নষয়ভ  যোতশফরস
টোযেডভশযোট এবষ রষভষটেড

ভশরষকশনশ ংকোযশনোত ফষধষনষলেধ:
এআ দরষরটষ টোযেডভশযোট এবষ রষভষটেডেয ভোতোতষ,
টোযেডভশযোট এবষ কযোতক
ৃ ূযফ
ো রষখষত নহভতষ ফোমতসত ননহভদষত কশয নষকট এয োযকশ,
হনঃভহদয
ো ণ  োতশনোতকযণ ভোূযন
ো নষলষদোধ।

১. যষচষতষ
১.১ টোযেডভশযোট এবষ রষভষটেড চোছে েনোট বষনেনোট  গোযেনশডশআনেয অআনেয ধসনে
নোতযোবহকত
ো একটষ কভোশনষ মশয যেজষোটয
ো েন নভোফয ২৩০৭১ অআফষষ ২০১৫ এফং োযধশন
কশযোমশরম োমশভযক রজ, ভশযে যড, কষংোটন েনোট বষনেনোট  গোযেনশডশআনে ফষোথষত। এআ
কভোশনষ (এযয থেকে "কভোশনষ" ষেফে উরোরেখ কযশ য়েছে) টোযেডষং োরম
ো শটপযোভেয ভশধোমভে
তশয গোযশকদেয ফষনষমগ  অনহলঙোগষক েফশ োযদশন কযে।
১.২ ফযোতভশন নষমভ  যোতশফরস ("চহকোতষ") মশ মেফশআটে অরড কযশ মেছে এফং ভোত
গোযশক এফং ভোবশফোম গোযশকদেয জনোম গোযণশধোম, ফোমফশয যোতশফরস নষযোধশযণ কযফে মশয উয
বষতোতষ কযে কভোশনষ গোযশককে যষলেফশ োযদশন কযফে, উবম কোলেয ধষকশয এফং ফশধোমফশধকতশ,
এফং কভোশনষয শথে গোযশকদেয টোযেডষং কশযোমকোযভ যষচশরনশ কযফে। কভোশনষয যষলেফশয জনোম
অফেদনকৃত (উদশযণোফযহঃ যেজষোটয
ো েন পযোভ ভোনোন কযশয ভম) গোযশক ঘলণশ কযছে মে,
অভষ চহকত
ো ষটষ ডেছষ, ফহঝেছষ এফং গোযণ কযেছষ এআ কোলেতোযে মশয যোথ দশড়শয় অফেদনকশযসকে
কভোশনষয গোযশক ষশফে গোযণ কযশ র, গোযশক এফং কভোশনষ এআ নষয়ভ  যোত দোফশযশ
অফদোধ থশকফে। এআ কশযণে, ভোত ভোবশফোম গোযশকদেয নথষ মশ চহকোতষ গঠন কযে এফং কভোশনষয
শঠশন নোম কন চষঠষ ফশ নটষ শফধশনতশয শথে ডশয যশভযো দেমশ চোছে এফং নষোচষত
কযতে ফরশ চোছে মে তশযশ কভোশনষয শথে চহকোতষ কযশয অগে এআ ফষলয়গহর ফহঝতে শযছে এফং
একভত চোছে।
১.৩ উকোত চহকত
ো ষ ফোমতসত কভোশনষ ফশ নোম কশয দোফশযশ মে কন চহকত
ো ষ, ফোমফোথশ, োযকশষত ফশ
নোতযোনষষত ফষফৃতষকে গোযশোম কযে।
১.৪ উকোত চহকত
ো ষটষ উবয়কোলেয জনোম ফশধোমতশভূরক ফে এফং শযোটষ  তশদেয নহভদষত
উতোতযশধষকশযস এফং নষমহকত
ো দেয হফষধশয জনোম হযকোলষত ফে।
১.৫ মদষ গোযশক এআ চহকত
ো ষ ভশোতষয কোলেতোযে কভোশনষয শথে শভনশশভনষ দেখশ নশ কযে, এফং
এয যষফযোতে মেফশআটেয ভশধোমভে মগশমগ, এফং/থফশ টেরষপনে, এফং/থফশ রষখষত
চষঠষতোযেয ভশধোমভে (আরেকটোযনষক-ভেআর (আ-ভেআর ), তশরে কভোশনষ, গোযশককে চহকত
ো ষয

নথষতোয একটষ আরেকটোযনষক-ভেআরে (আ-ভেআর) শঠশফে মশতে গোযশক ঠষক ফষনোমশে োযফেশধষকশয
শয়।
২. ংজোঞশ - ফোমশখোমশ
২.১ এআ চহকত
ো ষতে:
‘টোযেডষং ফোমফশয' -এ নষভোনরষখষত মে কন কশজ নোতযোবহকত
ো থশকফে মেভন, অযোথষক
যষংখোমশনেয োযকশেয ূযোফে "ফশআ োট" ফশ "ের োট" যোডশয োযদশন কযশ, অযোথষক তথোম 
অযফষটোযেজ েযপেয কযশ, রোমশগ টোযেডষং, ফষরভোফে শযোবশয ফোমফশয, ভূরোমেয েযপেয কযশ, ভয়েয
েযপেয কযশ, টোযেডষং ফেনষপষট োতগত কযশ, দোযহত/ধসয পষডেয ংভষোযণ, টোযেডষং োরোমশটপযোভে
জরবোম টোযেড পষচশযেয ফোমফশয ফশ মে কন পটমোমশয দোফশযশ (কভোশনষয ূযফ
ো  রষখষত
ভোভতষ ফোমতসত) কভোশনষয ষোটেভ এফং/থফশ টোযেডষং োরোমশটপযোভ এফং/থফশ গোযশকেয টোযেডষং
োমশকশউনোটে ফষোরেলণে কৃতোযষভ ফহদোধষভতোতশ োযমগ।
'োমশকোে কড' ফরতে কভোশনষয টোযেডষং োরোমশটপযোভে োযফে কযশয জনোম গোযশককে
কভোশনষয দেমশ আউজশযনেভ এফং শমশযোড ফঝশয়;
'চহকত
ো ষ' ফরতে ফযোতভশন এফং ফষবষনোন ভয়ে মগ কযশ  ংধনকৃত নষয়ভ  যোতশফরস ফঝশয়
মশ মেফশআটেয রষগোমশর ডকহভেনোট ফষবশগে শমশ মশফে;
'যষষলোট' ফরতে ফঝশম: "যোডশয কশযোমকযেয নসতষভশরশ", "োফশযোথগত দোফনোদ", "ঝহুঁকষ ংকোযশনোত
তযোকতশ", "রষবশযেজ োমশনোড ভশযোজষন ংকোযশনোত নসতষভশরশ", "গনসয়তশ নসতষভশরশ" এফং "বষমগ
যষচশরনশ দোধতষ" মশ ভমে ভমে ংধন কযশ মেছে, এফং মেফশআটে শমশ মশফে;
'োযমজোম ফষধশন' ফরতে ফঝশম েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআনেয ভোত োযমজোম অআন এফং
োযফষধশন এফং োযশঙোগষক নোতযোনষষত ফশজশযেয নোমশনোম নষমভ, মশ ভমে ভমে ংধন কযশ
মেছে মশ ফযোতভশন চহকোতষয ধসনে ফশধোমতশভূরক ফে;
'অোক' যোথ একটষ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয কোযমভূরোম;
'ফোমশরেনো' ফরতে গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে মেকন ভমেয ভধোমে েল রেনদেনেয যে
অভশনত উতোতরন এফং রশব  কোলতষয ভলোটষ ফঝশফে;
'ফোমশরেনো কশযেনোষ' যোথ েআ অযোথষক একক মেখশনে গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটেয ভোত
ফোমশরেনো, কভষন পষ এফং েভেনোট ভননসত এফং গণনশ কযশ ম;
'ফে কশযেনোষ' ভশনে কশযেনোষ েমশযেয োযথভ কশযেনোষ;
'ফষড' যোথ একটষ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয ফষকোযমভূরোম;

'কশযোমদষফ' ফরতে নষফশয ফশ যফষফশয, থফশ ২৫ ে ডষেভোফয, থফশ ১ রশ জশনহমশযস ফশ েনোট
বষনেনোট এফং গোযেনশডশআন ফশ মেফশআটে োযকশ কযশ নোম কন অনোতযোজশতষক ছহটষয দষন ছশডশ
নোম মে কন দষন ফঝশফে;
'গোযশক' ফরতে কন োযকৃত ফশ অআনস ফোমকোতষকে ফঝশন ফে মষনষ ফযোতভশন চহকত
ো ষতে ভোভত
ন, মশ ভমে ভমে ংধষত ম;
'গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট' ফরতে বোমনোতযসণ ষশফ এফং গোযশকেয অভশনতেয জনোম ফষেল
ফোমকোতষগত োমশকশউনোট ফঝশয়, মশ গোযশকেয নশভে কভোশনষ দোফশযশ খরশ ম। টোযেডষং োমশকশউনোট
ফশ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট মশয যোথ একআ  এআ ধযনেয ভোত টোযেডষং োমশকশউনোটেয
কোলেতোযে োযমজোম এফং এআ ফোদগহরষ দোফশযশ গোযশকেয চহকোতষ গঠনকশযস ফষবষনোন নথষ, মশয ভধোমে
অছে ফযোতভশন নষমভ  যোতশফরস এফং যষষলোট  যোয ফষনষভমেয কোলেতোযে ফোমফৃত তে
শযে।
'কনোটয
ো শকোট পয ডষপশযেনোে' ('ষএপডষ') ভশনে কশযেনোষ েয়শযেয কনোটোযশকোট পয ডষপশযেনোে;
'কনোটয
ো শকোট োেষপষকেন' ভশনে কভোশনষয দেমশ কর রট শআজ ফশ কর ধযনেয পষনোমশনোষয়শর
আনোটোযভ
হ েনোটেয  েআশথে মেফশআট এফং/থফশ টোযেডষং োরোমশটপযোভে নষযোধশযষত োোযেড, ভশযোজষন
োযয়জনসয়তশ আতোমশদষ ংকোযশনোত োযমজনসম ভোত টোযেডষং তথোম;
'আকোমআ
হ টষ' ফরতে গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটেয োযদতোত ংকে ফঝশম, মশয ভধোমে যমেছে েন
জষনগহরষ মশ নষচেয ূতয
ো দোফশযশ ফোমশরেনো এফং পোরটষং (ভহনশপশ/কোলতষ) এয শথে ংমহকত
ো :
ফোমশরেনো + রশব - কোলতষ। এগহর র গোযশকেয শফ-োমশকশউনোটেয তফষরগহরষ েন জষনে
ফযোতভশন কোলতষ োযশ কযে এফং েন জষনে ফযোতভশন ভহনশপশয ফৃদধ
ো ষ কযে;
'পষনোমশনোষয়শর আনোটোযভ
হ েনোট' ফরতে ষএপডষ চহকত
ো ষগহরষ ফঝশয় মশ টোযেডষং এফং নোমশনোম ডেযষবেটষব
চহকোতষয জনোম উনোভক
হ ত
ো ;
'পোরটষং রশব/কোলতষ' ফরতে ভহদোযশ, চহকোতষ ফশ োটক, আকোমআ
হ টষ ূচক, ভূরোমফশন ধশতহ ফশ টোযেডষংমেয জনোম
জরবোম নোমশনোম ণোমগহরয ফযোতভশন দশভে েন জষনে ফশোতফ রশব (কোলতষ) ফঝশফে;
'পযো ভোমশজষউয' আবেনোটগহরষয ভধোমে কনযকভ সভশফদোধতশ ছশডশআ নোতযোবক
হ োত থশকফে, মেকন
োযমহকত
ো ষগত হফষধশ মেভন টেরষমগশমগ ফোমযোথতশ ফশ ফোমশঘশত, মেফশআটেয োযশোমতশ মেভন
যকোলণশফেকোলণেয কশযণে ডশউনটশআভ, ঘলষত ফশ অনোন মহদোধ, ফষদোয, নশগযষক োথষযতশ, োযশকৃতষক
দহযোমগ, যশলোটয
ো সয় ফষধশন, কযোতৃকোল কযোতৃক গৃসত ফোমফোথশ, ধযোভঘট, রকঅউট, ফমকট, ফশ ফযধেয
কশযণে, মদষ কভোশনষ ংঘযোলেয একটষ কোল য় এফং একোলেতোযে কভোশনষয কশযোমশফরসয একটষ
ংআ এআ ধযনেয ঘটনশ দোফশযশ োযবশফষত ম;
'পোযষ ভশযোজষন' ফরতে ফঝশম মে তফষরগহরষ েন জষনেয গোমশযশনোটষ ষশফে ফোমফৃত ম নশ, মশ
উরোরেখষত দোধতষতে গণনশ কযশ ম: পোযষ ভশযোজষন = আকোমআ
হ টষ - (ফোমফৃত) ভশযোজষন;
'নষলোকয
ো ষম টোযেডষং োমশকশউনোট' ফরতে কন গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটকে ফহঝশফে মেখশনে গোযশক
এক ফশ একশধষক জষন েন কযেননষ এফং / থফশ এক ফশ একশধষক জষন কোরজ কযেননষ
এফং / থফশ ছম ভশ এক ফশ একশধষক েন জষন ধযে যেখেছেন;

'রট' ভূরত রেনদেনেয যষভশণ যষভশেয একটষ একক, মশ ফে কশযেনোষয ১০০,০০০ এয ভতহরোম
(মেভনঃ কশযেনোষ েয়শযে ষএপডষ-এয কোলেতোযে ফে ভহদোযশয ১ রট = ১০০,০০০);
'ভশযোজষন' ভশনে কনোটয
ো োমশকোট োেষপষকেনে নষযোধশযষত জষনেয জনোম োযমজনসম গোমশযশনোটষ তফষর;
'ভশযোজষন কর' ফরতে ফযোতভশন ভূরোমে কভোশনষয গোযশকেয েন জষনেয জযূযোফক কোরজ
কযশ ফঝশয়, মখন আকোমআ
হ টষ নোমন
ূ তভ োযমজনসম ভশযোজষনেয নষচে নেভে অে;
'ভশযোজষন রেবের’ ভশনে োমশকশউনোটেয ফৈষলোটোমমহকত
ো ূচক, মশ আকোমহআটষ/ভশযোজষন দোফশযশ ষশফ কযশ য়;
'েন জষন' ফরতে কোযমেয চহকত
ো ষ (ফষকোযম) কনোটোযশকোটেয ফষযসত ফষকোযম (কোযম) দোফশযশ কবশয
নশ কযশকে ফঝশয়;
'কভোশনষয শযেটষং (টোযেডষং) টশআভ' ফরতে একটষ ফোমফশমষক োতশেয ভমকশর ফঝশম, মখন
কভোশনষ টোযেডষং টশযোভষনশর পষনোমশনোষয়শর আনোটোযভ
হ েনোটে দষমে টোযেডষং যষচশরনশয হমগ োযদশন
কযে। কভোশনষ য়েফশআটে ফষজোঞোতষয ভশধোমভে এআ ভমকশর যষফযোতন কযশয ধষকশয ংযকোলণ
কযে; কভোশনষয শযেটষং ভম ভোযোকষত অয তথোমেয জনোম নহগয
ো  কযে এআ চহকত
ো ষয
নহচোছেদ ৯.২ দেখহন।
‘যোডশয’ ফরতে রেনদেন ভোশদনেয নহযধ জশনশন ফঝশয়;
'শযোটষ' ফশ 'শযোটষজ' ফরতে কভোশনষ ফশ গোযশককে ৃথকবশফে "শযোটষ" ষশফে উরোরেখ কযশ মেছে
এফং উবমকে একশথে, "শযোটষজ" ষশফে ফঝশন মেছে;
'েনোডষং যোডশয' র একটষ যোডশয মশ টোযেডষং োরোমশটপযোভে োযফে কযশন মেছে কষনোতহ নষযোদষলোট
যোত ূযণ নশ য়শয় তশ কশযোমকয কযশ য়নষ; েনোডষং থশকশ যোডশযেয ফচেমে শধশযণ ধযন র
কোযম/ফষকোযম সভশ; কোযম/ফষকোযম োট; কোলতষ ফনোধ কযশ এফং রশব নেয়শ আতোমশদষ;
'োরম
ো শটপযোভ' 'টোযেডষং োরম
ো শটপযোভ' ফরতে কভোশনষয দোফশযশ যষচশরষত এফং যকোলণশফেকোলণ কযশ
আরেকটোযনষক ভেকশনষজভকে ফঝশম, মশয ভধোমে যমেছ একটষ টোযেডষং োরোমশটপযোভ, কভোষউটশয ডষবশআ,
পটমোমশয, ডশটশফে, টেরষকভষউনষকেন শযোডমোমশয, োযগোযশভ এফং োযমহকোতষগত হফষধশ, মশয
ভশধোমভে অযোথষক উকযণ ফোমফশয কযশয জনোম গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটেয টোযেডষং
কশযোমকরশকে জতয কযে।
'শমশয প োমশটযোনষ' ফরতে কভোশনষয শথে নষযোদষলোট ফোমফশমষক ভোযোকেয কোলেতোযে গোযশকেয
কোলে কশজ কযশয জনোম তৃতসম কোলকে নহভদন কযশয কোলভতশ ফহঝশফে;
'নষফনোধন পযোভ' ভশনে এআ চহকোতষয ধসনে কভোশনষয যষলেফশয অফেদন কযশয জনোম গোযশকেয
দোফশযশ ূযণকৃত অফেদনতোয/োযোনশফরস এফং গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে, মে পযোভ/োযোনশফরসয
ভশধোমভে কভোশনষ গোযশকেয নশকোতকযণ, োযমজোম োযচেলোটশ ফশ উমহকত
ো তশ  নোমশনোম ফষলমেয
তথোম শফে।

'োকেরোষং টোযেড' ফরতে ফহঝশফে মে কন এফং মেকর টোযেড দহআ (২) ভষনষটেয সভশয ভধোমে ফনোধ
মে গেছে এফং/থফশ ২ ভষনষটেয সভশয ভধোমে নহযূ "ফষযসত" টোযেড খরশ ফে;
'যষলেফশ' ফরতে নহচোছেদ ৬-এ ফযোনষত এআ চহকত
ো ষয ধসনে গোযশককে কভোশনষয দোফশযশ োযদতোত
যষলেফশগহরকে ফঝশয়;
'োয
ো েড' যোথ একআ ভমে অযোথষক উকযণেয কোযম ভূরোমেয অোক (শয) এফং ফষকোযম ভূরোমেয
ফষড (শয) এয ভধোমে শযোথকোম;
'োট অউট রেবের' ভশনে োমশকশউনোটেয এভন ফোথশ মখন কভোশনষ কযোতক
ৃ ফযোতভশন দশভে েন
জষন জযূযফ
ো ক ফনোধ কযশ ম;
'োট র যোডশয' ভশনে একটষ নষযোদষলোট ভূরোমে ুঁছশনয য একটষ ষকষউযষটষ ফষকোযষ কযশয জনোম
যোডশয কযশ। োট র যোডশয একটষ ষকষউযষটষয জষনে ফষনষমগকশযসয রকশন সভশফদোধ
কযশয জনোম ডষজশআন কযশ মেছে;
'টেক োযপষট যোডশয' ফরতে শধশযণত ভহনশপশ  কন েন জষনেয শথে মহকোত কন
ভহরতহফষকৃত যোডশয ফশ কোরজড জষনেয শথে মহকত
ো কন ভহরতহফষকৃত যোডশয ফঝশয়;
'রেনদেন' ফরতে গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে মেকন ধযনেয রেনদেনকে ফঝশম মশয ভধোমে
যমেছে অভশনত কযশ, উতোতরন কযশ, েন টোযেড, কোরজড টোযেড, গোযশকেয ফশ নহভদষত
োযতষনষধষয নোমশনোম োমশকশউনোটে োথশনশনোতয ফঝশয়;
'অনোডশযরশয়ষং োমশেট' যোথ েফ অযোথষক উকযণ (মেভন োটক, পষউচশয, ণোম, ভহদোযশ, ূচক) মশয
উয ডেযষবেটষব োযশআ নষযোবয কযে;
'অনোডশযরশয়ষং ভশযোকেট' ফরতে েআ োযশঙোগষক ফশজশযকে ফঝশম মেখশনে একটষ ষএপডষ- এয
অনোডশযরশয়ষং োমশেটেয টোযেড কযশ ম;
'মেফশআট' ফরতে কভোশনষয মেফশআটকে www.forexmart.com ফশ এআ ধযনেয নোমশনোম এক ফশ
একশধষক মেফশআটকে ফঝশন ফে মশ কভোশনষ ভমে ভমে যকোলণশফেকোলণ কযতে শযে।
২.২ এখশনে উরোরেখষত ভোত একফচনকৃত নষয়ভশফরস ফহফচনেয কোলেতোযে োযমজোম ফে এফং
তদোফষযসত কোলেতোযে োযমজোম ফে মদষ নশ োযশঙোগষকবশফে নোমথশয োযমজন ম।
২.৩ হযহলফশচক ফোদগহরষ নশযসফশচকেয কোলেতোযে থফশ তদোফষযসত কোলেতোযে োযমজোম ফে।
২.৪ উরোরেখষত মে কন অআন ফশ োযফষধশন ফশ ফষধষ ভমে ভমে েআ অআন ফশ োযফষধশন ফশ ফষধষ
নহশযে ংধষত, ংমজষত, যষূযক, ংত, োযতষোথশষত, এফং ভোত নষযোদেষকশ, নষযোদে,
ফষধষফদোধ উকযণ, োযফষধশন ফশ অদে ংোরষলোট নষযোদেষকশ, নষযোদে, ফষধষফদোধ উকযণ, োযফষধশন ফশ
অদে নহশযে হনযোফষনোমশকৃত, ংধষত  ংমজষত।
৩. গোযশকেয অফেদন এফং চহকত
ো ষয োফসকৃতষ  ূচনশ

৩.১ কভোশনষ কযোতক
ৃ বোমনোতযসণ নহনোধশনেয জনোম গোযশক তশয নষজোফ ভোত োযমজনসম
নশকোতকযণ নথষতোয  নষফনোধন পযোভটষ ূযণ এফং জভশ দেমশয য কভোশনষ তশকে একটষ
ফষজোঞোতষ শঠশফে মেখশনে তশকে জশনশন ফে মে তশকে কভোশনষয গোযশক ষশফে গোযণ কযশ
মেছে কষনশ। উরোরেখোম মে কভোশনষ একজন ফোমকোতষকে গোযশক ষেফে নশ গোযণ কযতে শযে
মতকোলণ নশ যোমনোত গোযশকেয োযমজনসম ভোত নথষতোয কভোশনষ দোফশযশ গোযণ কযশ ম,
মথশমথবশফে এফং ভোয
ূ োণযূে গোযশক দোফশযশ ূযণ কযশ ম এফং কভোশনষ ভোত বোমনোতযসণ
নহনোধশনে নোতল
হ োট ম।
৩.২ কভোশনষ কযোতৃক োযেযষত নটষেয ভশধোমভে গোযশককে জশনশন ফে মে তশকে কভোশনষয
গোযশক ষশফে গোযণ কযশ মেছে  গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট খরশ মেছে এফং তখন থেকেআ
ংোরষলোট চহকত
ো ষ কশযোমকয ফে। নহচছ
ো েদ ২০ এয ধসনে মথশমথবশফে ভশোতষ ঘলণশ নশ মশ
যোমনোত চহকত
ো ষটষ ফরফৎ থশকফে।
৪. যষলেফশভূ
৪.১ এআ চহকত
ো ষয অতশম গোযশককে কভোশনষ কযোতৃক োযদতোত যষলেফশগহরষ নষভোনযূ:
ক) এক ফশ একশধষক পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয কোলেতোযে যোডশয গোযণ এফং োযেযণ
খ) গোযশকদেয কোলে যোডশয কশযোমকয কযশ
উযনোত,হ কভোশনষ অনশকে নষভোনরষখষত অনহলঙোগষক যষলেফশ োযদশন কযফে:
ক) জষভোভশদশযষতোফ এফং ংোরষলোট যষলেফশ মেভন নগদ/জশভশনত ফোমফোথশনশ  পষনোমশনোষয়শর
আনোটোযভ
হ েনোটেয হযকোলশ এফং োযশনষক কশযোমশফরস;
খ) একজন ফষনষমগকশযসকে এক ফশ একশধষক পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে রেনদেন কযশয নহভতষ
দেমশয জনোম কোযেডষট ফশ ঋণ োযদশন, মখন কোযেডষট ফশ ঋণ োযদশনকশযস ংোথশ রেনদেনেয শথে
জডষত থশকফে;
গ) োযদতোত ফৈদেষক ভহদয
ো শংকোযশনোত যষলেফশগহরষ উযেয (ক) ংে উরোরেখষত ফষনষমগ
যষলেফশয ফষধশনেয শথে ংমহকোত;
ঘ) ফষনষমগ গফেলণশ এফং অযোথষক ফষোরেলণ ফশ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে রেনদেন ভোযোকষত
নোমশনোম শধশযণ হশযষ।
৪.২ কভোশনষ উমহকত
ো তশয শেকোলে মে কন অনোডশযরশয়ষং োমশেটে পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট
োযদশনেয ধষকশয ংযকোলণ কযে। মেফশআট অনোডশযরশয়ষং োমশেট উোথশনেয োযশথভষক ভশধোমভ
ফে মশয উয কভোশনষ োযতোমেকেটষ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট এফং কনোটয
ো োমশকোট োেষপষকেন
োযদশন কযফে। এআ চহকোতষয ধসনে গোযশককে োযদতোত নটষূযোফক কভোশনষ মেফশআটেয
ফষলমফোতহ মে কন ভম যষফযোতন কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে।
৪.৩ এটষ োলোট এফং ফঝশ মশম মে কভোশনষ ফষবষনোন পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয শথে
ভোযোকষত যষলেফশভূ যফযশ কযে, মেেতহ এগহর কভোশনষয মেফশআটে োযদযোষত ম। তফে,

গোযশককে কেফরভশতোয একটষ ফশ কষছহ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযভ
হ েনোটে টোযেড কযশয নহভতষ োযদশন কযশ
মেতে শযে।
৪.৪ এটশ োলোট মে ষএপডষ- তে টোযেড কযশয ভয়, ষএপডষ- তে উরোরেখষত অনোডশযরশয়ষং
োমশেটেয কন যফযশ ফশ হযকোলশ ফোমফোথশ নেআ।
৫. যশভযো এফং ভনোতফোম
৫.১ কভোশনষ গোযশককে কন নষযোদষলোট যোডশযেয উমহকোততশ ভোযোকে যশভযো দেফে নশ ফশ
তশকে কন ধযনেয ফষনষমগ যশভযো দেফে নশ এফং গোযশক োফসকশয কযছে মে যষলেফশভূে
পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে ফশ অনোডশযরশয়ষং ভশযোকেট ফশ োমশেট  ফষনষমগ যশভযোেয ফষধশন
নোতযোবহকত
ো নম। গোযশক একশআ ষদোধশনোত নেফে কষবশফে তশয টোযেডষং োমশকশউনোট যষচশরনশ কযতে
ফে এফং যোডশয দষতে ফে এফং তশয নষজোফ ষদোধশনোতেয উয বষতোতষ কযে োযশঙোগষক ষদোধশনোত
নষতে ফে।
৫.২ গোযশককে কনোযকশয রেনদেন ংকোযশনোত অআনষ, কয ফশ নোমশনোম যশভযো োযদশন কযশয
দশমষতোফ কভোশনষয থশকফে নশ। টোযশনজেকন কযশয অগে গোযশক োফশধসনবশফে যশভযো চশআতে
শযেন।
৫.৩ কভোশনষ, ভমে ভমে এফং তশয ফষফেচনশয বষতোতষতে, গোযশককে ( মেফশআটে কযোতৃক
োটকৃত থফশ য়েফশআট থফশ নোম কন ভশধোমভে শফোকয
ো শআফশযদেযকে নষউজরেটশযে) তথোম,
ংফশদ, ফশজশযেয ভনোতফোম ফশ নোমশনোম তথোম োযদশন কযতে শযে কষনোতহ এটষ গোযশককে োযদতোত
যষলেফশয ং নয়। একোলেতোযে:
ক) এআ ধযনেয তথোমেয জনোম কভোশনষ দশমস থশকফে নশ;
খ) কভোশনষ এআ ধযনেয তথোমেয মথশযোথতশ, নষযোবহরতশ ফশ ভোয
ূ োণতশ ফশ ংোরষলোট রেনদেনেয কয
ফশ অআনস যষণতষ ভোযোকে কন োযতষনষধষতোফ, য়শযেনোটষ ফশ গোমশযশনোটষ দেম নশ;
গ) এআ তথোম হধহভশতোয গোযশককে তশয নষজেয ফষনষমগেয ষদোধশনোত নষতে শশমোম কযশয জনোম
োযদশন কযশ ম এফং এটষ ফষনষমগেয যশভযো ফশ গোযশক কে মশচষত অযোথষক োযচশযেয জনোম
নম;
ঘ) মদষ নথষতে কন ফোমকোতষ ফশ নষযোদষলোট োযেণসবহকোত ফোমকোতষদেয জনোম কন ফষধষনষলেধ থশকে
মশদেয উদোদেোমে নথষটষ দেয়শ ফশ ফষতযণ কযশ য়েছে, তফে ভোভতষ োযদশন কযছেন মে তষনষ উকোত
নথষ উকোত ফোমকোতষ ফশ োযেণসবহকত
ো ফোমকোতষদেয কশছে দেফেন নশ;
৫.৪ এটশ োলোট মে কভোশনষয দোফশযশ োযদতোত ফশ উরফোধ কযশ ফশজশযেয ভনোতফোম, ংফশদ
এফং/থফশ নোমশনোম তথোম যষফযোতন শেকোলে এফং নটষ ছশডশআ মে কন ভম োযতোমশশয কযশ
মেতে শযে।
৬. টোযেডষং োরম
ো শটপযোভ এফং আরেকটোযনষক টোযেডষং

৬.১ চহকত
ো ষতে ভোভতষূযফ
ো ক, গোযশক োমশকোে কডেয জনোম অফেদন কযশয ধষকশযস, মশ গোযশকেয
আনোটশযনেট ংমহকত
ো উমহকত
ো ফোমকোতষগত কভোষউটশয ফশ টোমশফরেটেয ভশধোমভে থফশ পনেয ভশধোমভে
কভোশনষয োরোমশটপযোভে োযফেেয নহভতষ দেম, অয কভোশনষয শথে যোডশয দষতে কোলভ ম।
এআ কশযণে, এআ চহকত
ো ষয ধসনে গোযশকেয ফশধোমফশধকতশ শেকোলে, টোযেডষং োরোমশটপযোভ (মেফশআট
এফং ভমে ভমে জরবোম মেকন ডশউনরডমগোম পটমোমশয) ফোমফশয কযে নষযোদষলোট
পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট যোডশয দেমশয জনোম, কভোশনষ গোযশককে একটষ সভষত রশআেনো
োযদশন কযে, োথশনশনোতযমগোম নয়, একচেটষমশ নয় এফং ভোয
ূ োণযূে হনযহদোধশযমগোয়। কভোশনষ
টোযেডষং োরোমশটপযোভেয উয নষযোবয কযে ফষবষনোন পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট ফোমফশয কযতে শযে।
৬.২ মেকন ভমে টোযেডষং োরোমশটপযোভ (গহরষ) যকোলণশফেকোলণেয উদোদেোমে গোযশককে কন ূযফ
ো
নটষ ছশডশআ ফনোধ কযে দেমশয ধষকশয কভোশনষ ংযকোলণ কযে, এটষ হধহভশতোয শোতশষক ছহটষয
দষনে কযশ ফে, মদষ ছহটষয দষনে হফষধশজনক নশ য় ফশ জযহযস কোলেতোযে নোমশনোম দষনে কযতে
শযফে। এআ কোলেতোযে, যকোলণশফেকোলণেয কশযণে োরোমশটপযোভে োমশকোে ফশ োযফে কযশ মশফে নশ।
৬.৩ োরোমশটপযোভে োযফে এফং ফোমফশয কযশয জনোম োযমজনসম উমহকোত যঞোজশভ যফযশ এফং
যকোলণশফেকোলণেয দশয়ষতোফ ভোূযোণযূে গোযশকেয, মশয ভধোমে যয়েছে কভকোলে একটষ ফোমকোতষগত
কভোষউটশয ফশ ভফশআর পন ফশ টোমশফরেট (ফোমফৃত োরোমশটপযোভেয উয নষযোবয কযে), মেকন
ভশধোমভ ফোমফশযূযফ
ো ক আনোটশযনেট ংমগ এফং টেরষপন থফশ নোম োমশকোে রশআন। আনোটশযনেট
ংমগ একটষ যষশযোম ফষলয় এফং আনোটশযনেট ংমগ োথশনেয জনোম োযমজনসম মেকন
খযচেয জনোম গোযশক ভোয
ূ োণযূে দশমস থশকফে।
৬.৪ গোযশক এআ ভযোভে ফষফৃত এফং নষোচষত কযে মে তষনষ তশয কভোষউটশয ফশ ভফশআর পন ফশ
টোমশফরেটেয নষযশতোতশ এফং আনোটষগোযেটষ ভোযোকষত হযকোলশয উমহকত
ো ভশধোমভগহরষ আনোটর এফং
কশযোমকয কযেছেন এফং তষনষ তশয ষোটেভকে কভোষউটশয বশআযশ ফশ ডষবশআ, তথোম ফশ ডেটশ ফশ
নোমশনোম নহযূ কোলতষকশযক ফশ নহমহকোত উকযণ মশ মেফশআট, োরোমশটপযোভ ফশ কভোশনষয
নোমশনোম ষোটেভেয ভোবশফোম কোলতষ কযতে শযে তশ থেকে যকোলশ কযশয জনোম মথশমথ দকোলে
নষমেছেন। গোযশক তশয ফোমকোতষগত কভোষউটশয ফশ ভফশআর পন ফশ টোমশফরেট থেকে এক ফশ
একশধষক োরোমশটপযোভে কভোষউটশয বশআযশ ফশ নোমশনোম নহযূ কোলতষকশযক ফশ নহমহকোত শভগোযস ফশ
ডষবশআেয নোমশমবশফে ংকোযভণ থেকে কভোশনষকে যকোলশ কযশয জনোম অয উদোমগ নষতে ফশধোম
থশকফে।
৬.৫ গোযশকেয কভোষউটশয ষোটেভ ফশ ভফশআর পন ফশ টোমশফরেটে মদষ কশযোমফষতোতষ ঘটে,
কোলতষগোযোত য়, ফশ ধোফং য় এফং/থফশ তশয যেকযোড এফং ডেটশ পযভোমশট কযশ রে কভোশনষ
দশমস থশকফে নশ। তদহযষ, মদষ গোযশকেয শযোডমোমশয কনপষগশযেন ফশ ফোমফোথশনশয পরোফযূ
ফষরভোফ এফং ডেটশ আনোটষগোযেটষয ভোমশগহরষ নোম কন যূে অে তফে কভোশনষ দশমফদোধ ফে
নশ।
৬.৬ এক ফশ একশধষক োরোমশটপযোভ ফোমফশয কযশয ভম গোযশকেয মগশমগে কন ধযনেয ফশধশ
ফশ ফষরভোফ ফশ ভোমশয জনোম কভোশনষ দশমস থশকফে নশ।
৬.৭ আনোটশযনেটেয শথে ংমহকত
ো গোযশকেয উমহকত
ো ফোমকোতষগত কভোষউটশযেয
টোমশফরেট) ভশধোমভে োমশকোে কড ফোমফশয কযে কভোশনষয শথে এক ফশ
ফশ একশধষক োরোমশটপযোভে কশযোমকয কযশ ম। এটষ োলোট মে, গোযশকেয কশছে
ছশডশআ এক ফশ একশধষক োরোমশটপযোভ োমশকোে কড ফোমফশয কযে োযদতোত

(থফশ পন ফশ
একশধষক যোডশয এক
অয কন নহনোধশন
মেকন যোডশযেয

উয নষযোবয এফং কশজ কযশয ধষকশয কভোশনষয থশকফে এফং এআ ধযনেয মেকন যোডশয
গোযশকেয উয ফশধোমতশভূরক ফে।
৬.৮ এআ চহকত
ো ষ নহমশয়স কভোশনষ ঘলণশ কযে, এফং গোযশক ভোয
ূ োণযূে ফহঝতে শযে এফং
োফসকশয কযে মে কভোশনষ একটষ আনোটশযনেট যষলেফশ োযদশনকশযস োযতষলোঠশন নম এফং োরশটপযোভেয
ফোমফশয যধ কযে এভন কন ফষদোমহৎ ফষবোযশটেয জনোম তশকে দশমফদোধ ফশ দশমস যশখশ ফে নশ
এফং এয ধসনে কন আনোটশযনেট ংমগ ফশ ফষদোমহৎ ফষবোযশট ংকোযশনোত ফশধোমফশধকতশ ূযণ নশ
কযশয জনোম দশমস থশকফে নশ। কভোশনষ মেকন োযকশয ভখষক নষযোদেনশভূ োযতোমশখোমশন কযশয
ধষকশয ংযকোলণ কযে মখন টেরষপন যেকযোডষং ষোটেভ চশরহ থশকফে নশ এফং/থফশ মে কোলেতোযে
কভোশনষ করকশযসয/গোযশকেয যষচম নষমে নোতল
হ োট নম থফশ মেফ কোলেতোযে রেনদেন জটষরতশ
দেখশ দষয়েছে, এফং গোযশককে নোম কন ভশধোমভ মেভন আরেকটোযনষক ভেআর (আ-ভেআর) দোফশযশ
নষযোদেনশ দেমশয ধষকশয ংযকোলণ কযে।
৭. োরম
ো শটপযোভে নষলষদোধ কযোভকশনোড
৭.১ গোযশকেয কোলেতোযে কভোশনষয ষোটেভ এফং/থফশ োরোমশটপযোভভূ এফং/থফশ গোযশকেয
টোযেডষং োমশকশউনোটভূ ভোযোকষত নষচেয মেকন দকোলে গোযণ কযশ ভোূযোণ নষলষদোধ:
ক) কভোশনষয ূযফ
ো এফং রষখষত ভোভতষ ছশডশআ, পটমোমশয ফোমফশয কযশ, মশ কভোশনষয ষোটেভ
এফং/থফশ োরোমশটপযোভভূে এফং/থফশ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে কৃতোযষভ ফহদোধষভতোতশ
ফষোরেলণ োযমগ কযে;
খ) গোযশকেয উদোদেোমে কযশ য়নষ এভন মেকন মগশমগকে ফশধশ দেয়শ, যোমফেকোলণ কযশ,
কোলতষ কযশ ফশ ংধন কযশ;
গ) মে কন ধযনেয োশআডশয, বশআযশ, যোভ, টোযজশন-যো, টশআভ ফভশ ফশ নোম কন কড
ফশ নষযোদেনশয ফোমফশয মশ োরোমশটপযোভভূ, মগশমগ ফোমফোথশ ফশ কভোশনষয কন ষোটেভ
ফষকৃত কযে, ভহছে পেরে, কোলতষ ফশ ফষচোছষনোন কযশয জনোম ডষজশআন কযশ মেছে ;
ঘ) োযমজোম অআন ফশ োযমজোম োযফষধশনেয ধসনে নহভদষত নম এভন কন নশকশঙোকল
ো ষত
ফশণষজোমষক মগশমগ শঠশন;
ঙ) এভন কষছহ কযশ মশ কভোশনষয কভোষউটশয ষোটেভ ফশ োরোমশটপযোভভূেয আনোটষগোযেটষয রঙোঘন
কযতে শযে থফশ এআ ধযনেয ষোটেভভূেয তোযহটষ ৃলোটষ কযতে শযে ফশ তশদেয কশযোমকোযভ ফনোধ
কযতে শযে;
চ) ফৈধবশফে োযফে কযশ ফশ োযফেশধষকশয রশবেয চেলোটশ, কভোশনষয োরোমশটপযোভভূে োযমগ
কযশ কন নষযশতোতশ ফোমফোথশয় যষবশযো আঞোজষনষয়শযষং ফশ নোমকন ভশধোমভ ফোমফশয কযশ;
ছ) োরোমশটপযোভভূে নষমভষত ফশ ননহভদষত োযফেশধষকশয ফশ ফোমফশযেয নহভতষ দষতে শযে
এভন কন দকোলে গোযণ কযশ;
জ) শযোবশযে ফোমশক নহযধ শঠশন মশ শযোবশযেয কশযোমকোযভ ফষরভোফষত কযতে শযে; মেভনঃ
টোযেডষং ফোমফশয কযশ।

৭.২ মদষ কভোশনষ মহকত
ো ষঙোগতবশফে নোদে কযে মে গোযশক ৭.১ ধশযশয যোতশফরস রঙোঘন কযেছে,
তশরে ১১.২ ধশযশ নহমশয়স এক ফশ একশধষক শরোটশ ফোমফোথশ গোযণেয ধষকশয কভোশনষয যয়েছে।
৮. নষযশতোতশ
৮.১ গোযশক তশয োমশকোে কড ফশ টোযেডষং োমশকশউনোট নভোফয গন যশখতে ভোভতষ োযদশন
কযছেন এফং কন তৃতসম ফোমকোতষয কশছে োযকশ নশ কযতে ভোভতষ োযদশন কযছেন।
৮.২ গোযশক তশয োমশকোে কড রষখষত অকশযে যশখফে নশ। মদষ গোযশক তশয োমশকোে কড
একটষ রষখষত ফষজোঞোতষ অকশযে শম, তফে তশকে ফষরভোফে ফষজোঞোতষটষ ধোফং কযতে ফে।
৮.৩ মদষ গোযশক জশনে ফশ নোদে কযে মে তশয োমশকোে কড ফশ টোযেডষং োমশকশউনোটেয
নভোফযটষ ননহভদষত ফোমকোতষয কশছে অছে ফশ মেতে শযে, তফে ে ফষরভোফে কভোশনষকে ফষত
কযতে ভোভতষ োযদশন কযছেন।
৮.৪ কভোশনষ েকোলেতোযে এআ ধযনেয োমশকোে কডেয হনঃফোমফশয যধে দকোলে নেফে এফং
নতহন োমশকোে কড োযদশন কযফে।
৮.৫ নতহন োমশকোে কড নশ শমশ যোমনোত গোযশক কন যোডশয দষতে শযফে নশ।
৮.৬ গোযশক ভোভতষ োযদশন কযছেন মে কভোশনষ তশয োমশকোে কড ফশ টোযেডষং োমশকশউনোট
নভোফযেয কন ফোমফশয ফশ নোদেজনক ফোমফশযেয কোলেতোযে তদনোতে মগষতশ কযফে।
৮.৭ গোযশক োফসকশয কযে মে আনোটশযনেট ফশ নোমশনোম নেটমশযোক মগশমগ হফষধশ, োট,
টেরষপন, ফশ নোম কন আরেকটোযনষক ভশধোমভ ফোমফশয কযে মদষ ননহভদষত তৃতসম ফোমকোতষ
আরেকটোযনষক ভেআর, আরেকটোযনষক মগশমগেয তথোম, ফোমকোতষগত তথোম, োমশকোে কড এফং টোযেডষং
োমশকশউনোট নভোফয  তথোমে োযফেশধষকশয রশব কযে তফে কভোশনষয কন দশম নেআ ।
৮.৮ মদষ কভোশনষ নষযোবযমগোম উৎ থেকে জশনতে শযে মে গোযশকেয োমশকোে কড ফশ
টোযেডষং োমশকশউনোট নভোফযটষ ননহভদষত তৃতসম কোলেয দোফশযশ োযশোত তে শযে, তশরে কভোশনষ
তশয ফষফেচনশয বষতোতষতে গোযশকেয োযতষ ফশধোমফশধকতশ ছশডশআ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট
নষলোকয
ো ষম কযতে শযে।
৯. যোডশয কশযোমকশযষতশ
৯.১ গোযশককে জশনশন চোছে মে গোযশক কযোতক
ৃ োযদতোত ভোত যোডশয কভোশনষ দোফশযশ গোযণ
কযশ য় এফং তশ কশযোমকয কযশয জনোম যশযষ তশযরোম যফযশকশযস োযতষলোঠশন ফশ একোষকষউন
বেনোমহতে োযেযণ কযশ মেতে শযে। তএফ কভোশনষ কন োযদতোত রেনদেনে গোযশকেয
োযতষকোল ষেফে কশজ কযে নশ ফযং গোযশকেয ফোযকশয ফশ এজেনোট ষেফে কশজ কযে।
৯.২ ফশজশয  জশতসম ছহটষয দষন ফোমতসত জষএভটষ+২ (থফশ দষনেয অর ফশুঁচশনয ভম
জষএভটষ+৩) নহমশমস কভোশনষটষয টোযেডষং-এয ভম ভফশয ০০ঃ০০ থেকে হযহ য় এফং
হকোযফশয ২৪ঃ০০ এ ফনোধ মে মশম।

৯.৩ ফযোতভশন নষমভ  যোতশফরস োফসকশযূযফ
ো ক, গোযশক োফসকশয কযছে মে তষনষ নষঃযোতবশফে
"যোডশয কশযোমকয" ষযনশভে োযদতোত ভোত তথোম ডেছেন, ফহঝেছেন এফং োফসকশয কযেছেন মশ এআ
চহকোতষয ফষচোছেদোম ং এফং য়েফশআটে কর গোযশকেয জনোম জরবোম।
৯.৪ কভোশনষ কনযকভ নহনোধশন ছশডশআ োরশটপযোভভূ ফশ পনেয ভশধোমভে গোযশকেয কশছে
োযদতোত োমশকোে কড ফোমফশয কযে োযদতোত মেকন যোডশযেয উয অোথশ যশখশয এফং
কশজ কযশয ধষকশযস ফে এফং এআ ধযনেয মেকন যোডশযআ গোযশকেয কোলেতোযে ফশধোমতশভূরক ফরে
ফষফেচষত ফে।
৯.৫ কভোশনষ ভোূযোণ নষজোফ ফষফেচনশ, করকশযসয/গোযশকেয যষচম এফং নষযোদেশফরসয োফচোছতশয
বষতোতষতে, নষযোদষলোট যষোথষতষতে (উদশযণোফযূ মদষ োরোমশটপযোভটষ চশরহ নশ থশকে, থফশ গোযশক
োযমহকত
ো ষগত ভোমশয ভোভহখসন ম) টেরষপনেয ভশধোমভে থফশ ফোমকোতষগতবশফে নষযোদেনশ গোযণ
কযতে শযফে। োরোমশটপযোভ ফোমতসত নোম মেকন উশমে কভোশনষ কযোতক
ৃ যোডশয োযশোতষয
কোলেতোযে, যোডশযটষ কভোশনষয দোফশযশ োরোমশটপযোভে োযেযণ কযশ ফে এফং এভনবশফে োযকোযষমশকযণ
কযশ ফে মশতে ফঝশ মশয় এটষ োরোমশটপযোভেয ভশধোমভে োযশোত মেছে।
৯.৬ গোযশক কভোশনষকে নষযোদে এফং/থফশ যোডশয দেমশয জনোম থফশ এআ চহকোতষয শথে
ভোযোকষত নোম কন ফষলম যষচশরনশ কযশয জনোম তৃতসম কোলকে নহভদষত কযশয ধষকশয
ংযকোলণ কযে, মদষ গোযশক কভোশনষকে রষখষতবশফে ফষত কযে, এযকভ ধষকশয ফোমফশয কযশয
এফং নষযোফশচষত ফোমকোতষ কভোশনষয ভোত োযয়জনসয় যোত ূযণূযফ
ো ক কভোশনষয দোফশযশ
নহভদষত ম। মতকোলণ নশ যোমনোত কভোশনষ েআ ফোমকোতষয নহভদনেয ভশোতষ উরোরেখূযোফক
গোযশকেয কশছ থেকে কন রষখষত ফষজোঞোতষ নশ শয়, কভোশনষ গোযশকেয কোল থেকে এআ
ফোমকোতষয দেমশ নষযোদেশফরস এফং/থফশ যোডশয গোযণ কযশ চশরষমে মশফে এফং গোযশক এআ ধযনেয
যোডশযকে ফৈধ এফং োযতষোযত
হ ষসর ষেফে োফসকৃতষ দেফে। তৃতসম কোলেয নহভদনেয ভশোতষয
জনোম উযে রষখষত ফষজোঞোতষটষ কভোশনষকে কভকোলে দহআ (২) কশযোমদষফ অগে োতশনোতয কযতে
ফে।
৯.৮ মেকন রেনদেন (েন ফশ কোরজ জষনেয) গোযশককে দেমশ ফষড / অোক ভূরোমে
ভোশদষত ম। গোযশক ছনোদআ শযেন ফেছে নেম এফং কভোশনষয দোফশযশ রেনদেন
নষোচষতকযণেয জনোম নহযধ কযফে। রেনদেনটষ গোযশককে মে দশভে োযদযোন কযশ ফে তশয
বষতোতষতে ভোশদষত ফে। নষোচষতকযণ োযকোযষমশ চরশকশরসন ফশজশযেয উচোচ োথষতষসরতশয কশযণে
দশভ যষফযোতষত তে শযে এফং গোযশককে নতহন ভূরম
ো দেমশয ধষকশয কভোশনষ ংযকোলণ কযে।
আবেনোটে কভোশনষ গোযশককে একটষ নতহন ভূরোম োযদশন কযরে গোযশক ম নতহন ভূরোমে ভোভতষ
োযদশন কযতে শযে এফং রেনদেন ভোশদন কযতে শযে থফশ নতহন ভূরোম োযতোমশখোমশন কযতে শযে
 রেনদেনেয ফশোতফশমন ফশতষর কযতে শযে।
৯.৯ গোযশক আরেকটোযনষক োমশকোে ফোমফশয কযে, টোযেডষং কোমশযেকটশযেয হধভ
হ শতোয নষভোনরষখষত
যোডশয দষতে শযে:
i. েন - একটষ জষন খহরতে;
ii. কোরজ - একটষ েন জষন ফনোধ কযতে;
iii. োট র, টেক োযপষট, ফশআ রষভষট, ফশআ োট, ের রষভষট এফং ের োট এয জনোম যোডশয
মগ, শযণ, ভোশদনশ কযতে। নোম কন যোডশয োযমজোম নয় এফং োফমংকোযষমবশফে
োযতোমশখোমশত ম। নষোচষত কযশ েন ফশ কোরজড জষন গোযশক দোফশযশ ফশতষর কযশ মশফে নশ।

৯.১০ যোডশযগহরষ কেফরভশতোয শযেটষং (টোযেডষং) ভমেয ভধোমে োথশন কযশ, কশযোমকয কযশ,
যষফযোতন কযশ ফশ শযণ কযশ মেতে শযে (নহগয
ো  কযে নহচোছেদ ৯.২ দেখহন) এফং যফযোতস
টোযেডষং েন যোমনোত কশযোমকয থশকফে। গোযশক এয োযদতোত যোডশযেয নষযোদষলোট ধযন এফং ভম
নহশযে যোডশযটষ ফৈধ ফে। মদষ যোডশযেয ফৈধতশয ভম নষযোদষলোট কযশ নশ ম, তশরে তশ
নষযোদষলোটকশরেয জনোম ফৈধ ফে।
৯.১১ কভোষউটশযেয ভশধোমভে যোডশয োযেযণেয ভম ফষরভোফ ফশ নোমশনোম তোযট
হ ষয কোলেতোযে
কভোশনষকে দশমস ফশ দশমফদোধ কযশ ফে নশ।
৯.১২ কযোযেট আবেনোট র পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট োযদশনকশযস কযোতক
ৃ নষচেয মে কন
একটষয যোতশফরসয ঘলণশ মশ হধহ এগহরয ভধোমেআ সভশফদোধ নয়ঃ
i. একটষ েয়শযেয হনযোফষবশজন, একতোযসকযণ ফশ হনযোফষনোমশ, একটষ েমশয কোযম-পেযত ফশ ফশতষর,
থফশ ফনশ, ভূরধন ফশ নহযূ আোময
হ ভশধোমভে ফষদোমভশন েমশযরোডশযদেয ফষনশভূরোমে েমশয
ফষতযণ;
ii. ফষদোমভশন ধষকশযসদেয তষযষকোত েমশযেয অনোডশযরশয়ষং েমশয, নোমশনোম েমশয ভূরধন ফশ
ষকষউযষটষজেয রবোমশং োযদশনেয ধষকশয োযদশন কযশ এফং/থফশ আোমহকশযসয রষকহআডেনেয
উশযোজন ভশনহশতষকবশফে অনোডশযরশয়ষং েমশয, থফশ ষকষউযষটষজ ধষকশযসদেয থফশ কভোশনষ
কযোতক
ৃ নষযোধশযষত েমশয োযতষ োযচরষত ফশজশয ভূরম
ো েয চেমে কভ ভূরোমে (নগদ ফশ নোমথশম) যোথ
োযদশনেয জনোম েমশয ফষতযণ ফশ কোযম, শফোকয
ো শআফ ফশ েমশয গোযণেয ধষকশয োযদশন কযশয
মশযেনোট;
iii. উযেয মেকন আবেনোটেয শথে শদৃোমূযোণ েমশযেয কোলেতোযে নোম কন আবেনোটে েমশযেয
ফশজশয ভূরোমেয উয ভষোয ফশ একশগোয োযবশফেয কোলেতোযে;
৯.১৩ ংোরষলোট রেনদেনেয েনষং/কোরজষং ভূরোম (শয) (এফং/থফশ কন ের রষভষট এফং,
ফশআ রষভষট, ের োট, ফশআ োটেয োতয এফং অকশয) এফং/থফশ অকশয এফং/থফশ ংখোমশ
যষফযোতন কযশয ধষকশয কভোশনষ ংযকোলণ কযে। কন আবেনোটেয পরোফযূ পষনোমশনোষয়শর
আনোটোযভ
হ েনোটেয কন অনোডশযরশয়ষং ভোদেয কোলেতোযে ভোবশফোম ভনোফম উযে নষযোধশযষত ৯.১২
ধশযশয শেকোলে মে মশম। এআ কশযোমকোযভ ষকষউযষটষজগহরষতে একচেটষমশবশফে োযমগ কযশ ম এফং
ফষরভোফে কযোযেট আবেনোটেয েআ রেনদেনেয ধসনে শযোটষগহরষয ধষকশয এফং ফশধোমফশধকতশয
যোথনৈতষক ভতহরোমতশ ংযকোলণেয জনোম একটষ যোথ দশড়শ কযশয়। এআ ধযনেয ভনোফম নহশযে
কভোশনষয ভোত কশযোমকোযভ গোযশকেয জনোম চূডশনোত এফং ফশধোমতশভূরক ষেফে ফষফেচষত ফে।
কভোশনষ মত দোযত
হ ভোবফ মহকত
ো ষঙোগতবশফে ফোমফশযমগোম কন ভনোফম ভোযোকে গোযশককে
ফষত কযফে;
৯.১৪ মদষ কন গোযশকেয পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয জনোম একো ডষবষডেনোডেয দষনে কন
েন জষন থশকে, কভোশনষ ূযোফফযোতস টোযেডষং-এয দষনে যোফেল ভূরোমে এআ ধযনেয জষন
কোরজ কযে এগষমে মশমশয এফং একো ডষবষডেনোডেয দষনে ফশজশয চশরহ য়শয য যোফোযথভ
োযশোত ভূরোমে অনোডশযরশয়ষং ষকষউযষটষয-এয ভতহরম
ো বরষউভ খরশয ধষকশয ংযকোলণ কযে। এআ
কোলেতোযে, কভোশনষকে গোযশককে এআ ধযনেয কযোভকশনোডেয ভোবশফনশ ভোযোকে মেফশআটে একটষ

ফষজোঞোতষ োযকশ কযে জশনশতে ফে, মশ একো-ডষবষডেনোডেয অগেয দষন জশনশতে ফে এফং টোযেডষং
েন ফনোধ কযশয যে নয়।
৯.১৫ কভোশনষ তশয নষজোফ ফষফেচনশয বষতোতষতে গোযশককে একো-ডষবশআডেনোডেয দষনে ফশ একোডষবশআডেনোডেয অগেয দষন কন নতহন জষন খরশয থেকে নষলোকয
ো ষম কযশয ধষকশয ংযকোলণ
কযে। কভোশনষ একো ডষবশআডেনোড কশযোমকরশ থেকে উৎনোন কন নোমশমোম ভহনশপশয কোলেতোযে,
গোযশককে ূযোফ নটষ নশ দষমে ভহনশপশ হনযশম ভনোফম কযশয (মেভন ভহনশপশ শযণ) ধষকশয
ংযকোলণ কযে।
৯.১৬ যোডশযেয পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেযঃ োট র, টেক োযপষট, ফশআ রষভষট, ফশআ োট, ের
রষভষট, ের োট োযথভ কশযেনোট োযশআ টশচ গোযশকেয ভূরোম দোফশযশ ঘলষত ম। োরোমশটপযোভেয
োযমহকত
ো ষগত ফষবোযশট, যষপোরেকটেড পষনোমশনোষয়শর টহরেয োযদযোষত ভূরোম, এফং নোমশনোম োযমহকত
ো ষগত
ফষবোযশটেয কোলেতোযে রেনদেনেয েনষং (কোরজষং) ভূরোম যষফযোতন ফশ পেযত দেমশয ধষকশয
কভোশনষ ংযকোলণ কযে ।
৯.১৭ নষযোদষলোট টোযেডষং ফোথশয ধসনে ঘলষত ভূরোমে মেকন পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে
যোডশয (োট র, টেক োযপষট, ফশআ রষভষট, ফশআ োট, ের রষভষট এফং ের োট) কশযোমকয কযশ
ভোবফ তে শযে। একোলেতোযে, কভোশনষ তশয নষজোফ ফষফেচনশয বষতোতষতে, যোডশযটষ কশযোমকয কযশয
জনোম ফশ রেনদেনেয োযথভ োযশোত ভূরোমে রেনদেনেয েনষং (কোরজষং) ভূরম
ো যষফযোতন কযশয
ধষকশয ংযকোলণ কযেছে।
নষভোনরষখষত আবেনোট ষেফে ফষফেচষত রে, কভোশনষয কোল থেকে উযে উরোরষখষত কশযোমকোযভ নেয়শ
তে শযে (তশরষকশটষ কোরশনোতষকয নম):
I. দোযহত ভূরোম ঠশনশভশয ভমে মদষ একটষ টোযেডষং েনে ভূরোম তষযষকোত ফৃদধ
ো ষ শম ফশ কভে মশম
মে োযশঙোগষক ফষনষভমেয নষমভেয ধসনে, টোযেডষং োথগষত ফশ সভশফদোধ থশকে;
ii. টোযেডষং েনে হযয
হ ভহয
হ োতগহরষতে, োট -র যোডশয দেমশয পরে গোযশকেয কোলতষ নষযোদষলোট
যষভশণে সভশফদোধ থশকফে নশ, কশযণ ফশজশযেয যষোথষতষ নহমশয়স নষযোধশযষত ভূরম
ো ে এআ জশতসম যোডশয
কশযোমকয কযশ ভোবফ কযে তহরতে শযে।
৯.১৮ গোযশক যোডশয কশযোমকয কযশয থফশ নশ কযশয ফষলমে ফশ রেনদেন ভোশদনেয দোধতষ
এফং/থফশ তশয কোল থেকে যোডশয েল কযশয ফষলয়ে মেকনোযকশয অতোতষ রেনদেন ভশোতষয
দষন থেকে শুঁচ কশযোমদষফেয ভধোমে আরেকটোযনষক ভেআর (আ-ভেআর) ফশ রষখষতবশফে ফশ শতে শতে
ফষতযণ কযতে শযে। নোমথশম, রেনদেনটষ গোযশকেয জনোম ফৈধ এফং ফশধোমতশভূরক ফরে ফষফেচষত ফে।
৯.১৯ ভশযোজষন রেবের "জষয" রে কভোশনষ োফমংকোযষমবশফে ফশজশয ভূরোমে ভোত ফোথশন ফনোধ
কযফে।
৯.২০ গোযশক ভোভতষ োযদশন এফং োফসকশয কযছেন মে গোযশক এফং কভোশনষয ভধোমে ভোত
কথকথন / মগশমগ চভোফকসম, আরেকটোযনষক এফং নোমশনোম ভশধোমভে যেকযোড কযশ ফে এফং
শুঁচ (৫) ফছয যোমনোত ংযকোলণ কযশ ফে। গোযশক অয ভোভতষ োযদশন কযছেন মে কভোশনষ
এফং গোযশকেয ভধোমে কন ফষযধ দেখশ দষরে কভোশনষ এআ যেকযোডগহরষ োযভশণ ষশফে ফোমফশয
কযশয ধষকশয যশখে।

৯.২১ গোযশকেয টেরষপন রশআনেয ভশধোমভে ংঘটষত রেনদেনেয কোলেতোযে মদষ গোযশকেয কশযোমকোযভ
োলোট নশ ম এফং/থফশ নষভোনরষখষত কোযষমশকরশগহরষ নোতযোবহকত
ো নশ কযেঃ েনষং জষন,
কোরজষং জষন, যোডশয যষফযোতন ফশ শযণ, তফে কভোশনষ গোযশককে োযতোমশখোমশন কযশয
ধষকশয ংযকোলণ কযে।
৯.২২ পযো-ভোমশজষউযেয কোলেতোযে, কভোশনষয শযোবশযে োমশকষং এফং নোমশনোম ফৈধ দকোলে
এফং/থফশ কভোশনষয পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে ংকোযশনোত অযোথষক ফশজশযে ফশণষজোম োথগষত
রে, কভোশনষ গোযশকেয জষন োথগষত ফশ ফনোধ কযতে শযে এফং ভোশদষত টোযশনজেকন
হনযোফষফেচনশ কযশয নহযধ কযতে শযে।
৯.২৩ গোযশকেয টশযোভষনশরে োযদযোষত ভূরোম তৃতসম কোল থেকে োযশোত কটেয উয বষতোতষ কযে
এফং কভোশনষ একটষ ভশযোক-অ মহকত
ো কযে। কভোশনষয শথে টোযেডষং-এয কোলেতোযে, গোযশক
োরোমশটপযোভে কভোশনষয দশভ উরোরেখ কযফে।
৯.২৪ গোযশকেয টশযোভষনশরে োযদযোষত ভূরোম তশযরোম যফযশকশযস োযতষলোঠশনেয ভূরোমেয উয বষতোতষ
কযে এফং এটষ নষযোদেক ভূরোম ষেফে ফষফেচষত এফং েেতহ ফশজশযেয ফোথশয উয নষযোবয কযে
কশযোমকয ভূরোম যষফযোতষত তে শযে। উদশযণোফযূ, মদষ অনোডশযরশয়ষং ফশজশযে উচোচভশতোযশয
োথষতষসরতশ থশকে তফে কশযোম ভোশদনেয ভম যষফযোতনেয কশযণে যোডশয কশযোমকোযভ যষফযোতষত
তে শযে এফং গোযশক ভূরোমেয জনোম নহযধ শযে, কষনোতহ ে ফশজশযে োযদযোষত যোফোযথভ দশভ
শফে এফং এয পরে গোযশকেয আতষফশচক ফশ নেতষফশচক োরষেজ তে শযে।
৯.২৫ গোযশক তশয টোযেডষং োমশকশউনোটে োফমংকোযষম টোযেডষংমেয জনোম পটমোমশয এফং/থফশ
পটমোমশয োযয়গকৃত কভোষউটশয ফশ নোমশনোম আরেকটোযনষক ডষবশআ  আরেকটোযনষক ফশ নোম
কন উশম ফোমফশয কযফে নশ। তদহযষ, গোযশক রেনদেন ভোশদনেয উদোদেোমে কভোষউটশয ফোমফশয
ফশ ফোমফশয কযশয নহভতষ দেফে নশ, মশতে ঞোচশরষত রেনদেন ফশধশগোযোত য়, এফং/থফশ উরোরষখষত
রেনদেনেয নষমভষত  শধশযণবশফে োতকোলে কযফে ভোনশ, মেেতহ এআ ফষলয় কভোশনষয যষকরোনশয
নোতযোবহকত
ো (একোশযোট োমশডবশআ পটমোমশয, ট কোরষকশয এফং নোমশনোম নহযূ পটমোমশয
এআ ফষধশনেয নোতযোবহকত
ো কষনোতহ সভশফদোধ নম)। মদষ গোযশক এআ নহচোছেদেয ফষধশনেয ফষযসতে কশজ
কযতে চশম, তশকে ফোমআ কভোশনষকে রষখষতবশফে একটষ অফেদনেয নটষ দষতে ফে, এফং
হধহভশতোয তখনআ এআ নহচছ
ো েদেয ফষধশনেয ফষযসতে কশজ কযতে শযে মদষ কভোশনষ উকোত অফেদন
নহভদন কযে।
৯.২৬ কভোশনষ মে কন ভম তশয মেফশআটে টোযেডষং-এয যোতশফরস যষফযোতন কযশয ধষকশয
ংযকোলণ কযে। গোযশক কন যোডশয দেমশয অগে টোযেডষ- এয যোতশফরস এফং পষনোমশনোষয়শর
আনোটোযভ
হ েনোটেয ভোূযোণ উমহকোততশ নহনোধশন কযতে ভোভতষ োযদশন কযছে। রেনদেনেয যোফনষভোন
যষভশণ র এপএকো এয ১০০০ ফে কশযেনোষ আউনষট। কভোশনষয মেফশআটে োযশোত রষবশযেজ
এফং ভশযোজষন নসতষভশরশম োযদযোষত ণোম নহমশমস রষবশযেজ যষফযোতষত ম। গোযশকেয টোযেডষং
োমশকশউনোট খরশয ভম রষবশযেজেয শয ূযফ
ো নষযোধশযষত থশকফে। গোযশক কভোশনষয শথে
মগশমগ কযে তশয টোযেডষং োমশকশউনোটে রষবশযেজ শয যষফযোতন কযশয জনোম নহযধ কযতে
শযে, এফং কভোশনষ রষবশযেজ এফং ভশযোজষন নসতষ নহশযে উকোত নহযধ োযতোমশখোমশন কযশয
ধষকশয ংযকোলণ কযে।
৯.২৭ গোযশককে নষজোফ আরেকটোযনষক ভেআর (আ-ভেআর) এফং/থফশ রষখষত চষঠষতোয এফং/থফশ
কভোশনষয মেফশআটে োটকৃত ঘলণশয ভশধোমভে ফষত কযে সভষত ভমেয জনোম থফশ

োথশমস বষতোতষতে গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটেয রষবশযেজ যষফযোতন কযশয ধষকশয কভোশনষ
ংযকোলণ কযে।
৯.২৮ কভোশনষ নষজোফ ফষফেচনশয বষতোতষতে গোযশককে কন ূযফ
ো ফষজোঞোতষ ছশডশআ ফশজশযেয
ফোথশয উয নষযোবয কযে অযোথষক উকযণগহরষতে োোযেড ফৃদধ
ো ষ ফশ োযশ কযশয ধষকশয
ংযকোলণ কযে।
৯.২৯ কভোশনষ কশযেনোষ েয়শযে (পযেকো টোযেডষং) ষএপডষ টোযেডষং গোযণ নশ কযশয ধষকশয
ংযকোলণ কযে, কন গহযত
হ োফূযোণ ংফশদ োযকশেয ২ ভষনষট অগে এফং যে কভোশনষয নষজোফ
ফষফেচনশয বষতোতষতে নষযোধশযষত ফে।
৯.৩০ গোযশক কযোতৃক োকোমশরষং টোযেড কযতে নষলষদোধ। কভোশনষ দহআ (২) ভষনষটেয ভধোমে
কোরজ কযশ মেকন টোযেড ফশতষর কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে এফং এআ চহকোতষয নহচছ
ো েদ ২০
এ ফযোণষত ফষধশন নহমশমস ফোমফোথশ গোযণ কযশয ধষকশয যশখে।
১০. যোডশয কশযোমকয  ফশতষর
১০.১ গোযশক ভোভতষ এফং োফসকৃতষ োযদশন কযছে মে কভোশনষ নষভোনরষখষত কোলেতোযে মে কন
যোডশয ফশতষর কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযেঃ
i. মদষ কভোশনষ ভনে কযে মে অনোডশযরশয়ষং ভোদেয ফশজশযে কশযশজষ কযশয রকোলোমে ফশ উদোদেোমে
যোডশযে কশযোমকয কযশ চোছে, মেভনঃ গনসম তথোমেয হফষধশয বষতোতষতে ফোমফশযভূরক হমগ
কশজে রশগশন (বোমনোতযসণ টোযেডষং); ফৈধ কশজ ফশ কোযষমশকরশ (যোথ শচশয) থেকে োযশোত
যোথ ফোমফশয কযশ; োরোমশটপযোভেয নষযোবযমগোমতশ ফশ ভৃণ কোযষমশকরশকে োযবশফষত কযে ফশ
োযবশফষত কযতে শযে এভন কযোভকশনোড, তফে কভোশনষ েআ যোডশয ফশতষর কযশয ধষকশয
ংযকোলণ কযে।
ii. উরোরষখষত জরবোম তফষরেয ষশফ কযশয ভম, গোযশকেয মে কন ফশধোমফশধকতশ ূযণেয
জনোম োযমজনসম ভোত তফষরেয নোতযোবক
হ োত, কন সভশফদোধতশ ছশডশআ, নোমশনোম নষফনোধষত
শযচেজ যোডশযেয ভোবশফোম কশযোমকয কযশয পরে মে ফশধোমফশধকতশ দেখশ দষতে শযে, তশ কভোশনষয
কশছে জভশ দেমশ তফষর থেকে কেটে নেমশ ফে;
iii. আনোটশযনেট ংমগ ফশ মগশমগ ফোমশত য়শয কোলেতোযে;
iv. নষমনত
ো য
ো ক ফশ ততোতফ
ো শফধশমক কযোতৃকোলেয নহযধ ফশ অদশরতেয অদে ফশ জশরষমশতষ ফষযধস
ফশ ভশনষ রনোডশযষং কযোতৃকোলেয নহযধেয পরোফযূ;
v. মদষ যোডশযেয ফৈধতশ ফশ তোমতশ নোদেজনক য়;
vi. পযো ভোমশজষউযেয কোলেতোযে;
vii. যফযোতসতে ফযোণষত ১১ নহচোছেদ নহমশয়স, গোযশকেয ডষপরোট আবেনোটে,
viii. ২০ নহচছ
ো েদেয নহশযে কভোশনষ গোযশককে চহকোতষ ভশোতষয একটষ নটষ োযেযণ কযরে;

ix. টোযেডষং সভশফদোধতশয কশযণে োরোমশটপযোভ যোডশয োযতোমশখোমশন কযরে;
x. ফশজশযেয োফশবশফষক ফোথশয কোলেতোযে;
xi. নষযোদষলোট যোডশযেয জনোম গোযশকেয ফোমশরেনোে যোমশোত তফষর নশ থশকরে।
১০.২ মদষ কন অযোথষক উকযণ ভোযোকষত কন জষন েন ফশ কোরজ কযশয কন
যোডশয বহরফত কভোশনষয দোফশযশ গৃসত কযশ ম এফং/থফশ কশযোমকয কযশ ম, তফে গোযশকেয
ভূর জষন ফজশম যশখশয জনোম কভোশনষ যোফশতোভক চেলোটশ কযফে। উযে উরোরষখষত কোযষমশকরশ
থেকে মে কন চশযোজ, কোলতষ ফশ ভহনশপশ কভোশনষ দোফশযশ ফন কযশ ফে।
১১. ডষপরোট আবেনোট
১১.১ নষচেয োযতোমেকটষ কোলেতোযে একটষ "ডষপরোট আবেনোট" গঠষত ফে:
ক) কভোশনষয কশযণে গোযশক কন ফশধোমফশধকতশ শরনে ফোমযোথ রে;
খ) মদষ দেউরষমশ অআন ফশ োযমজোম এখতষমশযেয কন ভতহরোম অআন নহশযে গোযশকেয কোল
থেকে অফেদন কযশ ম (মদষ কোরশমেনোট একজন ফোমকোতষ ম), শযোটনশযসেয কোলেতোযে, এক ফশ
একশধষক শযোটনশযেয কোলেতোযে, থফশ মদষ কন োযতষলোঠশন, যষষবশয, টোযশোটষ, োযশনষক যষষবশয ফশ
নহযূ পষশয নষমহকত
ো কযশ ম, থফশ মদষ গোযশক ঋণদশতশদেয শথে কন ফোমফোথশ ফশ ভসভশংশয়
অে থফশ উযেয মে কন একটষয শথে নহযূ ফশ শদৃোমূযোণ কন োযকোযষয়শয ূতয
ো শত ম;
গ) গোযশক মখন তশয ঋণ যষধ কযতে কোলভ ম;
ঘ) এআ চহকোতষয ধসনে গোযশকেয কন োযতষনষধষতোফ ফশ মশযেনোটষ তোম ম;
ঙ) গোযশক (মদষ গোযশক একজন ফোমকোতষ ম) ভৃতোমহফযণ কযে ফশ নহোথষত ঘলণশ কযশ ম ফশ
ভশনষকবশফে োযকৃতোথ য়ে মশয়;
চ) নোম মেকন যষোথষতষতে মেখশনে কভোশনষ মহকত
ো ষঙোগতবশফে ফষোফশ কযে মে ধশযশ ১১.২এ নষযোধশযষত কন দকোলে নেমশ োযমজনসম ফশ কশভোম;
ছ) ১১.২ ধশযশম নষযোধশযষত কন কশযোমকোযভ উমহকোত নষমনোতয
ো ক কযোতৃকোল ফশ ংোথশ ফশ
অদশরতেয োযমজনে;
জ) কভোশনষ কযোতৃক গোযশককে যষলেফশ োযদশনকশরে মদষ কভোশনস মহকত
ো ষঙোগতবশফে ফষফেচনশ
কযে মে গোযশক কন োযকশয জশরষমশতষ ফশ ফৈধতশ ফশ োযমজোম োযফষধশনেয রঙোঘনেয শথে
কভোশনষকে জডষত কযে ফশ কভোশনষ কন োযকশয জশরষমশতষ ফশ ফৈধতশ ফশ োযমজোম ফষধষ
রঙোঘনেয শথে জডষত থশকশয ঝহক
ুঁ ষতে থশকে, এভনকষ গোযশক কন নোমশয়কশযোমে জড়ষত নশ থশকরে
তশ োযমজোম ফে;

ঝ) কভোশনস মহকত
ো ষঙোগতবশফে ফষফেচনশ কযে মে গোযশক এআ চহকোতষয ধসনে অআনগতবশফে
োযতষলোঠষত ভোমশটেযষয়শর বশয়রেন কযেছে থফশ নোমশনোম দেেয গোযশক ফশ তশয ফশণষজোমষক
কশযোমকরশেয উয এখতষমশয অছে, মেভন কভোশনষয দোফশযশ ফোতহগতবশফে ফষোফশমগোম ষেফে
নষযোধশযষত য়শ;
ঞ) মদষ কভোশনষ নোদে কযে মে গোযশক যোথ শচশয কশযোমকোযভ ফশ নোতয
ো শস যোথশমন ফশ
কশযোড জশরষমশতষ ফশ নোমশনোম যশধভূরক কযোভকশনোডে জডষত;
ট) কভোশনস মদষ মহকোতষঙোগতবশফে নোদে কযে মে গোযশক একটষ নষলষদোধ কযোভ ভোশদন কযেছে,
মেভনটষ নহচছ
ো েদ ৭-এ উরোরেখ কযশ মেছে;
ঠ) মদষ কভোশনস মহকত
ো ষঙোগতবশফে নোদে কযে মে গোযশক ফোমফশযভূরক টোযেডষং কযেছে;
ড) মদষ কভোশনস মহকত
ো ষঙোগতবশফে নোদে কযে মে গোযশক তশয টোযেডষং োমশকশউনোট জশরষমশতষ
কযে খহরেছে;
ঢ) কভোশনস মদষ মহকোতষঙোগতবশফে নোদে কযে মে গোযশক জশরষমশতষ কযেছে ফশ চহযষ কযশ কশযোড
ফোমফশয কযে গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে যোথশমন কযেছে।
১১.২ মদষ কন ডষপরোট আবেনোট ঘটে থশকে, কভোশনষ তশয ভোূযণ
ো ফষফেচনশয বষতোতষতে, মেকন
ভম এফং ূযোফে রষখষত নটষ ছশডশআ, নষভোনরষখষত এক ফশ একশধষক দকোলে নষতে শযে:
ক) গোযশককে ূযফ
ো নটষ ছশডশআ ফষরভোফে এআ চহকোতষটষ ফশতষর কযশ;
খ) কন েন জষন ফশতষর কযশ;
গ) শভমষকবশফে ফশ োথশমসবশফে োরোমশটপযোভে োযফে নষলষদোধ কযশ ফশ োরোমশটপযোভেয কন কশজ
োথগষত ফশ নষলষদোধ কযশ;
ঘ) গোযশকেয কন যোডশয োযতোমশখোমশন কযশ;
ঙ) গোযশকেয টোযেডষং কশযোমকরশ সভষত কযশ;
চ) জশরষমশতষয কোলেতোযে, ংোরষলোট দেেয অআন োযমগকশযস কযোতৃকোল ফশ েভেনোট নেটমশযোক /
আনোটষটষউনেয নষযোদেনশ নহমশমস পশনোড োযকৃত ভশরষকেয কশছে পেযত শঠশন;
ছ) টোযেডষং ফোমফশযেয ভশধোমভে যোজষত কন ভহনশপশ এফং/থফশ টোযেডষং হফষধশ ফশতষর ফশ
ফষযসতভহখস কযশ। টোযেডষং ফোমফশযেয পরে মে কোলতষ ম তশ পষযষমে অনশ ভোবফ নয়।
জ) কভোশনষ কোলতষগোযোত রে অআনষ ফোমফোথশ নেয়শ;
ট) শযোবশযে ফোমশক যষকয়েোট শঠশনয পরে মদষ কশযোমকোযভ ফষরভোফষত য় তফে গোযশকেয
অআষ (IP) োমশডোযে এফং/থফশ টোযেডষং োমশকশউনোট ফোরক কযশ।
১২. রেনদেন এফং োযতষফেদনেয নষলোতোতষ

১২.১ কন ধযনেয রেনদেন ভোশদনেয য কভোশনষ ভোত রেনদেনেয নষলোতোতষয কশযোমকোযভ
এগষমে নষয়ে মশফে।
১২.২ কভোশনষ গোযশককে তশয যোডশযেয োযতষফেদন োযদশন কযফে। গোযশক োযতষফেদনেয
োযমজনসমতশ ভোযোকে, কভোশনষ গোযশকেয ফোমফশয কযশ োরোমশটপযোভেয ভশধোমভে গোযশকেয টোযেডষং
োমশকশউনোটে কোযভশগত নরশআন োযফেশধষকশয োযদশন কযফে; গোযশক তশয টোযেডষং োমশকশউনোটে
যোডশযেয ফোথশ, মত তশডশতশডষ ভোবফ এফং োযথভ কশযোমদষফেয ভধোমে (টোযেডষং তশযষখ, ভম,
যোডশযেয ধযন  বেনোমহ নশকোতকযণ, আনোটোযহভেনোট নশকোতকযণ, কোযম/ফষকোযম ূচক, যোডশযেয
োযকৃতষ, আউনষটেয যষভশণ এফং ভূরোম, ভট কনষডশযেন, কভষনেয ভট মগপর এফং খযচ এফং
গোযশকেয নহযধকৃত অআটেভশআড ফোযেকডশউন) যোডশয কশযোমকয কযশয কনপশযোভেন এফং
একোষকষউন, টোযেডষং আতষশ, ফোমশরেনো এফং নোমশনোম তথোম দেখতে শফে। কভোশনষকে আরেকটোযনষক
ভেআর (আ-ভেআর), পোমশকোষভষরষ ফশ কশগজে ডশকমগে যষযোট শঠশতে ফরশয ধষকশয গোযশক
ংযকোলণ কযে।
১২.৩ মদষ গোযশকেয ফষোফশ কযশয কন কশযণ থশকে মে নহচোছেদ ১২.২ নহশযে কনপশযোভেনটষ
বহর থফশ মদষ কোরশমেনোট কন কনপশযোভেন নশ শম তখন তশয োযমজন রে, গোযশক যোডশযেয
তশযষখ থেকে শুঁচ (৫) কশযোমদষফেয ভধোমে কভোশনষয শথে মগশমগ কযফে(মদষ কনপযোভেন
নশ শঠশন ম)। মদষ গোযশক এআ ভমেয ভধোমে কন অতোতষ োযকশ নশ কযে, ফষলমফোতহ তশয
দোফশযশ নহভদষত ষশফে ফষফেচষত ম এফং এটষ চূডশনোত ফরে ফষফেচষত ফে।
১৩. গোযশকেয যোথ
১৩.১ কভোশনষ তশৎকোলণষকবশফে মেকন গোযশকেয যোথ গোযণ কযে এক ফশ একশধষক ৃথক
োমশকশউনোটে কভোশনষয দোফশযশ নষযোফশচষত নষযোবযমগোম অযোথষক োযতষলোঠশন মেভন একটষ কোযেডষট
োযতষলোঠশন, ফশ একটষ ফোমশংক ফশ একটষ মগোম ভশনষ ভশযোকেট তফষরে জভশ দেফে;
১৩.২ একোলেতোযে, কভোশনষ একটষ মগোম ভশনষ ভশযোকেট পশনোডে তশয পশনোড োথশনেয ূযফ
ো ে
গোযশকেয োলোট ভোভতষ গোযণ কযফে।
১৩.৩ মদষ কভোশনষ ধশযশ ১৩.১. এ উরোরষখষত উযকোত োযতষলোঠশনগহরষয নষযোফশচন, নষমগ
এফং যোমশমকয
ো ভষক যোমশরচনশম ভোত মগোমতশ, মতোন এফং যষোযভেয ফোমফশয কযে এফং এআ
োযতষলোঠশনগহরষয নষযোবযমগোমতশ ভোযোকে জেআ উরফোধ উৎ থেকে এআ ধযনেয শধশযণ
নহনোধশন কযে, তফে কভোশনষ তশদেয অযোথষক ফোথশয নষোচমতশ দষতে শযে নশ এফং রষকহআডেন,
যষষবশযষ ফশ নোমথশম এআ ধযনেয ফোমশংক ফশ োযতষলোঠশনেয ফোমযোথতশ মশ তশদেয কশছে জভশ কযশ
পশনোডেয ভোত ফশ কন ংেয কোলতষগোযোততশয দষকে যষচশরষত কযে েকোলেতোযে কন
কভোশনষ কন দশমষতোফ গোযণ কযফে নশ।
১৩.৪ এটশ োলোট মে কভোশনষ তশয গোযশকদেয েভেনোট রেনদেন নষলোতোতষয জনোম ফোমফৃত
েভেনোট যষলেফশ োযদশনকশযস োযতষলোঠশনে তশয নশভে ভশযোচেনোট োমশকশউনোট যশখতে শযে। মশআক,
এটষ রকোলণসয় মে এআ ধযনেয ভশযোচেনোট োমশকশউনোটগহরষ কোরশমেনোটেয যোথ ংযকোলণেয জনোম ফোমফশয
কযশ ম নশ, হধহভশতোয েভেনোট রেনদেনেয নষলোতোতষয জনোম ফোমফশয কযশ য়। এটষ অয োলোটবশফে
ফঝশ মশম মে এআ ধযনেয েভেনোট যষলেফশ োযদশনকশযসযশ শধশযণত কমেক ভশেয জনোম অভশনতেয

তশং (যরষং যষজশযোব ষশফে) যশখে। এটষ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটেয ফোমশরেনোকে োযবশফষত
কযফে নশ।
১৩.৫ গোযশকেয তফষর যোফদশ কভোশনষয নষজোফ যোথ থেকে ৃথক যশখশ ফে এফং কভোশনষয
নষজোফ ফোমফশয় ফোমফশয কযশ মশফে নশ। এটশ োলোট ফঝশ মশম মে ১৩.১ ধশযশ নহমশয়স কভোশনষ
গোযশকেয টশকশ এফং নোমশনোম গোযশকদেয টশকশ একআ োমশকশউনোটে (যোফজনসন োমশকশউনোট) যশখতে
শযে।
১৩.৬ জভশকৃত তফষর মে কন নহভদষত নষমনত
ো োযষত কোযেডষট োযতষলোঠশনেয শথে এক ফশ
একশধষক যোফজনসন োমশকশউনোটে যশখশ মেতে শযে মশ অভযশ ভমে ভমে নষযোদষলোট কযফ এফং উযে
উরোরেখষত ষশফে গোযশকদেয তফষর ষশফে অভশদেয নশভে যশখশ ফে। েনোট বষনেনোট এফং
গোযেনশডশআন এয ফশআযে এভন কন ফোমশংক ফশ েভেনোট োযেষং কভোশনষতে অফেদনকশযস অআনস
এফং নষমনত
ো োযক ফোমফোথশ েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআন এয অআনগত এফং নষমনোতয
ো ক শন
ফোমফোথশয থেকে অরশদশ ফে এফং দেউরষমশ ফশ নোম কন নহযূ োযকোযষমশয কোলেতোযে েআ
ফোমশঙোক ফশ েভেনোট োযেষং কভোশনষ, গোযশকেয যোথ েআ ফোমফোথশ থেকে বষনোনবশফে ফষফেচষত
তে শযে মশ েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআনোেয একশউনোটে ফোমশংকে টশকশ যশখরে োযমজোম ফে।
এআ ধশযশটষতে উরোরেখষত কন তৃতসম কোলেয দেউরষমশ, কশজ ফশ ফশদ দেমশয জনোম ফশ কন
যোফজনসন োমশকশউনোটে কন ঘশটতষয পরে কোলতষগোযোত মশয জনোম কভোশনষ দশমফদোধ ফে নশ।
১৩.৭ চহকোতষফদোধ য়শয য, গোযশক কভোশনষকে গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে কোযেডষট ফশ
ডেফষট কযে চহকত
ো ষয ধসনে টোযেডষং এফং নোমশনোম োযশঙোগষক কভোশনষয চশযোজ থেকে রশব ফশ
কোলতষয শথে এফং গোযশকেয কোল থেকে যোফজনসন োমশকশউনোট থেকে োযশঙোগষক হনযোভষরন,
অভশনত এফং উতোতরন কযশ নহভদন দেয়।
১৩.৮ গোযশকেয টশকশ গোযশকেয কোল থেকে কশউনোটশযশযোটষয শথে েনোট বষনেনোট এফং
গোযেনশডশআনেয বোমনোতযে ফশ ফশআযে যশখশ মেতে শযে। েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআন এয ফশআযে
এভন কন কশউনোটশযশযোটষয জনোম অফেদনকশযস অআনস এফং নষমনোতয
ো ক ফোমফোথশ েনোট বষনেনোট
এফং গোযেনশডশআনেয থেকে অরশদশ রে এফং েআ ফোমকোতষয চোছরতশ ফশ নোম কন ভতহরোম
ফোমযোথতশয কোলেতোযে, েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআনোে একটষ ৃথক োমশকশউনোটে যোথ যশখশয
ফোমফোথশ থেকে গোযশকেয যোথ বষনোনবশফে ফষফেচনশ কযশ ফে। কশউনোটশযশযোটষয ফোমশশযে চোছরতশ
ফশ নোম কন নহযূ কশযোমকোযভে, কভোশনষ গোযশকেয কোল থেকে তৃতসম কোলেয ফষযহদোধে কেফর
একটষ অনষকষউযড কোরেআভ কযতে শযে এফং গোযশকেয কোরেআভেয য ংোরষলোট োমশকশউনোটেয
কোরেআভ ূযণে যোমশোত যোথ থশকরে গোযশক তৃতসম কোল থেকে কভোশনষ কযোতক
ৃ োযশোত
যোথেয ঝহক
ুঁ ষয ভোভহখসন ফে; েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআনোেয ফশআযে তশয কশউনোটশয শযোটষয
শথে তশয যোথ যশখতে নশ চশআরে গোযশক রষখষতবশফে কভোশনষকে ফষত কযতে শযে।
১৩.৯ কভোশনষ গোযশকেয যোথ যশতশযশতষ অভশনতে জভশ দষতে শযে এফং হদ যশখশয নহভতষ
দেমশ ফে। গোযশক োমশকশউনোট থেকে োযশোত হদ দশতফোম োযতষলোঠশনে ফষতযণ কযশ ফে।
১৪. অভশনত এফং উতোতরন

১৪.১ এআ চহকত
ো ষ চরশকশরসন মে কন ভম গোযশক তশয টোযেডষং োমশকশউনোটে পশনোড জভশ কযতে
শযফে। অভশনতগহরষ ভমে ভমে ফষবষনোন দোধতষয ভশধোমভে কভোশনষ কযোতক
ৃ গৃসত ভহদোযশম কযশ
ফে। ডষজষট ন ভোযোকে ফষোতশযষত তথোম মেফশআটেয ভেজে দেখশন মেছে।
১৪.২ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে জভশ মশ তফষরেয উৎ নষোচষত কযশয জনোম মে কন
নথষতোযেয জনোম গোযশককে নহযধ কযশয ধষকশয কভোশনষ ংযকোলণ কযে। কভোশনষ তফষরেয
উৎেয ফৈধতশ ভোযোকে মথশমথবশফে নোতল
হ োট নশ রে গোযশকেয ডষজষট োযতোমশখোমশন কযশয
ধষকশয কভোশনষয থশকফে।
১৪.৩ মদষ গোযশক কন ডষজষট কযে থশকে, কভোশনষয দোফশযশ োযশোত যোথ দহআ (২)
কশযোমদষফেয ভধোমে গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে জভশ কযফে।
১৪.৪ মদষ গোযশকেয োযদশনকৃত তফষর তশয টোযেডষং োমশকশউনোটে জভশ কযশয ভম জভশ নশ মে
থশকে, তশরে গোযশক কভোশনষকে ফষত কযফে এফং কভোশনষয কশছে ফোমশংকষং টোযশনোপশযেয
তদনোত কযশয নহযধ কযফে। গোযশক ভোভতষ োযদশন কযছেন মে তদনোতেয মে কন চশযোজ
গোযশক দোফশযশ োযদশন কযশ ফে এফং গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট থেকে কেটে নেমশ ফে থফশ
তদনোতকশযস ফোমশংকে যশযষ যোথ োযদশন কযশ ফে। গোযশক ফহঝতে শযছে এফং ভোভতষ োযদশন
কযছে মে তদনোত কযশয জনোম কভোশনষকে নহযধকৃত নথষ যফযশ কযতে ফে।
১৪.৫ ভমে ভমে কভোশনষ কযোতক
ৃ গৃসত দোধতষতে গোযশকেয কশছ থেকে োযশঙোগষক নহযধ
শমশয য কভোশনষ গোযশক তফষর উতোতরন কযফে;
১৪.৬ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট থেকে তফষর উতোতরনেয নহযধ শমশয য, কভোশনষ
উতোতরনেয নহযধটষ নষযোধশযষত ভমেয ভধোমে োযকোযষমশ হযহ কযফে মশ নষযোফশচষত েভেনোট
দোধতষয উয নষযোবয কযে যষফযোতষত ম এফং এ ংকোযশনোত কশজেয কোলেতোযে ভয় তষন (৩)
তষযষকোত কশযোমদষফ যোমনোত ফশডশন মেতে শযে। নষভোনরষখষত োযশঙোগষক যোত ূযণ কযতে ফে:
ক) উতোতরনেয নহযধে ভোত োযমজনসম তথোম নোতযোবহকত
ো থশকতে ফে;
খ) ধশযশ ৩.২ এ ফযোণষত কভোশনষ অআন নহমশয়স মে কন তফষর োযকশ কযশয অগে
তষযষকোত তথোম এফং/থফশ ডকহভেনোটেন োযয়জন রে তশ দশখষর কযতে ফে;
গ) নহযধটষ কশজ কযে ভূরত ভূর োমশকশউনোটে (এটষ একটষ ফোমশংক োমশকশউনোট থফশ একটষ
েভেনোট ষোটেভ োমশকশউনোট আতোমশদষ তে শযে) মেখশন থেকে োথশনশনোতযষত কযে যোথ গোযশকেয
টোযেডষং োমশকশউনোটে জভশ কযশ য় থফশ গোযশকেয নষজোফ ফোমশংক োমশকশউনোটে মেখশনে গোযশকেয
নহযধ মশয়;
ঘ) োমশনোটষ-ভশনষ রনোডশযষং পোযেভয়শযোক নহশযে, মে ফোমশংক এফং/থফশ কোযেডষট কশযোড
োমশকশউনোটে উতোতরনকৃত যোথ োথশনশনোতয কযশ ফে, েটশ গোযশকেয নষজোফ তে ফে এফং এআ
রকোলোমে কভোশনষয নোতল
হ োটষ যোজন কযতে ফে। এআ রকোলোমে কভোশনষ োযভশণোফযূ ফোমশংক
োটেটভেনোট ফশ এ ধযনেয নোমশনোম নথষতোযেয নহযধ কযতে শযে;
ঙ) েভেনোটেয ভহয
ূ ত
ো ে, গোযশকেয ফোমশরেনোে উতোতরন নহযধে নষযোদেষত নষযোদষলোট ভযষভশণ ফশ
তশয থেকে ফেষ যোথ থশকতে ফে,

চ) কন পযো ভশজষউয আবেনোটেয কোলেতোযে উতোতরন নহযধ কশযোমকয কযশ নষলষদোধ।
ভোূযোণ নথষতোয ফশ গোযশকেয ফোমশংকেয বোমনোতযসণ দোধতষয কশযণে ফষরভোফেয জনোম
কভোশনষকে দশমস কযশ মশফে নশ।
১৪.৭ গোযশক ভোভতষ দষচোছেন এফং ফহঝতে েযেছেন মে কভোশনষ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে
তৃতসম কোল ফশ ফেনশভসতে যোথ জভশ কযফে নশ এফং নোম কন তৃতসম কোল ফশ ফেনশভস
োমশকশউনোট থেকে উতোতরন নহযধ কশযোমকয কযফে নশ। হধহভশতোয ফোমতষকোযভস কোলেতোযে এফং
ংোরষলোট কভোরশমেনো ফষবশগেয নহভদনেয যে যোথ জভশ কযশ মেতে শযে।
১৪.৮ একটষ নষযোদষলোট োথশনশনোতয দোধতষয জনোম গোযশকেয উতোতরনেয নহযধ মহকোতষঙোগতবশফে
োযতোমশখোমশন কযশয ধষকশয কভোশনষ ংযকোলণ কযে এফং একটষ ফষকরো োযোতশফ কযশয ধষকশয
কভোশনষয যমেছে।
১৪.৯ তৃতসম কোলেয ভোত েভেনোট এফং টোযশনোপশয চশযোজ গোযশক ফন কযফে এফং কভোশনষ
এআ চশযোজগহরষয জনোম ংোরষলোট গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট থেকে কেটে নষফে; োযমজোম
উতোতরন চশযোজ ভোযোকষত অয তথোমেয জনোম, দমশ কযে কভোশনষয মেফশআট দেখহন।
১৪.১০ গোযশক তশয কভোশনষয নোতযোবহকত
ো নোম গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে পশনোডেয
বোমনোতযসণ োথশনশনোতযেয নহযধ শঠশতে শযে। এআ ধযনেয বোমনোতযসণ োথশনশনোতয ভমে ভমে
কভোশনষয বোমনোতযসণ দোধতষয শেকোলে ফে।
১৪.১১ পশনোডেয োথশনশনোতযেয ভম কভোশনষ কযোতৃক কযশ বহর কযশ রে গোযশককে যষপশনোড
দেমশ ফে। রকোলোমণসয় মে গোযশক মদষ বহর নষযোদেনশ োযদশন কযে তশরে কভোশনষ বহর ংধন
কযতে শযে নশ এফং গোযশকেয রকশন তে শযে।
১৪.১২ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট ফনোধ নশ কযেআ এফং কন ফশধোমফশধকতশ ছশডশআ ভশযোজষন
কবশযষংমেয জনোম ফোমফৃত পশনোড উতোতরন কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে।
১৪.১৩ গোযশক টোযেডষং োমশকশউনোট থেকে তশয নষযোধশযষত ফোমশংক োমশকশউনোটে পশনোড উতোতরনেয
ভম গোযশক মে কন ফোমশংক চশযোজ ফশ নোমশনোম তৃতসম কোলেয েভেনোট যষলেফশ োযদশনকশযসয
োথশনশনোতয পষ দষতে ভোভতষ োযদশন কযছেন। গোযশক কভোশনষকে োযদতোত েভেনোটেয ফষফযণেয
জনোম ভোয
ূ োণযূে দশমস এফং গোযশকেয োযদতোত ফষফযণ বহর রে কভোশনষ গোযশকেয পশনোডেয জনোম
কন দশম োফসকশয কযে নশ। উবয়কোল ভোভতষ োযদশন কযছেন মে, মতকোলণ নশ গোযশক
কভোশনষয ফোমশংক োমশকশউনোটে যোথ জভশ নশ কযফে ততকোলণ যোমনোত কভোশনষ গোযশকেয কন
দশমষতোফ গোযণ কযে নশ। একআ শথে এটষ োলোট মে, কভোশনষ গোযশকেয কন যষচষত ফশ নোম
তৃতসম কোলকে গোযশকেয কোল থেকে টশকশ জভশ নেমশয নহভতষ দেমনষ।
১৪.১৪ গোযশক ভোভতষ োযদশন কযছেন মে গোযশক ফশ তশয কোল থেকে শঠশন মে কন যষভশণ
টশকশ েভেনোটেয ভূরোম তশযষখে এফং ফোমশংক ফশ নোম কন ভধোমোথতশকশযস কযোতক
ৃ এআ ধযনেয
রেনদেন োযকোযষমশম নষযোধশযষত কন চশযোজ/পষ োযদশনূযফ
ো ক গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে জভশ
কযশ ফে। কভোশনষ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে মেকন যষভশণ যোথ জরবোম কযশয অগে
ফোমআ যেভষটশযকে গোযশক ফশ তশয নহভদষত োযতষনষধষ তে ফে, নোমথশম কভোশনষ মে
দোধতষতে যোথ গোযণ কযফে েআ দোধতষতে নষট যষভশণ যোথ যষপশনোড/পেযত শঠশনয ধষকশয
ংযকোলণ কযে।

১৪.১৫ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে পশনোড জভশ কযশয জনোম মে দোধতষ ফোমফৃত য় একআ
দোধতষ ফোমফশয কযে উতোতরন োযকোযষয়শ ভোনোন কযতে ফে। উতোতরন নহযধ োযকোযষমশ
ভোনোন কযশয ভম কভোশনষ অয নথষতোয নহযধ কযশয ধষকশয যশখে থফশ একটষ
নষযোদষলোট েভেনোট দোধতষতে উতোতরন নহযধ োযতোমশখোমশন কযতে শযে এফং নোম একটষ েভেনোট
দোধতষ োযোতশফ কযতে শযে, তখন গোযশককে একটষ নতহন উতোতরন নহযধ োযকোযষয়শ ভোনোন
কযতে ফে। গোযশক কযোতক
ৃ োযদতোত কন নথষতোযে নোতহলোট নশ রে কভোশনষ উতোতরনেয
রেনদেনকে ফষযসতভহখস কযে দষতে শযে এফং ভযষভশণ যোথ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে পেযত
দেমশয ধষকশয ংযকোলণ কযে।
১৪.১৬ গোযশক কযোতৃক মেকন ভহনশপশ হধহভশতোয গোযশকেযয নশভে যশখশ ফোমশংক োমশকশউনোটে জভশ
কযশ মেতে শযে।
১৪.১৭ গোযশকেয দোফশযশ োযশোত মেকন যষভশণ যোথ োযদশনকশযস ফোমশংক োমশকশউনোট কযোতৃক
মে কন ভমে এফং মে কন কশযণে উরোটে গেরে, কভোশনষ তশৎকোলণষকবশফে গোযশকেয টোযেডষং
োমশকশউনোট থেকে োযবশফষত অভশনত োযতোমশশয কযে নেফে এফং নষযোদষলোট তশযষখে অভশনত োযবশফষত
কযশয য নোম মেকন ধযনেয যষবশযো রেনদেন কশযোমকয কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে। এটশ
োলোট মে এআ কশযোমকোযভেয কশযণে গোযশকেয ভোত ফশ মে কন একটষ টোযেডষং োমশকশউনোট
(গহরষ) এয নেগেটষব ফোমশরেনোেয কশযণ তে শযে।
১৪.১৮ গোযশক ভোভতষ োযদশন কযছেন মে গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে মদষ নেগেটষব ফোমশরেনো
থশকে এফং কন েন জষন নশ থশকে, কভোশনষ নেগেটষব ফোমশরেনো োযটেকন যোতশফরস
নহমশমস, গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট ভোমশনহমশরষ ূনোম (০)-তে ভনোফয় কযশয যভ ধষকশয
ংযকোলণ কযে।
১৫. নষলোকয
ো ষম এফং হত
ো গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট
১৫.১ হোত োমশকশউনোটেয ংজোঞশ এফং পষ
গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট (যোথশৎ নষলোকোযষম টোযেডষং োমশকশউনোট) -এ ছম (6) ভশ কন
টোযেডষং
কশযোমকরশেয নহোথষতষয কোলেতোযে, কভোশনষ টোযেডষং োমশকশউনোট ফজশম যশখশয জনোম োযশনষক
পষ োযমগ কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে। টোযেডষং োমশকশউনোটে জরবোম পশনোড যমেছে।
োযশনষক পষ 'োমশকশউনোট তথোম' এয ধসনে মেফশআটে ঘলণশ কযশ ফে মেেতহ এটষ কভোশনষয
মেফশআটে এফং ভোত গোযশকদেয জনোম জরবোম।
একটষ টোযেডষং োমশকশউনোট নষভোনরষখষত যষোথষতষতে হোত ফরে ফষফেচষত ম নশ:



কভোশনষ োমশকশউনোটেয ধশযকেয নষযোদেেয ধসনে েআ ফোমকোতষয শথে মগশমগ নশ
কযশয নহযধেয কোলেতোযে (রোড ভেআর);



োমশকশউনোটেয যোতশফরসয ধসনে, নগদ টশকশ ফশ ষকষউযষটষজ উতোতরন যধ কযশ রে ফশ
জযষভশনশ ফশ নোমশনোম ভোমশ থশকরে;



োমশকশউনোটেয ধশযকেয নোম কোযষম োমশকশউনোট (গহরষ) অছে এফং কভোশনষ গোযশকেয
শথে মগশমগ যকোলশ কযে

১৫.২ গোযশক কোরজ কযশয কভোশনষয ধষকশয
গোযশকেয োমশকশউনোট মদষ এক (১) ফছযেয ফেষ ভম নষলোকোযষম থশকে, এফং গোযশককে তশয েল
যষচষত ঠষকশনশম ফষত কযশয যে এফং চহকত
ো ষয ২০ ধশযশ নহমশমস, কভোশনষ গোযশকেয
োমশকশউনোট ফনোধ কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে। হোত োমশকশউনোটেয টশকশ গোযশকেয কশছে থশকফে
এফং কভোশনষ যেকযোড তৈযষ কযফে  ংযকোলণ কযফে এফং যফযোতস ভমে গোযশকেয নহযধে
এআ ধযনেয পশনোড পেযত দেফে।
১৫.৩ যষোমশকোটষবেটষং
োমশকশউনোটটষ হনযশম কোযষম কযশয জনোম এফং যকোলণশফেকোলণ পষ চশযোজ কযশ ফনোধ কযশয জনোম,
গোযশককে তশয োমশকশউনোটে রগ আন কযতে ফে, টোযেড কযতে ফে এফং/থফশ ডষজষট কযতে
ফে এফং/থফশ উতোতরনেয নহযধ কযতে ফে। এআ ধযনেয হনযশম কোযষমকযণেয ূযোফে
গোযশকেয োমশকশউনোট থেকে আতষভধোমে কশটশ কন নষলোকয
ো ষমতশ পষ পেযত দেয়শ ফে নশ।
১৫.৪ জযষভশনশ
গোযশককে কন জযষভশনশ কযশ ফে নশ। োমশকশউনোটটষ ফষনশ ভূরোমে হনযশম কোযষম কযশ ফে।
১৬. নেটষং এফং েট-প
১৬.১ মদষ গোযশকেয দোফশযশ োযদেম যোথেয ভট যষভশণ কভোশনষয োযদেম যোথেয ভট
যষভশণেয ভশন ম, তশরে োফমংকোযষমবশফে েভেনোট কযশয শযোযষক ফশধোমফশধকতশগহরষ েট-প
মে মশম এফং ফশতষর ষেফে গণোম কযশ য় ।
১৬.২ মদষ একটষ শযোটষয দোফশযশ োযদেম শভগোযষক যোথেয যষভশণ নোম কোলেয োযদেম শভগোযষক
যোথেয যষভশণ তষকোযভ কযে, তফে মে শযোটষয শভগোযষক যোথেয যষভশণ ফেস ফে ে নোম
শযোটষকে তষযষকোত যোথ োযদশন কযফে। যোথ োযদশনেয ভোত ফশধোমফশধকতশ োফমংকোযষমবশফে ূযণ
ফে এফং ডষচশযোজড ষেফে গণোম কযশ ফে।
১৬.৩ গোযশকেয নশভে খরশ ভোত ফশ মেকন গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট একতোযষত কযশয
এফং এআ ধযনেয োমশকশউনোটগহরষতে ফোমশরেনো একতোযষত কযশয এফং চহকোতষয ভশোতষয কোলেতোযে এআ
ধযনেয ফোমশরেনো কোরজ কযশয ধষকশয কভোশনষ ংযকোলণ কযে।
১৭. কভোশনষয পষ, কয এফং আনডষউভেনোট

১৭.১ কষছহ পষ মেভন ফোযকশযেজ পষ/কভষন, মশ/যরবশয এফং নোমশনোম পষ কভোশনষয
যষলেফশ ফষধশনেয নোতযোবক
হ োত। উরোরেখোম মে ফোযকশযেজ পষ/ কভষন কভোশনষয োযদযোষত ভূরোমে
(োোযেড) নোতযোবক
হ োত কযশ মেছে। কষছহ ধযণেয ষএপডষ-তে ফোথশন ধযে যশখশয জনোম গোযশককে
"মশ/যরবশয" যোথশমন পষ দষতে ফশ গোযণ কযতে তে শযে। োোযেড এফং মশ যেট
মেফশআট এফং/থফশ টোযেডষং োরোমশটপযোভে টোযেডষং কনোডষনে োযদযোষত ম। কভোশনষয মেকন
তষযষকোত পষ (মেভন োমশকশউনোট যকোলণশফেকোলণ পষ ফশ নষলোকয
ো ষমতশ পষ) মেফশআট এফং/থফশ
টোযেডষং োরোমশটপযোভে োযদযোষত ম। কভোশনষ ভমে ভমে, তশয পষ-এয অকশয, যষভশণ এফং
তশং শয ংধন কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে। যষফযোতষত পষ মেফশআট এফং/থফশ টোযেডষং
োরোমশটপযোভ জরবোম থশকফে এফং কর গোযশকদেয নষকট োযকশ কযশ ফে। নহচোছেদ ১৯ নহমশয়স
এআ যষফযোতনগহরষ ভোশদন কযশ ম।
১৭.২ গোযশক এককবশফে যকশযস ফশ নোম কথশ োযশঙোগষক কযোতৃকোলেয কশছে জভশ দেয়শ
ভোত পশআরষং, টোমশকো যষটশযোন এফং যষযোটগহরষয জনোম দশমস থশকফে। গোযশক কভোশনষয শথে
গোযশকেয টোযেডষং কোযষমশকরশেয শথে ভোযোকষত ভোত কয োযদশনেয নহযধ কযশ রে (হধহ
োথশনশনোতয ফশ ভূরোম ংমজন কযেয ভধোমে সভশফদোধ নম), গোযশক তশ োযদশন কযফে। চহকত
ো ষ
নহমশয়স কভোশনষ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটেয মেকন ভূরোম ংমজন কয ফশ নোম কন
কয, এফং কভোশনষয কন কশজ ফশ কযোভেয শথে ভোযোকষত মেকন পষ ডেফষট/চশযোজ কযশয
ধষকশয ংযকোলণ কযে।
১৭.৩ মদষ কন গোযশক নষযোদষলোট তশযষখেয ভধোমে নষযোদষলোট যষভশণ দেনশ যষধ কযতে ফোমযোথ
ম, তশরে কভোশনষ েআ যষভশণেয যোথ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটে ডেফষট/চশযোজ কযশয
ধষকশয ংযকোলণ কযফে।
১৭.৪ এআ চহকত
ো ষয ধসনে গোযশক "নষমভ  যোতশফরস" ষযনশভেয তথোম ডেছে এফং ফহঝেছে এফং
গোযণ কযেছে। চহকত
ো ষয েআ ংে কর োযকশয পষ এফং তশয ফষোতশযষত ফোমশখোমশ কযশ মেছে মশ
মেফশআটে যোফজনসনবশফে অছে এফং কর গোযশকেয জনোম উনোভক
হ োত,।
১৭.৫ কভোশনষ মদষ আনোটোযডষউশয ফশ নোম কন তৃতসম কোলেয কশছ থেকে কন কভষন ফশ
আনডষউভেনোট োযদশন কযে ফশ গোযণ কযে তফে তশ গোযশকেয কশছে চশযোজ কযশ ফে নশ এফং
গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটেয ফোমশরেনোেয কন যষফযোতন ফে নশ।
১৭.৬ নষচেয ভোত যোত ূযণ রে গোযশককে োযশঙোগষক েফশয ভশন ফশডশনয জনোম পষ, কভষন
ফশ নন-ভশনষটশযষ হফষধশ ফষফেচনশ কযশ ফেঃ



গোযশককে তষযষকোত ফশ উচোচ-োতযেয যষলেফশ দেয়শয কোলেতোযেয ফষধশন নহমশয়স মহকত
ো ষমহকত
ো
মে এটষ োযশোত আনডষউভেনোটেয োতযেয ভশনহশতষক, মেভন:



নন-আনোডষেনোডেনোট ফষনষয়গ যশভযোেয ফষধশন নহমশয়স উমহকোত পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে
ফোমশক যষযে োযফেশধষকশয শয়শয কোলেতোযে তৃতসয়শকোলষক ণোম যফযশকশযসদেয কশছ
থেকে উমহকত
ো ংখোমক পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট ংগোয কযতে ফে;



গোযশক মে কর পষনোমশনোষয়শর আনোটয
ো হভেনোটে ফষনষমগ কযেছে ফশযোলষক বষতোতষতে তশয
ধশযশফশষক উমহকত
ো তশ ভূরম
ো শমনেয শথে মহকত
ো অছে নন-আনোডষেনোডেনোট ফষনষয়গ যশভযোেয
ফষধশন,; থফশ নোম একটষ চরভশন যষলেফশ মশ গোযশকেয জনোম উকশযস তে শযে মেভনঃ
গোযশকেয ভোদেয যোফতোতভ ফনোটন ভোযোকে যশভযো োযদশন;



োযফেশধষকশয ফষধশন নহমশয়স পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয ভূরোম োযতষমগষতশভূরক তে
ফে  গোযশকেয চশষদশ ূযণেয ভোবশফনশ থশকতে ফে। ভূরোম ংমজনেয ফষধশন  তৃতসয়
শকোলষক যষলেফশ যফযশকশযসদেয কশছ থেকে উমহকোত ংখোমক পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট
নষযোফশচন কযতে ফে, মেভনঃ ফোতহনষলোঠ তথোম ংোরষলোট গোযশককে ফষনষমগেয ষদোধশনোত
নষতে শশমোম কযে থফশ গোযশককে ফষনষয়গকৃত পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয যষয,
কশযোমকশযষতশ, খযচ যোমফেকোলণ এফং ভনোফম কযতে কোলভ কযে, থফশ পষনোমশনোষয়শর
আনোটোযভ
হ েনোটেয শথে মহকত
ো চশযোজেয যোমশমকয
ো ভষক োযতষফেদন োযদশন কযশ;



যশযষ গোযশক ফশ যষষেনোট পশযোভ, েমশযরোডশয ফশ কযোভসদেয হফষধশ োযদশন কযশ য়
নশ;



ফষধশন নহমশয়স গোযশকেয চরভশন হফষধশ চরভশন আনডষউভেনোটেয উয নষযোবয কযফে

গোযশকেয োযশঙোগষক যষলেফশয ফষধশন নহমশয়স কন পষ, কভষন ফশ নন-ভশনষটশযষ হফষধশ
কোলশতদহলোট ফশ নষয়ভফষযোবূত রে েআ হফষধশ গোযণমগোম ফরে ফষফেচষত ফে নশ।
১৭.৭ গোযশক চহকত
ো ষয শথে ভোযোকষত ভোত দশরষকষক খযচ এফং/থফশ চহকোতষয ধসনে রেনদেন
ভোশদনেয জনোম োযমজনসয় কর নথষতোয োযদশনেয দশমষতোফ নষচোছে।

১৮. কভোশনষয দশমফদোধতশ
১৮.১ কভোশনষ ততশ এফং মথশমথ কশযোমকোযভ ভোশদনেয ভশধোমভে রেনদেন েল কযফে। কষনোতহ
কভোশনষ কনযকভ ফেরশ ফশ আচোছশকৃত ফশ োযতশযণশভূরক কশজেয ফশ গোযশকেয কোল থেকে
ভোূযোণযূে নহভদষত ফোমকোতষকে ফশদ দেমশয জনোম দশমস ফশ দশমফদোধ থশকফে নশ।
১৮.২ কভোশনষ গোযশকেয কন পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয ভূরোম ফৃদোধষয হমগ নলোট মশয
জনোম দশমস ফশ দশমফদোধ ফে নশ। থফশ গোযশকেয পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয ভূরোম োযশ  এআ
ধযনেয োযশেয কশযণেয জনোম কভোশনষকে দশয়স কযশ মশফে নশ, মদষ নশ যশযষ কভোশনষ ফশ তশয
কযোভসদেয দোফশযশ আচোছশকৃতবশফে ফশদ দেমশ ফশ োযতশযণশয কশযণে এআ কোলতষ ফশ োযশ য়।

১৮.৩ মদষ কভোশনষয উয কন দশফস, কোলতষ, দশম,ফশ খযচ অে, মশ চহকোতষয ভোশদনেয কোলেতোযে
ফশ ফশোতফশমনেয পরে চহকত
ো ষয ভধোমে থশকশ গোযশকেয ফষফৃতষয কনটষ ূযণ নশ কযশয কশযণে য়েছে,
তফে কভোশনষয কন দশম নেআ এফং কভোশনষয কোলতষূযণ দেমশয দশমষতোফ গোযশকেয থশকফে।
১৯. ংধন
১৯.১ কভোশনষ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট অগোযেড কযতে শযে, গোযশকেয টোযেডষং
োমশকশউনোটেয ধযন যূশনোতয কযতে শযে, োরোমশটপযোভ অগোযেড কযতে শযে ফশ োযতষোথশন কযতে
শযে থফশ মহকত
ো ষঙোগতবশফে গোযশকদেয হফষধশয জনোম ফষফেচনশ কযে গোযশককে দেমশ যষলেফশগহর
উনোনত কযতে শযে, এফং একোলেতোযে গোযশকেয কন ফশডতষ খযচ ফে নশ।
১৯.২ কভোশনষ নষভোনরষখষত মে কন কশযণে চহকত
ো ষয কন যোতশফরস যষফযোতন কযতে শযে:
ক) মেখশনে কভোশনস মহকোতষঙোগতবশফে ফষফেচনশ কযে মে:




এআ যষফযোতন চহকত
ো ষয যোতশফরস ফহঝতে জ কযফে; থফশ
এআ যষফযোতনে গোযশকেয হফষধশ ফে নশ।

খ) মদষ কভোশনষয এআ যষফযোতনঃ






কভোশনস গোযশককে মে যষলেফশ ফশ হফষধশ োযদশন কযে তশয শথে জডষত থশকে; থফশ
একটষ নতহন যষলেফশ ফশ হফষধশ োযফযোতন কযছে; থফশ
একটষ ফষদোমভশন যষলেফশ ফশ হফষধশ নতহন কযে োযতষোথশন কযে; থফশ
মেকন যষলেফশ ফশ হফষধশ োযচরষত মে ড়েছে, ফশ ফোমশকবশফে ফোমফশয কযশ চোছে
নশ,থফশ অগেয ফছযে গোযশক ফোমফশয কযেনষ, থফশ কভোশনষয জনোম এআ যষলেফশ যশখশ
খহফ ফোমমফহর মে ডেছে েকোলেতোযে েআ যষলেফশ যষফযোতন কযে।

গ) গোযশককে দেমশ যষলেফশগহরষতে মহকত
ো ষঙোগত যষফযোতন কযতে কভোশনষকে কোলভ কযতে:
মেভনঃ





ফোমশংকষং, ফষনষমগ ফশ অযোথষক ফোমফোথশ যষফযোতন কযতে; থফশ
োযমহকোতষগত যষফযোতন কযতে; থফশ
ফোমফশ যষচশরনশয জনোম ফশ এয ধসনে েফশ োযদশনেয জনোম ফোমফৃত ষোটেভ ফশ
োরোমশটপযোভেয যফযোতন কযতে।

ঘ) োযমজোম নষমভে যষফযোতন ফশ োযতোমশষত যষফযোতনেয পরে;
ঙ) মদষ কভোশনষ খহুঁজে শম মে চহকোতষয কন ং োযমজোম ফষধশনেয শথে ঙোগতষূযোণ। এআ
ধযনেয কোলেতোযে, কভোশনষ োযশঙোগষক োযমজোম ফষধশন োযতষপরষত কযতে চহকোতষটষ অডেট কযফে
ফরে।

১৯.৩ গোযশক মদষ কন চশযোজ ছশডশআ এআ চহকত
ো ষয ভশোতষ ঘলণশ কযতে কোলভ ম, তফে
কভোশনষ ১৯.২ ধশযশয় তশরষকশবহকত
ো নম এভন মে কন কশযণে চহকোতষয মে কন যোতশফরস
যষফযোতন কযতে শযে।
১৯.৪ ১৯.২ এফং ১৯.৩ ধশযশয় মেকন যষফযোতনেয জনোম, কভোশনষ গোযশককে কভকোলে দ
(১০) কশযোমদষফ অগে অগশভ রষখষত নটষ োযদশন কযফে। তফে, গোযশক োফসকশয কযছেন মে
োযমজোম োযফষধশনেয যষফযোতন োযতষপরষত কযশয জনোম মেকন যষফযোতন োযমজনে ফষরভোফে
কশযোমকয তে শযে।
১৯.৫ চহকত
ো ষয মে যষফযোতনেয জনোম কভোশনষ মেফশআটে একটষ োটেয ভশধোমভে রষখষত নটষ
োযদশনেয ষদোধশনোত গোযণ কযে, কভোশনষ তষযষকোত ভশধোমভ উকোত রষখষত নটষ োযদশন
কযফে।
১৯.৬ কভোশনষ ১৯.২ এফং ১৯.২ ধশযশয ধসনে মেকন যষফযোতনেয রষখষত নটষ োযদশন
কযশয ভয় গোযশককে উকোত যষফযোতন কশযোমকয মশয তশযষখ জশনশফে। গোযশক উকোত
যষফযোতনগহরষ গোযণ কযে কষনশ থফশ তষনষ চহকত
ো ষটষ ফশতষর কযতে চশন কষনশ এফং যষফযোতনটষ
গোযণ কযফেন কষনশ, তশ কভোশনষকে ফষত কযতে ফে। চহকত
ো ষ ভশোতষয কোলেতোযে চহকোতষ ভশোতষয
অগ যোমনোত োযদতোত যষলেফশয জনোম োযদেম খযচ ছশডশ অয কন চশযোজ গোযশককে দষতে ফে
নশ।
১৯.৭ কভোশনষ মেফশআট এফং/থফশ োরোমশটপযোভে োযদযোষত মেকন খযচ, পষ, চশযোজ, কভষন,
পশআনোমশনোষং পষ, দরফদর, একোষকষউন যহর, যর বশয এফং টোযেডষং টশআভ ভমে ভমে
যোমশরচনশ কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে। এআ ধযনেয যষফযোতনগহরষ মেফশআট এফং /থফশ
টোযেডষং োরোমশটপযোভে অডেট কযশ ফে এফং নষমভষত এআ অডেট চেক কযশ গোযশকেয দশয়ষতোফ।
পযো ভোমশজষউয আবেনোট ফোমতসত, কভোশনষ কভকোলে নেয (১৫) কশযোমদষফ ূযফ
ো ে গোযশককে
মেফশআটেয ভশধোমভে গোযষভ ফষজোঞোতষ োযদশন কযফে। গোযশক এআ ধযনেয যষফযোতন গোযণ কযে
কষনশ থফশ ে চহকত
ো ষটষ ফশতষর কযতে চশম কষনশ এফং যষফযোতনটষ গোযণ কযছে কষনশ তশ
কভোশনষকে জশনশফে। চহকত
ো ষ ভশোতষয কোলেতোযে চহকত
ো ষ ভশোতষয অগ যোমনোত োযদতোত যষলেফশয
জনোম োযদেম খযচ ছশডশ অয কন চশযোজ গোযশককে দষতে ফে নশ।
২০. চহকত
ো ষয ভশোতষ
২০.১ গোযশক ফযোতভশন চহকোতষয ভশোতষ ঘলণশ কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে। এআ ধযনেয চহকোতষ
ভশোতষয কোলেতোযে যোতশনহমশয়স কভোশনষকে কভকোলে শুঁচ (৫) দষন অগে রষখষত নটষে চহকত
ো ষ
ভশোতষয তশযষখ উরোরেখূযোফক, গোযশকেয কর োযকশয েনোডষং টোযশনোজেকন ভোনোন কযতে ফে।
২০.২ গোযশকেয নটষ োযদশনেয োযথভ দষন কভোশনষ কযোতক
ৃ এআ ধযনেয নটষ োযশোতষয
তশযষখ ফরে গণোম ফে।
২০.৩ কভোশনষ গোযশককে কভকোলে চদোদ (১৪) দষনেয রষখষত নটষে চহকোতষ ভশোতষয তশযষখ
উরোরেখ কযে এআ চহকোতষয ভশোতষ ঘলণশ কযতে শযে।
২০.৪ কভোশনষ নষভোনরষখষত কোলেতোযে চদোদ (১৪) দষনেয নটষ নশ দষমে চহকোতষটষ ফষরভোফে
ফশতষর কযতে শযে।













গোযশকেয ডষপরোট আবেনোটেয কোলেতোযে;
গোযশক ভৃতোমহফযণ কযরে;
মদষ চহকত
ো ষ ভশোতষয কন অফেদন কযশ ম ফশ কন অদে জশযষ কযশ ম ফশ বশ
অোফশন কযশ ম ফশ োযোতশফ নহভদষত ম ফশ গোযশক দেউরষমশ মশয় কন ফোমফোথশ
নেমশ ম;
কন উমহকোত নষমনোতয
ো ক কযোতৃকোল ফশ ংোথশ চহকোতষ ভশোতষয ঘলণশ দষরে;
গোযশক এআ চহকোতষয কন ফষধশন রঙোঘন কযরে এফং কভোশনষ মদষ ধশযণশ কযে মে এআ
চহকোতষটষ ফশোতফশমন কযশ মশফে নশ;
একোচেঞোজ কনোটোযর ফশ নষফনোধন োযয়জনসয়তশ ভোযোকষত কন অআন  োযফষধশন
গোযশক কযোতৃক রঙোঘষত রে;
গোযশক কযোতৃক োযতোমকোল ফশ যকোলবশফে মেকন ধযনেয োযতশযণশয় কভোশনষকে জডষত
কযশয কোলেতোযে;
মদষ কভোশনষ ফষোফশ কযে মে গোযশক ৎ উদোদেোমে কশজ কযছে নশ এফং তশয টোযেডষং
কশযোমকরশ মেকনবশফে কভোশনষয নষযোবযমগোমতশ এফং/থফশ কশযোমকোযভকে োযবশফষত
কযছে;
একজন ননহভদষত ফোমকোতষ গোযশকেয কোলে টোযেড কযশয কোলেতোযে;

২০.৫ এআ চহকোতষয ভশোতষ ফষদোমভশন োযতষোযত
হ ষ ফশ চহকত
ো ষবষতোতষক কন ফষধশনকে োযবশফষত কযফে
নশ এফং ভশোতষয যে েআ ফষধশন ফরফৎ থশকফে এফং নোমথশয় গোযশককে োযয়জনসয় যোথ
োযদশন কযতে ফে মেভনঃ
 কভোশনষয কন েনোডষং পষ এফং কভোশনষয মেকন োযশোম;
 চহকোতষয ভশোতষয পরে কভোশনষ কযোতৃক মে কন চশযোজ এফং তষযষকোত খযচ;
 েনোডষং ফরষগেনেয ফোমফোথশ ফশ নষলোতোতষয ভম মে কন রকশন।
২০.৬ এআ চহকোতষয ভশোতষয নটষ শঠশন রে ভশোতষয তশযষখেয অগে নষভোনরষখষত কশজগহর
গোযশকেয ভোশদন কযতে ফে:
ক) গোযশকেয ভোত েন জষন কোরজ কযতে ফে। মদষ গোযশক তশ কযতে ফোমযোথ ন, তশরে
ভশোতষয যে, কভোশনষ মেকন েন জষন কোরজ কযফে;
খ) কভোশনষ গোযশককে োরোমশটপযোভে োযফেশধষকশয োযদশন ফনোধ কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে
থফশ গোযশকেয োরোমশটপযোভ ফোমফশয কযশয কশযোমকশযষতশ সভষত কযতে শযে;
গ) কভোশনষ গোযশকেয কশছ থেকে নতহন যোডশয গোযণ নশ কযশয ধষকশযস ফে;
ঘ) কভোশনষ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট থেকে যোথ উতোতরনেয নহযধ োযতোমশখশন কযশয
ধষকশয ংযকোলণ কযে। কভোশনষ অগে থেকে েন কযশ জষন কোরজ কযশয কোলেতোযে ফশ
েনোডষং ফরষগেন যষধ কযশয জনোম গোযশকেয পশনোড ফোমফশয কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে।
২০.৭ ভশোতষয যে নষচেয মেকন ফশ ফগহরষ োযমজোম তে শযে:

ক) কভোশনষয মে কন গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট একতোযষত কযশয, গোযশকেয টোযেডষং
োমশকশউনোট -এয ফোমশরেনো একতোযষত কযশয এফং েআ ফোমশরেনো কোরজ কযশয ধষকশয যমেছে;
খ) গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট ফনোধ কযশয ধষকশয কভোশনষয অছে;
গ) কভোশনষয মেকন কশযেনোষ কনবশযোট কযশয ধষকশয অছে;
ঘ) কভোশনষয গোযশকেয েন জষন কোরজ কযশয ধষকশয অছে;
ঙ) টোযেডষং, ডষজষট এফং নতহন জষন েন কযশ  োরোমশটপযোভে গোযশকেয োযফেশধষকশয
ফনোধ কযশয ধষকশয কভোশনষয অছে;
চ) ফৈধ কশযোমকরশ ফশ নোদেবশজন ফৈধ কশযোমকরশ ফশ োযতশযণশ ফশ ংোরষলোট কযোতৃকোলেয
নষযোদেনশ নশ থশকরে, মদষ গোযশকেয ফোমশরেনো থশকে, তফে কভোশনষ গোযশককে মত তশডশতশডষ ভোবফ
এআ ধযনেয ফোমশরেনো োযদশন কযফে। একআশথে কভোশনষ গোযশককে এফং/থফশ উমহকত
ো নভষনষকে
এফং/থফশ জষভোভশদশযকে কসবশফে ফোমশরেনো যফযশ কযফে তশয ফষোতশযষত জশনশফে। এআ ধযনেয
পশনোড গোযশকেয নষযোদেনশ নহমশমস োযদশন কযশ ফে। কভোশনষ হধভ
হ শতোয গোযশকেয নশভে খরশ
মেকন ফোমশংক োমশকশউনোটে এআ যোথ োযদশন কযফে। কভোশনষয নষজোফ ফষফেচনশয বষতোতষতে
তৃতসম কোলকে এআযূ যোথ োযদশনেয নহযধ োযতোমশখশন কযতে শযে।
২০.৮ এআ চহকোতষয ভশোতষয য, কভোশনষ ফষরভোফে গোযশকেয নষকট তশয ভশরষকশনশধসন ভোদ
োতশনোতয কযফে। তফে যোত ভতশফেক কভোশনষ েআ ফ ভোদ নষজেয কশছে যশখতে শযে মদষ
গোযশকেয েন জষন থশকে, এফং/ থফশ কন েনোডষং ফরষগেন থশকে, এফং/থফশ গোযশক
কযোতক
ৃ কভোশনষয কশছে মেকন যষভশণ যোথ দশয় থশকে।
২০.৯ এআ চহকত
ো ষয ধশযশ ২০.৪ এ নষযোদেনশ নহশযে এআ চহকত
ো ষয ভশোতষয কোলেতোযে, গোযশকেয
োযতষ কভোশনষয কন দশমফদোধতশ থশকফে নশ এফং গোযশককে ভহনশপশ োযদশনেয কন ফশধোমফশধকতশ
থশকফে নশ।
২১. ঝহক
ুঁ ষগোযণেয োফসকৃতষ
২১.১ গোযশক নষঃযোতবশফে োফসকশয কযছে মে, কভোশনষ কযোতক
ৃ োযদতোত মেকন তথোম মশআ ক
নশ কেন, পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে মে কন ফষনষমগেয ভূরোম নষভোনভহখস ফশ উযোধোফভহখস তে শযে
এফং এভনকষ ফষনষমগ কন এক যোমশয়ে ভূরোমসন য়ে মশয়শয ভোবশফনশ যমেছে।
২১.২ গোযশক নষঃযোতবশফে োফসকশয কযছে মে, তষনষ কন পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট কোযম
এফং/থফশ ফষকোযয়েয পরে রকশন ফশ কোলতষয ভোভহখসন মশয ঝহুঁকষ নষমেছেন। গোযশক
নষঃযোতবশফে গোযণ কযেন এফং ঘলণশ কযছেন মে তষনষ এআ ঝহক
ুঁ ষ নষতে আচোছহক।
২১.৩ গোযশক ঘলণশ কযছেন মে তষনষ নষভোনরষখষত যোতগহরষ ডেছেন, নহধশফন কযেছেন এফং
নষঃযোতবশফে গোযণ কযেছেনঃ
 মেকন পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট ূযফ
ো ফযোতস কযোভকোলভতশয তথোম তশয ফযোতভশন
এফং/থফশ বফষলোমতেয কযোভকোলভতশ নষোচষত কযে নশ। হযোফফ
ো ফযোতস উশতোতেয ফোমফশয












অযোথষক উকযণেয বফষলোমতেয ংোরষলোট কশযোম ভোশদনেয জনোম ফশধোমতশভূরক নয় এফং এটষ
নষযশদ ূযোফশবশ দেয় নশ,
কষছহ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট ফষরভোফে তযর নশ তে শযে। এটষ ফষবষনোন যষোথষতষয
কোলেতোযে তে শযে মেভনঃ চশষদশ কভে গেরে, গোযশক তশয জষন ফষকোযষ নশ কযতে শযরে,
জেআ এআ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয ভূরোমেয তথোম েরে ফশ ংোরষলোট ঝহুঁকষ ফৃদোধষয
কোলেতোযে;
মখন কন পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট গোযশক মে দেে ফফশ কযে েআ দেেয ভহদোযশ
ফোমতসত নোম ভহদয
ো শম রেনদেন কযশ ম, ভহদোযশ ফষনষভয় শযেয মে কন যষফযোতন তশয ভশন,
ভূরোম এফং কোলভতশয উয নেতষফশচক োযবশফ পেরতে শযে;
ফষদেস ফশজশযেয একটষ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট গোযশক মে দেে ফফশ কযে ে দেেয
ফশজশযেয োফশবশফষক ঝহক
ুঁ ষয থেকে বষনোন তে শযে। কষছহ কোলেতোযে, এআ ঝহক
ুঁ ষগহরষ অয ফেষ
তে শযে। ফষদেস ফশজশযে রেনদেন থেকে রশব ফশ কোলতষয ভোবশফনশ একোচেঞোজ যেটেয
ঠশনশভশয দোফশযশ োযবশফষত ম;
কভোশনষ কযোতক
ৃ োযদতোত পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট র একটষ নন-ডেরষবশযষ োট
রেনদেন এফং ষএপডষ চহকত
ো ষ মশ ভহদয
ো শয শয, ণোম, েমশযফশজশয ূচক ফশ েমশযেয ভূরোমেয
যষফযোতনেয উয টোযেড কযশয হমগ দেম এফং এক অনোডশযরশয়ষং আনোটোযভ
হ েনোট ফরশ ম;
পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয ভূরোম যশযষ ষকষউযষটষজ ফশ নোম কন অনোডশযরশয়ষং
োমশেটেয ভূরোম দোফশযশ োযবশফষত ম;
গোযশক মদষ তশয ফষনষমগকৃত ভোত যোথ ভোূযণ
ো যূে শযশনয ঝহক
ুঁ ষ নষতে এফং কন
তষযষকোত কভষন এফং নোমশনোম ফোমম ফন কযতে নশ শযে তফে তশয পষনোমশনোষয়শর
আনোটোযভ
হ েনোট কোযয় কযশ উচষত নয়।

২১.৪ গোযশক োফসকশয কযছেন মে এআ নহচছ
ো েদ ২১ -এ নেআ এভন নোমশনোম ঝহুঁকষ থশকতে শযে।
গোযশক অয োফসকশয কযছেন মে তষনষ কভোশনষয মেফশআটে কর গোযশকদেয জনোম উনোভহকত
ো
"ঝহুঁকষ ংকোযশনোত তযোকতশ" ষযনশভেয ধসনে ভোত তথোম ডেছেন এফং ভেনে নষয়েছেন ।
২১.৫ কভোশনষ পষনোমশনোষয়শর  কোযেডষট আনোটষটষউটে ভনষফশ োমশকশউনোটে গোযশকদেয টশকশ
যশখতে শযে। এআ কোলেতোযে, গোযশককে এতদোফশযশ তযোক কযশ মশচোছে মে পষনোমশনোষয়শর  কোযেডষট
আনোটষটষউটে ভনষফশ োমশকশউনোট ফোমফশযেয রকশনেয ঝহুঁকষ যমেছে। এআ ধযনেয কোলেতোযে
নষযোদষলোট গোযশকেয তফষর নষযোদষলোট পষনোমশনোষয়শর  কোযেডষট আনোটষটষউটেয শতে থশকরে তশ
অরশদশ কযশ ভোবফ নম। ভনষফশ োমশকশউনোটে নোমশনোম ঝহুঁকষ থশকতে শযে মেভন রষগোমশর,
রষকহআডেন যষোক, েয়শযকশট যষোক, থশযোড শযোটষ যষোক আতোমশদষ।
২২. োফশযোথগত দোফনোদফ
ো
২২.১ কভোশনষ  তশয ংোরষলোট ফোমকোতষফযোগ এফং গোযশকেয ভধোমে মেকন োযকশয োফশযোথগত
দোফনোদেয কোলেতোযে কভোশনষ কর ভশধশন দেয়শয ঘলণশ কযছে। মেকন োফশযোথগত দোফনোদেয
ভোবশফনশয কোলেতোযে কভোশনষ নষভোনরষখষত ফষলয়ে গোযশকেয দৃলোটষ অকযোলণ কযছেঃ
ক) কভোশনষ এফং/থফশ কন ংোরষলোট কভোশনষ এফং/থফশ কন কভোশনষ মশ কভোশনসয
গোযহেয দোম এফং এফং/থফশ কভোশনসয শথে ভোযোকষত মেকন ফোমকোতষ, নষভোনরষখষত কশজ
কযতে শযেঃ

i. কভোশনষয মগস ফশ নোমশনোম কোরশমেনোটদেয নোমশনোম যষলেফশ োযদশন কযতে শযে। ফষেল
কযে মশদেয পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট ফশ অনোডশযরশয়ষং োমশেটে অগোয অছে তশদেযকে এআ
যষলেফশ োযদশন কযশ তে শযে।
ii. গোযশক রেনদেন েল কযতে চশয় এভন একটষ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয আোমক
হ শযস তে শযে;
Iii. নষজেয এফং/থফশ নোম গোযশকেয য়ে কোযেতশ এফং/থফশ ফষকোযেতশ ষশফে য়ে কশজ কযতে
শযে। গোযশক রেনদেন েল কযতে চশয় এভন একটষ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয আোমহকশযস য়শয
অগোয দেখশতে শযে।
iv. একজন এজেনোট ষশফে কশজ কযতে শযে, এফং/থফশ আোমক
হ শযসয শথে কন টোযেডষং ফশ নোম
ভোযোক থশকতে শযে;
vi গোযশককে কন যষলেফশ োযদশন কযে ফশ গোযশকেয কোল থেকে কন রেনদেন ভোনোন কযরে
োযদতোত েফশয রবোমশং ফশ েআ রেনদেন থেকে রবোমশং শফে। এআ রবোমশং গোযশকেয রবোমশং
থেকে অরশদশ;
vii. মদষ গোযহেয নোমশনোম দোম কভোশনষকে যষলেফশ োযদশন কযে তফে গোযশকেয আনোটশযেোটেয
ফশআযে আনোটশযেোট শফে (মেভনঃ তশযরোম যফযশকশযস)।
খ) গোযশকেয কোল থেকে ফশ নোমশনোম গোযশকেয কোলে কশজ কযশয কোলেতোযে কভোশনষ গোযশকেয
যোডশযেয শথে নোম গোযশকেয যোডশয ভোমশচ কযতে শযে।
২২.২ গোযশক নষঃযোতবশফে কভোশনষয গৃসত "োফশযোথগত দোফনোদেয নসতষভশরশ" শঠ কযেছেন এফং
গোযণ কযেছেন, মেফশআটে এআ নসতষভশরশয় যোফজনসনবশফে ফষোতশযষতবশফে উরোরেখ কযশ মেছে এফং
ভোত গোযশকদেয জনোম উনোভক
হ োত।
২৩. ফোমকোতষগত তথোম, গনসমতশ, টেরষপন কর যেকযোডষং এফং যেকযোড
২৩.১ কভোশনষ গোযশকেযয তথোম যশযষ গোযশকেয কশছ থেকে (ভোূযোণ নষফনোধন পযোভ ফশ
নোমথশয়) থফশ নোমশনোম ফোমকোতষয কশছ থেকে, উদশযণোফযূ, কোযেডষট যেপশযেনো এজেনোষ, জশরষমশতষ
োযতষযধকশযস ংোথশ, ফোমশংক, নোমশনোম অযোথষক োযতষলোঠশন, থশযোড থেনটষকেটয যষলেফশ
োযদশনকশযস এফং শফরষক যেজষোটশয থেকে ংগোয কযতে শযে।
২৩.২ োযমজোম ফষধশন ফোমতসত গফেলণশ এফং যষংখোমশনগত এফং ফষণনেয উদোদেোমে যষলেফশয,
োযশন এফং উনোনতষ, ভশনষ রনোডশযষং এফং মথশমথ ডষরষজেনোষ চেকেয তথোম আতষভধোমেআ শফরষক
ডভেআনে থশকরে ফশ গনসয়তশ ংযকোলণেয দশয়ষতোফ ফোমতসত কভোশনষয কশছে মেফ তথোম যয়েছে,
তশ গনসম ফরে গণোম ফে নশ।
২৩.৩ নষভোনরষখষত যষোথষতষতে গোযশকেয তথোম (যেকযোডষং এফং কশযোডেয ফষফযণ , গনসম
োযকৃতষয নথষ) োযকশ কযশয ধষকশয কভোশনষয যমেছে:
ক) অআন, অদশরতেয অদে ফশ কন নষমনত
ো োযক কযোতৃকোলেয োযমজনেয কোলেতোযে, নষমনত
ো য
ো ক
কযোতৃকোলেয বষনোন কন নষযোদেনশ নশ থশকরে, গোযশকেয তথোম 'জশনশ োযমজন' বষতোতষতে োযকশ
কযশ ফে,

খ) কভোশনষ ফশ গোযশক ফশ তশদেয মগসদেয থফশ মশদেয ঞোচরে কভোশনষয গোযশক যমেছে
তশদেয উয নষমনত
ো য
ো ণ ফশ এখতষমশয অছে এভন কন নষমনত
ো য
ো ক কযোতৃকোলেয নহযধেয কোলেতোযে;
গ) োযতশযণশ, যোথ শচশয ফশ নোমশনোম ফৈধ কশযোমকরশ তদনোত ফশ োযতষযধেয জনোম ংোরষলোট
কযোতৃকোলেয কশছে;
ঘ) মথশমথবশফে মশতে যোডশযগহরষ কশযোমকয কযশ মশম এফং যষলেফশয ফষধশনেয অনহলঙোগষক উদোদেোমে;
ঙ) কোযেডষট যেপশযেনো এফং জশরষমশতষ োযতষযধকশযস ংোথশ, থশযোড থেনটষকেটয যষলেফশ
োযদশনকশযস, ফোমশংক এফং নোমশনোম অযোথষক োযতষলোঠশনকে কোযেডষট চেকষং, জশরষমশতষ োযতষযধ,
যোথশচশয োযতষযধ, নশকোতকযণ ফশ গোযশকেয ডষউ ডষরষজেনো নহনোধশন কযশয কোলেতোযে। তথোমেয
জনোম এফ ংোথশ গোযশক কযোতক
ৃ যফযশকৃত তথোমেয ফষফযণ (যোফজনসন ফশ নোমথশয়) কন
নষযোদষলোট ফশ মেকন তথোমবশনোডশয থেকে তথোম নহনোধশন কযতে শযে । এফ ংোথশ বফষলোমতে
নোমশনোম কভোশনষকে মশচশআকযণে শমতশ কযশয জনোম গোযশকেয ফষফযণ ফোমফশয কযতে শযে ।
নহনোধশনেয একটষ যেকযোড কভোশনষয কশছে ংযকোলষত থশকফে;
চ) কভোশনষয েশদশয উদেলোটশদেয কোলেতোযে, তফে এযকভ োযতষটষ কোলেতোযে ংোরষলোট েশদশযকে
এআ ধযনেয তথোমেয গনসমতশ ভোযোকে ফষত কযশ ফে এফং তশদেয গনসমতশ যকোলশয োযতষ
দশমফদোধতশ থশকফে;
ছ) নোমশনোম যষলেফশ োযদশনকশযসযশ মশযশ ডশটশফে তৈযষ কযে, যকোলণশফেকোলণ কযে ফশ োযকোযষমশ কযে
(আরেকটোযনষক তে শযে ফশ নশ তে শযে), যেকযোড যশখশয যষলেফশ, আভেআর টোযশনোভষন
যষলেফশ, ফশযোতশ যষলেফশ ফশ নহযূ যষলেফশগহরষ োযদশন কযে তশদেয কোলেতোযে। কশযণ এগহর
কভোশনষকে গোযশকেয তথোম ংগোয, ঞোচম, োযকোযষমশ এফং ফোমফশয কযতে ফশ গোযশকেয শথে
মগশমগ কযতে ফশ এআ চহকোতষয ধসনে যষলেফশয ফষধশন উনোনত কযতে শমতশ কযে;
জ) োযমজোম োযফষধশনেয ধসনে একটষ টোযেড যষজষটযষ ফশ নহযূ কোলেতোযে;
ঝ) কভোশনষয ফষণন ফোমফোথশ উনোনমনেয জনোম যষংখোমশনগত উদোদেোমে উকোত যষলেফশ
োযদশনকশযসদেয কশছে গোযশকেয তথোম শভগোযষক অকশযে যফযশ কযশ ফে;
ঞ) কভোশনষয যষলেফশয উনোনতষয উদোদেোমে টেরষপন ফশ আরেকটোযনষক ভেআর (আ-ভেআর)-এয
ভশধোমভে জযষ চশরনশকশযস ফশজশয গফেলণশকেনোদয
ো ষক করেনোটশযগহরষকে হধহভশতোয মগশমগেয ফষদ
তথোম যফযশ কযশ ফে;
ট) কন অদশরত ফশ টোযশআফোমহনশর ফশ শরষ ফশ নোমশমশর ফশ যকশযস কযোত
ৃ কোলেয নষকট
কভোশনষয অআনগত ধষকশয যকোলশ কযশয োযমজনসমতশয কোলেতোযে;
ঠ) গোযশকেয নহযধ ফশ গোযশকেয ভোভতষয শেকোলে;
ড) কভোশনসয োমশপষরষমেট ফশ একআ গোযহেয নোম কন কভোশনষয কশছে;

ঢ) গোযশককে কভকোলে নেয (১৫) কশযোমদষফ ূযোফে রষখষত নটষ োযদশন কযে নহভদষত
উতোতযশধষকশযস ফশ নষমগকযোতশ ফশ োথশনশনোতযকশযস ফশ কোযেতশদেয কশছে,
ণ) েনোট বষনেনোট  গোযেনশডশআনেয আনরোমশনোড যেবষনষউ ডষশযোটভেনোটে ভশযোকষন কযদশতশদেয
ভোযোকষত গোযশকেয তথোম োযকশ কযশ ম। পযেন োমশকশউনোট টোমশকো কভোরশমেনো োমশকোট
(FATCA) এফং েনোট বষনেনোট  গোযেনশডশআন এফং ভশযোকষন মহকত
ো যশলোটয
ো েয ভধোমে োযশঙোগষক
অনোতঃযকশযষ চহকোতষ (IGA) নহমশমস যফযোতসতে ভশযোকষন মহকোতযশলোটয
ো েয আনোটশযোনশর যেবষনষউ শযোবষ
(অআঅযএ) -কে এআ তথোম যফযশ কযশ ফে।
ত) কষছহ বোমনোতযসণ কশজ ভোশদনেয কোলেতোযে, মেভনঃ োমশকশউনোট োযেষং, পহরপষরভেনোট, গোযশক
যষলেফশ ফশ কভোশনষয ফোমফশয শথে ভোযোকষত নোমশনোম ডেটশ ংগোযেয কশযোমকোযভেয জনোম
কভোশনষয নষয়গকৃত তৃতসয় কোলেয কশছে তথোম যফযশ কযশ মেতে শযে।
থ) কভোশনষ এফং/থফশ তশয গোযশকদেয েফশ োযদশনেয জনোম কোযেডষট যষযোটষং ফশ কশরেকন
এজেনোসয োযয়জন নহশযে;
দ) গোরফশর পযশভ প যোগশনশআজেন পয আকনভষক ক-শযেন োমশনোড ডেবেরভেনোট
(আষডষ) কযোতৃক ডেবেরকৃত অযোথষক ষশফেয তথোমেয টভোমশটষক একোচেঞোজেয জনোম কভন
যষযোটষং োটোমশনোডশযোড (ষঅযএ) ভেনে গোযশকেয তথোম োযকশ কযশ ম; েআ কোলেতোযে মেখশনে
অনশয ফশোথশন েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআনেয ফশআযে ফোথষত রে, কভোশনষ অআনগতবশফে
অনশয অযোথষক ষশফ ংকোযশনোত তথোম এফং নোমশনোম অযোথষক তথোম েনোট বষনেনোট এফং
গোযেনশডশআন কয কযোতৃকোলেয কশছে দষতে ফশধোম তে শযে। একআশথে কভোশনষ অনশয অযোথষক
ষশফেয তথোম অনোতঃযকশয চহকত
ো ষবষতোতষক জহযষডষকশন ফশ কয কযোতৃকোলেয জহযষডষকশনেয শথে
তথোম ফষনষভয় কযতে শযে।
২৩.৪ মদষ গোযশক কন ফোমকোতষ ম, কভোশনষয যষলেফশয ফষধশন নহশযে গোযশকেয ফোমকোতষগত
তথোম ফোমফশয, োটয, োযে এফং যষচশরনশ কযতে শযফে। কভোশনষ গোযশকেয নহযধেয
শেকোলে, গোযশকেয ফোমকোতষগত তথোমেয একটষ নহরষষ যফযশ কযফে। কভোশনষ এআ ধযনেয
তথোমেয ফষধশনেয জনোম গোযশকেয থেকে োযশনষক পষ নেমশয ধষকশয ংযকোলণ কযে।
২৩.৫ এআ চহকত
ো ষ োফশকোলযেয ভশধোমভে, গোযশক েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআনেয ফশআযে গোযশকেয
ফোমকোতষগত তথোম োযেযণেয জনোম ভোভতষ োযদশন কযছে।
২৩.৬ গোযশক এফং কভোশনষয ভধোমে টেরষপন কথকথন এফং মেকন োযকশয আরেকটোযনষক
মগশমগ কভোশনষ যেকযোড কযফে এফং শুঁচ (৫) ফছয যোমনোত ংযকোলণ কযশ ফে। এআ
যেকযোডষং একভশতোয কভোশনষয ভোতোতষ ষেফে গণোম কযশ ফে। গোযশক যেকযোডষং-এয কথকথন
চূডশনোত োযভশণ ষশফে গোযণ কযফে। এআ ধযনেয যেকযোডষং গোযশককে নহযধেয বষতোতষতে োযদশন
কযশ ফে।
২৩.৭ গোযশক োফসকশয কযছে মে কভোশনষ, চহকোতষয যোতশফরস যষচশরনশয উদোদেোমে, ভমে ভমে
গোযশকেয শথে যশযষ মগশমগ কযতে শযে।
২৩.৮ গোযশক োফসকৃতষ োযদশন কযছে মে কভোশনষ গোযশককে তশয ভনমগ অকযোলণ কযতে
শযে এভন কন ণোম ফশ যষলেফশয ফষণনেয ফশ ফশজশয গফেলণশয উদোদেোমে.ভম ভম টেরষপন,
পোমশকোষভষরষ, আরেকটোযনষক ভেআর (আ-ভেআর) কযতে শযে।

২৩.৯ গোযশক ভোভতষ োযদশন কযছেন মে কভোশনষ গোযশকেয ফোমকোতষগত তথোম, টোযেডষং তথোম,
গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট খরশয নথষ, মগশমগ এফং গোযশকেয শথে ভোযোকষত নোম
মেকন কষছহ যেকযোড যশখতে শযফে। এআ ধযনেয যেকযোড চহকত
ো ষ ভশোতষয য শুঁচ (৫) ফছয
যোমনোত ংযকোলণ কযশ ফে।
২৪. তৃতসম কোল তে োযদতোত তথোম
২৪.১ কভোশনষয মেফশআট, োরোমশটপযোভ, আরেকটোযনষক ভেআর (আ-ভেআর), পন কর এফং/থফশ
গোযশকেয শথে মগশমগেয নোম কন দোধতষ, োযবশআডেড কনোটেনোট, তৃতসম কোলেয যষলেফশ
এফং/থফশ মেফশআটেয রষঙোক আতোমশদষ েফশ তৃতসম কোল নষয়নোতয
ো ণ কযে  োযদশন কযে। এআ
েফশগহর হধহভশতোয কভোশনষয গোযশকদেয হফষধশযোথে োযদশন কযশ ম।
২৪.২ কভোশনষ এতদোফশযশ ঘলণশ কযছে মে কন তৃতসম কোলেয তথোম কভোশনষ তশয
গোযশকদেয কশছে কভোশনষয কোল থেকে কন সভশফদোধতশ এফং ংধন ছশডশআ শঠশন য়।
ভোত গোযশক একআ তৃতসম কোলেয তথোম েয়ে থশকেন। তদহযষ, কভোশনষ ঘলণশ কযছে মে তৃতসম
কোলেয তথোম কনযূ োযকোযষমশ এফং/থফশ ফষোরেলণ এফং/থফশ ভোশদনশয ছশডশআ শঠশন য়।
তৃতসম কোলেয শআট এফং/ থফশ যষলেফশ এফং/ থফশ গোযশকদেয হফষধশযোথে তৃতসম কোলেয দোফশযশ
োযদতোত মেকন ধযনেয তথোম কভোশনষয মেফশআট, োরোমশটপযোভ, আভেআর, পন কর এফং/
থফশ নোম কন দোধতষয ভশধোমভে গোযশককে দষরে, েআ তথোমেয বষতোতষতে কন োযকশয
রকশন, কোলতষ, খযচ ফশ ফোমমেয জনোম কভোশনষ দশমস থশকফে নশ (এয ভধোমে থশকতে শযে কন
যোথনৈতষক কোলতষ, অযোথষক কোলতষ ফশ নোম কন রকশন, থফশ টশযোনবশয এয রকশন,
োযপষট, ফোমফশয কোলতষ ফশ ভশনশনষ)
২৪.৩ তৃতসয় কোল থেকে োযশোত তথোম ফষনষমগেয যশভযো ফশ ফষনষমগেয হশযষ ফশ
পষনশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয রেনদেনেয জনোম োযোতশফ ফশ নহযধ ষশফে গণোম কযশ উচষত নম।
২৪.৪ কভোশনষ কনবশফেআ তৃতসম কোলেয দেমশ কন ণোম, ফষলমফোত,হ তথোম ফশ যষলেফশ
নহভদন কযে নশ।
২৪.৫ কভোশনষ তৃতসম কোলেয দোফশযশ োযদতোত কন তথোম এফং/থফশ যষলেফশয মথশযোথতশ,
উমহকত
ো তশ, ভোূযোণতশ ফশ ফোমফশযষকতশয নষোচমতশ দেম নশ। তৃতসম কোলেয দোফশযশ োযদতোত তথোম
এফং/থফশ যষলেফশগহরষ হধহভশতোযআ তথোম ষেফে ফষফেচষত এফং কভোশনষ কন দশম নষতে
ফষেলবশফে োফসকৃতষ োযদশন কযছে। তৃতসম কোলেয যষলেফশ ফোমফশযকশযস গোযশকেযশ (মেফশআট
এফং/থফশ তথোম এফং/থফশ যষলেফশগহরষয ভধোমে সভশফদোধ নম) এফ যষলেফশ তশদেয নষজেদেয
ঝহুঁকষতে ফোমফশয কযফে।
২৫. অভশদেয শথে মগশমগ ফষলয়ক ফষজোঞোতষ
২৫.১ নোমথশয় কভোশনষয োযমজন নশ রে, এআ চহকোতষয ধসনে গোযশক এফং কভোশনষয ভধোমে
মেকন নটষ, নষযোদেনশ, নহভদন, নহযধ এফং ফশ নোমশনোম মগশমগ োযধশনত আরেকটোযনষক
ভেআর (আ-ভেআর) এয ভশধোমভে ঘটফে। মদষ গোযশক আরেকটোযনষক ভেআর (আ-ভেআর) ফোমফশয কযতে
নশ চশম, তফে ে নষফনোধষত চষঠষয ভশধোমভে রষখষতবশফে মগশমগ কযতে শযে। মেকন চষঠষ

ফোমআ চহকত
ো ষয োযথভ ৃলোঠশম োযদযোষত কভোশনষয নষফনোধষত ঠষকশনশম থফশ কভোশনষ কযোতৃক
গোযশককে নষযোদষলোট কযে দেয়শ কন ঠষকশনশয় শঠশতে ফে। চষঠষতোযেয কোলেতোযে মেকন নটষ,
নষযোদেনশ, নহভদন, নহযধ এফং/থফশ নোম কন মগশমগ, কভোশনষয চষঠষ শমশয যে
কশযোমকয ফে।
২৫.২ গোযশক এতদোফশযশ োফসকশয কযে মে উযেয ২৫.১ ধশযশ নহশযে নষফনোধন পযোভ ূযণ কযশয
ভয় গোযশক কযোতৃক োযদতোত আরেকটোযনষক ভেআরে (আ-ভেআর) কভোশনষ গোযশকেয শথে
মগশমগ কযফে। গোযশক অয োফসকশয কযে মে তষযষকোত আরেকটোযনষক ভেআর (আ-ভেআর)
থশকরে তষনষ তশ ফষরভোফে কভোশনষকে ফষত কযফেন।
২৫.৩ গোযশকেয শথে মগশমগেয নোম কন উশম নষযোদষলোট কযশয ধষকশয কভোশনষ
ংযকোলণ কযে।
২৫.৪ কভোশনষ যশযষ গোযশকেয োরোমশটপযোভ থেকে উতোতরনেয নহযধ গোযণ কযফে।
কভোশনষয উতোতরনেয দোধতষ ভেনে চরশয জনোম গোযশককে অয নথষ যফযশ কযশয নহযধ
কযশ তে শযে। কভোশনষ োরোমশটপযোভ থেকে উতোতরনেয নহযধ গোযণ নশ কযশয ধষকশয
ংযকোলণ কযে। কভোশনষ গোযশককে োযশঙোগষক উতোতরনেয নহযধেয পযোভ অকশযে জভশ
দেমশয নহযধ কযতে শযে। এআ পযোভ  উতোতরনেয নহযধ এগষমে মশমশয জনোম
োযমজনসম নথষতোযেয তশরষকশ য়েফশআটে গোযশকেয জনোম জরবোম  উনোভহকোত।
২৫.৫ এআ চহকত
ো ষয ধসনে মেকন ভম মেকন ফৈধ ফোমকোতষকে কভোশনষয ধষকশয 
দশয়ফদোধতশ োতশনোতয এফং/থফশ োথশনশনোতয কযশ মেতে শযে।
২৬. টোযেডষং ফেনষপষট
২৬.১ োযমজোম নষমভ  ফষধষ নহমশয়স, কভোশনষ তশয গোযশকদেয নষযোদষলোট ভমে টোযেডষং
ফেনষপষট োযদশন কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে।
২৬.২ এআ ধযনেয টোযেডষং ফেনষপষটেয ফষজোঞোতষ এফং এ ংকোযশনোত নষয়ভ  যোতশফরস মেফশআটে
োট কযশ ফে। এটষ োলোট মে টোযেডষং হফষধশগহরষ ঐচোছষক, এফং গোযশককে টোযেডষং ফেনষপষটেয
যোতশফরস গোযণ কযতে ফে, মশয পরে কভোশনষ টোযেডষং ফেনষপষট োযদশন কযতে শযফে।
২৬.৩ গোযশক োফসকশয কযছে মে কভোশনষয দোফশযশ গোযশককে োযদতোত মেকন টোযেডষং
ফেনষপষট, োরোমশটপযোভে এফং/থফশ গোযশকেয উতোতরনমগোম আকোমহআটষ থেকে অরশদশ নোম মেকন
উমহকত
ো ভশধোমভে দৃোমভশন থশকফে।
২৭. বষমগ যষচশরনশ দোধতষ
২৭.১ মে কন বষমগ কভোরশমেনো ডষশযোটভেনোটেয এআ আভের োমশডোযেে
compliance@forexmart.com- এ শঠশতে ফে মশ কভোশনষয একটষ োফতনোতয
ো ফষবশগ। কভোরশমেনো
ফষবশগ বষমগেয তদনোত কযফে এফং যোফচোচ অট (৮) োতশেয ভধোমে গোযশকেয বষমগেয
উতোতয দষফে।

২৭.২ গোযশক মেফশআট থেকে "বষমগ যষচশরনশ দোধতষ" মশচশআূযোফক গোযণ কযছে। এআ
দোধতষটষ মেফশআটে ফষোতশযষতবশফে উরোরেখ কযশ মেছে এফং ভোত গোযশকেয জনোম উনোভক
হ ত
ো ।
২৮. শধশযণ ফষধশন
২৮.১ গোযশক োফসকশয কযছেন মে কভোশনষ ফশ তশয কোল থেকে এআ চহকোতষতে ভোভতষ োযদশনেয
জনোম কনযূ উোকশনষ  োযযচনশ দেয়শ য়নষ।
২৮.২ মদষ গোযশক একশধষক ফোমকোতষ ম, তশরে চহকত
ো ষয ধসনে গোযশকেয ফশধোমফশধকতশ মথ 
একশধষক ফে এফং গোযশকেয চহকত
ো ষয মেকন উমহকোত ফষলয় এক ফশ একশধষক ফোমকোতষদেয
উরোরেখ কযে কশযোমকয ফে। গোযশক মদষ একশধষক ফোমকোতষ য় তফে একজনকে দেমশ কন
তযোকফশণস ফশ নোমশনোম নটষ, কর ফোমকোতষকে দেমশ মেছে ফরে গণোম ফে। একধষক ফোমকোতষয
গোযশকেয ভধোমে একজনেয দোফশযশ োযদতোত মে কন যোডশয এফং/থফশ নষযোদেনশ গোযশক গঠনকশযস
কর ফোমকোতষয দোফশযশ দেমশ মেছে ফরে গণোম কযশ ফে।
২৮.৩ মদষ এআ চহকত
ো ষয কন ফষধশন মে কন ভম, ফৈধ এফং/থফশ ফশতষর এফং/থফশ কন
ফৈধ োযফষধশনেয ধসনে োযমগমগোম নশ য় তফে চহকোতষয েআ ফষধশন কন কোলেতোযে োযয়গ
কযশ ফে নশ।
২৮.৪ গোযশক  তশয কোল থেকে ভোত রেনদেন োযমজোম োযফষধশন শেকোলে তে ফে।
োযমজোম োযফষধশনেয ঙোগে ঙোগতষ যেখে কভোশনষ মেফ ফোমফোথশ গোযণমগোম ভনে কযে তশ
গোযণ ফশ ফশদ দেমশয ধষকশয ংযকোলণ কযে। এযকভ মে কন ফোমফোথশ এফং ভোত োযমজোম
োযফষধশন শরন কযশ গোযশকেয জনোম ফশধোমতশভূরক।
২৮.৫ কভোশনষ মশতে এআ ফযোতভশন চহকত
ো ষয ধসনে মথশমথবশফে তশয দশমষতোফগহরষ ূযণ কযতে শযে
েজনোম গোযশক মহকত
ো ষঙোগতবশফে ভোত োযমজনসম ফোমফোথশ (উযকোত ফষধশনগহরয উয
কন োযকশয বহর ধশযণশ ফোমতসত  ভোত োযমজনসম নথষয োযদশন কযশ ) গোযণ কযফে।
২৮.৬ ফযোতভশন নষমভ  যোতশফরস নহযণ কযে কভোশনষ যষচশরষত পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয
ফশজশযে ফষনষমগ  রেনদেনেয জনোম কশযোমকয এফং যোতশফরস ভোযোকষত ফষোতশযষত তথোমেয
ফোথশন, এফং কভোশনষয কশযোমকরশ ভোযোকষত নোমশনোম তথোম কভোশনষয ভেআন য়েফেআজে
যয়েছে। এটষ মেকন ফোমকোতষ এফং অআনস তোতশয জনোম উনোভহকত
ো ।
২৮.৭ গোযশক োফসকশয কযছে এফং ফহঝতে শযছে মে কভোশনষয দশোতযষক বশলশ চোছে আংযেজষ
বশলশ এফং কভোশনসয নসতষ এফং এয কশযোমকোযভ ভোযোকে ফ তথোম এফং যষচষতষ যোফদশ
মেফশআট শয়শ মশফে। এটশ োলোট মে কভোশনষ নষযোদষলোট দেে ফষণন এফং োযচশযভূরক
উদোদেোমে নোমশনোম োযশঙোগষক ডভেআন (মেফশআট) নষফনোধন এফং যষচশরনশয ধষকশয ংযকোলণ
কযে, মেখশনে আংযেজস বশলশ ফোমতসত নোম কন বশলশম গোযশক এফং ভোবশফোম গোযশকেয তথোম এফং
যষচষতষ যমেছে।
২৮.৮ কভোশনষ মে কন ভম এআ চহকত
ো ষয ধসনে তশয মেকন ফশ ভোত ধষকশয, হফষধশ
ফশ ফশধোমফশধকতশ ফশ ভোূযণ
ো চহকত
ো ষয কশযোম ভোশদন শেকোলে গোযশকেয কশছে নেয (১৫)
কশযোমদষফ ূযফ
ো ে রষখষত নটষ োযদশন কযে তৃতসম কোলেয কশছে ফষকোযষ, োথশনশনোতয, ফযশদোদ ফশ
নফশমন কযতে শযে। কভোশনষ কন সভশফদোধতশ ছশড়শআ তৃতসয় কোলেয শথে কভোশনষয

একসবূতকযণ ফশ ধষগোযণ, কভোশনষয হনযোগঠন, কভোশনষয ভশোতষ ফশ ফোমফশয ভোত ং ফশ
কভোশনষয ভোদ ফষকোযম ফশ োথশনশনোতয কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে।
২৮.৯ গোযশক ভোভতষ োযদশন কযছে এফং ফহঝতে শযছে মে, উযেয ধশযশ ২৮.৮ এ ফযোণষত
োথশনশনোতয, নষমগ ফশ নতহনতোফেয কোলেতোযে, নেয (১৫) কশযোমদষফেয নটষ োযদশন শেকোলে
কভোশনষ ভোত গোযশকেয তথোম (এয ভধোমে কন সভশফদোধতশ ছশডশ থশকফে ফোমকোতষগত তথোম,
যেকযোডষং, চষঠষতোয, ডষউ ডষরষজেনো এফং গোযশক নশকোতকযণ নথষ, পশআর এফং যেকযোড, গোযশকেয
টোযেডষং ষোটযষ) োযকশ এফং/থফশ োথশনশনোতয কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে। গোযশক অয
ভোভতষ োযদশন কযছে  ফহঝতে শযছে মে গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোট এফং োযমজন নহমশমস
গোযশকেয যোথ োথশনশনোতয কযশয ধষকশয কভোশনষ ংযকোলণ কযে।
২৮.১০ গোযশক তশয চহকত
ো ষয ধসনে গোযশকেয ধষকশয ফশ ফশধোমফশধকতশগহরষ নোমথশয় োথশনশনোতয,
ফযশদোদ, চশযোজ, নফশয়ন কযতে শযে নশ।
২৯. োযমজোম অআন  ফষচশযফোমফোথশ
২৯.১ ফযোতভশন চহকত
ো ষটষ েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআনেয অআন নহশযে যষচশরষত, ফোমশখোমশ এফং
ফঝশন ফে। ফযোতভশন চহকোতষয শথে ফশ এয শথে ভোযোকষত কন ফষযধ শযোযষক চহকত
ো ষ
দোফশযশ শনোতষূযণ
ো বশফে ভশধশন কযশ নশ গেরে, েকোলেতোযে েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআনেয অআন
নহশযে উকোত ফষযধ নষলোতোতষ কযশ ফে।
২৯.২ উবম কোলআ ভোভতষ োযদশন কযছে মে এআ চহকোতষয নষয়ভ এফং যোতশফরসয মে কনটষ
ভোূযোণ ফশ অংষকবশফে েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআনেয োযচরষত কন নষয়ভ এফং/থফশ
অআনেয ফষযধস োযভশণষত রে, এআ চহকত
ো ষয ফশকষ ভেমশদেয ফৈধতশ ফষরভোফে কশযোমকয এফং
ফশতষর য়ে মশফে।
৩০. ফোমফশয ফষধষনষলেধ
৩০.১ কভোশনষয যষলেফশ নষভোনরষখষত ফোমকোতষদেয কোলেতোযে কশযোমকয ফে নশঃ
ক) মে ফোমকোতষয ফয় ১৮ ফছযেয কভ ফশ কন ফোমকোতষ মে দেে ফফশ কযছেন ে দেেয অআন
নহমশয়স োযশোতফয়োক য়নষ ফশ মে ফোমকোতষ অআনষবফে ফৈধ নশগযষক নয় ফশ মে ফোমকোতষ ভশনষকবশফে
হোথ নয়;
খ) কন ফোমকোতষ মে দেে ফফশ কযে েখশনে এআ ধযনেয ফষতযণ ফশ ফোমফশয োথশনসম অআন ফশ
োযফষধশনেয যষনোথস রে।
৩১. গোযশকেয ঘলণশ
৩১.১ ংোরষলোট নষমভ  যোতশফরস গোযণূযফ
ো ক, গোযশক অনোতযষকবশফে ঘলণশ কযছেন মে:



তষনষ ফযোতভশন নষমভ  যোতশফরসয হয শঠ কযেছেন, হযহযষ ফহঝতে েযেছেন এফং
গোযণ কযেছেন;



তষনষ নষভোনরষখষত নথষগহর ভোূযোণ শঠ কযেছেন, ভোূযোণযূে ফহঝতে েযেছেন এফং গোযণ
কযেছেন, মশ মেফশআটে যোফদশ উনোভক
হ োত, মশয শথে তষনষ ভোূযণ
ো এফং নষঃযোতবশফে ভোভতষ
োযদশন কযছেনঃ :
যোডশয কশযোমকয কযশয নসতষভশরশ;
োফশযোথগত দোফনোদেয নসতষভশরশ;
ঝহুঁকষ ংকোযশনোত নসতষভশরশ;
বষমগ যষচশরনশ দোধতষ;
রষবশযেজ এফং ভশযোজষন ংকোযশনোত নসতষভশরশ;
গনসয়তশ নসতষভশরশ।
তষনষ পন ফশ ফোমকোতষগত োযতষনষধষ, পোমশকোষভষরষ, োফমংকোযষম কর, আরেকটোযনষক ভেআর (আভেআর) ফশ নোম কন পন, আরেকটোযনষক ফশ ডষজষটশর ভশধোমভে কভোশনষ োযদতোত যশযষ
ফষজোঞশনে ভোভতষ োযদশন কযছেন;
তশয ফম ১৮ ফছযেয ফেষ এফং তশয জোঞশন এফং ফষোফশ নহমশমস, নষফনোধন পযোভে োযদতোত
তথোম এফং অফেদন পযোভেয শথে যফযশকৃত নোমশনোম নথষতোয ঠষক, ভোূযণ
ো এফং
ফষবোযশনোতষকয নম এফং তষনষ নষফনোধন পযোভে দেমশ ফষফযণ ফশ তথোমেয মে কন যষফযোতন
ভোযোকে কভোশনষকে ফষত কযফেন;
তষনষ োফসকশয কযছেন মে কভোশনষয দেমশ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে যোডশয দেফেন,
কভোশনষ গোযশকেয কোলে এজেনোট ফশ োযষনোষশর ষেফে কশজ কযফে। কভোশনষ নোম
তোতশয কশছে কশযোমকয কযশয জনোম যোডশয গোযণ ফশ োযেযণ কযফে থফশ নষজেয
োমশকশউনোটেয বষতোতষতে োযষনোষশর ষশফে যোডশযগহরষ কশযোমকয কযফে। গোযশক গোযণ
কযছে এফং োফসকশয কযছে মে একোষকষউন বেনোমহ একটষ যেগহরেটেড ভশযোকেট ফশ একটষ
ভশরোটষরোমশটেযশর টোযেডষং পোমশষরষটষ (এভটষএপ) ফশ একটষ যগোমশনশআজড টোযেডষং পোমশষরষটষ
(টষএপ) ষেফে কশজ কযে নশ;
তষনষ তশয ভট অযোথষক ঙোগতষ ফষফেচনশ কযে মহকত
ো ষঙোগতবশফে ফষনষমগেয যষভশণ ফেছে
নষমেছেন,
তষনষ ভোভতষ োযদশন কযছেন মে কভোশনষয কশছে োতশনোতযকৃত যোথ একচেটষমশবশফে
গোযশকেয ভশরষকশনশধসন। এআ যোথ মেকন োযকশয ধষকশয, চশযোজ, ঙোগসকশয এফং/থফশ
নোম কন ঝশভেরশ ভহকোত এফং কন ফৈধ কশজ ফশ কন যশধভূরক কশযোমকরশ ফশ
ণোম থেকে োযতোমকোল ফশ যকোলবশফে উশযোজনকৃত নয় ;
গোযশক হধহভশতোয নষজেয কোল থেকে কশজ কযে এফং কন তৃতসম ফোমকোতষয োযতষনষধষ ফশ
টোযশোটষ ষশফে নম, মদষ নশ কন তৃতসয় ফোমকোতষ, নথষ এফং/থফশ শমশয প োমশটযোনষ
কভোশনষয নহভতষ শেকোলে, তশকে োযতষনষধষ এফং/থফশ টোযশোটষ ষশফে কশজ কযতে
নষয়গ কযে;
গোযশক ফহঝতে শযছে, গোযণ কযছে এফং ভোভতষ োযদশন কযছে মে কভোশনস এআ ধশযশটষয
ধশযশ (i) এফং (ii) এয ধসনে োযশোত মে কন যষভশণ যোথ যেভষটশয (ফশ ফেনষপষষয়শর
ভশরষক) কে পেযত/পেযত দেমশয ধষকশয ংযকোলণ কযে। একোলেতোযে মথেলোট োযভশণ
থশকতে ফে মে এআ যোথ যশযষ থফশ যকোলবশফে কন ফৈধ কশজ এফং/থফশ
কন যশধভূরক কোযষমশকরশেয পরে োযশোত এফং/থফশ কন তৃতসম কোলেয যোথ এফং
গোযশক েআ যোথ অয়েয উৎ ভোযোকে যোমশোত ফোমশখোমশ দষতে শযেনষ। েকোলেতোযে























গোযশক ভোভতষ োযদশন কযছে মে কভোশনষ গোযশকেয টোযেডষং একশউনোটে কযশ ভোত এফং
মেকন ধযনেয ূযফ
ো ফযোতস রেনদেন ফশতষর কযতে শযে এফং ২০.৪ ধশযশ নহমশমস চহকত
ো ষটষ
ফশতষর কযতে শযে। এআ ধযনেয ঘটনশয কোলেতোযে কভোশনষ নষজেকে যকোলশ কযশয জনোম
গোযশকেয ফষযহদধ
ো ে কর োযকশয এফং মেকন অআনষ দকোলে নেমশয ধষকশয
ংযকোলণ কযে এফং গোযশকেয দোফশযশ এআ ধযনেয ঘটনশয পরে কভোশনষ োযতোমকোল ফশ
যকোলবশফে কোলতষগোযোত রে কোলতষূযণ দশফষ কযতে শযফে;
গোযশক কযোতৃক কভোশনসয কশছে োতশনোতযষত মেকন নথষয তোমতশ এফং ফৈধতশয
নষোচমতশ গোযশক োযদশন কযছে;
তষনষ নষয়ভষতবশফে আনোটশযনেট োমশকোে কযতে শযেন এফং ভোভতষ োযদশন কযছে মে
কভোশনষ তশকে চহকত
ো ষ োযণমনকশযস নথষ, থফশ ফষনষমগেয োযকৃতষ এফং ঝহক
ুঁ ষ ভোযোকে
তথোম, মেফশআট ফশ োরোমশটপযোভে োট কযতে শযফে থফশ আরেকটোযনষক ভেআরেয (আভেআর) ভশধোমভে শঠশতে শযফে। গোযশক োরোমশটপযোভেয ভশধোমভে টোযেড যষযোটষং-এয
ফষধশনেয োযতষ ভোভতষ োযদশন কযছে । গোযশকেয আচোছশনহমশয়স তষনষ আরেকটোযনষক ভেআর (আভেআর), পোমশকোষভষরষ ফশ রষখষত কশগজ ডশকমগে এআ যষযোট শঠশনয জনোম নহযধ
কযতে শযেন। কভোশনষ গোযশককে মেফশআট ফশ টোযেডষং োরোমশটপযোভ এফং আরেকটোযনষক
ভেআর (আ-ভেআর) শঠষমে এআ চহকোতষয মেকন ংধনেয ফষলমে জশনশফে, মশয ভধোমে
যয়েছে কন পষ ফশ খযচ ফশ কনোটয
ো োমশকোট োেষপষকেন থফশ ণোম  যষলেফশ ংকোযশনোত
ফষলয় ফশ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট ংকোযশনোত ফষলয় থফশ গোযশকেয টোযেডষং োমশকশউনোটেয
পষচশয। যদষকে, গোযশক এআ ধযনেয যষফযোতনগহরষতে ভোভত কষনশ ফশ চহকত
ো ষটষ ফশতষর
কযতে চশম কষনশ এফং যষফযোতনটষ গোযণ কযফে কষনশ ে ফষলয়ে কভোশনষকে ফষত
কযফে।

