
ইন্সটাফরেক্স এে অর্ থ পাচাে বিরোধী নীবি 

ইন্সটাফরেক্স আর্থ িক অপোধ ঠেকারে করোে ভারে প্রর্েশ্রুর্েেদ্ধ। আমারেে প্রধান অগ্রার্ধকাে হল ঝ ুঁ র্কে উপে ঠ াে েৃষ্টি 

োখা, র্েধান লঙ্ঘন প্রর্েরোধ কো এেং আর্থ িক অপোরধে সারথ  র়্িে গ্রাহক ো ঠলনরেরনে ঠেরে সহায়ো না কো। 

অর্ থ পাচারেে বিরুরে আইনসমূহ 

অথ ি পাচাে প্রর্েরোধ কোে  নয, অথ ি ঠলন ঠেনকােী সংস্থাগুর্ল অথ ি পাচাে র্েরোধী আইন ঠমরন চলরে োধয, গ্রাহকরেে 

পর্েচয় যাচাই কেরে এেং অথ িপাচাে প্রর্েরোরধ কা  কো সেকার্ে এেং আর্থ িক সংস্থাগুর্লরক সহায়ো কেরে োধয। 

ইন্সটাফরেক্স অথ ি পাচাে ঠেকারে এেং সন্ত্রাস োেী কায িক্ররম অথ িায়রনে র্েরুরদ্ধ আইন ঠমরন চলাে  নয প্ররয়া নীয় সের্কছু 

করে থারক। 

গ্রাহরেে পবেচয় যাচাইেেণ পেবি 

এই পদ্ধর্েষ্টট র্ের্ভন্ন ধেরনে অ-োর্নজ্ যক কায িক্ররমে সময়, আমারেে র্েরেষজ্ঞরেে দ্বাো পয িরেেণ এেং গ্রাহক যাচাই সংক্রান্ত 

আইন ঠমরন চলাে অংে র্হরসরে সম্পার্েে হয়। আমারেে গ্রাহকরেে েনাক্ত কেরে, ইন্সটাফরেক্স আপনাে কারছ েযজ্ক্তগে 

েথয চাইরে পারে এেং আমারেে র্েরেষজ্ঞরেে দ্বাো তের্ে একষ্টট যাচাইকেণ েযেস্থা েযেহাে করে এই েরথযে যথাথ িো র্নজ্িে 

কোে  নয পেরেপ র্নরে পারে। এই প্রজ্ক্রয়াষ্টট সম্পন্ন কেরে করয়ক কম ির্েেস সময় লাগরে পারে। 

প্রর্েষ্ঠান ঠয ঠকারনা গ্রাহরকে আর্থ িক ঠলন ঠেন স্থর্গে কোে অর্ধকাে সংেেণ করে, যর্ে ো  অথ ি পাচারেে সারথ সম্পর্কিে

ো ঠেআইর্ন র্হসারে র্েরের্চে হয়। 

আবর্ থে লেন লেরনে জনয প্ররয়াজনীয় ির্য 

অথ ি স্থানান্তরেে ঠেরে, ঠয অথ িপ্রোন েযেস্থাে মাধযরম এষ্টট গহৃীে হরয়র্ছল, ঠসই একই েযেস্থাে মাধযরম অযাকাউন্ট ঠথরক অথ ি 

উরতালন কো ঠযরে পারে । অথ ি  মাোন এে ঠেরে, ঠপ্রেরকে নাম অেেযই আমারেে ঠেকরডি থাকা গ্রাহরকে নারমে সারথ 

হুেহু র্মলরে হরে। অথ ি উরতালরনে ঠেরেও একই নীর্ে ঠমরন চলা হরে। যর্ে ওয়যাে ট্রান্সফারেে মাধযরম অথ ি  মা কো হয়, 

েরে ঠযই েযাংঠেে অযাকাউন্ট ঠথরক অথ ি এরসরছ, শুধ মাে ঠসই অযাকাউন্ট ঠথরক ওয়যাে ট্রান্সফারেে মাধযরম উরতালন কো 

যাবে। যর্ে ইরলকট্রর্নক কারেজ্ন্স ট্রান্সফারেে মাধযরম অথ ি  মা কো হয়, েরে ঠয র্সরেরমে মাধযরম এেং ঠয অযাকাউন্ট ঠথরক 

 মা কো হরয়রছ, শুধ মাে ঐ অযাকাউরন্ট ইরলকট্রর্নক কারেজ্ন্স ট্রান্সফারেে মাধযরম উরতালন কো যাবে। 

েম থচােী প্রবিক্ষণ 

আমারেে সকল োর্য়ত্বেে কম িচােী এএমএল প্রর্েেণ সমূ্পণ ি কো সহ, েছে েযাপী র্ের্ভন্ন প্রর্েেণ কায িক্ররম অংেগ্রহণ করে। 

আপনাে যর্ে ঠকান জ্ জ্ঞাসা থারক, অন গ্রহ করে ই-ঠমইরলে মাধযরম আমারেে সারথ ঠযাগারযাগ করুন: 
compliance@c.instaforex.com


