ঝহক
ুঁ ষ ংক্যশন্ত তয্কতশ
ট্যেডভশয্ট এবষ রষভষটেড
অগ্ট ২০১৮
ভশরষকশনশ ংক্যশন্ত ফষধষনষলেধঃ
এআ দরষরটষ ট্যেডভশয্ট এবষ রষভষটেডেয ভ্ত্তষ,
ট্যেডভশয্ট এবষ কয্তক
ৃ ূযফ
্ রষখষত নহভতষ ফ্মতসত ননহভদষত কশয নষকট এয ্যকশ,
হনঃভহদয
্ ণ ও ্তশন্তকযণ ভ্ূযন
্ নষলষদ্ধ।
অআনষ তথ্ম
ট্যেডভশয্ট এবষ রষভষটেড র েন্ট বষনেন্ট এফং গ্যেনশডশআন্েয অআনেয ধসনে নষফন্ধষত
কভ্শনষ মশয নষফন্ধন নভ্ফয ২৩০৭১ অআফষষ ২০১৫, মশয ্যধশন কশয্মশরয় শভযক রজ, ভশযে
যড, কষং্টন েন্ট বষনেন্ট ্মশন্ড গ্যেনশডশআন্ে ফ্থষত এফং এটষ (এযয থেকে "কভ্শনষ"
ষেফে উর্রেখ কযশ য়েছে) ট্যেডষং ্র্মশটপয্ভেয ভশধ্মভে তশয গ্যশকদেয কশছে ফষনষমগ এফং
অনহলঙ্গষক যষলেফশ ্যদশন কযে। অযও তথ্মেয জন্ম নহগয
্  কযে www.forexmart.com
যষদয্ন কযহন।
ং্রষল্ট ফষজ্ঞ্তষয উদ্দে্ম
ঝহুঁকষ ংক্যশন্ত তয্কতশ ভূরত ন্মশম্মতশ এফং মথশয্থতশয বষত্তষতে পষন্মশন্্মষয়শর আন্ট্যহভেন্টে
ট্যেড কযশয ভম জডষত উর্রেখমগ্ম ঝহুঁকষয ধযনেয শধশযণ য্তশফরস ফ্মশখ্মশ কযে মশ গ্যশক
এফং কভ্শনষয ভধ্মে চহক্তষয একটষ ফষচ্ছেদ্ম ং ষেফে ফষফেচষত।
ঝহক
ুঁ ষগ্যণেয তয্কতশ



গ্যশকেয অয্থষক শভয্থম
্ েয তষযষক্ত ঝহক
ুঁ ষ নেওমশ উচষত নম। ট্যেড কযশয ষদ্ধশন্ত
নেওমশয অগে গ্যশককে ফ্মআ নষ্চষত কযতে ফে মে ে এ ংক্যশন্ত ঝহক
ুঁ ষয ফ্মশশযে
জ্ঞশত এফং ে তশয বষজ্ঞতশয ্তয ফষফেচনশ কযেছে। গ্যশক তশয ্যয়জন নহমশয়স
্ফশধসনবশফে উদে ফশ যশভয্ চশআতে শযে;



গ্যশক ্ফসকশয কযছে মে পষন্মশন্ষমশর আন্ট্যহভেন্টেয ট্যেডষংয়েয ক্লেত্যে রকশনেয
ঝহুঁকষ যমেছে এফং ে এআ ঝহুঁকষ নষতে আচ্ছহক যয়েছে;



কভ্শনষ গ্যশককে পষন্মশন্ষমশর আন্ট্যহভেন্টেয ট্যেডষং ংক্যশন্ত কন ফষনষমগ
যশভয্ ্যদশন কযফে নশ।

্ফসকৃতষ
ট্যেডষং ্রম
্ শটপয্ভ



গ্যশক ্ফসকশয কযছে মে ভূর্ম ংক্যশন্ত ংফেদনসর তথ্মেয একভশত্য নষয্বযমগ্ম
উৎ র অভশদেয রশআব শয্বশযে উ্থশষত তথ্ম এফং অভশদেয নষজ্ফ কন ত্যহটষয
কশযণে এআ যষলেফশটষ ফ্মশত তে শযে মশয পরে এআ ধযনেয ভূর্ম ংক্যশন্ত ংফেদনসর
তথ্ম গ্যশকেয কশছে জরব্ম নশও তে শযে;



গ্যশক নষমভষতবশফে ট্যেডষং ্র্মশটপয্ভেয "ের্" ভেনহ ফশ "আউজশয গশআড" এয ভশধ্মভে
যশভয্ কযতে শযফে। মেকন যষ্থষতষতে কন দ্ফন্দফ
্ েয উৎত্তষ রে, ্যধশনত
চহক্তষ নহমশয়স তশ নষল্ত্তষ কযশ ফে মদষ নশ কভ্শনষ তশয নষজ্ফ ফষফেচনশয বষত্তষতে
ন্মথশম নষয্ধশযণ কযে;



গ্যশক ্ফসকৃতষ ্যদশন কযছে মে আন্টশযনেট, টেরষপন ফশ ন্মশন্ম আরেকট্যনষক উশমে
এআ ধযনেয তথ্ম ্যেযণ কযশ রে কন ননহভদষত তৃতসম ক্ল কন তথ্মে
্মশক্ে রশব কযরে েক্লেত্যে কভ্শনষয কনবশফে দশমফদ্ধ থশকফে নশ।

পয্ ভ্মশজষউয আবেন্ট
পয্ ভ্মশজষউয আবেন্ট, য্থশৎ কন ্যশকৃতষক দহয্মগ ফশ ন্ম কন দহয্ঘটনশ মশ
এড়শন মশয় নশ, এয ক্লেত্যে গ্যশক পষন্মশন্ষয়শর আন্ট্যহভেন্ট ংক্যশন্ত ঝহুঁকষ গ্যণেয ্ফসকৃতষ
্যদশন কযফে।
্যমহকত
্ ষগত ঝহক
ুঁ ষ



ষ্টেভে ফষব্যশটেয পরে ৃল্ট কন ক্লতষয জন্ম কভ্শনষ কন দশম ফন কযে নশ, মশয
ভধ্মে ন্তয্বহকত
্ থশকফে কষন্তহ হধহভশত্য এআ কর ক্লেত্যেআ সভশফদ্ধ নম: গ্যশকেয
টশয্ভষনশরেয ফষরভ্ফষত অডেট; দহযফ
্ র আন্টশযনেট ংমগ ( মশ গ্যশকেয ্যশন্তে ফশ
কভ্শনষয ্যশন্তে ফশ উবমেয ক্লেয ক্লেত্যে তে শযে); শয্ডওম্মশয ফশ পটওম্মশযগত
ফ্ময্থতশ, ত্যহটষ ফশ ফ্মফশয (মশ গ্যশকেয ক্লে ফশ কভ্শনষয ফশ উবমেয ক্লেয
ক্লেত্যে তে শযে); গ্যশকেয টশয্ভষনশরে বহর েটষং; গ্যশকেয টশয্ভষনশরে এফং কভ্শনষয
ওমেফশআটে ফয্ণষত নষমভ এফং দ্ধতষগহর গ্যশক কয্তক
ৃ উেক্লষত রে;



গ্যশক ্ফসকশয কযছে এফং গ্যণ কযছে মে রেনদেনেয তষযষক্ত ্যফশেয ভম পনে
কভ্শনষয শথে মগশমগ কযতে ফষরভ্ফ তে শযে; ফষেল কযে ফশজশযে মখন গহযত
হ ফ
্ ূয্ণ
ঘলণশ অে এফং েক্লেত্যে নষয্দেশফরস ও নহযধগহর কশয্মকয কযশয ভমকশর
ফশডশন মেতে শযে।

মগশমগ










কভ্শনষ কয্তক
ৃ ্যেযষত মগশমগেয ্যচেল্টশয় গ্যশকেয ফষরভ্ফ ফশ ্যশ্তষয পরে
ৃল্ট কন রকশনেয ঝহুঁকষ ং্রষল্ট গ্যশক কয্তক
ৃ গৃসত ফে এফং এক্লেত্যে
কভ্শনষ কন দশমবশয ফন কযফে নশ।
গ্যশকেয নষকট কভ্শনষ কয্তক
ৃ ্যেযষত মগশমগেয ্যচেল্টশয ন্তয্বক
হ ্ত মেকন
তথ্মেয গনসমতশয দশয়ষত্ফ গ্যশক গ্যণ কযছে;
কভ্শনষ কয্তক
ৃ গ্যশকেয নষকট ্যেযষত এনক্যষ্ট কযশ তথ্মেয ননহভদষত উশমে
্যফেেয পরে ৃল্ট কন ক্লতষয জন্ম কভ্শনষ কন দশম ফন কযে নশ।
গ্যশক ্ফসকশয কযছেন মে গ্যশকেয ট্যেডষং ্মশকশউন্টে তৃতসম ক্লেয ননহভদষত
্যফেেয কশযণে ৃল্ট মে কন ক্লতষয ক্লেত্যে কভ্শনষ দশয় ফন কযফে নশ;
গ্যশকেয ট্যেডষং ্র্মশটপয্ভ-এয ভশধ্মভে গ্যশককে ্যেযষত মেকন ফশয্তশয ঠষত ও
্যশ্তষয জন্ম গ্যশক ভ্ূয্ণযূে দশমফদ্ধ। এআ ধযনেয ফশয্তশ ্ফমংক্যষমবশফে শুঁচ (৫)
কশয্মদষফেয ভধ্মে ভহছে পেরশ ম;
কভ্শনষ নহভদষত মগশমগ চ্মশনেরেয ভশধ্মভে গ্যশককে শরনশগশদকৃত তথ্ম ্যদশন
নষ্চষত কযফে। আ-ভেআর ষ্টেভেয ফষব্যশট ফশ ং্রষল্ট ফশয্তশয উদ্দে্মমহকত
্ দহয্নসতষয
কশযণে গ্যশক ফশয্তশ গ্যণ কযতে, খহরতে ফশ ফহঝতে ফ্ময্থ রে েক্লেত্যে কভ্শনষকে
দশমস কযশ মশফে নশ।

তৃতসম ক্ল ংক্যশন্ত ঝহক
ুঁ ষ










কভ্শনষ গ্যশকেয রেনদেন জতয কযশয জন্ম গ্যশকেয কশছ থেকে ্যশ্ত য্থ তৃতসম
ক্লেয কশছে ্তশন্তয কযতে শযে (মেভন, ওটষষ কশউন্টশযশয্টষ, ক্রষমশযষং শউ, ফ্মশঙ্ক,
ভধ্মফয্তস ফ্যকশয)৷ কভ্শনষ এআ ধযনেয কন তৃতসম ক্লেয দেউরষমশত্ফ, কয্ভকশন্ড
ফশ শযণেয জন্ম কন দশম ফন কযে নশ;
কভ্শনষ গ্যশকেয য্থ কন ডষজষটযষয কশছে জভশ দষতে শযে এফং েআ
ডষজষটযষ ্যতষল্ঠশনেয ং্রষল্ট য্থেয শথে ভ্য্কষত ষকষউযষটষ আন্টশযে্ট, রষমেন
ফশ েট-পেয ধষকশয থশকতে শযে;
কন তৃতসম ক্ল মশদেয ভশধ্মভে কভ্শনষ রেনদেন কযে থশকে গ্যশকেয ্ফশয্থেয
ফষযসতে তশদেয ্ফশয্থ থশকতে শযে;
মে আবেন্টে গ্যশক জভশকৃত য্থেয ভহদ্যশ থেকে বষন্ন ভহদয
্ শম একটষ ট্যেডষং ্মশকশউন্টেয
জন্ম অফেদন কযে, কভ্শনষ এআ ধযনেয ভহদয
্ শ যূশন্তযেয জন্ম ডষজষটযষয ভহদয
্ শ
যূশন্তয হফষধশ ফ্মফশয কযতে শযে;
কভ্শনষ গ্যশকেয য্থকে জরব্ম ট্যেডষং ভহদয
্ শম যূশন্তয কযতে কভ্শনষয ্যদত্ত
হফষধশ নহমশয়স ্যশ্ত ডষজষটযষয ভহদয
্ শ যূশন্তয হফষধশ ফ্মফশয কযতে শযে।

পযেক্ এফং ডেযষবেটষবেয ঝহক
ুঁ ষ ংক্যশন্ত তয্কতশয ফষজ্ঞ্তষ
এআ ফষজ্ঞ্তষ পষন্মশন্ষয়শর আন্ট্যহভেন্ট ভ্য্কষত পযেন এক্চেঞ্জ ও ডেযষবেটষব জশতসয় ণ্ম
মেভন পষউচশয, ন এফং কন্ট্য্মশক্ট পয ডষপশযেন্েয ভ্ত ঝহক
ুঁ ষ ্যকশ কযতে শযে নশ এফং
্যকশ কযফে নশ। ফ্মক্তষগত যষ্থষতষ এফং অয্থষক শভয্থ্ম ফষফেচনশূযফ
্ ক গ্যশকেয এআ
ধযনেয ণ্মেয উমহকত
্ তশ নষয্ধশযণ কযশ উচষত। এআ কর ণ্মেয ধযন এফং ঝহকষূয্ণতশ ভ্য্কে
নশ জেনে গ্যশকেয এআযূ রেনদেনে জড়ষত ওয়শ উচষত নয়। গ্যশকেয ডেযষবেটষব ণ্ম ংক্যশন্ত
ঝহুঁকষগহর ভ্য্কে জশনশ, ফঝশ এফং ফষনষমগ কযশ ভ্ত য্থেয ভ্ূযণ
্ ক্লতষয ভ্ভহখসন
তে শযশয শভয্থ্ম ফ্মতসত কনও রেনদেনে জডষত ওমশ উচষত নয়। রক্লণসয় মে, পষন্মশন্ষয়শর

আন্ট্যভ
হ েন্টেয কনও যশযষ ডেরষবশযষ ফে নশ। নষভ্নক্ত ফষলমগর
হ ষ জেনে ও ফষফেচনশ কযে
মেকন ট্যেডষংয়েয ষদ্ধশন্ত নেওমশ উচষতঃ
উচ্চ ্থষতষসর আন্ট্যভ
হ েন্ট







গ্যশক ফষফেচনশয় যশখফে মে উচ্চ ভহনশপশয শশশষ উচ্চ রকশনেয ঝহক
ুঁ ষ যমেছে, কশযণ
কষছহ আন্ট্যহভেন্ট একদষনেয বেতযে ্থষতষসরতশয শথে ভূর্মেয ফ্মশক গতষফষধষয ভধ্মে
ট্যেড কযে থশকে। আন্ট্যভ
হ েন্টেয দশভ দ্যত
হ এফং ফ্মশক যষযে ওঠশনশভশ কযতে শযে
এফং ্যত্মশষতবশফে ঘটনশ ফশ ফ্থশয যষফয্তন ্যতষপরষত কযতে শযে মশ কভ্শনষ
ফশ গ্যশকেয নষমন্তয
্ ণেয ফশআযে থশকে। ফশজশযেয ফ্থশয কশযণে ঘলষত ভূরম
্ ে গ্যশকেয
য্ডশয কশয্মকয কযশ ভ্বফ মে উঠতে শযে, মশয পরে গ্যশক ক্লতষগ্য্ত তে শযে।
আন্ট্যভ
হ েন্টেয ভূর্ম যশজনৈতষক, যকশযস, কৃলষ, ফশণষজ্মষক, অয্থষক এফং ফশণষজ্ম কয্ভূচষ
এফং নসতষভশরশ এফং জশতসম ও অন্তয্জশতষক অয্থ-শভশজষক ঘটনশ এফং ্যশঙ্গষক
ফশজশযেয ফষদ্মভশন ভন্তশত্তফ
্ ষক ফৈষল্ট্মগহরয ফশ্তফশমন দ্ফশযশ ্যবশফষত ম৷ তশআ ্ট
রেয নষয্দেনশ/য্ডশয গ্যশকেয রকশনেয সভশয গ্মশযশন্টষ দষতে শযে নশ।
গ্যশক ্ফসকশয কযছে মে ফৃৎ অকশযেয রকশনেয পরে তশয ফষনষমগেয ভূর্ম অংষক
ফশ ভ্ূয্ণ ্যশ েতে শযে। এটষ ভূরত এআ ধযনেয ট্যেডেয ক্লেত্যে ্যমজ্ম ভশয্জষনষং
ষ্টেভেয কশযণে ম মেক্লেত্যে ফশজশযেয ্যতষকূর ফ্থশয় ভূর্মেয ফ্মশক ওঠশনশভশয
কশযণে গ্যশকেয অভশনতকৃত য্থ ভ্ূয্ণ রকশন তে শযে, ক্লেত্যফষেলে তষযষক্ত
রকশনেযও কশযণ তে শযে।

রষবশযেজ





ভশয্জষন ট্যেডষং এয ভশধ্মভে গ্যশক ট্যেডেয ভট ভূর্মেয র্ ফশ বগ্নশং যষভশণেয
য্থ ্যদশন কযে ট্যেড কযতে শযে মশ ভূরত ্যথশগত ট্যেডষং থেকে বষন্ন একটষ দ্ধতষ।
রষবশযেজ ফরতে গ্যশকেয জষনেয ভূর্ম অনহশতষকবশফে েক্লশকৃত ক্লহদয
্ ভশয্কেট
ভহবভেন্ট থেকে ফৃৎ ভহবভেন্টেয দষকে নষমে মশওয়শয দ্ধতষ ফঝশয়;
কভ্শনষ গ্যশকেয ফ্থশনে ্যয়গকৃত রষবশযেজ নষযসক্লণ কযফে এফং গ্যশকেয ট্যেড
বরষউভেয উয নষয্বয কযে রষবশযেজ ্যশ কযশয ধষকশয ংযক্লণ কযে।

কন্টয
্ ম
্ শক্ট পয ডষপেযেন্ (ষএপডষ)





ষএপডষ র কন্টয
্ ্মশক্ট ক্যয় ফশ ফষক্যয়েয একটষ চহক্তষ মশ ফৈদেষক ভহদয
্ শ, ভূর্মফশন ধশতহ,
পষউচশয এফং েমশয  একটষ অন্ডশযরশয়ষং আন্ট্যহভেন্টেয কশয্মকশযষতশ ্যতষপরষত কযে।
মেকন ষএপডষ ডেরষবশযমগ্ম নয় এভন একটষ তশৎক্লণষক রেনদেন মেখশনে একটষ
ষএপডষয ক্যয়ভূর্ম এফং ফষক্যয়ভূর্মেয শয্থক্ম দ্ফশযশ এফং তদ্ফষযসতে রশব ফশ ক্লতষ
নষয্ধশযণ কযশ ম;
ষএপডষতে ফষনষমগেয ঝহক
ুঁ ষ নষচে উর্রেখষত পষউচশয ফশ নেয ফষনষমগেয ভতআ একআ
ঝহুঁকষ ফন কযে। এক্লেত্যে ্যশঙ্গষক দশয়ফদ্ধতশয উদ্বফ তে শযে মশ নসচে ফ্মশখশ কযশ
য়েছে।

পষউচশয





পষউচশয রেনদেনে বফষল্মতেয কন তশযষখে কন্টয
্ ্মশক্টেয অন্ডশযরশয়ষং ্মশেট ডেরষবশযষ
কযশয ফশ নেওমশয ফশধ্মফশধকতশ, থফশ কষছহ ক্লেত্যে নগদ য্থ দ্ফশযশ জষন নষল্ত্তষ
কযশ ন্তয্বহকত
্ থশকফে। উযে ফ্মশখ্মশকৃত রষবশযেজড ফশ গষমশযমহকত
্ যষ্থষতষতে রেনদেন
কযশয কশযণে পষউচশয উচ্চ ভশত্যশয ঝহক
ুঁ ষ ফন কযে ;
এক্লেত্যে ্যশঙ্গষক দশয়ফদ্ধতশয উদ্বফ তে শযে মশ নসচে ফ্মশখশ কযশ য়েছে।

ন






ফষবষন্ন ধযণেয ন ফষদ্মভশন যমেছে মশয ্যত্মেকটষ ্ফতন্তয
্ ফৈষল্ট্মভ্ন্ন।
এক্লেত্যে নষভ্নরষখষত য্ত ্যমজ্মঃ
ফশয়ষং নঃ এটষ েরষং নেয তহরনশম কভ ঝহক
ুঁ ষ ফন কযে কশযণ অন্ডশযরশয়ষং
্মশেটেয ভূর্ম র্ডশযেয ফষযসতে চরে গেরে র্ডশয নটষ ফন্ধ কযে দষতে শযে।
এয য্ফশধষক রকশন ্যষভষমশভ এফং কন কভষন ফশ ন্মশন্ম রেনদেনেয চশয্জেয
ভধ্মে সভশফদ্ধ থশকফে। পষউচশয চহকত
্ ষ নহমশয়স কর নেয একজন ক্যেতশ ন
ফ্মফশয কযে পষউচশয য্জন কযফে এফং েক্লেত্যে ঝহুঁকষয ভ্ভহখসন ফে;
যশআটষং নঃ নেয যশআটশয অন্ডশযরশয়ষং ্মশেট ক্যম ফশ ফষক্যয় কযশয অআনষ
ফশধ্মফশধকতশ ্ফসকশয কযেন মদষ কন ন ভশয্কেট ্যশআ এফং এক্শযশআজ ্যশআেয
ভধ্মে শয্থক্ম নষয্ফষেলে তশয ক্লেত্যে ্যমগ কযশ ম । এক্লেত্যে ফশয়ষং নেয
চেমে মথেল্ট ফেষ যষভশণ ঝহুঁকষয ভ্বশফনশ থশকফে, ফষেলত মদষ যশআটশয কন অন্ডশযরশয়ষং
্মশেটেয ভশরষক নশ ন এফং এক্লেত্যে তষনষ সভশসন ঝহুঁকষয ভ্ভহখসন তে শযেন।

ওবশয-দ্ম-কশউন্টশয ('ওটষষ') রেনদেন





ষএপডষ, পযেক্ এফং ভূরম
্ ফশন ধশতহয ট্যেড কযশয ভম, গ্যশক কশয্মকযবশফে ওটষষ
রেনদেনে ্যফে কযে; মেখশনে শয্টষগহর যেগহরেটেড এক্চেঞ্জ ভশয্কেটেয যষফয্তে একে
যেয ভধ্মে যশযষ অরচনশ কযে থশকে;
যেগহরেটেড এক্চেঞ্জ ভশয্কেটেয রেনদেনেয তহরনশম ওটষষ রেনদেন ধষক যষভশণ ঝহক
ুঁ ষ
ফন কযতে শযে। েন্ট্যশর কশউন্টশযশয্টষয নহ্থষতষয কশযণে, শয্টষগহর নষয্দষল্ট
ক্যেডষটেয ঝহুঁকষ, ডষপর্টেয ঝহুঁকষ ফশ এভন যষ্থষতষয ভ্ভহখসন তে শযে মেখশনে জষন
ফশতষর কযশ ফশ জষনেয ভূর্ম নষয্ধশযণ কযশ ভ্বফ য়ে ড়ে।

ট্যেডষং ফশতষরকযণ



মখন ট্যেডষং-এয ক্লেত্যে এভন কন যষ্থষতষ দশড়শয় মে মেকন জষন ফশতষর কযশ
কঠষন ফশ ভ্বফ তে শযে, মেভন ্যশঙ্গষক এক্চেঞ্জ ট্যেডষং ্থগষত ফশ সভশফদ্ধ
থশকরে, ্ট রেয য্ডশযেয ভশধ্মভে অশনহযূ যষভশণে রকশন সভশফদ্ধ থশকফে নশ,
মেেতহ নষয্ধশযষত ভূর্মে ্ট র য্ডশয কশয্মকয কযশ ভ্বফ তে শযে। ধষকন্ত,হ

নষয্ধশযষত ভূর্মেয চেমে ফেষ রকশনে ্ট র য্ডশয কশয্মকয তে শযে এফং
রকশন ্যত্মশশয চেমে ফেষ তে শযে।
ভশয্জষন ্মশকশউন্ট এফং ্যয়জনসয়তশ









ভশয্জষন রেনদেনেয ক্লেত্যে গ্যশককে ফষরভ্ফে হয ক্যম ভূর্ম যষধ কযশয
যষফয্তে ক্যম ভূর্মেয ফষযসতে একশধষক েভেন্ট কযতে ফে। ভশয্জষন ্যয়জনসয়তশয
রেবের আন্ট্যভ
হ েন্টেয অন্ডশযরশয়ষং ্মশেটেয উয নষয্বয কযফে এফং অন্ডশযরশয়ষং
্মশেটেয ফয্তভশন ভূর্ম নহমশয়স নষয্ধশযণ ফশ গণনশ কযশ মেতে শযে। নষয্দষল্ট
আন্ট্যভ
হ েন্টেয ভশয্জষন ্যয়জনসয়তশ কভ্শনষয ওমেফশআটে শওমশ মশফে;
গ্যশককে ওেন জষন ফজশম যশখশয জন্ম য্ফদশ তশয ট্যেডষং ্মশকশউন্টে য্মশ্ত
ভশয্জষন যমেছে কষনশ তশ নষ্চষত কযতে ফে। পশন্ডেয য্মশ্ত জরব্ম নশ থশকশয কশযণে
কভ্শনষ কয্তক
ৃ জষন ক্রজ কযশ এডশতে মেকন ওেন জষনেয উয য্মফেক্লণ
কযতে গ্যশক ফশধ্ম থশকফে। কভ্শনষ এআ ধযনেয কন ক্লেত্যে গ্যশককে ফষত
কযশয দশয়ষত্ফগ্যণ কযফে নশ;
কভ্শনস গ্যশকেয জন্ম ভশয্জষন কর কযতে ফশধ্ম নম এফং কভ্শনষ কয্তক
ৃ গ্যশকেয
শথে মগশমগ ফশ মগশমগ কযশয ফ্ময্থ ্যচেল্টশয জন্ম কভ্শনষ গ্যশকেয কশছে
দশমফদ্ধ নম;
কভ্শনষ গ্যশককে শুঁচ (৫) কশয্মদষফেয রষখষত নটষ ্যদশনূয্ফক ভশয্জষন
্যয়জনসয়তশ যষফয্তন কযশয ধষকশয ংযক্লণ কযে। তফে পয্ ভ্মশজষউয আবেন্টেয
ক্লেত্যে কভ্শনষ ূয্ফ রষখষত ফষজ্ঞ্তষ ছশডশআ ভশয্জষন ্যয়জনসয়তশ যষফয্তন কযশয
ধষকশয ংযক্লণ কযে।

ফষনষমগ ও রেনদেনেয অনহলঙ্গষক দশমফদ্ধতশভূ





উযে ফ্মশখশকৃত ভশয্জষন রেনদেনেয ধযনেয কশযণে জষন ওেন কযশ এফং ফজশম যশখশয
জন্ম জভশকৃত তফষরেয ভ্ূয্ণ রকশনেয ষকশয তে শযে। গ্যশকেয ক্ল থেকে
ভশয্জষন কর ূযণে ফ্ময্থতশ মেভন জষন ফজশম যশখশয জন্ম তষযষক্ত তফষর ্যদশন
কযশ মশয পরে জষন রষকহআডেন ফে, েক্লেত্যে এযকভ রকশন তে শযে মশ ূযণ
কযশয দশমষত্ফ গ্যশক ফন কযে;
কন্ট্য্মশক্টে ্যফে কযশয ভশধ্মভে ভশয্জষন রেনদেন নয় এভন রেনদেনেয ক্লেত্যেও
্যদত্ত মেকন যষভশণ ফেষ য্থ ্যদশন কযশয ফশধ্মফশধকতশ ফন কযতে শযে৷

কয, কভষন এফং ন্মশন্ম চশয্জ





গ্যশককে ফ্মআ ট্যেডষং হযহ কযশয অগে কভষন এফং ন্মশন্ম চশয্জ ভ্য্কে চেতন
তে ফে। ং্রষল্ট চশয্জ অয্থষক ফশ তশং ষেফে ্যমজ্ম তে শযে। তশআ কন
বষত্তষয উয এআ ধযনেয চশয্জ অয কযশ মেছে তশ জ্ঞশত ওয়শয দশয়ষত্ফ গ্যশকেয;
অআন ্যণমন এফং তশতে যষফয্তন, থফশ গ্যশকেয ফ্মক্তষগত যষ্থষতষতে যষফয্তনেয
পরে কযমগ্ম এফং ন্মশন্ম দশমষত্ফেয শেক্লে পষন্মশন্ষয়শর আন্ট্যহভেন্টে রেনদেন তে
শযে;



গ্যশককে তশয যষধমগ্ম কয এফং/থফশ ন্মশন্ম দশমদশমষত্ফেয ফষলমে ্ফশধসনবশফে
যশভয্ গ্যণ কযতে ফে, মেেতহ এআ ধযনেয মেকন কষছহয জন্ম গ্যশক দশমফদ্ধ।

শধশযণ ফষজ্ঞ্তষ
একটষ ্মশকশউন্টেয জন্ম অফেদন কযশয অগে গ্যশককে তশয যষ্থষতষ এফং অয্থষক ং্থশনেয
অরকে ডেযষবেটষব পষন্মশন্ষমশর আন্ট্যহভেন্টে ট্যেড কযশ তশয জন্ম উমহক্ত কষনশ তশ শফধশনে
ফষফেচনশ কযশ উচষত। ডেযষবেটষব পষন্মশন্ষমশর আন্ট্যহভেন্টে ট্যেডষং রষবশযেজ ফ্মফশয কযশ য়।

