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ন্যাশন্াল ই-সাইকেল স্কিকের দক্ষতা ও আত্মস্কিশ্বাকসর সসশন্  

এিং ইকেকের জন্য শততািলী 

22 ডিসেম্বর 2022 

েরােডর 

 

1. ভূডিকা 

 

1.1. ন্যাশন্াল ই-োইসকল ডিি (“ডিি”)-এর অধীসন্ একটি ‘মিডকিং োইডলিং ইজিয়ার’ ইসভন্ট (“ইসভন্ট”) 

এর িন্য আপন্ার বুডকিংসয়র মেসে এই শর্তাবলী প্রস ািয।  

 

1.2. ইসভসন্ট একটি িায়গা েিংরেণ করার িাধযসি, আপডন্ এটি ডন্জির্ কসরসেন্ ম  আপডন্ এই 

ইসভসন্ট ম াগ ডিসর্ চান্ এবিং আিরা আপন্াসক ইসভসন্ট ভডর্ত করসর্ এবিং আপন্ার পৃথক বুডকিং 

ডন্জির্করসণ ম াডির্ ইসভসন্ট বযবহাসরর িন্য আপন্াসক একটি ববিুযডর্ক োইসকল (“ই-

োইসকল”), আনু্িাডিক েরঞ্জাি এবিং েিংস ািন্গুডল েরবরাহ করসর্ েম্মর্ হসয়ডে।   

 

1.3. ইসভন্ট ও আপন্ার একটি ই-োইসকল বযবহার এবিং েরবরাহ করা আনু্িাডিক েরঞ্জাসির বযবহার 

(লাইি, লক এবিং মহলসিি েহ) েব তাডধক 2  ণ্টার মবডশ স্থায়ী হসব ন্া এবিং এগুসলা আপন্াসক 

ডবন্ািূসলয প্রিান্ করা হসব।  

 

1.4. ইসভন্ট বুডকিং করা এবিং আিাসির বুডকিং িযাসন্িসিন্ট ডেসেসির প্রােডিক বাসে টিক ডচহ্ন মিওয়ার 

দ্বারা, আপডন্ এই শর্তাবলী (“শর্তাবলী”) মিসন্ চলসর্ এবিং আবদ্ধ হসর্ েম্মর্ হন্।  

 

1.5. একটি ই-োইসকসলর িন্য ম সকাসন্া ঋসণর মেসে পৃথক শর্তাবলী প্রস ািয হসর্ পাসর,  া আিরা 

আপন্াসক আলািাভাসব েরবরাহ করসবা। 

 

1.6. অনু্গ্রহপবূ তক িসন্ রাখসবন্ ম  আপডন্  ডি এই শর্তাবলীর ম সকাসন্া একটি লঙ্ঘন্ কসরন্, র্াহসল 

আিরা আপন্াসক ইসভসন্ট প্রসবসশর অনু্িডর্ ডিসর্ অস্বীকার করসর্ পাডর এবিং/অথবা আপন্াসক 

ইসভন্ট মেসে ম সর্ বাধয করসর্ পাডর।   

 

2. আিাসির ও ডিি েম্পডকতর্ র্থয 

 

2.1. আিরা োইডলেে িয যডরিং লাব (োইডলিং ইউসক ডহোসব বযবো করডে) মকাম্পাডন্ ন্ম্বর 25185 ডন্সয় 

ইিংলযান্ড ও ওসয়লসে অন্তভয তক্ত ও ডন্বডির্ এবিং িার্বয ন্ম্বর 1147607 ডন্সয় ইিংলযান্ড ও ওসয়লসে 

িার্বয প্রডর্ষ্ঠান্ ডহোসব ডন্বডির্ এবিং িার্বয ন্ম্বর SC042541 ডন্সয় িিলযাসন্ড ডন্বডির্  ার 

ডন্বডির্ অডিে Parklands, Railton Road, Guildford, Surrey GU2 9JX-মর্ ("োইডলিং ইউসক")। 

 

2.2. িন্েসচর্ন্র্া এবিং মবাঝাপো বৃজদ্ধ করা এবিং ই-োইসকল গ্রহণসক ত্বরাডির্ করাই এ ডিিটির 

লেয। ডিিটি প্রিাসন্র িন্য আিরা ডিপািতসিন্ট ির ট্রান্সসপািত মথসক অথ তায়ন্ মপসয়ডে। 

 

2.3. এই শর্তাবলী, আপন্ার ই-োইসকল, ইসভন্টেিূহ এবিং/অথবা ডিি েম্পডকতর্ ম সকাসন্া প্রসের 

বযাপাসর আপডন্ আিাসির োসথ ইসিইল কসর ম াগাস াগ করসর্ পাসরন্ এই টিকান্ায়: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 
 

3. ইসভসন্ট িায়গা েিংরেণ করা 

 

3.1. মকাসন্া ইসভসন্ট একটি িায়গা েিংরেণ করসর্, আপন্াসক অবশযই: 

3.1.1. 18 বের বা র্ার মবডশ বয়েী হসর্ হসব (অনু্গ্রহপবূ তক িসন্ রাখসবন্ ম  আিাসির ডকেয  ই-হাব 

আিাসির ইসভসন্ট বাবা-িার েম্মডর্ োসপসে 16-এর মবডশ বয়েীসির অিংশগ্রহসণর অনু্িডর্ 

মিয়  া একটি পুরণ করা বাবা-িার েম্মডর্ িসি ত ন্ডথভযক্ত থাকা আবশযক); 

3.1.2. একিন্ িে ও ম াগয োইডলে হসর্ হসব;  

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
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3.1.3. ডন্জির্ করসর্ হসব ম  বুডকিং প্রজিয়া চলাকালীন্ আপন্ার মিওয়া েকল র্থয েটিক, েম্পূণ ত 

এবিং ডবভ্রাডন্তকর ন্য়; 

3.1.4. এই শর্তগুসলার বযাপাসর েম্মডর্ ডিসর্ হসব। 

 

3.2. ইসভসন্ট অিংশ মন্ওয়ার িন্য আপন্ার বুডকিং-এর অনু্সরাধ প্রর্যাখযান্ করার বযাপাসর আিাসির 

পরি ইচ্ছাোধীন্র্া রসয়সে। 

 

3.3. ইসভসন্ট উপডস্থর্ থাকার েিয় আপন্াসক অবশযই আপন্ার পডরচসয়র প্রিাণ প্রিান্ করসর্ হসব 

(ম িন্, ড্রাইডভিং লাইসেন্স, পােসপািত, ইউসক বাসয়াসিটট্রক মরডেসিন্স পারডিি (BRP), অযাোইলাি 

মরজিসেশন্ কািত (ARC), ন্ন্-ইউসক িার্ীয় পডরচয়পে ইর্যাডি অথবা একিন্ 

কিী/NHS/ডশোথী একটি কি তসেে বা ডশো মকসে ডবর্রণ করা মকাসন্া ইসভসন্টর িন্য আইডি 

পাে), এবিং আপন্াসক অবশযই আপন্ার োসথ আপন্ার বুডকিং ডন্জির্করণ ন্ডথ আন্সর্ হসব। 

িসিা আইডি পেন্দন্ীয়, র্সব আিরা ইউটিডলটি ডবল, কাউজন্সল িযাে ডবল বা বযািংক মেিসিন্টও 

গ্রহণ করসবা  ডি আপন্ার মকাসন্া িসিা আইডি ন্া থাসক এবিং এটি আপন্ার পুসরা ন্াি এবিং 

টিকান্া মিখায়। 

 

3.4. আপন্ার বুডকিং ডন্জির্করসণ বডণ তর্ র্াডরখ এবিং েিসয় ইসভন্টটি শুরু এবিং মশি হসব। 

 

3.5. প তসবেণ ও িূলযায়সন্র উসেসশয, ইসভন্ট বুডকিং অবশযই স্বর্ন্ত্রভাসব করা উডচর্। প্রডর্টি বুডকিং 

শুধুিাে বুডকিং ডন্জির্করসণর ডভডিসর্ ন্াি ডন্জির্কৃর্ বযজক্তর িন্য ববধ এবিং আপডন্ প্রডর্টি 

ইসভসন্ট শুধুিাে একিন্সক বকু করসর্ পারসবন্। েসন্দহ এোসন্ার িন্য, অিংশগ্রহণকারীরা 

একাডধক ইসভসন্ট ম াগিাসন্র ম াগয। 

 

3.6. আপডন্ আিাসির প তসবেণ এবিং িূলযায়ন্ প্রজিয়ায় অিংশগ্রহণ করসর্ েম্মর্ হসবন্,  ার িসধয 

একটি প্রাক-ইসভন্ট িডরপ এবিং িুটি ইসভন্ট-পরবর্ী িডরপ অন্তভয তক্ত রসয়সে। আপডন্ মবন্াসি এই 

িডরসপ অিংশ ডন্সর্ পাসরন্। 

 

3.7. ইসভসন্ট আপন্ার অিংশগ্রহসণর পর, োইডলিং ইউসক বা ডিপািতসিন্ট ির ট্রান্সসপাসিতর িূলযায়ন্ 

অিংশীিার, ডেয়ার (Steer), আপন্াসক ডিি, ইসভন্ট এবিং এসর্ আপন্ার অিংশগ্রহসণর োসথ 

েম্পডকতর্ আরও গসবিণায় অিংশ ডন্সর্ আিন্ত্রণ িান্াসর্ আপন্ার োসথ ম াগাস াগ করসর্ পাসর। 

 

4. আপন্ার বাধযবাধকর্ােিূহ 

 

4.1. একটি ইসভসন্ট ম াগিান্ করার েিয়, আপন্াসক অবশযই: 

4.1.1. এই শর্তাবলী ও প্রস ািয েকল আইন্ মিসন্ চলসর্ হসব; 

4.1.2. ই-োইসকল ও অন্য মকাসন্া েরঞ্জাি  ুজক্তেির্ এবিং িাডয়ত্বশীলভাসব বযবহার করসর্ হসব;  

4.1.3. আিাসির ইসভন্ট-এর কিীসির মিওয়া েকল ডন্সিতশ অনু্োসর ই-োইসকল এবিং অন্য মকাসন্া 

েরঞ্জাি বযবহার করসর্ হসব;   

4.1.4. আিাসির ইসভন্ট-এর কিীসির দ্বারা আপন্াসক মিওয়া েকল স্বাস্থয ও ডন্রাপিা ডন্সিতশাবলী 

এবিং ডন্সিতডশকা অনু্েরণ করসর্ হসব; এবিং  

4.1.5. ইসভন্ট-এর কিীসির এবিং অন্যান্য অিংশগ্রহণকারীসির োসথ ডবন্য়ী এবিং শ্রদ্ধার োসথ 

আচরণ করসর্ হসব এবিং ইসভসন্ট ইসভন্ট-এর কিীসির দ্বারা প্রিি ম  মকাসন্া ডন্সিতশ বা ডন্য়ি 

মিসন্ চলসর্ হসব। 

 

4.2. একটি ইসভসন্ট ম াগিান্ করার েিয়, আপন্ার  া  া অবশযই করা উডচর্ ন্য়: 

4.2.1. ই-োইসকল বা আপন্াসক মিওয়া অন্য মকাসন্া উপািান্, েরঞ্জাি এবিং আনু্িাডিক েডর্, 

ডবকৃর্ বা ভািংচযর করা; 
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4.2.2. মরডেিং, োন্ট বা টট্রক রাইডিিংসয়র িন্য ই-োইসকল বযবহার করা; 

4.2.3. অযালসকাহল, কো ওিুধ বা অন্যান্য ওিুসধর প্রভাসব থাকা অবস্থায় ইসভসন্ট উপডস্থর্ হওয়া; 

4.2.4. আিাসির প্রকাশয অনু্িডর্ োোই ইসভসন্টর অবস্থান্, ই-োইসকল, মকাসন্া অিংশগ্রহণকারী 

বা আিাসির প্রডশেক(মির) েডব মর্ালা; 

4.2.5. আিাসির েুস্পষ্ট অনু্িডর্ োো আপন্ার মিাবাইল মিান্ বযবহার করা; 

4.2.6. অোিাজিক, অভদ্র, বণ তবািী, ম ৌন্র্াবািী, আপডিকর বা আিিন্াত্মক উপাসয় (র্সব শুধু 

এসর্ই েীিাবদ্ধ ন্য়) এিন্ একটি পদ্ধডর্সর্ আচরণ করা  া অন্যসির উসদ্বগ, অপরাধ বা 

কসষ্টর কারণ হসর্ পাসর বা এিন্ভাসব আচরণ করা  া আিাসির ইসভন্ট োি বা অন্য মকাসন্া 

অিংশগ্রহণকারী িন্য হয়রাডন্িূলক হসর্ পাসর। 

 

4.3. ইসভসন্টর মশসি, আপন্াসক অবশযই আিাসির কাসে ই-োইসকল এবিং েরবরাহ করা উপািান্, 

আনু্িাডিক বা অন্যান্য েরঞ্জািগুডল ইসভসন্টর েিয় আপন্াসক েরবরাহ করা একই অবস্থায় 

ডিডরসয় ডিসর্ হসব। 

 

4.4.  ডি আিাসির  ডি িসন্ হয় ম  আপন্ার আচরণ আপডিকর, মবআইডন্, হুিডকস্বরূপ, 

অপিান্িন্ক, অনু্প ুক্ত, েডর্র কারণ হসর্ পাসর, বা অন্যান্য অিংশগ্রহণকারী, ইসভন্ট োি, 

আিাসির মকাসন্া এসিন্ট এবিং/অথবা োধারণ িন্গসণর উপসভাগ, স্বাচ্ছন্দয বা ডন্রাপিা ন্ষ্ট কসর, 

অথবা  ডি আপডন্ অন্যথায় এই শর্তাবলী লঙ্ঘন্ কসরন্ মেসেসে আিরা আিরা আিাসির পরি 

ডবসবচন্ার ডভডিসর্, ইসভসন্ট আপন্ার অিংশগ্রহণসক প্রর্যাখযান্ করার এবিং/অথবা আপন্াসক 

ইসভন্ট মথসক েডরসয় মিওয়ার অডধকার েিংরেণ কডর। এর িসধয এিন্ভাসব কাি করা অন্তভয তক্ত  া 

েম্পডির েডর্র কারণ হয় বা হসর্ পাসর (ই-োইসকল েহ, র্সব এিা শুধু এসর্ই েীিাবদ্ধ ন্য়)। 

 

4.5. উপসরর ধারা 4.4-এ বডণ তর্ পডরডস্থডর্ অনু্ ায়ী আপন্াসক মকাসন্া ইসভন্ট মথসক েডরসয় মিওয়া হসল 

আপন্াসক মকাসন্া েডর্পূরণ প্রিান্ করা হসব ন্া, এবিং আিরা আপন্ার বা আপন্ার িসলর মকাসন্া 

েিসেযর কাে মথসক ভডবিযসর্র মকাসন্া ইসভন্ট (বা অনু্রূপ)-এর িন্য আসরা মকাসন্া বুডকিং 

প্রর্যাখযান্ করার অডধকার েিংরেণ কডর। 

 

4.6. আিরা আপন্ার দ্বারা েিং টির্ মকাসন্া েডর্, মলাকোন্, ডবলম্ব বা বযসয়র িন্য িায়ী ন্ই, অথবা 

আপডন্ ইসভসন্ট োসথ আন্সর্ পাসরন্ এিন্ মকাসন্া েম্পি, েম্পডি, বস্তু বা অনু্রূপ আইসিসির 

েডর্, চয ডর বা েডর্র িন্য আিরা িায়ী ন্ই। েসন্দহ এোসন্ার িন্য, আিরা আপন্ার প্রডর্ আিাসির 

িায়বদ্ধর্াসক বাি ডিই ন্া বা েীিাবদ্ধ কডর ন্া ম খাসন্ এটি করা মবআইডন্ হসব।  ম িন্, এই 

শর্তাবলীর মকান্ ডকেয ই আিাসির অবসহলার কারসণ িৃর্য য বা বযজক্তগর্ আ াসর্র িন্য, বা প্রর্ারণা 

বা প্রর্ারণািূলক ভযল উপস্থাপসন্র িন্য, বা অন্য ম সকান্ ডবিসয়র িন্য  া বাি মিওয়া আিাসির 

িন্য মবআইডন্ বা মবআইডন্ হসব র্ার িন্য আিাসির িায়সক এডেসয়  ায় ন্া বা েীিাবদ্ধ কসর ন্া। 

 

5. ডন্রাপিা ও েুরো 

 

5.1. আিরা চাই আিাসির ইসভসন্ট অিংশগ্রহণ করার েিয় আপন্ার একটি ডন্রাপি এবিং উপসভাগয 

অডভজ্ঞর্া মহাক। আিরা অনু্সরাধ করডে ম  উপসরর 4.1 ও 4.2 ধারায় বডণ তর্ আিাসির শর্তাবলী 

মিসন্ চলার পাশাপাডশ, আপডন্ ইসভসন্টর েিয় ের্কতর্া এবিং ভাসলা ডবসবচন্া কাসি লাগান্ এবিং 

আিরা িৃঢ়ভাসব পরািশ ত ডিই ম  আপডন্ মহলসিি পডরধান্ করসবন্ এবিং আিাসির ইসভন্টগুডলসর্ 

অিংশগ্রহণ করার েিয় উপ ুক্ত েুরো েরঞ্জাি এবিং মপাশাক বযবহার করসবন্৷  

 

5.2. আপডন্ স্বীকার করসবন্ ম  োইসকল চালাসন্াসর্ ঝুুঁ ডক রসয়সে এবিং ডন্জির্ করসবন্ ম  আপডন্ 

একিন্ িে োইডলে ড ডন্ ইসভসন্ট ডন্রাপসি এবিং িাডয়সত্বর োসথ োইসকল চালাসবন্। আপডন্ 

শারীডরকভাসব ডন্রাপসি ই-োইসকল বযবহার করসর্ েেি র্া ডন্জির্ করার িন্য আপডন্ িায়ী 

এবিং আপডন্ স্বীকার করসেন্ ম  আপডন্ ডন্সির ঝুুঁ ডকসর্ রাইি করসেন্। 
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5.3. আিাসির ইসভন্টগুডলর একটিসর্ ম াগিান্ করার েিয় আপন্ার বযজক্তগর্ জিডন্েপে আপন্ার 

ডন্সির িাডয়ত্ব। 

 

5.4. আিাসির একটি ইসভসন্ট ম াগিাসন্র আসগ আপন্ার দ্বারা েকল প্রােডিক ডচডকৎো র্থয অবশযই 

আিাসিরসক েরবরাহ করসর্ হসব এবিং আপডন্ উপডস্থর্ থাকার িন্য উপ ুক্ত এবিং েসু্থ আসেন্ র্া 

ডন্জির্ করা একিাে আপন্ারই িাডয়ত্ব। আপডন্ অডন্জির্ হসল, ইসিইল দ্বারা আিাসির োসথ 

ম াগাস াগ করুন্ এই টিকান্ায়: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org.  

 

6. বিতন্ ও বডহষ্কার 

 

6.1. আপডন্  ডি মকাসন্া েিসয় এই শর্তাডি (ধারা 4.1 ও 4.2 এর অধীসন্ আিাসির বযবহাসরর শর্তাবলী 

এসর্ অন্তভয তক্ত, ডকন্তু শুধু এসর্ই েীিাবদ্ধ ন্য়) এবিং/অথবা মকাসন্া প্রস ািয আইন্ মিসন্ ন্া চসলন্, 

র্াহসল ম  মকাসন্া ইসভন্ট মথসক আপন্াসক বাি মিওয়ার িন্য এই শর্তাবলীর অধীসন্ আিাসির 

অডধকার এর অডর্ডরক্ত আিরা এই ডিসি আপন্ার অিংশগ্রহণসক বাি ডিসর্ বা স্থডগর্ করসর্ পাডর। 

 

6.2. ম খাসন্ এই ধরসন্র অ-েম্মডর্ একটি অপরাধিূলক প্রকৃডর্র হসর্ পাসর,  ার িসধয ই-োইসকসলর 

চয ডর (ডকন্তু শুধু এসর্ই েীিাবদ্ধ ন্য়) অন্তভয তক্ত, আিরা ডবিয়টি উসেখ করার এবিং েকল প্রােডিক 

র্থয পুডলসশর কাসে প্রকাশ করার অডধকার েিংরেণ কডর। পুডলশ করৃ্তক প্রাপ্ত র্থয (আিাসির কাে 

মথসক মহাক বা রৃ্র্ীয় মকাসন্া পে মথসক মহাক) আপন্াসক ডিিটিসর্ অিংশগ্রহণ মথসক বাি ডিসর্ 

বা স্থডগর্ করসর্ বযবহার করা ম সর্ পাসর। 

 

6.3. আপন্াসক ডিি মথসক বাি মিওয়া বা স্থডগর্ করা হসল আিরা আিাসির ডন্িস্ব ডবসবচন্ার ডভডিসর্ 

আপন্ার ইসভন্ট বুডকিং বাডর্ল করসর্ পাডর। 

  

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
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7. িায় ও ডবিা     

 

7.1. ইসভসন্ট আপন্ার বযবহাসরর েিয় ই-োইসকল এবিং ম সকাসন্া আনু্িাডিক েরঞ্জাি আিাসির 

িাডলকান্াধীন্ (বা প্রস ািয মেসে আিাসির অিংশীিারসির েম্পডি) থাকসব। 

 

7.2. ইসভন্ট চলাকালীন্ বযবহাসরর িন্য ই-োইসকল এবিং আপন্াসক প্রিি অন্য ম সকাসন্া উপকরসণর 

মলাকোন্, চয ডর বা েডর্র িন্য আপডন্ িায়ী থাকসবন্। 

 

7.3. আিাসির  ুজক্তেির্ ডন্য়ন্ত্রসণর বাইসর েিং টির্  িন্ােিূসহর কারসণ এই শর্তাবলীর অধীসন্ 

আিাসির মকান্ও বাধযবাধকর্া েম্পািন্ করসর্ মকাসন্া ডবলম্ব বা বযথ তর্ার িন্য আিরা িায়ী বা 

িায়বদ্ধ ন্ই। 

 

7.4. টিয়ার ই-োইসকসলর োসথ প্রিি Qi (ওয়যারসলে) চাজিতিং এবিং/অথবা মিাবাইল মিান্ মহাল্ডাসরর 

অকা তকাডরর্া বা ত্রুটির িন্য আিরা িায়বদ্ধ বা িায়ী ন্ই, কারণ ইসভন্টগুসলা ডন্ডিতষ্ট কি তসেসে 

মথসক অনু্টষ্ঠর্ হসচ্ছ। 

 

7.5. ইসভসন্টর োসথ েম্পডকতর্ িন্োধারসণর িায়িডন্র্ ডবিা বিায় রাসখ োইডলিং ইউসক।  

 

8. র্থয েুরো 

 

8.1. ডকভাসব আিরা আপন্ার বযজক্তগর্ র্থয বযবহার করসর্ পাডর র্া আিাসির মগাপন্ীয়র্া ন্ীডর্ (ডন্সচ 

ডলঙ্ক মিওয়া আসে) ডন্য়ন্ত্রণ কসর। অনু্গ্রহপূব তক মগাপন্ীয়র্া ন্ীডর্িালা  ত্নেহকাসর প তাসলাচন্া 

করুন্। 

https://www.cyclinguk.org/article/making-cycling-e-asier-privacy-notice  
 

9. বাডর্লকরণ 

 

9.1. আপডন্ bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org টিকান্ায় ইসিইসলর িাধযসি আিাসির 

োসথ ম াগাস াগ কসর আপন্ার ইসভন্ট বুডকিং েিংসশাধন্ বা বাডর্ল করসর্ পাসরন্ 

  

9.2. আপডন্ মকাসন্া ইসভন্ট বুডকিং অন্য মকাসন্া বযজক্তর ন্াসি স্থান্ান্তর করসর্ পারসবন্ ন্া বা বুডকিং 

ডন্জির্করসণ র্াডলকাভযক্ত ন্াি পডরবর্তন্ করসর্ পারসবন্ ন্া। 

 

9.3. ডিিটি চলিান্ থাকার উপর আপন্ার ইসভন্ট বুডকিং শর্তোসপে। আিরা ডিি েিাডপ্ত, প্রডর্কূল 

আবহাওয়া বা ডন্রাপসি ইসভন্ট প্রডর্ডবধাসন্ অেির্া েহ (র্সব র্া শুধু এসর্ই েীিাবদ্ধ ন্য়) 

ম সকাসন্া কারসণ আপন্ার করা ম সকান্ ইসভন্ট বুডকিং বাডর্ল করার অডধকার েিংরেণ কডর। 

 

10. অডভস াগ 

 

10.1. এই শর্তাবলী, আপন্ার বুডকিং, বা ইসভন্ট েম্পসকত আপন্ার  ডি মকাসন্া প্রে থাসক বা আপডন্ 

 ডি মকাসন্া অডভস াগ করসর্ চান্, র্াহসল অনু্গ্রহপূব তক আিাসির োসথ ইসিইসলর িাধযসি 

ম াগাস াগ করুন্: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org  

 

11. হালন্াগািকরণ 

 

11.1. আিরা েিসয় েিসয় এই শর্তাবলী পডরবর্তন্ বা হালন্াগাি করসর্ পাডর। 

 

12. অন্যান্য 

 

12.1. আপন্াসক অবশযই  র্ র্াোর্াডে েম্ভব (এবিং মকাসন্া মকাসন্া মেসে, ইসভসন্টর র্াডরসখর 

আসগ) আিাসির োসথ ইসিইসলর িাধযসি ম াগাস াগ কসর আপন্ার ম াগাস াসগর ডবশি ডববরণ 

https://www.cyclinguk.org/article/making-cycling-e-asier-privacy-notice
mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
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পডরবর্তসন্র ডবিসয় আিাসির অবডহর্ করসর্ হসব: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org. 
 

12.2. আপডন্ ও আিরা োো এই চয জক্তসর্ অন্য মকাসন্া পে মন্ই। অন্য মকাসন্া বযজক্তর এই 

শর্তাবলী প্রসয়াগ করার মকাসন্া অডধকার থাকসব ন্া। 

 

12.3. এই শর্তাবলীর অধীসন্ আপডন্ আপন্ার মকাসন্া অডধকার অন্য মকাসন্া বযজক্তর কাসে 

হস্তান্তর বা বরাে করসর্ পারসবন্ ন্া। 

 

12.4. এই শর্তাবলীর প্রডর্টি অনু্সচ্ছি আলািাভাসব পডরচাডলর্।  ডি মকাসন্া আিালর্ বা েিংডিষ্ট 

করৃ্তপে ডেদ্ধান্ত মন্য় ম  এই শর্তগুডলর িসধয ম সকাসন্া একটি মবআইডন্, র্সব অবডশষ্ট 

অনু্সচ্ছিগুডল প্রস ািয পডরিাসণ (এবিং মেই অনু্ ায়ী বযাখযা করা) পূণ ত েির্াবান্ এবিং কা তকর 

থাকসব। 

 

12.5. এই শর্তাবলীর অধীসন্ মকাসন্া অডধকার বা ডবধান্ কা তকর করসর্ বযথ ত হওয়ার দ্বারা এরুপ 

অডধকার বা ডবধান্ পডরর্যািয হসব ন্া।  

 

12.6. এই শর্তাডি অন্য মকাসন্া ভািায় অনু্ডির্ হসল এবিং শর্তাবলীর েিংিরণগুডলর িসধয মকাসন্া 

অেিডর্ থাকসল এই ইিংসরজি ভািার েিংিরণটি অগ্রাডধকারস াগয হসব৷ 

 

12.7. এই শর্তাবলী ইিংডলশ ও ওসয়লশ আইন্ দ্বারা ডন্য়ডন্ত্রর্ হয় এবিং আিাসির িসধয শর্তগুসলা 

েম্পসকত মকাসন্া ডবসরাধ মিখা ডিসল র্া ইিংডলশ ও ওসয়লশ আিালসর্ শুন্াডন্ হসব। 
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