
গ োপনীয়তোর নীতত 

এই গ োপনীয়তোর  নীতত https://www.instaforex.com/ ওযয়বসোইটযে েভোর েযর। 

নীততমোলো :  

এই নীততর উযেশ্য হল গেোম্পোতন েখন, গেন, এবং েীভোযব  আপনোর সোযে সম্পতেিত তেয (“বযক্তি ত 

গেটো”) প্রক্তিয়ো েযর েোযে তো বযোখযো েরো। এটট আপনোর তবতিবদ্ধ অতিেোর সম্পযেি গুরুত্বপূর্ ি তেয 

প্রদোন েযর৷  আমোযদর সোযে আপনোর গে গেোযনো চুক্তির শ্তিোতদ ওভোররোইে েরো এই নীততটটর উযেযশ্য 

নয়, তেংবো আপনোর গেটো সুরক্ষো আইযনর অিীযন  অতিেোর সম্পযেি আযলোচনো েরোও নয় । 

এই নীততযত, আপনোর গেটোযে েখনও েখনও "বযক্তি ত গেটো" বো "বযক্তি ত তেয" বলো হয়। আমরো 

েখনও েখনও সক্তিতলতভোযব আপনোর বযক্তি ত গেটো পতরচোলনো, সংগ্রহ, সুরক্ষো এবং সঞ্চয় বো এই 

জোতীয় বযক্তি ত গেটো "প্রযসতসং"  এর গক্ষযে এই জোতীয় পদযক্ষযপর েেো উযেখ েরযত পোতর। 

এই নীততর উযেযশ্য হযলো আপনোর বযক্তি ত তেয রক্ষো েরো  , বযক্তি ত গেটো বলযত আপনোর সোযে 

সম্পতেিত গেযেোন তেয গবোঝোয় েো আপনোযে শ্নোি েযর বো শ্নোি েরযত পোযর এবং এযত অন্তভুিি, 

উদোহরর্স্বরূপ, আপনোর নোম, টিেোনো এবং সনোিেরর্ নম্বর। 

আযবদন 

 

ইন্সটোফযরযে এেটট অযোেোউন্ট গখোলোর জনয, আপনোযে প্রেযম গেতেং অপোযরশ্ন পতরচোলনোর জনয 

চুক্তির শ্তিোবলী গমযন তনযত হযব। তোরপযর, আপনোযে অবশ্যই তনবন্ধন ফম িটট পূরর্ েরযত হযব েোর 

জনয অযোেোউযন্টর আপনোর  বযক্তি ত তববরর্ এবং আপতন গেোম্পোতনর সোযে গে অযোেোউন্ট খুলযেন 

তোর সমস্ত প্রযয়োজনীয় তেয । আযবদনপেটট পূরর্ েরোর মোিযযম আপনোযে বযক্তি ত তেয গদওয়োর 

জনয অনুযরোি েরো হযে েোযত গেোম্পোতন আপনোর আযবদযনর মূলযোয়ন েরযত এবং আতে িে পতরযেবোর 

তবিোন তনয়ন্ত্রর্েোরী আইন ও প্রতবিোন গমযন চলযত সক্ষম হয়। গেোম্পোতনর পতরযেবো সম্পযেি আপনোর 

সোযে গেো োযেো  েরযতও এই তেয বযবহোর েরো হয়। 

 

বযক্তি তভোযব সনোিেরর্ তেয 

 

আমরো শুিুমোে পতরসংখযোন ত উযেযশ্য এবং গেোম্পোতনর তবপর্ন প্রচোরোতভেোন উন্নত েরোর প্রয়োযস 

এবং আপনোর দ্বোরো ইততমযিয  ৃহীত শ্তিোবলী দ্বোরো অনুযমোতদত পতরমোযর্ তৃতীয় পযক্ষর সোযে 

বযক্তি তভোযব সনোিেরর্যেো য তেয ভো  েতর। এই তেয অন্তভুিি রযয়যে বযক্তি ত তববরর্ গেমন নোম, 

টিেোনো, জন্ম তোতরখ, গেো োযেোয র তববরর্, েম িসংস্থোযনর তববরর্, সম্পদ এবং দোয় এবং অনযোনয 

প্রযয়োজনীয় আতে িে তেয তেন্তু মোতন রোখযবন গে শুিুমোে এই তযেযর  মযিযই আমরো  সীমোবদ্ধ নই । 

সমযয় সমযয় আমরো আপনোর েোযে আমোযদর পতরযেবোগুতল উন্নত েরযত সোহোেয েরোর জনয আরও 

তযেযর অনুযরোি েরযত পোতর। 

 



এযজন্ট 

 

আমরো আপনোর অযোেোউযন্ট জমো এবং উযতোলযনর জনয এেটট েোেি-প্রযসতসং গেোম্পোতন বযবহোর েতর। 

এই গেোম্পোতন আপনোর অযোেোউযন্ট জমো এবং উযতোলন প্রক্তিয়োেরযর্র সোযে সম্পতেিত উযেযশ্য 

বযক্তি তভোযব শ্নোিযেো য তেয িযর রোখযব, গশ্য়োর েরযব, সঞ্চয় েরযব বো বযবহোর েরযব। 

 

েোেি প্রযসতসং গেোম্পোনী উপযরোতেতখত উযেযশ্য েুক্তিসঙ্গতভোযব প্রযয়োজনীয় েতক্ষর্ পে িন্ত 

বযক্তি তভোযব শ্নোিযেো য তেয সংরক্ষর্ েরযব। 

  

আপনোর অযোেোউন্ট গেযে জমো এবং উযতোলন প্রক্তিয়ো েরোর জনয গেোম্পোতন েোেি প্রক্তিয়োেরর্ 

গেোম্পোতনযত এই িরযনর বযক্তি তভোযব সনোিযেো য তেয স্থোনোন্তর েরযব। অতএব এর অে ি হযলো এই গে 

,আপতন এতদ্বোরো গেোম্পোতনর সোযে আপনোর অযোেোউযন্ট অে ি জমো  এবং  উযতোলন প্রক্তিয়ো েরোর জনয 

বযক্তি তভোযব সনোিযেো য তযেযর এই িরযনর স্থোনোন্তর েরযত সিতত তদযেন। 

গ োপনীয়তো 

 

আপনোর প্রদত গেযেোন বযক্তি ত তেয গ োপনীয় তহসোযব তবযবতচত হযব এবং শুিুমোে গেোম্পোতন, এর 

সহযেো ী এবং এর বযবসোতয়ে অংশ্ীদোরযদর মযিয ভো  েরো হযব এবং গেোযনো তনয়ন্ত্রে বো আইতন 

প্রক্তিয়োর অিীযন বো শুিুমোে পতরসংখযোন ত পতরযেবো প্রদোনেোরী তৃতীয় পযক্ষর েোযে েোডো গেোযনো 

তৃতীয় পযক্ষর েোযে প্রেোশ্ েরো হযব নো গেোম্পোতন তোর তবপর্ন প্রচোরোতভেোন উন্নত েরযত, বো 

গেোম্পোতনর সটিে তবযবচনোর অিীযন উপেুি বযল মযন েরো হয় এমন গেোযনো পযক্ষর েোযে আপনোর 

অনুমতত সোযপযক্ষ এই তেয বযবহোর েরযব  । ওযয়বসোইট েযোতেং তসযেমগুতল আপতন গে পৃষ্ঠোগুতল 

অযোযেস েযরযেন, আপতন েীভোযব এই সোইটটট আতবষ্কোর েযরযেন, পতরদশ্ িযনর তিযেোযয়ক্তন্স এবং 

আরও অযনে তেেুর তববরর্ তদযয় গেটো সংগ্রহ েরযত পোযর। আপনোর েোে গেযে প্রোপ্ত তেয দ্বোরো আমরো 

আমোযদর ওযয়বসোইযটর তবেয়বস্তু উন্নত েরযত এবং আপনোর সোযে গেো োযেো  েরোর জনয, গেযেোযনো 

উপেুি উপোযয়, এবং আপনোর জনয েোে িেরী  হযত পোযর বযল আমরো তবশ্বোস েতর এমন গেোযনো তেয 

আপনোযে প্রদোন েরযত আমরো আপনোর তেয বযবহোর েতর । 

 

গিতেট তরযপোটটিং 

 

বযক্তি ত তেয গিতেট-তরযপোটটিং বো গরফোযরন্স এযজক্তন্সগুতলর েোযে বো গসই বযক্তি বো চুক্তির দ্বোরো তনতদিষ্ট 

েরো বযক্তির দ্বোরো অনুযমোতদত গে গেউ এই তেয প্রেোশ্ তেংবো বযবহোর  েরযত পোযর । 

 

চযয়স/অপ-আউট 



 

আপতন েতদ আর গেোযনো প্রচোরমূলে গেো োযেো  গপযত নো চোন, তোহযল আপতন প্রততটট গেো োযেোয  

অন্তভুিি তনযদিশ্োবলী অনুসরর্ েযর গসগুতল গ্রহর্ েরো গেযে অপ্ট আউট েরযত পোযরন৷ 

 

আপনোর বযক্তি ত তেয আমোযদর এযজন্ট/পতরযেবো প্রদোনেোরী নয় এমন গেোযনো তৃতীয় পযক্ষর দ্বোরো 

সংগ্রহ েরো হযল আপনোযে জোনোযনো হযব এবং তো তনক্তিত েরোর প্রযচষ্টো গেোম্পোনী চোলোযব, েোযত আপতন 

গসই পযক্ষর সোযে গসই তেয গশ্য়োর েরযবন তে নো গস তবেযয় আপনোর মতোমত গপশ্ন েরযত পোযরন ।  

 

েুতেজ 

 

েুতে হল এেটট গেোট গটেট ফোইল েো বযবহোরেোরীর েম্পম্পউটোযর গরেেি রোখোর উযেযশ্য সংরক্ষর্ েরো 

হয়। আমরো এই সোইযটর েুতে বযবহোর েযর আমোযদর সোইযট েোেোেোলীন আপনোর জমো গদওয়ো 

বযক্তি তভোযব শ্নোিযেো য তযেযর সোযে েুতেযত সঞ্চয় েরো তযেযর সোযে তলঙ্ক েতর। 

 

আমরো গসশ্ন আইতে েুতে এবং িমো ত েুতে উভয়ই বযবহোর েযর েোতে । আপতন আপনোর ব্রোউজোর 

বন্ধ েরযলও গসশ্ন আইতে েুতের গময়োদ গশ্ে হযয় েোয় নো। এেটট স্থোয়ী েুতে আপনোর হোেি ড্রোইযভ 

এেটট বতি িত সমযয়র জনয গেযে েোয়। আপতন সোিোরর্ত আপনোর ইন্টোরযনট ব্রোউজোযরর "সহোয়তো" 

ফোইযল গদওয়ো তনযদিশ্োবলী অনুসরর্ েযর অতবরোম েুতেগুতল সরোযত পোযরন৷ 

  

আমরো পতরসংখযোন ত উযেযশ্যর জনয  অতবরোম েুতে গসট েযর েোতে । অতবরোম েুতেজ আমোযদর 

বযবহোরেোরীযদর অবস্থোন এবং আগ্রহগুতলযে েযোে েরযত এবং লক্ষয েরযত এবং আমোযদর সোইযট 

আমোযদর পতরযেবোগুতলর অতভজ্ঞতো বোডোযত সক্ষম েযর। 

 

আপতন েতদ েুতেজ প্রতযোখযোন েযরন, তোহযল আপতন, আমোযদর তবযবচনোর তভততযত, এখনও, আমোযদর 

সোইট বযবহোর েরযত পোযরন। 

 

আমরো আপনোর গ োপনীয়তোযে সম্পূর্ িভোযব সিোন েতর এবং আপতন েীভোযব আপনোর পেন্দসতহত 

েুতে পতরচোলনো েরযত পোযরন গস সম্পযেি আপনোযে প্রোসতঙ্গে তেয এবং সরঞ্জোম সরবরোহ েযর েোতে । 

আপনোর বযক্তি ত তযেযর তনরোপতো এবং সুরক্ষো তনক্তিত  

 



সোইট বো পতরযেবোর বযবহোরেোরী বযক্তি  তহসোযব তনবন্ধন েরোর গক্ষযে আপতন গে বযক্তি ত তেয প্রদোন 

েযরযেন  তো তনবন্ধন তেয তহসোযব গের্ীবদ্ধ েরো হযয় েোযে । তনবন্ধন তেয অযনে উপোযয় সরুতক্ষত রোখো 

হয়।  তনবন্ধন তেয অযোযেস েরযত আপতন আপনোর পেন্দ মযতো এেটট পোসওয়োেি ততরী েরযত পোরযবন 

এবং শুিুমোে সোয  পোসওয়োেি দোডোই  আপনোর তযেয প্রযবশ্ েরো সম্ভম হযব  ৷ এই পোসওয়োেিটট 

এনক্তিপ্ট েরো েোেযব এবং েো শুিুমোে আপনোর েোযে েোেযব তেংবো আপতনই জোনযবন । দয়ো েযর এই  

পোসওয়োেি েোযরো েোযে তদযবন নো । তনবন্ধন তেয তনরোপযদ সুরতক্ষত সোভিোযর সংরক্ষর্ েরো হয় গেখোযন  

শুিুমোে অনুযমোতদত েমীরোই পোসওয়োযেির মোিযযম অযোযেস েরযত পোযর। গেোম্পোতন সমস্ত বযক্তি ত 

তেয এনক্তিপ্ট েরোর জনয েেোসোিয গচষ্টো েযর েোরর্ এটট গেোম্পোতনযত স্থোনোন্ততরত হয় এবং এইভোযব, 

অননুযমোতদত পক্ষগুতলযে এই িরযনর গেযেোন তেয গদখো গেযে তবরত রোখযত সমস্ত প্রযয়োজনীয় 

েোে িিম গ্রহর্ েযর েোযে ৷ 

 

প্রদত বযক্তি ত তযেযর গক্ষযে েো তনবন্ধন তেয নয়, গেোম্পোতন তনক্তিত েরোর জনয প্রযয়োজনীয় প্রযচষ্টো 

চোলোয় গে প্রদত এই িরযনর বযক্তি ত তেয, তনরোপদ সোভিোযরও েোযে এবং পোসওয়োযেির মোিযযম শুিুমোে 

অনুযমোতদত েমীযদর েোযে অযোযেসযেো য। এই তেয আপনোর দ্বোরো অনলোইন অযোযেস েরো েোযব নো; 

তোই, এই তেয গদখযত বো পতরবতিন েরোর জনয গেোযনো পোসওয়োেি তনব িোচন েরো হযব নো। 

 

বযক্তি তভোযব শ্নোিেরর্ তযেযর অযোযেস 

 

েতদ আপনোর বযক্তি তভোযব শ্নোিেরর্ তেয পতরবতিন হয়, গসযক্ষযে   আপনোযে অবশ্যই 

ওযয়বসোইযটর তনরোপদ এলোেোয় তো পতরবতিন েরযত হযব অেবো support@mail.instaforex.com-এ 

আমোযদর গ্রোহে সহোয়তো ইযমল েযর বো গেোম্পোতনর ওযয়বসোইযট গদওয়ো তেয বযবহোর েযর আমোযদর 

সোযে গেো োযেো  েযর আমোযদর জোনোযত হযব। 

 

বযক্তি ত তযেযর প্রক্তিয়োেরর্ এবং সংগ্রহ 

 

আমরো আমোযদর বযবসোতয়ে সম্পযেির পতরযপ্রতক্ষযত আমোযদর ওযয়বসোইট/প্ল্যোটফযম ির মোিযযম 

আমোযদর গ্রোহেযদর েোে গেযে তবতভন্ন িরযনর বযক্তি ত তেয সংগ্রহ ও প্রক্তিয়ো েতর। 

 

এেোডোও আমরো আমোযদর পতরযেবো প্রদোনেোরীযদর েোে গেযে বযক্তি ত গেটো সংগ্রহ এবং প্রক্তিয়ো েতর 

েো আমরো আইনত ভোযবই গ্রহর্  েতর এবং েো প্রক্তিয়ো েরোর অনুমতত গদওয়ো হযয় েোযে । 

  

আপতন েতদ এেজন সম্ভোবয গ্রোহে হন, অেবো এেজন গ্রোহযের গলনযদযন অ-গ্রোহে েোউন্টোরপোটটি হন 

(গেমন, অযোেোউন্ট বো অে িপ্রদোযনর অনুযমোদন (SWIFT দ্বোরো বো এর দ্বোরো নয় ) এবং ওভোর-দয-েোউন্টোর 

গলনযদন) বো সম্ভোবয তনরোপতো প্রদোনেোরী (গেমন,  যোরোন্টোর এেটট গিতেট সুতবিো) বো এেটট অনুযমোতদত 



প্রতততনতি/এযজন্ট বো এেটট আইতন সতো বো এেজন প্রোেৃততে বযক্তির উপেোরী মোতলে তেতন/তেতন 

এেজন সম্ভোবয গ্রোহে, প্রোসতঙ্গে বযক্তি ত গেটো েো আমরো সংগ্রহ েতর তোযত গেসব তবেয় অন্তভুিি 

েোযে : 

 

নোম, টিেোনো, গেো োযেোয র তবশ্দ তববরর্ (গটতলযফোন, ইযমল), শ্নোিেরর্ গেটো, গমৌতলে অে িপ্রদোন 

অযোেোউন্ট সনোিেরর্, জন্ম তোতরখ, জন্মস্থোন (শ্হর এবং গদশ্), তববোতহে অবস্থো, েম িরত/স্ব-তনেুি, েতদ 

আপতন এেটট তবতশ্ষ্ট পোবতলে ফোংশ্ন রোযখন (তপইতপগুতলর জনয), FATCA/CRS তেয, প্রমোর্ীেরর্ গেটো 

[গেমন, স্বোক্ষর]। 

 

েখন আমরো আপনোযে বো আপনোর প্রতততনতিত্বেোরীর বো সুতবিোজনে মোতলেোনোিীন আইনী সতোযে পর্য 

ও পতরযেবো সরবরোহ েরযত সিত হই, তখন অতততরি বযক্তি ত তেয সংগ্রহ এবং প্রক্তিয়ো েরো হযব েোর 

মযিয বযোক্তঙ্কং সুতবিো প্রদোযনর গপ্রক্ষোপট অন্তভুিি হযত পোযর: 

 

বতিমোন আয়, েম িসংস্থোযনর ইততহোস, সম্পততর মোতলেোনো, বযক্তি ত তবতনযয়ো  এবং তবতনযয়ো  আয়, টযোে 

আবোসন এবং টযোে আইতে, বোসস্থোন বো ওয়োেি পোরতমট, েম িসংস্থোযনর অবস্থোন [গেমন, 

পতরচোলে/গশ্য়োরযহোল্ডোরযদর েযপ িোযরট সোটটিতফযেট অনুেোয়ী]। 

 

বযক্তিযদর গক্ষযে , গেোম্পোতন তোযদর অে িননততে এবং আতে িে পটভূতম প্রেোশ্ েরোর গক্ষযে  বযক্তি ত 

গেটোর জনয অনুযরোি েরযব। 

তবতনযয়ো  এবং সুযদর হোর, মুদ্রো পর্য এবং পতরযেবো 

 

আমরো গে তনতদিষ্ট তযেযর জনয অনুযরোি েরযবো  তোযত গশ্য়োর, তহতবল এবং সযুদর হোর/মদু্রো পর্য (গেমন, 

MiFID পতরযেবোর জনয), তবতনযয়োয র গেৌশ্ল এবং সযুেো , বযক্তি ত তবতনযয়ো  গপোটিযফোতলও এবং 

বযক্তি ত উযেশ্য সম্পযেি জ্ঞোন এবং অতভজ্ঞতো অন্তভুিি েোেযব । 

 

বযক্তি ত বোিযবোিেতোমূলে তেয  

 

েোযত আমরো আপনোর সোযে এেটট বযবসোতয়ে সম্পযেির মযিযো তদযয় সোযে এত যয় গেযত পোতর, গসযক্ষযে 

আপনোযে অবশ্যই আমোযদর েোযে আপনোর বযক্তি ত গেটো সরবরোহ েরযত হযব েো এেটট বযবসোতয়ে 

সম্পযেির গক্ষযে প্রযয়োজনীয় সূচনো এবং সম্পোদন এবং আমোযদর চুক্তিতভততে বোিযবোিেতোগুতল 

সম্পোদযনর জনয প্রযয়োজনীয়। আমরো আপনোর বো আপনোর সোযে বো গে আইতন সতোর সোযে এেটট চুক্তি 

বো বযবসোতয়ে সম্পেি স্থোপন েরোর আয   মোতন লন্ডোতরং আইযনর তবিোন অনুসোযর আপতন গে প্রেৃতপযক্ষ 

এেজন প্রতততনতি/এযজন্ট বো উপেোরী মোতলে এই িরযনর বযক্তি ত তেয সংগ্রহ েরযত বোিয েো 



আমোযদরযে আপনোর পতরচয় েোচোই েরযত বোিয েযর । তোই, আপনোযে অবশ্যই আমোযদরযে অন্তত 

গমৌতলে পতরচয় তেয এবং/অেবো প্রোেতমে তযেযর তেয প্রদোন েরযত হযব, গেমন পতরচয়পে/পোসযপোটি, 

আপনোর পুযরো নোম, জন্মস্থোন (শ্হর এবং গদশ্) এবং আপনোর আবোতসে টিেোনো তদযত হযব এবং উপযর 

উতেতখত আইতন বোিযবোিেতো গমযন চলোর জনয অনুযরোি েরো হযে । 

  

দয়ো েযর মযন রোখযবন গে, আপতন েতদ আমোযদর প্রযয়োজনীয় গেটো সরবরোহ নো েযরন তযব আমরো 

এেজন বযক্তি তহসোযব বো অনুযমোতদত প্রতততনতি/এযজন্ট বো আইনী সতোর উপেোরী মোতলে তহসোযব 

আপনোর সোযে বযবসোতয়ে সম্পেি শুরু বো অবযোহত রোখযত পোরযবো নো । 

 

 

বযক্তি ত তেয গ্রহর্েোরী  

 

আমোযদর চুক্তিতভততে এবং তবতিবদ্ধ বোিযবোিেতোগুতল সম্পোদন েরোর সময়, আপনোর বযক্তি ত গেটো 

গেোম্পোতনর তবতভন্ন তবভোয  প্রদোন েরো হযত পোযর। তবতভন্ন পতরযেবো প্রদোনেোরী এবং সরবরোহেোরীরো 

আপনোর বযক্তি ত গেটোও গপযত পোযর েোযত আমরো আমোযদর দোতয়ত্ব পোলন েরযত পোতর। এই িরযনর 

পতরযেবো প্রদোনেোরী এবং সরবরোহেোরীরো গেোম্পোতনর সোযে চুক্তিবদ্ধ চুক্তিযত প্রযবশ্ েযর েোর মোিযযম 

তোরো প্রযেোজয গেটো সুরক্ষো আইন অনুেোয়ী গ োপনীয়তো এবং গেটো সুরক্ষো পে িযবক্ষর্ েযর। 

 

এটো অবশ্যই উযেখয গে ,আমরো এখোযন উযেতখত গেযেোযনো েোরযর্ আপনোর সম্পযেি তেয প্রেোশ্ 

েরযত পোতর, অেবো েতদ আমোযদর আইন তভোযব তো েরোর প্রযয়োজন হয়, েতদ আমরো আমোযদর 

চুক্তিতভততে এবং তবতিবদ্ধ বোিযবোিেতোর অিীযন অনুযমোতদত হযয় েোতে বো আপতন েতদ আপনোর সিতত 

তদযয় েোযেন, অেবো অনয গেোযনো েোরর্ গেোম্পোতন উপেুি এবং প্রযয়োজনীয় বযল মযন েযর। আমোযদর 

পক্ষ গেযে বযক্তি ত গেটো প্রক্তিয়ো েরোর জনয আমোযদর দ্বোরো তনেুি সমস্ত গেটো প্রযসসর চুক্তি এবং 

আইন দ্বোরো প্রযেোজয গেটো সুরক্ষো আইন গমযন চলযত বোিয। 

 

উপযর উতেতখত পতরতস্থততযত, বযক্তি ত গেটো গ্রহেোরী  হযত পোযর, উদোহরর্স্বরূপ: 

 

· ততোবিোয়ে  এবং অনযোনয তনয়ন্ত্রে এবং সরেোরী েতৃিপক্ষ, গেযহতু এেটট তবতিবদ্ধ বোিযবোিেতো 

তবদযমোন। 

· আমোযদর এতন্ট-মোতন লন্ডোতরং প্রক্তিয়োর জনয, গেমন গিতেট গরফোযরন্স এযজক্তন্স, 

· বতহরো ত আইতন পরোমশ্ িদোতো, 

· তনরীক্ষে এবং তহসোবরক্ষে, 



· মোযেিটটং অপোযরশ্ন, 

· জোতলয়োতত প্রততযরোি সংস্থো, 

· গে গেোম্পোতনগুতল প্রেুক্তি ত দক্ষতো, সমোিোন এবং সহোয়তো প্রদোন েযর এবং অে িপ্রদোযনর সুতবিো প্রদোন 

েযর আমোযদর পতরযেবোগুতলর েোে িের তবিোযন আমোযদর সহোয়তো েযর।  

 

এেটট তৃতীয় গদশ্ বো এেটট আন্তজিোততে সংস্থোয় বযক্তি ত গেটো স্থোনোন্তর 

 

আপনোর বযক্তি ত গেটো তৃতীয় গদযশ্ স্থোনোন্ততরত হযত পোযর, গেমন, আপনোর অে িপ্রদোন বো তবতনযয়ো  

আযদশ্ েোে িের েরযত বো েতদ এই গেটো স্থোনোন্তর আইন দ্বোরো প্রযয়োজন হয় [গেমন, টযোে আইযনর 

অিীযন তরযপোটটিং বোিযবোিেতো] অেবো আপতন েখন আমোযদর সিতত তদযয়যেন তোই েযরো. তৃতীয় গদযশ্র 

প্রযসসরগুতল তোযদর গদযশ্র স্থোনীয় গেটো সুরক্ষো মোনগুতল গমযন চলযত এবং আপনোর গেটো স্থোনোন্তযরর 

গক্ষযে েেোেে সুরক্ষো প্রদোন েরযত বোিয। 

 

স্বয়ংক্তিয় তসদ্ধোন্ত গ্রহর্ এবং গপ্রোফোইতলংযয়র বযবহোর 

  

এেটট বযবসোতয়ে সম্পেি স্থোপন এবং পতরচোলনো েরোর গক্ষযে, আমরো সোিোরর্ত গেোন স্বয়ংক্তিয় তসদ্ধোন্ত 

গ্রহর্ বযবহোর েতর নো। আমরো তেেু বযক্তি ত তদে (গপ্রোফোইতলং) মূলযোয়ন েরোর লযক্ষয, আপনোর সোযে 

এেটট চুক্তিযত প্রযবশ্ েরযত বো সম্পোদন েরোর লযক্ষয স্বয়ংক্তিয়ভোযব আপনোর তেেু গেটো প্রক্তিয়ো 

েরযত পোতর। 

 

মোযেিটটং এর  উযেযশ্য বযক্তি ত গেটোরর টেটযমন্ট এবং গপ্রোফোইতলংযয়র বযবহোর 

 

আপনোর বো আপনোর বযবসোর জনয আগ্রহের  হযত পোযর এমন পর্য, পতরযেবো এবং অফোর সম্পযেি 

আপনোযে বলযত আমরো আপনোর বযক্তি ত গেটো প্রক্তিয়ো েরযত পোতর। 

 

আপনোর েী প্রযয়োজন বো আপনোর আগ্রহ েোেযত পোযর বযল আমরো মযন েতর গস সম্পযেি এেটট 

দৃটষ্টভতঙ্গ তততর েরযত আমরো গবশ্ েযয়েটট তেয অিযয়ন েযর েোতে । তেেু গক্ষযে, গপ্রোফোইতলং বযবহোর 

েরো হয়, অে িোৎ আমরো আপনোযে পর্যগুতলর লক্ষযেিু তবপর্ন তেয সরবরোহ েরোর জনয তনতদিষ্ট 

বযক্তি ত তদেগুতল মূলযোয়ন েরোর লযক্ষয স্বয়ংক্তিয়ভোযব আপনোর গেটো প্রক্তিয়ো েযর েোতে । 

 



আমোযদর পর্য এবং পতরযেবোগুতলযে আপনোর েোযে প্রচোর েরোর জনযআমরো শুিুমোে তখনই আপনোর 

বযক্তি ত গেটো বযবহোর েরোর তচন্তোভোবনো  রোতখ েখন   আমোযদর েোযে এটট েরোর জনয আপনোর স্পষ্ট 

সিতত েোযে, তেংবো তেেু গক্ষযে, েখন আমরো তবযবচনো েতর গে এটট েরোর জনয আমোযদর তবি অতিেোর 

রযয়যে এবং এটো সটিে সময়  । 

 

মোযেিটটং এর জনয এবং গেটো প্রক্তিয়োেরযর্র তবেযয় আপনোর আপতত েোেযল আপতন গে গেোযনো সমযয় 

গেোম্পোতনর সোযপোটি টটযমর সোযে গেো োযেো  েরযত পোযরন , এবং েোর মযিয গপ্রোফোইতলং অন্তভুিি 

রযয়যে।  

 

বযক্তি ত তেয রোখোর সময়েোল 

 

েততদন আপনোর সোযে আমোযদর বযবসোতয়ে সম্পেি েোেযব তততদন আমরো আপনোর বযক্তি ত গেটো 

সংরক্ষর্ েযর রোখযবো । 

 

আপনোর সোযে আমোযদর বযবসোতয়ে সম্পেি গশ্ে হযয় গ যল, গেোম্পোতনর তনয়ন্ত্রযের তনযদিশ্ অনুসোযর 

আমরো আপনোর গেটো পোাঁচ (5) বের পে িন্ত রোখব। 

 

এই গ োপনীয়তো নীততযত উযেতখত  প্রোসতঙ্গে উযেশ্যগুতল পূরর্ েরোর জনয এবং আইন অনুসোযর গেমন 

টযোে এবং অযোেোউতন্টং উযেযশ্য, অযোতন্ট-মোতন লন্ডোতরং-এর সোযে সিততর জনয প্রযয়োজন হয় ততক্ষর্ 

আমরো আপনোর গেটো দীর্ ি সমযয়র জনয রোখযত পোতর। আইন, বো অনযেোয় আপনোযে জোনোযনো হযব। 

 

গেটো সুরক্ষো অতিেোর 

 

আপনোর বযক্তি ত গেটোর পতরযপ্রতক্ষযত আপনোর তনম্নতলতখত অতিেোর রযয়যে েো আমরো আমোযদর 

েোযেই গরযখ েোতে  : 

 

a.আপনোর তখনই আপনোর বযক্তি ত গেটোযত অযোযেস েরযত পোযরন  - েখন  আপনোযে আপনোর 

বযক্তি ত গেটোর এেটট অনুতলতপ গ্রহর্ েরোর প্রযয়োজন হয়  এবং আমরো আইনত এটট প্রক্তিয়ো েরতে 

তেনো তো পরীক্ষো েরযত সক্ষম েযর ৷ গসক্ষযে এেটট অনুযরোি support@mail.instaforex.com বো 

clients@mail.instaforex.com এই ইযমইল গুযলোর মোিযযম তো পোটিযয় গদযবন । 

 



সরোসতর মোযেিটটং উযেযশ্য আমরো গেখোযন আপনোর বযক্তি ত গেটো প্রক্তিয়োেরর্ েরতে তো তনযয়ও 

আপনোর প্রশ্ন েরোর অতিেোর রযয়যে৷ এটট গপ্রোফোইতলংও অন্তভুিি েযর গেযহতু এটট সরোসতর মোযেিটটং 

এর সোযে সম্পতেিত। 

  

আপতন েতদ সরোসতর মোযেিটটং এর  উযেযশ্য প্রক্তিয়োেরযর্ আপতত েযরন তযব গসযক্ষযে আমরো 

আপনোর বযক্তি ত গেটো প্রক্তিয়োেরর্ বন্ধ েরব। তযব মযন রোখযবন েতদ গেোযনো েোরযর্ এই িরযনর 

মোযেিটটংযয়র উযেযশ্য আপনোর বযক্তি ত গেটো প্রক্তিয়োেরর্ বন্ধ েরযত বযে ি হয় , তবুও এযক্ষযে 

গেোম্পোতন গেোযনোপ্রেোর দোয়বদ্ধ েোেযব নো। 

b.  অনুতলতপ পোওয়োর জনয অনুযরোি - আপনোর সম্পতেিত বযক্তি ত গেটোর  অনুতলতপ পোওয়োর জনয  

েোিোযমো ত এবং সোিোরর্ত বযবহৃত হয় এবং অনযোনয সংস্থোগুতলযত এই জোতীয় গেটো গপ্ররর্ েরোর 

উপযেো ী তেয দ্বোরো অনুতলতপ  পোওয়োর জনয অনুযরোি েরুন । এেোডোও আপনোর বযক্তি ত তেয 

আপনোর তনযজর দ্বোরো সরোসতর অনয সংস্থোগুতলযত গপ্ররর্ েরোর অতিেোর রযয়যে ৷ েোইযহোে েখন, গেোন 

েোরযর্, এটট উপযর উতেতখত েোে িিমগুযলোর গেোযনো এেটট েোজ  েরযত বযে ি হয়, গসযক্ষযে গেোম্পোনী 

দোয়বদ্ধ েোেযব নো । 

 

 . আপতন গে সিতত তদযয়যেন তো প্রতযোহোর েরুন - আপনোর বযক্তি ত গেটো প্রক্তিয়োেরযর্র গক্ষযে 

আপতন গে সিতত তদযয়যেন তো গে গেোযনো সময় প্রতযোহোর েরুন। মযন রোখযবন গে সিতত প্রতযোহোর েরো 

এই িরযনর গেোযনো প্রতযোহোর বো প্রতযোহোর েরোর আয  গেোযনো সিততমূলে প্রক্তিয়োেরযর্র তবিতোযে 

প্রভোতবত েরযব নো। 

 

আপনোর গেযেোযনো অতিেোর প্রযয়ো  েরযত, অেবো, আপনোর বযক্তি ত গেটোর বযবহোর সম্পযেি আপনোর 

েতদ অনয গেোযনো প্রশ্ন েোযে, তোহযল অনুগ্রহ েযর clients@mail.instaforex.com-ইযমইল দ্বোরো আমোযদর 

গ্রোহে সহোয়তো দযলর সোযে গেো োযেো  েরুন। 

 

আমরো অতবলযম্ব আপনোর সব অনুযরোি েোে িেরী েরোর গচষ্টো েরযবো।   

 

েোইযহোে েতদ, গেোন েোরযর্, এটট উপযর উতেতখত অতিেোর/গুতলযে সিোন েরযত বযে ি হয়, গসযক্ষযে 

গেোম্পোতন গেোযনো প্রেোর দোয়ী েোেযব নো। 

 

d.অতভযেো  েরোর অতিেোর - আপতন েতদ আপনোর গেযেোযনো বো সমস্ত গেটো সরুক্ষো অতিেোর বযবহোর 

েযর েোযেন এবং এখনও মযন েযরন গে আমরো েীভোযব আপনোর বযক্তি ত গেটো বযবহোর েতর গস 

সম্পযেি আপনোর উযদ্ব গুতল আমোযদর দ্বোরো পে িোপ্তভোযব সমোিোন েরো হয়তন, তোহযল আমোযদর 

অতভযেো টট পরূর্ েযর আপনোর অতভযেো  েরোর অতিেোর রযয়যে৷ ফম ি, েো আপতন আমোযদর 

ওযয়বসোইযট http://www.instaforex.com/ এ খুাঁযজ পোযবন।   



 

আইনী ভোযব দোতবতযো  

 

আমরো আইন দ্বোরো প্রযয়োজনীয় আপনোর বযক্তি ত শ্নোিেরর্ তেয প্রেোশ্ েরোর অতিেোর সংরক্ষর্ েতর 

এবং েখন আমরো তবশ্বোস েতর গে আমোযদর অতিেোর রক্ষো েরোর জনয এবং/অেবো আমোযদর 

ওযয়বসোইযট পতরযবতশ্ত এেটট তবচোতরে েোে িিম, আদোলযতর আযদশ্, বো আইতন প্রক্তিয়ো গমযন চলোর 

জনয প্রেোশ্ েরো প্রযয়োজন, অেবো অনয গেোন েোরযর্ গেোম্পোতনর দ্বোরো তোর সটিে তবযবচনোর অিীযন 

প্রযয়োজনীয় বযল তবযবতচত। আমোযদর ওযয়বসোইযটর েুতের ফযল বযক্তি ত তযেযর অপবযবহোর বো ক্ষততর 

জনয আমরো দোয়ী েোেব নো এবং গেযক্ষযে    আমোযদর গেোযনো অযোযেস গনই৷ আমোযদর ওযয়বসোইযটর 

েুতের ফযল বযক্তি ত তযেযর অপবযবহোর বো ক্ষততর জনয আমরো দোয়ী েোেব নো েোরর্ এসব  আমরো  

তনয়ন্ত্রর্ েযর েোতে নো । আপনোর পোসওয়োযেির অপবযবহোর বো ভুল স্থোযনর েোরযর্, বো  অবযহলোয়, 

খোরোপউযেশ্মূলে ভোযব বো দুর্ িটনোিযম আপনোর বযক্তি ত তযেযর গবআইতন বো অননুযমোতদত 

বযবহোযরর গক্ষযে আমরো দোয়ী েোেব নো। 

এই নীততর পতরবতিন েরোর গক্ষযে  

 

আমরো েতদ আমোযদর গ োপনীয়তো নীতত পতরবতিন েরোর তসদ্ধোন্ত তনযয় েোতে, তোহযল আমরো গসই 

পতরবতিনগুতল এই পৃষ্ঠোর মোিযযম গপোে েরব, বো আমরো উপেুি বযল মযন েতর এবং এমন অনয 

জোয় োগুতলযত েোযত আপতন আমোযদর সংগ্রহ েরো তেয সম্পযেি সযচতন হন, আমরো েীভোযব এটট 

বযবহোর েতর এবং গেোন পতরতস্থততযত আমরো আংতশ্ে বো সম্পূর্ িরূযপ প্রেোশ্ েতর তো সম্পযেি সুস্পষ্ট 

ভোযব জোনযত পোযরন ।  

  

আমরো গেযেোযনো সময় এই নীতত পতরবতিন েরোর অতিেোর সংরক্ষর্ েযর েোতে । আমরো আপনোযে এই 

তবেয়টট র্ন র্ন পে িোযলোচনো েরোর জনয দৃঢ়ভোযব অনুযরোি েরতে। েতদ আমরো এই নীততযত বস্তু ত 

পতরবতিন েযর েোতে , তোহযল আমরো আপনোযে এখোযন, ইযমযলর মোিযযম, আমোযদর গহোমযপযজ এেটট 

গনোটটযশ্র মোিযযম, বো অনয গেযেোন উপোযয় গেোম্পোতনর উপেুি উপোযয় জোনোযবো । 

 


