CIMB Clicks-এ বৈদেশিক
স্থানান্তরকরদের পর্ায়ক্রশিক
য
শনদেয শিকা
জুলাই 2020
FORWARD

Together

সুচিপত্র
01
02
03

বৈদেশিক স্থানান্তর

বৈদেশিক অর্-তহশৈল
য
স্থানান্তদরর সম্পদকয ললখার লেত্র

স্পিডদসন্ড

স্পিডদসন্ড ৈযৈহার কদর পাঠান

স্পিডদসন্ড নগে সংগ্রহ

স্পিডদসন্ড ৈযৈহার কদর পাঠান এৈং নগে সংগ্রহ করুন

2

বৈদেশিক
01 স্থানান্তরকরে

3

বৈদেশিক স্থানান্তরকরে CIMB Clicks এর জনয পর্ায়ক্রি
য
শনদেয শিকা

CIMB Clicks-এ লগইন করুন (লডস্কটপ / টযাৈদলট ৈযৈহারকারী)
01

www.cimbclicks.com.my
/clicks/#/ এ লগ অন
করুন

02

আপনার ৈযৈহারকারীর
িনাক্তকরে এৈং
পাসওয়াডয শেদয় লগইন
করুন

2

বৈদেশিক স্থানান্তরকরে CIMB Clicks এর জনয পর্ায়ক্রি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

বৈদেশিক স্থানান্তর শনৈাচন
য
01

“অর্ প্র
থ দানকরণ ও
স্থানান্তরকরণ”
শনৈাচন
য
করুন

02

“বৈদদচিক
স্থানান্তরকরণ”
শনৈাচন
য
করুন

1
2

5

বৈদেশিক স্থানান্তরকরে CIMB Clicks এর জনয পর্ায়ক্রি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

ৃ া
বৈদেশিক স্থানান্তদরর িূল পষ্ঠ
1

Bangladesh - ৈাংলাদেি

2
3

5

BDT

MYR

6

4

“যেখাদন পাঠাদৈন” এর চৈৈরণ
চনৈািন
থ
করুন

1

o

যদি - আপশন লর্ লেদি অর্ প
য াঠাদত চান
তা শনৈাচন
য
করুন

2

o

গ্রহণকারী মুদ্রা – আপশন লর্ ধরদের
িুদ্রা গ্রহীতাদক শেদত চান তা শনৈাচন
য
করুন.

"(পচরমাণ)" চৈৈরণ পূরণ করুন

3

o

মুদ্রা যপ্ররণ করুন - আপশন লর্ ধরদের
িুদ্রা পাঠাদত চান তা শনৈাচন
য
করুন

4

o

পচরমাণ যপ্ররণ করুন – আপশন লর্
পশরিাে শনৈাশচত
য
িুদ্রা পাঠাদত চান তা
শলখুন

"(স্থানান্তরকরদণর প্রকার)"
চনৈািন
থ
করুন

5 o অযাকাউদে স্থানান্তর - আপশন র্শে

চান লর্ গ্রহীতা তার অযাকাউদে অর্ য
গ্রহে করদৈ তদৈ এটট শনৈাচন
য
করুন

6 o নগদ সংগ্রহ - আপশন র্শে চান লর্

গ্রহীতা অর্ ন
য গদে গ্রহে করদৈ তদৈ
এটট শনৈাচন
য
করুন। 04 নং অধযায়
6
লেখুন।

SpeedSend
02 (স্পিডদসন্ড)

7

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ায়ক্রি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

স্থানান্তর শনৈাচদনর
য
ধরন ৈা প্রকার
1

1 "অযাকাউদে স্থানান্তরকরণ"
স্থানান্তরকরদণর প্রকার
চনৈািন
থ
করুন

Cash Collection
নগে সংগ্রহ

Transfer to accountঅযাকাউদে স্থানান্তর করুন

"পণয পছন্দ" চনৈািন
থ
করুন
2

Service Charge - সাশভযস চাজয
Total Transfer- স্থানান্তদরর লিাট
পশরিাে

3

2

“Speedsend” (স্পিডদসন্ড)
o অনুগ্রহ কদর SpeedSend
(স্পিডদসন্ড) শনৈাচন
য
করুন

3

“এচগদে োওোর যৈাতাম”
o পরৈতী পৃষ্ঠায় লর্দত এশগদয়
র্াওয়ার লৈাতাদি শিক করুন

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ায়ক্রি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

গ্রাহক ল াষো (2 এর িদধয 1)

1

Non Resident
অনাৈাশসক

Common selection সাধারে
শনৈাচন
য
1.
2.

2

3.

3

4

Current Transfer ৈতযিান স্থানান্তর

5

Workers’ remittance
কিীদের লপ্রশরত অর্ য

পরৈতী পৃষ্ঠাে আরও তর্য সহ িাচিদে োন

1.
2.
3.
4.

Own - শনজস্ব
Immediate Family - প্রতযেভাদৈ
সম্পশকযত পশরৈার
3rd Party/Others - 3য়
পে/অনযানয

"চৈদদিী অর্ স্থ
থ ানান্তর য াষণা"-এর
চৈৈরণ পূরণ করুন

1
2

Common selection
সাধারে শনৈাচন
য

3

Parents- শপতািাতা
Spouse - স্বািী/স্ত্রী
Siblings - ভাইদৈান
Children - সন্তাা্নগে

4

5

“যপ্ররদকর চস্থচত”
o অনুগ্রহ কদর লপ্ররদকর
আৈাসজশনত শস্থশত শনৈাচন
য
করুন
“গ্রহীতার চস্থচত”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার আৈাদসর
শস্থশত শনৈাচন
য
করুন
“গ্রহীতার সদে সম্পকথ”
o অনুগ্রহ কদর লপ্ররক এৈং গ্রহীতার
িদধয সম্পকয শনৈাচন
য
করুন
“অর্ প্র
থ দাদনর উদেিয”
o অনুগ্রহ কদর ড্রপ ডাউন তাশলকা
লর্দক অর্ প্র
য োদনর উপর্ুক্ত
উদেিযটট শনৈাচন
য
করুন
“অর্ প্র
থ দাদনর উদেিয"-এর ধরণ
চনৈািন
থ
করুন”
o অনুগ্রহ কদর ড্রপ ডাউন তাশলকা
লর্দক অর্ প্র
য োদনর উপর্ুক্ত
উদেিযটট শনৈাচন
য
করুন

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ায়ক্রি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

গ্রাহক ল াষো (2 এর িদধয 2)
"য াষণা"-এর চৈৈরণ পূরণ করুন

1 “য াষণা স্বীকার করুন ৈা প্রতযাখযান

করুন”
o ল াষোপত্রটট পডুন এৈং
ল াষোপত্রটট পদডদেন এৈং ৈুদেদেন
তা ৈুোদত "হযাাঁ" ৈা অনযর্ায় "না"
শনৈাচন
য
করুন

1

2 “িতথাৈিীর চিংক”

o িতযাৈলী লেখদত এৈং পডদত অনুগ্রহ
কদর শলংকটটদত শিক করুন

3 “িতথাৈিী যমদন চনন”

o িতযাৈলী পডুন এৈং “এশগদয় লর্দত
চান তা স্বীকার করুন" শনৈাচন
য
করুন

2
3

4 “এচগদে োওোর যৈাতাম”
4
5

o পরৈতী পৃষ্ঠায় লর্দত এশগদয় র্াওয়ার
লৈাতাদি শিক করুন

5 “চিদর োওোর যৈাতাম”

o পূৈৈতী
য
পৃষ্ঠায় শিদর লর্দত শিদর
র্াওয়ার লৈাতাদি শিক করুন

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ায়ক্রি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

গ্রাহক ল াষো (2 এর িদধয 2)
য াষণাপত্র

1

1. আশি এতদ্বারা ল াষো কশর লর্ আশি এখাদন ৈশেতয পশরদষৈার শনয়ন্ত্রেিূলক িতযাৈলী পদডশে ও ৈুেদত লপদরশে এৈং আশি আদগ উশিশখত
িতযাৈলীর শনয়ি-শৈশধ ও পরৈতী সিদয় ৈযাংদকর করা সম্ভাৈয সংদিাধনগুদলার সাদর্ সম্মত হই ও িানদত ৈাধয র্াশক।
2. আশি এতদ্বারা শনশ্চিতভাদৈ ল াষো কশর লর্ আিার লেয়া সকল তর্য সতয ও শনভভল
য এৈং 2013 সাদলর আশর্ক
য পশরদষৈা আইন 2013 এৈং
ইসলািী আশর্ক
য পশরদষৈা আইন অনুর্ায়ী বতশর করা হদয়দে এৈং এটট "ৈযাংক লনগারা িালদয়শিয়ার বৈদেশিক এক্সদচঞ্জ লনাটটি" এর সাদর্ও
সািঞ্জসযপূে হ
য দয় র্াদক।
3. ৈযাংদকর তর্য প্রকাদির অনযানয অশধকারসিূহদক প্রভাশৈত না কদর, আিার এৈং/অর্ৈা প্রাপক ৈযাংকদক, লর্ লকানও লর্াগাদর্াগ-রোকারী,
এদজে, সাৈ-এদজে ৈা অনয লকানও এদজশ্চিদক ৈা তাদের কাদে আিার ৈা আিার সম্পশকযত লর্ লকাদনা শৈষয় এৈং/অর্ৈা ৈযাংশকং
অযাকাউেগুদলা সম্পশকযত লর্ লকানও তর্য প্রকাি করার জনয আিার শনদেয িাৈলী কার্কর
য করায় ৈযাংদকর সাদর্ সম্পশকযত লর্ লকাদনা কাউদক
আিার তর্য প্রকাদির জনয; ৈযাংক লনগারা িালদয়শিয়া ৈা আইনানুগভাদৈ অনুদিাশেত শহসাদৈ অনয লর্ লকানও পদের কাদে আশি এতদ্বারা
ৈযাংকদক সম্মশত ও অনুদিােন প্রোন করশে।
4. আশি এতদ্বারা ল াষো কশর লর্ আশি র্শে লকাদনা অশধৈাসী হই তাহদল আশি শুধুিাত্র শৈদেিী শিো ৈা শৈদেিী কিসংস্থাদনর
য
জনযই অনয একজন
ৈাশসন্দাদক এৈং আিার শনকটতি পশরৈাদরর সেসযদের (অর্াৎ
য স্ত্রী, ৈাৈা-িা, ভাই-লৈান, ৈাচ্চাদের) লকাদনা ধরদের অর্ প
য শরদিাধ করদত হদল শুধু
িাত্র শৈদেিী িুদ্রাদতই অর্ লয প্ররে করৈ।
5. আশি এতদ্বারা ল াষো কশর লর্, আশি র্শে এিন একজন অশধৈাসী হই, লর্ িালদয়শিয়ার লর্ লকাদনা আশর্ক
য প্রশতষ্ঠাদনর কাে লর্দক গৃহস্থালী
সংক্রান্ত কারদে ঋে শনদয়দে, তাহদল আশি শৈশনদয়াদগর উদেদিয লকৈল শনদজর জনয ৈা অশধৈাসী নয় এিন অনয কাদরার জনয বৈদেশিক িুদ্রায়
(শরশিত রূপান্তর সহ) প্রশতটট কযাদলন্ডার ৈেদর লিাট RM1 শিশলয়ন-এর সিপশরিাে পর্ন্ত
য অর্ লয প্ররে, স্থানান্তর ৈা ললনদেন করদত পারৈ।
6. আশি এখাদন প্রেত্ত লর্
য দর্যর জনয সম্পূে ে
য ায়ৈদ্ধ র্াকৈ এৈং আিার শনদেয িাৈলী কার্কর
য করার পদর্
2 লকাদনা ভভল, অসতয ৈা অসম্পূে ত
ৈযাংদকর কার্ স
য ম্পােদনর পশরেশতদত উত্থাশপত হদত পাদর এিন লর্ লকাদনা এৈং/অর্ৈা সকল েশত, ৈযয়, খরচ, েয়েশত, োশৈ, চাশহো-আোয়,
ৈযৈস্থা-গ্রহে এৈং/অর্ৈা কার্শৈশধর
য
লপ্রশেদত ৈযাংকদক োয়িুশ্চক্ত শেদত সম্মত র্াকৈ।
7. ৈযাংদকর অনুদরাদধর শভশত্তদত গ্রাহদকর জনয প্রদর্াজয র্র্ার্র্ অধযৈসায়-ধিী িূলযায়ন প্রশ্চক্রয়ার অংি শহদসদৈ র্াচাইদয়র উদেদিয আিার
বৈদেশিক িুদ্রা ললনদেন প্রিাে করদত সহায়ক কাগজপত্র আশি আিার সদি রাখৈ এৈং উপর্ুক্ত শহসাদৈ ৈযাংক কতৃপ
য ে চাইদল লসইগুদলা জিা
লেৈ। আশি ৈুশ্চে লর্ [14] শেদনর িদধয আশি সহায়ক কাগজপত্র সরৈরাহ করদত ৈযর্
4 হয দল, ৈযাংক লর্ লকাদনা ললনদেন ৈা অযাকাউে ৈাশতল,
প্রতযাখযান, স্থশগত, ব্লক এৈং/অর্ৈা আটকাদত পাদর।
5
“অগ্রসর হৈার মাধযদম, আচম এই যিনদদদনর িতথাৈিীদত সম্মচত প্রদান ও স্বীকার করচছ”

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ায়ক্রি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

গ্রহীতার তর্য
“গ্রহীতার চৈৈরণ” পূরণ করুন

Common selection
সাধারে শনৈাচন
য

1
2
3

1.
2.
3.
4.

Passport - পাসদপাটয
Driving License ID - ড্রাইশভং লাইদসদির আইশড
Government ID - সরকাশর আইশড
Other ID - অনযানয আইশড

1
2
3

“গ্রহীতার নাম”
o অনুগ্রহ কদর লিভাশরট তাশলকা লর্দক
গ্রহীতার নাি শলখুন ৈা শনৈাচন
য
করুন
“গ্রহীতার িনাক্তকরদণর ধরণ”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার িনাক্তকরদের ধরেটট
শনৈাচন
য
করুন
“গ্রহীতার িনাক্তকরণ নং)”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার িনাক্তকরে নম্বর
শলখুন।
“গন্তৈয যদি”
o গন্তৈয লেি শনৈাচন
য
করুন

4

4

5

"গ্রহীতার ৈযাংক"-এর চৈৈরণ পূরণ
করুন

6

গুরুত্বপূে য
"গ্রহীতার অযাকাউে নম্বর/IBAN নম্বর চিখুন" লেদত্র, আপনাদক
লকৈলিাত্র গ্রহীতার অযাকাউে নম্বর শলদখ শেদত হদৈ – শুধুিাত্র নম্বর।
আরও তদর্যর জনয েয়া কদর SpeedSend (স্পিডদসন্ড-এর) গুরুত্বপূে য
তর্য লেদখ শনন।
• অযাকাউে নম্বদরর যেদত্র SORT/ACH/BSB যকাড চিখদৈন না

পরৈতী পৃষ্ঠাে আরও তর্য সহ িাচিদে োন

5
6

“গন্তৈয ৈযাংক-এর নাম চিখুন ৈা চনৈািন
থ
করুন”
o অর্ গ্র
য হদের জনয গ্রহীতার ৈযাংক-এর নাি
শলখুন ৈা শনৈাচন
য
করুন
“গ্রহীতার অযাকাউে নম্বর/IBAN নম্বর
চিখুন”
o অর্ প
য শরিােটট পাওয়ার জনয অনুগ্রহ কদর
গ্রহীতার অযাকাউে নম্বরটট শলখুন

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ায়ক্রি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

আদৈেনকারী/লপ্ররদকর তর্য
"যপ্ররদকর চৈৈরণ" পূরণ করুন

1
1
2.1

2
2.1

Foreign Workers who works in Malaysia for
1 year and more AND this payment is drawn
from salary received from a Malaysia
employer/EPF?

2

লর্ সকল শৈদেিী কিী 1 ৈের ৈা তার লৈশি
সিয় ধদর িালদয়শিয়ায় কাজ কদরন এৈং
িালদয়শিয়ার লকাদনা শনদয়াগকতযার/EPF-এর
শনকট লর্দক গৃহীত লৈতন লর্দক শক এই অর্-য
প্রোনটট লকদট লনওয়া হদয়দে?

"অনযানয চৈৈরণ" পূরণ করুন

3

3
4

4
5

“"যেখান যর্দক অর্ প
থ াঠাদনা হদে"”
o লর্ লসশভংস অযাকাউে ৈা কাদরে
অযাকাউে লর্দক অর্ প
য াঠাদনা হদে েয়া
কদর তা শনৈাচন
য
করুন ৈা লিভাশরট তাশলকা
লর্দক শনৈাচন
য
করুন
“স্থানান্তদরর পদ্ধচত”
ৃ ীত
o আপশন কীভাদৈ গ্রহীতার কাদে অর্ গ
য হ
লহাক তা চান তা শনৈাচন
য
করুন

NPR

6

“অর্প্রদান
থ
সম্পচকথত মন্তৈয চিখুন (ঐচ্ছেক)”
o অশতশরক্ত লকাদনা উপাদয় অর্প্রোদনর
য
শনদেয ি
ৈা িন্তৈয শলখুন (র্শে র্াদক)
“যিভাচরট চহসাদৈ যোগ করুন”
o লিভাশরট তাশলকা শহসাদৈ সংরেে করদত
লচকৈদক্স টটক শেন

5

অনুগ্রহ কদর যমাট পচরমাণটট পোদিািনা
থ
করুন

6

“জমা করুন যৈাতাম”
o পরৈতী পৃষ্ঠায় লর্দত জিা করুন লৈাতাদি
শিক করুন

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ায়ক্রি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

ৃ া (3টটর িদধয 1টট)
শনশ্চিতকরে পষ্ঠ
"গ্রহীতার চৈৈরণ" োিাই করুন
1 “গ্রহীতার নাম”
7

1

BDT

2
3

2

BDT

3

4
4

5
6
পরৈতী পৃষ্ঠাে আরও তর্য সহ িাচিদে োন

5
6
7

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 গ্রহীতার সদি সম্পকযটট
সটঠক শকনা তা র্াচাই করুন
“পচরমাণ”
o অনুগ্রহ কদর পশরিাে, শি এৈং চাজয
এৈং শৈশনিয় হার সটঠক শকনা তা র্াচাই
করুন

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ায়ক্রি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

ৃ া (3টটর িদধয 2টট)
শনশ্চিতকরে পষ্ঠ
"যপ্ররদকর চৈৈরণ" োিাই করুন

1

1
2
3

2
3

4
5
6
7

“অযাকাউে”
o অর্টট
য লর্ অযাকাউে লর্দক পাঠাদৈন তা
সটঠক শকনা র্াচাই করুন
“স্থানান্তরকরণ পদ্ধচত”
o অনুগ্রহ কদর লর্ অযাকাউে-এ জিা
লেওয়ার জনয শনৈাচন
য
করা হদয়দে তা
সটঠক শকনা র্াচাই করুন
“যপ্ররদকর চস্থচত”
o অনুগ্রহ কদর লপ্ররদকর আৈাস শস্থশত র্াচাই
করুন

"অনযানয চৈৈরণ" োিাই করুন

4
5
8

6
7

পরৈতী পৃষ্ঠাে আরও তর্য সহ িাচিদে োন

8

“অর্ প্র
থ দান চৈভাগ”
o অর্ প্র
য োদনর শৈভাগটট র্াচাই করুন
“প্রদাদনর ধরণ”
o অর্ প্র
য োদনর 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 প
য শরিাে র্াচাই করুন

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ায়ক্রি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

ৃ া - SecureTAC / TAC নম্বর (3টটর িদধয 3টট)
শনশ্চিতকরে পষ্ঠ
স্পিডদসন্ড চনচ্ছিতকরণ
1

য
1 ললনদেদনর শৈৈরেটট পর্াদলাচনা

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

2 “এচগদে োওোর যৈাতাম”

o এচগদে োওোর যৈাতাদম শিক
করুন

দ্রষ্টৈয
1. আপনার লর্াগাদর্াদগর তর্য লর্ হালনাগাে করা রদয়দে অনুগ্রহ কদর তা শনশ্চিত করুন।
2. িালদয়শিয়ার ৈাইদরর সকল ৈযাংক চাজয সুশৈধাদভাগীর অযাকাউদে র্াদৈ।
3. অনুগ্রহ কদর শনশ্চিত হন লর্ আপশন সুশৈধাদভাগীর ৈযাংদকর পূে ন
য াি শেদয়দেন।
4. সকল শৈদেিী লটশলগ্রাি সংক্রান্ত স্থানান্তর সংক্রান্ত অনুদরাদধর জনয, শরদয়ল-টাইদি পাওয়া বৈদেশিক িুদ্রা শৈশনিয়
হাদরর উপর শভশত্ত কদর আপনার অযাকাউে লর্দক অশৈলদম্ব অর্ ক
য াটা হদৈ।
5. শৈদকল 4টার পর, সাপ্তাশহক ৈা সরকাশর েভটটদত করা শৈদেিী লটশলগ্রাি সংক্রান্ত স্থানান্তর সংক্রান্ত অনুদরাদধর
লেদত্র, আপনার অযাকাউে লর্দক অর্ অ
য শৈলদম্ব লকদট লনয়া হদলও পরৈতী কার্ শয েৈদস লসই অনুদরাধটটর প্রশ্চক্রয়া
ৈাস্তৈাশয়ত করা হদৈ।
6. জিা লেওয়ার িাধযদি, আপশন উপদরাক্ত সৈগুদলা শৈৈৃশতর ল াষো কদরদেন ৈদল ধদর লনয়া হদৈ।

2

16

স্পিডদসন্ড CIMB Clicks এর জনয পর্ায়ক্রি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

ৃ া
স্বীকৃশতিূলক পষ্ঠ
1

2

স্পিডদসন্ড স্বীকৃচত

3

স্বীকৃচত পৃষ্ঠা
BDT

1 o লরিাদরি নম্বর সহ প্রশ্চক্রয়াকরদের
জনয স্থানান্তরজশনত জিাকরে
সিল হদয়দে তা প্রেিনয করুন

2 o গ্রহীতার শৈৈরে প্রেিনয করুন

4

3 o লপ্রশরত এৈং প্রাপ্ত পশরিাে প্রেশিতয

হদে। িুদ্রা রূপান্তরকরদের জনয
ৈযৈহৃত শৈশনিয় হার প্রেিনয করুন

4 o লপ্ররদকর শৈৈরে প্রেিনয করুন

5
6

5 o অনযানয শৈৈরে প্রেিনয করুন
6 o লিাট লপ্রশরত পশরিাে প্রেিনয করুন
17

SpeedSend
04 (স্পিডদসন্ড)

18

CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ায়ক্রদি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

স্থানান্তর শনৈাচদনর
য
ধরন ৈা লিাড
1

"স্থানান্তদরর ধরণ" চনৈািন
থ
করুন
1 “নগদ সংগ্রহ”

o অনুগ্রহ কদর নগে সংগ্রহ শনৈাচন
য
করুন

2

2 “Speedsend (স্পিডদসন্ড)”

o SpeedSend (স্পিডদসন্ড) ৈদক্সর
িদধয শিক কদর আপনার পেন্দসই
ললনদেনটট অনুগ্রহ কদর শনৈাচন
য
করুন

3 “এচগদে োওোর যৈাতাম”

o পরৈতী পৃষ্ঠায় লর্দত এশগদয়
র্াওয়ার লৈাতাদি শিক করুন

3

20

CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ায়ক্রদি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

গ্রাহক ল াষো (2 টটর িদধয 1টট)
"চৈদদদি অর্ স্থ
থ ানান্তর য াষণা"এর চৈৈরণ পূরণ করুন
1 “যপ্ররদকর চস্থচত”
1

Common Selection সাধারে
শনৈাচন
য

Non- Resident
অনাৈাশসক

2

1.
2.

3

3.

Own - শনজস্ব
Immediate Family - প্রতযেভাদৈ
সম্পশকযত পশরৈার
3rd party/Others - 3য় পে/অনযানয

Common Selection
সাধারে শনৈাচন
য
4

Current Transfer – ৈতযিান
স্থানান্তর

5

Worker’s remittance কিীদের লপ্রশরত অর্ য

পরৈতী পৃষ্ঠাে আরও তর্য সহ িাচিদে োন

1.
2.
3.
4.

Parents - শপতািাতা
Spouse - স্বািী/স্ত্রী
Sibling - ভাইদৈান
Children - সন্তানগে

2
3
4

5

o অনুগ্রহ কদর লপ্ররদকর আৈাস শস্থশত
শনৈাচন
য
করুন
“গ্রহীতার চস্থচত”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার আৈাস শস্থশত
শনৈাচন
য
করুন
“গ্রহীতার সদে সম্পকথ”
o অনুগ্রহ কদর লপ্ররক এৈং গ্রহীতার
িদধয সম্পকয শনৈাচন
য
করুন
“অর্ থপ্রদাদনর উদেিয”
o ড্রপ ডাউন তাশলকাভভক্ত 7টট শৈভাগ
লর্দক অর্ প্র
য োদনর প্রাসশিক
উদেিযটট শনৈাচন
য
করুন
“অর্ থপ্রদাদনর উদেিয"-এর ধরণ
চনৈািন
থ
করুন”
o আপনার স্থানান্তর করার জনয অর্ য
প্রোদনর উপর্ুক্ত উদেিযটট শনৈাচন
য
করুন
21
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য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

গ্রাহক ল াষো (2 টটর িদধয 2টট)
"য াষণা" সম্পচকথত চৈৈরণটট
পূরণ করুন
1

1 “য াষণা স্বীকার করুন ৈা প্রতযাখযান

2
3

4

2
3

5

4
5

করুন”
o ল াষোপত্রটট পডুন এৈং পদডদেন ও
এশগদয় লর্দত চান তা ইশিত করদত
"হযাাঁ" শনৈাচন
য
করুন
“িতথাৈিীর চিংক”
o িতযাৈলী লেখদত এৈং পডদত েয়া
কদর শলংকটটদত শিক করুন
“িতথাৈিী যমদন চনন”
o িতযাৈলী পডুন এৈং এশগদয় লর্দত
"স্বীকারকরণ" শনৈাচন
য
করুন
“এচগদে োওোর যৈাতাম”
o পরৈতী পৃষ্ঠায় লর্দত এশগদয় র্াওয়ার
লৈাতাদি শিক করুন
“চিদর োওোর যৈাতাম”
o পূৈৈতী
য
পৃষ্ঠায় শিদর লর্দত শিদর
র্াওয়ার লৈাতাদি শিক করুন

CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ায়ক্রদি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

গ্রাহক ল াষো (2 টটর িদধয 2টট)
1

য াষণাপত্র
1. আশি এতদ্বারা ল াষো কশর লর্ আশি এখাদন ৈশেতয পশরদষৈার শনয়ন্ত্রেিূলক িতযাৈলী পদডশে ও ৈুেদত লপদরশে এৈং আশি আদগ উশিশখত
িতযাৈলীর শনয়ি-শৈশধ ও পরৈতী সিদয় ৈযাংদকর করা সম্ভাৈয সংদিাধনগুদলার সাদর্ সম্মত হই ও িানদত ৈাধয র্াশক।
2. আশি এতদ্বারা শনশ্চিতভাদৈ ল াষো কশর লর্ আিার লেয়া সকল তর্য সতয ও শনভভল
য এৈং 2013 সাদলর আশর্ক
য পশরদষৈা আইন 2013 এৈং
ইসলািী আশর্ক
য পশরদষৈা আইন অনুর্ায়ী বতশর করা হদয়দে এৈং এটট "ৈযাংক লনগারা িালদয়শিয়ার বৈদেশিক এক্সদচঞ্জ লনাটটি" এর সাদর্ও
সািঞ্জসযপূে হ
য দয় র্াদক।
3. ৈযাংদকর তর্য প্রকাদির অনযানয অশধকারসিূহদক প্রভাশৈত না কদর, আিার এৈং/অর্ৈা প্রাপক ৈযাংকদক, লর্ লকানও লর্াগাদর্াগ-রোকারী,
এদজে, সাৈ-এদজে ৈা অনয লকানও এদজশ্চিদক ৈা তাদের কাদে আিার ৈা আিার সম্পশকযত লর্ লকাদনা শৈষয় এৈং/অর্ৈা ৈযাংশকং
অযাকাউেগুদলা সম্পশকযত লর্ লকানও তর্য প্রকাি করার জনয আিার শনদেয িাৈলী কার্কর
য করায় ৈযাংদকর সাদর্ সম্পশকযত লর্ লকাদনা
কাউদক আিার তর্য প্রকাদির জনয; ৈযাংক লনগারা িালদয়শিয়া ৈা আইনানুগভাদৈ অনুদিাশেত শহসাদৈ অনয লর্ লকানও পদের কাদে আশি
এতদ্বারা ৈযাংকদক সম্মশত ও অনুদিােন প্রোন করশে।
4. আশি এতদ্বারা ল াষো কশর লর্ আশি র্শে লকাদনা অশধৈাসী হই তাহদল আশি শুধুিাত্র শৈদেিী শিো ৈা শৈদেিী কিসংস্থাদনর
য
জনযই অনয
একজন ৈাশসন্দাদক এৈং আিার শনকটতি পশরৈাদরর সেসযদের (অর্াৎ
য স্ত্রী, ৈাৈা-িা, ভাই-লৈান, ৈাচ্চাদের) লকাদনা ধরদের অর্ প
য শরদিাধ
করদত হদল শুধু িাত্র শৈদেিী িুদ্রাদতই অর্ লয প্ররে করৈ।
5. আশি এতদ্বারা ল াষো কশর লর্, আশি র্শে এিন একজন অশধৈাসী হই, লর্ িালদয়শিয়ার লর্ লকাদনা আশর্ক
য প্রশতষ্ঠাদনর কাে লর্দক গৃহস্থালী
সংক্রান্ত কারদে ঋে শনদয়দে, তাহদল আশি শৈশনদয়াদগর উদেদিয লকৈল শনদজর জনয ৈা অশধৈাসী নয় এিন অনয কাদরার জনয বৈদেশিক
িুদ্রায় (শরশিত রূপান্তর সহ) প্রশতটট কযাদলন্ডার ৈেদর লিাট RM1 শিশলয়ন-এর সিপশরিাে পর্ন্ত
য অর্ লয প্ররে, স্থানান্তর ৈা ললনদেন করদত
পারৈ।
2
6. আশি এখাদন প্রেত্ত লর্ লকাদনা ভভল, অসতয ৈা অসম্পূে ত
য দর্যর জনয সম্পূে ে
য ায়ৈদ্ধ র্াকৈ এৈং আিার শনদেয িাৈলী কার্কর
য করার পদর্
ৈযাংদকর কার্ স
য ম্পােদনর পশরেশতদত উত্থাশপত হদত পাদর এিন লর্ লকাদনা এৈং/অর্ৈা সকল েশত, ৈযয়, খরচ, েয়েশত, োশৈ, চাশহোআোয়, ৈযৈস্থা-গ্রহে এৈং/অর্ৈা কার্শৈশধর
য
লপ্রশেদত ৈযাংকদক োয়িুশ্চক্ত শেদত সম্মত র্াকৈ।
7. ৈযাংদকর অনুদরাদধর শভশত্তদত গ্রাহদকর জনয প্রদর্াজয র্র্ার্র্ অধযৈসায়-ধিী িূলযায়ন প্রশ্চক্রয়ার অংি শহদসদৈ র্াচাইদয়র উদেদিয আিার
বৈদেশিক িুদ্রা ললনদেন প্রিাে করদত সহায়ক কাগজপত্র আশি আিার সদি রাখৈ
য ে চাইদল লসইগুদলা
4 এৈং উপর্ুক্ত শহসাদৈ ৈযাংক কতৃপ
জিা লেৈ। আশি ৈুশ্চে লর্ [14] শেদনর িদধয আশি সহায়ক কাগজপত্র সরৈরাহ করদত ৈযর্ হ
য দল, ৈযাংক লর্ লকাদনা ললনদেন ৈা অযাকাউে
5
ৈাশতল, প্রতযাখযান, স্থশগত, ব্লক এৈং/অর্ৈা আটকাদত পাদর।
“অগ্রসর হৈার মাধযদম, আচম এই যিনদদদনর িতথাৈিীদত সম্মচত প্রদান ও স্বীকার করচছ”

CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ায়ক্রদি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

গ্রহীতার তর্য
"গ্রহীতার চৈৈরণ" পূরণ করুন
1 “গ্রহীতার নাম”

1

Common Selection
সাধারে শনৈাচন
য

2

1.
2.

2
Common Selection
সাধারে শনৈাচন
য

Male - পুরুষ
Female - নারী

3

1.
2.

3.

4
5

4.

Passport - পাসদপাটয
Driving License ID - ড্রাইশভং
লাইদসি পশরচয়পত্র
Government ID - সরকাশর
পশরচয়পত্র
Other ID - অনযানয পশরচয়পত্র

3

4
5

6
পরৈতী পৃষ্ঠাে আরও তর্য সহ িাচিদে োন

6

o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার নাি শলখুন
“গ্রহীতার চিে”
অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার শলি শনৈাচন
য
করুন (পুরুষ/িশহলা)
“গ্রহীতার িনাক্তকরদণর প্রকার”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার
িনাক্তকরদের ধরেটট শনৈাচন
য
করুন
“গ্রহীতার িনাক্তকরদণর নং”
o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার
িনাক্তকরদের নম্বর শলখুন
“পাসদপাটথ -এর যমোদ সমাচির
তাচরখ”
o অনুগ্রহ কদর লকৈল পাসদপাদটয র
জনয গ্রহীতার পাসদপাদটয র লিয়াে
লিষ হওয়ার তাশরখ শলখুন
“গন্তৈয যদি”
o অনুগ্রহ কদর গন্তৈয লেি শনৈাচন
য
করুন
24
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য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

আদৈেনকারী/লপ্ররদকর তর্য
"যপ্ররদকর চৈৈরণ" পূরণ করুন
1
1

2
2.1

3

2.1

Foreign Workers who works in Malaysia for
1 year and more AND this payment is drawn
from salary received from a Malaysia
employer/EPF?

2

লর্সকল শৈদেিী কিী 1 ৈের ৈা তার লৈশি
সিয় ধদর িালদয়শিয়ায় কাজ কদরন এৈং
িালদয়শিয়ার লকাদনা শনদয়াগকতযার/EPF-এর
শনকট লর্দক গৃহীত লৈতন লর্দক এই অর্-য
প্রোনটট শক লকদট লনওয়া হদয়দে?

“যেখান যর্দক অর্ প
থ াঠাদনা হদে”
o লর্ লসশভংস অযাকাউে/কাদরে অযাকাউে
লর্দক অর্ প
য াঠাদনা হদে েয়া কদর তা
শনৈাচন
য
করুন ৈা লিভাশরট তাশলকা লর্দক
শনৈাচন
য
করুন
“স্থানান্তর করার পদ্ধচত”
o অনুগ্রহ কদর নগে সংগ্রহ শনৈাচন
য
করুন

‘অনযানয চৈৈরণ” পূরণ করুন
3 “অর্ প্র
থ দাদনর মন্তৈয চিখুন (ঐচ্ছেক)”

4

অনুগ্রহ কদর অর্ প্র
য োদনর শনদেয ি ৈা িন্তৈয
শলখুন (র্শে র্াদক)
“যিভাচরট চহসাদৈ যোগ করুন”
o লিভাশরট তাশলকা শহসাদৈ সংরেে করদত
লচকৈদক্স টটক শেন

5

অনুগ্রহ কদর অদর্রথ যমাট পচরমাণটট
পোদিািনা
থ
করুন

6

“জমা করুন যৈাতাম”
o পরৈতী পৃষ্ঠায় লর্দত জমা করুন যৈাতাদম
শিক করুন

o

4
5

NPR

6

CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ায়ক্রদি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

আদৈেনকারী/লপ্ররদকর তর্য - সতকযতা
সতকথতামূিক ৈাতথা
1 সতকথতামূিক ৈাতথা

o OK লৈাতাদি চাপ শেন

2 o প্রদয়াজদন পশরিাে পশরৈতযন করার
জনয েয়া কদর চিদর োন-এ শিক
করুন

3 o পরৈতী পৃষ্ঠায় এশগদয় লর্দত জিা
করুন লৈাতাদি শিক করুন

1
BDT

3
2
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য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

ৃ া (2 টটর িদধয 1টট)
শনশ্চিতকরে পষ্ঠ
"গ্রহীতার চৈৈরণ" োিাই করুন
1 “গ্রহীতার নাম এৈং চিে”
7

1

2
BDT

BDT

2

3
4

3

5
6

4
7
5
6
পরৈতী পৃষ্ঠাে আরও তর্য সহ িাচিদে োন

o অনুগ্রহ কদর গ্রহীতার নাি ও শলি 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 সদি সম্পকযটট
সটঠক শকনা র্া র্াচাই করুন
“অর্ থপচরমাণ”
o অনুগ্রহ কদর অর্ প
য শরিাে, শি এৈং চাজয
এৈং শৈশনিয় হার সটঠক শকনা তা র্াচাই
27
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CIMB Clicks -এ স্পিডসযান্ড নগে সংগ্রদহর শৈষদয় পর্ায়ক্রদি
য
শনদেয শিকা

Proprietary of CIMB

ৃ া (2 টটর িদধয 1টট)
শনশ্চিতকরে পষ্ঠ
"যপ্ররক এৈং অনযানয চৈৈরণ" োিাই করুন

1

1

“অযাকাউে”
o অর্ জ
য িা লেওয়ার জনয সটঠক অযাকাউে
ৈাোই করা হদয়শেল শকনা তা র্াচাই করুন

2

“স্থানান্তর করার পদ্ধচত”
o অনুগ্রহ কদর নগে সংগ্রহ লেখাদনা হদয়দে
শকনা তা শনশ্চিত করুন

3

“যপ্ররদকর চস্থচত”
o অনুগ্রহ কদর লপ্ররদকর আৈাস শস্থশত র্াচাই
করুন

4

“অর্প্রদাদনর
থ
চৈভাগ এৈং অর্প্রদাদনর
থ
ধরণ”
o অর্ প্র
য োদনর শৈভাগটট এৈং অর্ প্র
য োদনর
ধরনটট সটঠকভাদৈ শনৈাশচত
য
হদয়দে শকনা
তা র্াচাই করুন

5

“যমাট অর্ প
থ চরমাণ”
o লপ্ররদের লিাট অর্ প
য শরিাে র্াচাই করুন

6

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

7

জমা করুন লৈাতাদি শিক করুন

2
3

4

5

6
7
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Disclaimer

The contents in this document are reasonably believed to be correct at the time of issue and are subject to change.
CIMB Bank Berhad (“CIMB”) makes no express or implied representation, recommendation or warranty as to the accuracy, desirability, reliability, or completeness of any information and opinion relating to
any matter contained in this document.
The information in this document is subject to change and correct at the time of issue. Neither does this document purport to contain all the information that a prospective investor may require. Because it is
not possible for CIMB to have regard to the specific investment objectives, financial situation and particular needs of each person who reads this document, the information contained in it may not be
appropriate for all persons.
CIMB is not acting as advisor or agent to any person whom this document is directed. You, the recipient of this document must consult your own professional financial, legal, accounting, taxation and all other
advisers and make your own independent assessment of the contents of this document. Under no circumstances should you treat or rely on any of the contents of this document as advice in relation to any of
your financial, legal, accounting, taxation, technical, investment or any other matters.
CIMB , CIMB’s subsidiaries , CIMB’s holding company , the holding company and subsidiaries of CIMB’s holding company and all companies which are in any way or howsoever related , associated or
affiliated with CIMB and or CIMB’s holding company (the “CIMB Group”) or any one or more of them may act as a principal or agent in any transaction contemplated by this document, or any other
transaction connected with any such transaction, and may as a result earn brokerage, commission or other income .
Nothing in this document is intended to be, or should be construed as an invitation, offer or recommendation to you to buy or sell, or subscribe for any, of the subject securities, related investments or other
financial instruments thereof. In the ordinary course of our businesses, any member of the CIMB Group may at any time hold long or short positions, and may trade or otherwise effect transactions, for its own
account or the account of its customers, in debt or equity securities or senior loans of any company that may be involved in this transaction.
By accepting and relying on this document, the recipient hereof represents and warrants that he is entitled to receive this document subject strictly however to the restrictions and limitations set forth
below and the recipient agrees to be bound by these restrictions and limitations contained herein. Any failure to comply with any of these restrictions and limitations may constitute a violation of law. This
document is being supplied strictly on the basis that it will remain confidential. No part of this document may be (i) copied, photocopied, duplicated, stored or reproduced in any form by any means or (iii)
redistributed or passed on, directly or indirectly, to any other person in whole or in part, for any purpose without the prior written consent of CIMB and or CIMB Group.
Neither the CIMB Group nor any of their officers, agents, directors, employees or representatives (“the CIMB Group and Staff”) shall be held responsible or liable in respect of any omission, statement,
opinion, information or matter (express or implied) relating to or arising out of, contained in or derived from this document, except liability under statute that cannot be excluded. Not in derogation of the
generality of the foregoing or any other provisions herein no claims or demands or actions shall be made or taken by the recipient or any person in relation to this document and any matters herein against
any companies within the CIMB Group whether such companies are carrying on business or incorporated within or outside the jurisdictions in which this document is distributed.
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