
AEON "বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন" বয্বহােরর শতর্ াবলী 

এই শতর্ াবলীেত (িনেচ, "এই শতর্ াবলী" নােম উি�িখত।) AEON েকা�ািন িলিমেটড (িনেচ, "AEON" 

নােম উি�িখত।) এবং The Global Alliance for Sustainable Supply Chain (িনেচ, "ASSC" 

নােম উি�িখত।), কতৃর্ ক �দান করা AEON "বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন" (ASSC কতৃর্ ক 

সরবরাহ করা �াটর্ েফােনর জনয্ অয্াপ Genba-Wise (িনেচ, "Genba-Wise" নােম উি�িখত।) 

অ�ভুর্ �।) বয্বহােরর জনয্ শতর্ াবলীেক, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর বয্বহারকারী (এর 

পের "বয্বহারকারী" িহসােব উে�খ করা হেয়েছ), এবং AEON মেধয্ িনধর্ারণ করা হেয়েছ। 

 

অনুে�দ 1 (শতর্ াবলীেত স�িত �দান) 

１．বয্বহারকারীেক, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর েগাপনীয়তা নীিত এবং এই শতর্ াবলীর 
আইন ও িবিধমালা েমেন বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন বয্বহার করেত হেব। 

２．বয্বহারকারী অ�া�বয়� হেল, িপতামাতার কতৃর্ ে�র অিধকারী বয্ি� ইতয্ািদর মেতা আইিন 
�িতিনিধর স�িত  (এই শতর্ াবলীেত স�িত সহ) �হণ কের, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ 

হটলাইন বয্বহার করেত হেব। এছাড়াও, বয্বহারকারী এই শতর্ াবলীেত স�ত হওয়ার সময় 

অ�া�বয়� হেলও, �া�বয়ে� পিরণত হওয়ার পর বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন বয্বহার 

কের থাকেল, অ�া�বয়� বয়েস থাকাকালীন সময়কার বয্বহােরর কাজিট িনি�ত করা হেয়েছ বেল 

িবেবিচত হেব। 

３．বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন বয্বহার করার সময় যিদ �ত� বয্বহােরর শতর্ াবলী থােক, 
এই চুি�িট ছাড়াও, �ত� বয্বহােরর শতর্ াবলীেত িনধর্ািরত িবষয় েমেন চেল বয্বসািয়ক 

অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন বয্বহার করেত হেব।  

 

অনুে�দ 2 (শতর্ াবলীর পিরবতর্ ন) 

１．AEON, িনেচর েয েকান একিট আইেটেমর ে�ে� �েযাজয্ হেল, িসিভল আইেনর 548  অনুে�েদর 
4 এর আইন অনসুাের সমেয় সমেয় এই শতর্ াবলী পিরবতর্ ন করেত পারেব। শতর্ াবলী পিরবিতর্ ত 

হওয়ার পের বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনরজনয্ পিরবিতর্ ত শতর্ াবলী  �েযাজয্ হেব। 

(1) এই শতর্ াবলীর পিরবতর্ ন, বয্বহারকারীর সাধারণ �ােথর্র উপয�ু হেল 

(2) এই শতর্ াবলীর পিরবতর্ ন, চুি�র উে�শয্িটর িবরে� না েগেল এবং পিরবতর্ েনর 

�েয়াজনীয়তা, পিরবতর্ েনর পেরর িবষয়ব�র সমতা এবং েসই িবষয়ব�র অনয্ানয্ পিরবতর্ ন 

স�িকর্ ত পিরি�িতর আেলােক যিু�যু� হেয় থাকেল 

2. AEON এই শতর্ াবলী পিরবতর্ ন করেল, পিরবতর্ েনর পেরর এই শতর্ াবলী কাযর্কর হওয়ার তািরখ 

িনধর্ারণ কের, কাযর্কর হওয়ার 1স�াহ আেগ পযর্�, পিরবতর্ েনর পেরর এই শতর্ াবলীর িবষয়ব� 

এবং কাযর্কর হওয়ার তািরখ বয্বহারকারীেক অবিহত কের, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন 

বা AEON পিরচািলত ওেয়বসাইেটর মেধয্ উপয�ু জায়গায় �দশর্ন কের, অনয্ানয্ িনধর্ািরত 

প�িতেত বয্বহারকারীেদর অবিহত করেব। 

3. পূবর্বত� দিুট ধারার শতর্ অ�াহয্ কের, পবূর্বত� ধারার এই শতর্ াবলীর পিরবতর্ েনর �চােরর পের 

বয্বহারকারী বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন বয্বহার করেল অথবা AEON িনধর্ািরত 



সমেয়র মেধয্ বয্বহারকারী চুি� বািতেলর �ি�য়া শর না করেল, এই বয্বহারকারী শতর্ াবলীর 

পিরবতর্ েন স�িত �দান কেরেছ বেল ধের েনওয়া হেব। 

4．এই শতর্ াবলীর চাইেত িভ�তরভােব বয্বহার করা হেল, বয্বহারকারী, এই িভ�তার িবষয়ব�  

স�েকর্ আলাদাভােব AEON এর সােথ পিরবতর্ ন চুি� স�াদন করব।  

 

অনুে�দ 3 (পিরেষবার রপেরখা) 

বয্বহারকারী, বয্বহারকারীর প� েথেক পরামেশর্র জনয্ বয্ব�া �হণ, বয্বহারকারীর কমর্ে�� স�িকর্ ত 

উ�িতর পরামশর্ /ইসুয্ েশয়ািরং / জিরপ পিরদশর্ন,  AEON এর িনকট িরেপাটর্  �দান / বয্ব�া 

�হেণর ��াব, ডাটােবস িনমর্াণ, িবে�ষণ, জরির অব�ার জনয্ পিুলশ, অি�কা�-িনবর্াপণ, �াথিমক 

িচিকত্সার জনয্ িরেপাটর্  করা, AEON এর িভতর গেবষণা দল গঠেনর মেতা বয্বহারকারীর জনয্ 

সহায়তা / �াণ, ইতয্ািদ, AEON বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর এর নােম �দান করা এই 

চুি�েত বিণর্ত পিরেষবাগিল ও অনয্ানয্ AEON কতৃর্ ক আলাদাভােব িনিদর্� করা পিরেষবা বয্বহার 

করেত পারেব। উপর�, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন বয্বহার করার সময় েটাল ি� ন�েরর 

বয্য় ভার AEON বহন কের, ইেমল ে�রণ ও �হণ, ওেয়বসাইট �াউিজং , অনয্ানয্ েযাগােযােগর জনয্ 

�েয়াজনীয় েযাগােযােগর সকল বয্য় বয্বহারকারী বহন করেব।  

 

অনুে�দ 4 (Genba-Wise এর বয্বহােরর শতর্ াবলী) 

1. Genba-Wise এর বয্বহারকারী, Genba-Wise বয্বহার করার সময় পাসওয়াডর্  িনব�ন করেল, 

যােত অৈবধভােব বয্বহার না হয়, েসজনয্ িনজ দািয়ে� েসিটেক কেঠারভােব িনয়�ণ করেব। 

ASSC, িনবি�ত পাসওয়াডর্  বয্বহার কের স�ািদত সকল কমর্কা�, বয্বহারকারী কতৃর্ ক স�ািদত 

করা হেয়েছ বেল গণয্ করেত পারেব। 

2. Genba-Wise এর সােথ িনব�ভু� বয্বহারকারী, েয েকান সমেয় অয্াকাউ� মুেছ েফেল সদসয্তা 
রদ করেত পারেব। 

3. ASSC, বয্বহারকারী এই শতর্ াবলী ল�ন করেল বা ল�ন করা হেত পাের বেল উপলি� করেত 

পারেল, আগাম বয্বহারকারীেক অবিহত না কেরই অয্াকাউ� �িগত বা মেুছ েফলেত পারেব। 

4. অয্াকাউ�িট মুেছ েফলার সময় েথেক, বয্বহারকারীর Genba-Wise এর সকল বয্বহােরর 

অিধকার, েয েকান কারণ অ�াহয্ কের, রদ বা বািতল করা হেব। দয়া কের মেন রাখেবন েয 

বয্বহারকারী ভুলবশত অয্াকাউ� মুেছ েফলেলও, অয্াকাউ�িট পনুর�ার করা যােব না। 

5. Genba-Wise এর অয্াকাউ�, বয্বহারকারীর জনয্ উত্সগ�কৃত ও অিধকারভু� হেব। 
বয্বহারকারীর Genba-Wise এর সকল বয্বহােরর অিধকার, তৃতীয় প�েক �ানা�র করা, ধার 

েদওয়া বা অিধকােরর উত্তরািধকারী মেনানীত করা যােব না। 

6. Genba-Wise এর একািধক বয্ি�গত অয্াকাউ� ৈতির করা যােব না।  
7. Genba-Wise এর বয্ি�গত অয্াকাউ�, ASSC কতৃর্ ক �িগত করা হেল, ASSC এর অনুমিত 

বয্তীত েকানও নতুন অয্াকাউ� ৈতির করা যােব না। 

 

 



অনুে�দ 5 (পিরেষবা �দান) 

1. বয্বহারকারীেক, Genba-Wise বয্বহার করার সময়, �েয়াজনীয় �াটর্  িডভাইস, েযাগােযােগর 

সর�াম, অপােরশন িসে�ম, েযাগােযােগর মাধয্ম এবং ৈবদযু্িতক শি� ইতয্ািদ বয্বহারকারী বা 

AEON এর িব�াস এবং দািয়ে়�ে◌ ��ত বা আেয়াজন করেত হেব। উপর�, বয্বহারকারী 

অ�া�বয়� হেল, AEON বা  িপতামাতার কতৃর্ ে�র অিধকারী বয্ি� ইতয্ািদর মেতা আইিন 

�িতিনিধর েদওয়া বয্বহারকারীেক বয্বহােরর অনুেমািদত ব� দয়া কের বয্বহার করন। 

2. AEON, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর সকল অংশ বা একিট অংশ, বয়স, বয্ি�র 

পিরচয় িনি�ত করা, বয্বহারকারীর পিরেষবা �হেণর উে�েশয্, বয্বহারকারী AEON বা ASSC 

এর িনকট �দান করা সকল তেথয্র (িনেচ, "িনব�করেণর তথয্" নােম উি�িখত।) উপি�িত, 

এবং অনয্ানয্ AEON বা ASSC এর �েয়াজনীয় শতর্ গিল পূরণ করা বয্বহারকারী জনয্ 

সীিমতভােব সরবরাহ করেত পারেব। 

3. AEON, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর নাম, িবষয়ব�, বয়স, বয্বহােরর পিরেবশ 

ইতয্ািদ, AEON বা ASSC কতৃর্ ক িনধর্ািরত শতর্ াবলী যাচাই করার পের, এই শতর্ াবলী অনুসাের, 

AEON বা ASSC কতৃর্ ক িনধর্ািরত পিরসীমার মেধয্, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর 

বয্বহােরর সুেযাগ িদেব। 

4. AEON, েয েকান কারেণই েহাক না েকন, বয্বহারকারীর আগাম েনািটশ �দান ছাড়াই, 

বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর নাম এবং বয্বহােরর পিরসীমা িনধর্ারণ বা পিরবতর্ ন 

করেত পারেব। এছাড়াও, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর সকল বা একিট অংেশর েসিটং, 

সংেযাজন, মুেছ েফলা, িবষয়ব� পিরবতর্ ন করা, সামিয়কভােব �িগত করা বা িবলু� করেত 

পারেব। 

5. AEON এবং ASSC, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর মাধয্েম �দান করা পরামশর্ সহ 

বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর সকল তথয্, সা�াই েচইেনর �ম মানবািধকার স�িকর্ ত 

িবষয় �াথিমক �ের সনা�করণ ও উ�িতর উে�শয্ পরূণকে�, AEON বা ASSC কতৃর্ ক িনধর্ািরত 

�েয়াজনীয় পিরসীমার মেধয্ অবােধ বয্বহার করেত পারেব। 

6. বয্বহারকারী, বয্বহারকারীর িনব�ন বািতল হওয়ার পরও, AEON এবং ASSC বয্বহারকারীর 

পরামেশর্র িবষয়ব� যুি�স�ত সমেয়র জনয্, বয্াকআপ, আকর্ াইভ বা পরী�া কের েদখার উে�েশয্ 

সংর�ণ করেত পারেব এবং আইনগত বাধয্বাধকতা থাকেল অথবা ৈবধ কােজর উে�েশয্ 

বয্বহারকারীর েরকডর্ কৃত আকর্ াইেভর কিপ সংর�েণর বয্পাের স�িত �দান করেব। 

 

অনুে�দ 6 (��াবলী) 

1. AEON এবং ASSC বয্বহারকারীেদর জনয্, বয্বহারকারীর ৈবিশ�য্াবলী / �বণতা / মতামত 

ইতয্ািদর উপর জিরপ চালােনার উে�েশয্, সমেয় সমেয় বয্বহারকারীেদর কাছ েথেক ওেয়বসাইট বা 

ইেমেলর মাধয্েম ��াবলীর (িনেচ, "��াবলী" নােম উি�িখত।) উত্তর ও েভাট �হণ করেত 

পারেব। 

2. বয্বহারকারীর ��াবলীর উত্তেরর িবষয়ব� েথেক উত্প� হওয়া কিপরাইট ইতয্ািদর মত েমধা 

স�িত্তর অিধকার ও অনয্ানয্ সকল অিধকার স�েকর্ , AEON এবং ASSC এর িনকট 



বয্বহারকারী উত্তর �দােনর সময় েথেক, AEON বা ASSC এর িনকট �ানা�িরত ব� িহসােব 

িবেবিচত হেয়, AEON এবং ASSC উত্তেরর িবষয়ব�র অ�ভুর্ � তথয্, অনেু�দ 8 এ িনেদর্ িশত 

িনব�করেণর তথয্ এবং বয্ি�গত তেথয্র পিরচালনা অনুসাের বয্বহার করেত পারেব। 

 

অনুে�দ 7  (�মাণীকরেণর তেথয্র িনয়�ণ এবং িনব�করেণর তেথয্র পিরবতর্ ন) 

1. Genba-Wise এর বয্বহারকারী, িনেজর দািয়� এবং বয্য় বহন করার মাধয্েম, িনব�করেণর 

তেথয্র মেধয্, ID এবং পাসওয়াডর্  ছাড়া, ASSC বয্বহারকারীর কাছ েথেক সংেযাগিট �মাণ করার 

জনয্ �হণকৃত অনয্ানয্ �েয়াজনীয় তেথয্র  (িনেচ, "�মাণীকরেণর তথয্" নােমে◌ উি�িখত।) 

িনয়�ণ কের, �মাণীকরেণর তথয্ তৃতীয় প�েক বয্বহােরর জনয্ �দান কের, তৃতীয় পে�র িনকট 

�ানা�র কের, উত্তরািধকার, অ�ীকার বা অনয্ িকছু বয্ব�া �হণ করেব অথবা �কাশ করেব না। 

2. Genba-Wise এর বয্বহারকারীর অপযর্া� বয্ব�াপনার কারেণ �মাণীকরেণর তেথয্র ফাসঁ হওয়া, 
অপবয্বহার, তৃতীয় পে�র �ারা বয্বহার, অননুেমািদত অয্াে�স ইতয্ািদর মাধয্েম �িতর দায়ভার 

বয্বহারকারী বহন করেব, AEON এবং ASSC, AEON বা ASSC এর ই�াকৃত বা গরতর 

অবেহলার ে�� ছাড়া, েকানও দায়ভার �হণ করেব না। েকানভােব,�মাণীকরেণর তথয্ অৈবধভােব 

বয্বহৃত হওয়ার ফেল AEON, ASSC বা তৃতীয় পে�র েকান �িত হেল, বয্বহারকারী এই �িতর 

�িতপূরণ �দান করেব। 

3. Genba-Wise এর বয্বহারকারী, িনব�করেণর তেথয্ েকান ধরেণর পিরবতর্ ন হেল, �মাণীকরেণর 
তথয্ তৃতীয় প� েজেন েগেল বা তৃতীয় প� কতৃর্ ক  �মাণীকরেণর তথয্ বয্বহৃত হেয়েছ বেল 

সে�হ করা হেল, এই শতর্ াবলী এবং  ASSC কতৃর্ ক িনধর্ািরত প�িতর মাধয্েম, তাত্�িণকভােব 

AEON এবং ASSC এর িনকট েযাগােযাগ করার পাশাপািশ,  তৃতীয় প� কতৃর্ ক  �মাণীকরেণর 

তেথয্র বয্বহার এড়ােনার জনয্ যথাস�ব বয্ব�া �হণ কের, AEON বা ASSC এর কাছ েথেক 

েকান িনেদর্শাবলী থাকেল, তা অনসুরণ করেব।  

4. Genba-Wise এর বয্বহারকারী, পবূর্বত� ধারার েযাগােযাগ ইতয্ািদর বয্ব�া �হণ না করার ফেল 
�িতর স�ূখীন হেল, AEON বা ASSC এর ই�াকৃত বা গরতর অবেহলার ে�� ছাড়া, AEON 

এবং ASSC েকানও দায়ভার �হণ করেব না। 

5. Genba-Wise এর বয্বহারকারী, এই অনুে�েদর ３ধারার েযাগােযাগ না করার ে�ে�,  AEON 

বা ASSC এই বয্বহারকারী সদসয্তা রদ করেছ বেল িবেবচনা করেত পারেব। 

 

অনুে�দ 8 (িনব�করেণর তথয্ / বয্ি�গত তথয্) 

1. AEON এবং ASSC, িনব�করেণর তথয্, িন�িলিখত �িতিট আইেটেমর জনয্ বয্বহার করেব। 

(1) বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর পিরচালনা (ASSC এর কাছ েথেক AEON বা 

বয্বহারকারীেদর সম� তথয্ �দান করা সহ) 

(2) AEON বা ASSC বয্বহারকারীেদর জনয্ উপকারী বেল িস�া� েনওয়া AEON বা ASSC 
এর পিরেষবা (বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর মেধয্ সীমাব� নয়) বা 

িব�াপনদাতােদর এবং বয্বসািয়ক অংশীদার �িত�ােনর পণয্ এবং পিরেষবা স�িকর্ ত তেথয্র 

সরবরাহ 



(3) বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর মান িনয়�েণর জনয্ ��াবলী জিরপ এবং ঐ 
ফলাফেলর িবে�ষণ 

(4) বয্বহারকারীেদর জনয্, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর পিরচালনায় উে�খেযাগয্ 
�ভাব েফলা িবষয় (বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর িবষয়ব�র বড় পিরবতর্ ন, 

সামিয়ক িবরিত অ�ভুর্ � হেলও, শধমুা� ঐ গিলেত সীমাব� নয়) স�িকর্ ত েযাগােযাগ 

(5) বয্বহারকারীেদর জনয্, বয্ি�গত তেথয্র পিরচালনা স�িকর্ ত স�িতর জনয্ েযাগােযাগ 

2. বয্বহারকারী, িন�িলিখত �িতিট আইেটেমর ে�ে�, িনব�করেণর তথয্, AEON এবং ASSC, এই 

বয্বহারকারী ছাড়াও তৃতীয় পে�র কােছ �কাশ করার বয্পাের স�ত হেব। 

(1) বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন বা স�িকর্ ত পিরেষবার উ�িত বা স�িকর্ ত কােজর 

উ�িতর উে�েশয্ িনব�করেণর তথয্ একে� জেড়া করা এবং িবে�ষণ ইতয্ািদ করা হেল 

(2) পূবর্বত� আইেটেমর একে� জেড়া করা এবং িবে�ষণ ইতয্ািদর মাধয্েম অিজর্ ত ব�, বয্ি�েক 

সনা� করা বা িনিদর্� করেত না পারার ধরেন, তৃতীয় পে�র িনকট �কাশ বা �দান 

করার সময় 

(3) িনবি�ত তথয্ �কাশ এবং বয্বহার স�েকর্ , এই বয্ি�গত তেথয্র বয্বহারকারীর স�িত 

থাকেল 

(4) AEON বা বয্বহারকারীর কাি�ত পিরেষবা �দান করার জনয্, িনব�করেণর তথয্ �কাশ 

বা বয্বহার করা �েয়াজন বেল মেন করেল 

(5) AEON বা বয্বহারকারীর কাি�ত পিরেষবা �দান করার লে�য্, বয্বসািয়ক অংশীদােরর মত 

তৃতীয় পে�র জনয্ িনব�করেণর তেথয্র �েয়াজন পড়েল (উপর�, এই বয্বসািয়ক 

অংশীদােরর মত তৃতীয় প�, ASSC কতৃর্ ক �দান করা িনব�করেণর তথয্ পিরেষবা �দােনর 

জনয্ �েয়াজনীয় পিরসীমার বাইের বয্বহার করেত পারেব না।) 

(6) আইন বা িবিধমালােক িভিত্ত কের হেল 

(7) ASSC, AEON, বয্বহারকারী বা অনয্ানয্ তৃতীয় পে�র জীবন, শরীর বা স�িত্ত, অথবা 

AEON বা ASSC কতৃর্ ক �দান করা সকল পিরেষবার িনরাপত্তার জনয্ �েয়াজনীয় হেল 

(8) জন�াে�য্র উ�িত বা িশশর সেবর্া� িবকাশ বজায় রাখার জনয্ িবেশষভােব �েয়াজনীয় হেল 
(9) জাতীয় �িত�ান বা �ানীয় সরকার বা েসই দািয়� পালনকারী বয্ি�, আইন বা িবিধমালা 

�ারা িনধর্ািরত সরকারী কাজ স�াদেনর জনয্ সহেযািগতা করার �েয়াজন হেল, এই সকল 

বয্ি�র কাছ েথেক ৈবধভােব �কাশ করার জনয্ অনুেরাধ করা হেল 

3. AEON এবং ASSC, বয্ি�গত তথয্, AEON "বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর" 
েগাপনীয়তা নীিত অনসুাের পিরচালনা করেব। 

4. বয্বহারকারী  িনব�করেণর তথয্ �কাশ, মুেছ েফলা, সংেশাধন করা বা বয্বহার �িগেতর জনয্ 

অনুেরাধ করেত পারেব এবং শধমুা� বয্বহারকারীর কাছ েথেক অনুেরােধর বয্পাের িনি�ত হেলই,  

AEON তার জনয্ তাত্�িণক বয্ব�া �হণ করেব। 

 

অনুে�দ 9 (বয্বহার �িগতকরণ, ইতয্ািদ) 



1. AEON, বয্বহারকারীর জনয্ িনেচর েয েকান একিট কারণ �েযাজয্ হেল, অথবা েসিটর স�াবনা 

আেছ বেল AEON িস�া� িনেল, আগাম বয্বহারকারীেক অবিহত করা বা েনািটশ �দান ছাড়াই 

এবং বয্বহারকারীর স�িত ছাড়াই, AEON এর িনজ� িবচার-িবেবচনা অনসুাের এই 

বয্বহারকারীেক েনািটশ �দােনর মাধয্েম তত্�ণাৎ, বয্বহারকারীর জনয্, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর 

জনয্ হটলাইেনর সকল বা একিট অংেশর বয্বহার �িগত কের, AEON উপযু� বেল মেন কের, 

এমন অনয্ানয্ বয্ব�া �হণ করেত পারেব। উপর�. িনবি�ত ইেমল িঠকানািট কাজ না করেল, এই 

সকল বয্ব�া �হেণর মাধয্েম বয্বহারকারীেক অবিহত করা হেয়েছ বেল িবেবচনা করা হেব। 

(1) এই বয্বহােরর শতর্ াবলী ল�ন করেল 

(2) িনব�করেণর তেথয্ অসতয্ বা �িট থাকেল 

(3) িনবি�ত ইেমল িঠকানািট কাজ করেছ না বেল �মািণত হেল  

(4) তৃতীয় প� িহসােব Genba-Wis এর বয্বহারকারীর িনব�করণ করা হে়ল 

(5) বয্বহারকারী AEON এর আউটেসাসর্ােরর অব�ান 

েথেক সের দাড়ঁােল 

(6) বয্বহারকারী মারা েগেল 

(7) এছাড়া, AEON বয্বহারকারী িহসােব অনুপযু� বেল িস�া� �হণ করেল 

2. পূবর্বত� ধারার ে�ে�,  AEON বা ASSC েকানও ধরেণর �িতর স�ুখীন হেল, বয্বহারকারী 

AEON বা ASSC এর জনয্ এই �িতর �িতপরূণ �দান করেব। 

3. বয্বহারকারীর জনয্, 1 ধারায় িনধর্ািরত বয্ব�ার কারণ দশর্ােনার বাধয্বাধকতা ASSC এর েনই। 

 

অনুে�দ 10 (েমধা স�িত্ত অিধকার ইতয্ািদ) 

1. Genba-Wise সহ বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইনেক গঠনকারী বাকয্, িচ�, িভিডও, 

ে�া�াম এবং অনয্ানয্ তেথয্র জনয্ স�ৃ সকল কিপরাইট (কিপরাইট আইেনর 27 এবং 28 

অনুে�েদ িনধর্ািরত অিধকার সহ)  এবং অনয্ানয্ েমধা স�িত্তর অিধকার, িচে�র অিধকার এবং 

�চােরর অিধকার ও অনয্ানয্ ৈনিতক অিধকােরর পাশাপািশ মািলকানা ও অনয্ানয্ স�িত্ত অিধকার,  

AEON বা ASSC এর অিধভূ� হেব। 

2. AEON এবং ASSC, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেন বয্বহারকারী কতৃর্ ক েপা�, আপেলাড 

বা সংর�ণ করা সকল তথয্ (পাঠয্ তথয্, িচে�র তথয্ ইতয্ািদ সহ তেব শধমুা� ঐ গিলেতই 

সীমাব� নয়), সংর�ণ এবং জমা করার পের, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর সাবলীল 

পিরচালনা এবং উ�িত, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর �চার ও েঘাষণা ইতয্ািদেক ল�য্ 

িহসােব িনেয়, অনবুাদ কের, িবিভ� রেপ বয্বহার করেব এবং বয্বহারকারী তােত স�িত �দান 

করেব। 

3. বয্বহারকারী, AEON, ASSC এর কাছ েথেক অিধকার হ�া�িরত হওয়া বয্ি� বা অনমুিত�া� 

বয্ি�র জনয্, েলখেকর ৈনিতক অিধকার �েয়াগ না করার বয্পাের স�িত �দান করেব। 

4. বয্বহারকারী, িনেজর কিপরাইটযু� কাজ স�িকর্ ত, তৃতীয় পে�র অিধকার ল�েনর মেতা সমসয্া 

েদখা িদেল, িনেজর বয্য় এবং দািয়ে� সমসয্া সমাধােনর পাশাপািশ, AEON এবং ASSC এর একই 

ধরেণর সমসয্ার সিৃ� বা �িত সাধন করেব না। 



 

ধারা 11 (িনিষ� িবষযসমূহ়) 

1. বয্বহারকারী িন�িলিখত িনিষ� িবষয়গিল করেত পারেবন না। 

(1) িমথয্া েঘাষণা 
(2) বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর পিরচালনায় হ�ে�পকারী কমর্কা� 
(3) অনয্ানয্ বয্বহারকারী বা বয্বহারকারী, AEON, ASSC, অথবা অনয্ানয্ তৃতীয় পে�র 

অপবাদ েদওয়া, অপমািনত করা, অিধকার ল�ন করার মেতা িবষয় 

2. বয্বহারকারী, পবূর্বত� ধারায় বিণর্ত েকানও িনিষ� িবষয় ল�ন করেল, AEON এবং ASSC, এই 

বয্বহারকারীর জনয্, েসই কােজর দরন AEON বা ASSC স�ুখীন হওয়া সকল �কার �িতর 

(যুি�স�ত আইনজীিবর িফ সহ) �িতপরূেণর দািব করেত পারেব। 

 

অনুে�দ 12 (বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন �িগতকরণ / বািতলকরণ / সমাি�) 

1. AEON িনেচর �িতিট আইেটেমর কারেণর ে�ে�, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর সম� 

বা একিট অংশ �িগত করেত পারেব। 

(1) AEON বা ASSC, িনয়িমত বা জরিরভােব, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর েসবা 

�দােনর জনয্ কি�উটার িসে�ম র�ণােব�ণ / পরী�া করেল 

(2) অি�কা�, িবদযু্ৎ িব�াট এবং �াকৃিতক দেুযর্ােগর মেতা জরির পিরি�িতর কারেণ বয্বসািয়ক 
অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন পিরচালনা অস�ব হেয় ওঠেল 

(3) যু�, গহৃয�ু, দা�া, অশাি�, �িমক িবেরাধ ইতয্ািদর কারেণ বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ 
হটলাইন পিরচালনা অস�ব হেয় ওঠেল 

(4) েসবা �দােনর জনয্ কি�উটার িসে�েমর �িট এবং বা তৃতীয় পে�র অননেুমািদত অয্াে�স, 

কি�উটার ভাইরাস সং�মণ ইতয্ািদর কারেণ অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর েসবা �দান 

করেত না পারেল 

(5) আইন, িবিধমালা ইতয্ািদর উপর িভিত্ত কের েনওয়া বয্ব�ার কারেণ অংশীদারেদর জনয্ 

হটলাইেনর েসবা �দান করেত না পারেল 

(6) এছাড়া, AEON বা ASSC, অিনবাযর্ বেল িস�া� িনেল 
2. AEON পূবর্বত� ধারা অনসুাের বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর কাযর্�ম �িগত করেল, 

যুি�স�ত পিরসের, আগাম ইেমইল বা অনয্ানয্ উপােয় বয্বহারকারীেক অবিহত করেব। তেব 

জররী ে�ে� এিট �েযাজয্ নয়। 

 

অনুে�দ 13 (দািয়� েথেক অবয্াহিত) 

1. AEON এবং ASSC, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর মধয্কার েয েকানও তেথয্র 

জেনয্ও, ৈবধতা, িনভুর্ লতা, যথাথর্তা, পযর্া�তা, ৈনিতকতা, অিধকােরর অনমুিতর িন�য়তা �দান 

কের না। 

2. AEON এবং ASSC, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেন, বয্বহারকারীগেণর মেধয্ এবং 

বয্বহারকারী ও তৃতীয় পে�র মেধয্ েকান সমসয্া (আইন ও িবিধমালার ল�ন বা জননীিত 



িবেরাধী কমর্কাে�র ��াব, মানহািন, অপমান, েগাপনীয়তা ল�ন, ভয় েদখােনা, অপবাদ, হয়রািন 

ইতয্ািদ) েদখা িদেল, তারজনয্ও AEON বা ASSC এর ই�াকৃত বা গরতর অবেহলার ে�� 

ছাড়া, AEON এবং ASSC েকানও দায়ভার �হণ করেব না।  

3. AEON এবং ASSC, বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর �িগত করা / বািতল করা / 

সমা� করা এবং একই অনুে�েদর 3 ধারা অনযুায়ী বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইেনর 

পিরবতর্ েন কারেণ বয্বহারকারীর েকানও �িতর (তথয্ ইতয্ািদ হািরেয় যাওয়ার ফেল স�ৃ �িতও 

অ�ভুর্ �, তেব এিটেত সীমাব� নয়) স�ুখীন হেল তারজনয্ও AEON বা ASSC এর ই�াকৃত বা 

গরতর অবেহলার ে�� ছাড়া, AEON এবং ASSC েকানও দায়ভার �হণ করেব না। 

4. AEON এবং ASSC, বয্বহারকারীর বয্বহৃত বয্ি�গত কি�উটার, �াটর্ েফান িডভাইস, েমাবাইল 

িডভাইস, লাইন, স�ওয়য্ােরর মেতা পািরপাি�র্ক অব�া বা কি�উটার ভাইরাস সং�মণ ইতয্ািদর 

ফেল সৃ� সকল �িতর জনয্ও, েকান ধরেণর দায়ভার �হণ করেব না। উপর�, AEON এবং 

ASSC, পথৃকভােব িনধর্ারণ করা একিট প�িতর মাধয্েম, বয্বহারকারীর জনয্, এই পিরেবশ 

স�েকর্ েঘাষণা করেত পারেব। 

5.  AEON এবং ASSC, পবূর্বত� ধারায় বিণর্ত িবষয় ছাড়াও,  বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ 

হটলাইন বয্বহােরর কারেণ স�ৃ বয্বহারকারীর সকল �িতর জনয্, AEON বা ASSC এর ই�াকৃত 

বা গরতর অবেহলার ে�� ছাড়া, AEON এবং ASSC েকানও দায়ভার �হণ করেব না। 

১৪ অনুে�দ (পার�িরক পরামশর্ / এখিতয়ার ভু� আদালত) 

1. বয্বসািয়ক অংশীদারেদর জনয্ হটলাইন স�িকর্ ত, বয্বহারকারী, AEON, ASSC, তৃতীয় পে�র 

মেধয্ সে�হ বা সমসয্ার সৃি� হেল, �িত ে�ে� আ�িরকতার সােথ আেলাচনা কের, সমসয্ার 

সমাধােনর জনয্ েচ�া চালােনা হেব। 

2. এই শতর্ াবলী স�িকর্ ত সকল �কার মামলা ও অনয্ানয্ িবেরােধর জনয্, েটািকও সামাির েকাটর্  বা 

েটািকও েজলা আদালতেক �থম চুি�র এখিতয়ার ভু� আদালত িহসােব িনধর্ারণ করেব।  

 

15 অনুে�দ (�েযাজয্ আইন) 

এই শতর্ াবলী জাপািন আইেনর সােথ সাম�সয্পণূর্ভােব, জাপািন আইন অনুসাের বয্াখয্া করা হেব।  
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