
সংেযাজনী - 4 

 

�ক ে�াকার, সাব-ে�াকার ও �ােয়�েদর অিধকার ও বাধয্বাধকতা 
SEBI এবং �ক এ�েচ� �ারা িনধর্া িরত অনুযায়ী 

 

1. �ােয়� েসই অথর্প�/চুি�/অনয্ানয্ সর�ােম িবিনেয়াগ করেবন বা েসইগিলর বািণজয্ করেবন 
েযগিল �ক এ�েচ� বা িসিকউিরিটজ অয্া� এ�েচ� েবাডর্  অব ইি�য়া (SEBI)-র িনজ� আইন 
ও িবিধ অনুসাের সং�ািয়ত এবং সমেয় সমেয় এগিলর অধীেন িব�ি�/েনািটস জাির কের থােক৷ 

 

2. �ক ে�াকার, সাব-ে�াকার ও �ােয়�রা এ�েচে�র সকল িনয়ম, িনজ� আইন ও িবিধ এবং এর 
অধীন িব�ি�/েনািটস েমেন চলেবন এবং SEBI-র িনয়ম ও িবিধ সমেয় সমেয় বলবৎ হওয়া 
সরকারী কতৃর্ পে�র �াসি�ক িব�ি�গিলও েমেন চলেবন৷ 

 

3. অথর্প� কারবার এবং অথবা উৎপ� চুি� সামলােত �ক ে�াকােরর �মতার িবষেয় �ােয়�েক 
িনেজেকই স�� হেত হেব এবং �ক ে�াকােরর মাধয্েম তাঁর আেদশ পালেন �ােয়� ই�া �কাশ 
করেবন এবং সমেয় সমেয় �ক ে�াকােরর মাধয্েম আেদশ িনবর্াহ করার আেগ �ক ে�াকােরর 
সামেথর্য্র উপর �ােয়� স�� থাকেবন৷ 

 

4. �ােয়ে�র খাঁিট� ও আিথর্ক ��লতা এবং �েদয় পিরেষবার সে� �াসি�ক িবিনেয়ােগর ল�য্গিল 
স�েকর্  �ক ে�াকারেক লাগাতারভােব িনেজেক স�� কের েযেত হেব৷ 
 

5. বয্বসার জনয্ �ক ে�াকারেক েয দািয়� পিরচালনা করেত হেব তার সিঠক �কৃিত স�েকর্  
�ােয়�েক সেচতন কের তুলেত �ক ে�াকার পদে�প �হণ করেবন, এর মেধয্ েকােনা সীমাব�তা, 
দায় ও �মতা েযগিল িনেয় �ক ে�াকার কাজ কেরন তাও জানােত পদে�প েনেবন �ক 
ে�াকারই৷ 

 

6. �ােয়�(েদর) সে� তাঁর সম� েলনেদেনর বয্াপাের �ক ে�াকারেক �েয়াজনীয় সম� সহায়তা ও 
সহেযািগতা �দান করেবন সাব-ে�াকার৷  

 

�ােয়� তথয্ 
 

7. �ােয়�েক "অয্াকাউ� ওেপিনং ফেমর্" িব�ািরত িববরণ সহ �ক ে�াকােরর �েয়াজন মেতা সব 
ধরেনর িববরণ েযগিল �ক এ�েচ�/SEBI সমেয় সমেয় বাধয্াতমূলক কেরেছ েসগিল পূণর্া�ভােব 
জানােত হেব৷ 
 

8. অয্াকাউ� ওেপিনং ফেমর্ সম� বাধয্তামূলক িবষয়গিলর সে� �ােয়�েক পিরিচত হেত হেব৷ 
�ােয়ে�র গৃহীত শতর্ াবলী অনুযায়ী, �ক ে�াকােরর �ারা িনিদর্� েকােনা অিতির� �জ বা নিথ 
অ-বাধয্তামূলক হেব৷ 
 

9. অয্াকাউ� েখালার সময় বা তার পের 'অয্াকাউ� ওেপিনং ফমর্'-এ েদওয়া েকােনা তেথয্র 
পিরবতর্ ন হেয় থাকেল তা সে� সে�ই ে�াকারেক িলিখতভােব জানােব �ােয়�;যার মেধয্ আেছ 
িপিটশন তুেল েনওয়া/েদউিলয়া েঘাষণার আেবদন বা েকােনা মামলা যা তাঁর ভার বহন করেত 
পাের৷ েময়াদ িভিত্তেত �ােয়� �ক ে�াকারেক আিথর্ক তথয্ েদেবন বা আপেডট করেত থাকেবন৷ 
 



10. অয্াকাউ� ওেপিনং ফেমর্ উে�িখত �ােয়� সং�া� সম� িব�ািরত তথয্ বা �ােয়� সং�া� অনয্ানয্ 
িকছু তেথয্র েগাপনীয়তা র�া করেবন �ক ে�াকার ও সাব-ে�াকার এবং তাঁরা েকােনা আইন বা 
িবিধর �েয়াজনীয়তা ছাড়া েকােনা বয্ি� বা কতৃর্ পে�র কােছ েসগিল ফাঁস করেবন না৷ যিদও 
শতর্ সােপে� �ােয়ে�র অনুমিতেত তাঁর �ােয়� সং�া� তথয্ েকােনা বয্ি� বা কতৃর্ পে�র কােছ 
�কাশ করা েযেত পাের৷ 

 

মািজর্ ন 
 

11. �ক ে�াকার বা এ�েচ� �ারা িবেবিচত বা �ােয়ে�র বয্বসা েসগেম�(গিল)েত সমেয় সমেয় 
SEBI �ারা িনেদর্ িশত �েযাজয্ �ারি�ক মািজর্ ন, উইথেহাি�ং মািজর্ ন, ে�শাল মািজর্ ন বা অনয্ 
ধরেনর মািজর্ ন �ােয়� েদেবন৷ �ক ে�াকােরর অিতির� মািজর্ ন সং�হ করার একমা� এবং 
একা� িবেবচনার িভিত্তেত অনুেমাদন রেয়েছ (এ�েচঞ, ি�য়ািরং হাউস/ি�য়ািরং কেপর্ােরশন বা 
SEBI �ারা যিদ �েয়াজন নাও হয়) এবং �ােয়� শতর্ াধীন সমেয়র মেধয্ এই ধরেনর মািজর্ নগিল 
পিরেশাধ করেত বাধয্ থাকেবন৷ 
 

12. �ােয়� েবােঝন েয �ােয়ে�র �েদয় মািজর্ ন আবিশয্কভােব সম� বেকয়া পূরণ করেত পাের না৷ 
ধারাবািহকভােব মািজর্ ন পিরেশাধ �েত্তও, �ােয়� হয়েতা, তার বািণেজয্র িন�িত্তর উপর, পিরেশাধ 
করেত বাধয্ থাকেত পােরন (অথবা �া� এনটাইেটলেম� সহ) চুি� িহসােব যা আরও েবিশর 
িনেদর্শ িদেত পাের/বা �েয়াজন হেত পাের৷ 

  

েলনেদন এবং িন�িত্ত 
 

13. �ােয়� তাঁর অথর্প�/িস�া�মূলক চুি� েকনা অথবা িবি� করার জনয্ েয েকােনা িনেদর্শ 
িলিখতভােব অথবা এমন েকােনা আকাের অথবা প�িতেত েদেবন, যা �ােয়� এবং �ক ে�াকােরর 
মেধয্ পার�িরক েবাঝাপড়ার িভিত্তেত ৈতরী হেয়েছ৷ �ক ে�াকারেক িনি�ত করেত হেব েয 
�ােয়ে�র হেয় ে�িডং পিরচালনা এবং তা স�াদন করা, শধুমা� �ােয়�েক েদওয়া ইউিনক 
�ােয়� েকাড-এর মাধয্েমই করা হেব৷ 
 

14. �ক ে�াকারেক অবশয্ই �ােয়�েক জানােত হেব এবং তাঁেক ে�িডং/িন�িত্ত চ�, �দান/েপেমে�র 
তািলকা স�েকর্  অবিহত রাখেত হেব, তার ফেল সমেয় সমেয় েকােনা পিরবতর্ ন হেলও েসিটও 
জানােত হেব, এবং �ােয়ে�র ে�ে� এিট তাঁর দািয়ে�র মেধয্ পেড় েয েযখােন এই ে�িডংেয়রর 
কাজিট স�ািদত হেয়েছ েসই �াসি�ক �ক এ�েচে�র তফিসল/�ি�য়া িতিন েমেন চলেবন৷ 
 

15. �ক ে�াকারেক িনি�ত করেত হেব েয অথর্/অথর্প� �ােয়� জমা কেরেছন তা একিট িভ� 
অয্াকাউে� রাখা হেব, তা েযন তাঁর িনেজর/তাঁর িনজ� অয্াকাউ� অথবা অনয্ েয েকােনা 
�ােয়ে�র অয্াকাউে�র েথেক পৃথক হয় এবং কখেনাই �ক ে�াকার তাঁর িনেজর জনয্/তার জনয্ 
অথবা অনয্ েয েকােনা �ােয়� অথবা িনয়ম, নীিত, িব�ি�, েনািটস, SEBI-র িনেদর্ িশকা 
এবং/অথবা এ�েচে�র িনয়ম, নীিত, উপ-ধারা, িব�ি�েত উি�িখত উে�শয্ ছাড়া অনয্ েকােনা 
উে�েশয্ এটােক বয্বহার করেবন না৷ 
 

16. েযখােন এ�েচ�(গিল) �তঃ�েণািদত হেয় এমন সম� ে�িডং(গিল), এমনকী েযগিল �ােয়ে�র 
তরেফ করা হেয়েছ েসগিলও এই তথয্ বেল বািতল করেত পাের, েসখােন �ক ে�াকােরর অিধকার 
আেছ �ােয়�(েদর) সংি�� চুি�(গিল) বািতল কের েদওয়ার৷ 
 



17. এে�েচে� েয আদান �দান স�াদন করা হেয়েছ তা েয �ক এ�েচে�র আওতায় ে�ড স�� 
হেয়েছ েসখানকার িনয়ম, িনজ� আইন ও িবিধ এবং েসখানকার জাির করা িব�ি�/েনািটস েমেন 
হয় এবং এই ধরেনর ে�িডংেয় সম� প� এই ধরেনর আদালেতর এি�য়ােরর মেধয্ েপশ করেত 
হয় েযমনভােব েসগিল এ�েচে�র িনজ� আইন ও িবিধেত িনিদর্� রেয়েছ েসই অনুযায়ী, েয 
এ�েচে�র িনয়ম, িনজ� আইন ও িবিধ এবং েসখানকার জাির করা সাকুর্ লার/েনািটেসর ধারাগিল 
কাযর্করী হেব৷  

 

দালািলর পাির�িমক বা ে�াকােরজ 
 

18. �ক ে�াকারেক সমেয় সমেয় �ােয়ে�র দালািলর পাির�িমক এবং �চিলত িবিধব� েলিভ িদেত হেব 
এবং েসিট েযভােব �ােয়ে�র অয্াকাউ�, েলনেদেন এবং েয পিরেষবা �ক ে�াকার তাঁর �ােয়�েক 
েদন েসই অনুযায়ী �েযাজয্ হেব৷ �ক ে�াকার সংি�� �ক এ�েচে�র িনয়ম, নীিত এবং 
উপাধারায় এবং/অথবা SEBI-র িনয়ম এবং নীিত অনুযায়ী তাঁর অনুেমািদত সেবর্া� দালািল 
পিরসীমার েবিশ দালািলর পাির�িমক িনেত পারেবন না৷  

 

ধার পিরেশাধ ও পদ পিরতয্াগ 
 

19. �ক ে�াকােরর অনয্ানয্ অিধকার (একটা িবষয়েক আরিবে�শেন পাঠােনার অিধকার সহ) �ু� না 
কেরই �ােয়� বুঝেবন েয �ক ে�াকােররই দািয়� সকল ধার পিরেশাধ/পিরতয্াগ অথবা মািজর্ ন 
বা অনয্ অয্ামাউ�, বেকয়া ধার �ভৃিতর েপেম� না হেল েয েকােনা �ােয়ে�র পদ পিরতয্াগও 
�ক ে�াকােরর দায় এবং �ােয়ে�র দায়/বাধয্বাধকতার িভিত্তেত এই ধরেনর ধার 
পিরেশাধ/পিরতয্ােগর িবিহতও তাঁর দািয়�৷ এই ধরেনর েয েকােনা বা সম� পিরেশাধ/পিরতয্ােগর 
জনয্ সম� েলাকসান ও আিথর্ক মাসুল �ােয়�েকই বহন করেত হেব৷ 
 

20. �ােয়ে�র মৃতুয্ হেল বা িতিন েদউিলয়া হেয় েগেল অথবা �ােয়� েয অথর্পে�র অডর্ ার িদেয়িছেলন 
েকােনা কারেণ তা �হণ করেত অসমথর্ হেল এবং েসগিল বাবদ অথর্ িদেত না পারেল �ক 
ে�াকার �ােয়ে�র েলনেদন পিরতয্াগ করেত পােরন এবং যিদ েকােনা েলাকসান হেয় থােক তা 
�ােয়ে�র কাছ েথেক দািব করেত পােরন৷ এর ফেল উ�ৃত্ত িকছু িদেত হেল �ােয়� বা তাঁর 
নিমিন, উত্তরািধকারী, ওয়ািরশ ও ��িনেয়াগীেক েসই দায় িনেত হেব৷ �ােয়� েনাট করেবন েয 
একজন নিমিনর পে� তহিবল/অথর্পে�র হ�া�র �ক ে�াকােরর ৈবধতা পােব তাঁর আইনী 
ওয়ািরেশর বদেল৷ 
 

21. একজন �ােয়ে�র েপেম�/েডিলভািরর েখলাপ ও েস স�িকর্ ত িদক িনেয় যাবতীয় তথয্ �াসি�ক 
এ�েচে�র নজের আনেবন �ক ে�াকার৷ েখলাপী �ােয়� একজন কেপর্ােরট 
স�া/অংশীদারী/মািলকানাধীন সং�া বা তাঁর অনয্ানয্ কৃি�ম আইনী স�া থাকেল, েযমন েকস 
অনুযায়ী িডের�র/ে�ােমাটার/পাটর্ নার/ে�াপাইটােরর নাম(গিল) �ক ে�াকারই �াসি�ক এ�েচঞেক 
জানােবন৷  

 

িবতেকর্ র িন�িত্ত 
 

22. �ক ে�াকারই �ােয়�েক সংি�� এ�েচ� এবং SEBI-র �াসি�ক েযাগােযােগর িববরণ �দান 
করেবন৷ 
 



23. �ক ে�াকােরর মাধয্েম করা সম� েলনেদন স�েকর্  অিভেযাগগিলর �িতিবধান করেত �ােয়�েক 
সহেযািগতা করেবন �ক ে�াকার এবং েশয়ােরর খারাপ েডিলভািরর জনয্ আপিত্ত সরােত এবং 
খারাপ েডিলভাির েশাধরােনা �ভৃিতর জনয্ সহেযািগতা করেবন৷ 
 

24. �ােয়� ও �ক ে�াকাররা িডেপািজট, মািজর্ ন মািন �ভৃিত স�িকর্ ত েয েকােনা ে�ইম এবং/অথবা 
িবেরাধ েয এ�েচে� ে�িডং করা হেয়েছ েসখানকার িনয়ম, িনজ� আইন ও িবিধ অনুযায়ী 
আরিবে�শেনর কােছ পাঠােত পােরন এবং সমেয় সমেয় েসই মেতা িব�ি� বা েনািটস জাির করা 
েযেত পাের৷ 
 

25. �ােয়� ও তাঁর মেধয্ েলনেদন সং�া� েকােনা আরিবে�শন �ি�য়ার �ত িন�িত্ত িনি�ত করেবন 
�ক ে�াকার এবং এই ধরেনর �ি�য়ায় আরিবে�শেনর রায় রপায়েনর দািয়� িনেত হেব তাঁেক৷ 
 

26. �ােয়�/�ক ে�াকার েবােঝন েয িবেরাধ েমটােনার জনয্ একজন অনেুমািদত �িতিনিধ �ারা জাির 
করা িনেদর্শ, যিদ থােক, �ােয়�/�ক-ে�াকারেক অনুেমািদত �িতিনিধ িদেয় �ােয়�/�ক-
ে�াকােরর তরেফ সামলােনার সুেযাগ থােক৷ 

 

স�েকর্ র অবসান 
 

27. �ক ে�াকার এবং �ােয়ে�র মেধয্ স�েকর্ র অবসান হেব যিদ েকােনা কারেণ �ক এ�েচে� �ক 
ে�াকােরর সদসয্পদ চেল যায়, যার অ�ভুর্ � হল �ক ে�াকােরর েখলাপী হওয়া, মৃতুয্ হেল, 
পদতয্াগ করেল বা বিহ�ৃত হেল অথবা েবাডর্  যিদ তাঁর সািটর্ িফেকট বািতল কের৷ 
 

28. �ক ে�াকার, সাব-ে�াকার ও �ােয়�রা অনয্ প�েক এক মােসর কম সমেয়র মেধয্ িলিখত 
েনািটস িদেয় েকােনা কারণ না জািনেয়ই িনেজেদর মেধয্ স�কর্  িছ� করেত পাের৷ এই ধরেনর 
সমাি�েত যিদও েলনেদন েথেক উ�ূত বা েলনেদেনর কারেণ যাবতীয় অিধকার, দায় ও 
বাধয্বাধকতা স�কর্  অবসােনর আেগ সংি�� প�গিলর উপরই িটেক থােক এবং েকস অনুযায়ী 
তাঁর সংি�� উত্তরািধকারী, অিছ, অয্াডিমিনে�টর, আইিন �িতিনিধ বা উত্তরািধকারীেদর উপর 
বতর্ ায়৷ 
 

29. সাব ে�াকােরর মৃতুয্ হেল বা েদউিলয়া হেয় েগেল বা েবাডর্  তাঁর েরিজে�শন বািতল করেল বা 
�ক এ�েচ� সাব-ে�াকােরর �ীকৃিত �তয্াহার কের িনেল এবং/অথবা েয েকােনা কারেণই সাব 
ে�াকােরর সে� �ক ে�াকােরর চুি�র অবসান হেল �ােয়�েক এই ধরেনর অবসােনর কথা 
জানােনা হেব এবং েসই �ােয়� তখন �ক ে�াকােরর �তয্� �ােয়� িহসােব গণয্ হেবন এবং �ক 
ে�াকার, সাব-ে�াকার ও �ােয়� পিরচালনায় 'অিধকার ও দায়ব�তা' নিথর সম� �জ হবহ 
বলবত্ হেব, যিদ না এক মােসর কম সমেয়র মেধয্ স�কর্  িছ� করেত েচেয় �ােয়� িনেজ 
িলিখত েনািটস িদেয় থােকন৷  

 

অিতির� অিধকার ও বাধয্বাধকতা 
 

30. �ক ে�াকার �ােয়�েক িডিভেড� স�েকর্  �ােয়ে�র অিধকার, েবানাস েশয়ার �ভৃিত স�েকর্  
সুর�া িনি�ত কেরন, এর মাধয্েম েলনেদেনর িভিত্তেত এবং এটা েতমন িকছু কের না যার জনয্ 
তাঁরা অথর্ পে�র েলনেদন করেছন েসই �ােয়ে�র �ােথর্র পে� হািনকর হেত পাের৷ 
 



31. �ক ে�াকার ও �ােয়� সমেয় সমেয়ই তাঁেদর অয্াকাউ�গিলর িমটমাট করেবন এবং িন�িত্ত 
করেবন, এটা করেত হেব SEBI এবং েযখােন ে�িডং করা হে� �াসি�ক েসই এ�েচে�র জাির 
করা িনয়ম, িবিধ, আইনকানুন, েনািটস ও িনেদর্ িশকা অনুসাের৷ 
 

32. �ক ে�াকার চালু বয্বসার জনয্ তাঁর শিরকেদর একটা ক�া� েনাট ইসুয্ করেবন এমন ধরেনর 
ফরময্ােট যা সমেয় সমেয় এ�েচ� �ারা িনধর্ািরত হয় যার মেধয্ সম� েলনেদেনর যাবতীয় েরকডর্  
থােক, েযমন অডর্ ার ন�র, ে�িডংেয়র ন�র, ে�িডংেয়র সময়, ে�িডংেয়র মূলয্, ে�িডংেয়র 
পিরমাণ, চুি�র েডিরেভিটেভর িববরণ, �ােয়� েকাড, ে�াকােরজ, েলিভ বাবদ সম� মাসুল �ভৃিত 
এবং জররী �াসি�ক সম� িববরণ এর মেধয্ই পূরণ করা থােক এবং এ�েচে�র িনধর্ািরত সমেয়র 
মেধয্ ও এইভােবই এগিল পূরণ করা হয়৷ ে�িডং চালু হওয়ার একিট কমর্িদবেসর মেধয্ই হাডর্  কিপ 
এবং/অথবা িডিজটাল �া�র সহ ইেল�িনক ফেমর্ ল�ীকারীেক ক�া� েনাট পািঠেয় েদেবন �ক 
ে�াকার৷ 
 

33. েযখােন ে�িডং হেয়েচ েসই �াসি�ক এ�েচ� েথেক েপআউট পাওয়ার পর একিদেনর মেধয্ �ক 
ে�াকার অথর্পে�র েডিলভাির বা তহিবেলর েপআউট করেবন যিদ না �ােয়� অনয্ িকছু িনধর্ারণ 
কের িদেয় থােকন এবং েযখােন ে�িডং হেয়েছ সমেয় সমেয় েসই �াসি�ক এ�েচে�র িনধর্ািরত এই 
ধরেনর শতর্ াবলী েমেন হেব৷ 
 

34. তহিবল ও অথর্প� উভেয়র জনয্ �ক ে�াকার একটা পূণর্া� 'ে�টেম� অব অয্াকাউ�' সমেয় 
সমেয় পাঠােবন তাঁর �েতয্ক �ােয়�েক, েযখােন ে�িডং চালু হেয়েছ েসই �াসি�ক এ�েচে�র 
িনধর্ািরত সময়সীমা ও ফরময্ােট এই ে�টেম� বা িববৃিত পাঠােনা হেব৷ েসই িববৃিতেত এও বলা 
থাকেব েয �ক ে�াকােরর েথেক এই ধরেনর ে�টেম� পাওয়ার পর েকােনা ভুল থাকেল েযখােন 
ে�িডং চালু হেয়েছ েসই �াসি�ক এ�েচে�র িনধর্ািরত সময়সীমার মেধয্ �ােয়�েক তা জানােত 
হেব৷ 
 

35. �ক ে�াকার �ােয়�েদর েডইিল মািজর্ ন ে�টেম� পাঠােবন৷ েডইিল মািজর্ ন ে�টেমে�র মেধয্ থাকা 
উিচত ই�ার-আিলয়া, সমা�রাল জমা, সমা�রাল বয্বহার ও সমা�রাল অব�া (�ােয়ে�র েথেক 
উপল� বয্ালা�/বেকয়া)-র িববরণ, এর মেধয্ নগদ, িফ�ড িডেপািজেটর পাওনা (FDRs), বয্া� 
গয্ারাি� ও অথর্পে�র ভা�া িহসাব৷ 
 

36. �ােয়�েক িনি�ত করেত হেব েয তাঁর �ক ে�াকােরর সে� স�কর্  ৈতরীর আইনী �মতা রেয়েছ, 
এবং এর জনয্ িতিন অনুেমািদত এবং একইসে� তাঁর দায় ও বাধয্বাধকতা েনওয়ার �মতা 
রেয়েছ৷ �ােয়� �েবশ করেত পােরন এমন সম� েলনেদেনর জনয্ স�িত �হণ িনি�ত করা 
আবিশয্ক যা �ােয়ে�র �ারা স�� হেব এমন েলনেদেন �েবেশর আেগ সম� কাজ করা 
আবিশয্ক৷  

 

ইেল�িনক ক�া� েনাটস (ECN) 
 

37. �ােয়� যিদ ইেল�িনক ফেমর্ ক�া� েনাট েপেত চান তেব তােক �ক ে�াকারেক এখটা উপযু� 
ইেমল আইিড জানােত হেব৷ ইেমল আইিড-র েকােনা পিরবতর্ ন হেল একটা বা�িবক িচিঠর মাধয্েম 
�ক ে�াকারেক েসটা জানােবন �ােয়�৷ �ােয়� যিদ ই�ারেনট ে�িডং েবেছ থােকন তেব ইেমল 
ID-র পিরবতর্ ন করার আরিজ জানােত হেব �ােয়ে�র িনিদর্� ইউজার ID এবং পাসওয়াডর্  িদেয় 
িনরাপদ অয্াে�েসর মাধয্েম৷ 
 



38. �ক ে�াকারেক িনি�ত করেত হেব যােত ইেমল মারফত পাঠােনা সম� ECNs িডিজটািল �া�র 
করা থােক, এনি�ে�ড থােক, টয্া�ার েযাগয্ না হয় এবং তথয্ �যুি� আইন (IT) 2000-এর 
িবধান েমেন হয়৷ ECN যিদ অয্াটাচেম� িহেসেব ইেমল মারফত পাঠােনা হয়, তাহেলও অয্াটাচ 
করা েসই ফাইলিট িডিজটাল �া�র �ারা সুরি�ত, এনি��েডড হেত হেব এবং টয্া�ারেযাগয্ হেব 
না৷ 
 

39. �ক ে�াকােরর বাউ�ড েমল েনািটিফেকশেনর নন-িরিস� েনাট করেবন �ােয়�, কারণ এর ফেল 
ক�া� েনাট �ােয়ে�র ইেমল ID-েত যােব৷ 
 

40. �ক ে�াকার ইেমল অয্াকনেলজেম� এবং ECN-এর একটা স� ও টয্া�ারেযাগয্ নয় এমন কিপ 
েরেখ েদেবন, সমেয় সমেয় SEBI/�ক এ�েচে�র জাির করা িবদয্মান িনয়ম/ িবিধ / িব�ি� / 
িনেদর্ িশকা অনুযায়ী এবং তথয্ �যুি� আইন (IT) 2000-র আওতায় এ�েচ� এই সংর�েণর 
উপায় িনধর্ারণ কের েদয়৷ েডিলভাির �মাণপ� েযমন ক�া� েনাট পাঠােনার সময় িসে�েম ৈতির 
হওয়া লগ িরেপাটর্  �ক ে�াকার SEBI/�ক এ�েচে�র িবদয্মান িবিধর আওতায় িনধর্ািরত সময় 
পযর্� সংর�ণ করেবন৷ �ােয়ে�র ইেমেল েডিলভাির হয়িন বা িফের আসা ক�া� েনােটর েসইসব 
িব�ািরত িববরণ লগ িরেপােটর্  থাকেব৷ �ক ে�াকার সবসমেয়ই িফের আসা েমেলর েনািটিফেকশন 
েপেয়ই িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ েনািটিফেকশন পাঠােনার বয্াপাের SEBI/�ক এ�েচে�র িবদয্মান 
িবিধ অনুযায়ী িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ যাবতীয় স�াবয্ পদে�প েনেবন৷ 
 

41. েয �ােয়�রা ইেল�িনক ফেমর্ ক�া� েনাট পাওয়ার কথা মেনানয়ন কেরনিন, েসই ধরেনর 
�ােয়�েদর বা�ব প�িতেত ক�া� েনাট পািঠেয় যােবন �ক ে�াকার৷ েযখােন ECNs �ােয়ে�র 
কােছ েপৗঁছােব না অথবা �ােয়ে�র ইেমল ID েথেক �তয্াখাত হেয়েছ (েমল বাউ�) েসে�ে� �ক 
ে�াকার �ােয়�েক SEBI/�ক এ�েচে�র িবদয্মান িবিধ অনুযায়ী িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ বা�ব 
ক�া� েনাট পাঠােবন এবং এই ধরেনর বা�ব ক�া� েনাট েডিলভািরর �মাণপ� সংর�ণ 
করেবন৷ 
 

42. �ােয়�েক ECNs গিলর মাধয্েম ইেমল েনািটিফেকশেনর পাশাপািশ �ক ে�াকােরর যিদ েকােনা 
মেনানীত ওেয়বসাইট থােক, তাহেল েসখােনও িতিন একইসে� ECN গিল পাবিলশ করেবন একটা 
সুরি�ত প�িতেত এবং �ােয়�েক তাঁর �াসি�ক অয্াে�স করেত েদেবন এবং এই উে�েশয্ একটা 
অিভ� ইউজার েনম ও পাসওয়াডর্  �ােয়�েক েদওয়া হেব যােত �ােয়� ইেল�িনকািল ক�া� 
েনাটটা েসভ করেত পােরন এবং েসটার ি�� আউট িনেত পােরন৷  

 

আইন ও আইনগত অিধকার 
 

43. এই নিথেত িনধর্ািরত িনিদর্� অিধকার ছাড়াও �ক ে�াকার, সাব-ে�াকার ও �ােয়� অনয্ আেরা 
িকছু �েয়াগ করেত অিধকারী হেবন েযগিল এ�েচে�র িনয়ম, িনজ� আইন ও িবিধর অধীেন তাঁরা 
েপেত পােরন েযখােন SEBI-র িনয়ম ও িবিধর আওতায় �ােয়� ে�িডং বােছন ও সাকুর্ লার বা 
েনািটস জাির কেরন৷ 
 

44. এই নিথর শতর্ গিল সবসমেয়ই �িতপািলত হয় সরকারী িব�ি�, েকান িবিধ, �িবধান, িনেদর্ িশকা 
SEBI-র জাির করা িব�ি�/েনািটস, �াসি�ক �ক এ�েচ�, েযখােন বািণজয্ হেয়েছ েসখানকার 
িনজ� আইন ও িবিধ �ারা, যা সমেয় সমেয় বলবৎ হেত পাের৷ 
 



45. আরিবে�শন অয্া� কনিসিলেয়শন অয্া� 1996-এর অধীেন আরিবে�টােরর েদওয়া েকােনা রায় 
েমেন চলেত হেব �ক ে�াকার ও �ােয়�েক৷ যিদও, আরিবে�শন রােয় েকােনা প� স�� না 
হেলও �ক এ�েচে�র মেধয্ আেবদন জানােনার েকােনা সুেযাগ েনই৷ 
 

46. এই নিথেত বয্বহৃত শ� ও অিভবয্ি�, েযগিলর এখােন সং�া েদওয়া হয়িন, যিদ না পিরে�ি�েত 
অনয্ রকম �েয়াজন না হয়, েসগিলর একই অথর্ হেব যা এ�েচ�/SEBI-র আওতায় জাির করা 
িব�ি�/েনািটস,িনজ� আইন ও িবিধ অনুযায়ী হেয় থােক৷ 
 

47. �ক ে�াকার �ারা যু� করা অিতির� সম� ে��ােসবী �জ/নিথ �ক এ�েচ�/SEBI-র 
িনয়ম/আইন/েনািটস/িব�ি�েক ল�ন করা উিচত নয়৷ এই ধরেনর ে��ােসবী �জ/নিথ 
ে��ােসবী �জ/নিথগিলর েকােনারকম পিরবতর্ ন করেত হেল 15 িদন আেগ একটা েনািটস েদওয়া 
�েয়াজন৷ এ�েচ�/SEBI-র িনধর্ািরত অিধকার ও দায়ব�তায় েকােনা পিরবতর্ ন করেত হেল তাও 
�ােয়ে�র নজের আনেত হেব৷ 
 

48. SEBI-র িনয়ম ও িবিধ অথবা েযখােন ে�িডং হে� েসখানকার িনয়ম, িনজ� আইন ও িবিধেত 
গণগত পিরবতর্ েনর জনয্ েকােনা পে�র অিধকার ও দায়ব�তা, �ভাব পড়েল এই ধরেনর 
পিরবতর্ নগিলেক নিথেত উে�িখত প�গিলর অিধকার ও দািয়� পিরবধর্েনর মেধয্ এখােন অ�ভুর্ � 
হেয়েছ বেল গণয্ হেব৷ 

 



 

�ােয়�েক �ক ে�াকাররা ই�ারেনট ও েবতার �যিু� িভিত্তক ে�িডং সুিবধা জিুগেয় 
থােকন ('অিধকার ও দায়ব�তা' নিথ(গিল)েত উে�িখত সম� �জগিলই �েযাজয্ হেব৷ 
একইসে�, এখােন উে�িখত �জগিলও �েযাজয্ হেব৷) 
 

1. �ক ে�াকাররা ই�ারেনট িভিত্তক ে�িডং (IBT) ও েবতার �যুি�র মাধয্েম অথর্প� ে�িডং 
�দােনর েযাগয্, যা করা হেব ই�ারেনট ে�ােটাকল (IP) বয্বহার করা স�ব এমন েমাবাইল 
েফান, েডটা কাডর্  সহ লয্াপটেপর মেতা য� বয্বহার কের৷ সমেয় সমেয় SEBI ও �ক এ�েচ� 
িনধর্ািরত েবতার �যুি� বয্বহার কের ই�ারেনট িভিত্তক ে�িডং বা অথর্প� ে�িডংেয়র জনয্ 
�েযাজয্ সম� চািহদা �ক ে�াকার পূরণ করেবন৷ 
 

2. অথর্পে� িবিনেয়াগ/বািণজয্ করেত অিভলাষী �ােয়� এবং এর জনয্ �ােয়� ই�কু হেত পােরন হয় 
ই�ারেনট িভিত্তক ে�িডং সুিবধা িকংবা েবতার �যুি�র মাধয্েম অথর্প� ে�িডংেয়র সুিবধা বয্বহার 
কের৷ �ক ে�াকার �ােয়�েক �ক ে�াকােরর IBT পিরেষবা েদেবন, এবং �ােয়�ও �ক 
ে�াকােরর IBT পিরেষবার স�য্বহার করেবন৷ SEBI/এ�েচে�র শতর্  এবং �ক ে�াকােরর IBT 
ওেয়বসাইেট িনধর্ািরত শতর্ াবলী অনুযায়ী েযগিল এ�েচ�/SEBI �ারা িনধর্ািরত িনয়েমর সে� 
স�িতপণূর্ হয়৷ 
 

3. েবতার �যুি�/ই�ারেনট/�াটর্  অডর্ ার রাউিটং বা অনয্ েকােনা �যুি�র মাধয্েম অথর্প� ে�িডংেয়র 
সে� সংি�� ৈবিশ�য্, ঝঁুিক, বাধয্বাধকতা ও দায়ব�তাগিল �ােয়ে�র নজের আনেবন �ক 
ে�াকার৷ 
 

4. �ক ে�াকার �ােয়�েক এ বয্াপােরও সেচতন করেবন েয �ক ে�াকােরর IBT িসে�েমই একটা 
�ারি�ক পাসওয়াডর্  ৈতরী হয় এবং এই পাসওয়াডর্  নীিত এ�েচ�/SEBI িনধর্ািরত িনয়েমর সে� 
স�িতপূণর্ হয়৷ 
 

5. ইউজার েনম ও পাসওয়াডর্  েগাপন ও িনরাপদ রাখার দািয়� �ােয়ে�রই এবং �ােয়ে�র ইউজার 
েনম ও পাসওয়াডর্  বয্বহার কের �ক ে�াকােরর IBT িসে�ম বয্বহােরর মাধয্েম অনুেমািদত বা 
অনেুমািদত নয় এমন েকােনা বয্ি�র করা সম� অডর্ ার ও েলনেদেনর জনয্ �ােয়�ই পুেরাপুির দায়ী 
থাকেবন৷ অেথনিটেকশন বা �মাণীকরণ �যুি� স�েকর্ ও সেচতন থাকেত হেব �ােয়�েক এবং 
ই�ারেনট ে�িডং বা েবতার �যুি�র মাধয্েম ও অডর্ ার রাউেটড বয্ব�া িদেয় অথর্পে�র ে�িডংেয়র 
জনয্ কড়া িনরাপত্তা বয্ব�ার �েয়াজন এবং এও িনি�ত করেত হেব েয �ােয়� এবং বা তাঁর 
অনুেমািদত �িতিনিধ ছাড়া �ক ে�াকােরর কমর্চারী ও িডলারসহ তৃতীয় েকােনা প�েক ইউজার 
েনম পাসওয়াডর্  জানােনা হেব না৷ 
 

6. �ােয়� যিদ তাঁর পাসওয়াডর্  ভুেল যান, �ক ে�াকােরর IBT িসে�েম িনরাপত্তা সং�া� েকােনা 
ফাঁক নজর করেল, েকােনা েগােলােযাগ েদখেল বা তাঁর ইউজার েনম/পাসওয়াডর্ /অয্াকাউে�র 
মাধয্েম েকােনা অননুেমািদত অয্াে�স সে�হ করেল, এই ধরেনর অননুেমািদত বয্বহার, তািরখ, 
প�িত এবং এই ধরেনর অননুেমািদত বয্বহােরর ফেল �ভািবত েলনেদন �ভৃিত স�েকর্  পূণর্া� 
িব�ািরত উে�খ কের সে� সে�ই �ক ে�াকারেক িলিখতভােব জানােবন৷ 
 

7. ই�ারেনেটর মাধয্েম বা েবতার �যুি�র মাধয্েম অথর্প� ে�িডংেয়র রাউিটং অডর্ ার পিরেষবার 
সেুযাগ েনওয়ার সে� সংি�� ঝঁুিকগিলর বয্াপাের �ােয়� সেচতন হেবন এবং েসগিল বুঝেবন এবং 
েয েকােনাভােবই েহাক �ােয়ে�র ইউজার েনম/পাসওয়াডর্  বয্বহার কের সম� কােজর বাধয্তা ও 
দািয়� পুেরাপুিরই �ােয়ে�র উপর বতর্ ােব৷ 



 

8. �ােয়ে�র অনুেরাধ মেতা �ক ে�াকার অডর্ ার/ে�েডর কনফােমর্শন ইেমল মারফত তাঁেক পািঠেয় 
েদেবন৷ �ােয়� এবয্াপাের সেচতন েয অডর্ ার ে�েডর কনফােমর্শন ওেয়ব েপাটর্ ােলও �দান করা 
হয়৷ �ােয়� যিদ েবতার �যুি� বয্বহার কের ে�িডং কের থােকন তেব �ক ে�াকার �ােয়ে�র 
েসই যে�ই অডর্ ার/ে�েডর কনফােমর্শন পাঠােবন৷ 
 

9. ই�ারেনেট ে�িডংেয়র ে�ে� অেনক রকম অিনি�ত িবষয় ও জিটলতা আসেত পাের েসবয্াপাের 
সেচতন হেবন �ােয়�, েযমন হাডর্ ওয়ার, স�ওয়য্ার, িসে�ম, কিমউিনেকশন লাইন, পািরপাি�র্ক 
�ভৃিত সং�া� জিটলতা যা বাধা ও িবপিত্ত ঘটােত সমথর্৷ �ক ে�াকার ও �ক এ�েচ� এমন 
েকােনা দািব কের না বা ওয়ােরি� েদয় না েয �ক ে�াকােরর IBT পিরেষবা �ােয়ে�র কােছ 
েকােনা বয্াঘাত ছাড়াই সবর্�ণ েপৗঁেছ েদওয়া হেব৷ 
 

10. �ক ে�াকার/এ�েচে�র িনয়�েণর বাইের থাকা েকােনা কারেণ �ােয়�/�ক ে�াকার/এ�েচে�র 
িদেক েকােনা িল�/িসে�ম বয্াঘােতর কারেণ েকােনা ধরেনর সাসেপনশন, ই�ারাপশন, �ক 
ে�াকােরর IBT িসে�ম বা এ�েচ� পিরেষবার সুেযাগ না পাওয়া বা গ�েগাল অথবা তাঁর অডর্ ার 
নন-এি�িকউশেনর জনয্ এ�েচ� বা �ক-ে�াকােরর কাছ েথেক �ােয়� েকােনা ে�ইমই করেত 
পারেবন না৷ 



অয্ােন�ার - 5 

 

কয্ািপটাল মােকর্ ট ও েডিরেভিটভ অংেশর ঝঁুিক �কােশর দিলল 
 

এই দিলেল �ক এ�েচে�র ইকুইিট/েডিরেভিটভ সং�া� বয্বসার জনয্ দরকারী তথয্ািদ রেয়েছ৷ এ�েচে�র 
ইকুইিট/েডিরেভিটভ সং�া� বয্বসার আেগ সব ভাবী কনি�উেয়�েদর এই দিলল পড়া উিচত৷ 
 

�ক এ�েচ�/SEBI একা বা েযৗথভােব ও �কােশয্ বা ইি�েত এই িডসে�াজার ডকুেমে�র স�ূণর্তা, পযর্া�তা 
বা িনভুর্ লতা স�ে� েকান গয্ারাি� বা বণর্না েদয় না বা বয্বসা সং�া� অংেশ অংশ�হেণর েযাগয্তা �ক 
এ�েচ�/SEBI এনেডাসর্ কের না বা অনুেমাদন কের না৷ এই সংি�� িববৃিতিট সব ঝঁুিক বা বয্বসার অনয্ানয্ 
তাৎপযর্য্পূণর্ িদকগিল �কাশ কের না৷ 
 

জিড়ত ঝঁুিকর আেলােক, একমা� েসই সবে�ে� আপনার েসই েলনেদেনর মেধয্ �েবশ করা উিচত যখন আপিন 
িবষয়টােক ভােলা কের বুেঝ িনেয় েসখােন ঝঁুিকর িবষয়গিল স�েকর্  অবগত থাকেবন৷ 
 

ঝঁুিকর িদক েথেক েদখেত েগেল আপনার বয্বসা চালােনা উিচত হেব তখনই যিদ আপিন েয িরেলশনিশেপ 
ঢুকেত চেলেছন ও আপনার ঝঁুিকর িব�ার কতটা তা েবােঝন৷ আপনােক জানেত হেব ও িনধর্ারণ করেত হেব 
েয ইকুইিট েশয়াের বয্বসা, েডিরেভিটভ ক�া� ও �ক এ�েচে� বয্বহৃত ই��ুেমে�র িবিভ� �কার ঝঁুিক 
আেছ যা, যােদর বয্বসার অিভ�তা কম ও ঝঁুিক েনওয়ার �মতা কম, তােদর পে� সিঠক পথ নয়৷ তাই 
আপনােক সতকর্ তার সে� িবেবচনা করেত হেব এরপ বয্বসা আপনার আিথর্ক িদক েথেক উপযু� িকনা৷ যিদ 
আপিন �ক এ�েচে� বয্বসা কেরন ও তার ফল যিদ খারাপ হয় বা আপনার �িত হয়, তেব তার জনয্ 
আপিন স�ূণর্ভােব দায়ী থাকেবন ও �ক এ�েচ�/এর ি�য়ািরং কেপর্ােরশন এবং/অথবা SEBI, যাই েহাক না 
েকন, েকানভােবই দায়ী হেব না বা আপিন এমন েকান অজহুাত িদেত পারেবন না েয ঝঁুিকর বয্াপাের 
সবিকছু �কাশ করা হয় িন বা সংি�� �ক ে�াকার স�ূণর্ ঝঁুিকর বয্াপাের আপনােক সবিকছু বয্াখয্া কের 
িন৷ ফলাফেলর িবষেয় ক�িটিটউেয়� স�ূণর্ভােব দায়ী থাকেব ও এই কারেণ েকান ক�া� বািতল করা হেব 
না৷ আপনােক �ীকার করেত হেব ও েমেন িনেত হেব মুনাফার েকান গয্ারাি� েনই অথবা অডর্ ার কাযর্করী 
করার সময় এবং/অথবা �ক এ�েচ� েডিরেভিটভ ক�া� িব�ী করার সময় েকান �িত হেল তা েথেক 
েরহাই পাওয়া যােব না৷ 
 

এটা আপনােক পির�ারভােব বুঝেত হেব েয �ক ে�াকােরর মাধয্েম �ক এ�েচে� আপনার বয্বসা �ক 
ে�াকােরর �ারা িনিদর্� করা িকছু িনয়মকানুন শতর্ াধীন, তার মেধয্ রেয়েছ আপিন েয �ােয়� ফমর্ পূরণ 
কেরেছন তার বয্াপাের আপিন ভােলাভােব জােনন, অিধকার ও কতর্ বয্, েকানগিল করণীয় ও েকানগিল করণীয় 
নয় �ভৃিতর বয্াপাের পেড়েছন ও এগিল সংি�� �ক এ�েচে�র রপ, বাই-ল এবং েরগেলশেনর শতর্ াধীন 
থাকেব, এিটর ি�য়ািরং কেপর্ােরশন, SEBI-র �ারা ��ািবত গাইডলাইন সমেয় সমেয় বলবৎ থাকেব, �ক 
এ�েচ� ও এিটর ি�য়ািরং কেপর্ােরশন �ারা িব�ি� �কািশত হেত পাের ও মােঝ মােঝ বলবৎ থাকেব৷ 
 

�ক এ�েচ� েকান উপেদশ েদয় না বা এমন িকছু কের না যােত উপেদশ েদওয়ার অথর্ েবাঝায় এবং েকান 
েলাক যিদ �ক এ�েচে�র েকান �ক ে�াকােরর সে� বয্বসার স�েকর্  �েবশ কের এবং/বা েকান থাডর্  পািটর্  
িভিত্তক েকান তথয্ এই দিলেল থােক তেব তার জনয্ �ক এ�েচ� দায়ী থাকেব না৷ এই দিলেলর েকান তথয্ই 
বয্বসার উপেদশ িহসােব গণয্ হেব না৷ এই ধরেণর বয্বসায় েয ধরেণর ঝঁুিক জিড়েয় আেছ েসগিল খবু 
ভােলাভােব েবাঝা ও আেলাচনা ছাড়া বয্বসার কথা িবেবচনা করা উিচত নয়৷ যিদ আপিন িনি�ত না হেত 
পােরন তেব আপনােক েপশাগত উপেদশ িনেতই হেব৷ 
 

আপনার জনয্ অনয্ কাউেক বয্বসা করেত েদওয়া যায় িকনা অথবা �মতা�দান করা যায় িকনা েসটা 
িবেবচনা করেত হেল, আপনােক িন�িলিখত িবষয়গিল স�েকর্  সেচতন হেত হেব:- 



 

1. মূল ঝঁুিকগিল: 

 

1.1 উ� পিরবতর্ নশীলতার ঝঁুিক: 

একিট িসিকউিরিট বা েডিরেভিটভ ক�াে� েভালািটিলিট বলেত একিট িসিকউিরিট বা েডিরেভিটভ ক�াে� 
দােমর গিতর েয পিরবতর্ ন হেত পাের তােকই েবাঝােনা হেয়েছ, যখন �ক এ�েচে� বয্বসািয়ক কাযর্কলাপ 
চলেত থােক৷ সাধারণভােব একিট িসিকউিরিট বা েডিরেভিটভ ক�াে�র েভালািটিলিট যত েবশী হয়, দােমর 
পিরবতর্ নও তত েবশী হয়৷ অয্াি�ভ িসিকউিরিট বা েডিরেভিটভ ক�াে�র েথেক �াভািবকভােবই েযসব 
িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� কম বয্বসািয়ক কােজ বয্বহৃত হয় েসগিলর েভালািটিলিট েবশী হয়৷ 
েভালািটিলিটর ফেল আপনার অডর্ ার আংিশকভােব কাযর্করী হেত পাের অথবা আেদৗ কাযর্করী নাও হেত পাের, 
বা েয দােম আপনার অডর্ ার কাযর্করী হেব েসিট েশষ বয্বসািয়ক দাম েথেক অেনক েবশী আলাদা বা অেনক 
েবশী পিরবিতর্ ত হেত পাের যার ফল হল জাতীয় বা আসল �িত৷ 
 

1.2 কম িলকুইিডিটর ঝঁুিক: 

িলকুইিডিট বলেত বাজাের অংশ�হণকারীেদর কমিপিটিটভ দােম ও সবেচেয় কম দােমর পাথর্েকয্ 
িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� েকনা এবং/বা েবচার �মতা৷ সাধারণত, মেন করা হয় েয বাজাের লভয্ 
অডর্ ােরর সংখয্া যত েবশী হেব িলকুইিডিট তত েবশী হেব৷ িলকুইিডিট গর�পূণর্, কারণ িলকুইিডিট েবশী হেল 
িবিনেয়াগকারীর পে� �ত ও সবেচেয় কম দােমর পাথর্েকয্ িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� েকনা এবং/বা 
েবচা সহজতর হেব৷ ফেল িবিনেয়াগকারীরা �ীত বা িব�ীত িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে�র জনয্ 
কমিপিটিটভ দাম েদেব বা �হণ করেব৷ অয্াি�ভ িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে�র সে� তুলনা করেল িকছু 
িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে�র কম িলকুইিডিট থাকার ঝঁুিক থাকেত পাের৷ ফেল, আপনার অডর্ ার 
আংিশকভােব কাযর্করী হেত পাের অথবা েবশী দােমর পাথর্েকয্ আেদৗ কাযর্করী নাও হেত পাের৷ 
 

1.2.1 িদেনর বয্বসািয়ক নীিতর অংশ অনুযায়ী িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� েকনা বা েবঁচার ফেল �িত 
হেত পাের, কারণ এমন পিরি�িতেত িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� েকনা/েবঁচা �তয্ািশত দােমর তুলনায় 
কম/েবশী দােম হেত পাের, সুতরাং একিট িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে�র েডিলভার বা িরিসভ করার 
েকান ওেপন পিজসন বা বাধয্তা েনই৷ 
 

1.3 ওয়াইডার ে�েডর ঝঁুিক: 

ে�ড বলেত েবাঝায় সেবর্াৎকৃ� �য় ও সেবর্াৎকৃ� িব�েয়র দােমর মেধয্ পাথর্কয্৷ এটা একিট 
িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� �য় ও তৎ�ণাৎ েসিট িব�য় করা বা তার িবপরীত প�িতর ফেল েয 
পাথর্কয্ হয় তা েবাঝায়৷ কম িলকুইড বা িলকুইিডিটহীন িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে�র জনয্ কম 
িলকুইিডিট ও েবশী েভালািটিলিট থাকার ফেল �াভািবেকর েচেয় েবশী িব�ৃত হেত পাের৷ এিট পের উৎকৃ�তর 
দাম গঠেন বাধা েদেব৷ 
 

1.4 ঝঁুিক - অডর্ ার কমােনা: 
ে�স করা অডর্ ার (উদাহরণ�রপ "�প লস" বা "িলিমট" অডর্ ার) েযগিলর উে�শয্ থােক �িত িকছু িনিদর্� 
পিরমােণ সীিমত করা, েসগিল কাযর্কর নাও হেত পাের কারণ বাজার অব�ায় �ত ওঠানামা এরপ অডর্ ার 
কাযর্কর করা অস�ব কের তুলেত পাের৷ 
 

1.4.1 একিট 'মােকর্ ট" অডর্ ার �ত কাযর্কর হেব, িবপরীত িদেক অডর্ ােরর লভয্তার উপর িনভর্ র কের, দােমর 
�স� ছাড়াই, যখন �াহক একিট 'মােকর্ ট' অডর্ ােরর �ত কাযর্কািরতা পান, তখন েসিট আউট�য্াি�ং 
অডর্ ােরর লভয্ দােম হেত পাের, েযিট অডর্ ােরর পিরমাণেক পিরতু� কের, দাম, সময় অ�ািধকার পায়৷ এটা 
েবাঝা েযেত পাের েয এই দাম গত বািনজয্ মূলয্ বা েয িনরাপত্তা/েডরাইেভিটভস ক�াে�র ভােলা মূলয্ েথেক 
উে�খেযাগয্ভােব িভ� হেত পাের৷ 
 



1.4.2 "িলিমট" অডর্ ার �ত কাযর্কর হেব েকবলমা� অডর্ ােরর জনয্ িনিদর্� "িলিমট" দােম যা বা উৎকৃ�তর 
দােম৷ যাই েহাক, �াহক যখন দােমর সুর�া পায় তখন এমনও স�ব হেত পাের েয অডর্ ার আেদৗ কাযর্কর 
হল না৷ 
 

1.4.3 একিট �প লগ অডর্ ার সাধারণত একিট �ক/েডিরেভিটভ ক�াে�র বতর্ মান দাম েথেক "দেূর" ে�স 
করা হয় এবং এরপ অডর্ ার কাযর্কর হয় যিদ ও যখন �ক/েডিরেভিটভ ক�া� েপৗঁছয় বা �প �াইেসর 
মাধয্েম বয্বসা কের৷ �প অডর্ ার েসল �াইস বতর্ মান �াইেসর নীেচই এ�ার করােনা হয় ও �প অডর্ ার বাই 
�াইস বতর্ মান �াইেসর উপের এ�ার করােনা হয়৷ যখন িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� পূবর্ িনধর্ািরত দােম 
েপৗঁছয় বা এরপ দােম বয্বসা কের �প লগ অডর্ ার তখন মােকর্ ট/িলিমট অডর্ াের পিরণত হয় ও িলিমেট বা 
আেরা ভােলা ভােব কাযর্কর হয়৷ এমন েকান িন�য়তা েনই েয িলিমট অডর্ ার কাযর্কর হেব েযেহতু 
িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� পূবর্ িনধর্ািরত দামেক েপিনে�ট করেত পাের, েসে�ে� অডর্ ার কাযর্কর না 
হওয়ার ঝঁুিক ওেঠ, েযমন েরগলার িলিমট অডর্ ােরর সে� হয়৷ 
 

1.5 খবর েঘাষণার ঝঁুিক: 

খবর েঘাষণা যা িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে�র দাম �ভািবত করেত পাের বয্বসার সময় ঘটেত পাের 
এবং কম িলকুইিডিট ও েবশী েভালািটিলিটর সে� যু� হয় তেব হঠাৎ িসিকউিরিট/ক�াে�র দােম 
অ�তয্ািশতভােব ইিতবাচক বা েনিতবাচক ওঠানামা ঘটােত পাের৷ 
 

1.6 গজেবর ঝঁুিক: 

েকা�ািন/কােরি�র বয্াপাের গজব মুেখ মুেখ, খবেরর কাগজ, ওেয়বসাইট ও িনউজ এেজি�র �ারা বাতােস 
ভােস৷ িবিনেয়াগকারীেদর সতকর্  থাকেত হেব ও গজব অনুযায়ী কাজ করা েথেক িবরত থাকেত হেব৷ 
 

1.7 িসে�েমর ঝঁুিক: 
খুব েবশী পিরমাণ বয্বসা �ায়ই বাজার েখালা ও বাজার বে�র আেগ হেত পাের৷ এরকম েবশী পিরমাণ 
বয্বসা িদেনর েয েকান সমেয় হেত পাের৷ এগিল অডর্ ার কাযর্কর করা বা কনফামর্ করােত িবল� ঘটােত 
পাের৷ 
 

1.7.1 েভালািটিলিট িপিরয়েড, বাজাের অংশ�হণকারীগণ �মাগত তােদর অডর্ ােরর পিরমাণ বা দাম, ে�শ 
অডর্ ার ে�স মিডফাই করেত পােরন, ফেল অডর্ ার কাযর্কর করা বা কনফামর্ করায় িবল� হয়৷ 
 

1.7.2 িকছু িনিদর্� মােকর্ ট কি�শেন, মােকর্ েট যুি�সংগত দােম একিট পিজশন িলকুইেডট করা খুব 
অসুিবধাজনক হয় বা আেদৗ স�ব হয় না, যখন �য় সাইড বা িব�য় সাইেড েকান আউট�য্াি�ং থােক না 
অথবা িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে� বয্বসা যিদ েকান অ�াভািবক বয্বসািয়ক কাযর্কলােপ থমেক দাড়ায় 
মােকর্ ট িফ�ারেক িহট করা বা অনয্ েকান কারেণ৷ 
 

1.8 িসে�ম/েনটওয়াকর্  কনেজসন্: 

এ�েচে� সয্ােটলাইট/লীজ েনওয়া লাইন িভিত্তক সংেযােগর উপর িভিত্ত কের ইেলক�িনক েমােড বয্বসা করা 
হয়, অডর্ ার ে�স ও রট করার জনয্ �যুি� ও কি�উটােরর সম�য় করা হয়৷ সুতরাং, সংেযাগ েফল করা 
বা িসে�েম সমসয্া বা িসে�ম েথেক ধীর বা িবলি�ত সাড়া বা বয্বসা থমেক দাঁড়ােনার স�াবনা থাকেল বা 
েয েকান সমসয্া/�িটর ে�ে� েযখােন বয্বসািয়ক িসে�ম/েনটওয়ােকর্  অয্াকেসস �িতি�ত করা যায় না, েযটা 
িনয়�েণর বাইের ও �েসিসং-এ িবল� ঘটােত পাের বা �য়-িব�েয়র অডর্ ার আংিশক বা পুেরাপুির �েসস করা 
নাও েযেত পাের৷ আপনােক েনাট করবার জনয্ সতকর্  করা হে� েয যিদও এই সমসয্াগিল সামিয়ক �কৃিতর 
িক� যখন আপনার আউট�য্াি�ং ওেপন পিজসন বা কাযর্কর না করা অডর্ ার রেয়েছ, এগিল ঝঁুিকেকই িনেদর্শ 
কের কারণ আপনার সব কাজ সিঠকভােব করাটা বাধয্তামূলক৷ 
 



2. যতদরূ পযর্� েডিরেভিটভ েসগেম� সংি�� রেয়েছ, অনু�হ কের ততখািন েনাট করন ও িনে�র অিতির� 
ৈবিশ�য্গিলর সে� পিরিচত েহান:- 

 

2.1 "িলভােরজ" বা "িগয়ািরং"-এর �ভাব: 

েডিরেভিটভ মােকর্ েট, েডিরেভিটভ ক�াে�র ভয্ালুর তুলনায় মািজর্ েনর পিরমাণ কম, সুতরা কাজকমর্ 
'িলভােরজড' বা 'িগয়ারড' হয়৷ েডিরেভিটভ ে�িডং যা তুলনামূলকভােব কম পিরমাণ মািজর্ ন িদেয় পিরচািলত 
হয়, মািজর্ েনর পিরমােণর তুলনায় খুব েবশী বা লাভ বা �িতর স�াবনা তুেল ধের৷ িক� েডিরেভিটভ 
কাজকারবার খুব েবশী মা�ায় ঝঁুিক বহন কের৷ 
 

সুতরাং েডিরেভিটভ িনেয় বয্বসা করার আেগ আপনার নীেচর িববৃিতগিল স�ূণর্ভােব বুঝেত হেব,িনেজর 
অব�া, আিথর্ক স�দ ইতয্ািদ িহসাব কের বয্বসা করেত হেব৷ দাম যিদ আপনার িবরে� যায়, তাহেল 
তুলনামূলকভােব কম সমেয়র মেধয্ আপিন পুেরা মািজর্ েনর পিরমােণর একটা অংশ বা স�ূণর্ অংশ হারােত 
পােরন৷ অিধক�, �িত আসল মািজর্ েনর পিরমাণেক ছািপেয় েযেত পাের৷ 
 

A. িফউচারস ে�িডং সব অব�ার ৈদনি�ন েসটলেম�েক েবাঝায়৷ �িতিদন সূচক/েডিরেভিটভ ক�াে�র উপর 
িভিত্ত কের বাজাের ওেপন পিজসন মাকর্  করা হয়৷ ক�া� যিদ আপনার িবরে� যায়, তেব এই ধরেণর 
ওঠানামা জিনত আপনার �িতর পিরমাণ (েনাশনাল) জমা েদওয়ার �েয়াজন হেব৷ িনিদর্� সমেয়র মেধয্ই 
আপনােক এই টাকা িমিটেয় িদেত হেব, সাধারণত, পেরর িদন বয্বসা শর হওয়ার আেগ৷ 
 

B. যিদ আপিন অিতির� টাকা েডডলাইেনর মেধয্ জমা িদেত বয্থর্ হন বা যিদ আপনার একাউে� েকান 
বািক ধার থােক, তেব �ক ে�াকার স�ূণর্ পিজসন বা পিরবতর্ ন িসিকউিরিট িলকুইিডিট করেত পাের৷ 
এে�ে�, এরপ ে�াজআউেটর জনয্ যা �িত হেব তার জনয্ আপিন দায়ী থাকেবন৷ 
 

C. বাজােরর এমন অব�ায়, িবিনেয়াগকারীর কাজকারবার চালােনা অসুিবধাজনক বা অস�ব মেন করেত 
পাের৷ উদাহরণ�রপ, িকছু িবষেয়র জনয্ এই অব�ার সৃি� হয় েযমন ইলিলকুইিডিট অথর্াৎ যখন অপযর্া� 
িবড বা অফার থােক বা �াইস িলিমট বা সািকর্ ট ে�কােরর জনয্ বয্বসা �িগত থােক৷ 
 

D. বাজাের ি�রতা বজায় রাখার জনয্, িন�িলিখত ধাপগিল �হণ করা েযেত পাের, মািজর্ ন েরেটর পিরবতর্ ন, 
কয্াশ মািজর্ ন েরট বৃি� বা অনয্ানয্৷ এই নতুন প�িতগিল বতর্ মান ওেপন ই�ােরে�র উপর �েয়াগ করা 
েযেত পাের৷ এরপ অব�ায়, আপনার অিতির� মািজর্ ন রাখার �েয়াজন হেব বা আপনার পিজসন কমােত 
হেব৷ 
 

E. জানােত হেব আপিন বয্বসা করার পিরক�না কেরেছন েয েডিরেভিটভ ক�া� িনেয় েসগিলর িব�ািরত 
িববরণ আপনােক িদেত আপনার ে�াকারেক অবশয্ই বলেবন, অথর্াৎ ক�াে�র িবশদ িববরণ ও তার সে� 
যু� বাধয্বাধকতা৷ 
 

2.2 কােরি� িনিদর্ � ঝঁুিক: 

1. িবেদশী কােরি� মেূলয্র কন�াে�র কােজ লাভ বা �িত, আপনার িনেজর বা অেনয্র ৈবধ কতৃর্ ে� বয্বসা 
করাই েহাক না েকন, কােরি� েরেটর �াস-বৃি�র �ারা �ভািবক হেব যখন কন�াে�র কােরি� মূলয্ অনয্ 
কােরি�েত পিরবতর্ ন করার �েয়াজনীয়তা আেছ৷  
 

2. বাজােরর িকছু িনিদর্� অব�ায়, আপনার কােছ একিট পিজসন িলকুইেডট করা অসুিবধাজনক বা অস�ব 
হেত পাের৷ এিট হেত পাের যখন কােরি� িডেরগেলট করা হয় বা িফ�ড ে�িডং বয্া� িব�ৃত করা হয়৷ 
 

3. কােরি�র দাম খুবই পিরবতর্ নশীল৷ কােরি�র জনয্ দােমর ওঠাপড়া �ভািবত হয়, অনয্ অেনক িকছুর 
মেধয্ও, েযাগান চািহদার স��, বািণজয্, রাজ� স��ীয়, আিথর্ক, এ�েচ� িনয়�ণ ে�া�াম, সরকােরর নীিত, 



ৈবেদিশক, রাজৈনিতক ও অথর্ৈনিতক ঘটনা ও নীিত, জাতীয় ও আ�জর্ ািতক সুেদর হার ও ম�ুা�ীিত ও 
বাজােরর আেবগ৷ েকান একজন পরামশর্দাতার পে� এই িবষয়গিল িনয়�ণ করা স�ব হয় না ও েকান 
িন�য়তা েদওয়া যায় না েয একজন পরামশর্দাতার পরামেশর্র ফেল অংশ�হণকারী �াহেকর লাভজনক বয্বসা 
হেব বা একজন �াহেকর এরপ ঘটনা েথেক েকান �িত হেব না৷ 
 

2.3 অপশন েহা�ারেদর ঝঁুিক: 

1. আপশন েহা�াররা তুলনামূলকভােব �� সমেয় অপশেনর জনয্ েশাধ করা পুেরা টাকাটাই হারােনার ঝঁুিক 
বহন কের৷ এই ঝঁুিক একিট ন� অয্ােসট িহসােব একিট অপশেনর �কৃিত �িতফিলত কের যা েময়ােদর েশেষ 
মূলয্হীন হেয় যায়৷ একজন অপশন েহা�ার েয েসেক�ারী মােকর্ েট অপশন িব�ী কের না বা েময়াদ েশেষর 
আেগ এিটেক বয্বহার কের না েস অপশেন িনি�তভােব সব িবিনেয়াগ হারােব৷ অপশেনর েময়াদ েশেষর আেগ 
যিদ অনুমান করা িদেক না পিরবিতর্ ত হয়, এতটা যা অপশেনর খরচ েমেটােনার পে� যেথ�, িবিনেয়াগকারী 
সব বা তার িবিনেয়ােগর একটা তাৎপযর্য্পূণর্ অংশ হািরেয় েফলেত পাের৷ 
 

2. এ�েচ� এ�ারসাইেজর বাধা চািপেয় িদেত পাের, িকছু সমেয় বা িকছু িনিদর্� অব�ায় অপশেনর 
এ�ারসাইজ িনয়�ণ করার চরম কতৃর্ � আেছ৷ 
 

2.4 অপশন েলখকেদর ঝঁুিক: 

1. অপশেনর দাম যিদ অনমুান করা িদেক না পিরবিতর্ ত হয়, তেব অপশন েলখক �চুর পিরমাণ হারােনার 
ঝঁুিক বহন কের৷ 
2. একই সুেদ অনয্ অপশন িকেন বা েসই ভােব অপশন মােকর্ েট বা অনয্ানয্ মােকর্ েট ে�ড পিজশন �হণ 
কের বা অনয্ানয্ েহিজং পিজশন লাভ কের অপশন রাইটারেদর ঝঁুিক কমােনা েযেত পাের৷ যাই েহাক, এমন 
িক যখন রাইটার একিট ে�ড বা েহিডং পিজশন �হণ কেরেছ তখনও ঝঁুিক তাৎপযর্য্পণূর্৷ একিট ে�ড 
পিজশন সরল "লং" ও "শটর্ " পিজশেনর েচেয় কম ঝঁুিকপূণর্ নয়৷ 
3. সংি�� অ�িনর্িহত সুেদর �য় ও িব�য় সহ েয েলনেদেন এক বহমুখী অপশেনর �য় ও রাইিটং সম�য়, 
বা সম�েয় �য় বা রাইিটং জিড়ত তা িবিনেয়াগকারীর কােছ অিতির� ঝঁুিক উপ�ািপত করেত পাের৷ 
কি�েনশন �য্ানজাকশন একিচ িস�ল অপশন েকনা বা রাইট করার েথেক অেনক েবশী জিটল৷ এবং এটা 
আেরা েবশী কের েনাট করা উিচত েয িবিনেয়ােগর েয েকান ে�ে� একিট জিটলতা ভােলাভােব েবাঝা যায় 
না, েসিট হল ির� ফয্া�র৷ এটা পরামশর্ েদওয়া হে� না েয সম�য় নীিত িবেবচনায় আনা উিচত নয়, এিট 
পরামেশর্র েযাগয্, েযমন অপশেন সকল িবিনেয়ােগর ে�ে�, এমন একজেনর সে� পরামশর্ করা উিচত েয 
অিভ� ও বাজােরর িবিভ� অব�ায় ঝঁুিক ও স�াবয্ময় েযৗথ েলনেদেনর পুর�ার স�ে� যার �ান রেয়েছ৷ 
 

3. ওয়য্ারেলস �যুি�র মাধয্েম বয্বসা /�াকর্  অডর্ ার রিটং বা অনয্ �যুি�: 

 

েয েকান অিতির� �িভশন যা সং�ািয়ত কের ৈবিশ�য্, ঝঁুিক, দািয়�, বাধয্বাধকতা, িসিকউিরিটর সে� যু� 
লায়ািবিলিট ওয়য্ারেলস �যুি�র মাধয্েম বয্বসা/�াকর্  অডর্ ার রিটং বা অনয্ �যুি�-�ক ে�াকােরর উিচত 
এগিল �াহেকর নজের আনা৷ 
 

4. সাধারণ 

 

4.1 ক�িটিটউেয়� শ�িট েবাঝায় ও ইন�ুড কের একজন �াহক, কা�মার বা একজন িবিনেয়াগকারী েয 
এ�েচে�র �দত্ত েমকািনজেমর মাধয্েম িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� অজর্ ন করা বা িব�ী করার উে�েশয্ 
�ক ে�াকােরর সে� বয্বসা কের৷ 
 

4.2 �ক ে�াকার শ�িট েবাঝায় ও ইন�ুড কের একজন �ক ে�াকার, একজন ে�াকার বা একজন �ক 
ে�াকার েয এইভােবই এ�েচ� েথেক �ীকৃিত েপেয়েছ ও যার SEBI েথেক �দত্ত েরিজে�শন সািটর্ িফেকট আেছ৷ 



অয্ােন�ার - 6 

গাইেড� েনাট- িবিনেয়াগকারীেদর জনয্ এ�েচে� বয্বসা করার ে�ে� িক করণীয় এবং করণীয় নয় 

বয্বসা শর পেূবর্ 

1. আপিন একমা� SEBI-র সােথ এবং SEBI-র �ারা িনবি�কৃত মধয্�তাকারীেদর সােথ বয্বসা করেছন বেল িনি�ত 
হন৷ �ক এ�েচে� www.exchange.com এবং SEBI ওেয়বসাইেট www.sebi.gov.in উপল� তািলকা েথেক আপিন 
তােদর SEBI-র েরিজে�শন সািটর্ িফেকট ন�র পরী�া করেত পারেবন৷ 

2. আপিন KYC স�ূণর্ভােব পূরণ কেরেছন িকনা িনি�ত হন এবং KYC ফেমর্র খালী �ানগিল েকেট িদন৷  

3. আপিন �ক ে�াকােরর সকল বাধয্তামলূক ডকুেম� েযমন অিধকার এবং বাধয্বাধকতা, ির� িডসে�াজার ডকুেম�, 
পিলিস এ� ে�ািসিডওর ডকুেম�গিল পেড়েছন বেল িনি�ত হন৷ 

4. �ক ে�াকার এবং আপনার মেধয্ ঐি�ক ধারাগিল, যিদ থােক, আপিন েসগিল পেড়েছন, বেুঝেছন এবং তারপর 
তােত �া�র কেরেছন বেল িনি�ত হন৷ মেন রাখেবন েয আপনার এবং �ক ে�াকােরর মেধয্ �া�িরত ধারাগিল 
আপনার স�িত বয্তীেরেক বদল করা যােব না৷ 

5. বয্বসার জনয্ ে�াকার �ারা আপনার ওপর আেরািপত সকল ে�াকােরজ, কিমশন, ফীজ এবং অনয্ানয্ খরচ স�েকর্  
এবং �াসি�ক উপায়/SEBI/�ক এ�েচে�র িনেদর্শনা স�েকর্  পির�ার ধারণা িনন৷  

6. আপনার �ারা স�ািলত সকল ডকুেমে�র একিট কিপ �ক ে�াকােরর কাছ েথেক িবনামেূলয্ সং�হ করন৷ 

7. যিদ আপিন �ক ে�াকােরর পে� পাওয়ার অফ অয্াটিনর্ (POA)-র জাির করেত চান, তাহেল আপনার বয্া�, 
িডময্াট অয্াকাউ�েক �মতা�দান করন, অন�ুহ কের SEBI/এ�েচ� �ারা জাির করা িনেদর্ িশকািট পড়নু৷ 

 

েলনেদন এবং িন�িত্ত 

8. আপিন িলিখত আকাের িবেশষভােব অনেুমাদন করেল �ক ে�াকার ইেল�িনক কনটয্া� েনাটস (ECN) জারী করেত 
পাের৷ এই কােজর জনয্ �ক ে�াকারেক আপনার ইেমল আইিড িদেত হেব৷ যিদ আপিন কি�উটাের সড়গড় না হন 
তাহেল ECN-র সুিবধা েনেবন না৷ 

9. আপনার ই�ারেনট ে�িডং অয্াকাউ� এবং পাসওয়াডর্  অপর কাউেক েদেবন না৷ 

10. �ক ে�াকারেক নগেদ েকােনা েপেম� করেবন না৷ 

11. �ক ে�াকারেক অয্াকাউ� েপয়ী েচক �ারা েপেম� করন৷ সাব-ে�াকােরর নােম েচক জারী করেবন না৷ 
বয্া�/িডময্াট অয্াকাউে� জমা করা বয্াে�র অয্াকাউে�র ি�েপ তািরখ, ি�প, পিরমাণ আপনার কােছ �ক 
ে�াকারেক েদওয়া ডকুেম�ারী �মাণ/িডেপািজট অফ িসিকউিরিটজ আেছ বেল িনি�ত হন৷ 

12. �ক এ�েচ� ওেয়বসাইেট, েযখােন ে�েডর িবষেয় িব�ািরত উে�খ আেছ েসখােন বািণিজয্ক যাচাইকরণ উপল� আেছ 
বেল িনি�ত করন এবং ক�া� েনাট যাচাই করন৷ যিদ ক�া� েনােটর সােথ ওেয়বসাইেটর বয্বসার িব�ািরত 
িববরণ না েমেল, তাহেল সােথ সােথই িনধর্ািরত �ক এ�েচে�র ইনেভ�াসর্ ি�েভ� েসল-এর সােথ েযাগােযাগ করন৷ 

13. যিদ আপিন অয্াকাউ� চাল ুকরার জনয্, তহিবল �দােনর জনয্ অথবা িসিকউিরিটজ েডিলভারী করার জনয্ (সময় 
সমেয় হয়েতা এমনটা হেত পাের) কতৃর্ �দান কেরন, তাহেল হয়েতা এ�েচ� েথেক েপ আউট অডর্ ার পাবার পর েসই 
একই িদেন কাজটা স�� নাও হেত পাের৷ তাই �ক ে�াকার িনেচ উে�িখত িবষয় ে�ে� আপনার হেয় একটা চাল ু
অয্াকাউ� র�ণােব�ন কের চলেবন৷ 

 a) আপনার কাছ েথেক আপনার �া�র করা তািরখ উে�খ করা এই ধরেণর কতৃর্ �দােন এই ধারািট উে�খ থাকেব 
েয আপিন চাইেল এই সুিবধািট েযেকান সময় বািতল কের িদেত পােরন৷ 

 b) তহিবেলর �কৃত িন�িত্ত এবং িসিকউিরিটজ অ�ািধকােরর ওপর িনভর্ র কের কয্ােল�ার েকায়াটর্ াের একবার, মােস 
অ�ত একবার �ক ে�াকার করেবন৷ অয্াকাউ� িন�িত্ত করার সময়, �ক ে�াকার আপনােক একিট 'ে�টেম� 
অফ অয্াকাউ�স' পাঠােবন েযখােন তহিবেলর জনয্ �াহেকর েলজার এবং েরিজ�ার অফ িসিকউিরিটজ েথেক 
সং�হ করা িনযর্াস থাকেব৷ এগিলেত তহিবেলর সকল িরিসট/েডিলভািরজ �দশর্ন করা থাকেব৷ এই ে�টেমে� 
তহিবল এবং িসিকউিরিটজ এবং �িত�িত েশয়ােরর িব�ািরত িববরণ যিদ িকছু থােক, তাহেল েসগিল থাকেব৷ 

 c) িন�িত্তর িদন, �ক ে�াকার �েয়াজনীয় িসিকউিরিটজ/তহিবলগিল অনাদায়ী দায়ব�তার জনয্ ধের রাখেত পাের 
এবং আগামী 5 িদেনর বয্বসার জনয্ আেয়র মািজর্ ন দায়ব�তার জনয্ �েয়াজনীয় আশাি�ত তহিবলও এ�েচ� 
�ারা এক িনিদর্� উপােয় গণনা কের ধের রাখেত পােরন৷ নগদ মােকর্ েটর েলনেদেনর ে�ে� �ক ে�াকার �াহেকর 



কােছ েথেক িন�িত্তর িদেন �াপয্ বাকী থাকা তহিবল এবং পরবত� িদেনর বয্বসােয়র স�ূণর্ েপ-ইন-অি�েগশন 
এবং িসিকউিরিটজ ধের রাখেত পােরন, এছাড়াও িতিন কয্াশ মােকর্ েট েসই িদেনর িন�িত্ত বাবদ েলনেদেনর মলূয্ 
তহিবল/িসিকউিরিটজ/মািজর্ নও ধের রাখেত পােরন৷ 

 d) ে�টেম� অফ অয্াকাউ�স অথবা েসেটলেমে� েকান�কার িববাদ ধরা পড়েল ে��মত িহসােব িলিখত আকাের 
িবযয়টা তহিবল/িসিকউিরিটজ �াি�র েযেকান কােজর 7 (সাত) িদেনর মেধয্ �ক ে�াকােরর নজের আনেত 
হেব৷ যিদ িববাদ হয়, তাহেল িবষয়টা িনধর্ািরত �ক এ�েচে� িবল� না কের িলিখত আকাের 'িবিনেয়াগকারীর 
অিভেযাগ েসল'-এ জানােত হেব৷  

14. যিদ আপিন চলিত অয্াকাউ� র�ণােব�ন না কেরন এবং তহিবল/িসিকউিরিট-এর েপ-আউট এ�েচ� েথেক �া�-
েপ-আউেটর পেরর কােজ িদেনও না পান, তাহেল িবষয়টা �ক ে�াকারেক জানান৷ যিদ েসখােন েকান�কার িবেরাধ 
েদখা েদয় তাহেল িবষয়টা িনধর্ািরত �ক এ�েচে� িলিখত আকাের 'িবিনেয়াগকারীর অিভেযাগ েসল'-এ জািনেয় সােথ 
সােথই অিভেযাগ দািখল করেবন৷ 

15. অন�ুহ কের আপনার েমাবাইল ন�র এবং ইেমল আইিড �ক ে�াকােরর কােছ নিথভু� করান, যােত আপিন বয্বসা 
সং�া� তেথয্র সতকর্ বাতর্ া/েলনেদেনর িববরণ ে�িডং িদেনর েশেষ �ক এ�েচ� েথেক SMS অথবা ইেমল মারফত 
েপেত পােরন৷ 

 

ে�িডং সদসয্পদ পিরসমাি� হেল 

16. যিদ েকােনা �ক ে�াকার তার সদসয্পদ তয্াগ কেরন, সদসয্পদ েথেক বিহ�ৃত হন অথবা িডফ�ার িহসােব েঘািষত 
হয়, �ক এ�েচ� দাবী স�িকর্ ত একিট পাি�ক েনািটশ �কাশ করেব েযখােন শধুমা� িবিনেয়াগকারীেদর 
�কএ�েচে�র "ে�িডং িসে�েম স�ািলত েলনেদন" িবষয়িট জিড়ত থাকেব৷ আপিন িনধর্ািরত �ক এ�েচে� িনধর্ািরত 
সমেয়র েভতর সাহাযয্কারী ডকুেম� সহ একিট দাবীপ� করেবন বেল িনি�ত হন৷ 

17.  �ক ে�াকােরর কােছ জমা েদওয়া অথর্/িসিকউিরিটজ-এর সুর�া সং�া� িবষয়গিলর সােথ িনেজেক অভয্� কের 
িনন, িবেশষ কের যিদ আপিন িডফ� অথবা �ক ে�াকােরর অথর্শণূয্তা অথবা েদউিলয়া অব�া েথেক আপিন 
িনেজর অথর্/িসিকউিরিটজ পুনর�ার করেত পােরন যা সংি�� �ক ে�াকােরর উপিনয়ম এবং �িবধান �ারা িনয়ি�ত 
হেত পাের েযখােন বয্বসা িবিনেয়াগকারীেদর সুর�া তহিবেল সমেয় সমেয় �ীম মারফত পালন করা হেত পাের৷ 

 

িবতকর্ /অিভেযাগগিল 

18. অন�ুহ কের েনাট করেবন েয সািলিস িবচারকােযর্র িববরণ, ে�াকার অিভেযােগর িবরে� দ�দায়ক কমর্ এবং �ক 
ে�াকােরর িবরে� িবিনেয়াগকারীেদর দ�দায়ক কমর্ সংি�� �ক এ�েচে�র ওেয়ব সাইেট �কািশত হেব৷ 

19. যিদ আপনার িবষয়/সমসয্া/অিভেযাগ িনধর্ািরত �ক ে�াকার/সাব-ে�াকার �ারা িন�িত্ত না করা হয়, তাহেল আপিন 
িবষয়টা সংি�� �ক এ�েচে�র নজের আনেত পােরন৷ যিদ তবওু আপিন অিভেযােগর সমাধান িনেয় স�� না হন, 
তাহেল আপিন িবষয়টা SEBI-র নজের ধােপ ধােপ আনেত পােরন৷ 

20. মেন রাখেবন েয SEBI, �ক সকল ে�াকার/সাব-ে�াকারেক অিভেযাগ �িতিবধান িবভাগ/স�িত স�িকর্ ত 
আিধকািরেকর কােছ িবেশষভােব অিভেযাগ নিথভু� করার জনয্ একিট ইেমল ID নামকরণ করার িবষয়িট 
বাধয্তামলূক কেরেছ৷ 

 

 


