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Proprietary of CIMB
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বৈদেশিক স্থানান্তর
বৈদেশিক অর্ য-তহশৈল স্থানান্তদরর সম্পদকয ললখার লেত্র01

সুচিপত্র

স্পিডদসন্ড
স্পিডদসন্ড ৈযৈহার কদর পাঠান

স্পিডদসন্ড নগে সংগ্রহ
স্পিডদসন্ড ৈযৈহার কদর পাঠান এৈং নগে সংগ্রহ করুন
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03



বৈদেশিক
স্থানান্তরকরে
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বৈদেশিক স্থানান্তরকরে CIMB Clicks এর জনয পর্ যায়ক্রি শনদেযশিকা
Proprietary of CIMB

2

www.cimbclicks.com.my

/clicks/#/ এ লগ অন

করুন

আপনার ৈযৈহারকারীর

িনাক্তকরে এৈং

পাসওয়াডয শেদয় লগইন
করুন

01

02

CIMB Clicks-এ লগইন করুন (লডস্কটপ / টযাৈদলট ৈযৈহারকারী)

http://www.cimbclicks.com.my/clicks/#/


Proprietary of CIMB

5

“অর্ থপ্রদানকরণ ও

স্থানান্তরকরণ” 
শনৈ যাচন করুন

“বৈদদচিক
স্থানান্তরকরণ”
শনৈ যাচন করুন

2

01

02

বৈদেশিক স্থানান্তর শনৈ যাচন

1

বৈদেশিক স্থানান্তরকরে CIMB Clicks এর জনয পর্ যায়ক্রি শনদেযশিকা
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Proprietary of CIMB

1

2

“Send To (যেখাদন পাঠাদৈন)” এর

চৈৈরণ চনৈ থািন করুন

5

3

4

6

1

2

3 4

5

o মুদ্রা যপ্ররণ করুন -আপশন লর্ ধরদের

িুদ্রা পাঠাদত চান তা শনৈ যাচন করুন

o পচরমাণ যপ্ররণ করুন – আপশন লর্

পশরিাে শনৈ যাশচত িুদ্রা পাঠাদত চান তা
শলখুন

o যদি - আপশন লর্ লেদি অর্ যপাঠাদত চান

তা শনৈ যাচন করুন

o গ্রহণকারী মুদ্রা –আপশন লর্ ধরদের

িুদ্রা গ্রহীতাদক শেদত চান তা শনৈ যাচন
করুন.

"(পচরমাণ)" চৈৈরণ পূরণ করুন

o অযাকাউদে স্থানান্তর - আপশন র্শে

চান লর্ গ্রহীতা তার অযাকাউদে অর্ য

গ্রহে করদৈ তদৈ এটট শনৈ যাচন করুন

o নগদ সংগ্রহ - আপশন র্শে চান লর্

গ্রহীতা অর্ যনগদে গ্রহে করদৈ তদৈ

এটট শনৈ যাচন করুন। 04 নং অধযায়

লেখুন।

"(স্থানান্তরকরদণর প্রকার)" চনৈ থািন

করুন

6

বৈদেশিক স্থানান্তদরর িূল পষৃ্ঠা

বৈদেশিক স্থানান্তরকরে CIMB Clicks এর জনয পর্ যায়ক্রি শনদেযশিকা



SpeedSend
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Proprietary of CIMB

1

“Speedsend” (স্পিডদসন্ড) 

o অনুগ্রহ কদর SpeedSend
(স্পিডদসন্ড) শনৈ যাচন করুন

“এচগদে োওোর যৈাতাম”
o পরৈতী পষৃ্ঠায় লর্দত এশগদয়

র্াওয়ার লৈাতাদি শিক করুন

2

"অযাকাউদে স্থানান্তরকরণ" 

স্থানান্তরকরদণর প্রকার
চনৈ থািন করুন

3

1

2

3

"পণয পছন্দ" চনৈ থািন করুন

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ যায়ক্রি শনদেযশিকা

স্থানান্তর শনৈ যাচদনর ধরন ৈা প্রকার



Proprietary of CIMB

1 “যপ্ররদকর চস্থচত”
o অনুগ্রহ কদর লপ্ররদকর

আৈাসজশনত শস্থশত শনৈ যাচন করুন

“গ্রহীতার চস্থচত”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার আৈাদসর

শস্থশত শনৈ যাচন করুন

“গ্রহীতার সদে সম্পকথ” 
o অনুগ্রহ কদর লপ্ররক এৈং গ্রহীতার

িদধয সম্পকয শনৈ যাচন করুন

“অর্ থপ্রদাদনর উদেিয”
o অনুগ্রহ কদর ড্রপ ডাউন তাশলকা

লর্দক অর্ যপ্রোদনর উপর্ুক্ত
উদেিযটট শনৈ যাচন করুন

“অর্ থপ্রদাদনর উদেিয"-এর ধরণ

চনৈ থািন করুন”
o অনুগ্রহ কদর ড্রপ ডাউন তাশলকা

লর্দক অর্ যপ্রোদনর উপর্ুক্ত

উদেিযটট শনৈ যাচন করুন

2

“Overseas Fund Transfer Declaration 
(চৈদদিী অর্ থস্থানান্তর য াষণা)"-এর

চৈৈরণ পূরণ করুন

3

4

5পরৈতী পৃষ্ঠােআরও তর্য সহ িাচিদে োন

1

2

3

4

5

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ যায়ক্রি শনদেযশিকা

গ্রাহক ল াষো (2 এর িদধয 1)



Proprietary of CIMB

1 “য াষণা স্বীকার করুন ৈা
প্রতযাখযান করুন”
o ল াষোপত্রটট পডুন এৈং

ল াষোপত্রটট পদডদেন এৈং

ৈুদেদেন তা ৈুোদত "হযাাঁ" ৈা
অনযর্ায় "না" শনৈ যাচন করুন

“িতথাৈিীর চিংক” 
o িতযাৈলী লেখদত এৈং পডদত

অনুগ্রহ কদর শলংকটটদত শিক
করুন

“িতথাৈিী যমদন চনন)”
o িতযাৈলী পডুন এৈং “এশগদয় লর্দত

চান তা স্বীকার করুন" শনৈ যাচন

করুন

“এচগদে োওোর যৈাতাম”
o পরৈতী পষৃ্ঠায় লর্দত এশগদয়

র্াওয়ার লৈাতাদি শিক করুন

“চিদর োওোর যৈাতাম”
o পূৈ যৈতী পষৃ্ঠায় শিদর লর্দত শিদর

র্াওয়ার লৈাতাদি শিক করুন

2

"য াষণা"-এর চৈৈরণ পূরণ করুন

3

4

5
4

3
2

1

5

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ যায়ক্রি শনদেযশিকা

গ্রাহক ল াষো (2 এর িদধয 2)



Proprietary of CIMB

1 “গ্রহীতার নাম”
o অনুগ্রহ কদর লিভাশরট তাশলকা লর্দক

গ্রহীতার নাি শলখুন ৈা শনৈ যাচন করুন

“গ্রহীতার িনাক্তকরদণর ধরণ”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার িনাক্তকরদের

ধরেটট শনৈ যাচন করুন

“গ্রহীতার িনাক্তকরণ নং)”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার িনাক্তকরে নম্বর

শলখুন।

“গন্তৈয যদি” 
o গন্তৈয লেি শনৈ যাচন করুন

“গন্তৈয ৈযাংক-এর নাম চিখুন ৈা চনৈ থািন

করুন”
o অর্ যগ্রহদের জনয গ্রহীতার ৈযাংক-এর

নাি শলখুন ৈা শনৈ যাচন করুন

“গ্রহীতার অযাকাউে নম্বর/IBANনম্বর
চিখুন”
o অর্ যপশরিােটট পাওয়ার জনয অনুগ্রহ

কদর গ্রহীতার অযাকাউে নম্বরটট শলখুন

2

“গ্রহীতার চৈৈরণ” পূরণ করুন

3

4

1

2

3

4

পরৈতী পৃষ্ঠােআরও তর্য সহ িাচিদে োন

5

6 5

6

"গ্রহীতার ৈযাংক"-এর চৈৈরণ পূরণ

করুন

"গ্রহীতার অযাকাউে নম্বর/IBAN নম্বর চিখুন" লেদত্র, আপনাদক

লকৈলিাত্র গ্রহীতার অযাকাউে নম্বর শলদখ শেদত হদৈ – শুধুিাত্র নম্বর।

আরও তদর্যর জনয েয়া কদর SpeedSend (স্পিডদসদন্ডর) গুরুত্বপূে যতর্য

লেদখ শনন।
* অযাকাউে নম্বদরর যেদত্র SORT/ACH/BSB যকাড চিখদৈন না

গুরুত্বপূে য

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ যায়ক্রি শনদেযশিকা

গ্রহীতার তর্য



Proprietary of CIMB

1 "যেখান যর্দক অর্ থপাঠাদনা হদে"

o লর্ লসশভংস অযাকাউে ৈা কাদরে

অযাকাউে লর্দক অর্ যপাঠাদনা হদে

েয়া কদর তা শনৈ যাচন করুন ৈা
লিভাশরট তাশলকা লর্দক শনৈ যাচন করুন

“স্থানান্তদরর পদ্ধচত”
o আপশন কীভাদৈ গ্রহীতার কাদে অর্ য

গহৃীত লহাক তা চান তা শনৈ যাচন করুন

2

"যপ্ররদকর চৈৈরণ" পূরণ করুন

3

4

1

2

3

4

5

5

“অর্ থপ্রদান সম্পচকথত মন্তৈয চিখুন

(ঐচ্ছেক)”
o অশতশরক্ত লকাদনা উপাদয় অর্ যপ্রোদনর

শনদেযি ৈা িন্তৈয শলখুন (র্শে র্াদক)

“যিভাচরট চহসাদৈ যোগ করুন”
o লিভাশরট তাশলকা শহসাদৈ সংরেে

করদত লচকৈদে টটক শেন

অনুগ্রহ কদর যমাট পচরমাণটট
পে থাদিািনা করুন

“জমাকরুন যৈাতাম”
o পরৈতী পৃষ্ঠায় লর্দত জিা করুন

লৈাতাদি শিক করুন

"অনযানয চৈৈরণ" পূরণ করুন

6

6

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ যায়ক্রি শনদেযশিকা

আদৈেনকারী / লপ্ররদকর তর্য



Proprietary of CIMB

1 “গ্রহীতার নাম”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার নািটট সটঠক

শকনা তা র্াচাই করুন

“গ্রহীতার আইচডর ধরণ”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার িনাক্তকরদের

ধরদের নম্বরটট র্াচাই করুন

“গ্রহীতা আইচড নম্বর”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার িনাক্তকরদের

নম্বর সটঠক শকনা তা র্াচাই করুন

“গন্তৈয যদি”
o গন্তৈয লেিটট সটঠক শকনা তা র্াচাই

করুন

“গ্রহীতার চস্থচত”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার শস্থশতটট র্াচাই

করুন

“গ্রহীতার সদে সম্পকথ”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতা র সদে সম্পকযটট

সটঠক শকনা তা র্াচাই করুন

“পচরমাণ”
o অনুগ্রহ কদর পশরিাে, শি এৈং চাজয

এৈং শৈশনিয় হার সটঠক শকনা তা র্াচাই

করুন

2

"গ্রহীতার চৈৈরণ" োিাই করুন

3

4

1

2

3

4

5

5

পরৈতী পৃষ্ঠােআরও তর্য সহ িাচিদে োন

6

6

7

7

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ যায়ক্রি শনদেযশিকা

শনশ্চিতকরে পষৃ্ঠা (3টটর িদধয 1টট)



Proprietary of CIMB

1 “অযাকাউে”
o অর্ যটট লর্ অযাকাউে লর্দক পাঠাদৈন

তা সটঠক শকনা র্াচাই করুন

“স্থানান্তরকরণ পদ্ধচত”
o অনুগ্রহ কদর লর্ অযাকাউে-এ জিা

লেওয়ার জনয শনৈ যাচন করা হদয়দে তা
সটঠক শকনা র্াচাই করুন

“যপ্ররদকর চস্থচত”
o অনুগ্রহ কদর লপ্ররদকরআৈাস শস্থশত

র্াচাই করুন

2

"যপ্ররদকর চৈৈরণ" োিাই করুন

3

4

1

2

3

4

5

5

6

7

8

"অনযানয চৈৈরণ" োিাই করুন

“অর্ থপ্রদান চৈভাগ”
o অর্ যপ্রোদনর শৈভাগটট র্াচাই করুন

“প্রদাদনর ধরণ”
o অর্ যপ্রোদনর উদেিযটট র্াচাই করুন

“গন্তৈয ৈযাংক”
o গ্রহীতার ৈযাংদকর নাি র্াচাই করুন

“গ্রহীতার অযাকাউে-এর নম্বর/IBAN 
নম্বর”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার অযাকাউে-এর

নম্বর র্াচাই করুন

“যমাট পচরমাণ”
o লপ্ররদের লিাট অর্ যপশরিাে র্াচাই করুন

6

7

8পরৈতী পৃষ্ঠােআরও তর্য সহ িাচিদে োন

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ যায়ক্রি শনদেযশিকা

শনশ্চিতকরে পষৃ্ঠা (3টটর িদধয 2টট)
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Proprietary of CIMB

ললনদেদনর শৈৈরেটট পর্ যাদলাচনা

করুন এৈং "SecureTAC” ৈা “TAC 
যকাড" এর িাধযদি ললনদেনটটদক

অনুদিােন শেন

“এচগদে োওোর যৈাতাম”
o এচগদে োওোর যৈাতাদম শিক

করুন

স্পিডদসন্ড চনচ্ছিতকরণ

1

2

1

2

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ যায়ক্রি শনদেযশিকা

শনশ্চিতকরে পষৃ্ঠা - SecureTAC / TAC নম্বর (3টটর িদধয 3টট)
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Proprietary of CIMB

স্বীকৃচত পৃষ্ঠা

o লরিাদরন্স নম্বর সহ প্রশ্চক্রয়াকরদের

জনয স্থানান্তরজশনত জিাকরে

সিল হদয়দে তা প্রেি যন করুন

o গ্রহীতার শৈৈরে প্রেি যন করুন

o লপ্রশরত এৈং প্রাপ্ত পশরিাে প্রেশি যত

হদে। িুদ্রা রূপান্তরকরদের জনয

ৈযৈহৃত শৈশনিয় হার প্রেি যন করুন

o লপ্ররদকর শৈৈরে প্রেি যন করুন

o অনযানয শৈৈরে প্রেি যন করুন

o লিাট লপ্রশরত পশরিাে প্রেি যন করুন

স্পিডদসন্ড স্বীকৃচত
1

1

24

3

3

5 4

2

6
5

6

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ যায়ক্রি শনদেযশিকা

স্বীকৃশত পষৃ্ঠা



SpeedSend
(স্পিডদসন্ড)

17

04



Proprietary of CIMB

1

2

নগদ সংগ্রহ

o Cash Collection (নগে সংগ্রহ) 

ৈাটদন শিক করুন

সতকথতামূিক ৈাতথা

o শনৈ যাশচত লেদির নগে সংগ্রহ

পশরদষৈা উপলব্ধ না হদল একটট

সতকযতা লেখাদনা হদৈ

OK ৈাটন
o অনয লেি শনৈ যাচন করদত OK

ৈাটদন শিক করুন

সতকথতাজচনত পপআপ ৈাতথা

1

পরৈতী পৃষ্ঠােআরও তর্য সহ িাচিদে োন

2

3
3

CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ যায়ক্রদি শনদেযশিকা

নগদ সংগ্রহ চনৈ থািন
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Proprietary of CIMB

2

1

2

3

3

“নগদ সংগ্রহ” 
o অনুগ্রহ কদর নগে সংগ্রহ শনৈ যাচন

করুন

“Speedsend (স্পিডদসন্ড)” 
o SpeedSend (স্পিডদসন্ড) ৈদের

িদধয শিক কদর আপনার পেন্দসই

ললনদেনটট অনুগ্রহ কদর শনৈ যাচন

করুন

“এচগদে োওর যৈাতাম”
o পরৈতী পষৃ্ঠায় লর্দত এশগদয়

র্াওয়ার লৈাতাদি শিক করুন

"স্থানান্তদরর ধরণ" চনৈ থািন করুন

CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ যায়ক্রদি শনদেযশিকা

স্থানান্তর শনৈ যাচদনর ধরন ৈা লিাড

1
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Proprietary of CIMB

1

2

4

3

1

2

3

4

5

“যপ্ররদকর চস্থচত”
o অনুগ্রহ কদর লপ্ররদকর আৈাস শস্থশত

শনৈ যাচন করুন

“গ্রহীতার চস্থচত”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার আৈাস শস্থশত

শনৈ যাচন করুন

“গ্রহীতার সদে সম্পকথ” 
o অনুগ্রহ কদর লপ্ররক এৈং গ্রহীতার

িদধয সম্পকয শনৈ যাচন করুন

“অর্ থপ্রদাদনর উদেিয”
o ড্রপ ডাউন তাশলকাভুক্ত 7টট শৈভাগ

লর্দক অর্ যপ্রোদনর প্রাসশেক

উদেিযটট শনৈ যাচন করুন

“অর্ থপ্রদাদনর উদেিয"-এর ধরণ

চনৈ থািন করুন”
o আপনার স্থানান্তর করার জনয অর্ য

প্রোদনর উপরু্ক্ত উদেিযটট শনৈ যাচন

করুন

"চৈদদদি অর্ থস্থানান্তর য াষণা"-
এর চৈৈরণ পূরণ করুন

5

পরৈতী পৃষ্ঠােআরও তর্য সহ িাচিদে োন

CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ যায়ক্রদি শনদেযশিকা

গ্রাহক ল াষো (2 টটর িদধয 1টট)



Proprietary of CIMB

1 “য াষণা স্বীকার করুন ৈা প্রতযাখযান
করুন”
o ল াষোপত্রটট পডুন এৈং পদডদেন ও

এশগদয় লর্দত চান তা ইশেত করদত

"হযাাঁ" শনৈ যাচন করুন

“িতথাৈিীর চিংক” 
o িতযাৈলী লেখদত এৈং পডদত েয়া

কদর শলংকটটদত শিক করুন

“িতথাৈিী যমদন চনন”
o িতযাৈলী পডুন এৈং এশগদয় লর্দত

"স্বীকারকরণ" শনৈ যাচন করুন

“এচগদে োওোর যৈাতাম”
o পরৈতী পষৃ্ঠায় লর্দত এশগদয় র্াওয়ার

লৈাতাদি শিক করুন

“চিদর োওোর যৈাতাম”
o পূৈ যৈতী পষৃ্ঠায় শিদর লর্দত শিদর

র্াওয়ার লৈাতাদি শিক করুন

2

"য াষণা" সম্পচকথত চৈৈরণটট
পূরণ করুন

3

4

5

4

3
2

1

5

CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ যায়ক্রদি শনদেযশিকা

গ্রাহক ল াষো (2 টটর িদধয 2টট)
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Proprietary of CIMB

1

2

4

3

4

1 “গ্রহীতার নাম”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার নাি শলখুন

“গ্রহীতার চিে”
অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার শলে শনৈ যাচন

করুন (পুরুষ/িশহলা)

“গ্রহীতার িনাক্তকরদণর প্রকার”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার

িনাক্তকরদের ধরেটট শনৈ যাচন

করুন

“গ্রহীতার িনাক্তকরদণর নং”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার

িনাক্তকরদের নম্বর শলখুন

“পাসদপাটথ-এর যমোদ সমাচির
তাচরখ”
o অনুগ্রহ কদর লকৈল পাসদপাদটযর

জনয গ্রহীতার পাসদপাদটযর লিয়াে

লিষ হওয়ার তাশরখ শলখুন

“গন্তৈয যদি” 
o অনুগ্রহ কদর গন্তৈয লেি শনৈ যাচন

করুন

2

"গ্রহীতার চৈৈরণ" পূরণ করুন

3

55

6

6

পরৈতী পৃষ্ঠােআরও তর্য সহ িাচিদে োন

CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ যায়ক্রদি শনদেযশিকা

গ্রহীতার তর্য



“যেখান যর্দকঅর্ থপাঠাদনা হদে”
o লর্ লসশভংস অযাকাউে/কাদরে

অযাকাউে লর্দক অর্ যপাঠাদনা হদে

েয়া কদর তা শনৈ যাচন করুন ৈা লিভাশরট
তাশলকা লর্দক শনৈ যাচন করুন

“স্থানান্তর করারপদ্ধচত”
o অনুগ্রহ কদর নগে সংগ্রহ শনৈ যাচন

করুন

23

Proprietary of CIMB

1

2

3

4

"যপ্ররদকর চৈৈরণ" পূরণ করুন

1

2

3

4

5

“অর্ থপ্রদাদনর মন্তৈয চিখুন (ঐচ্ছেক)”
o অনুগ্রহ কদর অর্ যপ্রোদনর শনদেযি ৈা

িন্তৈয শলখুন (র্শে র্াদক)

“যিভাচরট চহসাদৈ যোগ করুন”
o লিভাশরট তাশলকা শহসাদৈ সংরেে

করদত লচকৈদে টটক শেন

অনুগ্রহ কদর অদর্ থর যমাট পচরমাণটট
পে থাদিািনা করুন

“জমাকরুন যৈাতাম”
o পরৈতী পষৃ্ঠায় লর্দতজমাকরুন

যৈাতাদম শিক করুন

‘অনযানয চৈৈরণ” পূরণ করুন

6

5

6

CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ যায়ক্রদি শনদেযশিকা

আদৈেনকারী/লপ্ররদকর তর্য
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Proprietary of CIMB

3

1 সতকথতামূিক ৈাতথা

o OK লৈাতাদি চাপ শেন

o প্রদয়াজদন পশরিাে পশরৈতযন করার

জনয েয়া কদর চিদর োন-এ শিক

করুন

o পরৈতী পষৃ্ঠায় এশগদয় লর্দত জিা

করুন লৈাতাদি শিক করুন

2

সতকথতামূিক ৈাতথা

3

1

2

CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ যায়ক্রদি শনদেযশিকা

আদৈেনকারী/লপ্ররদকর তর্য - সতকযতা
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Proprietary of CIMB

1

2

43

4

1

2

3

পরৈতী পৃষ্ঠােআরও তর্য সহ িাচিদে োন

“গ্রহীতার নাম এৈং চিে”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার নাি ও শলে সটঠক

শকনা তা র্াচাই করুন

“গ্রহীতার িনাক্তকরদণর ধরণ”
o গ্রহীতার িনাক্তকরদের ধরেটট র্াচাই

করুন

“গ্রহীতার িনাক্তকরদণর নম্বর এৈং
যমোদ”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার িনাক্তকরদের নং

এৈং লিয়াে লিষ হওয়ার তাশরখ র্াচাই
করুন

“গন্তৈয যদি”
o গন্তৈয লেিটট সটঠক শকনা তা র্াচাই করুন

“গ্রহীতার চস্থচত”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার শস্থশতটট র্াচাই

করুন

“গ্রহীতার সদে সম্পকথ”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার সদে সম্পকযটট

সটঠক শকনা র্া র্াচাই করুন

“অর্ থপচরমাণ”
o অনুগ্রহ কদর অর্ যপশরিাে, শি এৈং চাজয

এৈং শৈশনিয় হার সটঠক শকনা তা র্াচাই
করুন

"গ্রহীতার চৈৈরণ" োিাই করুন

5

6

7

5

6

7

CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ যায়ক্রদি শনদেযশিকা

শনশ্চিতকরে পষৃ্ঠা (2 টটর িদধয 1টট)
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Proprietary of CIMB

4

1

2

3

“অযাকাউে”
o অর্ যজিা লেওয়ার জনয সটঠক অযাকাউে

ৈাোই করা হদয়শেল শকনা তা র্াচাই করুন

“স্থানান্তরকরার পদ্ধচত”
o অনুগ্রহ কদর নগে সংগ্রহ লেখাদনা হদয়দে

শকনা তা শনশ্চিত করুন

“যপ্ররদকর চস্থচত”
o অনুগ্রহ কদর লপ্ররদকরআৈাস শস্থশত র্াচাই

করুন

“অর্ থপ্রদাদনর চৈভাগ এৈং অর্ থপ্রদাদনর

ধরণ”
o অর্ যপ্রোদনর শৈভাগটট এৈং অর্ যপ্রোদনর

ধরনটট সটঠকভাদৈ শনৈ যাশচত হদয়দে শকনা
তা র্াচাই করুন

“যমাট অর্ থপচরমাণ”
o লপ্ররদের লিাট অর্ যপশরিাে র্াচাই করুন

অনুগ্রহ কদর “SecureTAC” ৈা “TAC Code” এর
িাধযদি ললনদেনটট অনুদিােন করুন

জমাকরুন লৈাতাদি শিক করুন

"যপ্ররক এৈং অনযানয চৈৈরণ" োিাই করুন
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CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ যায়ক্রদি শনদেযশিকা

শনশ্চিতকরে পষৃ্ঠা (2 টটর িদধয 1টট)
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