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FBS োমকটর্স ইনক., পরবর্তীমর্ত “ককাম্পাগ্রন” গ্রিমসমব উমেখ করা িমর্ত পামর এবং কাস্টোর, গ্রিগ্রন
www.fbs.com এ একটর্ আইগ্রব অ্যাকাউন্ট খুলমব, পরবর্তীমর্ত “ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার” গ্রিমসমব উমেখ
করা িমর্ত পামর, একসামে “দল” গ্রিমসমব উমেখ করা িমব, র্তারা গ্রনমনাক্ত আইগ্রব এগ্রিমেমন্টর আওর্তায়
পড়মবেঃ
-----------

১. সার্জনীন
ব
বর্ধানার্লী
১.১. এই চুক্তক্ত কাস্টোর এগ্রিমেমন্টর একটর্ অ্গ্রবমেদয অ্ংশ।
১.২. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার গ্রিমসমব করক্তিস্টার করমর্ত, আবশযক ক্তিগ্রনসগুমলা িমেেঃ
১.২.১. ককাম্পাগ্রনর ওময়বসাইমর্ পামসানাল
ট
এগ্ররয়া

করক্তিস্টার করা।

১.২.২. এই চুক্তক্ত িিন করা এবং আইগ্রব অ্যাকাউন্ট কখালার ইমেইল গ্রনক্তির্ত করা।
১.২.৩. গ্রনিস্ব একটর্ ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার আইগ্রি নম্বর পাওয়া।
১.২.৪. ককাম্পাগ্রন কিমকামনা সেয় আইগ্রবর পামসানাল
ট
আইগ্রি, অ্েবা অ্নয কিমকামনা প্রোনপত্র
চাওয়ার অ্গ্রিকার রামখ।
১.৩. আইগ্রব অ্যাকাউন্ট কখালার পমর, ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার ককাম্পাগ্রনর ওময়বসাইমর্ উপলব্ধ কিমকামনা
কপ্রামোশমনর উপকরন র্তার ওময়বসাইমর্ বযাবিার করমর্ত পামর, অ্েবা, গ্রিন্ন উপাময় র্তার করফামরল
গ্রলংক বযাবিার করমর্ত পামর।
১.৪. গ্রপ. ১.২ এর শর্তট পূরমের পমর, আইগ্রব অ্যাকাউন্ট সক্তিয় গ্রিমসমব গেয িমব। করক্তিমেশমনর
সেয় ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার প্রদত্ত ইমেইমল অ্মর্ামেটর্ক একটর্ ইমেইল িামব।
১.৫. ককাম্পাগ্রন এবং ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার পারস্পগ্ররক ঐমকয অ্ঙ্গীকারবদ্ধ িমব এই লমযয িা সরাসগ্রর
কাস্টোমরর উমেমশয িমব িারা োমকটমর্ ককাম্পাগ্রন প্রদত্ত কেগ্রিং র্ুযল দ্বারা কেি করমব।
১.৬. একিন ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার এই চুক্তক্তর অ্ঙ্গীকামর আবদ্ধ িমব, গ্রব.দ্র. ককাম্পাগ্রনর িনয
কাস্টোর খুিমব এবং কিাগামব, ও র্তারসামে চুক্তক্তমর্ত উমেগ্রখর্ত ককাম্পাগ্রনর অ্নযানয আইনগন অ্গ্রিকার
এবং দাগ্রয়ত্ব পালন করমব। িখন অ্ঙ্গীকার পালন করমব, িা এই চুক্তক্তমর্ত বগ্রের্তট রময়মে, ইমরাগ্রিউগ্রসং
করাকার শুিু গ্রনমি কাি করমে গ্রকন্তু ককাম্পাগ্রনর িনয কাস্টোর কিাগাড় করমে।
১.৭. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার গ্রনেঃশর্তটিামব এর সম্মগ্রর্ত কদমব কি র্তার কিাগাড়কৃর্ত কাস্টোর সকমল
ককাম্পাগ্রনর ক্লাময়ন্ট।

-------------

২. দমলর সিমিাগ্রগর্তা
২.১. এই চুক্তক্ত দ্বারা ককানিামব কেসংস্থান
ট
সম্পগ্রকর্ত
ট
অ্েবা কিৌেবযাবসার কবাঝামনা িয়না। একিন
ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার ককাম্পাগ্রনর নাে, ককাম্পাগ্রনর কলামগা এবং অ্নযানয কগ্রপরাইর্কৃর্ত উপকরনসেূি িারেমিয
গ্রবজ্ঞাপন, গ্রপ্রগ্রন্টং, গ্রবিমনস কািট, ক াষো, প্রকাশনা রময়মে, র্তা ককাম্পাগ্রনর গ্রলগ্রখর্ত অ্নুেগ্রর্ত োড়া বযাবিার
করমর্ত পারমব না। ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার আলাপআমলাচনায় র্তার কািকলাপ
ট
এবং গ্রনমিমক ককাম্পাগ্রনর ক্লাময়ন্ট
গ্রিমসমব শুিু ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর সুমিাগ সুগ্রবিা বযাবিার করমর্ত পারমব। অ্নয ককান সম্ভাবয পদেিাদা
ট
বযাবিার প্রমিািয নয়। গ্রবমশষিামব ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর িনয ককাম্পাগ্রন প্রদত্ত কপ্রামোশমনর উপকরন
বযাবিামরর অ্গ্রিকার রময়মে।
২.২. কিমকামনা অ্বস্থামর্তই ককাম্পাগ্রন গ্রনমন বগ্রের্তট গ্রবষয়সেূমির দাগ্রয়ত্ব বিন করমব নােঃ
২.২.১. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার কর্তৃক এেন ককান কািকলাপ
ট
িা এই চুক্তক্ত এবং/অ্েবা কাস্টোর এগ্রিমেমন্টর
বাগ্রিমর রময়মে।
২.২.২. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর কিমকামনা কািকলাপ
ট
িা ককাম্পাগ্রন প্রদত্ত সুমিাগ সুগ্রবিার বাইমর।
২.২.৩. ককান র্তৃর্তীয় পমযর ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার কারমন ককান িরমনর যগ্রর্ত।
২.২.৪. ককান দাগ্রব িা ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার এই চুক্তক্তর গ্রপ ৩.১ অ্নুিায়ী পূরে করমর্ত পামরনগ্রন।
Suite 5, Garden City Plaza, Mountain
View Boulevard,BELMOPAN, Belize, C. A.
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২.৩. দলসেূি এই চুক্তক্ত এবং/অ্েবা কাস্টোর এগ্রিমেমন্টর গ্রবিান োনমর্ত বািয িগ্রদ অ্নযোয় বগ্রের্তট এবং
সই করা িময় োমক।

----------------

৩. ইন্ট্রাবিউবসিং ব্রাকান্ট্েে অবধকাে এর্িং দাবিত্ব
৩.১. এই চুক্তক্ত কেমন কনওয়ার পমর, ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর িনয, ককাম্পাগ্রনর পয িমর্ত পুরস্কার প্রদান
করা িমবেঃ
৩.১.১. ককাম্পাগ্রনর িনয প্রচারনা করমল।
৩.১.২. র্তার কদমশর আইমনর আওর্তায়, কিমকামনা কািকলাপ
ট
করমল, ককাম্পাগ্রনর িনয নর্তু ন কাস্টোর
আনার িনয।
৩.১.৩. নর্তু ন কাস্টোরমদর ককাম্পাগ্রনর কািকলাপ,
ট
কসবা, সুগ্রবিা এবং অ্নযানয প্রাসগ্রঙ্গক র্তেয প্রদান।
৩.১.৪. নর্তু ন কাস্টোরমদর ককাম্পাগ্রন সম্পমকট র্তেয, িারেমিয ককাম্পাগ্রনর টিকানা, কিাগামিামগর বেনা,
ট
প্রচগ্রলর্ত এবং গ্রবমশষ শর্তটাবলী িা ককাম্পাগ্রনর কসবার গ্রবিামনর আওর্তায় রময়মে।
৩.১.৫. নর্তু ন কাস্টোরমদর ককাম্পাগ্রনর কমপামরর্
ট
ওময়বসাইর্ (www.fbs.com) এবং এর গিন, কিসকল
র্তেয ওময়বসাইমর্ প্রদান করা িময়মে, ের্তাের্ত এবং প্রময়ািনমবামি, র্তা স্পষ্ট করা।
৩.২. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার এর্ার গ্রনিয়র্তা কদয় কি র্তার কািকলাপ
ট
র্তার অ্বস্থানরর্ত কদমশর আইমনর
আওর্তার েমিয কেমক করমে।
৩.৩. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার র্তার কািকলামপ
ট
ককান িরমনর সেসযা সম্পমকট র্তৎযোৎ ককাম্পাগ্রনমক অ্বগর্ত
করমব।
৩.৪. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর দাগ্রয়ত্ব িমে ককাম্পাগ্রনর িনয কাস্টোর কিাগাড় করা।
৩.৫. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার দ্বারা ক্লাময়ন্ট কিাগাড় করা গেয িমব গ্রনমনাক্ত শর্তটাবলী পূরে িমলেঃ
৩.৫.১. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার প্রদত্ত গ্রবমশষ (করফামরল) গ্রলংক গ্রদময় ক্লাময়ন্ট অ্যাকাউন্ট করক্তিমেশন
করমল।
৩.৫.২. ককান ক্লাময়ন্ট ককাম্পাগ্রনর কামে গ্রলগ্রখর্ত আমবদন করমল কিন র্তামক উমেগ্রখর্ত ইমরাগ্রিউগ্রসং
করাকামরর কামে কদয়া িয়। এই আমবদন িিন িমব িগ্রদ র্তা ক্লাময়মন্টর www.fbs.com এ করক্তিমেশমনর ৭
গ্রদমনর েমিয িময় োমক এবং ক্লাময়ন্ট অ্নয ককান ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর সামে করক্তিমেশন না কমর োমক।
৩.৬. ক্লাময়মন্টর www.fbs.com এ করক্তিস্টার করার ৭ কেগ্রদ
ট বমসর েমিয ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার কর্তৃক
কিাগাড়কৃর্ত ক্লাময়মন্ট গ্রনিুক্ত করার অ্গ্রিকার ককাম্পাগ্রন রামখ। এমযমত্র ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকারমক ক্লাময়ন্ট
কিাগামড়র প্রোন গ্রদমর্ত িমব এবং গ্রপ. ৩.৫ এর চুক্তক্ত অ্নুিায়ী র্তার করক্তিমেশন বযাে ট িময়মে র্তার বযাখযা
গ্রদমর্ত িমব।
৩.৭. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকারমক অ্যািিারর্াইক্তিং কযামম্পইং করমর্ত ককাম্পাগ্রন কর্তৃক অ্নুমোগ্রদর্ত প্রচারনার
উপকরন (গ্রবিমনস কািটসি) বযাবিার করমর্ত িমব।
৩.৮. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার ককাম্পাগ্রনর প্রচারনার িনয ককান িরমনর প্রর্তারনােূলক প্রচারনার পন্থা অ্বলম্বন
করমর্ত পারমব না। গ্রনমনাক্ত পন্থাসেূি িোিেিামব গ্রনগ্রষদ্ধেঃ
৩.৮.১. এগ্রপএস (একটর্ি প্রমোশন গ্রসমস্টে);
৩.৮.২. অ্ননগ্রর্তক (পমোিাগ্র
ট ফক সমের্ত) ওময়বসাইমর্ প্রচারনা;
৩.৮.৩. এেন ওময়বসাইমর্ প্রচারনা, িা ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর কদমশর আইনসম্মর্ত নয়;
৩.৮.৪. স্পযাে এবং স্পযােমিক্তসং;
৩.৮.৫. এেন প্রচারনা িামর্ত সম্পূে ট অ্েবা কসবার গ্রকেু অ্ংশ বাদ কদয়া িময়মে, অ্েবা ঝুুঁগ্রক এবং
কাস্টোর সাগ্রিস
ট সম্পমকট কবাঝামর্ত বযাে;ট
৩.৮.৬. এেন প্রচারনা িামর্ত র্তেয িুলিামব র্তু মল িরা িময়মে অ্েবা ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর কদমশর
আইমনর োনমর্ত বযাে ট িময়মে।
৩.৮.৭. অ্নযানয কিমকামনা কািকলাপ,
ট
িা ককাম্পাগ্রনর সুখযাগ্রর্তমর্ত আ ার্ত কমর;
৩.৮.৮. কিমকামনা িরমনর প্রর্তারনােূলক প্রচারনা।
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৩.৯. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর অ্গ্রিকার কনই কিেঃ

৩.৯.১. “FBS” এবং/অ্েবা এিরমনর ককান কিামেইন করক্তিস্টার এবং বযাবিার করমব, কিেনেঃ fsb,
ffbs, fbss, ইর্তযাগ্রদ।
৩.৯.২. “FBS” এবং/অ্েবা এিরমনর ককান বযাবসা করক্তিস্টার এবং বযাবিার করমব, কিেনেঃ fsb,
ffbs, fbss, ইর্তযাগ্রদ।
৩.৯.৩. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার ককাম্পাগ্রনর ইউআরএল ককান গ্রপগ্রপগ্রস গ্রসমস্টমে (গুগল, ইয়ািু!, লাইি,
ইর্তযাগ্রদ) কযামম্পইমঙ্গ বযাবিার করমর্ত পারমব না, র্তার করফামরল গ্রলংকও না। গ্ররিাইমরক্ট অ্েবা অ্নয ককান
পন্থায় (প্রর্তারোেূলকিামব) কাস্টোর কিাগাড় করা গ্রনগ্রষদ্ধ।
৩.১০. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর কাস্টোমরর সামে আগ্রেক
ট সম্পকট োকমর্ত পারমব না (এরেমদ্ধ ফান্ড িিন,
বযাংক ওয়যার অ্েবা কািট, ইর্তযাগ্রদ)।
৩.১১. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর ককাম্পাগ্রনর কািকলাপ
ট
এবং/অ্েবা র্তেয, িা ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর িনয
উপলব্ধ র্তার কগাপনীয়র্তা বিায় রাখমর্ত বািয।
৩.১২. এেন ককান র্তেয িা ককাম্পাগ্রনর িনয প্রগ্রর্তকূল (ঝুুঁগ্রকপূে)ট অ্বস্থার সৃটষ্ট করমর্ত পামর, ইমরাগ্রিউগ্রসং
করাকামরর কসসম্পমকট ককাম্পাগ্রনমক র্তৎযোৎ অ্বগর্ত করমর্ত িমব।
৩.১৩. ক্লাময়ন্ট িগ্রদ ককাম্পাগ্রনর কাে কেমক ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার সম্পমকট ককান দাগ্রব কমর োমক,
কসমযমত্র ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকারমক র্তার সোিান গ্রনমির করমর্ত িমব।
৩.১৪. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর দাগ্রয়ত্ব কি ক্লাময়ন্টমদর কাস্টোর এগ্রিমেন্ট সাইন করার আমগ র্তামদর স্টক
এসমচঞ্জ কেগ্রিমঙ্গর ঝুুঁগ্রক সম্পমকট অ্বগর্ত করা।
৩.১৫. ককাম্পাগ্রন ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকারমক ককান িরমনর সুপাগ্ররশ এবং/অ্েবা ক্লাময়ন্টমদর কেগ্রিং কািকলাপ
ট
সম্পমকট উপমদশ এবং/অ্েবা োমেক্তি, অ্েবা ককান পন্থা অ্বলম্বন িা ক্লাময়মন্টর গ্রসদ্ধামের ওপর প্রিাব
কফমল র্তার পরােশ ট কদয়না। এিরমনর পরােশ ট অ্েবা উপমদমশর ফলাফমলর িনয ককাম্পাগ্রন ককান িরমনর
দায়িার বিন করমব না।
৩.১৬. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর গ্রেগ্রিয়ামর্ত পাবগ্রলমকশন অ্েবা অ্ংশিিন, অ্েবা সিমিাগ্রগর্তা, গ্রনউিমলর্ার
অ্েবা কনার্ পািামনা, অ্েবা খবমরর কাগি, েযাগাক্তিন, ব্লগ, ইন্টারমনর্ কফারাে অ্েবা অ্নযানয গেোিযে
ককান িরমনর েযামর্গ্ররয়াল গ্রলখমর্ত সিমিাগ্রগর্তা করা, িা ককাম্পাগ্রনর সুখযাগ্রর্তমর্ত আ ান িামন, র্তা করার ককান
অ্গ্রিকার কনই।
৩.১৭. ক্লাময়মন্টর সামে ককান িরমনর সম্পমকট িড়ামনার আমগ, ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকারমক র্তার স্টযার্াস
এবং সুমিাগ সুগ্রবিা সম্পমকট ক্লাময়ন্টমক অ্বগর্ত করমর্ত বািয।

-------------

৪. ব্কাম্পাবনে অবধকাে ও দাবিত্ব
৪.১. এই চুক্তক্তমর্ত উমেগ্রখর্ত শর্তট অ্নুিায়ী ককাম্পাগ্রন ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকারমক সিায়র্তা প্রদামন বাগ্রির্ত।
৪.২. চুক্তক্ত অ্নুিায়ী ককাম্পাগ্রন ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকারমক পুরস্কৃর্ত করমব।
৪.৩. গ্রিগ্রলং এবং গননার দাগ্রয়ত্ব ককাম্পাগ্রনর। ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর আমবদন অ্নুিায়ী ককাম্পাগ্রন োমস
সমবাচ্চ
ট
৪ বার কেমির গ্ররমপার্ট প্রদান করমব, িগ্রদ না অ্নয গ্রকেু গ্রনগ্রদটষ্ট কমর কদয়া িময় োমক।
৪.৪. কাস্টোর এগ্রিমেমন্ট বগ্রের্তট শর্তটাবলী অ্নুিায়ী ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার দ্বারা কিাগাড় করা ক্লাময়মন্টর
গ্ররময়ল অ্যাকাউন্ট খুলমর্ত ককাম্পাগ্রন বাগ্রির্ত।
৪.৫. ককাম্পাগ্রন ক্লাময়ন্টমদর ককাম্পাগ্রন প্রদত্ত লগইন এবং পাসওয়ািট গ্রদময় গ্ররময়ল অ্যাকাউমন্ট কেমির
কািকলামপর
ট
সুগ্রবিা গ্রদমর্ত বাগ্রির্ত।
৪.৬. ক্লাময়মন্টর কেমির গ্রিসাবরযমনর সকল দাগ্রয়ত্ব ককাম্পাগ্রনর
৪.৭. ক্লাময়ন্ট আকষমের
ট
িনয চালামনা কযামম্পইং এবং কপ্রামোশমনর ফলাফমলর সম্পূে ট গ্ররমপার্ট পার্ট নামরর
কাে কেমক চাওয়ার অ্গ্রিকার রামখ।
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৪.৮. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার গ্রিমসমব করক্তিস্টার করার পমর ৯০ গ্রদমনর েমিয ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার িগ্রদ
৫িন সক্তিয় ক্লাময়ন্ট না কিাগাড় করমর্ত পামর র্তািমল ককাম্পাগ্রন এই চুক্তক্ত খাগ্ররি করার অ্গ্রিকার রামখ।
৪.৯. পার্ট নামরর আকগ্রষর্তট ক্লাময়ন্টমদর র্তাগ্রলকা কেমক এক বা একাগ্রিক ক্লাময়ন্ট বাদ কদওয়ার অ্গ্রিকার
ককাম্পাগ্রন রামখ।
৪.১০. িগ্রদ ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার চুক্তক্তর ককান শর্তট োনমর্ত বযাে ট িয়, কসমযমত্র ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর
ক্লাময়মন্টর র্তাগ্রলকা কেমক ক্লাময়ন্ট বাদ কদওয়ার অ্গ্রিকার রামখ ককাম্পাগ্রন।
৪.১১. ক্লাময়মন্টর কেি দ্বারা কম্পাগ্রনমর্ত সম্পন্ন কািকলামপর
ট
ওপর ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার পুরস্কৃর্ত িমে িা
চুক্তক্তমর্ত বগ্রের্তট রময়মে, কসসম্পমকট ক্লাময়ন্টমক িানামনার অ্গ্রিকার রামখ ককাম্পাগ্রন।
৪.১২. যগ্রি ক াম্পাগ্রন কপমেন্ট গ্রিমেে কেম
িামে জগ্রির্, র্াহমল ক াম্পাগ্রনর উক্ত ক্লাময়ন্টম
ক্লাময়মন্টর ি ল ইমরাগ্রিউগ্রিিং করা ামরর
র্াহমল পার্ট নামরর

ক ান বার্টা পায় কয িমেহভাজন ক্লাময়ন্ট প্রর্ারণােূল
ইমরাগ্রিউগ্রিিং করা ার কেম

গ্রেশন বাগ্রর্ল

পৃে

াযক্রমের
ট

রার অগ্রি ার রময়মে এবিং উক্ত

রারও। এর্া যগ্রি প্রোগ্রনর্ হয় কয ক্লাময়ন্ট প্রর্ারনা

মরগ্রন,

গ্রেশন কেরর্ কিয়া হমব।

৪.১৩. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার র্তার শর্তটাবলী পূরে করমর্ত বযাে ট িমল ককাম্পাগ্রন এই চুক্তক্ত বাগ্রর্তল করার
অ্গ্রিকার রামখ।

------------

৫. ইন্ট্রাবিউবসিং ব্রাকান্ট্েে সুন্ট্ াগসুবর্ধাে সীমার্দ্ধতা
৫.১. ককাম্পাগ্রনর গ্রলগ্রখর্ত অ্নুেগ্রর্ত বযার্তীর্ত, ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর িনয গ্রনমনাক্ত কািকলাপ
ট
গ্রনগ্রষদ্ধেঃ
৫.১.১. ককাম্পাগ্রনর নামে ককান িরমনর অ্ঙ্গীকার কদওয়া, অ্েবা ককাম্পাগ্রনমক ককান িরমনর অ্ঙ্গীকামর
আবদ্ধ করা।
৫.১.২. ককান িরমনর গ্রনিয়র্তা এবং/অ্েবা কো কদয়া; ককাম্পাগ্রন দ্বারা গ্রনিাগ্রট রর্ত কিমকামনা চুক্তক্তর গ্রিগ্রত্তমর্ত
কিমকামনা িরমনর কপমেমন্টর গ্রববৃগ্রর্তদান করা।
৫.২. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর িনয গ্রনগ্রষদ্ধেঃ
৫.২.১ কপ্রামো েযামর্গ্ররয়ামলর ককামি পগ্ররবর্তটন আনা, িা ককাম্পাগ্রন দ্বারা প্রদান করা িময়মে, িা পামসানাল
ট
এগ্ররয়ামর্ত উপলব্ধ। পগ্ররবর্তটমনর গ্রবষয়টর্ িগ্রদ িরা পমড়, র্তািমল ককাম্পাগ্রন চুক্তক্ত এবং ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর
পুরস্কার বাগ্রর্তল করার অ্গ্রিকার রামখ।
৫.৩. গ্রপ. ৫.১ এবং ৫.২ কর্ত বগ্রের্তট সীোবদ্ধর্তা সক্তিয় িমব িখন চুক্তক্ত সাযর িমব এবং ৫ বের পমর
চুক্তক্ত বাগ্রর্তল এবং অ্কািকর
ট
িমব।
৫.৪. িগ্রদ, ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর চুক্তক্ত (িারেমিয অ্ননুমোগ্রদর্ত কািকলাপ
ট
এবং গ্রববৃগ্রর্ত উমেখয)
অ্নুসরমনর বযাের্তার
ট
কারমন, ককাম্পাগ্রন আইনর্তিামব অ্গ্রিিুক্ত িয়, ককাম্পাগ্রনর সকল খরচ (যগ্রর্ত)
ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকারমক বিন করমর্ত িমব। এমযমত্র ককাম্পাগ্রনর যগ্রর্ত গ্রিমসমব কিমকামনা খরচমক িরা িমব
িারদ্বারা র্তার অ্গ্রিকার এবং প্রিাব (আসল যগ্রর্ত) গ্রফগ্ররময় আনার িনয আর র্তারসামে সম্ভাবয লামির যগ্রর্তও
িা ককাম্পাগ্রন সািারনর্ত করমর্ত পারমর্তা সািারনিামব কিিামব বযাবসা পগ্ররচালনা করা িয় কিখামন গ্রনমিমদর
প্রিাব এবং বযাবসাগ্রয়ক খযাগ্রর্তর যগ্রর্ত গ্রেমলানা এবং িা িময়মে ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর চুক্তক্ত অ্নুসরমনর
বযাের্তার
ট
কারমন। ককাম্পাগ্রন দ্বারা গ্রনিাগ্রট রর্ত যগ্রর্তপূরমের অ্মেরট পগ্ররোমনর ওপর ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর
করাকামরর বাদানুবামদর ককান অ্গ্রিকার োকমব না।
৫.৫. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার িগ্রদ এই চুক্তক্ত িঙ্গ কমর, র্তািমল ককাম্পাগ্রনর র্তার আইগ্রব এবং গ্ররময়ল
অ্যাকাউন্ট ব্লক করার অ্গ্রিকার রামখ ির্তগ্রদন পিে
ট না যগ্রর্তপূরে সম্পন্ন িয়। ককাম্পাগ্রনর এই অ্গ্রিকার
রময়মে কি ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর কারমন িওয়া যগ্রর্ত র্তার ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর পুরস্কার অ্েবা অ্নয
কিমকামনা কপআউর্ িা এই চুক্তক্ত এবং/অ্েবা অ্নয কাস্টোর এগ্রিমেমন্ট উমেগ্রখর্ত রময়মে, র্তার কেমক
যগ্রর্তপূরে করমব।
৫.৬. িগ্রদ ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর িার্া র্তার করফামরমলর (কিেন, টিকানা, ইমেইল, কফান, আইগ্রপ
এমেস, ইর্তযাগ্রদ) িার্ার সামে গ্রেমল িায় র্তািমল কসই করফামরলমক ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর র্তাগ্রলকা িমর্ত
Suite 5, Garden City Plaza, Mountain
View Boulevard,BELMOPAN, Belize, C. A.
Tel:+501-822-2990
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বিটন করা িমব। িগ্রদ একই আইগ্রপ এমেস িমর্ত দুই বা র্তমর্তাগ্রিক অ্যাকাউন্ট চালামনা িময় োমক, র্তামদর
অ্যাগ্রফগ্রলময়র্ গ্রিমসমব (অ্মর্া করফামরল) িরা িমব, র্তামর্ত কেমির িনয ককান পুরস্কার কদয়া িমব না।
৫.৭. পার্ট নার অ্যাকাউন্ট িমর্ত ফান্ড উমত্তালমনর আমগ, পার্ট নার কিসকল ক্লাময়ন্ট িমর্ত পার্ট নার কগ্রেশন
কপময় োমক, র্তামদর সকমলর পামসানাল
ট
এগ্ররয়া কিগ্ররগ্রফমকশমনর দাগ্রব করার অ্গ্রিকার ককাম্পাগ্রন রামখ।

-------------

৬. ইন্ট্রাবিউবসিং ব্রাকান্ট্েে কান্ট্জে এর্িং ক্লান্ট্িন্ট ব্ াগান্ট্নে নীবতমালা
৬.১. ককাম্পাগ্রনর কািকলামপ
ট
গ্রনমবগ্রদর্ত ওময়বসাইর্ তর্তগ্রর করার অ্নুেগ্রর্ত রময়মে ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর,
িারেমিয ফাইনাক্তযযয়াল োমকটর্ এবং ককাম্পাগ্রনর কসবা সম্পমকট র্তেয োকমব, কিিামব চুক্তক্তর গ্রপ. ৩ কর্ত
বেনা
ট করা িময়মে।
৬.২. ক্লাময়মন্টর করক্তিমেশন এবং র্তামদর ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর গরুমপ (ক্লাময়মন্টর র্তাগ্রলকায়) সংমিািন
গ্রনমনাক্ত কিমকামনা একটর্ পন্থায় সম্পন্ন করা িমবেঃ
৬.২.১. ক্লাময়ন্ট ককান করফামরল গ্রলংক গ্রদময় ককাম্পাগ্রনর ওময়বসাইমর্ এমসমে।
৬.২.২. ক্লাময়ন্ট কেগ্রিিং অযা াউন্ট ক ালার পমর কযম ামনা িেয় আমবিমনর োিযমে পার্ট নামরর িামে
িিংযুক্ত হমর্ পামর যগ্রি কি আমে অনয ক ান পার্ট নামরর িামে িিংযুক্ত না হময় োম
গ্রহমোগ্রর না কেম

োম

এবিং ক ান কেগ্রিিং

অেবা পূমব ট কযম ামনা অযা াউমন্ট যগ্রি কেগ্রিিং অিটার যগ্রি না কেম

োম । "১২৩

কবানাি" এর কেমির অিটার এ ামন েণয হমব না।
৬.২.৩. ক্লাময়ন্ট এ

িপ্তামহর েমিয গ্রভন্ন এ জন পার্ট নামরর িামে পুনঃ-িিংযুক্ত হমর্ পামরন যগ্রি র্ার

ক ামনা অযা াউমন্ট গ্রহমোগ্রর অেবা কেমির অিটার না কেম

োম । "১২৩ কবানাি" এর কেমির অিটার

এ ামন েণয হমব না। এ জন ক্লাময়ন্ট শুিুোত্র এ বার পার্ট নার পগ্ররবর্টন

রমর্ পারমবন।

৬.৩. ক্লাময়মন্টর কিমকামনা সেয় র্তার ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকারমক বাদ কদয়ার এবং ককাম্পাগ্রনর সরাসগ্রর
ক্লাময়ন্ট িওয়ার অ্গ্রিকার রময়মে। যগ্রি ক্লাময়ন্ট পার্ট নার কেম

আলািা হময় যায়, র্াহমল কি পুনঃ-িিংযুক্ত

হমর্ পারমব না।
৬.৪. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার গ্রনিস্ব অ্যাকাউন্ট(সেূি) অ্েবা র্তার আত্মীয়মদর অ্যাকাউন্ট অ্েবা অ্নযানয
অ্যাগ্রফগ্রলময়মর্র পয িমর্ত (কিাক কস ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার সর্তন্ত্র অ্েবা প্রগ্রর্তষ্ঠান) পুরস্কার িিন করমর্ত
পারমব না।
----------------

৭. কবমশন এর্িং ইন্ট্রাবিউবসিং ব্রাকান্ট্েে বি
৭.১. ক াম্পাগ্রন ইমরাগ্রিউগ্রিিং করা ারম
রা আমে, প্রমর্য
(অিটার, যা ওমপন
আ গ্রষর্ট
কক্লাজ

গ্রেশন কিমব, কিই পগ্ররোমন যা চুক্তক্তর গ্রপ. ৭.৩. কর্ উমে
ক্লাময়মন্টর (এেটর্৪ এবিং এেটর্৫ অযা াউমন্ট) এক্তিগ্র উর্ ৃ র্ প্রগ্রর্টর্ িম্পন্ন কলনমিমনর
রা হময়মে এবিং র্া কক্লাজ হময়মে) জনয, যামির ইমরাগ্রিউগ্রিিং করা ার ক াম্পাগ্রনমর্

মরমে, আর এ ামন কিি ল কলনমিন বযাগ্রর্ক্রে ো মব যা আিংগ্রশ

কক্লাজ অেবা োগ্রিপল

রা হময়মে।

৭.১.১. ককাম্পাগ্রন ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকারমক ৩ স্তমরর গ্রিগ্রত্তমর্ত কগ্রেশন প্রদান করমব।


প্রেে স্তর ১০০% কগ্রেশন সরাসগ্রর আকগ্রষর্তট ক্লাময়ন্টমদর িনয।



গ্রদ্বর্তীয় স্তর ১৫% সরাসগ্রর আকগ্রষর্তট আইগ্রবর কগ্রেশন।



র্তৃর্তীয় স্তর ৫% সাব-আইগ্রব (গ্রদ্বর্তীয় স্তমরর) কগ্রেশন।

৭.১.২. কিাগাড়কৃর্ত সকল ক্লাময়মন্টর অ্যাকাউমন্টর কগ্রেশন ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকারমক ২৪ ন্টায় ১ বার
প্রদান করা িমব।
৭.৩. ইমরাগ্রিউগ্রিিং করা ামরর

গ্রেশন:

৭.৩.১. "কিন্ট" অযা াউমন্টর কেমত্র আ গ্রষর্ট ক্লাময়ন্ট
যা ওমপন

র্ৃ

প্রগ্রর্টর্ িম্পন্ন কলনমিমনর জনয (অিটার,

রা হময়মে এবিং র্া কক্লাজ হময়মে) হমে ১০ কিন্ট/লর্। "কিন্ট" অযা াউমন্টর কেমত্র িবগ্রন
ট ম্ন
Suite 5, Garden City Plaza, Mountain
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ইমরাগ্রিউগ্রিিং করা ামরর গ্রেশন হমে ১ কিন্ট। িম্পন্ন কলনমিমনর ওমপন ৃ র্ এবিং কক্লাজ ৃ র্ অিটামরর েমিয
েপমে ৫৯ পময়মন্টর পাে ট য ো মর্ হমব কহা র্া লাভ অেবা লি।
৭.৩.২. "োইমক্রা" অযা াউমন্টর কেমত্র কেগ্রিিং ইন্সর্র ুমেমন্টর ওপর গ্রনভটর মর (গ্রবস্তাগ্ররর্ র্াগ্রল া রময়মে
www.fbs.com এ) আ গ্রষর্ট ক্লাময়ন্ট
র্ৃ
প্রগ্রর্টর্ িম্পন্ন কলনমিমনর জনয (অিটার, যা ওমপন
রা
হময়মে এবিং র্া কক্লাজ হময়মে) হমে ৮০ ইউএিগ্রি/লর্। িম্পন্ন কলনমিমনর ওমপন ৃ র্ এবিং কক্লাজ ৃ র্
অিটামরর েমিয

েপমে ৫৯ পময়মন্টর পাে ট য ো মর্ হমব কহা

র্া লাভ অেবা লি।

৭.৩.৩. "েযান্ডািট" এবিং ক্তজমরা কেি অযা াউমন্টর কেমত্র আ গ্রষর্ট ক্লাময়ন্ট
কলনমিমনর জনয (অিটার, যা ওমপন

র্ৃ

প্রগ্রর্টর্ িম্পন্ন

রা হময়মে এবিং র্া কক্লাজ হময়মে) হমে ১০ ইউএিগ্রি/লর্। িম্পন্ন

কলনমিমনর ওমপন ৃ র্ এবিং কক্লাজ ৃ র্ অিটামরর েমিয

েপমে ৫৯ পময়মন্টর পাে ট য ো মর্ হমব কহা

র্া

লাভ অেবা লি।
৭.৩.৪. "আনগ্রলগ্রেমর্ি" অযা াউমন্টর কেমত্র আ গ্রষর্ট ক্লাময়ন্ট
(অিটার, যা ওমপন

র্ৃ

প্রগ্রর্টর্ িম্পন্ন কলনমিমনর জনয

রা হময়মে এবিং র্া কক্লাজ হময়মে) হমে ৫ ইউএিগ্রি/লর্। িম্পন্ন কলনমিমনর

ওমপন ৃ র্ এবিং কক্লাজ ৃ র্ অিটামরর েমিয

েপমে ৫৯ পময়মন্টর পাে ট য ো মর্ হমব কহা

র্া লাভ অেবা

লি।
৭.৩.৫. "ইগ্রিএন" অযা াউমন্টর কেমত্র আ গ্রষর্ট ক্লাময়ন্ট
যা ওমপন

র্ৃ

প্রগ্রর্টর্ িম্পন্ন কলনমিমনর জনয (অিটার,

রা হময়মে এবিং র্া কক্লাজ হময়মে) হমে ৩ ইউএিগ্রি/লর্। িম্পন্ন কলনমিমনর ওমপন ৃ র্ এবিং

কক্লাজ ৃ র্ অিটামরর েমিয

েপমে ৫৯ পময়মন্টর পাে ট য ো মর্ হমব কহা

র্া লাভ অেবা লি।

৭.৪. এ ই ইন্সর্র ুমেমন্ট যগ্রি বাই এবিং কিল অিটার ওমপন হয় এবিং র্া এ িামে োম মট র্ োম , আর কিি ল
অিটামরর ওমপগ্রনিং প্রাইি যগ্রি ৫৯ পময়মন্টর ে হয় এবিং র্ার ওপর পার্ট নার গ্রেশন কনয়া হয়, র্াহমল ক াম্পাগ্রনর
পার্ট নামরর ায ট লাপ িমেহজন েমন রার গ্রভগ্রি রময়মে এবিং ক াম্পাগ্রন প্রিি গ্রেশন বাগ্রর্ল রার অগ্রি ার
রাম ।
৭.৫. কিসকল ক্লাময়মন্টর অ্যাকাউন্ট ককাম্পাগ্রনর কবানাস কপ্রািামে অ্ংশিিন করমে র্তামদর ইমরাগ্রিউগ্রসং
করাকামরর কগ্রেশন আনুোগ্রনক ৫০% কদয়া িমব (গ্রপ. ৭.৩.)।
৭.৬. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর কগ্রেশন গ্রিমপাক্তির্ কবানাস গ্রবিীন কেগ্রিং অ্যাকাউমন্ট কদয়া িমব কিসকল
কযমত্র ক্লাময়ন্ট র্তার গ্রনিস্ব ফান্ড গ্রিমপাক্তির্ কমরমে।
৭.৭. িগ্রদ কোর্ ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর কগ্রেশমনর একিন ক্লাময়মন্টর কগ্রেশন ৩০% োগ্রড়ময় িায়,
ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর উমত্তালমনর আমবদমনর ১ কেমক ৬ োমসর আমগ, ককাম্পাগ্রন র্তা বাগ্রর্তল করার
অ্গ্রিকার রামখ।
৭.৮. িগ্রদ একিন ক্লাময়ন্ট িমর্ত কোর্ গ্রিমপাক্তিমর্র ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর কগ্রেশন ৬০% োগ্রড়ময় িায়,
র্তািমল ককাম্পাগ্রন র্তা গ্রনমির সুগ্রবিানুিায়ী গ্রিমপাক্তিমর্র ওপর গ্রিগ্রত্ত কমর ৬০% এর কে কমর কদমব।
৭.৯. চলগ্রর্ত োমস ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর কগ্রেশন সকল ক্লাময়মন্টর গড় ইকুইটর্র ৫০% োড়মর্ত পারমব
না। গড় ইকুইটর্ গ্রনমনাক্ত উপাময় গননা করা িমবেঃ

, কিখামন

E – গড় ইকুইটর্,
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E1 – োমসর শুুমর্ত সকল ক্লাময়মন্টর অ্যাকাউমন্টর ইকুইটর্,
E2 - োমসর কশমষ সকল ক্লাময়মন্টর অ্যাকাউমন্টর ইকুইটর্।
৭.১০. গ্রপ. ৭.১. এ গ্রনিাগ্রট রর্ত কগ্রেশন িমে একোত্র কগ্রেশন গ্রফ িা ককাম্পাগ্রন ইমরাগ্রিউগ্রসং
করাকারমক প্রদান করমব। ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার অ্নয ককান িরমনর গ্রফ দাগ্রব করমর্ত পারমব না।
৭.১১. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর কগ্রেশন ইউ.এস িলামর প্রদান করা িমব িগ্রদও র্তার ক্লাময়মন্টর
অ্যাকাউমন্টর কামরক্তয গ্রিন্ন িময় োমক।

৭.১২. “গ্রফসি করর্” অ্পশন চালু করা পার্ট নার কগ্রেশমনর গননা গ্রনমনাক্ত উপাময় করা িমবেঃ কগ্রেশন,
কেিকৃর্ত িগ্রলউে গুন (“গ্রফসি করর্” িাগ বর্তটোন করর্)।
৭.১৩. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর অ্যাকাউমন্ট কপমেন্ট গ্রসমস্টে বযাবিামরর গ্রিগ্রত্তমর্ত গ্রিমপাক্তির্/উমত্তালন
প্রক্তিয়া সম্পাদান িমব। ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর কগ্রেশন িগ্রদ ক্লাময়মন্টর অ্যাকাউমন্ট কিগ্রবর্/কিগ্রির্ কািট
দ্বারা গ্রিমপাক্তির্ দ্বারা এমস োমক, র্তািমল কগ্রেশন কপমর্ত ৪৫ কেগ্রদ
ট বস োগ্রড়ময় কিমর্ত পামর এবং সম্ভাবয
আরও কবশী সেয় লাগমর্ত পামর ককাম্পাগ্রনর প্রজ্ঞাপন অ্নুিায়ী।
৭.১৪. গ্রবমশষ পগ্ররগ্রস্থগ্রর্তমর্ত, ককাম্পাগ্রন এককিামব আইগ্রব কগ্রেশন উমত্তালমনর উপলব্ধ পন্থা গ্রনিারে
ট
করার অ্গ্রিকার রামখ।
৭.১৫. চুক্তক্তর গ্রপ. ১০.৩ িারা অ্নুিায়ী ককাম্পাগ্রন কগ্রেশন এবং ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর গ্রফমর্ত পগ্ররবর্তটন
আনার অ্গ্রিকার রামখ।
৭.১৬. ক্লাময়মন্টর অযা াউমন্ট যগ্রি বযামলন্স গ্রেিমির ঘর্না কি া কিয়, র্াহমল ক াম্পাগ্রনর এই অগ্রি ার
রাম

কয ক াম্পাগ্রন োন্ড ক মর্ গ্রনজস্ব েগ্রর্পূরণ

কিই ক্লাময়মন্টর কেগ্রিমের জনয কিগ্রিন র্াম
------------

প্রিান

রমর্ পারমব, পার্ট নার

গ্রেশমনর কোর্ অিংশ কেম

যা

রা হময়মে কযগ্রিন বযালন্স গ্রেিি এর ঘর্না ঘর্মব।

৮. বর্ধতাে শতব
৮.১ এই চুক্তক্ত র্তখন বাস্তবায়ন িমব িখন ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার র্তা ককাম্পাগ্রনর ওময়বসাইমর্ িিন করমব।
৮.২. এই চুক্তক্ত িিন করার ১২ োস পিে
ট র্তা তবি োকমব। ককাম্পাগ্রন কিমকামনা সেয় সইকৃর্ত চুক্তক্ত
চাইমর্ত পামর।
৮.৩. চুক্তক্ত সোমের ৩০ গ্রদন আমগ পিে
ট িগ্রদ দমলর ককান পয র্তা বাগ্রর্তল করমর্ত না চায়, র্তািমল এই
চুক্তক্ত অ্সনাক্ত কেয়াদ পিে
ট বগ্রির্তট গ্রিমসমব গেয িমব।
-------------------

৯. অবনর্া

ব দুর্টনা
ব

৯.১. অ্গ্রনবাি ট দু র্নার
ট
কযমত্র (িাগ্রর্তগর্ত অ্গ্রস্থরর্তা, িুদ্ধ, গ্রবমদ্রাি, আেিটাগ্রর্তক িস্তমযপ, সরকাগ্রর
কািকলাপ
ট
সি, সীোবদ্ধর্তা োড়া, এসমচঞ্জ কমরাল, বামিয়াগ্রে, রাোয়ত্তকরন, েূলযহ্রাস, প্রাকৃগ্রর্তক
দুমিাগ,
ট
ঈশ্বমরর কাি, এবং অ্নযানয অ্গ্রনবাি ট

র্না। িা ককান পমযর ইোর ওপর গ্রনিটরগ্রশল নয়)

অ্ঙ্গীকার পূরমের আংগ্রশক অ্েবা সম্পূেিামব
ট
বযাে ট িমল ককান পযই দায়ী োকমব না।
৯.২. দল, অ্গ্রনবাি ট দু র্নার
ট
কারমন অ্ঙ্গীকার পূরমে বযাে ট িওয়ামর্ত, কাউন্টারপাটর্ট মক কসসম্পমকট ৫
গ্রদমনর েমিয গ্রলগ্রখর্ত আকামর অ্বগর্ত করমব, উপমর উমেগ্রখর্ত ককান

র্না

র্মল।

৯.৩. এই ইশগ্রর্তিামর উমেগ্রখর্ত র্তেয িোিে কর্তৃপয অ্েবা কসমদমশর ককান প্রগ্রর্তষ্ঠান গ্রনক্তির্ত করমব।
অ্নয পযমক সেয়েমর্তা অ্বগর্ত করমর্ত বযাে ট িমল র্তা কসই পযমক র্তার দাগ্রয়ত্ব িমর্ত খালাস কদয়ার গ্রিগ্রত্ত
গ্রিমসমব গেয িমব না।
৯.৪. ককান পমযর অ্ঙ্গীকার পূে ট করমর্ত ৬ োমসর কবশী সেয় অ্গ্রর্তিমের পর অ্সম্ভব িওয়ার কযমত্র,
চুক্তক্ত বাগ্রর্তল গ্রিমসমব গেয িমব।

---------------
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১০. অনযানয শতবার্লী

১০.১. ক্লাময়ন্ট এবং ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর েমিয র্তকট িমল, ককাম্পাগ্রনর ের্তাের্ত চুড়াে বমল গেয িমব।
১০.২. ককান এক পয িগ্রদ অ্ঙ্গীকার পূরমে বযাে ট িয়, অ্নয পয এই চুক্তক্ত িমর্ত খালাস পামব না, এবং
দায়বদ্ধর্তা অ্স্বীকারও করমর্ত পারমব না।
১০.৩. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার এর্া কেমন কনমব কি ককাম্পাগ্রন চুক্তক্তর গ্রকেু শর্তটাবলীমর্ত কিমকামনা সেয়
পগ্ররবর্তটন আনমর্ত পামর। ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার চুক্তক্তর সকল পগ্ররবর্তটমনর দায় বিন করমব।
১০.৪. গ্রনমন উমেগ্রখর্ত কিাগামিামগর পন্থা গ্রলগ্রখর্ত প্রজ্ঞাপন গ্রিমসমব গেয িমবেঃ
১০.৪.১. ইমেইল;
১০.৪.২. িাকমিামগ গ্রচটি;
১০.৪.৩. ককাম্পাগ্রনর ওময়বসাইমর্ “ককাম্পাগ্রন গ্রনউি” কসকশমন ক াষো
১০.৫. ককাম্পাগ্রন ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর কিাগামিামগর র্তেয বযাবিার করমব, কিেনেঃ টিকানা, ইমেইল,
ইর্তযাগ্রদ, িা করক্তিমেশমনর সেয় কদয়া িময়গ্রেমলা, অ্েবা সবমশষ
ট
কিাগামিামগর র্তেয িা ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার
প্রদান কমরগ্রেমলা।
১০.৬. কিমকান িরমনর বার্তটা (দগ্রললাগ্রদ, প্রজ্ঞাপন, ক াষো, গ্রনক্তির্তকরন, গ্ররমপার্ট , ইর্তযাগ্রদ)
ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার কপময়মে বমল গেয িমবেঃ
১০.৬.১. ইমেইল পািামনার ১

ণ্টা পমর;

১০.৬.২. িাকমিামগ গ্রচটি পািামনার ৭ গ্রদন পমর;
১০.৬.৩. ককাম্পাগ্রনর ওময়বসাইমর্ র্তেয পাবগ্রলশ িওয়ার ১

ণ্টা পমর।

১০.৭. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকামরর এর্া দাগ্রয়ত্ব কি র্তার সামে কিাগামিামগর র্তেয পগ্ররবর্তটন সম্পমকট ককাম্পাগ্রনমক
অ্বগর্ত করা, পাুঁচ কেগ্রদ
ট বমসর েমিয র্তা উপস্থাপন করা। প্রজ্ঞাপন ইমেইল, িাকমিামগ গ্রচটি অ্েবা অ্নয
কিমকামনা কিাগামিামগর োিযে িা গ্রনক্তির্ত কমর কিেঃ
১০.৭.১. র্তেয সেয়েমর্তা কপ্ররন করা িময়মে;
১০.৭.২. ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার গ্রনমি র্তেযটর্ কপ্ররন কমরমে।
১০.৮. কিমকামনা পয একর্তরফা গ্রবচারবগ্রিিূ র্ত
ট িামব কেপময ৩০ গ্রদন আমগ অ্নয পযমক িাগ্রনময় চুক্তক্ত
বাগ্রর্তল করার অ্গ্রিকার রামখ।
১০.৯. ককান এক পমযর দাগ্রব অ্নুিায়ী এই চুক্তক্ত আইনগর্তিামব বাগ্রর্তল িমর্ত পামর, িগ্রদ অ্নয পয দ্বারা
শর্তটাবলীর একাগ্রিক অ্েবা কমিার উলঙ্গন করা িময় োমক, অ্েবা অ্নয কিমকামনা কযমত্র আইমনর আওয়ায়
পমর োমক।

---------------

১১. চুক্তি স্বীকাে কন্ট্ে ইন্ট্রাবিউবসিং ব্রাকাে বনক্তিত কেন্ট্ে ব্ েঃ
১১.১. কস চুক্তক্তটর্ পমড়মে এবং িামলািামব বুমঝমে।
১১.২. চুক্তক্তর সকল শর্তটাবলী বুমঝমে এবং সম্পূেিামব
ট
িিন কমরমে।
১১.৩. কিমকামনা অ্বস্থামর্তই ইমরাগ্রিউগ্রসং করাকার এই চুক্তক্তর প্রগ্রর্তমরাি করমর্ত পারমব না।
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