
যষলেফশভূ 

 

টোযেডভশযোট এবষ রষভষটেড 

অগোট ২০১৮ 

ভশরষকশনশ ংকোযশনোত ফষধষনষলেধ: 

এআ দরষরটষ টোযেডভশযোট এবষ রষভষটেডেয ভোতোতষ, 

টোযেডভশযোট এবষ কযোতকৃ ূযোফরষখষত নহভতষ ফোমতসত ননহভদষত কশয নষকট এয োযকশ, 

হনঃভহদোযণ ও োতশনোতকযণ ভোূযোন নষলষদোধ। 

 

অআনষ তথোম 

 

টোযেডভশযোট এবষ রষভষটেড চোছে েনোট বষনেনোট ও গোযেনশডশআনেয অআনেয ধসনে নষফনোধষত একটষ 

কভোশনষ, মশয নষফনোধন নভোফয ২৩০৭১ অআফষষ ২০১৫, োযধশন কশযোমশরম োমশভযক রজ, ভশযে 

যড, কষংোটন েনোট বষনেনোট ও গোযেনশডশআন এফং (এযয থেকে "কভোশনষ" ষেফে উরোরেখ কযশ 

য়েছে) মশ টোযেডষং োরোমশটপযোভেয ভশধোমভে তশয গোযশকদেয  ফষনষমগ ও অনহলঙোগষক েফশ োযদশন 

কযে। অযও তথোমেয জনোম বষজষট কযহন www.forexmart.com. 

 

েফশ 

 

কভোশনষ নষভোনরষখষত ফষনষমগ এফং অনহলঙোগষক যষলেফশ োযদশন কযে: 

 

শযোট II - ফষনষমগ যষলেফশ: 

 

I.(১) গোযশকেয থেকে এক ফশ একশধষক পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয শথে ভোযোকষত যোডশয 

গোযণ এফং োথশনশনোতয; 

 

I.(২) গোযশকেয কোল থেকে যোডশয কশযোমকয কযশ; 

 

I.(৩) নষজোফ োমশকশউনোটে রেনদেন কযশ। 

 

শযোট II - অনহলঙোগষক যষলেফশ: 

 

II.(১)  োমশকশউনোটেয পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয হযকোলশ এফং োযশন, জষভোভশদশযষতোফ এফং এ 

ভোযোকষত যষলেফশভূ মেভন নগদ/জশভশনত ফোমফোথশনশ;  

 

II.(২) ফষনষমগকশযসকে এক ফশ একশধষক পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে রেনদেন কযশয নহভতষ 

দেওমশয জনোম কোযেডষট ফশ ঋণ োযদশন কযশ মেখশনে কোযেডষট ফশ ঋণ োযদশনকশযস ষেফে কভোশনষ 

রেনদেনেয শথে জডষত থশকে; 

 

II(৪) ফষনষমগ যষলেফশয ফষধশনেয শথে ংমহকোত ফৈদেষক ফষনষভম যষলেফশ; 

 

II(৫) ফষনষমগ গফেলণশ এফং অযোথষক ফষোরেলণ ফশ এ জশতসয় নোমশনোম কযোভকশনোড। 

 

http://www.forexmart.com/


শযোট III - পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট 

 

ΙΙΙ(১) োতশনোতযমগোম ষকষউযষটষজ; 

ΙΙΙ(২) ভশনষ-ভশযোকেট আনোটোযহভেনোট; 

ΙΙΙ(৩) মথ ফষনষমগ উদোমগেয আউনষট; 

ΙΙΙ(৪) ন, পষউচশয, য়শ, পযমশযোড যেট চহকোতষ ও নোমশনোম ডেযষবেটষব চহকোতষ ভোযোকষত 

ষকষউযষটষজ, ভহদোযশ, হদেয শয ফশ আয়েরোড, ফশ নোমশনোম ডেযষবেটষব আনোটোযহভেনোট, অযোথষক ূচক 

ফশ অযোথষক ফোমফোথশ মশ যশযষ ফশ নগদে নষলোতোতষ কযশ মেতে শযে; 

ΙΙΙ(৫) ন, পষউচশয, য়শ, পযমশযোড যেট চহকোতষ ও ডেযষবেটষব চহকোতষ ভোযোকষত নোমশনোম 

ণোম মশ নগদে নষলোতোতষ কযশ অফোমক ফশ শযোটষগহরয মেকন একটষ নে নগদে নষলোতোতষ 

কযশ মেতে শযে (নোমথশম ডষপরোটেয কশযণে ফশ নোমশনোম ভশোতষয ঘটনশয কোলেতোযে); 

ΙΙΙ(৬) , পষউচশয, য়শ, এফং নোমশনোম ডেযষবেটষব চহকোতষ ভোযোকষত ণোম মশ যশযষ নষলোতোতষ 

কযশ মেতে শযে তফে যোতশনহমশয়স এগহর মেকন যেগহরেটেড ভশযোকেটে থফশ/এফং মেকন োফ-

নষমনোতোযষত অযোথষক টোযেডষং বেনোমহতে টোযেড কযশ ফে; 

ΙΙΙ(৭) শযোট III-এয  নহচোছেদ ৬-এ উরোরেখ কযশ মনষ এভন ন, পষউচশয, য়শ, পযমশযোড 

যেট চহকোতষ ও নোমশনোম ডেযবেটষব চহকোতষ ভোযোকষত ণোম যশযষ নষলোতোতষ কযশ মেতে শযে,এফং 

এগহর ফশণষজোমষক উদোদেোমে নম ও নোমশনোম ডেযষবেটষব পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয 

ফৈষলোটোমভোনোন, এফং নোমশনোম ফষলমেয শথে শথে োফসকতৃ কোরষমশযষং শউেয ভশধোমভে ফশ নষমভষত 

ভশযোজষন করেয শেকোলে কোরষমশয এফং নষলোতোতষ কযশ মেছে; 

ΙΙΙ(৮) কোযেডষটেয ঝহুঁকষ োথশনশনোতযেয জনোম ডেযষবেটষব আনোটোযহভেনোট; 

ΙΙΙ(৯) পষনোমশনোষয়শর কনোটোযোমশকোট পয ডষপশযেনো; 

ΙΙΙ(১০) ন, পষউচশয, য়শ, পযমশযোড যেট চহকোতষ ও ডেযষবেটষব চহকোতষ ভোযোকষত জরোফশয়হগত 

যষফযোতনসরতশ, ণোমফশসতশয শয, নষযোগভন বশতশ ফশ ভহদোযশোপসতষয শয ফশ নোমশনোম দশোতযষক 

যোথনৈতষক যষংখোমশন মশ নগদে নষলোতোতষ কযশ অফোমক ফশ মেকন এক শযোটষয নে নগদে 

নষলোতোতষ কযশ মেতে শযে (নোমথশম ডষপরোটেয কশযণে ফশ নোমশনোম ভশোতষয ঘটনশয কোলেতোযে), 

েআশথে ভোদ, ধষকশয, ফশধোমফশধকতশ, ূচক এফং শযোট III-তে উরোরেখ কযশ য়নষ এভন ফোমফোথশ 

ভোযোকষত নোম কন ডেযষবেটষব চহকোতষ, মশ নোমশনোম ডেযষবেটষব পষনশনোষমশর আনোটোযহভেনোটেয 

ফৈষলোটোমভোনোন, নোমশনোম ফষলমেয শথে শথে, মেগহর মেকন যেগহরেটেড ভশযোকেটে ফশ একটষ োফ-

নষমনোতোযষত অযোথষক টোযেডষং বেনোমহতে রেনদেন কযশ ম, োফসকতৃ কোরষমশযষং শউেয ভশধোমভে ফশ 

নষমভষত ভশযোজষন করেয োফ-নষমনোতোযষত অযোথষক টোযেডষং বেনোমহয শেকোলে. কোরষমশয কযশ ম এফং 

নষলোতোতষ কযশ ম। 

 

 

 

  


