
 

 

 

নকল সম্পর্কে  সতকে তা 
 

গ্রাহকর্ের জনয নকল TOA সম্পর্কে ত র্িজ্ঞর্ি   
 

আপনি আসল TOA পণ্য নিিছেি তা নিনিত িরার এিমাত্র উপায় হছলা TOA অিুছমানিত নিনিনিউটর, নিলার 

িা নরছসলাছরর িাে থেছি সরাসনর থিিা।  
 

আমরা সম্প্রনত পূিব এনিয়া অঞ্চছল অবিধভাছি নিনমবত TOA থলাছ া  লা াছিা িিল TOA নিিার, ড্রাইভার ইউনিট 

এিং মাইছরাছ াি  অিিুছমানিত নিনিনিউটর এিং নরছসলারছির মাধযছম নিনর হওয়ার িো থেছিনে।  

 

যনিও এই পণ্যগুছলাছত TOA থলাছ া আছে, এগুছলার িাম প্রিৃত TOA পছণ্যর তুলিায় উছেখছযা যভাছি িম এিং 
প্রেম িেছর অতযন্ত ভাছি প্রিৃত নেনিছসর অিুরূপ মছি হছত পাছর, নিন্তু তাছির মাি, অভযন্তরীণ্ উপািাি এিং 

িমবক্ষমতা আমাছির মাি পরূণ্ িরছত িযেব।  এই পণ্যগুছলা উপিরণ্ িা িানর রী নিপুণ্তা সংরান্ত নিরাপত্তা 

প্রনিধাি পরূণ্ িরছত িযেব হছত পাছর। সতিব  োকুি থয িিল পছণ্যর িযিহাছরর িারছণ্ নসছেম খারাপ হছয় 

যাওয়ার এিং এিই থসটআছপর মছধয অিযািয সরঞ্জামগুছলার ক্ষনতগ্রস্ত হওয়ার ঝুুঁ নি োছি। 

 
 

র্কভার্ি নকল এর়্ির়্ে চলর্ত হর্ি  

1. িিল এডাছিার েিয শুধুমাত্র আমাছির অিুছমানিত নিনিনিউটর, নিছরতা এিং নরছসলারছির মাধযছম 

আমাছির পণ্যগুনল রয় িরুি।  

2. থিািও পণ্য আপনি অিুছমানিত নিনিনিউটরছির িাে থেছি সাধারণ্ত থয নিসিাউছে থপছয় োছিি 

তার থেছয় থিনি নিসিাউছে থসইসি পণ্য থিািও নিছরতা TOA িারখািা িা নিলারছির সছে প্রতযক্ষ 

থযা াছযা  রছয়ছে িািী িছর আপিাছি  নিনর িরছত োইছল সািধাি হছিি।  অিলাইি িা অ লাইি 

উভয় থক্ষছত্রই এরিম সছেহেিি উৎস  থেছি রয় িরছিি িা। 

3. পযাছিনেং খুছল আিার িন্ধ িরা হছয় োিছল, পুিঃিযিহৃত হছল অেিা থিািওভাছি ক্ষনতগ্রস্ত হছয় 

োিছল পণ্যটি রয় িরছিি িা। 

  



 

 

 
 

 
 

ব্র্যান্ড সুরক্ষা 
 
আমরা আমাছির গ্রাহিছির উচ্চ মাছির পণ্য সরিরাহ িরার থেষ্টা িনর, থসই িারছণ্ এধরছির পণ্যগুছলাছি আমরা 
আমাছির থিৌনিি সম্পনত্তর অনধিার লঙ্ঘি এিং আমাছির নিিনন্ধত থেিমািব গুছলার লঙ্ঘি নহসাছি নিছিেিা 
িনর।  আমরা নেনিত থিাষীছির থিাষাছরাপ িরার েিয প্রাসনেি িতৃব পছক্ষর িাছে সতিব তামূলি নেঠি পাঠাছত, 

এিং নপটিিি েমা নিছত নিধাছিাধ িরি িা।   প্রছয়ােি হছল, এই ধরছির অবিধ োনলয়াত এিং নিনিনিউটরছির 

নিরুছি িছঠার পিছক্ষপ গ্রহণ্ িরা হছি যাছত অন্তভুব ক্ত োিছি অনতনরক্ত আইনি পিছক্ষপ গ্রহণ্।   

 

উপরন্তু, আমরা নিম্ননলনখত অিুছরাধগুছলার থক্ষছত্র আপিার থিাধিনক্ত এিং সমেবিছি সম্মাি োিাই।  

1. অিুগ্রহ িছর িুঝছত থেষ্টা িরুি থয থযসি পণ্য আমাছির অিুছমানিত নিনিনিউটর, নিলার িা 
নরছসলারছির থেছি রয় িরা হয়নি থসগুছলার েিয থিািও গুণ্ ত আশ্বাস আমরা প্রিাি িরি িা। 

2. অিুগ্রহ িছর মছি রাখছিি থয আসল TOA পছণ্যর সাছে এই ধরছির োল পণ্য(সমূহ) িযিহার িছর 

নসছেছমর পুছরা িা অংিনিছিছষর  থিািও ক্ষনত হছল TOA তার িায়িিতা স্বীিার িরছি িা।   

3.  অনিলছে আমাছির নিরয় প্রনতনিনধর সাছে থযা াছযা  িরুি যনি  থিউ আপিাছি থিাি িিল িা 
সছেহেিিভাছি িিল TOA পণ্য নিনর িরার থেষ্টা িছর।  

আমরা আপিাছির, আমাছির গ্রাহিছির নিম্ননলনখত ইছমল ঠিিািা িযিহার িছর পনরনেত িা সছেহেিি িিল 

সম্পছিব  োনিছয় োল পছণ্যর নিরূছি এই লডাইছয় আমাছির সছে থযা  নিছত উৎসানহত িরছত োই:  

support@toa.com.sg . TOA োল পণ্য নিতরছণ্র প্রনতছরাছধ আপিার সহায়তাছি সম্মাি োিায়।   

থিনতিােি অনভজ্ঞতা থেছি আমাছির গ্রাহিছির রক্ষা িরার েিয আমাছির প্রছেষ্টার প্রনত আপিার সমেবছির েিয 
এিং এটি পডার েিয আপিাছি ধিযিাি! 
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