The form must be written with Latin letters, only in English.
ফর্টি
ম অবশযই ইাংদেজী ভাষায় লাতিন অক্ষে তেদয় তলখদি হদব।

Bangladesh / বাাংলাদেশ

STATEMENT ON THE IDENTITY OF THE REAL SENDER
প্রকৃি পাঠদকে পতেচয় সম্পতকমি তববৃতি

I, the undersigned (name and surname)*________________________________________________
আতর্, নীদচ স্বাক্ষতেি নার্ এবাং উপাতি *

born on*______________________ personal identification no.*_____________________________
জদে তিদলন*
বযক্তিগি পতেচয় নাং*
ID document no.*___________________________ address/residence *______________________
_________________________________________________________________________________
টঠকানা / বাসস্থান*

আইতি নতি নাং।*

name of employer *_________________________________________________________________
কর্ীে নার্ *

occupation/position in the company*:
সাংস্থায় পপশা / অবস্থান *:

 Construction worker (তনর্াণ
ম শ্রতর্ক)
 Housekeeping (গৃহস্থাতল) / Babysitting (পবতবতসটিাং )
Other (অনযানয)__________________________________________________
Declare under my own responsibility, under the sanction of the criminal law on false declaration,
that I am the real sender of the transaction with the amount of ___________________________
the source of funds is:
তর্িযা প াষণাে তভতিদি পফৌজোতে আইদনে অনুদর্ােদনে অিীদন আর্াে তনদজে োতয়দে প াষণা করুন, পে পতের্াদণে
সাদি আতর্ পলনদেদনে আসল পপ্রেক … িহতবদলে উি্স হ'ল :

 Salary (পবিন)
 Gift ( উপহাে )
Other ( অনযানয অনযানয) __________________________________________
I personally know the receiver of the transaction (ID no.) ___________________________________
আতর্ বযক্তিগিভাদব পলনদেদনে প্রাপকদক জাতন (আইতি নাং)

and my relationship with him/her is:
এবাং িাে সাদি আর্াে সম্পকমটি হ'ল:

 Wife / Husband ( স্বার্ী - স্ত্রী )
 Daughter / Son ( কনযা / পুত্র )
 Other family member (পতেবাদেে অনয সেসয)
 Friend ( বন্ধু )
Other ( অনযানয) _________________________________________________
Date ( িাতেখ ):
Signature ( স্বাক্ষে ):
SC Smith & Smith reserves the right to refuse to execute transactions order by the customer and to
cease the business relationship with the customer in case of false statements or if the company has
suspicions regarding the reality of those declared by the customer.
এসতস ক্তিি এবাং ক্তিি গ্রাহক দ্বাো পলনদেদনে আদেশ কােকে
ম
কেদি অস্বীকাে কোে এবাং তর্িযা তববৃতি পেওয়াে পক্ষদত্র
গ্রাহদকে সাদি বযবসাতয়ক সম্পকম বন্ধ কোে অতিকাে বা গ্রাহক কিৃক
ম প াতষি বযক্তিে বাস্তবিা সম্পদকম েতে সদেহ
িাদক িদব পকাম্পাতনে কাদি এই অতিকাে েদয়দি।

*Personal data, processed according to Regulation (EU) 2016/679
* প্রতবিান (ইইউ) 2016/679 অনুোয়ী প্রক্তিয়া কো বযক্তিগি পিিা

