
ফ্শযথ্গত দ্ফনদ্েয নসতষভশরশ 
 

ট্যেডোভশযট্ এবষ রষভষটেড 

 

আইনষ তথম্ 

 

ট্যেডোভশয্ট এবষ রষভষটেড চছ্ে েন্ট বষনেন্ট ও গ্যেনশডশইনেয আইনেয অধসনে অনত্য্বহকত্ 

একটষ কোভ্শনষ মশয নষফন্ধন নভ্ফয ২৩০৭১ আইফষষ ২০১৫। এয ্যধশন কশয্মশরম ্মশভযক রজ, 

ভশযে যোড, কষিং্টন েনট্ বষনেন্ট ও গয্েনশডশইনে অফ্থষত। এই কোভ্শনষ (এযয থেকে 

"কোভ্শনষ" ষেফে উর্রেখ কযশ য়েছে) ট্যেডষিং ্র্মশটপয্ভেয ভশধ্মভে তশয গ্যশকদেয  ফষনষমোগ 

ও আনহলঙ্গষক েফশ ্যদশন কযে। গ্যশক ্ফসকশয ্যদশন কযছে মে কোভ্শনষয দশ্তযষক বশলশ 

চ্ছে ইিংযেজষ।  

 

বভূষকশ 

 

কোভ্শনষ তশয কর গয্শককে ফষনষমোগ এফিং/অথফশ আনহলঙ্গষক যষলেফশ ্যদশন ফশ এয ভনফ্ম 

কযশয ূযফ্ে, "্ফশয্থগত দফ্ন্দেয নসতষভশরশ" ্যদশন কযফে। গ্যশক এই নসতষ ভ্যক্ে আযও 

তথ্মেয অনহযোধ কযশয অধষকশয িংযক্লণ কযে। 

কোভ্শনষয যফ্োতত্ভ ্যচেল্টশ ত্তফ্েও কষছহ "্ফশয্থগত দ্ফন্দ" হযোহযষবশফে নষয্ভূর কযশ মশম 

নশ, এফিং একল্েতয্ে কোভ্শনষ এই ধযনেয দলৃ্টশন্তগহরো ্যকশ কযশয একটষ ফ্চ্ছ এফিং ন্মশম্ম 

ন্থশ অফরভ্ফন কযেছে। কোভ্শনষ এখশনে ফ্শয্থগত দফ্ন্দ যষচশরনশ কযতে নষজ্ফ নসতষভশরশ 

্যদশন কযছে। এই নসতষভশরশয ভধ্মে কোভ্শনষয েফ দশয়ষত্ফ ও কযত্ফ্মেয ফষলয়ে উরর্েখ কযশ 

য়েছে মশ শরন কযতে কোভ্শনষ গয্শকদেয কশছে দশমফদধ্।  

্ফশয্থগত দ্ফন্দেয নসতষভশরশ: 

 এক ফশ একশধষক গয্শকেয ্ফশয্থে ভশযক্েটেয ঝহুঁকষূয্ণতশয কশযণে রোকশনেয শথে জডষত 

"ফ্শয্থগত দফ্ন্দেয"-এয মেকোনো যষ্থষতষয লৃট্ষ ফশ উদ্বফ রে তশ চষন্ষত কযে; 

 

 

 এই ধযনেয "্ফশয্থগত দফ্ন্দ" যষচশরনশয জন্ম কোন দ্ধতষ অনহযণ কযতে ফে এফিং 

কোন দকল্ে গ্যণ কযশ ফে তশ নষয্দষল্ট কযে। এই নসতষভশরশ ট্যেডষিং কশয্মকয্ভ 

চরশকশরসন ভয়ে ৃল্ট মেকোন “্ফশয্থগত দফ্নদ্” চষন্ষত ও যষচশরনশয ক্লেত্যে কোভ্শনষ 

কোন ন্থশ অফরভফ্ন কযফে তশ নষয্দষল্ট কযে। 

 

নসতষভশরশয ফম্শত্ষ 

 

এই নসতষভশরশ কোভ্শনসয শথে ্যত্মকল্ ফশ যোক্লবশফে িংমহক্ত ফ্মকত্ষ, যষচশরক, কয্ভসদেয 

(এযয থেকে 'িংর্ষল্ট ফ্মকত্ষ' ষেফে উরর্েখ কযশ য়েছে) ক্লেতয্ে ্যমোজ্ম এফিং কর 

গ্যশকেয শথে কর ্যকশয ভ্যক্েয শথে িংর্ষল্ট। 

ফষনষমোগ এফিং আনহলঙগ্ষক যষলেফশ ্যদশনে ফশ তশয ভন্ফয় কযশয ভম লৃ্ট মেকোন “্ফশয্থগত 

দ্ফন্দ” মশ গ্যশকেয ্ফশযথ্কে ক্লতষগ্যত্ কযতে শযে তশ চষন্ষত কযশয উদ্দে্মে, ফষনষমোগ ফশ 

আনহলঙ্গষক েফশ ্যদশন ফশ ফষনষমোগ কশয্মক্যভেয পরফ্যূ অথফশ অন্মথশম কোভ্শনষ ফশ 

িংর্ষল্ট ফ্মকত্ষয কল্েতয্ে নষভন্রষখষত যষ্থষতষতে এই নসতষভশরশ কশয্মকয ফে: 



 

 

 কোভ্শনষ ফশ িং্রষল্ট ফম্ক্তষ গয্শককে ্যদতত্ েফশয ক্লেত্যে গয্শক ফ্মতসত অন্ম 

কোন ফ্মক্তষয কশছ থেকে েই যষলেফশটষয জন্ম ্ট্মশন্ডশযড্ কভষন ফশ পষ ফ্মতসত 

অয্থ, ণ্ম ফশ যষলেফশয আকশযে ্যণোদনশ গয্ণ কযে ফশ কযফে; 

 কোভ্শনষ ফশ িং্রষল্ট ফম্ক্তষয অন্ম কোন গ্যশক ফশ গয্শক গোলঠ্সয ফ্শয্থেয উযে 

এফিং গয্শকেয ফ্শয্থেয অনহকূরে আয্থষক ফশ অন্মশন্ম ্যণোদনশ যমেছে; 

 কোভ্শনষ ফশ িং্রষল্ট ফম্ক্তষ গয্শকেয ফ্মম থেকে আয্থষক রশব কযতে শযে, অথফশ 

আয্থষক ক্লতষ এডশতে শযে; 

 কোভ্শনষ ফশ িং্রষল্ট ফম্ক্তষ গয্শকেয ভতোই একই ফ্মফশম অিংগয্ণ কযতে শযে; 

 গ্যশককে ্যদত্ত েফশয পরশপর ফশ গ্যশকেয ক্ল থেকে যষচশরষত রেনদেনেয কল্েতয্ে 

কোভ্শনষ ফশ িং্রষল্ট ফম্ক্তষয ফ্শয্থ যমেছে মশ েই পরশপরে গয্শকেয ্ফশয্থেয থেকে 

আরশদশ এফিং ফ্তনত্্য। 

 

ফ্শযথ্গত দফ্নদ্েয নসতষভশরশ যষচশরনশ ও নষয়নত্য্ণ কযশয দধ্তষ 

শধশযণত কোভ্শনষ ্ফশযথ্গত দফ্নদ্েয যষচশরনশ ও নষয়ন্তয্ণ কযশয ক্লেতয্ে নষভন্রষখষত 

ফ্মফ্থশ গ্যণ কযেেঃ  

 ্ফশয্থগত দ্ফন্দেয ঝহুঁকষয শথে জডষত িং্রষল্ট ফম্ক্তষদেয ভধ্মে তথ্ম ফষনষভম যোধ ফশ 

নষমনত্য্ণেয কশয্মকয ফ্মফ্থশ মেখশনে ভ্মশনেজভেনট্েয কশছে েই তথ্মেয ফষনষভম এক ফশ 

একশধষক গয্শকেয ্ফশয্থকে ক্লতষগয্ত্ কযতে শযে; 

 গ্যশকেয ক্ল থেকে ্ফশয্থগত দফ্ন্দেয যষচশরনশকশযস ও েফশ ্যদশনকশযস ফশ কোভ্শনষয 

্ফশয্থ ফষবষন্ন ফষযোধূয্ণ ফ্শয্থেয ্যতষনষধষতফ্কশযস িংর্ষল্ট ফ্মক্তষদেয ৃথক 

ততত্ফ্শফধশন; 

 কোভ্শনষয ভ্মশনেজভেন্টকে উযোক্ত ফষলমগহরো য্মফেকল্ণ এফিং ্যতষফেদন কযশয জন্ম 

কভ্রশয়েন্ ফষবশগেয নষমোগ; 

 মথশমথ দ্ধতষ এফিং নষমনত্্যণ ফজশম যশখশ এফিং কোভ্শনষয ভ্মশনেজভেন্টকে ্যতষফেদন 

্যদশন নষ্চষত কযশয জনম্ অব্মন্তযসণ অডষটয নষমোগ; 

 কোভ্শনষয ভধ্মে গোনসম এফিং অব্মন্তযসণ তথ্মেয ্যফশকে সভশফদ্ধ কযশয জন্ম 

চশইনষজ ওয়শর নষয়োগ এফিং িং্রষল্ট ফষবশগগহরোয ৃথকসকযণ; 

 উশয ফশ ্যণোদনশ ষেফে রষষটেন, অপশয ফশ ফেনষপষট ্যশ্তষ ্যদশন নষ্চষত কযশ। 

কোভ্শনষয ভ্মশনেজভেন্ট অনহভোদন নশ দেওমশ য্মন্ত কোভ্শনষয ফ্শয্থেয শথে 

শিংঘযল্ষক কোভ্শনষয কয্ভকযত্শ ও কয্ভসদেয মে কোন ফশ্মষক ফ্মফশমষক ফ্শয্থ 

নষলষদ্ধকযণ; 

 িংর্ষল্ট ফ্মকত্ষদেয নষজ্ফ ফষনষমোগেয কল্েতয্ে ্যমোজ্ম ফ্মকত্ষগত অ্মশকশউন্টেয 

্যমোজনসয়তশ ূযণ; 

 কোভ্শনষয কশয্মকয্ভ তত্তফ্শফধশনে পোয-আই নসতষ ্যতষলঠ্শ; 

 অব্মন্তযসণ নষমন্তয্ণ মথশমথবশফে শরন কযশ চ্ছে কষনশ তশ নষ্চষত কযশয জন্ম 

কোভ্শনষ ট্যেডষিং কশয্মকয্ভেয চরভশন য্মফেক্লণেয কশজও কযে। 

 

ফষেল দয্লট্ফম্ 

মদষ কোভ্শনষ এযকভ কোন যষ্থষতষ ভ্যক্ে অফগত ম মেখশনে দ্ফন্দফ্ দেখশ দষচ্ছে, 

কোভ্শনষ েই নষয্দষল্ট গ্যশকেয শথে ফষনষমোগ ফ্মফশ কযশয আগে গয্শকেয কশছে তশ ্যকশ 

কযফে। মদষ কোভ্শনষ ফষ্ফশ কযে মে দ্ফন্দ যষচশরনশ কযশয জন্ম েই তথ্ম ্যকশ কযশ 

উমহকত্ নয়, তফে কোভ্শনষ দফ্ন্দফ্েয উদ্বফ তে শযে এভন কোনো রেনদেন ফশ ফষলম নষমে 



এগষমে নশও মেতে শযে। কোভ্শনষ মখনই উমহকত্ ভনে কযফে তখনই এয নসতষ এফিং ফ্মফ্থশ 

য্মশরোচনশ এফিং/অথফশ িংোধন কযশয অধষকশয িংযক্লণ কযে। 
  


