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কেমব্রিজ পাবব্রিে স্কু িস
ছাত্র/ছাত্রীদের কে ইদিেট্রব্রিে েন্ত্র ঋদে কেওয়া হদব তার জদিেইদিক্ট্রব্রিে েন্ত্র বেবহারোরীর চু ব্রি

________________________
ছাত্র/ছাত্রীর নাম

__________________
লিঙ্গ

________________________

__________________

ছাত্র/ছাত্রীর আই লি নাম্বার

অলিিাবকের নাম

__________________
তালরখ

আলম এতদ্বারা স্বীোর েরলছ যে যেমলিজ পাবলিে স্কু ি আমাকে এেটি ইকিেট্রলনে েন্ত্র ও লনকনাক্ত
আনুসলঙ্গে ও পালরপালবিে উপেরণ প্রদান েকরকছন এবং আলম তা গ্রহণ েকরলছ, উপেরণগুলির লবশদ
বণিনা এই প্রোর:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(অতঃপর একদর সলিলিতিাকব উকেখ েরা হকব “ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র” বকি)৷ আলম স্বীোর েরলছ যে এই
ইকিক্ট্রলনে েন্ত্রগুলি আমাকে যদওয়া হকয়কছ যেবিমাত্র আমার লশক্ষার োকজ িাগাবার জকনে এবং এই
ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র যেমলিজ পাবলিে স্কু িস-এর সম্পলি, ও িলবষ্েকত এগুলি যেমলিজ পাবলিে স্কু িস-এর
সম্পলিই থােকব, এবং এগুলি আমাকে ঋণ লহসাকব প্রদান েরা হকয়কছ েতলদন আলম যেমলিজ পাবলিে
স্কু কির ছাত্র থােব ততলদকনর জকনে৷

আলম স্বীোর েরলছ ও বুকেলছ যেমলিজ পাবলিে স্কু ি তাকদর

অলিোর বজায় রাখকব যে যোনও সময় এই ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র পলরদশিন েরার জকনে, এই ইকিক্ট্রলনে েকন্ত্র
ো ফাইি সলিত েরা আকছ তা োচাই েরার জকনে, এবং েত তথে এই ইকিক্ট্রলনে েকন্ত্র সলিত থােকব
তা প্রোশ েরকত হকত পাকর যেট পাবলিে যরেিিকসর আইন ও লবলি অনুসাকর, খালি যসই তথেগুলি
ছাড়া যেগুলি প্রোশ েরার যোনও বািেবািেতা যনই, যেমন যসই দলিিগুলি যেগুলি যফিাকরি ও যেট
েু কিন্ট যরেিিস আইন ও লবলি অনুসাকর সুরলক্ষত আকছ৷ আলম আরও বুকেলছ যে আমাকে এই
ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র স্কু কি যফরত লদকত হকব েখন স্কু ি যথকে এর রক্ষণাকবক্ষণ ও পলরদশিকনর জকনে চাইকব৷
আরও লবকশষ্িাকব, আলম এই ইকিক্ট্রলনে েকন্ত্রর েত্ন, সুরক্ষা ও রক্ষণাকবক্ষকণর জনে লনকনাক্ত লনকদি শ গুলি
পািন েরকত স্বীেৃ ত হিাম:
১. আমাকে যদওয়া এই ইকিক্ট্রলনে েন্ত্রটি েখন যোথায় আকছ আমার জানা থােকব ও আলম এটি
সবসময় আমার সাকথই রাখব েলদ না এটি যোথাও সাবিাকন সুরলক্ষত থাকে৷ আলম েখনই এই
ইকিক্ট্রলনে েন্ত্রটিকে অরলক্ষত অবস্থায় যছকড় রাখকবানা৷ আলম বুকেলছ যে আমাকে এই ইকিক্ট্রলনে েন্ত্রটি
উপেুক্ত জায়গায় রাখকত হকব এর সঠিে চািু অবস্থা বজায় রাখার জনে এবং জি, িুকিা ও চরম
তাপমাত্রা মাকন অলতলরক্ত গরকমর বা ঠাণ্ডার যথকে ক্ষলতর হাত যথকে বাাঁচাকনার জনে, এবং যসরেম
েত্ন-সািন েরকত হকব ো আমার োছ যথকে আশা েরা হয় যেমলিজ পাবলিে স্কু কির সম্পলি রক্ষা
েরার জনে, এবং এই ইকিক্ট্রলনে েন্ত্রটির হালরকয় োওয়া, চু লর হওয়া, ক্ষলত হওয়া বা যিকঙ্গ োওয়া যথকে
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বাাঁচাকনার জকনে, এবং আলম এই ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র রক্ষণাকবক্ষণ েরব ও যে অবস্থায় আমাকে ঋণ যদওয়া
হকয়কছ যসই অবস্থায় যফরত যদব৷
২. আলম আমার পাসওয়ািি যগাপন এবং সুরলক্ষত রাখব৷ েলদ েখকনা আমার মকন হয় যে পাসওয়ািি
যগাপন ও সুরলক্ষত যনই তাহকি আলম তখলন তা স্কু ি েতৃি পক্ষকে জানাব৷
৩. আলম েখনই আমাকে যদওয়া ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র অনে োউকে িার যদবনা৷
৪. আলম বুকেলছ যে যফিাকরি লচিকেনস ইন্টারকনট প্রকটেশন আইন (লস আই লপ এ) অনুোয়ী, আমার
সমস্ত ইন্টারকনট োেিেিাপ হকত হকব যেমলিজ পাবলিে স্কু কির গ্রহণকোগে বেবহার লবলি অনুসাকর, এবং
তা লফল্টার েরা হকব৷ আলম বুকেলছ এই ইন্টারকনট োেিেিাপ লফল্টার েরা হকব আলম এটা স্কু ি লিতকর
বা বাইকর বেবহার েরা োিীন৷
৫. আলম বুকেলছ আমাকে যদওয়া ইকিক্ট্রলনে েকন্ত্রর সুরক্ষা ও সঠিে বেবহার লনলিত েরার জনে, এই
ইকিক্ট্রলনে েকন্ত্র সুরক্ষা পলরদশিন উপেরণ িাগাকনা আকছ ো েকন্ত্রর সব োেিেিাপ নলথিু ক্ত েরকব এবং
এই েকন্ত্র ো োেিেিাপ হকব তার পলরদশিন েরার অলিোর যেমলিজ পাবলিে স্কু কির থােকব৷
৬. আলম খাবার বা পানীয় আমাকে যদওয়া ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র যথকে দুকর রাখব োরণ একত এর ক্ষলত হকত
পাকর৷
৭. আলম এই ইকিক্ট্রলনে েকন্ত্র যোনও রেম দাগ োটা, আাঁো, যিখা বা লেোর বা লিেোি িাগাকবা
না৷
৮. আলম আমাকে যদওয়া এই ইকিক্ট্রলনে েকন্ত্রর বা তার যোনও অংকশর যোকনারেম যমরামলত, বদি,
উন্নলতসািন বা পলরবতি ন েরকবানা (একত এই ইকিক্ট্রলনে েকন্ত্রর ওয়ারালন্ট বালতি হকত পাকর)৷ আলম
এই ইকিক্ট্রলনে েকন্ত্রর লরফমিাটিং েরকবানা, এর সুরক্ষা যসটিং বদি েরকবানা, বা এর অপাকরটিংলসকেম
পািটাকবা না বা এই ইকিক্ট্রলনে েকন্ত্র যোনও সফটওয়োর ইন্সটি েরবনা৷ আরও বুকেলছ যে, আলম এই
ইকিক্ট্রলনে েকন্ত্র ইন্টারকনট যথকে যোনও সফটওয়োর, গান বা অনে যপ্রাগ্রাম িাউন-যিাি েরকবানা,
েলদনা তা লবকশষ্িাকব অনুকমালদত থাকে লসলপএস ইনফরকমশন, েলমউলনকেশন এবং যটেকনািলজ সালিি কসস
(আই লস টি এস) লিপাটিকমন্ট ও স্কু ি েতৃি পক্ষ দ্বারা৷
৯. েলদ যোনও ক্ষলত হয় বা যিকঙ্গ োয়, ো দাগ, ফাটা বা যটাি খাওয়াও হকত পাকর, আলম েত
তাড়াতালড় সম্ভব তা লসআরএিএস যটে যসন্টাকর লরকপাটি েরব এবং েলদ যমরামলতর দরোর হয় তাহকি
তখলন এই ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র যফরত লদকয় যদব৷
১০. েলদ এই ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র চু লর হয়, গুণ্ডালমর লশোর হয় বা হালরকয় োয়, তাহকি আলম তখলন তা
আমার িালনিং েলমউলনটি অলফকস জনাব৷
১১. আলম যেমলিজ পাবলিে স্কু ি গৃহীত বেবহার পলিলস, সফটওয়োর যোি অফ এলথেস, রাইটস ও
যরল্সন্সলবলিটিস-এর হোন্ডবুে এবং অনোনে স্কু ি সংক্রান্ত অনুশাসকনর অনুসরণ েরব৷ আলম বুকেলছ যে
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যোকনারেম অনুপেুক্ত বেবহার ো যেমলিজ পাবলিে স্কু ি গৃহীত বেবহার পলিলস, সফটওয়োর যোি অফ
এলথেস, রাইটস ও যরল্সন্সলবলিটিস-এর হোন্ডবুে এবং অনোনে স্কু ি সংক্রান্ত অনুশাসকনর অনুোয়ী নয়
তার জনে শালস্তমূিে বেবস্থা যনওয়া হকত পাকর োকত থােকত পাকর সুলবিার মুিতু লব বা প্রতোহার, স্কু ি
যথকে সাসকপন্ড েরা বা লবতাড়ণ েরা এবং/লেম্বা উপেুক্ত আইলন বেবস্থা৷
১২. আলম সমস্ত প্রকোজে েলপরাইট ও সফটওয়োর িাইকসন্স এলগ্রকমন্ট যমকন চিব ো যব-আইলন িাকব
সংগ্রহীত যোনও লমলিয়া বা সফটওয়োর িাউন-যিাি েরকত মানা েকর৷
১৩. আলম আমাকে যদওয়া ইকিেট্রলনে েন্ত্র যথকে বা যেকোকনা ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র যথকে বুলি েরা বা িয়
যদখাকনা (োকত থােকত পাকর বুলি েরা এবং/লেম্বা সাইবার বুলি েরা) যথকে লনরস্ত থােব োর দ্বারা
আমাকে যদওয়া ইকিেট্রলনে েন্ত্র যথকে বা যেকোকনা ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র যথকে অনে োকরা যোনও অলনষ্ট
েরার যচষ্টা হকত পাকর৷
১৪. আলম আমাকে যদওয়া ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র যফরত লদকয় যদব েলদ আমাকে স্কু ি েতৃি পক্ষ (বা তাকদর
মকনানীত যেউ) তা যফরত লদকত বকিন৷ আলম স্কু ি যছকড় লদকি, লবতালড়ত হকি বা যে যোনও োরকণ
স্কু ি যথকে নাম োটা যগকি, আমাকে যদওয়া ইকিেট্রলনে েন্ত্র স্কু ি েতৃি পক্ষকে (বা মকনানীত োউকে)
আমার স্কু কি থাোর যশষ্ লদকন যফরত লদকয় যদব৷
১৫. আলম যমকন লনলি যে এই ইকিক্ট্রলনে েন্ত্রটির বতি মান মূিে হিও _________________ ৷ এবং
আমার ইিায় বা অসাবিানতায় েলদ এই ইকিেট্রলনে েন্ত্র হালরকয় োয়, চু লর হয়, ক্ষলতগ্রস্ত হয় বা যিকঙ্গ
োয়; তাহকি আলম স্বীোর েরলছ এবং অঙ্গীোর লদলি যে যেমলিজ পাবলিে স্কু িকে এই ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র
প্রলতস্থাপন সংক্রান্ত সব অথি প্রদান েরকত অঙ্গীোরবদ্ধ থােব এবং যেমলিজ পাবলিে স্কু িকে সবিকতা
িাকব সাহােে েরব এই ইকিেট্রলনে েন্ত্র হালরকয় োওয়া, চু লর হওয়া, ক্ষলতগ্রস্ত হওয়া বা যিকঙ্গ োওয়ার
দরুন ক্ষলতপূরণ সংগ্রহ েরার জনে৷ আলম আরও স্বীোর েরলছ এবং রালজ হলি যে আলম েলদ এই
ইকিক্ট্রলনে েন্ত্রটি যফরত লদকত না পালর বা অরালজ হই তাহকি আলম অঙ্গীোরবদ্ধ থােব যেমলিজ
পাবলিে স্কু িকে এই ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র প্রলতস্থাপন সংক্রান্ত সব খরচ পলরকশাি েরকত এবং যেমলিজ পাবলিে
স্কু ি উপেুক্ত বেবস্থাও লনকত পাকর এই ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র উদ্ধার েরার জনে এবং/লেম্বা তার প্রলতস্থাপকনর
জনে সমস্ত খরচ পলরকশাি যনবার জনে৷
১৬. আলম আরও বুকেলছ যে যেমলিজ পাবলিে স্কু ি এই ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র সম্বকে বা ো পলরকষ্বা যদবার
েথা যস সম্বকে যোকনারেম বেক্ত বা অবেক্ত ওয়ারালন্ট যদয় না৷ আলম বুকেলছ যে যেমলিজ পাবলিে
স্কু ি যোনিাকব দায়বদ্ধ থােকবনা যোকনারেম ক্ষলত, িাটা হালরকয় োওয়া, পলরকষ্বাকত বািা, যদরী
হওয়া, যিলিিালর না হওয়া বা িু ি যিলিিালর হওয়ার জনে৷ আলম বুকেলছ যে যেমলিজ পাবলিে স্কু ি
তকথের েথাথিতা বা গুনমান সম্বকে দায়বদ্ধ থােকবনা যে তথেগুলি ইন্টারকনট বা অনেকোকনা যনটওয়ােি
যথকে প্রাপ্ত হকয়কছ বা সংরক্ষণ েরা হকয়কছ, এই তকথের বেবহার সম্পূণিিাকব আমার দালয়কে হকব৷ আলম
এও বুকেলছ যে যেমলিজ পাবলিে স্কু িকে যোকনারেম আলথিে দায়বদ্ধতার সম্বকে দায়ী েরা োকবনা ো
যোনও যনটওয়ােি বা ইন্টারকনট বেবহাকরর ফকি উদ্ভব হকত পাকর, এবং যেমলিজ পাবলিে স্কু ি দায়ী
থােকবনা যোকনারেম েলম্পউটার বা ইকিেট্রলনে িাইরাস-এর জনে ো স্থানান্তলরত হকয় থােকত পাকর
ছাকত্রর িাটা যোকরজ লমলিয়াম যথকে৷
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(Bengali)
CPS – Electronic Device User Agreement For Electronic Devices Loaned To Students

এই অঙ্গীোকর স্বাক্ষর েরার ফকি ছাত্র/ছাত্রী এবং তাকদর বাবা-মা /অলিিাবকেরা স্বীোর েরকিন এবং
রালজ হকিন এই ছাত্র/ছাত্রীকদর যে ইকিেট্রলনে েন্ত্র ঋকণ যদওয়া হকব তার জকনে ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র
বেবহারোরীর চু লক্তর শতি গুলি মানকত, এবং যেমলিজ পাবলিে স্কু কির েলম্পউটার ও যনটওয়ােি
বেবহাকরর জনে যেমলিজ পাবলিে স্কু কির গ্রহণকোগে বেবহার লবলি মানকত, এবং যেমলিজ পাবলিে
স্কু কির সফটওয়োর যোি অফ এলথেস এবং যেমলিজ পাবলিে স্কু কির রাইটস এন্ড যরস্পলন্সলবলিটিস
হোন্ডবুে ও অনে সব স্কু ি সংক্রান্ত লনয়মাবিী যমকন চিকত৷ ছাত্র/ছাত্রীরা এবং তাকদর বাবা-মা /
অলিিাবকেরা এও স্বীোর েরকিন যে তারা ছাত্র/ছাত্রীকদর যে ইকিেট্রলনে েন্ত্র ঋকণ যদওয়া হকব তার
জকনে ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র বেবহারোরীর চু লক্তটি পকড়কছন ও তার শতি াবলিগুলি বুকেকছন, এবং স্বতঃস্ফূ তি িাকব
সম্পূণি তাৎপেি বুকে স্বাক্ষর েরকছন৷

___________________________________
ছাত্র/ছাত্রীর নাম

________________________________
ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর

___________________________________
বাবা/মা/অলিিাবকের নাম
____________________________________
তালরখ

_______________________________
বাবা/মা/অলিিাবকের স্বাক্ষর
________________________________
লসলপএসলি একসট টোগ #

ইদিক্ট্রব্রিে েন্ত্র বাব্রি ব্রিদয় োওয়া – িা েরা
আলম উপকরাক্ত দালয়েগুলি পকড়লছ ও বুকেলছ, এবং আলম চাইনা আমার সন্তান ইকিক্ট্রলনে েন্ত্রটি বালড়
লনকয় আসুে৷ আলম এও বুকেলছ যে েলদ স্কু কির োজ সম্পূণি েরার জনে েলদ স্কু কির সমকয়র লিতকরই
ইকিক্ট্রলনে েন্ত্রটির প্রকয়াজন হয় তাহকি তার বেবহাকরর জনে এেটি ইকিক্ট্রলনে েকন্ত্রর বেবস্থা েরা হকব,
এবং েলদ োজ সম্পূণি েরার জনে স্কু কির বাইকর ইকিক্ট্রলনে েন্ত্রটির প্রকয়াজন পকড় এবং োজটি েলদ
সহকজই োগজ পকত্র সম্পূণি েরা োয় তাহকি স্কু ি আমার সন্তাকনর বালড় লনকয় োবার জনে োগজ পকত্রর
বেবস্থা েরকব, এবং/লেম্বা তাকদর লবচার অনুোয়ী, লনয়লমত ক্লাস সমকয়র বাইকর স্কু কির পলরলির লিতকরই
এেটি ইকিক্ট্রলনে েন্ত্র বেবহাকরর বেবস্থা েরকব৷

___________________________________
ছাত্র/ছাত্রীর নাম
___________________________________
বাবা/মা/অলিিাবকের নাম
____________________________________
তালরখ
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________________________________
ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর
_______________________________
বাবা/মা/অলিিাবকের স্বাক্ষর

