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পরিষেবাি শর্তাবলী 
CoLoCity রলরিষেড দ্বািা প্রদত্ত পরিষেবাি বযবহািকািী এবং গ্রাহকষদি অবশযই নীষে সেে কিা বযবোি শর্তাবলী 

সিষন রনষর্ হষব। 

আিাষদি পণ্য/পরিষেবা বযবহাি কষি, আপরন এখাষন এবং আিাষদি সগ্াপনীয়র্া নীরর্ এবং আিাষদি গ্রহণ্ষ াগ্য 

বযবহাি নীরর্ষর্ বরণ্তর্ আিাষদি নীরর্গুরলি দ্বািা আবদ্ধ হষর্ েম্মর্ হন৷ আিিা রবজ্ঞরি রদষয় বা ছাডাই স ষকাষনা 

েিয় পরিষেবাি শর্তারদ পরিবর্তন ও পরিবর্তন কিাি অরিকাি েংিক্ষণ্ করি। আপরন বর্তিান পরিষেবাি শর্তাবলী সেক 

কিাি এবং রনষেষক পরিরের্ কিাি দারয়ত্ব গ্রহণ্ কষিন। আপরন বর্তিান পরিষেবাি শর্তাবলী সিষন না েলষল, আপনাি 

পরিষেবা বন্ধ কিা হষব।  

আিিা সকান প্ররর্রনরিত্ব করি না স  আপরন স  সডাষিন নািরে রনবন্ধন কিষর্ োন র্া আপনাি দ্বািা বা আপনাি েনয 

রনবরন্ধর্ হষর্ েক্ষি বা এরে আপনাি নাষি রনবরন্ধর্ হষব। আপনাি অনুষিাি কিা সডাষিন নাি(গুরল) রনবন্ধন কিা 

উরের্ নয়  র্ক্ষণ্ না আপনাষক োনাষনা হয় স  এরে রনবরন্ধর্ হষয়ষছ। 

আপনাি সডাষিন নাি রনবন্ধন এবং বযবহাি প্রােরিক নািকিণ্ কর্ত তপক্ষ দ্বািা প্রষয়াগ্ কিা শর্তাবলী এবং শর্তাবলী 

োষপষক্ষ; .COM/NET/ORG এি সক্ষষে ICANN এবং .UK রদষয় সশে হওয়া সডাষিন নাষিি সক্ষষে িষনানীর্ করুন 

আপরন রনরির্ কিষবন স  আপরন সেই শর্তাবলী েম্পষকত েষের্ন এবং আপরন সেগুরল সিষন েলষছন। একরে সডাষিন 

নাি রনবন্ধন কিষর্ অস্বীকাি কিাি সক্ষষে আিাষদি রবরুষদ্ধ সকাষনা দারব আনাি অরিকাি আপনাি থাকষব না। 

আপনাি পছন্দেই নাি রনবন্ধন কিাি েনয নািকিণ্ কর্ত তপষক্ষি প্রর্যাখযান েষেও আপনাি দ্বািা আিাষদি সদওয়া 

স ষকাষনা প্রশােরনক োেত অ-ষেির্ষ াগ্য হষব। 

আপনাি দ্বািা সকাষনা সডাষিইন নাি বযবহাষিি সক্ষষে আিাষদি সকাষনা দায় থাকষব না; আপনাি এবং অনয সকাষনা 

বযরিি িষিয স  সকাষনা রবষিাি অবশযই েংরিষ্ট পষক্ষি িষিয েিািান কিষর্ হষব।  রদ এই িিষনি সকাষনা রবষিাি 

সদখা সদয়, আিিা আিাষদি রবষবেনাি রিরত্তষর্ এবং সকাষনা কািণ্ ছাডাই, সডাষিইন নািরে বন্ধ, স্থরগ্র্ বা বারর্ল 

কিাি অরিকািী হব। আিিা প্রােরিক নািকিণ্ কর্ত তপষক্ষি কাষছ প্ররর্রনরিত্ব কিাি অরিকািী হব রকন্তু এই িিষনি 

সকাষনা রববাষদ অংশ রনষর্ বািয হব না। 

আিিা অনয সকাষনা প্রদানকািীি কাষছ সকাষনা সডাষিইন রিরলে কিব না  রদ না সেই সডাষিষনি েনয েম্পপূরণ্ত অথত 

প্রদান আিাষদি দ্বািা গ্তহীর্ হয়। পরিষেবাগুরলি েনয আপনাি দ্বািা প্রষদয় েিস্ত োেতগুরল আিাষদি ওষয়বোইষে 

েিষয় েিষয় প্রকারশর্ োেত এবং হাষিি সেল অনুোষি হষব এবং আিাষদি পরিষেবাি রবিাষনি আষগ্ই প্রষদয় এবং 

প্রষদয় হষব৷ 
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এই েুরিি অিীষন আিাষদি অনযানয অরিকাি এবং প্ররর্কাষিি প্ররর্ সকাষনা ক্ষরর্ না কষি,  রদ সকাষনা প্রষদয় অথত 

রনিতারির্ র্ারিষখ বা র্াি আষগ্ পরিষশাি কিা না হয়, র্াহষল আিিা অরবলষে আপনাি পরিষেবাি রবিান স্থরগ্র্ কিাি 

অরিকািী হব। 

আপরন আিাষদি ক্ষরর্পপূরিণ্ সদষবন এবং আিাষদি ক্ষরর্পপূরিণ্ িাখষবন এবং আপনাি দ্বািা এই বযবোি শর্তাবলীি 

লঙ্ঘন এবং আপনাি এবং পরিষেবাগুরলি আপনাি বযবহাষিি েষল আিাষদি দ্বািা পরিষেবাি রবিাষনি েষল র্ত র্ীয় 

পষক্ষি দ্বািা আিাষদি রবরুষদ্ধ আনা স  সকানও দারবি রবরুষদ্ধ এবং র্াি রবরুষদ্ধ আিাষদি ক্ষরর্িুি িাখষবন। . 

আপরন  রদ আিাষদি বষকয়া সকাষনা অথত পরিষশাি কিষর্ বযথত হন, র্াহষল আিিা পরিষেবা স্থরগ্র্ কিষর্ পারি 

এবং/অথবা আপনাষক সনারেশ ছাডাই এই েুরিরে অরবলষে বারর্ল কিষর্ পারি। 

আপরন  রদ এই শর্তাবলীি স ষকাষনা একরে িি কষিন এবং লঙ্ঘনরে উষেখ কষি আিাষদি কাছ সথষক রলরখর্ 

সনারেষশি পি আপরন োর্ (7) রদষনি িষিয লঙ্ঘন েংষশািন কিষর্ বযথত হন, আিিা অরবলষে এই েুরিরে বারর্ল 

কিষর্ পারি। 

 রদ আপরন হন এবং আপরন সদউরলয়া পরিেিারিষর্  ান বা একেন প্রশােক বা প্রশােরনক রিরেিাষিি রনষয়াষগ্ 

সিাষগ্ন বা আপনাি ঋণ্দার্াষদি োষথ একরে সস্বচ্ছাষেবী বযবস্থায় প্রষবশ কষিন, আিিা অরবলষে এই েুরিরে বারর্ল 

কিাি অরিকািী হব৷ 

এই েুরিি অবোন বা পরিষেবাগুরল স্থরগ্র্ কিাি পষি আিিা অরবলষে আপনাি ওষয়ব োইে ব্লক কিাি এবং এষর্ 

থাকা েিস্ত সডো িুষছ সেলাি অরিকািী হব। আিিা এই োর্ীয় েিস্ত সডো িুষছ সেলাি অরিকািী হব র্ষব আিিা, 

আিাষদি রবষবেনাি রিরত্তষর্, এই োর্ীয় সডো এিন েিষয়ি েনয িষি িাখষর্ পারি কািণ্ আিিা আপনাষক আপনাি 

খিষে এরে েংগ্রহ কিাি অনুিরর্ সদওয়াি রেদ্ধান্ত রনষর্ পারি, আিাষদি কাষছ প্রষদয় এবং প্রষদয় স  সকানও পরিিাষণ্ি 

েম্পপূরণ্ত অথত প্রদান োষপষক্ষ।  

র্থয আিিা েংগ্রহ করি 

CoLoCity রলরিষেড রনম্নরলরখর্ রহোষব আপনাি েম্পষকত র্থয েংগ্রহ কিষর্ পাষি: 

• একরে অযাকাউন্ট রনবন্ধন কষি, আিিা রনবন্ধষনি েিয় প্রদত্ত র্থয েংগ্রহ কিষর্ পারি (নাি, সকাম্পারনি নাি, 

রিকানা, সেরলষোন নেি এবং ইষিল রিকানা)। 

• আিাষদি পরিষেবাগুরলষক একরে র্ত র্ীয় পষক্ষি অযাকাউষন্টি োষথ রলঙ্ক কষি, আিিা সেই অযাকাউন্ট সথষক র্থয 

েংগ্রহ কিষর্ পারি স িন অনুষিাদষনি োষথ েরডর্ সকাষনা প্রিাণ্ীকিণ্ সোষকন। 

• আপরন  রদ আিাষদি োষথ স াগ্াষ াগ্ কষিন, আিিা আপনাি রেরিপে েংক্রান্ত র্থয েংগ্রহ কিষর্ পারি। 
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• আিিা অডতাি পপূরিষণ্ি োষথ েরডর্ আপনাি সলনষদষনি রববিণ্ েংগ্রহ কিষর্ পারি। CoLoCity Limited আিাষদি 

রেষেষি আপনাি আরথতক র্থয েংিক্ষণ্ কষি না। আপনাি আরথতক র্থয আিাষদি র্ত র্ীয় পষক্ষি সপষিন্ট প্রষেেষিি 

োষথ েংিক্ষণ্ কিা হয়। CoLoCity Limited, র্ষব, আিাষদি র্ত র্ীয়-পষক্ষি সপষিন্ট প্রষেেষিি িািযষি আপনাি 

র্থয অযাষেে কিষর্ পাষি এবং িষি িাখষর্ পাষি। 

• আপরন  খন আিাষদি ওষয়বোইে পরিদশতন কষিন র্খন আিিা আপনাি আইরপ রিকানা, পরিদশতষনি েিয় এবং 

েিয়কাল এবং আিাষদি ওষয়বোইষেি পতষ্ঠাগুরলি েিয় এবং েিয়কাল কযাপোি কিষর্ পারি  া আপরন সদষখন। 

আিিা আপনাি েম্পষকত আিাষদি কাষছ থাকা বযরিগ্র্িাষব শনািষ াগ্য র্ষথযি োষথ এই র্থযরে েং ুি কিষর্ 

পারি। 

• আিাষদি পরিষেবাগুরল বযবহাি কিাি েিয়, আিিা আপনাি বযবহাি েম্পষকত র্থয েংগ্রহ কিষর্ পারি, স িন 

প্রষেেি, সিিরি, সোষিে এবং সনেওয়াকত বযবহাি৷ 

র্থয বযবহাি 

আিিা আপনাি বযরিগ্র্িাষব শনািষ াগ্য র্থয শুিুিাে রনম্নরূপ বযবহাি কিব: 

• সলনষদন প্ররক্রয়াকিষণ্ি েনয। 

• গ্রাহক েহায়র্া প্রদান কিষর্। 

• আিাষদি পরিষেবা প্রদান, িক্ষণ্াষবক্ষণ্, উন্নরর্ এবং প্রোরির্ কিষর্। 

• আপরন আিাষদি পরিষেবাগুরল কীিাষব বযবহাি কষিন র্া সবাঝা এবং রবষিেণ্ কিষর্। 

• আিাষদি কাষছ েিা সদওয়া র্থয  াোই কিাি েনয র্ত র্ীয় পষক্ষি সকাম্পারন েরডর্ োরলয়ারর্ সেরকং, রিষপারেতং 

এবং অনযানয স্ক্রীরনং পদ্ধরর্ি েনয। 

• অপবযবহাষিি েনািকিণ্, প্ররর্ষিাি এবং েিািাষন গ্রহণ্ষ াগ্য বযবহাষিি নীরর্ ("AUP") প্রষয়াগ্ কিা৷ 

• ARIN-এ আইরপ বযবহাষিি প্ররর্ষবদষনি েনয। 

• ব্রাউোষি ইষিল/এেএিএে/পুশ সনারেরেষকশষনি িািযষি েিষয় েিষয় রবষশে অোি স ােণ্া কিা বা অনযানয র্থয 

প্রদান কিা। 

• আিাষদি পরিষেবা এবং আিাষদি পরিষেবাি রবপণ্ন উন্নর্ কিষর্। উদাহিণ্ স্বরূপ, আিিা বযবহািকািীি েিীক্ষা, 

েনেংখযাগ্র্ সডো এবং ওষয়বোইে পরিদশতন সথষক েংগ্রহ কিা র্থয বযবহাি কিষর্ পারি আিাষদি ওষয়বোইেষক 

উন্নর্ কিষর্ বা লক্ষয কিষর্ এবং আপনাি দশতন কােিাইে কিষর্ োহা য কিষর্ 
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আপরন  রদ একরে অযারেরলষয়ে সিোষিল রলষঙ্কি িািযষি একরে অযাকাউন্ট রনবন্ধন কষিন, র্াহষল আিিা আপনাি 

সিোিাষিি োষথ র্থয সশয়াি কিষর্ পারি র্াষদি োনাষর্ স  আপরন অডতাি পরিষেবাি েনয র্াষদি সিোষিল বযবহাি 

কষিষছন। 

আিিা একরে "কুরক"ও িাখষর্ পারি  া আিাষদি কাষছ আপনাষক বািবাি রিরেেি বা গ্রাহক রহোষব রেরির্ কিষব 

 খন আপরন আিাষদি ওষয়বোইে পরিদশতন কষিন। একরে কুরক হল একরে আলোরনউষিরিক শনািকািী  া আপনাি 

ব্রাউোষিি েনয অননয। আপরন  খন আিাষদি ওষয়বোইে পরিদশতন কষিন র্খন কুরক আিাষদি কাষছ আপনাি 

ব্রাউোি েনাি কিষব  াষর্ আিিা আপনাি রিরেে কােিাইে কিষর্ পারি। 

আিিা বযর্ীর্ অনয সকান র্ত র্ীয় পক্ষষক আপনাি েম্পষকত বযরিগ্র্িাষব শনািষ াগ্য র্থয প্রদান কিব না: 

একরে আইন প্রষয়াগ্কািী বা রনয়ন্ত্রক েংস্থা োবষপানাি িািযষি অনুষিাি কিা হষয়ষছ; 

• সকাষনা প্রস্তারবর্ একেীকিণ্, অরিগ্রহণ্, ঋণ্ অথতায়ন, েম্পদ রবরক্র বা অনুরূপ সলনষদষনি অংশ রহষেষব একেন 

েম্ভাবয বযবোরয়ক অরিগ্রহনকািী, অথবা সদউরলয়াত্ব, সদউরলয়াত্ব, বা রিরেিািরশষপি সক্ষষে স খাষন র্থয এক বা 

একারিক র্ত র্ীয় পষক্ষি কাষছ স্থানান্তরির্ হয় আিাষদি বযবোরয়ক েম্পষদি; 

• র্ত র্ীয় পক্ষ  ািা আিাষদি পক্ষ সথষক পরিষেবাগুরল েম্পাদন কষি (স িন অথতপ্রদান প্ররক্রয়াকিণ্), র্তর্ীয় পক্ষ 

আিাষদি োষথ েম্মর্ হওয়া োষপষক্ষ স  এরে আপনাি বযরিগ্র্িাষব েনািষ াগ্য র্থয সগ্াপন িাখষব; 

• একরে োরলয়ারর্ েনািকিণ্/প্ররর্ষিাি পরিষেবা স িন োরলয়ারর্ সিকডত বা িযাে িাইন্ড; 

• অনযথায় অষনযি অরিকাি িক্ষা বা প্রষয়াগ্ কিাি েনয প্রষয়ােন 

আপনাি সডো আপষডে কিা, িুষছ সেলা এবং ডাউনষলাড কিা 

আপরন ক্লাষয়ন্ট এলাকা অযাকাউন্ট রবিাষগ্ি িািযষি বা একরে েিথতন রেরকে েিা রদষয় স ষকাষনা েিয় আপনাি সডো 

আপষডে কিষর্ পাষিন। রনরদতষ্ট সডো সক্ষে পরিবর্তন কিাি েনয আিাষদি েনািকিষণ্ি প্রিাষণ্ি প্রষয়ােন হষর্ 

পাষি। 

আপরন অনুষিাি কিষর্ পাষিন স  CoLoCity Limited একরে েিথতন রেরকে খুষল আপনাি বযরিগ্র্ সডো িিারন 

কষি। 

CoLoCity রলরিষেড আিাষদি আইরন বািযবািকর্া এবং আরথতক প্রষয়ােনীয়র্াগুরল সিষন েলাি েনয প্রষয়ােনীয় 

সকানও সডো বা রবষিািগুরল েিািান কিষর্ এবং আিাষদি আইরন েুরি এবং নীরর্গুরল কা তকি কিাি েনয প্রষয়ােনীয় 

সকানও সডো িুষছ সেলষব না৷ 

স াগ্াষ াগ্ 
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আপরন আিাষদি কাছ সথষক অডতাি কষিষছন এিন পণ্য বা পরিষেবা েম্পষকত আিিা েিােরি বা র্ত র্ীয় পষক্ষি 

পরিষেবা প্রদানকািীি িািযষি আপনাি োষথ স াগ্াষ াগ্ কিষর্ পারি। আপরন  রদ ক্লাষয়ন্ট এলাকাি িািযষি অপ্ট-ইন 

কষি থাষকন র্াহষল আিিা আপনাষক িাষকতরেং ইষিলও পািাষর্ পারি। স াগ্াষ াষগ্ি পদ্ধরর্ি িষিয থাকষর্ পাষি: 

ইষিল, সেেে (এেএিএে) বার্তা, আইআিরে েযাে, পুশ রবজ্ঞরি বা স্বয়ংরক্রয় সোন কল। 

েং ুি কিণ্ 

অযারেরলষয়েিা অযারেরলষয়ে রলঙ্করেষক িুষখাশ, লুরকষয় বা েংষশািন কিষর্ পাষি না। এরে ক্লাষয়ন্ট এলাকায় প্রদরশতর্ 

রহোষব বযবহাি কিা আবশযক. আপরন প্রদশতন কিা োইষেি রনয়ি লঙ্ঘন কষি এিন ওষয়বোইে বা রবিাষগ্ স্প্যাি 

বা রবজ্ঞাপন রদষর্ পািষবন না। এরে কিাি েষল রলঙ্করে রিষপােত কিা হষব। 

প্রর্যপতণ্ নীরর্ 

আপরন  রদ আিাষদি পরিষেবাি সকাষনা রদক সথষক অেন্তুষ্ট হন, দয়া কষি আিাষদি েহায়র্া রবিাষগ্ি োষথ স াগ্াষ াগ্ 

করুন  ািা পরিরস্থরর্ েংষশািন কিাি সেষ্টা কিষব৷  রদ েিেযারে রিক কিা না  ায় এবং আপরন পরিষেবাি োষথ 

অেন্তুষ্ট হন র্ষব আপরন 30 রদষনি িষিয সেির্ পাওয়াি অরিকািী। 30 রদষনি েিয়েীিাি পষি সকানও সেির্ সনই৷ 

.COM, .NET, .ORG বা অনয সকাষনা সডাষিন নাি, SSL োরেতরেষকে, সডাষিন ট্রান্সোি ইন রে, সডাষিন ট্রান্সোি 

আউে রে, বাল্ক এেএিএে োন্ড, সডাষিন রিষেলাি োন্ড, বা CoLoCity রলরিষেষডি িািযষি প্রদত্ত অনয সকাষনা পণ্য 

বা পরিষেবাি েনয রিোন্ড উপলব্ধ নয় অনযানয সকাম্পারন। সকাষনা অবস্থাষর্ই VPS বা সডরডষকষেড োিতাষিি েনয 

সকাষনা রিোন্ড প্রদান কিা হয় না। আিাষদি গ্রহণ্ষ াগ্য বযবহাষিি নীরর্ লঙ্ঘষনি কািষণ্ বা আিাষদি শর্তাবলীি অনয 

সকাষনা লঙ্ঘষনি কািষণ্  রদ আিিা আপনাি সহারেং বা অনযানয পরিষেবাগুরল বন্ধ কষি সদই, র্ষব র্াষর্ প্রদত্ত বযর্ীর্ 

সকাষনা অথত সেির্ সদওয়া হষব না। এরে আপনাি আইনগ্র্ অরিকাি প্রিারবর্ কষি না। আপনাি অযাকাউষন্ট সক্ররডে 

সেির্ সদওয়া  াষব না এবং ক্রয় এবং পুননতবীকিষণ্ি েনয বযবহাি কিা আবশযক। সডরডষকষেড োিতািগুরল 30 রদষনি 

রিোন্ড ছাডা। রিোন্ড আিাষদি রবষবেনাি রিরত্তষর্ োরি কিা হষব। সেেআপ রে অ সেির্ষ াগ্য. একরে প্রোষিি 

অিীষন সকনা অযাকাউন্টগুরল, একরে প্রোি সকাড েহ বা ছাডা, 30 রদষনি অথত সেির্ গ্যািারন্ট সথষক বাদ সদওয়া 

হষয়ষছ৷ CoLoCity Limited-এ সপ্ররির্ স  সকাষনা র্হরবল  া বষকয়া পরিিাষণ্ি সেষয় সবরশ শুিুিাে সক্ররডে রদষয় 

সেির্ সদওয়া স ষর্ পাষি এবং সেির্ সদওয়া  াষব না 

CoLoCity রলরিষেড 30 রদন পষি হওয়া বারর্লকিষণ্ি েনয সশয়াডত এবং রিষেলাি সহারেংষয়ি েনয সকাষনা রিোন্ড 

অোি কষি না। এবং এছাডাও, 30 রদষনি িষিয িানরেক পরিবর্তন প্রষ ােয নয়। VPS/সডরডষকষেড োিতাষিি িষর্া 

িারেক পরিষেবাগুরলি েনয, সকানও আংরশক বা েম্পপূরণ্ত সেির্ সনই৷ রকন্তু আপরন  রদ এক িাষেিও সবরশ েিয় িষি 

এি েনয োবস্ক্রাইব কষি থাষকন, র্াহষল আপরন অবযবহৃর্ েিষয়ি েনয েম্পপূরণ্ত অথত সেির্ পাষবন। ওষয়ব রডোইন 
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এবং সডষিলপষিন্ট, ওষয়ব সেিষেে/রথি, প্র ুরিগ্র্ েহায়র্া ইর্যারদি িষর্া ওষয়ব পরিষেবাগুরলি েনয সকানও সেির্ 

সনই। 

SLA শর্তাবলী 

 রদ সকাষনা িাষে আপনাি পরিষেবা 98% আপোইষিি রনষে সনষি  ায় র্াহষল আপনাষক একরে রবনািপূরষলযি িাে 

সক্ররডে কিা হষব। আিাষদি প তষবক্ষষণ্ি এই স্তষিি রনষে সনষি  াওয়াি 7 রদষনি িষিয এরে অবশযই দারব কিষর্ 

হষব। সকান পরিকরির্ িক্ষণ্াষবক্ষণ্ কাে এই গ্যািারন্ট ছাডা এবং উষপক্ষা কিা হষব. সডরডষকষেড োিতাষি বর্তিাষন 

সকান SLA সনই। আপোইি স্তি শুিুিাে আিাষদি রস্থরর্ পতষ্ঠা এবং িরনেি দ্বািা গ্ণ্না কিা হয়। 

রবনািপূরষলয সডাষিইন শর্তাবলী 

একরে রবনািপূরষলযি সডাষিইন নাি স  সকাষনা েিষয়ি েনয স ষকাষনা সহারেং পযাষকষেি োষথ আপনাি েনয রনবরন্ধর্ 

হষব। প্ররর্ অযাকাউষন্ট শুিুিাে একরে সডাষিইন রবনািপূরষলয রনবরন্ধর্ হষব। নপূরযনর্ি সহারেং সিয়াদ 3 িাে, র্ািপষি 

আপরন ইচ্ছা কিষল অনয সহাষে সডাষিন স্থানান্তি কিষর্ পািষবন। এই েিষয়ি িষিয সডাষিনরে অনয ক্লাষয়ষন্টি কাষছ 

স্থানান্তরির্ নাও হষর্ পাষি। আপরন  রদ 3 িাষেি সপইড েিষয়ি আষগ্ আপনাি সহারেং বারর্ল কষিন CoLoCity 

Limited আপনাি সডাষিন বারর্ল বা পুনিায় রবরক্র কিাি অরিকাি েংিক্ষণ্ কষি। অোিরে শুিুিাে .com, .net, 

.biz, .co.uk এবং org.uk এবং me.uk সডাষিষন প্রষ ােয। 

সেবা প্রদান 

েেল অথতপ্রদাষনি োষথ োষথ, আপরন আিাষদি রেষেি সথষক একরে স্বয়ংরক্রয় িরেদ পাষবন। অনুগ্রহ কষি এরেি 

একরে অনুরলরপ িুদ্রণ্ করুন এবং েংিক্ষণ্ করুন এবং িরবেযষর্ি সিোষিষন্সি েনয একরে রনিাপদ স্থাষন িাখুন। 

আপনাি অননয গ্রাহষকি বযবহািকািীি নাি এই িরেষদ থাকষব এবং Dianahost.com-এ অনুেন্ধাষনি েনয বযবহাি 

কিা উরের্। দয়া কষি িষন িাখষবন স  োইনআপ েম্পপূরণ্ত হওয়াি োষথ োষথই আিিা েিস্ত পণ্য েিবিাহ কিাি 

লক্ষয িারখ।  রদ আিিা এরে সিষন েলষর্ না পারি র্াহষল আপনাষক ইষিল বা সেরলষোন বা উিষয়ি িািযষি োনাষনা 

হষব। সেবা প্রদান কিা হষল সপষিন্ট সকষে সনওয়া হষব। েিস্ত অডতাি ইষিষলি িািযষি ইষলকট্ররনকিাষব রবর্িণ্ কিা 

হয়, আপনাি অডতাি েম্পষকত আপনাি সকান প্রশ্ন থাকষল অনুগ্রহ কষি আিাষদি োষথ noc@colocity.com.bd এ 

স াগ্াষ াগ্ করুন। আিাষদি সট্ররডং  ন্টা হল বছষি 365 রদন, 24/7। োিািণ্র্ আিিা আপনাি অনুেন্ধান প্রারিি 1 

 ন্টাি িষিয প্ররর্রক্রয়া োনাব। এই োইষে উপলব্ধ পরিষেবাগুরল িিারন এবং আিদারন উিয় রবরিরনষেষিি োষপষক্ষ৷ 

এই পণ্যগুরল আপনাি সদষশ আিদারনি েনয অনুষিারদর্ রকনা র্া সদখষর্ আপরন স  সদষশ আষছন সেই সদষশ অনুগ্রহ 

কষি প্ররবিানগুরল পিীক্ষা করুন৷ আিিা VISA বা MasterCard কাডত রেি বযবহাি কষি গ্রাহকষদি েনয োেত স াগ্ 

কিব না। অথতপ্রদাষনি পদ্ধরর্ রনরবতষশষে েপূর ডান্ত িপূরলয একই হষব। 
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ওষয়ব সহারেং 

এই পরিষেবাি শর্তাবলী এবং গ্রহণ্ষ াগ্য বযবহাষিি নীরর্গুরল ("শর্তাবলী এবং নীরর্") CoLoCity রলরিষেষডি োষথ 

আপনাি েম্পষকতি একরে অপরিহা ত অংশ৷ আপনাি CoLoCity রলরিষেড অযাকাউন্ট বযবহাি কষি, আপরন এই নরথষর্ 

সেে কিা েিস্ত শর্তাবলী এবং নীরর্ষর্ েম্মর্ হন৷ 

সডো বযাকআপ/েংিক্ষণ্ 

সডো হািাষনাি সক্ষষে, আিাষদি রডেল্ট অযাকশন হষব আপনাি পরিষেবাগুরলষক র্াষদি "একরদন" অবস্থায় পুনরুদ্ধাি 

কিা। আিিা প্রষয়ােন অনুোষি পরিষেবাগুরল পুনরুদ্ধাষি আিাষদি বযবহাষিি েনয আপনাি সডোি বযাকআপ বোয় 

িাখাি সেষ্টা করি। এই বযাকআপগুরল আিাষদি রবষবেনাি রিরত্তষর্ আপনাি কাষছ উপলব্ধ হষর্ পাষি বা নাও হষর্ 

পাষি,  রদ না আপরন আিাষদি কাছ সথষক স্প্ষ্টিাষব বযাকআপ পরিষেবা না রকষন থাষকন৷ আপনাষক প্রদত্ত স ষকান 

প্রশংোেপূরেক বযাকআপ োইলগুরল আপনাি সডোি একরে কাাঁো অনুরলরপ হষব; আপনাি সডো পুনরুদ্ধাি কিা আপনাি 

দারয়ত্ব। আপরন  রদ আিাষদি সথষক বযাকআপ পরিষেবাগুরল রকষন থাষকন র্ষব আিিা আিাষদি োষথ আপনাি 

পরিষেবাগুরলষর্ বযাকআপগুরল পুনরুদ্ধাি কিব; আিিা সকাষনা র্ত র্ীয় পষক্ষি পরিষেবা বা সনেওয়াষকত বযাকআপ 

পুনরুদ্ধাি কিব না। উপিন্তু, আিিা গ্যািারন্ট রদই না স  বযাকআপগুরল আিাষদি সনেওয়াষকত বা র্ত র্ীয় পষক্ষি কাষছ 

পুনরুদ্ধািষ াগ্য হষব৷ আিিা গ্যািারন্ট রদই না স  আিাষদি বযাকআপ আপনাি সডো রনরদতষ্ট েিষয় সকাষনা রনরদতষ্ট েিষয় 

পুনরুদ্ধাি কিষব। আপরন  রদ আিাষদি কাছ সথষক স্প্ষ্টিাষব বযাকআপ পরিষেবা না রকষন থাষকন র্ষব আিিা সডো 

ক্ষরর্ বা সডো ক্ষরর্ি েষল খিষেি েনয ক্ষরর্পপূরিণ্ অোি কিব না। আপরন  রদ আিাষদি সথষক বযাকআপ পরিষেবাগুরল 

রকষন থাষকন র্ষব আিাষদি দায় আিাষদি োষথ আপনাি পরিষেবাি িারেক োবরস্ক্রপশন িপূরষলযি িষিয েীিাবদ্ধ 

থাকষব৷ 

দ্রষ্টবয: রিরপএে/রিরডএে/ষডরডষকষেড োিতাি বযবহািকািীি সকাষনা সডো বযাকআপ রবকি সনই  া রডেল্টরূষপ 

অন্তিুতি থাষক। এিনরক রিরপএে/রিরডএে/ষডরডষকষেড োিতাি গ্রাহষকি সডোি সকাষনা বযাকআপও সকাষনা দুষ তাগ্ 

পুনরুদ্ধাষিি উষেষশয CoLoCity রলরিষেষডি পাষশ েংিক্ষণ্ কিা হয় না। েুর্িাং, র্াষদি বযাকআপ সকৌশল তর্রি 

কিা েবতদা গ্রাহষকি দারয়ত্ব। 

রকন্তু বযাকআপ েিািানগুরল 3য় পষক্ষি রবষক্রর্াি িািযষি 3য় পষক্ষি রবষক্রর্াি শর্তাবলী/েিািান অনু ায়ী অরর্রিি 

িপূরষলযি োষথ প্রদান/রবিান কিা স ষর্ পাষি। 

োিািণ্ শর্তাবলী এবং নীরর্ 

পরিষেবারে অনুষিারদর্ বযরি বা েংস্থাগুরলষক প্রদান কিা হয় (এই নরথষর্ "োবস্ক্রাইবাি" বা "আপরন" রহোষব উষেখ 

কিা হষয়ষছ)। পরিষেবাি স  সকানও বযবহাি নীষে র্ারলকািুি সকানও রবরিরনষেি োষপষক্ষ৷ পরিষেবা বযবহাি কষি, 
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আপরন এই েিস্ত শর্তাবলী এবং নীরর্গুরলি দ্বািা আবদ্ধ হষর্ েম্মর্ হন৷ আপরন  রদ এই শর্তাবলী এবং নীরর্গুরলি 

দ্বািা আবদ্ধ হষর্ েম্মর্ না হন র্ষব আপনাষক অবশযই অরবলষে আপনাি অযাকাউন্ট বারর্ল কিষর্ হষব এবং র্ািপষি 

পরিষেবারে বযবহাি বা বযবহাি কিাি সেষ্টা নাও কিষর্ পাষি৷ 

কিাষিে - আপরন  রদ একেন স্বর্ন্ত্র গ্রাহক হন, র্ষব এই শর্তাবলী এবং নীরর্গুরল আপনাি অযাকাউষন্টি িািযষি 

অযাষেে লািকািী েিস্ত বযরিি েনয প্রষ ােয। আপরন  রদ একেন বারণ্রেযক গ্রাহক হন র্ষব এই শর্তাবলী এবং 

নীরর্গুরল আপনাি েিস্ত কিতোিী, এষেন্ট এবং/অথবা গ্রাহকষদি েনয প্রষ ােয। উিয় সক্ষষেই, স  সকউ আপনাি 

অযাকাউন্ট বযবহাি কষি এই শর্তাবলী এবং নীরর্গুরলি লঙ্ঘন আপনাি দ্বািা লঙ্ঘন রহোষব রবষবরের্ হষব। 

িপূরলয এবং োেত - CoLoCity রলরিষেড আপনাষক রবনািপূরষলয রে-পযাষনল এবং সডাষিন কষরাল পযাষনষলি বযবহাি প্রদান 

কষি, রকন্তু  রদ অপবযবহাষিি িািযষি বা আপনাি পক্ষ সথষক অপবযবহাষিি িািযষি আিিা সকাষনা োেত িা ত করি, 

র্াহষল আিিা এই োেতগুরল আপনাি কাষছ পািাষনাি অরিকাি েংিক্ষণ্ করি। 

সিয়াদ - আপরন  র্ক্ষণ্ প তন্ত এরে বযবহাি কিষর্ োন র্র্ক্ষণ্ প তন্ত পরিষেবারে আপনাষক প্রদান কিা হয়, র্ষব, 

আপরন  রদ এরে এিনিাষব বযবহাি কষিন  া বযবহাষিি শর্তাবলী লঙ্ঘন কষি র্ষব আিিা পরিষেবারে বন্ধ কিাি 

অরিকাি সথষক রবির্ িারখ। 

বযাকআপ - CoLoCity রলরিষেড প্ররর্রদন 1রে প্রশংোেপূরেক বযাকআপ বহন কষি, এই বযাকআপগুরল োিতাষিি বযথতর্া 

বা দুষ তাগ্ পুনরুদ্ধাষিি উষেষশয আিাষদি রনেস্ব বযবহাষিি েনয কষিািিাষব।  াইষহাক, আপরন োইল পুনরুদ্ধাি 

কিষর্ বযাকআপ োিতাষি লগ্ ইন কিষর্ পাষিন। এরে আপনাি রনেস্ব বযাকআপ িাখাি প্ররর্স্থাপন রহোষব সবাঝাষনা 

হয়রন এবং আিিা সডো হািাষনাি েনয দায়ী নই। আপরন আপনাি রনষেি র্থয েনয দায়ী. আিিা র্থয হািাষনাি েনয 

দায়ী হষব না. 

আিিা হাই সোষিে েযানগুরলি বযাকআপ তর্রি করি না এবং আিিা েিাষলােনািপূরলক সহারেংষয়ি েনয এই 

পরিকিনাগুরল বযবহাি কিাি পিািশত রদই না। আপরন আপনাি রনষেি র্থয েনয দায়ী. 

োেষপনশন এবং অবোষনি েনয রিরত্ত 

আপরন এই শর্তাবলী এবং নীরর্ সিষন েলষর্ েম্মর্ হন। এই শর্তারদ ও নীরর্ বা উপষি উরেরখর্ অনযানয রনয়ি, 

প্ররবিান বা নীরর্গুরলি স ষকাষনা একরে লঙ্ঘন CoLoCity রলরিষেড আপনাি অযাকাউন্ট স্থরগ্র্ বা বন্ধ কিাি কািণ্ 

রহোষব কাে কিষর্ পাষি। আপরন েম্মর্ হন স  CoLoCity Limited-এি অরিকাি িষয়ষছ, সনারেশ েহ বা ছাডাই, 

রনম্নরলরখর্গুরলি িষিয স ষকানও প্রথি বা পিবর্তীষর্ আপনাি অযাকাউন্ট স্থরগ্র্ বা েিাি কিাি 
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* পরিষেবারে এিনিাষব বযবহাি কিা,  া সকাষনা প্রষ ােয েংরবরি, আইন, আদালষর্ি আষদশ, েযারিে, প্ররবিান বা 

েুরিি লঙ্ঘন গ্িন কষি (ষবৌরদ্ধক েম্পরত্ত, স াগ্াষ াগ্, সগ্াপনীয়র্া, অপিািিপূরলক এবং আন্তেতারর্ক আইন েহ রকন্তু 

েীিাবদ্ধ নয়) 

* পষনতাগ্রারেি েনয রনষবরদর্ ওষয়বোইে সহারেং, সকাষনা িিষনি সহারেং/োিতাষি তবি/অববি প্রািবয়ে োিগ্রী 

অনুষিারদর্ নয়। 

* অনযষদি সগ্াপনীয়র্া বা েম্পরত্তি অরিকাষিি অপবযবহাি বা লঙ্ঘন কিাি উষেষশয পরিষেবারে বযবহাি কিা,  াি 

িষিয অ ারের্ বাল্ক ই-ষিইল ("স্প্যারিং") পািাষনা েহ রকন্তু েীিাবদ্ধ নয়; োেষপনশন বা অবোষনি এই স্থলরে এই 

িিষনি কা তকলাষপি েষল স  রে হষব র্া সথষক আলাদা এবং অরর্রিি। আপনাি অযাকাউন্ট সথষক স্প্যাষিি েষল 

আিাষদি োিতাি আইরপ রিকানাগুরলি সকাষনা একরে কাষলা র্ারলকায় উপরস্থর্ হষল আপরন প্ররর্  ণ্টায় $30 রক্লনআপ 

রে রদষর্ েম্মর্ হন। 

* আপনাি সহারেংষক োইল বা ইষিে সহারেং পরিষেবা রহোষব বযবহাি কিা। 

* রনিাপত্তা িািাি প্রয়াষে পরিষেবা বযবহাি কিা, বা প্রকত র্পষক্ষ স  সকানও করম্পউোি সনেওয়াষকতি (ষেই পরিষেবা 

েহ) রনিাপত্তা িািাি েনয, বা আপনাি নয় এিন অযাকাউন্ট, বার্তা বা োইল অযাষেে কিাি েনয। 

* বযাকআপ পরিষেবা রহোষব আপনাি অযাকাউন্ট বযবহাি কিা। েিস্ত োইল আপনাি ওষয়বোইষেি অংশ হষর্ হষব 

এবং আপনাি অযাকাউন্ট সথষক রলঙ্ক কিা আবশযক। সডরডষকষেড োিতাি ক্লাষয়ন্ট এই ছাডা. 

* ইষলকট্ররনক সিল বা ওষয়বোইষে রশষিানাি, রিকানা, বা অনযানয শনািকিণ্ োল বা রিে-প্ররর্রনরিত্ব কিাি েনয 

পরিষেবারে বযবহাি কিা, বা সপ্রিষকি পরিেয় বা অবস্থান ছদ্মষবষশ অনয সকাষনা পদ্ধরর্ বযবহাি কিা। এি িষিয িষয়ষছ 

প্ররে োিতাি অযারেষকশষনি সহারেং। 

* ওয়াষিে, ক্রযাক বা অনযানয পাইষিষেড েফ্টওয়যাি আপষলাড কিা, রলঙ্ক কিা বা েংিক্ষণ্ কিা। 

* করপিাইে ুি োিগ্রীষর্ েহায়র্া কিা বা েিােরি রবর্িণ্ কিা। 

* অরর্রিিিাষব পরিষেবারে এিনিাষব বযবহাি কিা  াষর্ অনযষদি েনয উপলব্ধ বযান্ডউইথ েীরির্ কিা  ায়। 

* স ষকান ওষয়ব সহারেং পরিষেবাি েনয, 1 রদষনি োলান ওিািরডউষয়ি েনয োেষপনশন প্রষ ােয এবং 7 রদষনি 

ইনিষয়ে ওিািরডউষয়ি েনয েিারি প্রষ ােয। 

* নাি, ডাক রিকানা এবং সেরলষোন নেি েহ োল বা অেম্পপূরণ্ত স াগ্াষ াষগ্ি রববিণ্ প্রদান কিা। 

* োিতাি সপ্রাগ্রািগুরল পরিোলনা কিাি েনয পরিষেবারে বযবহাি কিা,  াি িষিয িষয়ষছ র্ষব সিইল োিতাি, আইআিরে 

োিতাি, সগ্ি োিতাি, এেরেরপ োিতাি, ওষয়ব োিতাি বা রিরিং অরডও/রিরডও োিতাষিি িষিয েীিাবদ্ধ নয়। 

* স ষকাষনা র্ত র্ীয় পষক্ষি রেষেষিি িািযষি অননুষিারদর্ রিষলগুরলি েনয পরিষেবারে বযবহাি কিা। 
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* ইন্টািষনষে স ষকাষনা বযবহািকািী বা সকাষনা সহাষেি পরিষেবাষর্ হস্তষক্ষপ বা অস্বীকাি কিাি সেষ্টা কিা। 

* অর্ীর্ বা বর্তিান স ষকান সলনষদষন োেতবযাক কিাি েষল েিািান না হওয়া প তন্ত অযাকাউন্ট স্থরগ্র্ কিা হষব। 

 রদ একরে োেতবযাক োরি কিা হয় র্ষব আিিা আপনাি অযাকাউন্টরে অপোিণ্ কিাি অরিকাি েংিক্ষণ্ করি স  

সকাষনা িরবেযর্ বযবো অস্বীকাি কষি। 

* সিল সবািা রবষফািষণ্ি েনয পরিষেবা বযবহাি কিা,  াি িষিয স  সকানও উদাহিণ্ িষয়ষছ স খাষন প্রাপক এবং/অথবা 

সেই প্রাপকষক অকা তকি পরিষবশনকািী ইষলকট্ররনক রেষেিষক সিন্ডাি কিাি অরিপ্রাষয় একরে রনরদতষ্ট গ্ন্তষবয 

একারিক বার্তা পািাষনা হষয়ষছ। 

* রিকানাি েুস্প্ষ্ট ইরর্বােক েম্মরর্ ছাডাই স ষকান সিইরলং র্ারলকায় (আপনাি বা র্ত র্ীয় পষক্ষি) রিকানা স াগ্ কিষর্ 

বা স াগ্ কিাি সেষ্টা কিষর্ পরিষেবারে বযবহাি কিা। 

* আপনাি রনষেি বযর্ীর্ অনয ইষিল বারর্ল কিাি, বারর্ল কিাি বা অনযথায় হস্তষক্ষপ কিাি সেষ্টা কিা। 

* হয়িারনি োষথ েরডর্ হওয়া, িাো, রিষকাষয়রন্স বা বার্তাি আকাি, ইষিল বা ওষয়বোইষেি রবেয়বস্তুি িািযষি। 

* লাইি েযাে, সোশযাল রিরডয়া, রেরকে, ইষিল CoLoCity Limited েহ আিাষদি স াগ্াষ াষগ্ি েযাষনলগুরলি িািযষি 

স াগ্াষ াগ্ কিাি েিয় খািাপ িাো বযবহাি কিষল সকান োকা সেির্ ছাডাই সকানও পপূরবত সনারেশ ছাডাই আপনাি 

পরিষেবা বন্ধ বা স্থরগ্র্ কিাি অরিকাি িাষখ। CoLoCity Limited োইষল CoLoCity Limited র্াি রিোন্ড নীরর্ 

অনু ায়ী রিোন্ড ইেুয কিষর্ পাষি। 

* রেন ফ্লাড আক্রিষণ্ েরডর্ থাকাি েনয পরিষেবারে বযবহাি কিা,  া একরে প্রাপক করম্পউোি রেষেিষক অরর্রিি 

পরিিাষণ্ িুয়া র্থয সপ্রিষণ্ি দ্বািা েংজ্ঞারয়র্ কিা হয়  া প্রাপক রেষেষিি কা তকারির্াষক কা তকিীিাষব বািা সদয় বা 

েম্পপূরণ্তরূষপ রনরিয় কষি, বা অস্বীকাি কিাি অনয সকাষনা পদ্ধরর্- পরিষেবাি আক্রিণ্। 

* প্রর্ািণ্ািপূরলক সক্ররডে কাডত বা অনযানয অথতপ্রদাষনি র্থয প্রদান েহ আপনাি োইন-আপ েিত, েুরি বা অনলাইন 

আষবদষন রিথযা র্থয েিবিাহ কিা। 

* োেষপনশষনি সিয়াষদি েনয সকান রবল সক্ররডে সদওয়া হষব না। এই রবিাষগ্ি অিীষন আপনাি পরিষেবাি বযবহাি 

বন্ধ কিাি সক্ষষে, CoLoCity রলরিষেড র্াি রনেস্ব রবষবেনাি রিরত্তষর্ পরিষেবারে বযবহাষিি েনয আপরন স  সকাষনা 

বা েিস্ত পরিিাণ্ অথত প্রদান কষিষছন র্া আপনাি রক্রয়াকলাষপি েনয ক্ষরর্পপূরিণ্ রহোষব িষি িাখষর্ পাষি। 

* রনিাপত্তা - আপরন পরিষেবাি বযরিগ্র্ এলাকায় অযাষেে বা অযাষেে কিাি সেষ্টা কিষবন না বষল েম্মর্ হন। 

আপরন আপনাি অযাকাউষন্টি অননুষিারদর্ বযবহাি এবং/অথবা পরিষেবাষর্ রনিাপত্তা লঙ্ঘন বা লঙ্ঘষনি সেষ্টা েম্পষকত 

েষের্ন হওয়াি োষথ োষথ আপরন CoLoCity রলরিষেডষক অবরহর্ কিষর্ েম্মর্ হন। 
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* ইষন্টষলকেুয়াল প্রপারেত – CoLoCity Limited বার্তা, োইল বা অনযানয উপকিণ্ পিীক্ষা বা প তাষলােনা কিাি দারয়ত্ব 

সনয় না, স গুরল পরিষেবাি িািযষি অযাষেেষ াগ্য, পাে কিা  ায় বা পরিষেবাষর্ থাষক৷ করপিাইে লঙ্ঘন েংক্রান্ত 

অরিষ াগ্ md.fuad@colocity.com.bd রিকানায় পািাষনা স ষর্ পাষি 

* করথর্ লঙ্ঘনকািী উপাদাষনি একরে েুরনরদতষ্ট শনািকিণ্ এবং CoLoCity রলরিষেড েুরবিাগুরলষর্ অবস্থান(গুরল) 

স খাষন উপকিণ্গুরল পাওয়া  াষব। এই িিষনি রলরখর্ সনারেশ প্রারিি পি, CoLoCity Limited করথর্ লঙ্ঘনকািী 

উপাদাষনি অযাষেে দ্রুর্ েরিষয় সদষব বা ব্লক কিষব এবং স  বযরি সেই উপাদান সপাে কষিষছ র্াষক সনারেশ প্রদান 

কিষব।  রদ CoLoCity রলরিষেড সেই বযরিি কাছ সথষক একরে রবজ্ঞরি পায়  া রনষদতশ কষি স  লঙ্ঘষনি দারবরে 

িুল বা িুল শনািকিষণ্ি উপি রিরত্ত কষি কিা হষয়ষছ, CoLoCity রলরিষেড আপনাষক সেই রবজ্ঞরিি একরে অনুরলরপ 

পািাষব।  র্ক্ষণ্ না আপরন CoLoCity রলরিষেডষক অরিষ াগ্ লঙ্ঘন সিাি কিাি েনয উপ ুি আদালষর্ি পদষক্ষষপি 

রবেষয় অবরহর্ কষিন, েযাষলঞ্জ কিা উপাদানগুরল পুনরুদ্ধাি কিা হষব বা অনযথায় আবাি অযাষেেষ াগ্য কিা হষব। 

* দায় - আপরন েম্মর্ হন স  পরিষেবারেি বযবহাি আপনাি রনষেি ঝুাঁরকষর্। CoLoCity রলরিষেড দ্বািা েিবিাহ 

কিা হষয়ষছ বষল স্প্ষ্টিাষব রেরির্ র্থয, পণ্য বা পরিষেবাগুরল ছাডা, CoLoCity রলরিষেড বা এি সকানও অনুষিারদর্ 

রনয়ন্ত্রণ্, পরিষেবাি িািযষি অযাষেেষ াগ্য স  সকানও র্থয, পণ্য বা পরিষেবাি েনয সকানওিাষবই দায়বদ্ধ নয়। 

CoLoCity রলরিষেড র্ত র্ীয় পষক্ষি উপাদান(গুরল) এি রনিুতলর্াি েনয েিথতন কষি না বা দায়ী নয় এবং আপরন েম্মর্ 

হন স  CoLoCity রলরিষেড আপনাি বযবহাি বা এই িিষনি উপাদান(গুরল) এি উপি রনিতি কিাি কািষণ্ েতষ্ট সকাষনা 

ক্ষরর্ বা ক্ষরর্ি েনয দায়ী নয়৷ আপরন সবাষঝন এবং েম্মর্ হন স  ইন্টািষনষে স ষকান োইে বা রনউেগ্রুষপ আপনাি 

স ষকান র্থয বা উপাদান সপাে কিাি েনয আপনাি একিাে দায়বদ্ধর্া িষয়ষছ,  াি িষিয িষয়ষছ রকন্তু েীিাবদ্ধ নয় 

ওষয়ব োইষে সপাে কিা, CoLoCity রলরিষেড েিঞ্জাষি থাকুক বা না থাকুক, রনউেগ্রুপগুরলষর্ সপাে কিা এবং 

স ষকাষনা অনলাইন েযাে সেশষন অংশগ্রহণ্। আপরন ক্ষরর্পপূরিণ্ এবং আপনাি সপারেং সথষক উদ্ভপূরর্ সকাষনা দারব, ক্ষরর্, 

খিে, দায়, ক্ষরর্ বা বযষয়ি রবরুষদ্ধ ক্ষরর্কািক CoLoCity রলরিষেড এবং এি কিতীষদি এবং অনযানয গ্রাহক এবং 

গ্রাহকষদি িষি িাখষর্ েম্মর্ হন। 

* আপরন েম্মর্ হন স , আপরন  রদ িষয়ে স াগ্াষ াগ্ পািাষর্ বা গ্রহণ্ কিষর্ পরিষেবারে বযবহাি কষিন, CoLoCity 

Limited একরে সেরলকরিউরনষকশন কযারিয়াি বা সেরলষোন রহোষব কাে কিষছ না, CoLoCity Limited দ্বািা এই 

িিষনি বযবহাষিি েনয পরিষেবাি উপ ুির্া েম্পষকত সকানও উপস্থাপনা সনই, এবং েংষ াগ্, ট্রান্সরিশন গুণ্িান এবং 

স াগ্াষ াষগ্ি রনিুতলর্াি েিস্ত ঝুাঁরক শুিুিাে আপনাি উপি, এবং CoLoCity Limited-এি এই িিষনি পরিষেবাি 

বযবহাষি বযথতর্া বা গুণ্িাষনি অিাষবি েনয সকানও দায়বদ্ধর্া সনই। 
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* উপষিি িািা 5-এি স ষকাষনা স্প্যারিং বা অনযানয লঙ্ঘষনি েষল CoLoCity Limited-এি ক্ষরর্ি েষল স  সকাষনা 

ক্ষরর্ বা পরিষেবাি ক্ষরর্ি েনয আপরন দায়ী হষর্ েম্মর্ হন। এই ক্ষয়ক্ষরর্গুরলি িষিয িষয়ষছ, র্ষব রেষেি বন্ধ 

কিা, প্ররর্ষশািিপূরলক আক্রিণ্ বা সডো বনযা, এবং রপয়ারিং বযবস্থাি ক্ষরর্ি িষিয েীিাবদ্ধ নয়। আপরন েম্মর্ হন স  

CoLoCity Limited আপনাি রবরুষদ্ধ আদালষর্ এই িিষনি দারব কিষর্ পাষি। 

* আপরন েম্মর্ হন স  সকাষনা অবস্থাষর্ই CoLoCity Limited-এি আপনাি কাষছ আরথতক দায় থাকষব না। 

* ওয়াষিরন্ট-ষকাষলারেরে রলরিষেড সকানও রনরদতষ্ট উষেষশয, সকানও রনরদতষ্ট উষেষশয, বা পরিষেবাি িািযষি উপলব্ধ 

সকানও েফ্টওয়যাি বা অনয সকানও উপাদান েম্পরকতর্ সকানও রনরদতষ্ট উষেষশয, সকানও রনরদতষ্ট উষেষশয, বা বরণ্কষ াগ্যর্া 

বা রেেষনষেি ওয়যাষিরন্ট েহ সকানও এেষপ্রে বা রনরহর্ ওয়যাষিরন্ট সদয় না,  া রনরবতষশষে, আপরন হয়ষর্া CoLoCity 

Limited সক আপনাি উষেশযিপূরলক পরিষেবাি বযবহাি েম্পষকত বষলষছন। CoLoCity রলরিষেড বা এি কিতোিীষদি 

দ্বািা প্রদত্ত সকান সিৌরখক উপষদশ বা র্থয একরে ওয়যাষিরন্ট তর্রি কিষব না বা অনযথায় এই রবিাষগ্ি রবিানগুরলষক 

পরিবর্তন কিষব৷ 

* CoLoCity রলরিষেষডি দ্বািা আপনাষক েিবিাহ কিা পরিষেবা এবং স ষকাষনা েফ্টওয়যাি একরে "ষ িন আষছ, 

স িন উপলব্ধ" রিরত্তষর্ প্রদান কিা হয়; CoLoCity রলরিষেড ওয়যাষিরন্ট সদয় না স  র্ািা ত্রুরে-িুি এবং/অথবা 

রনিবরচ্ছন্ন, অথবা ত্রুরেগুরল েংষশািন কিা হষব। CoLoCity Limited পরিষেবাষর্ েংিরক্ষর্ আপনাি সডোি রনিাপত্তা 

বা বযাক-আষপি রনিয়র্া সদয় না। 

েম্পদ বযবহাি 

বযবহািকািী 60 সেষকষন্ডি সবরশ েিয় িষি 10% বা র্াি সবরশ রেষেি রিষোেত বযবহাি কিষর্ পাষি না। এিন 

অষনক রক্রয়াকলাপ িষয়ষছ  া এই োর্ীয় েিেযাি কািণ্ হষর্ পাষি; এি িষিয িষয়ষছ: CGI রস্ক্রপ্ট, FTP, PHP, 

HTTP, ইর্যারদ। োিতাি রিষোেত প্রষয়ােন এিন স ষকাষনা িিষনি ইন্টাষিরিি রিষয়ল-োইি েযাে অযারেষকশন োলান। 

দপূরিবর্তীিাষব সহাে কিা পরিষেবাগুরল েম্পপূরণ্তরূষপ অনুষিারদর্৷ োিতাষি স ষকান েিষয় স্বর্ন্ত্র, অনুপরস্থর্ োিতাি-োইড 

প্রষেে োলান। এি িষিয স ষকান এবং েিস্ত সডিন, স িন IRCD অন্তিুতি। আইআিরে (ইন্টািষনে রিষল েযাে) 

সনেওয়াষকতি োষথ ইন্টািষেে কষি এিন স ষকাষনা েফ্টওয়যাি োলান। স ষকাষনা রবে েষিন্ট অযারেষকশন, ট্রযাকাি বা 

ক্লাষয়ন্ট োলান। স ষকাষনা োইল-ষশয়ারিং/রপয়াি-েু-রপয়াি কা তকলাষপ অংশগ্রহণ্ করুন স ষকাষনা সগ্রিং োিতাি োলান 

স িন কাউন্টাি-িাইক, হাে-লাইে,  ুদ্ধষক্ষে1492, ইর্যারদ 15 রিরনষেিও কি েিষয়ি বযবিাষন ক্রন এরর োলান। 

আপনাি কষরাল পযাষনল র্ষব এইগুরল শুিুিাে 7 রদন প তন্ত েংিক্ষণ্ কিা স ষর্ পাষি। দয়া কষি একরে স্থানীয় উৎে 

সথষক েংিক্ষণ্াগ্াি ডাউনষলাড করুন এবং আপনাি অযাকাউন্ট সথষক সেগুরল েিান৷ 

েম্পষদি অর্যরিক বযবহাি 
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আিিা রনিীক্ষণ্ করি এবং বিােকত র্ েম্পষদি বাইষি থাকা েম্পষদি বযবহাি করিষয় িারখ। আিিা, আিাষদি রনেস্ব 

রবষবেনাি রিরত্তষর্, আপরন অরর্রিি েম্পদ বযবহাি কিষল আপনাি রবরুষদ্ধ বযবস্থা সনব। এই িিষনি পদষক্ষপ 

অন্তিুতি হষর্ পাষি, রকন্তু বযবহৃর্ েম্পষদি েনয রবরলং, অযাকাউন্ট োেষপনশন এবং অযাকাউন্ট েিারিি িষিয েীিাবদ্ধ 

নয়। 

রবেয়বস্তু 

আপরন সবাষঝন এবং েম্মর্ হন স  পরিষেবাি িািযষি উপলব্ধ র্থয এবং অযাষেষেি িষিয রবর্রকতর্, স ৌনর্াপপূরণ্ত, বা 

অনযানয উপাদান থাকষর্ পাষি  া আপনাি বা বযবহািকািীষদি েনয আপরত্তকি হষর্ পাষি  াষদি েনয আপরন দায়ী৷ 

CoLoCity Limited-এি এই িিষনি উপকিণ্গুরলি েনয সকানও দায়বদ্ধর্া বা রনয়ন্ত্রণ্ সনই, এবং আপরন স  সকানও 

উপলিয স্ক্রীরনং েফ্টওয়যাি বা অযাষেে েীরির্ কিাি (রবষশের্ অপ্রািবয়েষদি অযাষেে েহ) অনয সকানও পদ্ধরর্ 

বযবহাি কিাি একিাে দায়বদ্ধর্া গ্রহণ্ কষিন  া আপনাি কাষছ আপরত্তেনক িষন হষর্ পাষি৷ 

সগ্াপনীয়র্া 

CoLoCity Limited সকাষনা গ্রাহষকি পপূরবতানুিরর্ ছাডা সকাষনা র্ত র্ীয় পষক্ষি নাি, রিকানা, সেরলষোন নেি, ইষিল 

রিকানা বা অনযানয বযরিগ্র্িাষব শনািষ াগ্য র্থয প্রদান কিষব না, অথবা িুষখিিাষব তবি োবষপানা েহ উপ ুি 

আদালর্ বা প্রশােরনক রনষদতষশি অিীষন প্রষয়ােন অনু ায়ী , অথবা পরিষেবা সিন্ডাি কিাি েনয প্রষয়ােনীয় রহোষব। 

CoLoCity রলরিষেড CoLoCity রলরিষেড বযবো পরিোলনায় র্ত র্ীয় পষক্ষি গ্রাহকষদি োিরগ্রক সডো েিবিাহ কিষর্ 

পাষি। 

রববাদ 

আপরন েম্মর্ হন স  আপনাি এবং CoLoCity রলরিষেষডি িষিয স  সকানও রববাদ আপনাি পরিষেবাি আপনাি 

েদেযর্া এবং/অথবা পরিষেবাি বযবহাষিি উপি রিরত্ত কষি স  সকানও উপাষয় উদ্ভপূরর্ হয়  া আপনাি এবং CoLoCity 

রলরিষেষডি িষিয েিািান কিা  ায় না েংকু্ষব্ধ পক্ষ দ্বািা েিা সদওয়া হষব ইংষিেী আইষনি র্োবিাষন বািযর্ািপূরলক 

োরলষশি েনয। 

েিকারি আইন 

এই শর্তাবলী এবং নীরর্গুরল ইংষিরে আইষনি অিীষন েিস্ত সক্ষষে রনয়রন্ত্রর্ হয়৷ 

বারর্লকিণ্ পদ্ধরর্ 

বারর্লকিষণ্ি অনুষিাি ক্লাষয়ন্ট এলাকাি িািযষি েিা রদষর্ হষব। এরে কিাি েনয, আপরন স  পযাষকেরে বারর্ল 

কিষর্ োন র্াি পাষশি আইকষন রক্লক করুন র্ািপি 'রিষকাষয়ে কযাষন্সষলশন' রেপুন। র্ািপি আপনাষক অবশযই 

েিতরে পপূরিণ্ কিষর্ হষব এবং েিা রদষর্ হষব। একরে অরবলষে বারর্লকিণ্ সবষছ সনওয়াি অথত হল েিত েিা সদওয়াি 
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24  ন্টাি োষথ আপনাি পরিষেবা বন্ধ হষয়  াষব৷ আপনাি সেেআপ কিা সপপযাল েদেযর্া বারর্ল কিা হষয়ষছ র্া 

রনরির্ কিাি দারয়ত্ব আপনাি। বারর্ষলি অনয সকান েিত গ্রহণ্ কিা হয় না. সেই রবরলং েষক্রি েনয োলান েিা 

সদওয়াি আষগ্ বারর্ল অবশযই েিা রদষর্ হষব। এরে কিষর্ বযথত হষল োলান বষকয়া হষব। বারর্লকিষণ্ি অনুষিাি 

শুিুিাে েিা সদওয়া  াষব  রদ অযাকাউষন্টি সকাষনা বষকয়া োলান না থাষক। 

রিষেলাি 

রিষেলািিা র্াষদি ওষয়বোইে বযবহাি কিষর্ পাষি বযরিগ্র্ বযবহাষিি েনয বা র্াষদি রনেস্ব ক্লাষয়ন্টষদি কাষছ 

রবরক্র কিষর্। রিষেলািিা সকাষনা অবস্থাষর্ই রি অযাকাউন্ট সহাে কিষর্ পাষি না। আিিা 10রে প তন্ত অযাকাউন্ট 

রবনািপূরষলয স্থানান্তি কিব। এি পষি প্ররর্রে অযাকাউষন্টি েনয $20 োেত কিা হয়। রডেকাউন্ট িাউোি প্ররর্ সলনষদষন 

শুিুিাে একরে িাউোি বযবহাি কিা  াষব।  রদ অডতাষিি িপূরলয িাউোষিি িপূরষলযি সেষয় কি হয়, র্াহষল অবরশষ্ট 

পরিিাণ্ হারিষয়  াষব। রডেকাউন্ট িাউোি প্ররর্ গ্রাহষকি েনয েীিাবদ্ধ। িাউোিগুরল স ষকান সশয়াডত, রিষেলাি বা 

সডরডষকষেড পরিষেবা সকনাি রবপিীষর্ রিরডি কিা স ষর্ পাষি। 

Linux VPS পরিষেবাি েনয গ্রহণ্ষ াগ্য বযবহাষিি নীরর্: 

রনম্নরলরখর্গুরল কষিািিাষব রনরেদ্ধ বযবহাি এবং আপনাি অযাকাউষন্ট আরবষ্কত র্ হষল অরবলষে োেষপনশন এবং/অথবা 

েিারিি কািণ্ হষর্ পাষি: 

• িাইনক্রাফ্ট এবং এি তবরেে এবং িাইনক্রাফ্ট েম্পরকতর্ রকছু রনয়ন্ত্রণ্ পযাষনল বা িাইনক্রাফ্ট েম্পরকতর্ ওষয়বোইেগুরল 

েহ। (হযাাঁ, আিিা এো বলষর্ োইরছ। আিিা সকাষনা বযরর্ক্রি কিব না।) 

িারল্টে 

• Chobots, Starbound, Runescape 

• রেিরস্প্ক এবং িুেল 

• পরিষেবা অস্বীকাি (DoS) আক্রিণ্ 

• সপােত েযারনং 

• TOR/VPN/Proxy/স ষকাষনা িিষনি পরিেয় সগ্াপন িাখাি পরিষেবা (VPN এবং Proxy বযবহাি রিক আষছ  রদ 

সেগুরল শুিুিাে গ্রাহক রনষেই বযবহাি কষিন।) 

• রডরেোল রিষলরনয়াি করপিাইে অযাি (DMCA), রবষদশী ঐরর্ষহযি এবং/অথবা রবষদশী সদষশ কিতির্ গ্রাহকষদি 

েনয েহ। 

• েষিন্ট 

• অববি ডাউনষলাড/পাইষিরে 
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• কযািিগ্ 

• িােুতয়াল িুদ্রা (*িুদ্রা) খরনি 

• সহনোই অযােষহাি 

• আইরপ সু্প্রেং 

• োল/প্ররর্রলরপ পণ্য ওষয়বোইে 

• রবশ্ব েম্প্রদায় রগ্রড 

• HYIP ওষয়বোইে 

• বুোি/সিোি ওষয়বোইে 

• রহেরলপ বা সকাষনা কত রেি ট্রারেক েতরষ্ট 

• iBusiness প্রষিাোি বা অনুরূপ েফ্টওয়যাি 

• রলউরলয়াংকুয়াং 

• েীনা বযরিগ্র্ সগ্ি োিতাি বা ওষয়বোইে 

• সনষেড িােুতয়ালাইষেশন 

• ZenCash এি োষথ েম্পরকতর্ স ষকাষনা রকছু 

• স ষকাষনা িিষনি উচ্চ CPU, IO এবং সনেওয়াকত বযবহাি 

.BD সডাষিষনি রনয়ি ও শর্তাবলী 

BTCL হল ইন্টািষনে অযাোইনড নাোরিং অথরিরে (IANA) এি একরে স্বীকত র্ সিরেিাি। .BD েপ সলষিল সডাষিন 

("TLD"।) IANA .BD TLDs র্োবিান কষি। রনবন্ধক েম্মর্ হন স  BTCL IANA এি োষথ র্াি েুরি সিষন েলাি 

েনয প্রষয়ােনীয় এই েুরিরে েংষশািন কিষর্ পাষি। BTCL র্াি রনেস্ব রবষবেনাি রিরত্তষর্ স ষকাষনা কািষণ্ সডাষিইন 

নাি রনবন্ধন আষবদন গ্রহণ্ বা প্রর্যাখযান কিষর্ পাষি, স িন প্রর্যাখযান একরে রনরেদ্ধ সডাষিন নাি রনবন্ধষনি 

অনুষিাষিি কািষণ্ প্রর্যাখযান েহ রকন্তু েীিাবদ্ধ নয়। 

 রদ সকাষনা সডাষিইন BTCL সথষক রনবন্ধন বা রবিান কিষর্ বযথত হয়, CoLoCity Limited ক্লাষয়ন্টষক োলান অনু ায়ী 

েম্পপূরণ্ত অথত সেির্ সদষব এবং সডাষিইনরে রনবরন্ধর্ বা প্ররিশন কিা না হওয়াি দায়িাি গ্রহণ্ কিষব না। 

েংষশািনী 

পরিষেবাি বযবহাষিি শর্তাবলী রবিাষগ্ েংষশারির্ শর্তাবলী এবং নীরর্গুরল সপাে কিাি পষি CoLoCity রলরিষেড স  

সকানও েিষয় এই শর্তারদ এবং নীরর্গুরল স  সকানও সক্ষষে েংষশািন কিষর্ পাষি৷ আপনাি পরিষেবাি ক্রিাগ্র্ 

বযবহাি এই িিষনি সকাষনা েংষশারির্ শর্তাবলী এবং নীরর্ি েম্মরর্ বষল রবষবরের্ হষব। আপরন  রদ এই িিষনি 
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সকাষনা েংষশারির্ শর্তারদ এবং নীরর্ি েষল পরিষেবারে বযবহাি কিা োরলষয় স ষর্ না োন, র্াহষল আপরন CoLoCity 

Limited-সক আপনাি পরিষেবাি বযবহাি বন্ধ কিষর্ আপনাি ইচ্ছাি রবজ্ঞরি প্রদান কিষর্ পাষিন। 

অরিষ াগ্ 

আিিা একরে িািাবারহকিাষব েিৎকাি সেবা প্রদান কিাি সেষ্টা করি। আপরন  রদ অরিষ াগ্ কিষর্ োন, অনুগ্রহ কষি 

md.fuad@colocity.com.bd এ ইষিষলি িািযষি আিাষদি কাষছ রলখুন। আিিা 10 কা তরদবষেি িষিয আপনাি 

অরিষ াষগ্ি েবাব সদব। 

দ্রষ্টবয: CoLoCity রলরিষেড বযবস্থাপনা সকাষনা পপূরবত রবজ্ঞরি ছাডাই স  সকাষনা েিয় এই TOS পরিবর্তন কিাি অরিকাি 

িাষখ। 
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