
ব্যব্হারেে শর্ত

বাইসাইকেল স্টেশন

স্টরাকেক্ট

বযবহাকেে শর্তভিভিে চুক্তি

টকেকটা বাইসাইকেল স্টেশকন আপনাে বাইসাইকেলটট োখাে েনয আপনাকে আবভশযেিাকব

রথকে নীকচ স্টেওয়া বযবহাকেে শর্তগুভল পড়কর্ এবং সম্মর্ হকর্ হকব৷ আকবেনপত্রগুভল আকে

আভসকল আকে পাইকবন এই ভিভিকর্ েহৃীর্ হকব৷ যখন ভসটট অফ টকেকটা ভসটট এেেন

বাইসাইকেল স্টেশন বযবহােোেী হওয়াে েনয আপনাে আকবেনপত্রটট গ্রহণ েেকব র্খন

আপনাে আকবেনপত্রটট এবং ভনম্নভলভখর্ বযবহাকেে শর্তভিভিে চুক্তিটট এেটট বাধ্যোেী

চুক্তিকর্ পভেণর্ হকব৷

1. ফিস

আভে স্বীোে েভে স্টয আোে টকেকটা ভেউভনভসপাল স্টোড চযাপ্টাে ভফস অযান্ড চাকেতস

বাইসাইকেল স্টেশন ওকয়বাসাইট স্টর্ র্াভলোিুি

অনুসাকে শহস্টেে ভনেট বাইসাইকেল স্টেশন ভফস স্টপ েেকর্ হকব৷ এই ভফস এে েকধ্য

অন্তিুতি হয় এেটট স্টেক্তেকেশন ভফ এবং এেটট পাভেতং প্ল্যান ভফ৷ স্টেক্তেেকশন ভফ হল এেটট

রশাসভনে ভফ এবং আভে এই ভফ রোন েেব আোে বাইসাইকেল স্টেশন বযবহাে েোে েনয

রথেবাে স্টেক্তেকেশন েোকনাে সেকয়৷ পাভেতং প্ল্যান ভফ আোকে আোে বাইসাইকেলটট

স্টেশকন আভে স্টোন পাভেতং প্ল্যান পছন্দ েকেভছ র্াে উপে ভনিতেশীলিাকব ভেকনে

োকসে অথবা োকসে েনয োখকর্ অনুকোভের্ েেকব৷ ভেবসীয় পাভেতং প্ল্যাকনে স্টপ েরুন

এবং পােত েরুন েনয এেটট সীভের্ সংখযে পাভেতং েোে স্থান সংেভির্ থােকব৷ যভে আভে

স্টপ েরুন এবং পােত েরুন প্ল্যান পছন্দ েভে র্াহকল আভে এেভেকনে েনয শুধ্ুোত্র েেীসহ

োকেে সেকয় পাভেতং স্টেশকন রকবশাভধ্োে পাকবা এবং আোকে স্টেক্তেকেশন ভফ ভেকর্ হকব

না৷ আোকে আবভশযেিাকব চুক্তিে সেয়োলটটে রথে ভেকন অথবা র্াে আকে আোে সেল

ভফস ভেকর্ হকব৷ না আভে আোে ভে এফওভব অথবা আোে স্টেক্তেকেশন ভফ পাভেতং প্ল্যান ভফ

অথবা অনয স্টোনও বাইসাইকেল স্টেশন ভফ হস্তান্তভের্ েেকর্ পােকবা না আভে স্টসগুভল

এেটট রৃ্র্ীয় পস্টিে ভনেট অপ তণ েেকর্ পােকবা৷

বাইসাইকেল স্টেশন ভফ শহকেে এেে ভবকবচনায় পভেবর্তকনে ভবষয়বস্তু হকর্ পাকে৷ র্কব স্টয

ভফস আভে স্টেওয়াে েনয োয়বদ্ধ স্টসটট এেটট অপভেবর্তনীয় চুক্তিে সেয়োকলে েকধ্য

পভেবভর্তর্ হকব না৷ বযবহােোেীে ভফস এ স্টযকোকনা রোে বকৃ্তদ্ধ অথবা হ্রাস নরু্ন স্টপকেট

অথবা ভেভনউআল স্টপকেকটে স্টিকত্র রকযােয হকব৷

যভে আভে আোে ভে এফওভব হাভেকয় স্টফভল যভে স্টসটট চুভে হকয় যায় অথবা আোে পাভেতং

প্ল্যানটটে স্টেয়াে পূণ ত হকয় যাওয়াে পকে স্টসটট স্টফের্ ভেকর্ বযথ ত হই র্াহকল আভে শহকেে

ভনেট এেটট অযােকসস োডত ভেকপ্ল্সকেট ভফ রোন েেকবা৷ আভে শহকেে ভনেট

বাইসাইকেল স্টেশকনে স্টযকোকনা সেঞ্জাকেে েনয স্টযটট ঋণ ভহসাকব স্টনওয়া হকয়ভছল এবং

ভবলকে এবং অথবা এেটট িভর্গ্রস্ত হওয়া এবং অথবা েয়লা অবস্থায় স্টফের্ স্টেওয়া হকয়কছ

এেটট স্টলট ভেটান তঅথবা ডযাকেকেস ভফ রোন েেকবা৷ যভে আভে বাইসাইকেল স্টেশনটটকর্

আোে সাইকেল পেস্পে ঘটাে শভনবাে েভববাে এবং ভবভধ্বদ্ধ ছুটটে ভেনগুভল অন্তিুতি

নয় অভধ্ে সেয় যাবর্ স্টেকখ ভেই র্াহকল আভে শহকেে ভনেট এেটট ওিােকে ভফ রোন

েেকবা৷ এই ভফগুভলে েকধ্য সবগুভলই টকেকটা ভেউভনভসপাল স্টোড চযাপ্টাে ভফস অযান্ড

চাকেতস এ এবং বাইসাইকেল স্টেশন এে ওকয়বসাইট এ র্াভলোিুি আকছ এবং



আবভশযেিাকব ভেকনে েকধ্য ভেকর্ হকব৷ আভে আোে ভনেট শহকেে দ্বাো এেটট ভে

এফওভব রোন েোে অথবা আোে পাভেতং প্ল্যান ভেভনউয়াল রক্তিয়ােেকণ আকে স্টযকোকনা

বকেয়া বাইসাইকেল স্টেশন সম্পভেতর্ ভফ রোন েেকর্ সম্মর্ হই৷

2. গ্রাহরেে দাফিত্বগুফি

আভে বাইসাইকেল স্টেশনটট শুধ্ুোত্র এেটট বাইসাইকেল োখাে উকেকশযই বযবহাে েেকবা৷

আভে স্টোনও সেকয়ই বাইসাইকেল স্টেশকন খাবাে স্টর্ল এবং েযাসপূণ তেযান পচনশীল বস্তু

ভবপজ্জনে অথবা োহয উপাোনগুভল েেরু্ েেকবা না৷ যভে আোে বাইসাইকেকল স্টোন বযাে

লাোকনা থাকে র্াহকল আভে স্টসগুভলে খাভল থাো ভনক্তির্ েেকবা এবং ভসটটটট স্টযকোকনা

োেকণ স্টসগুভল পভেেশ তন েেকর্ পাকে৷

আভে স্টেশনটটকর্ রকবশ েোে বাইসাইকেল োখাে র্ােগুভল পভেচাভলর্ েোে স্টিকত্র

স্টযকোকনা রোে অসুভবধ্াে অথবা অথবা বাইসাইকেল স্টেশকনে সুভবধ্াগুভলে স্টিকত্র

স্টযকোকনা িভর্ে োেণ ঘটাকনাে সম্পকেত ভসটটকে অভবলকে সচূীর্ েেকবা৷

3. মেিাদ

আভে সম্মর্ হই স্টয বাইসাইকেল স্টেশন পাভেতং প্ল্যানটট শুরু এবং সোপ্ত হয় আোে গ্রাহে

েভসকেে উপে ভনভেতষ্ট েো র্াভেখগুভলকর্৷

আভে আোে সক্তিয় থাো পাভেতং প্ল্যান পয তাকয়ে স্টেয়াে সম্পূণ ত হওয়া র্াভেকখ অথবা র্াে

আকে এেটট নরু্ন পাভেতং প্ল্যান ভফ রোন েেকবা না আোে দ্বাো এেটট নরু্ন বাইসাইকেল

স্টেশন প্ল্যান িয় না েো পয তন্ত ভসটট আোে ভে এফওভব অসক্তিয় োখকব৷ বাইসাইকেল

স্টেশন পাভেতং প্ল্যানগুভল এেটটআকেআভসকল আকে পাইকবন এই ভিভিকর্ উপলিয হয়৷

আভে ভনকে েেকর্ পাভে অথবা ভসটট স্টযকোকনা সেকয় োেণ সহ অথবা োেণ বযর্ীর্ এবং

অভগ্রে ভবজ্ঞভপ্ত ছাড়াই এই চুক্তি সোপ্ত েেকর্ পাকে৷ যভে এই চুক্তিটট আোে ভফ পয তায় স্টশষ

হওয়াে আকে সোপ্ত েো হয় র্াহকল আোকে আোে স্টেক্তেকেশন ভফ অথবা বাইসাইকেল

স্টেশন পাভেতং প্ল্যান ভফ এে স্টোন োভশ স্টফের্ স্টেওয়া হকব না৷

যভে এই চুক্তিটটআোে দ্বাো অথবা শহকেে দ্বাো সোপ্ত েো হয় র্াহকল আভে ভেকনে েকধ্য

বাইসাইকেল স্টেশকন বাইসাইকেল স্টেশকনে সেল সম্পভিগুভল স্টফের্ স্টেকবা৷

আভে এেটট বাইসাইকেল বাইসাইকেল স্টেশকন পেস্পে ঘটাে অভধ্ে সেয় যাবর্ স্টছকড়

োখকবা না৷ যভে আভে পেস্পে ঘটাে েনয এেটট বাইসাইকেল স্টেকখ ভেই র্াহকল আভে

এেটট ওিােকে ভফ রোন েোে েনয সম্মর্ হই এবং সম্মর্ হই স্টয আোে বাইসাইকেল

স্টেশন পাভেতং প্ল্যানটট সোপ্ত হকর্ পাকে৷

4. দাি ক্ষফর্পূেণ

আভে ভসটট এবং স্টযকোকনা ভসটট স্টবাডত এবং র্াকেে রকর্যকেে স্ব স্ব েে তচােী ভনকেতশে

আভধ্োভেে ভনকযােেৃর্ এবং ভনব তাভচর্ েে তের্তােণ স্টসবা রোনোেী রভর্ভনভধ্ এবং

স্টস্বচ্ছাকসবেকেে আোে বাইসাইকেল স্টেশন বযবহাকেে স্টথকে উকেে হওয়া স্টসটটে সকে

সম্পভেতর্ স্টযকোকনা রোে অরর্যি ভবকশষ ঘটনারসূর্ অথবা ফলস্বরূপ িভর্ অথবা

আঘার্ অন্তিুতি েকে বাইসাইকেল স্টেশকন অবকহলা সেঞ্জাকেে ভনব তাচন এবং অথবা

বযবস্থাপন এবং অথবা আোে বাইসাইকেল এবং বাইসাইকেল সম্পভেতর্ ভেয়াে েেরু্ েোে

ফলস্বরূপ আোে অথবা অনয স্টযকোকনা বযক্তিে অথবা সম্পভিে রভর্ স্টযকোকনা িভর্ অথবা

আঘাকর্ে েনয স্টযকোকনা োয়বদ্ধর্াে স্টথকে েুি েোে েনয সম্মর্ হই৷ আভে ভসটট এবং



স্টযকোকনা ভসটট স্টবাডত এবং র্াকেে রকর্যকেে স্ব স্ব েে তচােী ভনকেতশে আভধ্োভেে

ভনকযােেৃর্ এবং ভনব তাভচর্ েে তের্তােণ স্টসবা রোনোেী রভর্ভনভধ্ এবং স্টস্বচ্ছাকসবেকেে

বাইসাইকেল স্টেশকন েেরু্ োখা স্টযকোকনা সম্পভিে চুভে যাওয়া িভর্ হওয়া অথবা

অপসাভের্ হওয়াে েনয স্টযকোকনা োয়বদ্ধর্াে স্টথকে েুি েোে েনয সম্মর্ হই৷

আভে ভসটট এবং স্টযকোকনা ভসটট স্টবাডত এবং র্াকেে রকর্যকেে স্ব স্ব েে তচােী ভনকেতশে

আভধ্োভেে ভনকযােেৃর্ এবং ভনব তাভচর্ েে তের্তােণ স্টসবা রোনোেী রভর্ভনভধ্ এবং

স্টস্বচ্ছাকসবেকেে আোে বাইসাইকেল স্টেশন বযবহাকেে স্টথকে উকেে হওয়া স্টসটটে সকে

সম্পভেতর্ স্টযকোকনা এবং সেল রৃ্র্ীয় পকিে োভবগুভলে েনয স্টযটট ভসটট এবং স্টযকোকনা

ভসটট স্টবাডত এবং র্াকেে রকর্যকেে স্ব স্ব েে তচােী ভনকেতশে আভধ্োভেে ভনকযােেৃর্ এবং

ভনব তাভচর্ েে তের্তােণ স্টসবা রোনোেী রভর্ভনভধ্ এবং স্টস্বচ্ছাকসবকেো বহন েেকর্ পাকেন

িভর্পূেণ রোকনে এবং র্াকেে হাভনভবহীন োখাে েনযও সম্মর্ হই৷

আভে বাইসাইকেল স্টেশকনে সেঞ্জােগুভলে যকেে েনয পূণ ত োভয়ত্ব স্বীোে েভে এবং

সেঞ্জােগুভলে স্টযগুভল িভর্গ্রস্ত বযবহােেভনর্ যুক্তিসের্ িয় িভর্ বযর্ীর্ হকয়কছ অথবা

স্টফের্ না স্টেওয়া স্টযকোকনা ধ্াে েো সেঞ্জাকে খুচকো েূলয পয তন্ত ভেকনে েকধ্য রকেয় সেল

েূলযসেূকহে োয় বহন েেকবা৷


