
তবেয়গুতল প্রস্তুত েরার অনুথরাি েরথে।
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জমা গেওয়ার তবেয় গপাস্ট েথর, আপতন সম্মত হথেন, উপস্থাপনা েরথেন এবং তনতিত েরথেন গে
আপনার জমা গেওয়া তবেয়টি:
a. তনভুচ ল এবং সততয;
b. গসটি SMG Services-এর গোন মথনানীত তবেয় বা মূলভাব সংিান্ত হয়;
c. গোন তত তীয় পথির িন্থস্বত্ত্ব, গেেমােচ , গপথটন্ট, রর্না, বযবসার গ াপন তবেয়, গ াপনীয়তা, প্রর্ার,
মাতলোনা, র্ু তক্তমূলে বা অনয গোন অতিোর লঙ্ঘন, অমানয বা আত্মসাত্ েথর না;
d. এমন গোন তেয োথে না ো গেথে গোন বযতক্তথে শনাক্ত েরা োয় অেবা এমন গোন তেয ো
হয়থতা অনযোয় অনয গোন বযতক্তর বযতক্ত ত গেটা অন্তভুচ ক্ত েথর, েতে না আপতন গসই বযতক্তর
আ াম তলতখত সম্মতত তনথয় োথেন ;
e. গোন তত তীয় পি বা তাথের পর্য বা পতরথেবা তনথয় অসাড োবী েথর না;
f. এমন গোন কুত্সাজনে, তনন্দাজনে, তমেযা, ভু থয়া, কুরুতর্পূর্চ, অশ্লীল, পথর্চািাতফে, তহংস্র, গ াুঁডা,
গেৌন ইতঙ্গতপূর্চ, ঘতর্ামূলে, তবব্রতর, হুমতে প্রেশচনোরী, হয়রাতনের, অসামাতজে, গেৌন বা
জাতত তভাথব তবথদ্বেপূর্চ মন্তবয অেবা অনযানয এমন তবেয় োথে না ো গোন বযতক্ত বা সত্ত্বাথে
িতত েরথত পাথর বা িতত েরথব বথল আশা েরা গেথত পাথর;
g. গবআইতন নয় এবং গবআইতন োেচেলাথপ উত্সাহ বা উথিতজত েথর না বা গবআইতন োজ েরাথনার
আথলার্না েরা হয় না;
h. বাতর্তজযে বা বযবসা সংিান্ত নয়, এবং গোন পর্য বা পতরথেবা (তা গস মুনাফার জনয গহাে বা
নাই গহাে), তবিী বা তবজ্ঞাপন েথর না, অেবা অনযথের োথে অনুথরাি েথর না (োন এবং
র্াুঁোসহ);
i. এমন গোন ভাইরাস বা িততের উপাোন োথে না, অেবা অনযোয় SMG Services-এর বা গোন
সংেুক্ত গনটওয়ােচ থে িততিস্ত বা হাতন েথর না, অেবা অনযোয় গোন বযতক্ত বা সত্ত্বার পথি SMG
Services-এর বযবহার ও উপথভা েরার িমতায় হস্তথিপ েথর না; এবং
j. আপনার জমা গেওয়া তবেয়টির বা SMG Services-এর বা োর মািযথম আপতন তবেয়টি গপাস্ট
েরথেন বা তেথেন তার প্রাসতঙ্গে সব প্রথোজয আইন, তনয়মনীতত, তনয়ির্ এবং র্ু তক্ত ত শতচ াবলীর
পাশাপাতশ, বয়থসর তবতিতনথেি গমথন র্থল।
আপতন স্বীোর েরথেন এবং সম্মত হথেন গে জমা গেওয়া গোন তবেয় পতরবতচ ন, অপসারর্ বা গপাস্ট
েরথত স্বীোর বা অনুমতত গেওয়ার অতিোর SMG-র োেথলও, SMG গসটি েরথত বািয নয়।
আপতন বা গোন তত তীয় পথির তরথফ জমা গেওয়া গোন তবেথয়র জনয SMG গোন োতয়ত্ব এবং
বািযবািেতা বহন েথর না। SMG তনতিত েথর না এবং েরথত পাথর না গে সব বযবহারোরীরা এই
তবিা নগুতল গমথন র্লথবনই, এবং আপনার ও SMG-র মথিয তস্থর হওয়া অনুসাথর, আপতন এতদ্দ্বারা
গোনরেম অসঙ্গততপূর্চ োথজর েরুর্ আসা িয়িতত বা গর্াটআঘাথতর ঝুুঁ তে তনথেন।
আপনার জমা গেওয়া তবেথয় তনথজর বযতক্ত ত গেটা েতটা েম সম্ভব ততই প্রোশ েরথত SMG
উত্সাতহত েথর, োরর্ অনয বযতক্তরা তবেয়টিথত োো এই বযতক্ত ত গেটা গেখথত এবং বযবহার েরথত
পাথরন। জমা গেওয়া তবেথয়র মািযথম আপতন তে তেয প্রোশ েরথেন তার জনয SMG োয়বদ্ধ নয়।
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6. র্ৃ র্ীয় পষক্ষি সাইে এবং পরিষেবা
SMG Services-এর মথিয গসাশযাল তমতেয়াসহ, তত তীয় পথির ওথয়বসাইট এবং পতরথেবার তলঙ্ক োেথত
পাথর,(সামতিেভাথব, “সংর্ুক্ত পরিষেবা”)। সংেুক্ত পতরথেবাগুতল SMG-র তনয়ির্ািীন নয়, এবং SMG
সংেুক্ত পতরথেবাগুতলর জনয বা গসগুতলর উপথর োো গোন তেয বা উপাোথনর জনয, বা গোন সংেুক্ত
পতরথেবা গেথে প্রাপ্ত গোন িরথনর তেযসঞ্চাথরর জনয োয়বদ্ধ নয়। গোন তলঙ্ক োো মাথন এই অেচ বহন
েথর না গে SMG-র তরফ গেথে সংেুক্ত পতরথেবার পতষ্ঠথপাের্ েরা হথে বা সংেুক্ত পতরথেবার
র্ালনাোরীথের সাথে গোন সংথো রথয়থে। SMG এই সংেুক্ত পতরথেবাগুতল অনুসন্ধান, োর্াই বা তনরীির্
েথর না।
SMG শুিুমাত্র আপনার সুতবিার জনয সংেুতক্ত পতরথেবাগুতলর তলঙ্ক গেয়।
আপতন তনথজর
ঝুুঁ তেথত এই সংেুক্ত পতরথেবাগুতলথত প্রথবশ েরথবন।

7. চু রক্তি তবধর্া, রিশ্চয়র্াি িারবর্যা এবং িাষয়ি সীোবদ্ধর্া
SMG তনতিত েরথে গে SMG ববিভাথব এই শথতচ প্রথবশ েথরথে এবং গসটি েরার আইতন িমতাও রথয়থে।
আপতন তনতিত েরথেন আপতন ববিভাথব এই শথতচ প্রথবশ েথরথেন এবং আপনার গসটি েরার আইতন
িমতাও রথয়থে।
উপষি স্পষ্টভাষব প্রিত্ত িাডা, SMG SERVICES "গর্িকে" এবং “গর্ভাষব উপলব্ধ” গসভাষবই প্রিাি কিা
হয়, গকাি ধিষিি রিশ্চয়র্া িাডাই, র্া গস স্পষ্ট বা ইরির্পূণত র্াই গহাক।।
SMG Services এবং SMG Content বযবহার গেথে লব্ধ ফলাফল বা SMG তবেয়বস্তুর সময়সীমা অেবা,
তার তনভচ রথো যতা, তবশ্বস্ততা, সম্পূর্চতা তনথয় গোন উপস্থাপনা বা তনিয়তা গেয় না। আপতন আপনার
তনথজর ঝুুঁ তেথত SMG Services এবং SMG তবেয়বস্তুর বযবহার েরথবন। SMG Services এবং SMG
তবেয়বস্তুথত মাথঝমথিয পতরবতচ ন হওয়া সম্ভব। এই পতরবতচ নগুতল গে গোন সমথয় েরা হথত পাথর। SMG
Services-এর মথিয তেেু তবেয়বস্তু তত তীয় পথির দ্বারা প্রেি হথত পাথর।
এরেম গোন তত তীয় পথির
তবেয়বস্তুর জনয SMG োয়বদ্ধ হথব না।
SMG SERVICES এবং SMG তবেয়বস্ত ু গোন িরথনর গোন তনিয়তা োডা “গেরেম আথে”
গসরেমভাথবই প্রোন েরা হথব। প্রথোজয আইন অনুসাথর েতটা সবচাতিে সীমা পেচন্ত অনুথমাতেত, ততটা
অবতি SMG তবথশেভাথব সব তনিয়তা এবং গে গোন িরথনর শতচ াবলী অস্বীোর েথর, োর মথিয সব
িরথনর ঊহয তনিয়তা এবং তবিয়থো যতা, গোন তনতেচ ষ্ট্ উথেথশযর জনয েথোপেুক্ততা, স্বত্ত্ব, মাতলোনা বা
তত তীয় পথির অতিোর লঙ্ঘন, ত্রুটি গেথে স্বািীনতা, অবযাহত বযবহার এবং বযবসার বযবহার বা গলনথেথনর
িম গেথে উত্পন্ন সব তনিয়তা অন্তভুচ ক্ত রথয়থে।
SMG এমন তনিয়তা গেয় না গে (A) SMG SERVICES আপনার আবতশযেতা পূরর্ েরথব (B) SMG
SERVICES-এর োেচেলাপ বািাহীন বা ভাইরাস-বা ত্রুটিমুক্ত োেথব বা (C) ত্রুটি সংথশািন েরা হথব।
েতে আপনার SMG Services বা SMG তবেয়বস্তুর বযবহাথরর ফল তহসাথব গোন েিপাতত গমরামত বা
প্রততস্থাপন েরার েরোর হয়, বা গেটা বা মুনাফার িতত হয় তাহথল SMG এইসব খরর্ার জনয োয়বদ্ধ
হথব না। SMG বা এথের অনুথমাতেত এথজন্টথের দ্বারা প্রেি গোন তলতখত বা গমৌতখত উপথেশ গোন
তনিয়তা বততর েথর না এবং েরথব না। তেেু তেেু তবর্ারথিত্র ঊহয তনিয়তার বজচন অনুথমােন েথর না,
োর মাথন হল তেেু বা উপথরর সবেটি বজচন আপনার গিথত্র প্রথোজয নাও হথত পাথর।
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আপরি রিষজি েৌঁু রকষর্ SMG বযবহাি কিষিি।
েতে আপতন SMG Services-এর গোন তবেয়বস্তুসহ
SMG Services তনথয় অসন্তুষ্ট্ হন, তাহথল আপনার এেমাত্র প্রততোর হল SMG Services-এর বযবহার বন্ধ
েরা।
আপতন সম্মত হথেন গে গোন গিথত্রই SMG বা SMG SERVICES-এ উতেতখত অনয গোন তত তীয় পিথে
গোন িরথনর িততর জনয োয়বদ্ধ েরথবন না োর মথিয(A)
প্রতযি, পথরাি, তবথশে, েতষ্ট্ান্তমূলে,
ঘটনািতমে, পতরর্ামস্বরূপ বা শাতস্তমূলে িতত অেবা অনয গোন িয়িতত (োর মথিয তবেল্প দ্রবয বা
পতরথেবা আহরর্, বযবহার, গেটা বা মুনাফা হাতন, বা বযবসায় বািা অন্তভুচ ক্ত হথলও তাথতই সীতমত নয়)
অন্তভুচ ক্ত রথয়থে, তা গসগুতল গেভাথব এবং গে োথয়র তথত্ত্বই সতষ্ট্ গহাে না গেন, ো এই শতচ াবলী বা SMG
SERVICES এবং তাথের তবেয়বস্তু বযবহার েরা বা বযবহার না েরথত পারার সাথে েুক্ত, তা গস
তনিয়তা, র্ু তক্ত, েথ ার োয়বদ্ধতা, বযতক্ত ত অপোর (অবথহলা বা অনযোসহ) তনভচ র গহাে, বা (B)
অনয গোন োবী, র্াতহো বা িতত গেথেই আসুে, গেটি আপনার SMG SERVICES বযবহার গেথে বা
বযবহার সম্পতেচ ত তেেু র ফথল উদ্ভূ ত হথয়থে।
োয়বদ্ধতার োতবতযা আমাথের র্ূ ডান্ত অবথহলার ফথল বা
ইোেত ত ভূ ল আর্রথর্র ফথল উদ্ভূ ত োয়গুতলর উপথর প্রথোজয নয়, এবং প্রথোজয আইথন তনতেদ্ধ সীমা পেচন্ত
প্রথোজয হথব না।
েতে গোন োরথর্ এই তবভা 7-এ গেওয়া োথয়র সীমাবদ্ধতা অেবা তনিয়তার োতবতযা না খাথট বা
বলবত্ েরার মত না োথে, ত াহথল তার েরুর্ উত্পন্ন গেথোন িয়িততর জনয SMG-র সবচাতিে
োয়বদ্ধতা $1,000-র মথিযই সীতমত োেথব।
আপরি স্বীকাি কিষিি এবং সম্মর্ হষেি গর্ উপষি বরণত র্ িাষয়ি সীোবদ্ধর্াি সাষে এই শর্তাবলীষর্
োকা অিযািয রবধািগুরল হল অপরিহার্ত শর্ত এবং SMG এই শর্তগুরলষর্ বরণত র্ অরধকাি আপিাষক েঞ্জুি
কিষর্ ইেুক হষব িা রকন্তু আপিাি উপষি বরণত র্ িাষয়ি সীোবদ্ধর্াি জিয কিা চু রক্তি জিয র্া
আষিারপর্ হষব।
েতে আপতন েযাতলথফাতনচয়ার অতিবাসী হন, তাহথল আপতন েযাতলথফাতনচয়া তসতভল গোে গসেশন 1542-র
েো মাোয় গরথখ আপনার অতিোর মকুব েরথেন, োথত বল া আথে গে "এেটি সািারর্ প্রোশ এমন
োবীগুতলর উপর খাথট না গেগুতলর ঋর্োতা জাথনন বা তাুঁর অনুকূথল প্রোশটি হওয়ার সময় আথে বথল
সথন্দহ েথরন, ো তাুঁর জ্ঞাতসাথর আবতশযেভাথব ঋর্িহীতার সাথে তাুঁর তনষ্পতিেরথর্র তবেয়টিথে মূলতঃ
প্রভাতবত েথর।"
8. রিিাপত্তা
আপতন তনথজর খরথর্, প্রততরিা, িততপূরর্ েরথত এবং SMG এবং এথের িাথয়ন্ট, অতিেতচ া, আতিোতরে,
েমচর্ারী এবং এথজন্টথেরথে তনম্নতলতখত তবেয়গুতলথত তনথেচ াে িরথত সম্মত হথেন োর মথিয সব িরথনর
িয়িতত, োয়বদ্ধতা, োবী, পেথিপ বা র্াতহোসহ প্রততরিার খরর্, গোন আতেচে িতত, খরর্া, আইনজীবীর
জনয েুতক্তসঙ্গত খরর্া, তহসাবরিথর্র খরর্ অন্তভুচ ক্ত োেথলও তার বাইথরও তেেু হথত পাথর, গেগুতল (a)
আপনার জমা গেওয়া তবেয়, (b) আপনার SMG Services বযবহার (c) আপনার তরফ গেথে এই
শতচ গুতলর গে গোন এেটি, তত তীয় পথির অতিোর বা প্রথোজয আইন লঙ্ঘথনর ফথল তত তীয় পথির তরফ
গেথে SMG-র তবরুথদ্ধ গতালা হথয়থে। এই িততপূরথর্র তবিানটি প্রথোজয আইথনর তনতেদ্ধ সীমায় খাথট না।
SMG তনথজর খরথর্, িততপূরর্ সংিান্ত গোন তবেথয় এেথর্টিয়াভাথব পিসমেচন ও তনয়ির্ েরার অতিোর
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রাথখ। SMG-র আ াম তলতখত অনুথমােন োডা এমন গোন তনষ্পতিেরর্ েরা োথব না গেগুতল SMG-র
অতিোর বা বািযতাথে িু ণ্ণ েথর।
9. সংঘার্ রিষ্পরত্তকিণ
ইউ.এস. গফোথরল আইথন তনয়তিত হয় এমন গবৌতদ্ধে সম্মতত অতিোর বা বািযতা, বা গোন লঙ্ঘথনর োবী
গেথে ও া সংঘাত োডা, আপনার ও SMG-র মথিয এই শতচ গুতল তনথয় গোন সংঘাত গেখা তেথল তা
আপনার বসবাথসর গেশ বা আপতন গোোয় পতরথেবাটি িহর্ েথরন তা তনতবচথশথে তমথসৌতর গস্টথটর
(ইউনাইথটে গস্টটথস) আইন অনুসাথর তনয়তিত হথব এবং ঠিত ও বলবত্ েরা হথব, এবং আইথনর
নীততথে গোন সংঘাত োেথল তা উথপিা েরা হথব। এইরেম সব সংঘাত তমথসৌতরর আইন অনুসাথর েরা
হথব এবং গস্টট অফ তমথসৌতরর মথিয েরা র্ু তক্তগুতলর গিথত্রই প্রথোজয হথব। আপতন এবং SMG সম্মত
হগয়থেন গে আন্তজচাততে গিথত্র পর্য তবিীর জনয ইউনাইথটে গনশনস েনথভনশন র্ু তক্ত তেন্তু এই শতচ াবলী
ন বা বযাখযা েরার সময় খাথট না।
আপরি এবং SMG সম্মর্ হষেি গর্ প্রষর্যষকই এষক অপষিি স্বর্ন্ত্র রভরত্তষর্ িাবী র্ু লষর্ পাষিি রকন্তু বািী
বা অিয গকাি অরভষপ্রর্ গ াষ্ঠীি সিসয বা প্ররর্স্থাপিােূলক কাজ বা কার্ত ধািাি অি রহসাষব র্া কিা
র্াষব িা।
আপরি এবং SMG সম্মর্ হষেি গর্ এখাষি রবভা 9-এ রিরিত ষ্ট কিা অিুসাষি সব িাবীগুরল বাধযর্ােূলক
সারলরশ রিষয়ই রিষ্পন্ন কিা হষব এবং আপরি ও SMG এইিকে িাবীগুরল আইি আিালষর্ গর্ালাি গর্ গকাি
অধর কাি েকুব কিষিি। আপরি আিালষর্ গ ষল গর্ অরধকািগুরল গপষর্ি গর্েি খুৌঁষজ গবি কিাি
সুষর্া , র্া হয়ষর্া সারলরশষর্ উপলব্ধ িাও হষর্ পাষি বা সীরের্ হষর্ পাষি।
আপনার এবং SMG ও এথের এথজন্ট, েমচর্ারী, আতিোতরে, অতিেতচ া, অিযি, উিরাতিোরী, আথরাপোরী,
বা এই শতচ াবলী সম্পতেচ ত বা গসগুতলর গেথে আসা সংস্থা বা অতিভু ক্ত সংস্থা, এবং গসগুতলর লঙ্ঘন বা
বযাখযা, গসগুতলর সমাতপ্তেরর্ বা তার ববিতা, এই শতচ াবলী গেথে উদ্ভূ ত সম্পেচ , োর মথিয ববিতা
সম্পতেচ ত সংঘাত, সাতলতশর বযাপাথর এই শতচ াবলীর বলবত্োতরতা (সামতিেভাথব োথে, "অন্তভত ু ক্ত সংঘার্"
বলা হথব) তনথয় গোন সংঘাত গেখা তেথল তা গস্টট অফ তমথসৌতরথত সাতলতশর অিীন হথব ো আথমতরোন
আরতবথেশন অযাথসাতসথয়শন (AAA) দ্বারা এথের তবতি অনুসাথর (এথের উপথভাক্তা সংিান্ত সংঘাথতর জনয)
োো তবতি ও প্রতিয়াসহ গসটির তাতরখ গেথে োেচের হথব। গোন সাতলতশ শুরু হওয়ার আথ , শুরু েরা
পথির তরফ গেথে অনয পিথে সাতলতশর জনয ইোপ্রোশ েরার আথ 60 তেথনর গনাটিস তেথত হথব।
আপতন আপনার অযাোউন্ট বততরর সময় গে ইথমল ঠিোনাটি তেথয়তেথলন বা অনযোয় গে ইথমল ঠিোনাটি
SMG-গে তেথয়তেথলন গসটিথত ইথমল েথর SMG এইরেম গনাটিস পা াথব; আপতন অবশযই এইরেম গনাটিস
তনম্নতলতখত ইথমথল ইথমল েথর SMG-গে পা াথবন privacyofficer@smg.com।
োতখল েরা সব তবেয়, সাতলতশ এবং সাতলতশোরীর খরথর্র গপথমন্ট AAA-র তবতি অনুসাথর তনয়তিত হথব।
েতে আপতন গোনভাথব গেখাথত পাথরন গে মামলার খরথর্র তু লনায় সাতলতশর খরর্া আপনার পথি বািাোয়ে
হথয় উ থব, তাহথল SMG োতখল েরা, প্রশাসতনে বযাপার এবং সাতলতশোরীর খরর্ েতটা পারথব গেথব,
গেথহতু আপনার পথি খরর্ার তেে গেথে সাতলতশটি গবাঝা হথয় োওয়া গরাি েরথত সাতলতশোরীথে জরুরী
িরা হয়। েতে সাতলতশোরী তনিচারর্ েথরন গে সাতলতশথত আপনার গতালা োবীটি(গুতল) প্রেত ততথত অসার
হথয় োথে, তাহথল আপতন সাতলতশর সাথে সব খরথর্র টাো SMG-গে গফরত্ তেথত সম্মত হথেন গে টাো
SMG আপনার হথয় তেথয়থে, এবং গে টাোটি আপনাথে অনযোয় AAA-গে তেথত হত।
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AAA-র বাতর্তজযে সাতলতশ তনয়ম অনুসাথর এেে সাতলতশোরীথে তনবচার্ন েরা হথব। সাতলতশর প্রতিয়াটি
ইংথরজী ভাোয় তনষ্পন্ন েরা হথব। আোলথত আইথনর অিীথন বা সাথমযর তেে গেথে ো উপেুক্ত হথব গসই
প্রততোর মঞ্জুর েরার িমতা সাতলতশোরীর আথে এবং সাতলতশোরীর তসদ্ধান্তই র্ূ ডান্ত হথব গেটি প্রথতযে
পিথে মানথত হথব এবং গসটিথে গো য তবর্ারথিথত্রর গে গোন আোলথত তবর্ার তহসাথব র্য েরা হথত
পাথর। োইথহাে, সাতলতশোরীর তেন্তু শাতস্তমূলে বা েতষ্ট্ান্তস্বরূপ িততর রায় গেওয়ার িমতা োেথব না, গে
অতিোরটি এতদ্দ্বারা উভয় পিই মকুব েরথে।

সাতলতশোরী প্রথোজয আইন এবং এই শতচ াবলীর তবিানগুতল

প্রথয়া েরথবন; গেটি েরথত বযেচ হথল অতততরক্ত সাতলতশোরী েততচ পি এবং তবর্ারথের পেচাথলার্নার েরোর
হথব। সাতলতশোরীর তসদ্ধান্ত গেন আবতশযেভাথব তলতখত বযাখযাসহ হয় এবং গ াপন োথে।
SMG এবং
আপতন সম্মত হথেন েগ , গে গোন অন্তভুচ ক্ত সংঘাত স্বতি তভতিথত সাতলতশর জনয জমা গেওয়া হথব।
আপরি বা SMG গকউই রকন্তু গকাি অন্তভত ু ক্ত সংঘার্ষক গ াষ্ঠী, প্ররর্রিরধ বা বযরক্ত র্ অযােরিত গজিাষিষলি
সহায়র্ায় সারলরশ কিষর্ পািষবি িা এবং সারলরশকািীিও গকাি গ াষ্ঠী, প্ররর্রিরধ বা বযরক্ত র্ অযােরিত
গজিাষিল রহসাষব এষ াষিাি গকাি কর্ৃত ত্ব োকষব িা।

েতে র্ু তক্তটির গোন তবিান এই তবভা

9 অনুসাথর

সাতলতশ েরার পথি বািাোয়ে হয়, তাহথল বািাোয়ে তবিানগুতলথে পতেে েথর বাতে সাতলতশর শতচ াবলী
বলবত্ েরা হথব (তেন্তু গোনমথতই গসখাথন গোন গ াষ্ঠী, প্রতততনতি বা বযক্তত ত অযাটতনচ গজনাথরথলর
সাতলতশ হথব না)। এটির তবরুথদ্ধ গোন তবতি বা আইন োেথলও, এই শতচ াবলী গেথে বা এই শতচ াবলী
সংিান্ত গোন োবীর গনাটিস োবীটি ও ার পথরর এে (1) বেথরর মথিযই েরথত হথব, নতু বা গসটিথে
তর্রতথর বাততল েথর গেওয়া হথব।
এই তবভা 9-এর উথেথশযর জনয, এই শতচ াবলী এবং সংতশ্লষ্ট্
গলনথেনগুতল গফোথরল আরতবথেশন অযাক্ট, 9 U.S.C. তবভা . 1-16 (FAA)-র শতচ ািীন ও গসগুতল দ্বারা
তনয়তিত হথব।
রবিঃ দ্রিঃ: এই শতচ াবলীথত সম্মত হথয়, আপতন স্পষ্ট্ভাথব সম্মত হথেন গে ইউনাইথটে গস্টটথসর বাইথরর গোন
তবর্ারথিথত্রর অিীনস্থ আইথন SMG-র তবরুথদ্ধ আপনার গোন োবী বা পেথিপ োেথলও আপতন এতদ্দ্বারা
গসগুতল মকুব েরথবন, োর মথিয সীমাহীনভাথব আপনার তনথজর গেথশর আইথন ও া গোন োবী বা
পেথিপও অন্তভুচ ক্ত রথয়থে, এবং এই তবভা 9-এর শতচ াবলী অনুসাথর গে গোন সংঘাথতর জনয প্রথোজয
আইন ও আপনার তনজস্ব অবস্থান ইউনাইথটে গস্টটসই হথব।
10.
পুিস্কাি
সমথয় সমথয়, SMG হয়থতা আপনাথে পুরস্কার পাওয়ার সুথো েথর তেথত পাথর, গেমন তরওয়ােচ পথয়ন্ট,
োড বা তবথশে অফার (োথে সামতিেভাথব, “পুিস্কাি”) বলা হথব। SMG Services-এর মািযথম েখন
পুরস্কারগুতল আপনার জনয উপলভয হথব তা আমরা আপনাথে জানাব। পুরস্কারগুতলর সুতবিা এবং ববিতা
পবচ হয়থতা তভন্ন হথত পাথর, োথজই েখন আপতন পুরস্কারটি পাথবন তখন প্রততটি পুরস্কাথরর তবশে গেথখ
তনন।
SurveyMini-র জনয, নব্বই তেন (90) তনতিয় োোর পথর, আপনার পুরস্কাথরর পথয়ন্টগুতলর
গময়াে উিীর্চ হথব। আপনার পুরস্কারগুতল শুিুমাত্র আপনার বযতক্ত ত বযবহাথরর জনযই। আপতন আপনার
পুরস্কার তনথয় স্থানান্ততরত, আথরাপ, তবিী, তবতনময় বা বযবসা েরথত পারথবন না। আইনতঃ আবতশযে না
হথল, পুরস্কারগুতল ন ে টাোর তবতনমথয় ভাঙ্গাথনা োথব না এবং অনয গোন SMG বা িাথয়থন্টর প্রর্ার,
অফার বা োথডর সাথে এেতত্রত েরা োথব না। আপতন আপনার পুরস্কার তরেীম েরার পথর গোন োরথর্ই
গিতেট বা টাো গফরত্ গেওয়া হথব না। SMG পুরস্কাথরর ববিতা স্থত ত, সংথশািন বা সমাপ্ত েরার
অতিোর রাথখ। আপতন SMG-র তসদ্ধান্ত গমথন তনথত সম্মত হথেন, গেটি পুরস্কার সংিান্ত সব তবেথয় র্ূ ডান্ত
এবং বািযতামূলে হথব।
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11. গোবাইল অযারিষকশষিি আপষডে
আমরা হয়থতা সমথয় সমথয় (আমাথের তনজস্ব তবথবর্নায়) আমাথের গমাবাইল অযাতিথেশনগুতলর জনয
আপথেট বানাথত ও তেথত পাতর, োর মথিয আপথিে, বা তফক্স েরা, পযার্ এবং অনযানয ত্রুটি সংথশািন,
এবং/অেবা নতু ন ববতশষ্ট্য অন্তভুচ ক্ত (োথে সামতিেভাথব, “আপষডে” বলা হথব) োেথত পাথর।
আপথেটগুতল হয়থতা তনতেচ ষ্ট্ তেেু ববতশষ্ট্য এবং োেচেলাপ পুথরাপুতর সংথশািন বা মুথে তেথত পাথর। আপতন
সম্মত হথেন গে গোন আপথেট প্রোন েরথত বা গোন তনতেচ ষ্ট্ ববতশষ্ট্য বা োেচোতরতা প্রোন েরা বা
র্াতলথয় োওয়ার জনয SMG-র গোন বািযবািেতা গনই।
আপনার গমাবাইল তেভাইসটি েখন ইন্টারথনথটর সাথে সংেুক্ত রথয়থে তখন আপনার গমাবাইল তেভাইস
গসটিংথসর উপর তনভচ র েথর হয়: (a) আপথেটগুতল স্বয়ংতিয়ভাথব োউনথলাে ও ইনস্টল েরা হথব; বা
(b) আপতন হয়থতা আপথেট োউনগলাে ও ইনস্টল েরার তনথেচ শ বা গনাটিস গপথত পাথরন।
সত্ত্বর আপথেটগুতল োউনথলাে এবং ইনস্টল েরুন। েতে আপতন তা না েথরন, তাহথল SMG Servicesএর অংশ তবথশে হয়থতা ঠিেভাথব োজ নাও েরথত পাথর। আপতন আরও সম্মত হথয়থেন গে সব
আপথেটগুতলথে SMG Services-এর অঙ্গ তহসাথব র্য েরা হথব এবং গসগুতল এই শতচ গুতলর শতচ সাথপি হথব।
12. তবিুযরর্ি োধযষে চু রক্তস্থাপি
আপনারল তরফ গেথে SMG Services ইততবার্েভাথব বযবহার েরা এবং/অেবা তনবন্ধীেরর্ েরা মাথন
এটিই গবাঝায় গে আপতন আমাথের সাথে ববেুযততন মািযথম র্ু তক্ত েরথলন।
13. গভ ষ ারলক রবরধরিষেধ/িপ্তারিি রিয়ন্ত্রণ
SMG Services এবং SMG তবেয়বস্তু ইউনাইথটে গস্টটথসর তমথসৌতর গস্টট তভতিে এবং প্রততটিই ইউনাইথটে
গস্টটথসর বাইথরর গোন স্থাথনর বযতক্তরা বযবহার বা লাভ েরথত পারথলও, আপতন স্বীোর েরথেন গে আইতন
বা োেচর্ালনার োরথর্র জনয আপতন হয়থতা আপনার তবর্ারথিথত্র SMG Services অেবা SMG তবেয়বস্তু
লাভ েরথত নাও পাথরন।
েতে আপতন ইউনাইথটে গস্টটথসর বাইথর গেথে SMG Services বা SMG
তবেয়বস্তুথত প্রথবশাতিোর লাভ েথর োথেন, তাহথল আপতন SMG তবেয়বস্তুর আমোতন, রপ্তাতন বা পুনরচপ্তাতন
সংিান্ত স্থানীয় গমথন র্লথত োয়বদ্ধ হথবন।
SMG Services হয়থতা তনতেচ ষ্ট্ গেথশ তনয়ির্মূলে আইনসাথপি হথত পাথর, োর মথিয US এক্সথপাটচ
অযােতমতনথেশন অযাক্ট এবং এর সংতশ্লষ্ট্ তনয়মোনুনগুতল অন্তভুচ ক্ত রথয়থে। আপতন এইরেম আইন এবং
তনয়মনীতত গমথন র্লথত সম্মত হথেন, এবং আপতন প্রত্েি বা পথরািভাথব, এমন গোন গেথশ বা
তবর্ারথিথত্র SMG Services রপ্তাতন, পুনরচপ্তাতন বা প্রোশ েরথবন না, বা এমন গোন গেথশ বা তবর্ারথিত্র
গেথে SMG Services-গে প্রথবশসািয েরথবন না, গেখাথন আইন, তনয়মোনুন বা তনয়ির্ দ্বারা রপ্তাতন,
পুনরচপ্তাতন বা প্রোশ ের া তনতেদ্ধ। আপতন আরও সম্মত হথেন গে আপতন প্রথোজয সব গফোথরল আইন,
তনয়মোনুন এবং তবতি গমথন র্লথবন, এবং সব আবতশযে অতিিহর্ সম্পূর্চ েরথবন (তার মথিয প্রথয়াজনীয়
রপ্তাতনর লাইথসন্স বা অনযানয সরোরী অনুথমােন অন্তভুচ ক্ত রথয়থে) গেগুতল US-এর বাইথর SMG Services
রপ্তাতন, পুনরচপ্তাতন, প্রোশ বা অনযোয় উপলভয েথর গতালার জনয জরুরী।
তার সাথে গোন SMG
তবেয়বস্তু োউনথলাে েথর, আপতন সম্মত হথেন গে আপতন এমন গোন গেথশ গনই গে গেথশ এরেম রপ্তাতন
েরা তনতেদ্ধ, এবং আপতন U.S. েমাসচ তেপাটচথমথন্টর খাতরজেরর্ আথেথশর সারর্ী বা U.S. গেজ াতর
তেপাটচথমথন্টর তবথশেভাথব মথনানীত না তরেথের তাতলোয় গনই।
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14. US সিকাষিি অরধকাি
SMG Services হল বাতর্তজযে েতম্পউটার সফটওয়যার, ো 48 C.F.R. §2.101-এ সংজ্ঞাতয়ত রথয়থে। গসই
অনুসাথর, েতে আপতন US সরোথরর গোন এথজন্সী বা তাথের গোন ঠিোোর হন, তাহথল আপতন (a) 48
C.F.R. §227.7201 গেথে 48 C.F.R. §227.7204 অবতি অনুসরর্ েথর লাইথসথন্সর অিীথন অনয সব
বযবহারোরীথের মঞ্জুর েরা SMG Services-এর অতিোরগুতলই পাথবন, ো তেপাটচথমন্ট অফ তেথফন্স এবং
তাথের ঠিোোরথের প্রাসতঙ্গে, বা (b) 48 C.F.R. §12.212, অনযানয সব US সরোথরর লাইথসন্সিারী
বযতক্ত এবং তাুঁথের ঠিোোরথের প্রাসতঙ্গে।

15. সোরপ্তকিণ
SMG হয়থতা তনথজর তবথবর্নায় SMG Services সংথশািন বা বন্ধ েরথত পাথর, অেবা আপনার অযাোউন্ট
অেবা SMG Services-এ আপনার প্রথবশাতিোর সংথশািন, স্থত ত বা সমাপ্ত েরথত পাথর, ো গে গোন
সমথয় গে গোন োরথর্, আপনাথে গনাটিস তেথয় বা না তেথয়ই, এবং গোন তত তীয় পথির োয়বদ্ধতা োডাই
েরা হথত পাথর। গেমন, SMG-র েতে মথন েরার োরর্ োথে গে আপতন অপ্রাপ্তবয়স্ক, তাহথল SMG
Service-এ আপনার প্রথবশাতিোর গনাটিস তেথয় বা না তেথয়ই বন্ধ েরা হথত পাথর এবং আপনার অযাোউন্ট
সমাপ্ত েরা হথত পাথর। আথরেটি উোহরর্ হল, েতে SMG-র োথে তবশ্বাস েরার মত োরর্ োথে েগ
আপতন তমেযা, অসম্পূর্চ বা ভু ল তেয তেথয়থেন, বা অনযোয় এই শতচ াবলী বা অনয গোন প্রথোজয অতততরক্ত
শতচ াবলী গমথন র্লথত বযেচ হথয়থেন তাহথল SMG আপনার অযাোউন্ট এবং আপনার SMG Services বযবহার
েরার িমতা, গনাটিস তেথয় বা না তেথয়ই সমাপ্ত েরথত পাথর।
েতে আমরা আপনাথে বতল তাহথল আপতন সাইথটর গে গোন উপেরথর্র নেল গফরত তেথত বা নষ্ট্ েরথত
সম্মত হথেন।
সমাতপ্তেরর্ SMG-র গোন অনয অতিোর বা প্রততোরথে সীতমত েরথব না। এইরেম গোন সংথশািন, বন্ধ
েরা, স্থত তেরর্ এবং/অেবা সমাতপ্তেরর্ সথত্ত্বও শতচ াবলীটি স্পষ্ট্তঃই টিথে োেথব, এবং োর্েের োেথব।
16. গ্রন্থস্বত্ত্ব লঙ্ঘষিি িাবী
SMG অনযথের গবৌতদ্ধে সম্পতির অতিোরগুতলথে সম্মান েথর। আমরা US তেতজটাল তমথলতনয়াম েতপরাইট
অযাথক্টর (“DMCA”), আবতশযেতা অনুসাথর লঙ্ঘথনর অতভথোথ পা াথনা গনাটিথস সাডা তেই, োর মথিয,
গেখাথন েোেে গসখাথন লঙ্ঘন েরা োেচেলাথপর আওতায় োো উপেরর্টিথে সতরথয় গেওয়া বা তা লাভ
েরার অতিোর অিম েরাও অন্তভুচ ক্ত োথে।
েতে আপতন সত্ তবশ্বাথস মথন েথরন গে আপনার োজটি এমনভাথব নেল েরা হথে োথত িন্থস্বথত্ত্বর লঙ্ঘন
হথে বা আপনার গবৌতদ্ধে সম্পতির অতিোর অনযোয় SMG Services-এ বা SMG Services-এর মািযথম
লঙ্ঘন েরা হথয়থে, তাহথল হয় তর্ঠি তলথখ আপনার োবী বা লঙ্ঘথনর গনাটিসটি আমাথের DMCA এথজন্টথে
পা ান:
DMCA Agent
Service Management Group, LLC
1737 McGee Street
Kansas City, MO 64108
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বা ইথমল েথর:
privacyofficer@smg.com

আপনার তবজ্ঞতপ্তথত গেন তনম্নতলতখত তেযগুতল অন্তভুচ ক্ত োথে:
a. গে অতিোরটি লঙ্ঘন েরার অতভথো েরার হথে গসটির এেথর্টিয়া মাতলথের হথয় োজ েরথত
অনুথমাতেত গোন বযতক্তর বাস্ততবে বা ইথলেেতনে স্বাির;
b. িন্থস্বত্ত্ব োো গে োজটি লঙ্ঘন েরা হথয়থে বথল োবী েরা হথে গসটির শনাক্তেরর্, বা েতে এেে
তবজ্ঞতপ্তথত এেে অনলাইন সাইথট তবতবি িন্থস্বত্ত্ব োো োজথে অন্তভুচ ক্ত েরা হয়, তাহথল সগ ই
সাইথট এইরেম োথজর এেটি তনথেচ শোরী তাতলো;
c. গে উপেরর্টি লঙ্ঘন েরা হথে লঙ্ঘনোরী োথজর অিীন বথল োবী েরা হথে গসটির শনাক্তেরর্,
এবং গেটিথে সরাথত হথব বা গেটি লাভ েরার অতিোর অিম েরথত হথব তার শনাক্তেরর্ এবং
পতরথেবা প্রোনোরীথে তবেয়টির স্থানতনর্চয় েরাথনার পথি পেচাপ্ত তেয;
d. পতরথেবা প্রোনোরীর তরফ গেথে অতভথো োরী পথির সাথে গো াথো েরার মত পেচাপ্ত তেয
গেওয়া, গেমন ঠিোনা, গটতলথফান নম্বর, এবং উপলভয োেথল, ইথমল ঠিোনা োথত অতভথো োরী
পথির সাথে গো াথো েরা গেথত পাথর;
e. এেটি বয়ান োথত গলখা োথে গে অতভথো োরী সতেো তনথয় মথন েথরন গে অতভথো েরা
পদ্ধততথত তবেয়টি বযবহার েরা িন্থস্বথত্ত্বর মাতলে, তার এথজন্ট বা আইথন অনুথমাতেত নয়; এবং
f. এেটি বয়ান োথত গলখা োথে গে তবজ্ঞতপ্তথত োো তেয তনভুচ ল, এবং তমেযা শপে গেওয়ার শাতস্তর
অিীথন, অতভথো োরী পি গসই তবথশে অতিোথরর মাতলথের হথয় োজ েরথত অনুথমাতেত গে
অতিোরটি ভঙ্গ েরার অতভথো গতালা হথে।
আমাথের DMCA এথজন্ট শুিুমাত্র এমন গনাটিস এবং অনুসন্ধাথনই সাডা গেথবন গেগুতল DMCA-র
আবতশযেতার সাথে সঙ্গততসািন েথর। আরও তথেযর জনয www.copyright.gov গেখুন।

17. কযারলষফারিত য়াি আবারসকষিি জিয র্েয
েযাতলথফাতনচয়া তসতভল গোে গসেশন 1789.3-এর অিীথন, আমাথের তরফ গেথে তনম্নতলতখত উপথভাক্তা
তবেয়ে তেযগুতল েযাতলথফাতনচয়ার আবাতসেথের গেওয়া আবতশযে:
a. SMG Services Service Management Group, LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO
64108-র দ্বারা র্াতলত এবং/অেবা মাতলোনাভু ক্ত। SMG-র সাথে গো াথো েরার গফান নম্বর
হল 1-800-764-0439;
b. অনযোয় স্পষ্ট্ েথর বলা না োেথল, SMG Services তনখরর্ায় গেওয়া হথব;
c. SMG Services তনথয় গোন অতভথো োতখল েরথত বা SMG Services তনথয় আরও তেয গপথত,
Service Management Group, LLC-গত এেটি তর্ঠি পা ান: Data Protection Officer, 1737
McGee Street, Kansas City, MO 64108 -এ বা ইথমল েথর আমাথের সাথে গো াথো েরুন
privacyofficer@smg.com (তবেয় তহসাথব “েযাতলথফাতনচয়া গরতসথেন্ট তরথোথয়স্ট” েোটি তলখুন)।
আপতন তর্ঠি তলথখও 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814 এ অবতস্থত
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েযাতলথফাতনচয়ার উপথভাক্তা গসবা তবভাথ র অতভথো সহায়তা ইউতনথট গো াথো েরথত পাথরন
অেবা গটতলথফাথন 916.445.1254 বা 800.952.5210 নম্বথর গো াথো েরথত পাথরন।
18. রবরবধ
a. সংতশ্লষ্ট্ সাইথট তাতলোভু ক্ত এই শতচ াবলী এবং গ াপনীয়তা নীততগুতলথত আপনার ও SMG-র মথিয
োো এখাথন গেওয়া তবেথয়র উপর তে গবাঝাপডা হথয়থে তার সবটাই োেথব।
b. এই শতচ গুতল ইংথরজীথত গলখা হথয়থে। এই ইংথরজী ভাোর র্ু তক্তটি সব তেে গেথে তনয়ির্ েরথব।
অনয গোন ভাোয় এই র্ু তক্তটির অনয গোন সংস্করর্ গবথরাথল তা শুিুমাত্র সুতবিাথেচ েরা হথব এবং
উভয় পথির োথরার গিথত্রই বািযতামূলে হথব না।
c. এই শতচ াবলী SMG, এবং আপনার উিরাতিোরী এবং আথরাতপতথের গিথত্র েোিথম সুতবিা তেথত
োেচের ও বািযতামূলে হথব।
d. এই শতচ াবলীটি SMG-র দ্বারা আথরাতপত হথত পাথর, তেন্তু আপতন SMG-র আ াম তলতখত সম্মতত
োডা গসগুতল অনয োথরার োথে আথরাপ েরথত পারথবন না।
e. েতে এই শতচ াবলীর গোন তবিান বলবথতর অথো য বা অববি হথয় োয়, তাহথল অবতশষ্ট্ তবিানগুতল
এমনভাথব োেচের হথত োেথব গেন গসই বলবত্ অথো য বা অববি বথন্দাবস্তগুতল বযবহারই েরা
হয়তন।
f. েতে SMG বা আপতন এই শতচ াবলীর অিীথন গোন বািযতা পূরর্ েরথত বযেচ হন, এবং অপর পি
গোনরেম বািযবািেতা বলবত্ েথর না, তাহথল গোনথিথত্রই বলবত্ েরার বযেচতা গেথে
বাধ্েবািেতাটির োড গবাঝায় না এবং অনয গোন গিথত্র গসটি বলবত্ েরা গরাি েরথব না।
g. এই শতচ াবলীথত এমন তেেু ই গনই ো SMG-গে বা আপনাথে এথে অপথরর এথজন্ট বা প্রতততনতি বা
গেৌে অংশীোর বা সহথো ী বথল র্য েরাথব।
h. েতেথোন পথির তরথফ শতচ াবলীর তবিাথনর জনয ঘটনা তনয়িথর্র বাইথর োওয়ার জনয SMG বা
আপতন এই শতচ াবলীর অিীথন গোন বািযতা পালন েরথত না পাথরন তাহথল িততিস্ত পথির
োেচসম্পােন তবলথম্বর পবচ বা এইরেম গিথত্র োজ না েরথত পারার সময় পেচন্ত বাডাথনা হথব।
i. তশথরানাম এবং তশথরাতলতপগুতল শুিুমাত্র স্বােথন্দযর জনযই গেওয়া আথে।

প্রশ্ন আষি?
েতে আপনার বযবহাথরর এই শতচ াবলী তনথয় বা SMG Services তনথয় গোন প্রশ্ন োথে, তাহথল অনুিহ েথর
privacyofficer@smg.com-এ আমাথের সাথে গো াথো েরুন।
আপতন আমাথেরথে এখাথনও তলখথত পাথরন:
Service Management Group, LLC
দ্রষ্ট্বয: Data Protection Officer
1737 McGee Street
Kansas City, MO 64108
®/TM trademarks © Service Management Group, LLC 2017. সবচস্বত্ব সংরতিত।
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