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সতক করণ িব ি  

           এত ারা সবসাধারেণর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, যৗথ লধন কা ািন ও ফাম স েহর 
পিরদ র  ২০০৯ সন থেক অনলাইন সবা দান ি য়া  কের অে াবর/১০ সন থেক ণা  সবা 
িডিজটাল মা েম দান কের আসেছ, যা পযায় িমক উ য়েনর মা েম বতমােন অত  দ তার সােথ ণা  
িডিজটাল সবা দােন এক  মাইল ফলক িহেসেব িচি ত হেয়েছ। পিরদ র  ািবত কা ািন, সাসাই , 

ড অগানাইেজশন এবং পাটনারশীপ ফাম এর  নােমর ছাড়প  দান, িনব ন, িরটাণ ফাইিলং, ব েকর 
িববরণী িনব ন, অনলাইন সা িফেকট ও সা ফাইট কিপ দানসহ সকল সবা অনলাইেন দান করেছ। এর 
মে  নােমর ছাড়প  দােনর িবষয়  স ণ অেটােমেটট প িতেত িন  হে । অিচেরই য়ংি য় িনব ন 
প িত চা  করার লে ও পিরদ র  কাজ কের চলেছ। িক  ইদািনং ল  করা যাে  য, অেনক সময় 
দালাল ও তারক চে র সহায়তায় কা ািন িনব েনর ে  জাল জািলয়ািতর মা েম য়া ত  অনলাইেন 
দািখল কের িনব ন হণ করা হে  এবং কা ািনর শয়ার হ া র ি য়া জািলয়ািতর মা েম স  কের 
এ পিরদ ের দািখল করা হে  এবং তা রকড  করেত অপ য়াস চািলেয় থােক। তাছাড়া তারক চ  
জাল া েরর মা েম য়া সা ফাইট কিপ তির বক সরবরাহ কের স ািনত াহকেদরেক তারণা 
করেছ।  এেহন অব ায় স ািনত াহক সাধারণ ক  দালাল বা তারক চে র কবল থেক সাবধান থাকার 
জ  অ েরাধ করা যাে । একই সােথ কা ািন সং া  কােজ দ  কা ািন সিচব, পিরচালক িকংবা 
পশাগত সা িফেকটধারী চাটাড একাউে , ক  একাউে ,   চাটাড সে টারী, আইনজীবী, আই িপ ’ দর 

( মতাপ  দান সােপে ) মা েম িনব নসহ অ া  কাজ স  করার জ  পরামশ দয়া হল। েয়াজেন 
পিরদ েরর ওেয়ব সাইট- www.roc.gov.bd িভিজট বক সকল িবষেয় অবিহত হওয়ার জ  িকংবা 
পিরদ েরর কমকতা/কমচারীেদর সােথ সরাসির যাগােযাগ কের পরামশ হণ করার অ েরাধ করা হল। 
সা ফাইট কিপর িবষেয় কান সে েহর উে ক হেল তা সরাসির অিফেস উপি ত হেয় বা অন লাইেন যাচাই 
কের িনি ত হওয়ার জ ও অ েরাধ করা যাে । তাছাড়া িরটান দািখলসহ য কান কােজ কা ািনর 
অ েল ই ত ইউজার আইিড ও পাসওয়াড অ  কােরা মা েম বহাের সতক থাকার জ  অ েরাধ করা 
যাে । 

মেন রাখেবন, “সাবধানতা ও সেচতনতাই আপনার কা ািনর িরটােনর তে র িনরাপ া িনি ত করেত 
পাের”। 

ক প  
আরেজএসিস 
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