
বষমোগ নষল্তত্ষ য্কয্ষয়শ 
ট্যেডোভশয্ট এবষ রষভষটেড 

অগ্ট ২০১৮ 

ভশরষকশনশ ংকয্শনত্ ফষধষনষলেধ: 

এআ ডকহভেন্টটষ টয্েডোভশয্ট এবষ রষভষটেডেয ভ্ত্তষ, 

ট্যেডোভশয্ট এবষ কযত্কৃ ূযফ্রষখষত নহভতষ ফ্মতসত ননহভোদষত কশযো নষকট এয ্যকশ, 

হনঃভহদয্ণ ও ত্শন্তকযণ ভ্ূযন্ নষলষদ্ধ। 

 

অআনষ তথম্ 

 

ট্যেডোভশয্ট এবষ রষভষটেড চছ্ে েন্ট বষনেন্ট ও গ্যেনশডশআনেয অআনেয ধসনে নত্য্বহকত্ 

একটষ কোভ্শনষ মশয যেজষ্টয্েন নভফ্য ২৩০৭১ অআফষষ ২০১৫ এফং এয ্যধশন কশয্মশরম 

্মশভযক রজ, ভশযে যোড, কষং্টন েন্ট বষনেনট্ ও গ্যেনশডশআনে ফ্থষত। এআ কোভ্শনষ 

(এযয থেকে "কোভ্শনষ" ষেফে উর্রেখ কযশ য়েছে) ট্যেডষং ্র্মশটপয্ভেয ভশধ্মভে তশয 

গ্যশকদেয  ফষনষমোগ ও অনহলঙ্গষক েফশ ্যদশন কযে। অযও তথ্মেয জন্ম বষজষট কযহন 

www.forexmart.com।  

 

বষমোগ নষল্তত্ষ য্কয্ষয়শ য্ফযত্ন এফং য্য়োগেয ফম্শত্ষ 
 

ফযত্ভশন বষমোগ যষচশরনশয দ্ধতষ (এযয দধ্তষ ষশফে উর্রেখ কযশ য়েছে) গয্শকেয কশছ 

থেকে ্যশ্ত কোনো বষমোগ নষল্তত্ষ কযশয ভয় কোভ্শনষতে নষয্ধশযষত যত্শফরস এফং 

্যকয্ষমশ ভ্য্কষত ফষদ ফয্ণনশ কযে, এফং তশ কোভ্শনষ ও গয্শকেয জনম্ ফশধ্মতশভূরক ষশফে 

কশজ কযফে। 

 

যত্শফরসয ফম্শখশ 

 

কোভ্শনষতে মদষ উরর্েখ নশ থশকে, তশরে বষমোগ নষল্তত্ষয ্যকয্ষয়শয যত্শফরসয য্থ 

নষয্দষল্ট ষশফে ধযশ ফে এফং তশ কল্েতয্ ফষেলে একক ফশ মৌথবশফে ্যয়োগ ফে। 

 

বষমোগেয ংজঞ্শ 
 

বষমোগ ফরতে কোভ্শনষয ্যদত্ত ফষনষমোগ এফং/থফশ অনহলঙগ্ষক যষলেফশয ফষধশনেয ফষলমে 

গ্যশকেয নত্োলেয ্যকশ ফোঝশয়। 

 

মেকোনো বষমোগেয কল্েত্যে নষভন্রষখষত ফষলয়গহরো নত্য্বহকত্ কযতে ফেঃ 

 গ্যশকেয হযো নশভ; 

 গ্যশকেয টয্েডষং ্মশকশউন্ট; 

 ্যমোজ্ম ক্লেতয্ে ্যবশফষত রেনদেনেয নভ্ফয; 

 ৃল্ট ভ্মশয তশযষখ এফং ভম; 

 ভ্মশয ফষফযণ। 

 

বষমোগে কোনোবশফেআ কোভ্শনষ ফশ কোভ্শনষয কয্ভসকে নষয্দেূযফ্ক অতত্ষকয বশলশ 

ন্তয্বহকত্ কযশ মশফে নশ। 

http://www.forexmart.com/


উযেয নহচ্ছেদেয ভধ্মে থশকশ ্যমোজনসমতশ ফষলয়গহরো ূযণ নশ রে কোভ্শনষ তশয নষজফ্ 

ফষফেচনশয বষত্তষতে বষমোগ যষচশরনশ কযতে ফ্সকশয কযতে শযে। 

 

য্কয্ষমশ 

 

ভত্ বষমোগ রষখষত তে ফে এফং একল্েতয্ে ‘ক্রশমেন্ট শোয্ট ডষশযট্ভেন্ট’ ফযশফয 

ভ্ফোধন কযতে ফে। মদষ গয্শক ক্রশমেন্ট শোয্ট ডষশয্টভেন্টেয কশছ থেকে জফশফ শম, 

কষন্তহ ভনে কযে মে বষমোগটষ অযও খতষয়ে দেখশ দযকশয তফে গয্শক েআ বষমোগ ক্রশমেন্ট 

শোয্ট ডষশয্টভেন্টেয ভশধ্মভে কভ্রশমেন্ ডষশয্টভেন্টেয কশছে উত্থশন কযতে ফশ যশযষ 

কভ্রশমেন্ ডষশয্টভেন্ট compliance@forexmart.com- এয শথে মোগশমোগ কযতে শযেন। 

এক্লেত্যে উকত্ বষমোগ ্ফশধসন ও নষযেক্লবশফে তদনত্ কযশ ফে। 

 

ক্রশয়েন্ট শোয্ট ডষশযট্ভেন্ট এফং কভ্রশয়েন্ ডষশয্টভেন্ট উবমআয কয্তফ্ম: 

 

 

 শাঁচ (৫) কশয্মদষফেয ভধ্মে গ্যশকেয নষকট বষমোগেয ্যশ্তষ ফ্সকশয কযফে। এআ 

্ফসকতৃষ বষমোগেয ভশধশনেয জন্ম ্যমোজনসম দক্লে নষ্চষত কযফে ও এতে অভশদেয 

বষমোগ নষল্তত্ষ ফষফযণ থশকফে এফং অনষ মদষ অভশদেয ভরূ্মশমন ও ষদ্ধশন্তেয ্যতষ 

নত্হল্ট ন তশরে বষমোগ য্থ ফষলয়ক ন্মশয়শরকে ফগত কযশয ফষলয়ে অনশয 

ধষকশযেয ফষলটষ উর্রেখ থশকফে; 

 নেয (১৫) কশয্মদষফেয ভধ্মে গ্যশককে বষমোগেয একটষ ্যশথভষক জফশফ ্যেযণ 

কযফে মশয ভধ্মে তদনত্েয ভ্ূয্ণ ্যতষফেদন, এখন য্মনত্ ্যশ্ত মেকোন পরশপর ও 

্যমোজ্ম ক্লেতয্ে উমহক্ত ্যতষকশযেয ্যত্শফ ন্তয্বহকত্ থশকফে; 

 হনযশয় ্যশ্তষফ্সকশযঃ বষমোগকশযস ্যশথভষক জফশফেয ্যতষক্যষয়শ ফ্মকত্ কযরে অফশয 

কভ্রশমেন্/শোয্ট ডষশয্টভেন্ট শাঁচ (৫) কশযম্দষফেয ভধ্মে েআ ্যতষকয্ষমশয 

্যশ্তষ ্ফসকশয কযফে; 

 

চডূশনত্ য্তষকয্ষয়শ: কোভ্শনষ তশয তদন্ত েল কযশ ভশত্য গয্শক তয্ষ (৩০) কশয্মদষফেয 

ভধ্মে বষমোগেয ফষলয়ে চূডশন্ত ্যতষক্যষয়শ শফে। এআ ্যতষকয্ষয়শয় কোভ্শনষয তদনত্েয 

পরশপরেয শযশং নত্যব্হক্ত থশকফে। উমহকত্ কল্েত্যে এআ ্যতষকয্ষয়শয় চূডশন্ত ভশধশন ও 

্যত্শফ নত্য্বহকত্ থশকতে শযে। 

 

মদষ বষমোগ শওমশয ৫ ্তশ যেও অভযশ ভ্মশটষ ভশধশন কযশয ভতো ফ্থশনে নশ থশকষ 

তশরে কভ্রশমেন্ পষশয অনশকে রষখষতবশফে ফষরভফ্েয কশযণ জশনশফে এফং ভ্মশটষ ভশধশন 

কযশয জন্ম অনহভশনষক ্যয়োজনসয় ভম উর্রেখ কযফে; 

 

বষমোগকশযস চূডশনত্ ্যতষক্যষমশ শওয়শয য তশয জফশফ দেওমশয জন্ম ৫ ্তশ ভয় থশকফে। 

মদষ বষমোগকশযসয কশছ থেকে কোন শডশ নশ শওমশ মশম তফে তশ আঙ্গষত কযে মে গয্শক এখনও 

এআ ্যতষকয্ষয়শয় ন্তহলট্, েক্লেত্যে বষমোগটষ হনযশয় ভশধশন কযতে ফে ফরে ফষফেচষত ফে। 

 

কভ্রশমেন্ ফষবশগ বষমোগেয তদন্ত কযফে এফং যফ্োচ্চ অট (৮) ্তশেয ভধ্মে গ্যশকেয 

কশছে ্যতষকয্ষয়শ ্যেযণ কযফে। 

 



কোভ্শনষ মত তশড়শতশড়ষ ভ্বফ বষমোগেয ভশধশন কযশয চেল্টশ কযফে এফং ং্রষল্ট 

বষমোগেয ফষলয়ে গ্যশককে শরনশগশদকৃত তথ্ম  ফষত কযফে। 

 

শোয্ট ডষশয্টভেন্ট এফং কভ্রশমেন্ ডষশয্টভেনট্ উবমআ ্যমোজন নহশযে মে কোন 

বষমোগ হঙ্খশনহহঙ্খবশফে মশচশআ কযফে (গ্যশকেয ট্যেডষং ্মশকশউন্ট জশযন্শর  ্যতষল্ঠশনেয 

নথষ এফং যেকযড্েয ভধ্মে থশকশ মেকোনো তথ্ম ফষফেচনশম যেখে) এফং ন্মশম্ম পরশপরে ৌাঁছশফে। 

 কর ্যকশয বষমোগ গোনসমবশফে ফষফেচনশ কযশ ফে। 

 

 

শধশযণ য্ন্োতত্য 

বষমোগ যষচশরনশ দধ্তষ ভ্যক্ষত মেকোনো ্য্ন ক্রশয়েন্ট শোয্ট ডষশয্টভেন্ট ফযশফয 

জশনশতে। 

 

মোগশমোগ 

ক্রশয়েন্ট শোয্ট ডষশযট্ভেন্ট support@forexmart.com 

কভ্রশয়েন্ ডষশয্টভেন্ট compliance@forexmart.com 

 

ম্শেনড্ষক্ ১  গয্শকেয বষমোগ পযভ্ঃ  

 

ক. গয্শকেয তথ্মঃ 

 

নশভ: ্মশকশউন্ট নশভ্ফশয:  

 

্মশডয্ে: পোন নশভ্ফশয:  

 

খ. বষমোগেয ংক্লষ্ত ফষফযণঃ  

 

কয্ভকয্তশয নশভ:  ফষবশগ:  

 

অনষ মে ণ্ম ফশ যষলেফশ ভ্যক্ে বষমোগ কযছেন দমশ কযে তশয ফয্ণনশ দষন (ফষফযণ, 

্যভশণ, যষভশণ এফং ভশধশনেয ্য্তশফষত উশম: 

 

নহগয্ কযে ন্মশন্ম ্যশঙগ্ষক নথষতয্ ংমহকত্ কযহন মশ অভশদেয বষমোগ যষচশরনশ কযতে 

শশম্ম কযতে শযে: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

___________________                                                                             ___________________ 

       তশযষখ ও ্থশন                                                                                            

গ্যশকেয ্ফশকল্য               

 

 

 

 

 

 

হধহভশতয্ বম্নত্যসণ ফম্ফশযেয জনম্ঃ 

 

বষমোগ গ্যণকশযস: ……………………………… 

বষমোগ গ্যণেয তশযষখ: ……………... 

যেপশযেন্ নশভফ্শয: ………………… 

ংর্ষল্ট ফষবশগ: …………………… 

 

গ্যশক ফযশফয ্যশথভষক জফশফ:                               ্মশাঁ       নশ 

তশযষখ: ……… 

গৃসত ্যশথভষক দক্লে:  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

গ্যশককে ্যশথভষক দকল্ে ভ্যক্ে ফষতকযণ: ্মশাঁ       নশ 

তশযষখ: ……... 

গৃসত যফযত্স দক্লে:  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

জেনশযের ভ্মশনেজশযেয নষকট পশআর ত্শনত্যকযণ: ্মশাঁ        নশ 

তশযষখ: …………। 

বষমোগ নষল্তত্ষকযণেয শযশং: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

দশয়ষতফ্্যশ্ত কয্ভকযত্শয ফ্শক্লয:                                                                                  তশযষখঃ 

 
-------------------------------------                                                                              --------------------- 

 


