
1 

ন্যাশন্াল ই-সাইকেল স্কিম - ই-সাইকেল ঋকের শর্তাবলী 

22 ডিসেম্বর 2022 

েরােডর 

 

1. ভূডিকা 

 

1.1. আিাসের কাছ থেসক ন্যাশন্াল ই-োইসকল ডিি ("ডিি") এর আওতায় প্রেত্ত থেসকাসন্া 

আনু্ষাডিক ও েংেুক্ত উপকরণ েহ আপন্ার বৈেুযডতক ৈাইোইসকল ("ই-োইসকল") ঋণ গ্রহসণর 

থেসে এই শততগুসলা প্রসোজ্য।  

 

1.2. আপন্ার ৈুডকং ডন্শ্চিতকরসণর ডৈৈরণ অনু্োসর আপডন্ ঋণ ডন্সত চান্ এৈং আিরা আপন্াসক ই-

োইসকল ঋণ ডেসত েম্মত হসয়ডছ।   

 

1.3. ই-োইসকল এৈং েরৈরাহকৃত আনু্ষাডিক উপকরসণর (লাইট, লক, থহলসিট, চাজ্তার েহ) ঋণ 1 

িাসের থৈডশ স্থায়ী হসৈ ন্া এৈং আপন্াসক থকাসন্া চাজ্ত ছাড়াই ঋণটট থেওয়া হসৈ।  

 

1.4. ই-োইসকল ঋণ ডন্সয় ও আিাসের ৈুডকং িযাসন্জ্সিন্ট ডেসেসির েংডিষ্ট ৈাসে টটক ডচহ্ন ডেসয় 

আপডন্ এই শততাৈলী ("শততাৈলী") থিসন্ ডন্সয়সছন্ ও থে অনু্োয়ী চলসৈন্। 

 

1.5. আিরা আপন্ার জ্ন্য পৃেকভাসৈ থে ইসভন্টগুসলা রাখসৈা থেগুসলাসত আপন্ার উপডস্থডতর জ্ন্য 

পৃেক ডন্য়ি ও শততাৈলী প্রসোজ্য হসত পাসর।   

 

1.6. অনু্গ্রহ কসর িসন্ রাখসৈন্ থে এই শততাৈলীর থকাসন্া একটট লঙ্ঘন্ করসল আিরা আপন্াসক ই-

োইসকল ঋণ ন্াও ডেসত পাডর ৈা আপন্াসক থেওয়া ঋণটট ৈাডতল করসত পাডর।    

 

2. আিাসের ও ডিি েম্পডকতত তেয 

 

2.1. আিরা োইডিেে টয যডরং িাৈ (োইডিং ইউসক ডহোসৈ ৈযৈো করডছ) থকাম্পাডন্ ন্ম্বর 25185 

ডন্সয় ইংলযান্ড ও ওসয়লসে অন্তভয তক্ত ও ডন্ৈডিত এৈং োতৈয ন্ম্বর 1147607 ডন্সয় ইংলযান্ড ও 

ওসয়লসে োতৈয প্রডতষ্ঠান্ ডহোসৈ ডন্ৈডিত এৈং োতৈয ন্ম্বর SC042541 ডন্সয় িটলযাসন্ড ডন্ৈডিত 

োর ডন্ৈডিত অডিে Parklands, Railton Road, Guildford, Surrey GU2 9JX-থত ("োইডিং 

ইউসক")। 

 

2.2. এই ডিিটটর লেয হল জ্ন্েসচতন্তা ও থৈাধগিযতা ৈশৃ্চি করা এৈং ই-োইসকল ধারণাসক ত্বরাডিত 

করা। ডিিটট প্রোসন্র জ্ন্য আিরা ডিপাটতসিন্ট ির ট্রান্সসপাটত থেসক অে তায়ন্ থপসয়ডছ। 

 

2.3. আপডন্ এই শততাৈলী, আপন্ার ই-োইসকল এৈং/অেৈা এই ডিি েংক্রান্ত থেসকাসন্া অনু্েিাসন্র 

জ্ন্য আিাসের োসে ইসিইসল থোগাসোগ করসত পাসরন্: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org  
 

3. ই-োইসকল ঋণ 

 

3.1. ই-োইসকল ঋণ থপসত হসল আপন্াসক অৈশযই: 

 

3.1.1. 18 ৈছর ৈা তার থৈডশ ৈয়েী হসত হসৈ (অনু্গ্রহ কসর িসন্ রাখসৈন্ থে আিাসের ডকছয  ই-

হাসৈ 16 ৈছসরর থৈডশ ৈয়েীসেরসকও অংশগ্রহসণর অনু্িডত থেওয়া হয়, তসৈ থেসেসে তাসের 

কাসছ একটট পূরণকৃত অডভভাৈক েম্মডত িরসি তাসের ডপতািাতার েম্মডত ন্ডেভযক্ত োকসত 

হসৈ); 

 

3.1.2. একজ্ন্ েে ও থোগয োইডিে হসত হসৈ;  
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3.1.3. ডন্শ্চিত করসত হসৈ থে আপন্ার প্রেত্ত থকাসন্া তেয ভযল, ডৈভ্রাডন্তকর ৈা অেম্পূণ ত ন্য়; 

 

3.1.4. ডিসি অংশগ্রহসণর জ্ন্য আসৈেন্ করসত হসৈ ও আিাসের অনু্সিােন্ থপসত হসৈ, 

আিাসের োসে ডন্ৈডিত হসত হসৈ এৈং আিাসের দ্বারা অনু্সিাডেত হসত হসৈ (থেসকাসন্া 

থোগযতার শতত পরূণ েহ) এৈং ৈুডকং ডন্শ্চিতকরসণর রডেে োকসত হসৈ; এৈং 

 

3.1.5. এই শততগুসলার ৈযাপাসর েম্মডত ডেসত হসৈ। 

 

3.2. আিরা আিাসের একক ডৈসৈচন্ার ডভডত্তসত আপন্ার ই-োইসকল ঋসণর আসৈেন্ প্রতযাখযান্ 

করার অডধকার েংরেণ কডর। 

 

3.3. আপন্াসক আপন্ার পডরচসয়র প্রিাণ ডেসত হসৈ (থেিন্, ড্রাইডভং লাইসেন্স, পােসপাটত, ইউসক 

ৈাসয়াসিটট্রক থরডেসিন্স পারডিট (BRP), অযাোইলাি থরশ্চজ্সেশন্ কািত (ARC), ন্ন্-ইউসক 

ন্যাশন্াল আইডি কািত অেৈা কি তসেে ৈা ডশো থকসে থকাসন্া ইসভসন্টর জ্ন্য ডৈতরণ করা 

কিী/ডশোেী আইডি পাে); ই-োইসকল েংগ্রসহর েিয় টিকান্ার প্রিাণ (ইউটটডলটট ডৈল, কাউশ্চন্সল 

টযাে ডৈল, ৈযাংক থেটসিন্ট)।  িসটা আইডি অগ্রাডধকারসোগয, তসৈ থেটট ন্া োকসল আিরা 

ইউটটডলটট ডৈল, কাউশ্চন্সল টযাে ডৈল ৈা ৈযাংক থেটসিন্টও গ্রহণ করসৈা েডে থেখাসন্ আপন্ার 

পূণ ত ন্াি ও টিকান্া োসক। আপডন্ েডে আপন্ার কি তসেসে থকাসন্া টটয়ার ই-োইসকল ঋণ ডন্সয় 

োসকন্ (থেিন্ থকাসন্া NHS কি তসেে), তাহসল আপন্াসক অৈশযই আপন্ার কাসজ্র আইডি ৈা 

NHS িসটা আইডি প্রোন্ করসত হসৈ। আপন্াসক অৈশযই আপন্ার ৈুডকং ডন্শ্চিতকরণ োসে 

আন্সত হসৈ।   

 

3.4. আপন্ার ৈুডকং ডন্শ্চিতকরসণর তাডরসখ ঋণটটর থিয়াে শুরু হসৈ এৈং আপডন্ থে স্থান্ থেসক ই-

োইসকলটট ডন্সয়সছন্ থেই স্থাসন্ ডন্ধ তাডরত তাডরসখ আিাসের কাসছ ই-োইসকলটট থিরত ন্া থেওয়া 

পে তন্ত ঋণটট চলসৈ ("থলান্ ডপডরয়ি")। 

 

3.5. ৈুডকং ডন্শ্চিতকরসণর তাডরসখর 48 ঘণ্টার িসধয ই-োইসকল েংগ্রহ করসত হসৈ, থেটট করসত ৈযে ত 

হসল ৈুডকং আপন্াআপডন্ ৈাডতল হসয় োসৈ। 

 

3.6. ই-োইসকসলর েটিক আকার ডন্ৈ তাচন্ করার োডয়ত্ব আপন্ার। েংগ্রসহর েিয় আিাসের কিীরা ই-

োইসকসলর েটিক আকার ও ডিটটং পরীো করসৈন্। েডে আিাসের কিীরা িসন্ কসরন্ থে ই-

োইসকসলর আকার ৈা ডিটটং েটিক ন্য়, তাহসল আিরা ঋণটট প্রতযাখযান্ করসত পাডর। ৈুক করা 

ই-োইসকলটট থকাসন্া ডৈকল্প পছসের োসে অেলৈেল করসত আিরা ৈাধয ন্ই। 

 

3.7. কি তসেসে থকাসন্া টটয়ার ই-োইসকল ঋণ ডন্সয় োকসল আপন্ার জ্ন্য অনু্সেে 3.6 প্রসোজ্য ন্য়। 

টটয়ার ই-োইসকসলর আকার একটাই। 

 

3.8. ঋসণর শুরুসত ই-োইসকল েংগ্রহ করার েিয় ঋসণর অৈস্থান্ থছসড় োওয়ার আসগই আপন্াসক 

থেসখ ডন্সত হসৈ ও েম্মত হসত হসৈ থে ই-োইসকলটট ভাল অৈস্থায় আসছ। 

 

3.9. আপন্াসক অৈশযই ই-োইসকলটটসক পডরষ্কার কসর, ৈযাটাডর েম্পূণ তভাসৈ চাজ্ত কসর এৈং আপডন্ 

থে অৈস্থায় েংগ্রহ কসরডছসলন্ থেই অৈস্থায় (এই শততাৈলী থিসন্ ৈযৈহার করার িসল স্বাভাডৈক 

েডত ৈযতীত) থিরত ডেসত হসৈ। 

 

3.10. আপডন্ েডে আপন্ার কি তসেে থেসক থকাসন্া টটয়ার ই-োইসকল ঋণ থন্ন্, তাহসল আপডন্ 

ৈাডড়সত থেটটর ৈযাটাডর চাজ্ত করসত পারসৈন্ ন্া।  কি তসেসেই থেটট চাজ্ত করসত হসৈ। 

 

3.11. ঋসণর থিয়াে থশসষ আপন্াসক অৈশযই আপন্ার ৈুডকং ডন্শ্চিতকরসণ উসেডখত তাডরখ, েিয় ও 

স্থাসন্ ই-োইসকল ও অন্যান্য আনু্ষাডিক উপকরণ থিরত ডেসত হসৈ। েডে ঋসণর থিয়াসের থশষ 

ডেসন্ ৈা তার আসগ ই-োইসকল (অন্যান্য আনু্ষাডিক উপকরণ েহ) আিাসের কাসছ থিরত 

থেওয়া ন্া হয়, তাহসল ডন্সচর ধারা 5 অনু্োয়ী আিরা ডৈলম্ব ডি ৈোসন্ার অডধকার েংরেণ কডর। 
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3.12. আপডন্ জ্ন্ প্রডত থকৈল একটট ই-োইসকল ৈকু করসত পারসৈন্ এৈং ডিসির েিয়কাসলর জ্ন্য 

শুধুিাে একটট ই-োইসকল ঋসণর অনু্সিােন্ রসয়সছ (পরপর / পুন্রাৈতৃ্ত / পুন্রাৈৃডত্ত ৈুডকং 

অনু্সিাডেত ন্য় এৈং থেগুসলা আপন্াআপডন্ ৈাডতল হসয় োসৈ)। 

 

3.13. আপডন্ আিাসের পে তসৈেণ ও িূলযায়ন্ প্রশ্চক্রয়ায় অংশ ডন্সত েম্মডত ডেসেন্, োর িসধয একটট 

ঋণ-পূৈ তক ও েুটট ঋণ-পরৈতী জ্ডরপ অন্তভয তক্ত রসয়সছ। আপডন্ থৈন্াসি এই জ্ডরসপ অংশ ডন্সত 

পাসরন্।  

 

3.14. ডিিটটসত আপন্ার অংশগ্রহসণর েূে ধসর, োইডিং ইউসক ৈা ডিপাটতসিন্ট ির ট্রান্সসপাসটতর 

িূলযায়ন্ েহসোগী, ডেয়ার, আপন্াসক এই ডিি ও এসত আপন্ার অংশগ্রহণ েংক্রান্ত আসরা 

গসৈষণায় অংশ ডন্সত আিন্ত্রণ জ্ান্াসন্ার জ্ন্য আপন্ার োসে থোগাসোগ করসত পাসর। 

 

3.15. আপডন্ আপন্ার ৈুডকং পডরচালন্া করসত, আপন্ার ডৈন্ািূসলযর োইডিং ইউসক েেেযপে প্রোন্ 

করসত (ধারা 10.5 থেখুন্) এৈং আিাসের পে তসৈেণ ও িূলযায়ন্ জ্ডরপগুসলা অযাসেে করসত 

আিাসের কাছ থেসক প্রসয়াজ্ন্ীয় ডচটিপে পাসৈন্ (ধারা 3.13 থেখুন্)। 

 

4. আপন্ার ৈাধযৈাধকতােিূহ 

 

4.1.  ই-োইসকল ৈযৈহার করার েিয়, আপন্াসক অৈশযই: 

4.1.1. এই শততাৈলী ও প্রসোজ্য েকল আইন্ থিসন্ চলসত হসৈ; 

4.1.2. হাইওসয় থকাি থিসন্ চলসত হসৈ; 

4.1.3. েকল ট্রাডিক েংসকত ও ডেগন্যাল থিসন্ চলসত হসৈ; 

4.1.4. ৈযৈহার করার আসগ ডন্শ্চিত করসত হসৈ থে ই-োইসকলটট রাস্তায় চালাসন্ার থোগয (প্রডতৈার 

ৈযৈহার করার আসগ টায়ার, থেক, েযািল ও থৈল ৈযৈহার করার জ্ন্য উপেুক্ত তা ডন্শ্চিত করা 

েহ); 

4.1.5. েুশ্চক্তেিতভাসৈ ও োডয়ত্বশীলতার োসে ই-োইসকল ৈযৈহার করসত হসৈ; 

4.1.6. আিাসের এৈং/অেৈা প্রস্তুতকারসকর থেওয়া থেসকাসন্া ডন্সেতশন্া অনু্োসর ই-োইসকল 

ৈযৈহার করসত হসৈ; 

4.1.7. ই-োইসকসলর ডলডেয়াি ৈযাটাডরর ভাল েত্ন ডন্শ্চিত করসত হসৈ: চাশ্চজ্তংসয়র ৈযাপাসর 

আিাসের ৈা প্রস্তুতকারসকর থেওয়া ডন্সেতশন্া অনু্েরণ করসত হসৈ (টটয়ার ই-োইসকলটট 

ৈযৈহারকারীরা চাজ্ত ডেসত পারসৈন্ ন্া); ৈযাটাডরটটসক অডতডরক্ত তাপিাোর কাসছ ডন্সত 

পারসৈন্ ন্া; ৈযাটাডরটট হাত থেসক থিলসত পারসৈন্ ন্া ৈা থকাসন্াভাসৈ থটম্পাডরং করসত 

পারসৈন্ ন্া এৈং শুধুিাে ই-োইসকলসক পাওয়ার ডেসত ৈযাটাডরটট ৈযৈহার করসত হসৈ। েডে 

ৈযাটাডর েডতগ্রস্ত হয়, তাহসল অনু্গ্রহ কসর আিাসেরসক ইসিইসলর িাধযসি অৈডহত করুন্: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org  

4.1.8. ই-োইসকলটটর থখয়াল রাখুন্; এৈং 

4.1.9. ই-োইসকলটটসক ৈযৈহার করা ন্া হসল ৈা এর পাসশ ন্া োকসল ডন্রাপসে তালা ডেসয় রাখুন্: 

একটট ডন্রাপে জ্ায়গায়, একটট ডন্ডেতষ্ট ৈস্তুর োসে ও েরৈরাহকৃৃ্ ত লসকর োহাসেয। েডে 

আপডন্ কি তসেসের জ্ন্য টটয়ার ই-োইসকল ঋণ থন্ন্, তাহসল টটয়ার ই-োইসকলগুসলাসক 

থকাসন্া ডন্ডেতষ্ট ৈস্তুর োসে তালা ডেসয় রাখার প্রসয়াজ্ন্ থন্ই৷ 

 

4.2.  ই-োইসকল ৈযৈহার করার েিয় (থেসকাসন্া আনু্ষাডিক উপকরণ েহ) আপডন্ ো ো করসত 

পারসৈন্ ন্া: 

4.2.1. ই-োইসকলটটসক থছসড় ৈা অডন্রাপে অৈস্থায় থরসখ থেসত পারসৈন্ ন্া (উপসরর ধারা 4.1.9 

অনু্োয়ী টটয়ার ই-োইসকল থরসখ োওয়া ৈযতীত); 

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
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4.2.2. িূল উসেশয ছাড়া অন্য থকাসন্া উসেসশয ই-োইসকলটট ৈযৈহার করসত পারসৈন্ ন্া। থেিন্, 

কুডরয়ার থেৈা প্রোন্ ৈা পডরচালন্া অেৈা থকাসন্া ৈযৈোডয়ক উসেসশয আপডন্ এটট ৈযৈহার 

করসত পারসৈন্ ন্া; 

4.2.3. ই-োইসকলটট ডৈশ্চক্র করসত, ধার ডেসত, ভাড়া ডেসত, অন্য কাসরা োসে এটটর িাডলকান্া ভাগ 

করসত ৈা অন্য থকাসন্া ৈযশ্চক্তসক ই-োইসকলটট ৈযৈহার করার অনু্িডত ডেসত পারসৈন্ ন্া; 

4.2.4. ই-োইসকলটটর েডত, ডৈকৃডত োধন্ ৈা ভাংচযর করসত পারসৈন্ ন্া; 

4.2.5. ই-োইসকলটটসত ডন্ম্নডলডখত পডরিাসণর থৈডশ থৈাঝা ৈহন্ করসত পারসৈন্ ন্া: 

(a) েসৈ তাচ্চ 250lb (130kg) - ৈা টটয়ার ই-োইসকসলর জ্ন্য 242lb (110kg); 

(b) োসে শুধুিাে একজ্ন্ ৈযশ্চক্ত ৈেসত পারসৈন্; 

(c)  একটট ঝুডড়সত েসৈ তাচ্চ 20lb (10kg) - ৈা টটয়ার ই-োইসকসলর জ্ন্য 13lb (6kg); 

(d) একটট ঝুডড়সত থকাসন্া প্রাণী, ডশশু ৈা ৈযশ্চক্তসক ডন্সয়; 

4.2.6. ডৈপজ্জন্ক, ঝুুঁ ডকপূণ ত ৈা োহয পোে ত অেৈা আপন্ার এৈং/অেৈা ই-োইসকসলর েডতর 

কারণ হসত পাসর এিন্ থকাসন্া ৈস্তু অেৈা আইসন্ ডন্ডষি থকাসন্া ৈস্তু ৈহন্ করসত পারসৈন্ ন্া; 

4.2.7. থরডেং ৈা োন্ট ৈা টট্রক রাইডিংসয়র জ্ন্য ই-োইসকল ৈযৈহার করসত পারসৈন্ ন্া; 

4.2.8. অযালসকাহল, শশ্চক্তশালী ওষুধ ৈা অন্যান্য ওষসুধর প্রভাসৈ োকসল ই-োইসকল ৈযৈহার করসত 

পারসৈন্ ন্া; 

4.2.9. থটেট করার েিয় ৈা থিাৈাইল থিাসন্ কো ৈলার েিয় ই-োইসকল ৈযৈহার করসত পারসৈন্ 

ন্া; 

4.2.10. ই-োইসকলসক অংশগুসলাসক ডৈশ্চেন্ন ৈা থটম্পাডরং করসত (ৈা থেসকাসন্া উপাসয় এরকি 

ডকছয  করার থচষ্টা করসত) পারসৈন্ ন্া; 

4.2.11.  ই-োইসকসল থকাসন্া আনু্ষাডিক উপকরণ ৈা থট্রইলার েংেুক্ত করসত পারসৈন্ ন্া; 

4.2.12.  অপরাধিূলক কি তকাসে ই-োইসকলটট ৈযৈহার করসত পারসৈন্ ন্া; 

4.2.13.  অোিাশ্চজ্ক কাসজ্ (থেিন্, অন্যসের হয়রাডন্, ঝুুঁ ডক, অপিান্ ৈা কসষ্টর কারণ হয় ৈা হসত 

পাসর এিন্ থকাসন্া কাজ্) ই-োইসকল ৈযৈহার করা োসৈ ন্া; এৈং 

4.2.14.  ই-োইসকলটটসক এিন্ থেসকাসন্া জ্ায়গায় থরসখ োওয়া োসৈ ন্া থেখাসন্ িুটপাে, োইসকল 

থলন্ ৈা রাস্তার িসতা জ্ন্ চলাচসলর িাধযি ৈাধাগ্রস্ত হয়। 

 

5. ই-োইসকল থিরত ডেসত ডৈলম্ব হওয়া ৈা থিরত ন্া থেওয়া 

 

5.1. েডে উপসরর ধারা 3.11 (তাডরখ, েিয় ও স্থান্) অনু্োসর ঋসণর থিয়াসের থশসষ ই-োইসকলটট 

আিাসেরসক থিরত থেওয়া ন্া হয়, তাহসল থিয়াে থশসষ থিরত ন্া থেওয়া প্রডতডেসন্র জ্ন্য 

আপন্াসক ডেন্ প্রডত £50 কসর ডৈলম্ব থিরত ডি (“ডৈলম্ব থিরত ডি”) চাজ্ত করা হসৈ এৈং থেই োসে 

েডে আিাসেরসক ই-োইসকলটট পুন্রুিার ৈা পুন্েতখল করসত হয় তাহসল তার জ্ন্য £200 

পুন্রুিার ডি (“পুন্রুিার ডি”) চাজ্ত করা হসৈ। ডৈলম্ব থিরত ডি £1,500 এ েীডিত োকসৈ এৈং 

আপডন্ প্রেি থেডেন্ আিাসেরসক ই-োইসকলটট থিরত থেসৈন্ থেডেন্ ৈা ঋসণর থিয়াে থশষ 

হওয়ার শ্চেশ (30) ডেন্ পসর ঋণ ডহোসৈ চাওয়া িাে থেটট প্রসেয় হসৈ। 

 

5.2. ডৈলম্ব থিরত ডি ও পুন্রুিার ডি চাজ্ত করা ও পুন্রুিার করার পাশাপাডশ, আিরা ই-োইসকল ও 

আনু্ষাডিক উপকরণ ডৈলসম্ব থিরত থেওয়া ৈা থিরত ন্া থেওয়ার থেসে আিরা আিাসের 

অডধকার েংরেণ কডর োর িসধয আসছ আপন্ার কাছ থেসক ই-োইসকলটট খুুঁসজ্ থপসত ও পুন্েতখল 

করসত পেসেপ থন্ওয়া েহ আপন্ার ডৈরুসি ৈযৈস্থা থন্ওয়া, এৈং/অেৈা পুডলসশর কাসছ অপরাসধর 

থকাসন্া প্রিাণ থেওয়া।  
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6. েুরো 

 

6.1. আিরা চাই ই-োইসকল ৈযৈহার কসর আপডন্ থেন্ একটট ডন্রাপে ও উপসভাগয অডভজ্ঞতা অজ্তন্ 

কসরন্। উপসর ধারা 4.1 ও 4.2-থত ৈডণ তত আিাসের ৈযৈহাসরর শততগুসলা থিসন্ চলা এৈং েতকততা ও 

ভাল ডৈচারেিতা চচতা করার পাশাপাডশ, আিরা েৃঢ়ভাসৈ পরািশ ত ডেই থে আপডন্ প্রেত্ত থহলসিট 

পরুন্ ও ই-োইসকল ৈযৈহার করার েিয় েোেে ডন্রাপত্তা েরঞ্জাি ও থপাশাক ৈযৈহার করুন্ 

(প্রেত্ত লাইট েহ) এৈং আিাসের ডন্সেতডশকা ও ডন্রাপত্তা টটপে থিসন্ চলুন্। 

 

6.2. আপডন্ থিসন্ ডন্সয়সছন্ থে োইসকল চালাসন্ার ঝুুঁ ডক রসয়সছ এৈং ডন্শ্চিত করসছন্ থে আপডন্ 

একজ্ন্ েে োইডিে ডহোসৈ ডন্রাপসে ও োডয়শীলতার োসে োইসকল চালাসৈন্। আপন্াসক 

ডন্শ্চিত করসত হসৈ থে ডন্রাপসে ই-োইসকল ৈযৈহার করসত আপডন্ শারীডরকভাসৈ েেি ও 

আপডন্ ডন্জ্ ঝুুঁ ডকসত োইসকল চালাসৈন্। 

 

7. ৈজ্তন্ ও ৈডহষ্কার 

 

7.1. থে থকাসন্া েিয়, েডে আপডন্ এই শততাৈলী এৈং/অেৈা থকাসন্া প্রসোজ্য আইন্ থিসন্ ন্া চসলন্, 

তাহসল আিরা আপন্াসক ডিিটটসত অংশগ্রহণ এৈং ই-োইসকল ৈযৈহার করা থেসক ৈাে ডেসত ৈা 

ৈডহষ্কার করসত পাডর। 

 

7.2. থেখাসন্ শততাৈলী অিান্য করা থকাসন্া অপরাধিূলক প্রকৃডতর োসে ডিসল োয় (ই-োইসকল চয ডর েহ), 

থেখাসন্ আিরা ডৈষয়টট পুডলশসক অৈডহত করার ও পডুলসশর কাসছ েংডিষ্ট তেয প্রকাশ করার 

অডধকার েংরেণ কডর। এই শততাৈলী ও থকাসন্া প্রসোজ্য আইন্ অিান্য করার ডৈষসয় পুডলসশর 

থেওয়া তসেযর ডভডত্তসত আপন্াসক ডিসি অংশগ্রহণ করা ও ই-োইসকল ৈযৈহার করা থেসক ৈাে 

থেওয়া ৈা ৈডহষ্কার করা হসত পাসর। 

 

7.3. েডে আপন্াসক এই ডিি থেসক ৈাে থেওয়া হয় ৈা ৈডহষ্কার করা হয় তসৈ আিরা আপন্ার ই-

োইসকসলর ঋণ ৈাডতল করসৈা এৈং আপন্াসক আপন্ার ৈুডকং ডন্শ্চিতকরসণ উসেডখত জ্ায়গায় 

অডৈলসম্ব ই-োইসকল (এৈং অন্যান্য আনু্ষাডিক উপকরণ) আিাসেরসক থিরত ডেসত হসৈ, 

অন্যোয় ডৈলম্ব থিরত ডি প্রসোজ্য হসৈ। আপডন্ ই-োইসকল থিরত ডেসত ৈযে ত হসল আিরা 

অন্যান্য পেসেপ থন্ওয়ার অডধকার েংরেণ কডর। 

 

8. েিেযা ও থিরািত 

 

8.1. আপডন্ েডে ই-োইসকল ডন্সয় থকাসন্া েিেযার েম্মুখীন্ হন্, তাহসল অনু্গ্রহ কসর েো দ্রুত ডন্রাপে 

োকসতই ই-োইসকলটট ৈযৈহার করা ৈি করুন্ এৈং অডৈলসম্ব ডন্ম্নডলডখত থেসকাসন্া একটট উপাসয় 

আিাসেরসক অৈডহত করুন্: (ক) bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org, (খ) টটয়ার ই-

োইসকল হসল আপন্ার কি তসেসে; অেৈা (গ) ইভান্স োইসকলসের টিকান্ায় েডে আপডন্ ই-

োইসকলটট ইভান্স োইসকলসের িাধযসি ঋণ তয সল োসকন্। আপডন্ েডে এই জ্াতীয় েিেযার কো 

অৈডহত ন্া কসরন্, তাহসল আিরা থেগুসলার জ্ন্য আপন্াসক োয়ী করসত পাডর৷ 

 

8.2. আিরা ই-োইসকলটট থিরািত করার জ্ন্য েুশ্চক্তেিত প্রসচষ্টা চালাসৈা ৈা েম্ভৈ হসল আসরকটট ই-

োইসকল ডেসয় প্রডতস্থাপন্ করসৈা, তসৈ ডন্ম্নডলডখত থেেগুসলা ছাড়া: 

8.2.1. পাংচার ৈা আন্ডেসটি থচইসন্র (শুধুিাে ন্ন্-টটয়ার ই-োইসকসল) থিরািত ৈা েযািসলর 

োিঞ্জেয, ো আপডন্ েুশ্চক্তেিতভাসৈ ডন্সজ্ টিক করসত পাসরন্; 

8.2.2. ভযল ৈযৈহাসরর কারসণ েডত োধন্। 

 

8.3. আপডন্ েডে আপন্ার কি তসেসে টটয়ার ই-োইসকল ঋণ থন্ন্, তাহসল আপডন্ আন্ডেসটি থচইন্টট 

আৈার ডিট করার থচষ্টা করসৈন্ ন্া।  এর পডরৈসতত, আপন্াসক ৈাইকটট আপন্ার কি তসেসে 

এৈং/অেৈা আিাসেরসক এখাসন্ ইসিইল কসর থিরত ডেসত হসৈ: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org অেৈা আপন্ার কি তসেসে আিাসের 

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
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প্রডতডন্ডধসক জ্ান্াসত হসৈ থে থচইন্টট পুন্রায় ডিট করা প্রসয়াজ্ন্। টটয়ার ই-োইসকসল শক্ত 

রাৈাসরর টায়ার োসক এৈং থেগুসলা পাংচার হসৈ ন্া। 

 

9. েুঘ তটন্া কৈডলত/ েডতগ্রস্ত, হাডরসয় োওয়া ৈা চয ডর হওয়া ই-োইসকল 

 

9.1.  আপন্াসক েডতগ্রস্থ, হাডরসয় োওয়া ৈা চয ডর হওয়া ই-োইসকসলর ৈযাপাসর আিাসেরসক (েো দ্রুত 

েম্ভৈ) ইসিইসলর িাধযসি অৈডহত করসত হসৈ: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 

অেৈা ইভান্স োইসকলসের টিকান্ায় েডে আপডন্ ইভান্স োইসকলসের িাধযসি ঋণটট ডন্সয় োসকন্।  

 

9.2. ই-োইসকল চয ডরর থেসে আপন্াসক ডন্কটস্থ পুডলশ থেশসন্ও ডরসপাটত করসত হসৈ, ডিিটটসত 

আপন্ার জ্ডড়ত োকার ডৈষসয় তাসেরসক অৈডহত করসত হসৈ এৈং ইসিইসলর িাধযসি আিাসেরসক 

ঘটন্ার থরিাসরন্স ন্ম্বসরর একটট কডপ থেইোসে ই-োইসকলটট চয ডরর স্থান্ থেসক িসটাগ্রাডিক 

প্রিাণও ডেসত হসৈ। 

 

9.3.  ই-োইসকল ৈযৈহার করার েিয় েডে আপডন্ থকাসন্া েুঘ তটন্ায় পসড়ন্ ৈা এর িসল েডে কাসরা ৈা 

থকাসন্া ডকছয র েডত ৈা আঘাত পায়, তাহসল আপন্াসক ডন্রাপে েিসয় ই-োইসকল ৈযৈহার করা ৈি 

করসত হসৈ এৈং েুঘ তটন্া ও ই-োইসকসলর েয়েডত েম্পসকত আিাসেরসক ইসিইসলর িাধযসি: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org অেৈা ইভান্স োইসকলসের টিকান্ায় অৈডহত 

করসত হসৈ েডে আপডন্ ইভান্স োইসকলসের িাধযসি োইসকলটট ঋণ ডন্সয় োসকন্। আপডন্ েডে 

থকাসন্া থছাটখাসটা েংঘষ ত েহ থেসকাসন্া েংঘসষ ত জ্ড়ান্, তাহসলও আপন্াসক ডন্কটস্থ পুডলশ 

থেশসন্ ডরসপাটত করসত হসৈ, ডিিটটসত আপন্ার জ্ডড়ত োকার ডৈষসয় তাসেরসক অৈডহত করসত 

হসৈ এৈং পুডলশ ইন্ডেসিন্ট থরিাসরন্স ন্ম্বর েংগ্রহ কসর তার একটট কডপ ইসিইসলর িাধযসি 

আিাসেরসক পািাসত হসৈ। 

 

10. োয় ও ডৈিা 

 

10.1. ঋসণর চলাকাসল ই-োইসকল ও থেসকাসন্া আনু্ষাডিক উপকরণ আিাসের (ৈা প্রসোজ্য 

থেসে আিাসের অংশীোরসের) েম্পডত্ত ডহোসৈ োসক। 

 

10.2. ঋণ চলাকাসল ই-োইসকল ও আিাসের প্রেত্ত থেসকাসন্া আনু্ষাডিক উপকরসণর চয ডর ৈা 

েয়েডতর জ্ন্য আপডন্ োয়ী োকসৈন্। 

 

10.3. আিাসের েুশ্চক্তেিত ডন্য়ন্ত্রণ ৈডহভূতত থেসকাসন্া ঘটন্ার কারসণ আপডন্ এই শততাৈলীর 

থকাসন্া ৈাধযৈাধকতা পালসন্ ৈযে ত হসল ৈা ডৈলম্ব করসল তার জ্ন্য আিরা োয়ৈি ৈা োয়ী োকৈ ন্া। 

 

10.4. টটয়ার ই-োইসকসলর োসে প্রেত্ত Qi (ওয়যারসলে) চাশ্চজ্তং এৈং/অেৈা থিাৈাইল থিান্ 

থহাল্ডাসরর অকাে তকাডরতা ৈা ত্রুটটর জ্ন্য আিরা োয়ৈি ৈা োয়ী ন্ই, কারণ থেগুসলা ডন্ডেতষ্ট 

কি তসেে থেসক ঋণ থন্ওয়া হসয়সছ। 

 

10.5. একৈার আপডন্ ই-োইসকলটট েংগ্রহ কসর ডন্সল, ঋসণর শুরুসত আপডন্ (ডৈন্ািসূলয) ডতন্ 

িাসের োইডিং ইউসক েেেযপে পাসৈন্, োর িসধয তৃতীয় পসের োয় ডৈিা অন্তভয তক্ত রসয়সছ।  ই-

োইসকল ডপক-আপ করার পরপরই আপডন্ েেেযপে েম্পডকতত ডৈস্তাডরত তেয থপসয় োসৈন্। 

আিরা আিাসের ডৈসৈচন্ার ডভডত্তসত েেেযপে প্রস্তাৈ েংসশাধন্ ৈা েেেযপে ৈাডতল করার 

অডধকার েংরেণ কডর। ৈততিান্ োইডিং ইউসক েেেযরা ডিসির িাধযসি ই-োইসকল ঋণ থন্ওয়ার 

কারসণ েেেযপসের থিয়াে ৈৃশ্চি, অডতডরক্ত েেেযপে ৈা েডতপরূসণর িসতা থকাসন্া েুডৈধা পাসৈন্ 

ন্া।  

 

11. তেয েুরো 
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11.1. ডকভাসৈ আিরা আপন্ার ৈযশ্চক্তগত তেয ৈযৈহার করসত পাডর তা আিাসের থগাপন্ীয়তা ন্ীডত 

(ডন্সচ ডলঙ্ক থেওয়া আসছ) ডন্য়ন্ত্রণ কসর। ডকভাসৈ আিরা আপন্ার ৈযশ্চক্তগত তেয ৈযৈহার করসৈা থে 

েম্পডকতত তসেযর জ্ন্য অনু্গ্রহ কসর থগাপন্ীয়তা ন্ীডতটট থখয়াল কসর পড়ুন্। 

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

12. ৈাডতলকরণ 

 

12.1. আপডন্ bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org-এ আিাসের োসে থোগাসোগ 

কসর অেৈা ইভান্স োইসকলসের িাধযসি োইসকলটট ঋণ ডন্সয় োকসল তাসের টিকান্ায় োইসকলটট 

থিরত ডেসয় আপন্ার ই-োইসকসলর ঋণ েংসশাধন্ ৈা ৈাডতল করসত পাসরন্।  

 

12.2. আপন্ার ঋণটট ডিি অৈযাহত োকার শততাধীন্। ডিি থশষ হওয়া েহ (তসৈ এর িসধযই 

েীিাৈি ন্য়) থেসকাসন্া কারসণ আিরা আপন্াসক থেওয়া ঋণটট অডৈলসম্ব ৈাডতল করসত পাডর। েডে 

আপন্ার ঋণটট ৈাডতল করা হয়, তাহসল অডৈলসম্ব আপন্ার ৈুডকং ডন্শ্চিতকরসণ উসেডখত টিকান্ায় 

আপন্াসক ই-োইসকলটট থিরত ডেসত হসৈ। 

 

13. অডভসোগ 

 

13.1. েডে এই শততাৈলী ৈা আপন্ার ঋণ েম্পসকত আপন্ার থকাসন্া প্রশ্ন োসক অেৈা েডে আপডন্ 

থকাসন্া অডভসোগ করসত চান্ তাহসল আিাসের োসে থোগাসোগ করুন্: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 
 

14. হালন্াগােকরণ 

 

14.1. আিরা েিসয় েিসয় এই শততগুসলা হালন্াগাে করসত পাডর। 

 

15. অন্যান্য 

 

15.1. আপন্ার টিকান্ার পডরৈততন্ ৈা প্রেত্ত তসেযর অন্য থেসকাসন্া আপসিট আিাসেরসক (েো 

দ্রুত েম্ভৈ) ইসিইসলর িাধযসি: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org অেৈা ইভান্স 

োইসকলসের টিকান্ায় অৈডহত করসত হসৈ েডে আপডন্ ইভান্স োইসকলসের িাধযসি ঋণটট ডন্সয় 

োসকন্। 

 

15.2. আপডন্ ও আিরা ছাড়া এই চয শ্চক্তসত অন্য থকাসন্া পে থন্ই। অন্য থকাসন্া ৈযশ্চক্তর এই 

শততাৈলী প্রসয়াগ করার থকাসন্া অডধকার োকসৈ ন্া। 

 

15.3. এই শততাৈলীর অধীসন্ আপডন্ আপন্ার থকাসন্া অডধকার অন্য থকাসন্া ৈযশ্চক্তর কাসছ 

হস্তান্তর ৈা ৈরাে করসত পারসৈন্ ন্া। 

 

15.4. েডে এই শততাৈলীর থকাসন্া ডৈধান্ অবৈধ ৈা অপ্রসয়াগসোগয ৈসল ধরা হয়, তসৈ থেই ডৈধান্টট 

ৈাডতল করা হসৈ এৈং আইন্ আনু্োসর ৈাডক ডৈধান্গুসলা েম্পূণ তরূসপ প্রসয়াগ করা হসৈ। 

 

15.5. এই শততাৈলীর আওতায় থকাসন্া অডধকার ৈা ডৈধান্ কাে তকসরর ৈযে ততাসক এই ধরসন্র 

অডধকার ৈা ডৈধাসন্র িওকুি ৈসল ধরা হসৈ ন্া।  

 

15.6. েডে এই শততাৈলী অন্য থকাসন্া ভাষায় অনু্ৈাে করা হয় এৈং শততাৈলীর েংিরণগুসলার িসধয 

থকাসন্া অেিডত োসক, থেই থেসে এই ইংসরশ্চজ্ ভাষার েংিরণটট অগ্রাডধকার পাসৈ৷ 

 

15.7. এই শততাৈলী ইংডলশ ও ওসয়লশ আইন্ দ্বারা ডন্য়ডন্ত্রত হসৈ এৈং আিাসের িসধয শততগুসলা 

েম্পসকত থকাসন্া ডৈসরাধ থেখা ডেসল তা ইংডলশ ও ওসয়লশ আোলসত শুন্াডন্ হসৈ। 
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