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পাঠেকর জন� েনাট:
এই পু�স্তকা�টর উেদ্দশ� িসিকওির�টজ মােক�ট সম্পিক�ত সংি�প্ত, মূল তথ� সরবরাহ করা। আরও �েশ্নর 
ে�ে�, আপিন  েসবী, িব.এস.ই.,  এন.এস.ই.,  এম.এস.ই.আই.,  এন.এস.িড.এল. এবং  িস.িড.এস.এল. এর 
ওেয়বসাইেট অনলাইন সাম�ী েদখেত 
পােরন।

“এই উপাদান�টেত থাকা তথ�গুিল িসিকওির�ট মােক�েটর সােথ সম্পিক�ত েকবল িশ�ামূলক এবং 
সেচতনতার উেদ্দেশ� এবং এ�ট েকবলমা� সাধারণ জনগেণর জন� অলাভজনক, িশ�ামূলক এবং 
সেচতনতামূলক কায ��েমর জন� ব�ব�ত হেব।

এই উপাদান�টর েকানও অংশই  েসবী বা স্টক এক্সেচঞ্জ বা িডেপা�জটিরগুিলেক স্বীকৃিত না িদেয় েকানও 
�কার বা েকানও উপােয় পুন�ত্পািদত বা অনুিলিপত করা যােব না বা েকানও িডস্ক, েটপ, পারেফক্ট 
িমিডয়া বা অন�ান� তথ� েস্টােরজ িডভাইস ইত�ািদেত পুন�ত্পািদত করা যােব না।

েসবী বা স্টক এক্সেচঞ্জ বা িডেপা�জটির এই উপাদান ব�বহার েথেক েয েকানও ব��ক্তর েকানও উপােয়  
েকানও �কার �য় বা �িতর জন� দায়বদ্ধ থাকেব না।

এই উপাদানগুিলেত �ু�ট বা ভ� ল এড়ােত সব �াত্মক �েচষ্টা করা হেয়েছ সা�িতক মােক�েটর উন্নয়ন এবং 
উেদ�ােগর জন�, পাঠকেদর সমেয় সমেয় �কািশত িহসােব সা�িতক আইন, িনেদ�িশকা, এর অধীেন ৈতির 
করা িনেদ�শাবলী এবং অন�ান� �াসিঙ্গক ডকুেমন্টগুিল পড়ার অনুেরাধ করা হেচ্ছ।

েকানও পরামশ � বা �িত��য়া জানােত, অনু�হ কের আমােদর: visitsebi@sebi.gov.in. এ ইেমল ক�ন।
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িসিকওির�টজ মােক�েটর পিরিচিত

�দান করেছন

শুেভচ্ছা এবং নমস্কার…

আপিন িক এমন িবিনেয়াগকারী িযিন িসিকওির�টজ মােক�েট েকানও 
সংস্থার েশয়ার এবং িমউচ�য়াল ফােন্ড িবিনেয়াগ করেত চান?

যিদ হ�া ঁহয়, তাহেল আপনােক িসিকওির�টজ মােক�েট িবিনেয়ােগর মূল িবষয়গুিল বুঝেত হেব।

এই পু�স্তকা�ট েকানও িনিদ�ষ্ট িবিনেয়ােগর জন� গাইড িহসােব কাজ কের না, বরং এ�ট িসিকওির�টজ 
মােক�ট সম্পেক� �াথিমক তথ� েদয়। এই পু�স্তকা�ট অন�ান� িনয়�ক েযমন ভারতীয় িরজাভ� ব�াংক 
(আর.িব.আই.), ভারেতর বীমা িনয়�ণ ও উন্নয়ন কতৃ �প� (আই.আর.িড.এ.আই.), েপনশন ফান্ড 
িনয়�ণ ও উন্নয়ন কতৃ �প� (িপএফআরিডএ), কেপ �ােরট িবষয়ক ম�ক (এম.িস.এ.) ইত�ািদ কাঠােমার 
অধীেন থাকা �িতষ্ঠানগুিলেত িবিনেয়াগ সম্পিক�ত নয়।



ক)

খ)

গ)

ঘ)

 েসবী আইন, ১৯৯২,  েসবী েক (i) িসিকওির�টেজ িবিনেয়াগকারীেদর স্বাথ � র�া করা, (ii) 
িসিকওির�টজ মােক�ট উন্নয়েন �ব�ৃদ্ধ করা এবং (iii) িসিকওির�টজ মােক�ট িনয়�ণ করার 
িবিধবদ্ধ �মতা �দান কের।

েকাম্পানী আইন, ২০১৩, যা িসিকওির�টজ �দান, বরাদ্দ ও হস্তান্তর এবং িসিকওির�টেজর 
পাবিলক ইসু� সম্পিক�ত িবষয়গুিলর জন� �িবধান সরবরাহ কের;

িসিকউির�টজ ক�াক্টস (েরগুেলশন) আইন, ১৯৫৬, যা স্টক এক্সেচঞ্জগুিলেত িসিকওির�টজ 
েলনেদেনর স্বীকৃিত এবং িনয়�েণর ব�বস্থা কের।

িডেপা�জটির আইন,  ৯৯৬, যা েডেম��য়ালাইজড্ (িডম�াট) েশয়ােরর ইেলক�িনক 
র�ণােব�ণ এবং মািলকানা হস্তান্তর সরবরাহ কের।

১

 ০২

িসিকওির�টজ মােক�েটর জন� িনয়�ক কাঠােমা

েবচা েকনা

িসিকওির�টজ েকনা, েবচা এবং েলনেদেনর িনয়ম, েযমন েকানও েকাম্পািনর েশয়ার, িমউচ�য়াল 
ফান্ডস, েডিরেভ�টভেসর ইউিনট ইত�ািদ এবং স্টক এক্সেচঞ্জ, কেমািড�ট েডিরেভ�টভ এক্সেচঞ্জ এবং 
আমানতগুিল  েসবী আইন, ১৯৯২ (েসবী আইন)  এবং িবিভন্ন  েসবী িবিধ/ িব�িপ্ত/ গাইডলাইন/ 
িনেদ�শাবলী অনুসাের িসিকউির�টজ অ�ান্ড এক্সেচঞ্জ েবাড� অফ ই�ন্ডয়া (েসবী) এর আওতায় আেস।

েসবী আইেনর িবধান েমেনই ১২ এি�ল, ১৯৯২ এ �িত�ষ্ঠত হেয়িছল।  েসবী র ম�ােন্ডট�ট হল 
িসিকওির�টেজ িবিনেয়াগকারীেদর স্বাথ � র�া ও উন্নয়নেক উৎসাহ িদেত, িসিকওির�টজ মােক�ট িনয়�ণ 
করেত এবং এর সােথ সম্পিক�ত অন�ান� জ�ির পিরিস্থিত র�ার জন� েদওয়া হেয়েছ।

বত�মােন, েয চার�ট আইন �ধানত "িসিকওির�টজ  মােক�ট" েক পিরচািলত কের, েসগুিল হেলা:

`

` `

`

`
`
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িসিকউির�টজ এবং িসিকউির�টজ মােক�টস কী?

 ইকুই�ট েশয়ার অথবা সাধারণত েশয়ার িহসােব পিরিচত, েকানও 
সংস্থায় মািলকানার এক�ট অংশেক উপস্থাপন কের। একজন 
িবিনেয়াগকারী, িযিন েকানও সংস্থার েশয়াের িবিনেয়াগ কেরন, তােক 
েশয়ারেহাল্ডার বলা হয়, এবং িতিন েকাম্পািনর লােভর বাইের 
িডিভেডন্ড িহসােব সমস্ত কেপ �ােরট লাভ �হেণর অিধকারী হয়। 
িবিনেয়াগকারী েকাম্পািনর সাধারণ সভায় েকাম্পািনর িসদ্ধান্ত �হেণর 
���য়া সম্পিক�ত েভাট েদওয়ার অিধকারও পােব।

  েডট িসিকওির�টজ েকানও েকাম্পািন /�িতষ্ঠান েথেক িবিনেয়াগকারী 
কতৃ �ক গহৃীত অথ � উপস্থাপন কের এবং িবিনেয়াগকারীেক তা পিরেশাধ 
করেত হয়। েডট িসিকওির�টজেক িডেবঞ্চার বা বন্ডও বলা হয়। 
একজন িবিনেয়াগকারী িযিন েডট িসিকউির�টেজ িবিনেয়াগ কেরন, 
তার সুদ/কুপন পাওয়ার এবং মূলধেনর অথ � পিরেশাধ (েযমন 
িবিনেয়াগকৃত অথ �) পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। েডট িসিকওির�টজ 
এক�ট িনিদ�ষ্ট সমেয়র জন� জাির করা হয়, যার েশেষ িসিকওির�টেজর 
জািরকত�া িসিকওির�টজেক ভাঙােত পাের। েডট িসিকওির�টজেক 
সুরি�ত (জামানত দ্বারা সমিথ �ত) অথবা অসুরি�ত করা যায়।

  েডিরেভ�টভস হ'ল েসই আিথ �ক উপকরণ, যার মূল� অন� েয েকানও 
সম্পেদর মূল� েযমন েশয়ার, েডট িসিকউির�টজ, কেমািড�টেজর 
ইত�ািদর মূেল�র উপর িনভ�র কের। এক্সেচঞ্জ-ে�েডড েডিরেভ�টভেসর 
�ধান ধরণ হ'ল িফউচার এবং অপশন্স।

 িমউচ�য়াল ফান্ড এক ধরেণর আিথ �ক উপকরণ যা িবিবধ 
িবিনেয়াগকারীেদর কাছ েথেক সং�হ করা ফােন্ডর সংিম�েণ গ�ঠত 
হয। এই ফান্ড/িমউচ�য়াল ফান্ডগুিল তারপের েশয়ার, বন্ড, মািন মােক�ট 
ইন্স�েুমন্টস এবং অন�ান� সম্পেদর মেতা িসিকওির�টেজ িবিনেয়াগ 
কের।

চ� �ক্ত
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িসিকওির�ট
জ মােক�ট:

�াইমাির মােক�ট:

েসেকন্ডাির মােক�ট:

উেদ্দশ�: ফান্ড সং�হ

এর মেধ� এক�ট  আই.িপ.ও. 
এর মাধ�েম নত� ন 
িসিকওির�টজ জাির করা 
অন্তভ� �ক্ত, েযমন, �াথিমক 
পাবিলক অফার।

উেদ্দশ�: মূলধন ব�ৃদ্ধ

জনগণেক ইিতমেধ� অফার 
করা িসিকওির�টেজর আরও 
ে�িডং অন্তভ� �ক্ত রেয়েছ

 ০৪

িসিকউির�টজ মােক�ট এমন এক�ট জায়গা েযখােন 
িবিভন্ন সংস্থা ইকু�ই�ট েশয়ার, েডট িসিকউির�টজ, 
েডিরেভ�টভস, িমউচ�য়াল ফান্ড ইত�ািদর মেতা 
িসিকওির�টজ জাির কের িবিনেয়াগকারীেদর 
(জনগেণর) ফান্ড সং�হ করেত পাের এবং এ�ট এমন 
এক�ট জায়গা েযখােন িবিনেয়াগকারীরা িবিভন্ন 
িসিকওির�ট (েশয়ার, বন্ড ইত�ািদ) িকনেত বা েবচেত 
পাের। েশয়ার (বা িসিকউির�টজ) জনসাধারেণর কােছ 
জাির হেয় েগেল, সংস্থার স্বীকৃত স্টক এক্সেচঞ্জগুিলেত 
েশয়ার (বা িসিকওির�টজ) তািলকাভ� ক্ত করা দরকার। 
িসিকওির�টজ মােক�ট ক�ািপটাল মােক�েটর এক�ট 
অংশ।

িসিকউির�টজ মােক�েটর �াথিমক কাজ হ'ল 
িবিনেয়াগকারীেদর কাছ েথেক �েয়াজনকারীেদর 
জন� ফান্ড বরাদ্দ করা। িবিনেয়াগকারীরা েকাম্পািন / 
�িতষ্ঠানগুিলর িসিকওির�টেজ িবিনেয়াগ করার সময় 
এ�ট করা হয় যােদর ফােন্ডর �েয়াজন রেয়েছ 
িবিনেয়াগকারীরা সুদ, িডিভেডন্ড, মূলধন ব�ৃদ্ধ, 
েবানাস েশয়ার ইত�ািদর মেতা সুিবধা পাওয়ার 
অিধকারী হয়।  এই ধরেনর িবিনেয়াগ েদেশর 
অথ �ৈনিতক উন্নয়েন অবদান রােখ।

িসিকওির�টজ মােক�েটর দু�ট পরস্পর িনভ�রশীল এবং অিবেচ্ছদ� অংশ রেয়েছ, যা নীেচ উেল্লখ করা 
হেয়েছ:
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কেপ �ােরট সত্তা (েকাম্পািন) যা �াথিমকভােব ইকু�ই�ট ইন্স�েুমন্টস (েশয়ার) এবং েডট 
ইন্স�েুমন্টস (বন্ড, িডেবঞ্চার ইত�ািদ) জাির কের। 

সরকার (েক� তথা রাজ�) যা েডট িসিকওির�টজ (েডট িসিকওির�টজ এবং ে�জাির িবল) জাির 
কের।

১ পাবিলক ইসু�
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�াইমাির মােক�ট ও েসেকন্ডাির মােক�ট

�াইমাির মােক�ট:

েসেকন্ডাির মােক�ট:

�াইমাির মােক�ট এই মােক�ট�ট িনউ ইসু� মােক�ট নােমও পিরিচত, েযখােন েকাম্পািন / �িতষ্ঠান নত� ন 
িসিকওির�ট (েশয়ার, িডেবঞ্চার, বন্ড ইত�ািদ) জাির কের জনগেণর কাছ েথেক অথ � (মূলধন) েজাগাড় 
কের।

িসিকওির�টজ �দানকারীেদর দু�ট �মুখ ধরণ হʼল:

�াইমাির মােক�ট দ্বারা ৈতির করা ইসু� হʼল:

িসিকওির�টজ সাধারণ জনগেণর কােছ জাির করা হয় এবং েয 
েকউ েসগুিল সাব�াইব করেত পাের। ইকু�ই�ট েশয়ােরর 
পাবিলক ইসু�গুিল নীেচ ে�িণবদ্ধ করা েযেত পাের:

i. �াথিমক পাবিলক অফার (আই.িপ.ও.)

এক�ট  আই.িপ.ও. হ'ল েযখােন েকানও েকাম্পািনর েশয়ার �থম সব �জনীন অফার েদওয়া হয়। এক�ট  
আই.িপ.ও. েক িনম্নিলিখত �েপ িবভক্ত করা েযেত পাের:

`

`

`

`

`

`
`

` `
`

`

``
`



২ ে�ফাের�ন্সয়াল 

৩ রাইটস ইসু�

৪ েবানাস ইসু�

 ০৬

- সদ� জাির করা েশয়ার, েযখােন েকাম্পািন দ্বারা সব �জনীন িবিনেয়াগকারীেদর নত� ন েশয়ার 
জাির করা হয়। এই জাতীয় ইসু�েত িবিনেয়াগকারীেদর অথ � েয েকাম্পািনর জন� ইসু� করা হেয়েছ েস 
উেদ্দেশ� ব�বহার করার জন� েসই েকাম্পািনেত যােব।

- িব�য় করার �স্তাব েযখােন িবদ�মান েশয়ারেহাল্ডার, েযমন �বত�ক বা আিথ �ক �িতষ্ঠান বা 
অন� েকানও ব��ক্ত জনসাধারেণর কােছ তােদর েহা�ল্ডং অফার কের। এই ধরেনর এক�ট ইসু�েত 
িবিনেয়াগকারীেদর অথ � এই েশয়ার িবে�তােদর কােছ যায়, েকাম্পািন�টর কােছ নয়।

    ii. পাবিলক অফার ফেলা ( এফ.িপ.ও.)

এ�ট জািরকত�া/েকাম্পািনর ৈতির যা ইিতমেধ� অতীেত এক�ট  আই.িপ.ও. কের েফেলেছ এবং 
জনগণেক িসিকওির�টেজর এক�ট নত� ন ইসু� জাির করেছ।

এই ইসু� েমােড িবিনেয়াগকারীেদর এক�ট িনধ �ািরত �পু েযমন 
�েমাটর, েকৗশলগত িবিনেয়াগকারী, কম �চারী ইত�ািদেদর 
িসিকওির�টজ জাির করা হয়।

যখন েকানও েকাম্পািন তার িবদ�মান েশয়ারেহাল্ডারেদর নত� ন 
জাির করা েশয়ারগুিলেত সাব�াইব করার �মতা েদয়, তখন 
তার বত�মান েশয়ারেহা�ল্ডং এর অনুপােত এ�টেক রাইটস ইসু� 
বলা হয়। 

যখন েকানও েকাম্পািনর িবদ�মান েশয়ারেহাল্ডারেদর িবদ�মান 
েশয়ারেহা�ল্ডংেয়র অনুপােত এবং েকানও অিতিরক্ত ব�য় 
ছাড়াই অিতিরক্ত েশয়ার জাির করা হয়, তখন এ�টেক েবানাস 
ইসু� বেল। 

জনসাধারেণর কাছ েথেক ফান্ড সং�হ করার জন�, েকাম্পািনগুিলর  েসবী-র কােছ এক�ট অফার 
ডকুেমন্ট ফাইল করার �েয়াজন হয় যােক �াফ্ট েরড েহিরং �সেপক্টাস বা �াফ্ট �সেপক্টাস বলা      
হয়। �সেপক্টােস েকাম্পািনর ইিতহাস, �বত�কগেণর িববরণ, ব�বসািয়ক মেডল, সংস্থার আিথ �ক 
ইিতহাস, েসই ব�বসােয় ঝঁুিক, অথ � সং�হ করার উেদ্দশ�, ইসু�র শত�ািদ এবং এ জাতীয় অন�ান� তথ� 
রেয়েছ যা একজন িবিনেয়াগকারীেক েসই সংস্থার েশয়াের িবিনেয়াগ সম্পিক�ত �াত িসদ্ধান্ত িনেত 
সাহায� করেব। �াইমাির মােক�েট েয িসিকওির�টজ জাির করা হয় তা ইসু� বন্ধ হওয়ার তািরখ েথেক ছয় 
(০৬) কায �িদবেসর কম সমেয় স্বীকৃত স্টক এক্সেচেঞ্জ তািলকাভ� ক্ত করা হয়। এর পের েশয়ারগুিল 
স্বীকৃত স্টক এক্সেচঞ্জগুিলেত তািলকাভ� ক্ত করা হয়, েযখােন েশয়ারগুিলর আরও ে�িডং হয়।

েকাম্পািন কতৃ �ক বরাদ্দকৃত েশয়ারগুিল িবিনেয়াগকারীেদর 
িডম�াট অ�াকাউেন্ট জমা হয় যা এক�ট  েসবী িনবিন্ধত 
িডেপা�জটিরর মাধ�েম িডেপা�জটিরর সােথ থােক 
অংশ�হণকারী (িড.িপ.)। একজন িবিনেয়াগকারী এক�ট  
েসবী িনবিন্ধত স্টক ে�াকােরর মাধ�েম স্টক এক্সেচেঞ্জ 
েশয়ার িব�� করেত পােরন এবং অথ � �হণ করেত পােরন।

েসেকন্ডাির মােক�ট �াইমাির মােক�েট িসিকওির�টজগুিল জাির করা হেল তারা স্টক এক্সেচেঞ্জ 
তািলকাভ� ক্ত হয় এবং িবিনেয়াগকারীরা এই তািলকাভ� ক্ত িসিকওির�টজগুিল স্টক এক্সেচেঞ্জর মাধ�েম 
িকনেত বা িব�য় করেত পারেবন। স্টক এক্সেচঞ্জগুিলর দু�ট �ধান িবভাগ রেয়েছ - ক�াশ মােক�ট 
িবভাগ এবং েডিরেভ�টভস মােক�ট িবভাগ।

চ��ক্ত
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মােক�ট ইন�া�াকচার ইনিস্ট�টউশন্স: িসিকউির�টজ বাজাের 
েলনেদেনর সুিবধােথ � অবকাঠােমা (েযমন ইসু�, িসিকওির�টর 
�য় ও িব�য়) স্টক এক্সেচঞ্জ, িডেপা�জটির এবং িক্লয়ািরং 
কেপ �ােরশন সরবরাহ কের। এই �িতষ্ঠানগুিল মােক�ট 
ইন�া�াকচার ইনিস্ট�টউশন্স (এম.আই.আই.) িহসােব 
পিরিচত।  েসবী- র িনবিন্ধত মােক�ট ইন�া�াকচার 
ইনিস্ট�টউশন্স (এম.আই.আই.স) এক�ট তািলকা িলঙ্ক�টেত 
উপলৱ্ধ: 
https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html.

স্টক এক্সেচঞ্জগুিল তােদর িনবিন্ধত স্টক ে�াকারেদর মাধ�েম 
এবং বাজার িনধ �ািরত দােম ন�ায� পদ্ধিতেত িসিকওির�টজ 
েকনা-েবচা সহজতর করার জন� এক�ট েদশ-ব�ািপ 
ক�ম্পউটারাইজড ��ন িভত্িতক ে�িডং প্ল�াটফম � সরবরাহ 
কের।  েসবী ভারেত স্বীকৃত স্টক এক্সেচেঞ্জর তািলকা�ট 
িলঙ্ক�টেত উপলৱ্ধ: 
https://www.sebi.gov.in/stock-exchanges.html.

�ধান েদশব�াপী স্টক এক্সেচঞ্জগুিল হʼল িব.এস.ই. িলিমেটড 
(িব.এস.ই.), ন�াশনাল স্টক এক্সেচঞ্জ অফ ই�ন্ডয়া িলিমেটড 
(এন.এস.ই.) এবং েমে�াপিলটন স্টক এক্সেচঞ্জ অফ ই�ন্ডয়া 
িলিমেটড (এম.এস.ই.)।

িক্লয়ািরং কেপ �ােরশন: িক্লয়ািরং কেপ �ােরশনগুিলর �ধান কাজ 
হ'ল স্টক এক্সেচঞ্জগুিলেত িনব �াহীত ব�বসােয়র িনষ্পত্িত 
িন�শ্চত করা। অন� কথায়, িক্লয়ািরং কেপ �ােরশন গ�ারািন্ট েদয় 
েয �িত�ট ে�তা তার দ্বারা েকনা িসিকওির�টগুিল পােব এবং 
িসিকউির�টর �িত�ট িব�য়কারী তার দ্বারা িব�� করা 
িসিকওির�টেজর জন� অথ � পােব।

েস
ল
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িডেপা�জটির: িডেপা�জটিরগুিল হʼল এমন সংস্থা যা 
িবিনেয়াগকারীেদর িসিকওির�টজ িড�জটালাইজড / ইেলক�িনক 
আকাের রােখ এবং িবিনেয়াগকারীেদর তােদর িডেপা�জটির 
অংশ�হণকারীেদর ( িড.িপ.) মাধ�েম িডম�াট সািভ�স সরবরাহ 
কের। আমােদর েদেশ দু�ট িডেপা�জটিরজ রেয়েছ, ন�াশনাল 
িসিকউির�টজ িডেপা�জটির িলিমেটড (এন.এস.িড.এল.) এবং 
েস�াল িডেপা�জটির সািভ�েসস (ই�ন্ডয়া) িলিমেটড 
(িস.িড.এস.এল.). �িত�ট িডেপা�জটিরর অধীেন িনবিন্ধত 
িডেপা�জটির পা�ট�েসন্টস (িড.িপ.) থােক (েযমন ব�ােঙ্কর শাখা), যা 
িবিনেয়াগকারীেদর িবিভন্ন সািভ�স সরবরাহ কের েযমন িডম�াট 
অ�াকাউন্ট েখালা এবং র�ণােব�ণ, েশয়ােরর িড�জটালাইেজশন 
ইত�ািদ।

মােক�ট মধ�স্থতাকারী �াইমাির এবং েসেকন্ডাির মােক�টগুিলেক 
সুষ্ঠ�ভােব পিরচালনায় গু�ত্ৱপূণ � অংশ�হণকারী। এই মােক�ট 
মধ�স্থতাকারীরা িসিকওির�টজ েকনা বা েবচা, িসিকওির�টজ 
েলনেদেনর অড�ার কায �কর করার ���য়া�টেক সমথ �ন কের এবং 
িসিকউির�টজ ে�িডংেয়র �াসিঙ্গক তথ� সরবরাহ কের। িকছ�  
গু�ত্ৱপূণ � মধ�স্থতাকারীরা হেলন স্টক ে�াকার, িডেপা�জটিরেদর 
অংশ�হণকারী, মােচ�ন্ট ব�াংকারস, েশয়ার ও �ান্সফার এেজন্ট, 
ের�জ�ার ইত�ািদ। এ জাতীয় সমস্ত মধ�স্থতাকারী  েসবী েত 
িনবিন্ধত এবং তােদর   িবিনেয়াগকারীেদর সুর�ার জন� িনধ �ািরত 
নীিতমালা েমেন চলেত হয়। 

 েসবী স্বীকৃত বাজার মধ�স্থতাকারীেদর এক�ট তািলকা নীেচর িলঙ্ক�ট েথেক অ�ােক্সস করা েযেত 
পাের: https://www.sebi.gov.in.

িসিকউির�টজ মােক�েট িবিনেয়াগ শু� করার আেগ আপনােক 
আপনার িবিনেয়ােগর ল��, উেদ্দশ� এবং ঝঁুিক �ুধা (আপিন 
েয পিরমােণ ঝঁুিক িনেত ইচ্ছ� ক) তা বুঝেত এবং সনাক্ত করেত 
হেব। �িত�ট িবিনেয়ােগর িসদ্ধােন্ত আপনার �েয়াজনীয়তা 
�িতফিলত হওয়া উিচত এবং েসগুিল আপনার পছন্দ অনুযায়ী 
হওয়া উিচত। উদাহরণস্ব�প, আপিন িনরাপদ ে�াডাক্টগুিলেত 
িবিনেয়াগ করেত চান িকনা যা অিবচিলত আয় েদয় বা আপিন 
িকছ� টা উচ্চতর ঝঁুিক িনেত চান এবং এমন ে�াডাক্টগুিলেত 
িবিনেয়াগ করেত চান যা আপনােক উচ্চতর িরটান � িদেত পাের। 
�িত�ট িবিনেয়াগই েসই িবিনেয়ােগর সহজাত মান পিরবত�েনর 
ঝঁুিক িনেয় আেস। উদাহরণস্ব�প, অেটােমাবাইল উেদ�ােগর 
েশয়ারগুিলেত িবিনেয়াগ অেটােমাবাইল উেদ�ােগর সােথ সংযুক্ত 
ঝঁুিকেক আকিষ �ত করেব (িব�য় উপের বা নীেচ েযেত পাের বা 
এক�ট ��ােন্ডর গািড় অন� ��ােন্ডর েচেয় েবিশ িব�� হেত পাের 
ইত�ািদ।)

একবার আপিন িনেজর ল��গুিল িস্থর কের িনেয় এবং আপনার 
ঝঁুিক �ুধা শনাক্ত করার পের, আপিন েয পিরমাণ িবিনেয়াগ 
করেত চান এবং েয সময়কােল আপিন িবিনেয়াগ করেত চান তা 
িনধ �ািরত ক�ন। ঝঁুিক েনওয়ার �মতা এক িবিনেয়াগকারীর 
েথেক অন� িবিনেয়াগকারীর আলাদা হয় এবং িবিনেয়াগকারীর 
ল�� এবং বয়েসর উপর িনভ�রশীল হেত পাের।

িবিনেয়ােগর মূল কথা

IPFT

`
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িবিনেয়াগকারীেদর তােদর অিধকার, দায়বদ্ধতা, করণীয় এবং 
িবিনেয়ােগর ে�ে� কী করা উিচত এবং িক করা উিচত না, েস 
সম্পেক�ও ভালভােব অবিহত করা উিচত এবং এই 
ডকুেমন্টগুিল  েসবী এবং স্টক এক্সেচঞ্জ এবং 
িডেপা�জটিরেদর ওেয়বসাইট / এস এ উপলৱ্ধ। িসিকওির�টজ 
মােক�েট িবিনেয়ােগর করণীয় এবং অকরণীয়গুিলও এই 
পু�স্তকা�টর সংযু�ক্ত -১ এ সংযুক্ত রেয়েছ। একই সােথ এই 
পু�স্তকা�টর সংযু�ক্ত -২ এ িবিনেয়াগকারীেদর অিধকার এবং 
বাধ�বাধকতা সংযুক্ত রেয়েছ।

িবিনেয়াগকারীেদর েকানও সংস্থার েশয়াের িবিনেয়ােগর 
আেগ অবিহত িসদ্ধান্ত েনওয়া উিচত। তােদর েকাম্পািনর 
সােথ সম্পিক�ত সমস্ত তথ� েযমন সংস্থার সােথ সম্পিক�ত 
�কাশ, তার �বত�কগণ, �কেল্পর িববরণ, আিথ �ক িববরণ 
ইত�ািদ সাবধানতার সােথ পড়েত হেব। এই িবশদগুিল স্টক 
এক্সেচেঞ্জর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।

িসিকওির�টজ মােক�েট িবিনেয়ােগর জন�, িবিনেয়াগকারীরা 
েয েকানও  েসবী িনবিন্ধত িবিনেয়াগ উপেদষ্টার কােছও েযেত 
পােরন। িনবিন্ধত িবিনেয়াগ উপেদষ্টা(েদর) এর এক�ট 
তািলকা নীেচর িলেঙ্ক পাওয়া েযেত পাের:
https://www.sebi.gov.in.

তেব িবিনেয়াগকারীেদর অিনবিন্ধত িবিনেয়াগ পরামশ �দাতােদর অযািচত িবিনেয়ােগর পরামশ � সম্পেক� 
সতক�তা অবলম্ৱন করা উিচত। িবশদগুিলর জন�, আপিন এই পু�স্তকা�টর সংযু�ক্ত তৃতীয় উেল্লখ করেত 
পােরন।

মােক�েটর ঝঁুিক বা িসেস্টিমক ঝঁুিক: এ�ট িসিকউির�টজ এবং েদেশর সাধারণ 
অথ �নীিতেত সামি�ক কম ��মতা �ভািবত করার কারেণ িবিনেয়ােগর ঝঁুিকর িবষেয় 
উেল্লখ কের।

অিনয়ত ঝঁুিক: অিনয়ত ঝঁুিক েক েকানও িনিদ�ষ্ট সংস্থা বা উেদ�ােগর সােথ সংযুক্ত ঝঁুিক 
িহসােব বিণ �ত করা েযেত পাের।

মু�াস্ফীিতj ঝঁুিক: মু�াস্ফীিতj ঝঁুিকেক �য় শ�ক্ত ঝঁুিকও বলা হয়। এ�ট এমন সুেযাগ 
িহসােব সং�ািয়ত করা হেয়েছ েয মু�াস্ফীিতর জন� �য়�মতার �ােসর কারেণ 
িবিনেয়াগ েথেক নগদ �বাহ ভিবষ�েত তােদর মূল� হারােব।

তরলতার ঝঁুিক: যখন েকানও িবিনেয়াগ �তু �য় বা িব�য় করা যায় না, তখন 
তরলতার ঝঁুিক েদখা েদয়।

ব�বসােয়র ঝঁুিক: এ�ট েকানও েকাম্পািনর ব�বসায় �িত�স্থ হেত পারা বা েকানও 
�িতকূল অপােরশনাল, মােক�ট বা আিথ �ক পিরিস্থিতর কারেণ তার কায ��ম বন্ধ হেয় 
েযেত পারার ঝঁুিক।
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অিস্থরতা ঝঁুিক: েকাম্পািনর েশয়ােরর দাম সমেয়র সােথ সােথ ওঠানামা করার কারেণ 
অিস্থরতার ঝঁুিক েদখা েদয়।

মু�ার ঝঁুিক: এ�ট ৈবেদিশক মু�ার হার ওঠানামা করার কারেণ হওয়া �িতর সম্ভাব� ঝঁুিক, 
যার সম্মখুীন ৈবেদিশক মু�ায় িবিনেয়াগ বা ৈবেদিশক মু�া-ব�বসািয়ক িবিনেয়াগ করা 
েকানও িবিনেয়াগকারী হেত পােরন।

কীভােব ঝঁুিক �শিমত করেবন?

িবিনেয়াগকারীরা িবিভন্ন উপােয় ঝঁুিক কামােনার েচষ্টা করেত পােরন। সম্পদ বরাদ্দ হ'ল এক�ট েকৗশল 
যার মাধ�েম েকানও িবিনেয়াগকারী িবিভন্ন সংস্থা এবং সম্পদ ে�িণেত িবিনেয়ােগর ৈবিচ��করেণর 
মাধ�েম ঝঁুিক কমােত পাের।

অ�াকাউন্ট েখালার ���য়া

িসিকউির�টজ মােক�েট িবিনেয়ােগর জন� �াক-�েয়াজনীয়তা

ইকু�ই�ট েশয়াের িবিনেয়ােগর জন� একজন িবিনেয়াগকারীেক িতন�ট অ�াকাউন্ট খুলেত হেব:

 ব�াঙ্ক অ�াকাউন্ট

 স্বীকৃত স্টক এক্সেচেঞ্জর একজন  েসবী িনবিন্ধত স্টক ে�াকােরর সােথ অ�াকাউিন্টং ে�িডং বা 
ে�ািকং অ�াকাউন্ট এই অ�াকাউন্ট�ট স্টক এক্সেচঞ্জগুিলেত িসিকওিরজ েকনা-েবচা করেত ব�ব�ত 
হয়। ে�িডং অ�াকাউন্ট খুলেত আপনােক অ�াকাউন্ট েখালার ফম � পূরণ করেত হেব এবং স্বা�িরত েনা 
ইওর ক্লােয়ন্ট ( েক.ওয়াই.িস.) ডকুেমন্ট জমা িদেত হেব।

ব�াঙ্ক অ�াকাউন্ট ে�িডং অ�াকাউন্ট িডম�াট অ�াকাউন্ট
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অ�াকাউন্ট েখালার ফম ��ট পূরণ করার সময় িনম্নিলিখত সতক�তা অবলম্ৱন ক�ন:

িবিভন্ন এক্সেচেঞ্জ ব�বসােয়র জন� অ�ািধকার িনেদ�িশত করেত আপনার স্বা�র করা উিচত।

আপনার অ�াকাউেন্ট �েযাজ� সমস্ত চাজ� / িফ / ে�াকােরজ সাবধানতার সােথ েনাট করা উিচত 
এবং এর এক�ট েরকড� রাখা উিচত।

আপিন েয িবভাগগুিলেত ে�ড করেত চান তা শনাক্ত ক�ন (নগদ,    , কাের�ন্স েডরাইেভ�টভ বা 
অন� েকানও িবভাগ) েডরাইেভ�টভেস ে�িডংেয়র জন� েডরাইেভ�টভ ে�াডাক্টগুিলর েবাঝা 
�েয়াজন।

আপিন যিদ রািনং অ�াকাউন্ট সুিবধা, পাওয়ার অফ অ�াটিন � কায �করকরণ ইত�ািদর অিতিরক্ত 
সুিবধা �হণ করেত চান তেব ভিবষ�েত েকানও িবেরাধ এড়ােত আপনােক স্টক ে�াকারেক 
িনিদ�ষ্ট অনুেমাদন িদেত হেব।

অ�াকাউন্ট েখালার ফেম � আপনার ইেমল আইিড এবং েমাবাইল নম্ৱর সরবরাহ করা উিচত। 
ে�াকার এবং স্টক এক্সেচঞ্জগুিল আপনার জানার জন� গু�ত্ৱপূণ � ে�িডং আপেডটগুিল 
আপনােক জানােনার জন� এই েযাগােযােগর িববরণগুিল ব�বহার কের।

আপনার েরকেড�র জন� আপনার সবসমেয় অ�াকাউন্ট েখালার ফম ��টর অনুিলিপ �হণ করা 
উিচত।

অ�াকাউন্ট েখালার পদ্ধিত: েনা ইওর ক্লােয়ন্ট (েক.ওয়াই.িস.) 
���য়া�ট জানুন

িডম�াট / ে�িডং / ব�াংক অ�াকাউন্ট েখালার সময়, আপনােক েনা ইওর ক্লােয়ন্ট (েক.ওয়াই.িস.) 
ডকুেমন্ট জমা িদেত হেব। আসুন আমরা বুেঝ িনই েয  েক.ওয়াই.িস. এর অথ � কী এবং েকন এ�ট 
বাধ�তামূলক?
েক.ওয়াই.িস. অথ � পাচার �িতেরাধ আইন, ২০০২ এর 
অধীেন বাধ�তামূলক এবং এর অধীেন িবিধ ৈতির করা 
হেয়েছ। িডম�াট / ে�িডং / ব�াংক অ�াকাউন্ট েখালার সময়, 
ক্লােয়ন্টেক পিরচেয়র �মাণ এবং �ঠকানার �মাণ িহসােব 
অিফিসয়ািল ৈবধ ডকুেমন্টস (ওিভিডএস) জমা িদেত হেব 
এবং এই ডকুেমন্টগুিল  েক.ওয়াই.িস. �েয়াজনীয়তার অংশ 
হেব। প�ান কাড� / ইউআইিডএআই-আধার / পাসেপাট� / 
েভাটার আইিড কাড� / �াইিভং লাইেসন্স ইত�ািদর মেতা 
�াসিঙ্গক সমথ �নেযাগ� িনধ �ািরত নিথগুিলর মাধ�েম েকানও 
িবিনেয়াগকারী তার পিরচয় এবং �ঠকানা �িতষ্ঠা করেত 
পােরন।  েক.ওয়াই.িস. ফম ��ট জমা েদওয়ার পের, এক�ট 
অনন�  েক.ওয়াই.িস. সনাক্তকরণ সংখ�া ( েক.আই.এন.) 
ৈতির হয় এবং এসএমএস / ইেমেলর মাধ�েম ক্লােয়ন্টেক 
জানােনা হয়।  েক.ওয়াই.িস. এক�ট এককালীন ���য়া এবং 
সমস্ত মধ�স্থতাকারীর মেধ� ৈবধ। অন� কােরার সােথ 
অ�াকাউন্ট েখালার সময় আপনােক আবার একই ���য়া 
িদেয় যাওয়ার �েয়াজন হেব না

�ঠকানার �মান
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 ই-েক.ওয়াই.িস.
িবিনেয়াগকারীরা  ইউ.আই.িড. এ.আই. - আধার / িড�জ লকার ব�বহার কের  ই-েক.ওয়াই.িস. সুিবধা 
ব�বহার কের  েক.ওয়াই.িস. ���য়া�ট সম্পূণ � করেত পােরন।

স্টক ে�াকােরর ওেয়বসাইেট অ�াকাউন্ট েখালার িবশদ / ফম � পূরণ ক�ন।

বাধ�তামূলক ডকুেমন্ট / িপ.ও.এ. (�ঠকানার �মাণ) /  িপ.ও.আই. (পিরচেয়র �মাণ) এর 
স্ক�ান করা ছিব জমা িদন।

িভিডও কেলর মাধ�েম সম্পূণ � আই.িপ.িভ. (ব��ক্ত যাচাইকরণ) ���য়া।

িড�জটালভােব নিথেত স্বা�র ক�ন।

অ�াকাউন্ট স��য় হয়।

- সাইন ইন করার আেগ আপিন সমস্ত নিথ পড়া এবং বুেঝ েনওয়া িন�শ্চত ক�ন।
- েকানও ফাকঁা নিথেত স্বা�র করেবন না।
- সবসমেয় অ�াকাউন্ট েখালার িকেটর সংেযাজেন উিল্লিখত করণীয় এবং অকরণীয়গুিল 
           েদখুন।
- আপনার অ�াকাউেন্ট েলনেদন সম্পিক�ত এসএমএস এবং ইেমল এলাট� েপেত আপনার 
           েমাবাইল নম্ৱর এবং ইেমল আইিড ব�াংক, িডেপা�জটির অংশ�হণকারী এবং স্টক
           ে�াকােরর সােথ িনবিন্ধত করার িবষয়�ট িন�শ্চত ক�ন।

পরামশ �

েবিসক সািভ�েসস িডম�াট অ�াকাউন্ট (িব.এস.িড.এ.)
েবিসক সািভ�েসস িডম�াট অ�াকাউন্ট (িব.এস.িড.এ.)

েবিসক সািভ�েসস িডম�াট অ�াকাউন্ট হ'ল এমন িডম�াট অ�াকাউন্ট সুিবধা যা েকবলমা� এমন এক�ট 
িডম�াট অ�াকাউন্টধারী (সমস্ত িডেপা�জটির জেুড়) ব��ক্তেদর েদওয়া হয় যােদর নন-েডট 
িসিকওির�টজ (েলনেদেনর মেতা) এবং েডট িসিকওির�টেজ েহা�ল্ডংেয়র মূল� েকানও সমেয় ২ ল� 
টাকার কম।

িব.এস.িড.এ. এর জন� বািষ �ক র�ণােব�ণ চাজ� ( এ.এম.িস.) কাঠােমা�ট নীেচ উেল্লখ করা হেয়েছ:

িসিকওির�ট টাইপ েহা�ল্ডংেয়র স্ল�াব মূল� চাজ�

নন-েডট
িসিকওির�টেজর জন�

েডট িসিকওির�টেজর 
জন�

টাকা ৫০,০০০/- অবিধ                         েকানও  এ.এম.িস. েনই
টাকা ৫০,০০১ েথেক টাকা ২,০০,০০০/-    টাকা ১০০/- পয �ন্ত
টাকা ১,০০,০০০/- পয �ন্ত                          েকানও  এ.এম.িস. েনই

টাকা ১,০০,০০১ েথেক টাকা ২,০০,০০০/-        টাকা ১০০/- পয �ন্ত
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এে�ে� সব �েশষ িনয়েমর জন� অনু�হ কের  েসবী বা সংিশ্লষ্ট িডেপা�জটিরর ওেয়বসাইট�ট েদখুন।

উপের উিল্লিখত িতন�ট অ�াকাউেন্টর (এক�ট ব�াংক অ�াকাউন্ট, এক�ট িডম�াট অ�াকাউন্ট এবং 
এক�ট ে�িডং অ�াকাউন্ট) এর সংিম�ণ�ট �ায়শই "৩-ইন -১" অ�াকাউন্ট িহসােব উেল্লখ করা হয়। 
িবিনেয়াগকারীরা হয় উিল্লিখত িতন�ট অ�াকাউন্ট আলাদা আলাদা িডেপা�জটির 
অংশ�হণকারী/ে�াকার / �িতষ্ঠােনর সােথ আলাদাভােব খুলেত পােরন বা তারা এমন একক 
িডেপা�জটির/ দালাল/�িতষ্ঠােনর কােছ েযেত পােরন যারা িতন�ট অ�াকাউন্ট একসােথ েখালার সুিবধা 
�দান কের।

 েসবী-র িনবিন্ধত স্টক ে�াকার এবং িডেপা�জটির অংশ�হণকারীেদর তািলকা  েসবী এর অিফিসয়াল 
ওেয়বসাইট (www.sebi.gov.in) বা সংিশ্লষ্ট স্টক এক্সেচঞ্জ বা িডেপা�জটির ওেয়বসাইটগুিল েথেক �াপ্ত 
করা েযেত পাের।

পাওয়ার অব অ�াটিন �
পাওয়ার অব অ�াটিন � এক�ট উচ্চ গু�েত্ৱর নিথ, কারণ 
এ�ট আপনার অিধকারগুিল িদেত এবং আপনার 
অ�াকাউন্ট এবং অথ � অন� কাউেক অ�ােক্সস িদেত 
স�ম। িসিকওির�টজ মােক�েট, একজন ক্লােয়ন্ট 
েশয়ার সরবরাহ এবং ফােন্ডর েপ-ইন/েপ-আউটেক 
সহজতর করেত তার িডম�াট এবং ব�াংক অ�াকাউন্ট 
পিরচালনা করেত অনুেমািদত করার জন� স্টক 
ে�াকার এবং/অথবা িডেপা�জটির অংশ�হণকারীর 
পে� পাওয়ার অব অ�াটিন � (িপ.ও.এ.) কায �কর করেত 
পােরন।  েসবী-র িনেদ�িশকা অনুসাের এক�ট িনিদ�ষ্ট 
পাওয়ার অফ অ�াটিন � (িপ.ও.এ.), ক্লােয়ন্ট দ্বারা স্টক 
ে�াকার/িডেপা�জটিরেদর পে� কায �কর করা েযেত 
পাের।

েসবী-র িনেদ�শাবলী অনুসাের, পাওয়ার অব অ�াটিন � স্বা�র করা এবং জারী করা বাধ�তামূলক নয়। 
পাওয়ার অফ অ�াটিন �েত স্বা�র করা পুেরাপুির ঐ�চ্ছক এবং েস্বচ্ছাকৃত - যিদ আপিন েদখেত পান েয 
অ�াটিন �েত স্বা�র করার �মতা�ট আপনার পে� দরকারী তেব আপিন এ�টেত স্বা�র করেত পােরন। 
আপিন েয েকানও সময় পাওয়ার অব অ�াটিন � বািতল করেত পােরন।

যিদ আপনার অ�াকাউেন্ট আপনার স্টক ে�াকােরর দ্বারা েয েকানও কারেণ িপ.ও.এ.-র অধীেন 
আপনার দ্বারা অনুেমািদত েশয়ার ছাড়া অন� েকানও েশয়ার স্থানান্তিরত করা হয়, তাহেল অিবলেম্ৱ 
আপনার স্টক ে�াকারেক িবষয়�ট জানােনা উিচত। যিদ তােদর কাছ েথেক েকানও �িত��য়া না 
পাওয়া যায় বা আপিন �িত��য়ায় সন্ত�ষ্ট না হন তেব আপনার অিবলেম্ৱ িবষয়�ট 
িডেপা�জটির/এক্সেচেঞ্জর কােছ ত� েল ধরা উিচত।

আপিন যিদ স্টক ে�াকার/িডেপা�জটির 
অংশ�হীতার পে� পাওয়ার অফ অ�াটিন � 
(িপ.ও.এ.) চালােত চান তেব দয়া কের  
েসবী/স্টক এক্সেচঞ্জ/িডেপা�জটিরজেদর 
িনেজর িনেজর অিফিসয়াল ওেয়বসাইটগুিলেত 
উপলৱ্ধ িনেদ�িশকাগুিল েদখুন।

িনেদ�িশকা
https://www.sebi.gov.in/

সাইন
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মেনানয়ন

মেনানয়ন হ'ল এমন এক�ট সুিবধা যা এমন েকানও 
িবিনেয়াগকারীেক েকানও ব��ক্তেক মেনানীত করেত 
স�ম কের, িযিন তার িনেজর িডম�াট অ�াকাউেন্ট থাকা 
িসিকওির�টর দািব করেত পােরন বা িবিনেয়াগকারীর 
মতৃ� �র ে�ে� (িমউচ�য়াল ফান্ড ইউিনটগুিলর ে�ে�) তার 
জমা অথ � সং�হ করেত পােরন।

আিম কীভােব িসিকউির�টজ মােক�েট িবিনেয়াগ করব?

�াইমাির মােক�েটর মাধ�েম িবিনেয়াগ

যখন েকানও সরবরাহকারী সংস্থা পাবিলক অফােরর 
মাধ�েম জনসাধারেণর কােছ েশয়ার ইসু� কের, তখন 
আপিন �েয়াজনীয় আেবদন ফম � জমা িদেয় েশয়ারগুিলর 
জন� আেবদন করেত পােরন। িসিকওির�টজ জািরর জন� 
ইসু�কারী সংস্থােক িনিদ�ষ্ট িকছ�  িবিধ, আইন ইত�ািদ েমেন 
চলেত হয়। িনধ �ািরত িবিধ ও আইন অনুযায়ী েশয়ার বরাদ্দ 
করা হেব। বরাদ্দ হওয়া েশয়ারগুিল িডিপ-র সােথ রি�ত 
আেবদনকারীর িডম�াট অ�াকাউেন্ট জমা হেব। 
িসিকওির�টর বরাদ্দ িডম�ােটর �েপ করা হেব এবং 
পরবত�কােল িবিনেয়াগকারীেদর এগুিলেক বাস্তিবক েশয়াের 
�পান্তিরত করার িবকল্প থাকেব। পাবিলক ইসু� বন্ধ হওয়ার 
পের, ইসু� বন্ধ হওয়ার ছয় (০৬) কায �িদবেসর মেধ�, 
বরাদ্দকৃত েশয়ারগুিল স্বীকৃত স্টক এক্সেচঞ্জগুিলেত 
তািলকাভ� ক্ত করা হয় েযখােন েশয়ােরর আরও ে�িডং হয়।

অনু�হ কের মেন রাখেবন:

সব �েশষ  েসবী িনেদ�শাবলী অনুসাের, আপিন বাস্তিবক �েপ বা িডম�াট �েপ েশয়ার 
সা�ট�িফেকেটর ন�ায় িসিকওির�টগুিল ধের রাখা েবেছ িনেত পােরন। তেব, ০১ এি�ল, ২০১৯ েথেক 
িসিকওির�টজ েকবল িডম�াট �েপ রাখা হেলই স্থানান্তিরত করা যােব। তাই িডম�াট অ�াকাউন্ট 
েখালার এবং সমস্ত িসিকওির�ট িডম�াট আকাের রাখার পরামশ � েদওয়া হয়। এই আইন�ট �েযাজ�  
নয় যিদ েশয়ারগুিল তােদর আইনী উত্তরািধকারীেদর কােছ ে�রণ করা হয়
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পাবিলক ইসু� জনগণেক ইসু� করার জন� উনু্মক্ত 
থাকাকালীন আপিন এক�ট আেবদন ফম � ভের এবং 
েসই সমেয়র মেধ� অথ � �দােনর মাধ�েম আপিন 
পাবিলক অফার/ইসু� হওয়ার সময় সরাসির েকানও 
সংস্থার েশয়ার িকনেত পােরন। আেবদন ফেম � 
আপনােক িনেজর িববরণ েযমন নাম, �ঠকানা, 
আেবদন করা েশয়ােরর সংখ�া, ব�াংক 
অ�াকাউেন্টর িবশদ, িডম�াট অ�াকাউন্ট েযখােন 
েশয়ার জমা করা হেব, ইত�ািদ পূরণ করেত হেব।

েয  আই.িপ.ও. েত িবিনেয়াগ করেত আ�হী 
িবিনেয়াগকারীরা ৱ্লকড অ�ামাউন্ট দ্বারা সমিথ �ত 
আেবদন (এ.এস.বী.এ.) এবং অথ � �দােনর ব�বস্থা 
িহসােব ইউিনফােয়ড েপেমন্ট ইন্টারেফস 
(ইউ.িপ.আই) ব�বহােরর জন� আেবদন করেত 
পােরন (পু�স্তকায় পের িবস্তািরতভােব উেল্লখ করা 
হেয়েছ)। তারপের িবিনেয়াগকারীেদর আেবদন 
ফম ��ট পূরণ করেত হেব এবং তােদর পছন্দ 
অনুযায়ী েশয়ার বরােদ্দর জন� আেবদন করেত 
হেব।  েয েশয়ােরর জন� িবিনেয়াগকারীরা আেবদন 
কেরেছন েসগুিলর জন� অথ � িবিনেয়াগকারীেদর 
ব�াংক অ�াকাউেন্ট ৱ্লক হেয় যায়।  আই.িপ.ও. 
তািলকাভ� �ক্তর পুেরা ���য়া�ট ইসু� বন্ধ হওয়ার 
পের ছয় (০৬) কায �িদবস সময় েনয়। েয 
িবিনেয়াগকারীেদর েশয়ার জাির করা হয়, তারা 
তােদর িডম�াট অ�াকাউেন্ট েশয়ার পান এবং এর 
জন� ফান্ড তােদর ব�াংক অ�াকাউন্ট েথেক েডিবট 
হয়। েশয়ার বরাদ্দ না হেল আেবদনকারী 
িবিনেয়াগকারীর ব�াঙ্ক অ�াকাউেন্ট ৱ্লক করা ফান্ড 
পের ব�বহােরর জন� েছেড় েদওয়া হয়।

সাবধানতা

- েকানও সংস্থার েশয়াের িবিনেয়াগ করার আেগ সংস্থার �সেপক্টাস /েরড েহিরং     
           �সেপক্টাস/অফার ডকুেমন্ট�ট মেনােযাগ সহকাের পড়ুন।
- পাবিলক ইসু�েত েশয়ারগুিলর জন� আেবদন করার সময় েশয়ােরর দাম এবং পিরমাণ 
           সম্পেক� যথাযথভােব েজেন িনন।
- আপিন েয দােম েশয়ােরর জন� আেবদন কেরিছেলন তার এক�ট েনাট রাখুন।
- মােক�েটর অনুভূিতর িভত্িতেত িবিনেয়াগ করেবন না, বরং সংস্থা এবং এর আিথ �ক 
           িবষেয় িবেশ্লষণ ক�ন এবং বু�দ্ধ খা�টেয় িবিনেয়াগ ক�ন।

েসল

 বায়
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ৱ্লকড এমাউন্ট দ্বারা সমিথ �ত আেবদন (এ.এস.বী.এ.)

িবিনেয়াগকারীরা এখন  এ.এস.বী.এ. এর মাধ�েম  
আই.িপ.ও. েত িসিকউির�টর জন� আেবদন করেত 
পারেবন।  এ.এস.বী.এ. েত িবিনেয়াগকারীরা েয 
েশয়ােরর জন� আেবদন কেরেছন েসগুিলর দােমর 
পিরমাণ ৱ্লক করা হয়, তেব বরাদ্দ হওয়া পয �ন্ত এ�ট 
আপনার অ�াকাউেন্ট থােক। েশয়ার ইত�ািদর 
বরােদ্দর পের আপনার অ�াকাউন্ট েথেক 
�েয়াজনীয় পিরমাণ েডিবট করা হয়। ৱ্লক করা 
পিরমাণ সুদ অজ�ন করা অব�াহত রােখ এবং বরাদ্দ 
না হওয়ার ে�ে� েস�ট েফরত েদওয়ার েকানও 
�েয়াজন হয় না। সুতরাং,  আই.িপ.ও. গুিলেত 
আেবদেনর জন� �কৃতপে� েচক ে�রেণর 
পিরবেত� আপিন এখন ৱ্লকড অ�ামাউন্ট সমিথ �ত 
আেবদন (এ.এস.বী.এ.) এর মাধ�েম আেবদন করেত 
পারেবন যা সং�াহক ব�াংকগুিলর িনিদ�ষ্ট শাখায় 
করা েযেত পাের। 

 েসবী-র ওেয়বসাইেট এই ব�াংকগুিলর তািলকা পাওয়া যায়। িবিনেয়াগকারীরা এখন অথ � পিরেশােধর 
ব�বস্থা িহসােব ইউিনফাইড েপেমন্ট ইন্টারেফস (ইউ.িপ.আই) ব�বহার কের  আই.িপ.ও. গুিলেত 
িবিনেয়াগ করেত পারেবন।  ইউ.িপ.আই ব�বহার কের িবিনেয়ােগর ���য়া�ট সংেযাজন-৪  এ ব�াখ�া 
করা হেয়েছ।

েসেকন্ডাির মােক�েটর মাধ�েম িবিনেয়াগ

একবার আপিন স্বীকৃত স্টক এক্সেচেঞ্জর স্টক 
ে�াকােরর সােথ এক�ট ে�িডং/ে�াকার অ�াকাউন্ট 
খুলেল আপিন স্টক এক্সেচেঞ্জ েশয়ার ে�াকােরর 
মাধ�েম েয েকানও সংস্থার েশয়ার �য় বা িব�য় 
করেত পারেবন। আপিন আপনার ে�াকােরর 
মাধ�েম অনলাইন ে�িডং অ�াকাউন্ট ব�বহার কের 
ে�াকােরর ওেয়বসাইট, ে�াকােরর েমাবাইল ে�িডং 
অ�াপ, কল এবং ে�ড সুিবধা ব�বহার কের েফােনর 
মাধ�েম, িনেজ ে�াকােরর অিফেস িগেয় বা স্টক 
ে�াকােস �র অনুেমািদত ব��ক্তেদর মাধ�েম 
িসিকওির�টজ �য় বা িব�য় করার জন� অড�ার 
িদেত পােরন।

`

`

`

`

`

` ``
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েমাবাইল ে�িডং
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অড�ার স্থাপেনর পদ্ধিত:

এক্সেচেঞ্জ
স্টক িকনুন

অনলাইন 
ে�িডং

ে�াকােরর মাধ�েম
িফ�জকাল অড�ার

সাবধানতা

- েশয়ার �য় বা িব�য় েকবলমা�  েসবী িনবিন্ধত এক�ট স্টক ে�াকার বা অনুেমািদত  
           ব��ক্তর মাধ�েম করা উিচত।
- েসেকন্ডাির মােক�েট ে�িডংেয়র সময় সব �দা আপনার ে�াকােরর েদওয়া অড�ারগুিলর 
           এক�ট েরকড� রাখুন।

ে�িডং এর িদন এবং ে�িডং ও েসেটলেমন্ট চ�

স্টক এক্সেচঞ্জগুিলেত সপ্তােহর সমস্ত িদনগুিলেত 
ে�িডং হয় (শিনবার, রিববার এবং স্টক এক্সেচেঞ্জর 
েঘািষত ছ� �টর িদন ছাড়া) েশয়ার েকনার ে�ে�, 
আপনােক অবশ�ই আপনার স্টক ে�াকােরর 
�াসিঙ্গক িনষ্পত্িতর েপ-ইন িদেনর আেগ ব�াংক 
অ�াকাউেন্ট অথ � �দান করেত হেব (�য় 
আেদশ�ট সফলতাপূব �ক কায �কর হেয়েছ, েসটা 
ে�াকােরর েথেক িন�শ্চতকরণ পাওয়ার পের 
অিবলেম্ৱ করা বাঞ্ছনীয়) একইভােব, েশয়ার িব��র 
ে�ে�, �াসিঙ্গক িনষ্পত্িতর জন� েপ-ইন িদেনর 
আেগ আপনােক ে�াকােরর িডম�াট অ�াকাউেন্ট 
েশয়ারগুিল সরবরাহ করেত হেব।

েপ-ইন েড এবং েপ-আউট েড কী? েপ-ইন েড েসই িদন হয় যখন ে�াকাররা এক্সেচেঞ্জর িক্লয়ািরং 
কেপ �ােরশেন িসিকওির�টর অথ � �দান বা িবতরণ কেরন। েপ-আউট েড হ'ল েসই িদন যখন িক্লয়ািরং 
কেপ �ােরশন ে�াকারেক িসিকওির�ট �দান বা িবতরণ কের। িনষ্পত্িত চ� �ট+২  েরািলং বেন্দাবস্ত 
িভত্িতেত চলেছ  ০১ এি�ল, ২০০৩ (েযখােন T এর অথ � ে�েডর িদন) উদাহরণস্ব�প, এক�ট েসামবাের 
কায �কর করা ে�ডগুিলর িনষ্পত্িত সাধারণত েসই বুধবাের হয়
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(ে�ড েড েথেক ২ কায � িদবস িহসােব) স্টক এক্সেচঞ্জগুিল িন�শ্চত কের েয �ট+২ িদেন ফান্ড এবং 
িসিকওির�টর েপ-ইন এবং েপ-আউট করা হেব।

ফান্ড / িসিকওির�টর েপ-ইন বলেত ে�াকারেদর অ�াকাউন্ট েথেক 
ফান্ড / িসিকওির�টজ এক্সেচেঞ্জর অ�াকাউেন্ট �ান্সফারেক 
েবাঝায়।

েপ-আউট: ফান্ড / িসিকওির�টর েপ-আউট বলেত এক্সেচঞ্জ 
অ�াকাউন্ট েথেক ে�াকার অ�াকাউেন্ট ফান্ড / িসিকওির�টর 
�ান্সফারেক েবাঝায়।

সাবধানতা

-         সব সময় িন�শ্চত ক�ন েয আপিন ে�েডর িন�িত্ত চে�র েপ-ইন করার তািরেখর 
          আেগ যথা�েম আপনার ব�াংক/িডম�াট অ�াকাউেন্ট পয �াপ্ত ফান্ড/িসিকওির�ট েরেখেছন।

-         বেন্দাবেস্তর জন� পয �াপ্ত ফান্ড/িসিকওির�টর অভােবর ফেল অথ �দণ্ড এবং 
          িবিনেয়াগকারীেদর আরও অন� �িত হেত পাের।

চ� �ক্ত েনাট

চ� �ক্ত েনাট স্টক ে�াকার দ্বারা করা ে�েডর �মাণ। এ�ট 
এক�ট আইনী নিথ যােত েলনেদেনর িবশদ েযমন 
িসিকওির�টজ েকনা/েবচা, ে�ড করা মূল�, ে�েডর সময়, 
ে�াকােরজ ইত�ািদ থােক। চ� �ক্ত েনাটগুিল কাগেজ বা 
ইেলক�িনক �েপ জাির করা েযেত পাের। আপিন যিদ 
ইেলক�িনক চ� �ক্তর েনােটর িবকল্প েবেছ েনন, তাহেল 
আপনার ইেমল আইিডর িবশদ সহ স্টক ে�াকারেক 
এক�ট িনিদ�ষ্ট অনুেমাদন েদওয়া দরকার। এই ধরেনর 
ইেলক�িনক চ� �ক্তর েনাটগুিল িড�জটািল স্বা�িরত হেব, 
এন��প্ট করা হেব এবং এ�টেক েকানওভােব �িত�স্ত 
করা যােব না। এই জাতীয় চ� �ক্তর েনাটগুিল
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িবিনেয়াগকারীেদর ভিবষ�েতর েরফােরেন্সর জন� সংরি�ত করা উিচত। এগুিলর অেনক গু�ত্ৱ 
রেয়েছ, িবেশষত যিদ পের েকানও িবতক� েদখা েদয়।

সাবধানতা

- ক�াক্ট েনাট ে�ড কায �কর হওয়ার ২৪ ঘন্টার মেধ� স্টক ে�াকার দ্বারা জাির করা হেব। 
চ� �ক্ত েনােট েকানও �ু�ট থাকেল িবিনেয়াগকারীেদর অিবলেম্ৱ ব�াপার�ট ে�াকারেক জানােনা 
উিচত।
- চ� �ক্ত েনােট উিল্লিখত িববরণ সহ বাজাের অড�ার েদওয়ার সময় সব �দা আপনার কােছ থাকা 
েরকড�গুিল �স েচক ক�ন। েকানও �ু�টর ে�ে�, আপনার ে�াকােরর সােথ তৎ�নাৎ 
েযাগােযাগ ক�ন।

ক্লােয়ন্ট অড�ােরর েরকড�:

স্টক ে�াকারেদর ক্লােয়েন্টর এই জাতীয় আেদশ �দােনর �মাণ 
রাখার পেরই ক্লােয়েন্টর ে�ড কায �কর করা �েয়াজন, যা েকােনা 
অন� আকাের হেত পাের:
 িফ�জকাল েরকড� ক্লােয়ন্ট দ্বারা  িলিখত এবং স্বা�িরত,
 েটিলেফান েরকিড�ং,
 অনুেমািদত ইেমল আইিড েথেক ইেমল,
 ইন্টারেনট �াঞ্জাকশেনর জন� লগ ক�ন,
 েমাবাইল েফােনর মাধ�েম েমেসজগুিল েরকড� ক�ন,
 অন� েয েকানও আইনত যাচাইেযাগ� েরকড�।

িবিনেয়াগকারীেদর এসএমএস এবং ইেমল অ�ালাট�স

িবিনেয়াগকারীরা এসএমএস এবং ইেমল অ�ালাট�স 
সুিবধা েবেছ িনেত পােরন যার মাধ�েম তারা তােদর 
ে�িডং এবং িডম�াট অ�াকাউেন্ট েয েকানও 
ে�িডং/েলনেদেনর ��য়াকলােপর জন� িবনা মূেল� 
এসএমএস এবং ইেমল অ�ালাট�স পােবন। এই 
সুিবধা�ট পাওয়ার জন�, িবিনেয়াগকারীেদর িন�শ্চত 
হওয়া উিচত েয তােদর েমাবাইল নম্ৱর এবং ইেমল 
আইিডগুিল তােদর স্টক ে�াকার এবং 
িডেপা�জটিরেদর সােথ েশয়ার কের িনয়িমত 
আপেডট করা হয়।

 এ�ভুড
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রািনং অ�াকাউন্ট অনুেমাদন

সাধারণত, েকানও ে�াকােরর মাধ�েম েলনেদেনর 
(েকনা /েবচা)              , িসিকওিরিটগিলর   পিরেশােধর 
২৪ ঘন্টার মেধ� করেত হয়। তেব, আপিন যিদ িনয়িমত 
স্টক এক্সেচেঞ্জ েশয়ার ে�ড কেরন তেব আপিন স্টক 
ে�াকারেক এক�ট রািনং অ�াকাউন্ট বজায় রাখার জন� 
িবেশষভােব অনুেমাদন িদেত পােরন যার ফেল 
আপনার েশয়ার বা ফান্ডগুিল স্টক ে�াকােরর কােছ 
আলাদা অ�াকাউেন্ট রাখা হেব।

স্টক ে�াকােরর কােছ রািনং অ�াকাউেন্ট থাকা েশয়ার 
বা ফান্ডগুিল ভিবষ�েতর েলনেদেনর িন�িত্ত 
দায়বদ্ধতার সােথ সামঞ্জস� করা হয় যার মাধ�েম 
িসিকওিরিটগিলর  েলনেদন পিরচালনা সহজতর হেয় 
ওেঠ।

রািনং অ�াকাউেন্টর অনুেমাদন েসই িবিনেয়াগকারীেদর জন� ঐ�চ্ছক ও দরকারী যারা �ায়শই 
িসিকওির�ট েকনা-েবচা কেরন। রািনং অ�াকাউেন্টর অনুেমাদেনর তািরখ েদওয়া থাকেব এবং এ�ট 
েয েকানও সময় �ত�াহারেযাগ� হেব। ফান্ড এবং িসিকওির�টর �কৃত িন�িত্ত িবিনেয়াগকারীেদর 
(ক্লােয়ন্ট) দ্বারা িনব �ািচত িবকল্প িহসােব ৩০ িদন / ৯০ িদেনর মেধ� অন্তত একবার ে�াকার দ্বারা 
সম্পন্ন করা উিচত।

এক্সেচেঞ্জর ওেয়বসাইেট ে�ড যাচাই 
মিডউল�ট আপনার অ�াকাউেন্ট িনব �াহ করা 
ে�ডগুিল যাচাই করার জন� খুব সহজ এক�ট 
সরঞ্জাম। ে�েডর েডটা �ট+১ িদেন পাওয়া 
যােব।

ে�ড যাচাইকরণ

িন�িত্ত 
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মা�জ�ন মািন কী?

মা�জ�ন মািন এক্সেচঞ্জ / িক্লয়ািরং কেপ �ােরশনগুিল 
দ্বারা িনধ �ািরত হয় এবং তােদর পে� েকানও ে�ড 
িনব �ােহর আেগ ে�াকারেদর দ্বারা িবিনেয়াগকারীেদর 
কাছ েথেক সং�হ করা হয়। েকানও িবিনেয়াগকারী 
দ্বারা ে�ড েকনার জন�  অথ � �দান না করার বা 
ে�ডস েবচার জন� িসিকওির�টজ েডিলভাির না 
করার ঝঁুিক �াস করার জন� মা�জ�ন মািন সং�হ 
করা হয় মা�জ�ন নগদ বা িসিকওির�টজ বা নগদ 
সমত� ল� আকাের সরবরাহ করা েযেত পাের অথ �াৎ 
িফক্সড িডেপা�জট, ব�াংক গ�ারািন্ট, িমউচ�য়াল
ফােন্ডর ইউিনট, সরকারী িসিকওির�টজ এবং িডম�াট ে�জাির িবল ইত�ািদ �েপ সরবরাহ করা েযেত 
পাের। ০১ েসেপ্টম্ৱর, ২০২০ েথেক িবিনেয়াগকারীরা (ক্লােয়ন্ট) স্টক ে�াকােরর িবেশষভােব মেনানীত 
িডম�াট অ�াকাউেন্টর পে� িসিকওির�টজ অঙ্গীকার কের "িসিকওির�টজ" আকাের মা�জ�ন সরবরাহ 
করেত পারেবন।

�ারিম্ভক েপ-ইন: যিদ িবিনেয়াগকারীরা মা�জ�ন �দান েথেক ছাড় েপেত চান তেব িবিনেয়াগকারীরা 
"�ারিম্ভক েপ-ইন" সুিবধা�ট ব�বহার করেত পারেবন েযখােন েশয়ােরর ফান্ড �দান/িবতরণ ে�াকারেক 
েপ-ইন তািরেখর আেগ বা িনিদ�ষ্ট সময়/তািরখ অনুসাের করা হেব।

স্টক ে�াকার এবং িডেপা�জটির অংশ�হণকারীেদর 
কাছ েথেক অ�াকাউেন্টর িববৃিত

আপনার দ্বারা করা েলনেদন সম্পিক�ত �িতেবদন 
েযমন মািসক �িতেবদন, ৈ�মািসক �িতেবদন 
ইত�ািদ আপিন ে�াকার এবং িডেপা�জটিরেদর কাছ 
েথেক িনয়িমত িভিত্তেত পাওয়ার অিধকারী। 
িডেপা�জটির এবং স্টক এক্সেচঞ্জগুিল আপনােক 
আপনার অ�াকাউেন্ট েলনেদন সম্পেক� আপনার 
ের�জস্টার করা  েমাবাইল নম্ৱর বা ইেমল আইিড 
সূচনা েদেব আপিন যিদ েমেসজ�ট বুঝেত না পােরন,
তেব িবষয়�ট ব�াংক, িডেপা�জটির, িডেপা�জটির অংশ�হণকারী, আপনার স্টক এক্সেচঞ্জ, ে�াকােরর 
সােথ স্পষ্ট ক�ন বা গাইেডর জন�  েসবী এর েটাল ি� েহল্পলাইেন কল ক�ন। আপনার েযাগােযােগর 
িবশদ�ট সব সময় মধ�স্থতাকারীেদর সােথ আপেডট রাখুন যােত আপিন সময় মেতা অ�ালাট�স এবং 
অ�াকাউেন্টর িববিৃত পান। আপিন যিদ এই ধরেনর েকানও �িতেবদন না পান তেব আপনােক অবশ�ই 
�াসিঙ্গক সত্তােদর কােছ িবষয়�ট ত� েল ধরেত হেব।

আপিন আপনার স্টক ে�াকােরর েথেক �িত বছেরর ৩১েশ মাচ� পয �ন্ত ফান্ড এবং িসিকওির�টেজর 
ব�ােলেন্সর িববিৃত পাওয়ার অিধকারী।
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একীভূত অ�াকাউেন্টর িববৃিত (িস.এ.এস.)

একীভূত অ�াকাউেন্টর িববিৃত (িস.এ.এস.) হ'ল 
একক/ েযৗথ অ�াকাউন্ট িববিৃত যা েকানও 
িমউচ�য়াল ফান্ড এবং একসােথ িডম�াট অ�াকাউেন্ট 
থাকা অন�ান� িসিকওির�টজগুিলেত এক মােস 
িবিনেয়াগকারী দ্বারা েলনেদেনর িববরণ �দিশ �ত 
কের। আপনার িস.এ.এস. েপেত আপনােক স্টক 
ে�াকার / িডেপা�জটির অংশ�হণকারীর সােথ 
আপনার প�ান কাড� নম্ৱর আপেডট করা উিচত।

েডিরেভ�টভস মােক�ট

েডিরেভ�টভস অথ �গত উপকরণগুিলেক েবাঝায় যা 
অন্তিন �িহত সুর�া বা আিথ �ক উপকরণ েথেক 
তােদর মান অজ�ন কের। অন্তিন �িহত ে�াডাক্টগুিল 
ইকু�ই�ট, কেমািড�ট, কাের�ন্স ইত�ািদ হেত পাের

েডিরেভ�টভগুিল মূলত িবিনেয়াগকারীরা তােদর 
অবস্থান েহজ করার জন� এবং দােমর ঝঁুিক 
কমােনার জন� ব�বহার কের। েহ�জং হ'ল মূলত 
এক�ট ঝঁুিক ব�বস্থাপনার েকৗশল েযখােন 
িবিনেয়াগকারীরা েকৗশলগতভােব েযেকানও 
�িতকূল মূেল�র ওঠানামার ঝঁুিক পূরণ করেত 
ইন�ুেমন্টগুিলেত িবিনেয়াগ কের।
েডিরেভ�টেভর েপ্লয়াররা েহজার, অনুমানকারী এবং সািলশী হেত পােরন এবং িবিভন্ন পিরিস্থিতেত 
িবিভন্ন ভূিমকা পালন করেত পােরন।

িফউচার এবং িবকল্পগুিল, বা সাধারণত এফ এন্ড ও েসগেমন্ট িহসােব পিরিচত, এ�ট িসিকওির�টজ 
মােক�েট েডিরেভ�টভস িবভােগর এক�ট �েয়াজনীয় অংশ। িফউচার এবং অপশন দু�ট িভন্ন ধরেণর 
েডিরেভ�টভস। িফউচার চ� �ক্ত হ'ল ভিবষ�েতর তািরেখ এক�ট পূব �িনধ �ািরত মূেল� এক�ট অন্তিন �িহত 
ে�াডাক্ট েকনা বা েবচার জন� এক�ট মািনক িবিনময় ে�ড চ� �ক্ত।

িবকল্প চ� �ক্ত এক�ট আিথ �ক উপকরণেক েবাঝায় যা িবকল্প ে�তােক অিধকার �দান কের তেব পূব � 
িনধ �ািরত তািরখ এবং মূেল� িবকল্প�ট �েয়াগ করার বাধ�বাধকতা হয় না। কল িবকল্প একজনেক 
অন্তিন �িহত সুর�া েকনার অিধকার েদয় এবং পুট িবকল্প�ট অন্তিন �িহত সুর�া িব��র অিধকার েদয়। 
িবিনেয়াগকারীরা যখন েকানও িবকেল্পর চ� �ক্ত েকেনন তখন তােদর েথেক এক�ট ি�িময়াম েনওয়া 
হয়।

`

িস.এ.এস.
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ইকু�ই�ট িস্কম: িমউচ�য়াল ফান্ড যা মূলত স্টক/ইকুই�টগুিলেত িবিনেয়াগ কের।

েডট িস্কম: িমউচ�য়াল ফান্ড যা মূলত বন্ড এবং ে�জাির িবেলর মেতা িস্থর আেয়র 
িসিকওির�টেত িবিনেয়াগ কের।
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অনু�হ কের মেন রাখেবন েয েডিরেভ�টভগুিল উচ্চ ঝঁুিকপূণ � ে�াডাক্ট  এবং �ধানত েহ�জংেয়র 
উেদ্দেশ� ব�ব�ত হয়। এ�ট খুচেরা িবিনেয়াগকারীেদর জন� বাঞ্ছনীয় নয়।

িমউচ� য়াল ফান্ড এবং  ই�টএফ্স

িমউচ� য়াল ফান্ড

িমউচ�য়াল ফান্ড অেনক িবিনেয়াগকারীেদর অেথ �র 
েযাগান েদয় এবং স্টক, বন্ড, স্বল্প-েময়াদী 
অথ �-মােক�েটর সরঞ্জামািদ, অন�ান� িসিকওির�ট বা 
স�িত্ত বা এই িবিনেয়াগগুিলর সংিম�েণ অথ � 
িবিনেয়াগ কের। েয েকানও িস্কম শু� করার আেগ 
সমস্ত িমউচ�য়াল ফান্ডগুিল  েসবী েত ের�জস্টার করা 
�েয়াজন। িমউচ�য়াল ফান্ডগুিলেক িমউচ�য়াল ফান্ড 
�কেল্পর উেদ্দেশ�র িভিত্তেত িবিভন্ন ভােগ ভাগও 
করা যায়। িবিভন্ন ধরেণর িবিনেয়াগকারীেদর চািহদা 
মাথায় েরেখ এই �কল্পগুিল ৈতির করা হেয়েছ - ঝঁুিক 
�িতেরাধকারী িবিনেয়াগকারী (মূলত এক�ট 
র�ণশীল িবিনেয়াগকারী িযিন েবিশ ঝঁুিক িনেত চান 
না), মধ�পন্থী িবিনেয়াগকারী (েয িবিনেয়াগকারীরা 
িকছ� টা ঝঁুিক িনেত পােরন) এবং আ�মণাত্মক 
িবিনেয়াগকারী (েয িবিনেয়াগকারীরা উচ্চতর 
মুনাফার সন্ধােন েবিশ ঝঁুিক িনেত ইচ্ছ� ক)।

িমউচ�য়াল ফােন্ডর ে�িণিবন�াস: িমউচ�য়াল ফান্ডগুিল এখন নীেচ উিল্লিখত পাচঁ ধরেণর িস্কমগুিলেত 
িবসৃ্ততভােব ে�িণবদ্ধ করা হেয়েছ:

হাইি�ড িস্কম: েয িমউচ�য়াল ফান্ড দুই িকংবা তার েবিশ স�িত্ত ে�ণীেত িবিনেয়াগ কের, 
েযমন ইকুই�ট, িস্থর আয়, নগদ, ইত�ািদ।

সমাধান িভিত্তক িস্কম: িমউচ�য়াল ফান্ড িস্কম যা অবসর �হণ এবং িশশু পিরকল্পনা ইত�ািদর 
মেতা ব��ক্তর ল�� অনুযায়ী তােদর িবিনেয়াগ কের।

অন�ান� িস্কম: ইনেডক্স ফান্ড, েসক্টরাল ফান্ড, ইত�ািদর মেতা অন�ান� সমস্ত িস্কম।
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িমউচ� য়াল ফােন্ড কীভােব িবিনেয়াগ করেবন?
িমউচ�য়াল ফান্ডগুিল সাধারণত নত� ন িস্কমগুিলর সূচনার তািরখ �কাশ কের সংবাদপে� িব�াপন 
েদয়। িবিনেয়াগকারীরা �েয়াজনীয় তথ� এবং আেবদন ফেম �র জন� সারা েদেশ ছিড়েয় থাকা িমউচ�য়াল 
ফান্ডগুিলর এেজন্ট এবং িবতরণকারীেদর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন। িমউচ�য়াল ফােন্ড 
িবিনেয়ােগর সময়, িবিনেয়াগকারীেদর �থেম তােদর  েক.ওয়াই.িস. ���য়া�ট েশষ করেত হেব। 
েকানও িবিনেয়াগকারী হয় ফােন্ডর শাখায় বা ের�জস্টার অিফেস এক�ট িফ�জকাল  েক.ওয়াই.িস. 
করেত পােরন। ৈবকিল্পকভােব, েকানও ব��ক্ত তার আধার কাড� এবং তার প�ান কাড� নম্ৱর ব�বহার কের  
ই-েক.ওয়াই.িস. করেত পােরন।
েক.ওয়াই.িস. ���য়া�ট েশষ হেয় েগেল িবিনেয়াগকারা তারপের েয িস্কেম িবিনেয়াগ করেত চান েস 
িবষেয় িসদ্ধান্ত িনেত হেব। এই িসদ্ধান্ত�ট ঝঁুিক �ুধা এবং আিথ �ক লে��র উপর িনভ�র কের। যখন 
িবিনেয়াগকারী িমউচ�য়াল ফােন্ডর িস্কম�ট শট�িলস্ট কেরন, তখন সংিশ্লষ্ট িস্কমগুিলেত িবিনেয়ােগর জন� 
তােক �েয়াজনীয় আেবদনপ�গুিল পূরণ করেত হেব। ফম �গুিল িমউচ�য়াল ফান্ডগুিলেত এই ধরেনর 
েসবা �দানকারী এেজন্ট এবং িবতরণকারীেদর বা সরাসির এমএফ-এর কােছ জমা েদওয়া যায়। 
আেবদন ফম ��ট পূরণ করার সময়, একজন িবিনেয়াগকারীেক অবশ�ই তার নাম, �ঠকানা, আেবদেনর 
ইউিনেটর সংখ�া এবং আেবদন ফেম �র মেধ� �েয়াজনীয় অন�ান� এই ধরেনর তথ� অবশ�ই স্পষ্টভােব 
উেল্লখ করেত হেব। লভ�াংশ বা পুনঃব�বস্থার উেদ্দেশ� পরবত� তািরেখ িমউচ�য়াল ফােন্ডর মাধ�েম 
জাির করা েকানও েচক/�ােফ্টর েকানও জািলয়ািত নগদকরণ এড়ােত তােক অবশ�ই তার ব�াংক 
অ�াকাউন্ট নম্ৱর িদেত হেব। পরবত� তািরেখ �ঠকানা, ব�াংক অ�াকাউন্ট নম্ৱর ইত�ািদর েয েকানও 
পিরবত�েনর িবষেয় অিবলেম্ৱ িমউচ�য়াল ফান্ডেক জানােত হেব িবিনেয়াগকারীেদর িবিনেয়ােগর পদ্ধিত 
আরও সহজ করার জন� িমউচ�য়াল ফান্ডগুিল েথাক িবিনেয়ােগর পাশাপািশ িনম্নিলিখত িবকল্পগুিল 
সরবরাহ কের:

পদ্ধিতগত িবিনেয়ােগর িস্কম: িনয়িমত িবরিতেত এক�ট িনিদ�ষ্ট িস্কেম িনিদ�ষ্ট পিরমােণ 
িবিনেয়ােগর সুিবধা

পদ্ধিতগত �ত�াহার িস্কম: িনয়িমত িবরিতেত এক�ট িনিদ�ষ্ট �কল্প েথেক িনিদ�ষ্ট 
পিরমাণ �ত�াহােরর সুিবধা।

পদ্ধিতগত �ান্সফার িস্কম: িনয়িমত িবরিতেত এক িস্কম েথেক অন� িস্কেম ফান্ড 
�ান্সফার করার সুিবধা।

িমউচ� য়াল ফান্ডগুিলর ে�াডাক্ট েলেবিলং

েসবী-র িনেদ�শাবলী অনুসাের িমউচ�য়াল ফােন্ডর �কল্পগুিল জিড়ত 
ঝঁুিকর স্তর অনুযায়ী েলেবল করেত হেব এবং ঝঁুিকর িমটাের এ�ট 
িচিহ্নত করেত হেব। ঝঁুিকর িবিভন্ন েলেবলযুক্ত ঝঁুিকর িমটার�ট নীেচ 
িচ��ত হেয়েছ:
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 কম: কম ঝঁুিকেত মূলধন
 কম েথেক মাঝাির: মূলধন মাঝািরভােব কম ঝঁুিকেত
 মাঝাির মাঝাির ঝঁুিকেত মূলধন
 মাঝািরভােব েবিশ: মূলধন মাঝািরভােব েবিশ ঝঁুিকেত 
 েবিশ: মূলধন েবিশ ঝঁুিকেত
 খুব েবিশ: মূলধন খুব েবিশ ঝঁুিকেত

- ঝঁুিকর িমটার মািসক িভিত্তেত মূল�ায়ন করা হয়।

- িমউচ�য়াল ফান্ড/ এ.এম.িস. গুিল �িত মােসর েশষ েথেক ১০ িদেনর মেধ� তােদর তােদর 
ওেয়বসাইট এবং এ.এম.এফ.আই. ওেয়বসাইেট সমস্ত িস্কেমর েপাট�েফািলও �কােশর সােথ 
ঝঁুিক-িমটার �কাশ করেব।

িবিনেয়াগকারীেদর েকানও িনিদ�ষ্ট স্কীেম িবিনেয়ােগর জন� এেজন্ট/িবতরণকারীেদর দ্বারা েদওয়া 
কিমশন/উপহার েদেখ আসক্ত হেয় যাওয়া উিচত নয়। অন�িদেক তােদর অবশ�ই িমউচ�য়াল ফােন্ডর 
��াক েরকড� িবেবচনা করা উিচত এবং উেদ্দশ�মূলক এবং অবিহত িসদ্ধান্ত েনওয়া উিচত।

এক্সেচঞ্জ ে�েডড ফান্ড (ই.�ট.এফ.)

এক�ট এক্সেচঞ্জ ে�েডড ফান্ড (ই.�ট.এফ.) এমন 
এক�ট িসিকওির�ট যা সূচক, ে�াডাক্ট, বন্ড বা সূিচ 
তহিবেলর মেতা সম্পেদর এক�ট সমূহেক ��াক 
কের এবং িসিকওির�ট মােক�েট  এর েলনেদন হয়। 
সহজ কথায়, ই.�ট.এফ. হ'ল এমন ফান্ড যা 
েসেন্সক্স, িনফ�ট ইত�ািদ সূচকগুিল ��াক কের। 
আপিন যখন েকানও ই.�ট.এফ. এর ইউিনটগুিল 
েকেনন, তখন আপিন আসেল এমন এক�ট 
েপাট�েফািলওর ইউিনট েকেনন যা সূচেকর 
কায �কািরতা ��াক কের। ই.�ট.এফ. গুিল েকবল 
তােদর অনুসরণ করা সূিচগুিলর কায �কািরতা 
�িতফিলত কের।

িনয়িমত িমউচ�য়াল ফােন্ডর িবপরীেত,  ই�টএফ্স স্টক এক্সেচেঞ্জ এক�ট সাধারণ েশয়ােরর মেতা ে�ড 
কের এবং মােক�েট েলনেদন অনুযায়ী ই.�ট.এফ. এর দাম পিরবিত�ত হয়। েকানও ই.�ট.এফ. এর 
ে�িডংেয়র মান এ�ট যার �িতিনিধত্ৱ করেছ েসই অন্তিন �িহত সম্পেদর েনট সম্পদ মােনর উপর িনভ�র 
কের। ই.�ট.এফ. গুিলেত সাধারণত ৈদিনক তরলতা এবং িমউচ�য়াল ফান্ড িস্কমগুিলর ত� লনায় কম িফ 
থােক।

ই �ট এফ
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িসিকউির�টজ মােক�েট অিভেযােগর �িতকার

 েসবী অিভেযাগ �িতকার ব�বস্থা (েস্কাস �)

িসিকওির�টজ মােক�েটর সােথ সম্পিক�ত েকানও অিভেযােগর ে�ে�, আপিন �থেম সংিশ্লষ্ট 
মধ�স্থতাকারী বা েকাম্পািন কােছ েযেত পােরন। সংিশ্লষ্ট মধ�স্থতাকারী বা েকাম্পািন আপনার 
অিভেযােগর সমাধােনর জন� সহায়তা করেব। অিভেযােগর িন�িত্ত না হেল, আপিন আপনার স্টক 
ে�াকার বা তািলকাবদ্ধ সংস্থার িব�েদ্ধ সংিশ্লষ্ট স্টক এক্সেচঞ্জ বা িডেপা�জটিরর কােছ েযেত পােরন।
আপিন যিদ এখনও এর সমাধােন সন্ত�ষ্ট না হন তেব আপিন  
েস্কাস � ( েসবী অিভেযােগর �িতকার ব�বস্থা) নামক ওেয়ব 
িভিত্তক েক�ীভূত অিভেযাগ িনরসেনর মাধ�েম  েসবী েত 
অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন।  েস্কাস � েপাট�ােলর 
অ�াে�স হ'ল http://scores.gov.in. অ�া�েয়ড এবং IOS 
প্ল�াটফেম � উপলৱ্ধ থাকাকালীন িবিনেয়াগকারীরা  েস্কাস � 
েমাবাইল অ�ািপ্লেকশন ব�বহার কেরও তােদর অিভেযাগ 
জানােত পােরন।  েস্কাস � সম্পেক� আরও জানেত আপিন  
েসবী েটাল-ি� েহল্পলাইন নম্ৱর - ১৮০০ ২২ ৭৫৭৫, এ কল 
করেত পােরন।
১৮০০ ২৬৬ ৭৫৭৫.  েস্কাস � আপনােক েয েকানও সময় 
এবং েয েকানও স্থােন অনলাইেন অিভেযাগ করেত, 
ফেলাআপ িনেত এবং এর সমাধােনর িস্থিত অনুসরণ 
করেত স�ম কের।

স্টক এক্সেচেঞ্জর িবিনেয়াগকারী সািভ�স েসল

িবিনেয়াগকারী সািভ�স েসলগুিল িবিনেয়াগকারীেদর �েশ্নর 
সমাধান কের   িবিনেয়াগকারীেদর �েয়াজনীয়তা পূরণ 
কের, িবিনেয়াগকারীেদর অিভেযােগর সমাধান এবং 
িবতেক�র আধািবচার িনষ্পত্িত করার জন� সািলশ ব�বস্থা 
সরবরাহ কের।

স্টক এক্সেচঞ্জগুিল  এন.এস.ই. এবং িবিনেয়াগকারীেদর অিভেযাগ িন�িত্ত প�ােনল (আই.�জ.আর.িপ.) 
এবং িব.এস.ই. িলিমেটড এবং এম.এস.ই. েত িবিনেয়াগকারীেদর অিভেযাগ িনরসন কিম�টর 
(আই.আর.�জ.িস.) মাধ�েম িবিনেয়াগকারীেদর অিভেযােগর সমাধােনর সুিবধা �দান কের।

িবিনেয়াগকারীেদর সমস�া সমাধােনর সুিবধােথ � এই এক্সেচঞ্জগুিলর িবিনেয়াগকারী সািভ�স েক� 
সারােদেশ ছিড়েয় রেয়েছ। এই েক�গুিলর িবস্তািরত তািলকা এই এক্সেচঞ্জগুিলর ওেয়বসাইেট 
পাওয়া যায়।

অিভেযাগ
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আরিবে�শন েমকািনজম

আরিবে�শন বলেত স্টক ে�াকার এবং 
িবিনেয়াগকারীেদর মেধ� িবেরাধ িন�িত্তর এক�ট 
আধা-িবচার িবভাগীয় ���য়ােক েবাঝায়। যখন 
েকােনা এক প� মেন কের েয অিভেযাগ�ট 
সেন্তাষজনকভােব অন� পে�র দ্বারা বা 
এক্সেচেঞ্জর অিভেযাগ িন�িত্তেত ���য়া�টর দ্বারা 
সমাধান করা হয়িন, তখন েসই প� স্টক 
এক্সেচেঞ্জর সােথ উপলৱ্ধ সািলস ���য়ার পথ 
েবেছ িনেত পাের।

িবিনেয়াগকারী সািভ�স েক�গুিলর তািলকা, সািলিস 
���য়া, িফ এবং জিড়ত চাজ� সম্পিক�ত আরও 
তেথ�র জন�, আপিন সংিশ্লষ্ট স্টক এক্সেচেঞ্জর 
ওেয়বসাইটগুিল েদখেত পােরন।

দািবদারহীন েশয়ার/অৈবতিনক লাভ�াংেশর পিরমাণ - আইইিপএফ সম্পিক�ত তথ�

িবিনেয়াগকারীেদর সেচতনতা ও স্বাথ � সুর�ার ব�ৃদ্ধর 
জন� েকাম্পানী আইন, ২০১৩ এর ১২৫ ধারার 
অধীেন িবিনেয়াগকারীেদর িশ�া ও সুর�া ফান্ড 
(আইইিপএফ) �িত�ষ্ঠত হেয়েছ। আইইিপএফ 
কতৃ�প� সংিবিধবদ্ধ সংস্থা, সংস্থা আইন, ২০১৩-র 
িবধান অনুসাের গ�ঠত হেয়েছ।

সমস্ত লাভ�াংশ এবং েশয়ার যা টানা সাত বছর 
অৈবতিনক বা দািব ছাড়াই েথেক যায়, তা সংিশ্লষ্ট 
সংস্থাগুিল িবিনেয়াগকারীেদর িশ�া এবং সুর�া 
ফান্ড কতৃ�প� (আইইিপএফ) এ �ান্সফার হয়। 
িবিনেয়াগকারী বা তার �িতিনিধেদর অৈবতিনক 
লাভ�াংশ এবং/অথবা দািবদারহীন েশয়ার েপেত 
আইইিপএফ কতৃ�পে�র কােছ তােদর দািব জমা 
িদেত হেব।

আরও তেথ�র জন�, িবিনেয়াগকারীরা 
http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html
েদখেত পােরন।

`
`
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সংেযাজন

সংেযাজন – ১
(িসিকওির�টর মােক�েট িবিনেয়াগ / ে�িডংেয়র জন� করণীয় এবং অকরণীয়)

িসিকওির�টজ মােক�েট আপনার িবিনেয়ােগর �েয়াজেনর জন� আপিন েকানও  েসবী িনবিন্ধত 
িবিনেয়াগ পরামশ �দাতার সােথ পরামশ � করেত পােরন।

আপনার িবিনেয়ােগর উেদ্দশ� এবং ঝঁুিক �ুধার উপর িনভ�র কের েকানও িস্কম / ে�াডােক্ট 
িবিনেয়াগ ক�ন।

েলনেদেনর ২৪ ঘন্টার মেধ� সম্পন্ন ে�িডংেয়র জন� এক�ট ৈবধ চ� �ক্ত েনাট / িন�শ্চতকরণ েমেমা 
ৈতির করেত েজার িদন। আপনার িডম�াট অ�াকাউেন্ট আপনার েপাট�েফািলওর িনয়িমত ��াক 
রাখুন।

স্বা�র করার আেগ সমস্ত ডকুেমন্ট সাবধােন পড়ুন।

আপনার অ�াকাউেন্ট �েযাজ� সমস্ত চাজ� / িফ / ে�াকােরজ সাবধানতার সােথ েনাট করা উিচত 
এবং এর এক�ট েরকড� রাখা উিচত।

স্বা�িরত নিথ, অ�াকাউন্ট িববিৃত, চ� �ক্ত েনাট এবং েপেমেন্টর েরকড� রাখুন।

পয �ায়�েম আপনার আিথ �ক চািহদা / ল��গুিল পয �ােলাচনা ক�ন এবং তার অজ�ন সম্ভব হয় তা 
িন�শ্চত করেত েপাট�েফািলও পয �ােলাচনা ক�ন।

সব সময় ব�া�ঙ্কং চ�ােনল ব�বহার কের আপনার েলনেদেনর জন� অথ � �দান ক�ন, অথ �াৎ নগেদ 
েকানও েলনেদন করেবন না।

আপনার তথ� সব সময় আপেডট রাখুন। আপনার �ঠকানা বা ব�ােঙ্কর িবশদ বা ইেমল আইিড বা 
েমাবাইল নম্ৱর পিরবিত�ত হেল আপনার স্টক ে�াকার/িডেপা�জটির অংশ�হীতােক জানান। 
েযেহত�  িসম কাড�গুিলেত এখন িবিভন্ন সািভ�স সরবরাহকারীর কােছ েপাট� করার ৈবিশষ্ট� রেয়েছ 
তাই িবিনেয়াগকারীরা তােদর অ�াকাউন্টগুিলর সােথ একক েমাবাইল নম্ৱর সংযুক্ত রাখেত পােরন। 
(েমাবাইল নম্ৱর সমস্ত গু�ত্ৱপূণ � েলনেদেনর মূল চািবকা�ঠ)

আপনার সমস্ত িবিনেয়ােগর জন� মেনানয়েনর সুিবধা পান। িডম�াট অ�াকাউেন্ট একািধক 
মেনানয়েনর অনুমিত থােক।

আপনার চলমান অ�াকাউন্টগুিল পয �ায়�েম িনষ্পত্িত ক�ন (আপনার েবেছ েনওয়া িহসােব 
৩০/৯০ িদেনর মেধ� একবার)

আপনার চলমান অ�াকাউন্ট িনয়িমত েচক রাখুন। 

আপনার ে�িডং অ�াকাউন্ট পয �ায়�েম পরী�া ক�ন এবং পয �ােলাচনা ক�ন।

েকােনা িদন িবেশেষ করা ে�িডংেয়র িবষেয় এক্সেচঞ্জ েথেক �িতিদেনর এসএমএস এবং ইেমল 
িনয়িমত েচক ক�ন।

এক্সেচঞ্জ েথেক ে�িডং সদেস�র সােথ িবিনেয়াগকারীেদর ফান্ড এবং সুর�া ব�ােলন্স সম্পিক�ত 
মািসক এসএমএস এবং ইেমল িনয়িমত েচক ক�ন।



 ২৯ 

িসিকওির�টজ মােক�েট আপনার িবিনেয়ােগর �েয়াজেনর জন� আপিন েকানও  েসবী িনবিন্ধত 
িবিনেয়াগ পরামশ �দাতার সােথ পরামশ � করেত পােরন।

আপনার িবিনেয়ােগর উেদ্দশ� এবং ঝঁুিক �ুধার উপর িনভ�র কের েকানও িস্কম / ে�াডােক্ট 
িবিনেয়াগ ক�ন।

েলনেদেনর ২৪ ঘন্টার মেধ� সম্পন্ন ে�িডংেয়র জন� এক�ট ৈবধ চ� �ক্ত েনাট / িন�শ্চতকরণ েমেমা 
ৈতির করেত েজার িদন। আপনার িডম�াট অ�াকাউেন্ট আপনার েপাট�েফািলওর িনয়িমত ��াক 
রাখুন।

স্বা�র করার আেগ সমস্ত ডকুেমন্ট সাবধােন পড়ুন।

আপনার অ�াকাউেন্ট �েযাজ� সমস্ত চাজ� / িফ / ে�াকােরজ সাবধানতার সােথ েনাট করা উিচত 
এবং এর এক�ট েরকড� রাখা উিচত।

স্বা�িরত নিথ, অ�াকাউন্ট িববিৃত, চ� �ক্ত েনাট এবং েপেমেন্টর েরকড� রাখুন।

পয �ায়�েম আপনার আিথ �ক চািহদা / ল��গুিল পয �ােলাচনা ক�ন এবং তার অজ�ন সম্ভব হয় তা 
িন�শ্চত করেত েপাট�েফািলও পয �ােলাচনা ক�ন।

সব সময় ব�া�ঙ্কং চ�ােনল ব�বহার কের আপনার েলনেদেনর জন� অথ � �দান ক�ন, অথ �াৎ নগেদ 
েকানও েলনেদন করেবন না।

আপনার তথ� সব সময় আপেডট রাখুন। আপনার �ঠকানা বা ব�ােঙ্কর িবশদ বা ইেমল আইিড বা 
েমাবাইল নম্ৱর পিরবিত�ত হেল আপনার স্টক ে�াকার/িডেপা�জটির অংশ�হীতােক জানান। 
েযেহত�  িসম কাড�গুিলেত এখন িবিভন্ন সািভ�স সরবরাহকারীর কােছ েপাট� করার ৈবিশষ্ট� রেয়েছ 
তাই িবিনেয়াগকারীরা তােদর অ�াকাউন্টগুিলর সােথ একক েমাবাইল নম্ৱর সংযুক্ত রাখেত পােরন। 
(েমাবাইল নম্ৱর সমস্ত গু�ত্ৱপূণ � েলনেদেনর মূল চািবকা�ঠ)

আপনার সমস্ত িবিনেয়ােগর জন� মেনানয়েনর সুিবধা পান। িডম�াট অ�াকাউেন্ট একািধক 
মেনানয়েনর অনুমিত থােক।

আপনার চলমান অ�াকাউন্টগুিল পয �ায়�েম িনষ্পত্িত ক�ন (আপনার েবেছ েনওয়া িহসােব 
৩০/৯০ িদেনর মেধ� একবার)

আপনার চলমান অ�াকাউন্ট িনয়িমত েচক রাখুন। 

আপনার ে�িডং অ�াকাউন্ট পয �ায়�েম পরী�া ক�ন এবং পয �ােলাচনা ক�ন।

েকােনা িদন িবেশেষ করা ে�িডংেয়র িবষেয় এক্সেচঞ্জ েথেক �িতিদেনর এসএমএস এবং ইেমল 
িনয়িমত েচক ক�ন।

এক্সেচঞ্জ েথেক ে�িডং সদেস�র সােথ িবিনেয়াগকারীেদর ফান্ড এবং সুর�া ব�ােলন্স সম্পিক�ত 
মািসক এসএমএস এবং ইেমল িনয়িমত েচক ক�ন।

িবিনেয়ােগর জন� অথ � ধার করেবন না।

আনের�জস্টাড� ে�াকার/অন�ান� আনের�জস্টাড� মধ�স্থতাকারীেদর সােথ িডল 

করেবন না। মধ�স্থতাকারীর কােছ সম্মত ে�াকােরজ/চােজ�র েচেয় েবিশ অথ � েদেবন না।

েকানও িনয়ম ও শত�ািদ পুেরাপুির না বুঝেল েকানও ে�াকারেক েকানও নিথ কায �কর করেবন না।

েকানও খািল ফম � বা িবতরণ িনেদ�শ িস্লেপ সাইন করেবন না।

স্টক ে�াকার/িডেপা�জটির অংশ�হীতার পে� েজনােরল পাওয়ার অফ অ�াটিন � (িপ.ও.এ.) েদেবন 
না। আপিন যিদ েকানও িপ.ও.এ. জাির করেত চান তেব খুব িনিদ�ষ্ট এক�ট জাির কের যথাযথ 
অধ�বসার অনুশীলন ক�ন।

িবেরােধর ে�ে�, এক�ট উপযুক্ত সমেয়র মেধ� মধ�স্থতাকারী / স্টক এক্সেচঞ্জ /  েসবী েত িলিখত 
অিভেযাগ দািখল ক�ন। িবেরােধর ে�ে�, এক�ট উপযুক্ত সমেয়র মেধ� মধ�স্থতাকারী / স্টক 
এক্সেচঞ্জ /  েসবী েত িলিখত অিভেযাগ দািখল ক�ন। এমনিক যিদ এ�ট েবাঝা যায় েয আপিন খরচ 
বাচঁােচ্ছন, তবুও ডাৱ্ৱা ে�িডংেয় িলপ্ত হেবন না কারণ এ�ট স্টক এক্সেচঞ্জগুিলেত িনরাপদ এবং 
গ�ারািন্টযুক্ত ে�িডংেয়র েকানও সুিবধা েদয় না।

েয ব��ক্ত এমন িসিকওির�টজ অফেলাড করেত চায় যা িবপণনেযাগ� নাও হেত পাের এমন ব��ক্তর 
হট �টপেসর ওপর িনভ�র কের আপনার িবিনেয়ােগর িসদ্ধান্ত েনেবন না। হট �টপেসর �চার করাও 
এক�ট েবআইনী ��য়াকলাপ যা  েসবী েক জানােনা উিচত।

অনলাইন অ�াকাউেন্টর জন� কখনই কারও সােথ িনেজর পাসওয়াড� েশয়ার করেবন না। ঘন ঘন 
পাসওয়াড� বদলান।

প�ঞ্জ িস্কম, আনের�জস্টাড� িচট ফান্ড, আনের�জস্টাড� সম�ষ্টগত িবিনেয়াগ বা আনের�জস্টাড� 
িডেপা�জট িস্কমগুিলর িশকার হেবন না।

আপনার  েক.ওয়াই.িস. নিথগুিলেত খািল স্থান েকেট িদেত ভ� লেবন না। 

আপিন যিদ ক�ম্পউটােরর সােথ পিরিচত না হন তেব িড�জটাল চ� �ক্ত েবেছ েনেবন না।



৩৩

 ৩০ 

সংযু�ক্ত - ২
(িবিনেয়াগকারীেদর অিধকার এবং বাধ�বাধকতা)

অিধকার 
এবং

বাধ�বাধকতা

িবিনেয়াগকারীেদর অিধকার

ে�াকােরর কাছ েথেক বরাদ্দ করা অনন� ক্লােয়ন্ট েকাড (ইউ.িস.িস.) পান।

 েক.ওয়াই.িস. এবং মধ�স্থতাকারী েথেক িনব �াহ করা অন�ান� নিথর অনুিলিপ পান। 

েকবলমা� আপনার ইউ.িস.িস. েত িনব �াহ করা ে�ড িনন।

সদেস�র সােথ সম্মত মানদণ্ডগুিল পূরণ কের অড�ার িদন। 

েসরা দাম পান।

সম্পািদত ে�েডর জন� চ� �ক্ত েনাটিনন। 

আেরািপত চােজ�র িববরণ েচেয় িনন।

সময়মেতা ফান্ড এবং িসিকওির�টজ পান।

ে�িডং সদেস�র কাছ েথেক অ�াকাউেন্টর েস্টটেমন্ট িনন। 

অ�াকাউন্ট িন�িত্তর ব�াপাের েজেন িনন।

সম্মত তফিসল অনুযায়ী িববিৃত পান।

িবিনেয়াগকারীেদর বাধ�বাধকতা

আপনার ক্লােয়ন্ট ( েক.ওয়াই.িস.) নিথগুিল কায �কর ক�ন এবং সহায়ক নিথ সরবরাহ ক�ন।

ে�িডং সদেস�র সােথ েস্বচ্ছােসবীর শত��ট সম্মত হেচ্ছ িক না তা বুঝুন।



৩৪

 ৩১ 

ে�িডং সদস�েদর েদওয়া অিধকারগুিল বুঝুন। 

ঝঁুিক �কাশ নিথ পড়ুন।

ে�াডাক্ট এবং অপােরশনাল কাঠােমা এবং সময়সীমা বুেঝ িনন। 

সময়মেতা মা�জ�ন �দান ক�ন।

সময়মেতা িন�িত্তর জন� ফান্ড এবং িসিকওির�টগুিল �দান ক�ন। 

ব�বসােয়র িবশদ যাচাই ক�ন।

ফান্ড এবং িসিকওির�টজ মুভেমেন্টর জন� ব�াংক অ�াকাউন্ট এবং  িড.িপ. অ�াকাউন্ট যাচাই 
ক�ন।

চ� �ক্তর েনাটগুিল এবং অ�াকাউেন্টর িববিৃত পয �ােলাচনা ক�ন।

সংযু�ক্ত - ৩
(অিনবিন্ধত িবিনেয়াগ পরামশ �দাতােদর িব�েদ্ধ সাবধানতা)

িনবিন্ধত িবিনেয়াগ পরামশ �দাতােদর েথেক 
সাবধানতা
েসবী (িবিনেয়াগ পরামশ �দাতা) �িবধানসমূহ, 
২০১৩-র অধীেন িবিনেয়াগ পরামশ �দাতােদর 
ের�জস্টাড� কেরেছ [০৩ জলুাই, ২০২০ তািরেখ 
সব �েশষ সংেশািধত]। "িবিনেয়াগ উপেদষ্টা" অথ �াৎ 
এমন েকানও ব��ক্ত, িযিন িবেবচনার জন�, ক্লােয়ন্ট 
বা অন�ান� ব��ক্ত বা ব��ক্তেদর �পুেক িবিনেয়ােগর 
পরামশ � েদওয়ার ব�বসােয়র সােথ জিড়ত আেছন 
এবং এমন িবিনেয়ােগর পরামশ �দাতা যােদর অন� 
েয েকানও নােম জানা যায়।

িবিধমালা�টর উেদ্দশ� হ'ল "িবিনেয়াগ পরামশ �" িনয়�ণ করা যা িসিকওির�ট বা িবিনেয়ােগর 
ে�াডাক্টগুিলেত িবিনেয়াগ, �য়, িব�য় বা অন�থায় েলনেদন সম্পিক�ত পরামশ � এবং িসিকওির�ট বা 
িবিনেয়ােগর ে�াডাক্ট সম্ৱিলত িবিনেয়ােগর েপাট�েফািলও সম্পিক�ত পরামশ �েক িলিখত, েমৗিখক বা 
ক্লােয়েন্টর সুিবধার জন� েযাগােযােগর অন� েকানও মাধ�েম এবং আিথ �ক পিরকল্পনার অন্তভ� �ক্ত 
থাকেব: তেব শত� হ'ল েয সংবাদপ�, ম�াগা�জন, েয েকানও ইেলক�িনক বা স�চার বা 
েটিলেযাগােযােগর মাধ�েমর জনসাধারেণর কােছ বহ� ল পিরমােণ উপলৱ্ধ, এই িবিধগুিলর দ্বারা েদওয়া 
িবিনেয়াগ পরামশ �েক িবিনেয়াগ পরামশ � িহসােব িবেবিচত করা হেব না। িবিনেয়ােগর পরামশ �দাতােদর  
েসবী েথেক ের�জে�শান �হণ এবং আচরণিবিধ অনুসরণ করেত হেব।

েসবী ের�জে�শান ছাড়া িবিনেয়াগ উপেদষ্টা িহসােব কাজ করা অৈবধ।  েসবী এই ধরেনর অৈবধ 
কায ��ম বেন্ধর লে�� স�ম্মিলত �েচষ্টা চালােচ্ছ। িকছ�  অসাধু এবং অ� সত্তা িনেজরাই ের�জস্টাড� 
নাও হেত পাের এবং অথবা আচরণিবিধ অনুসরণ নাও করেত পাের। িবিনেয়াগ পরামশ �দাতােদর 
পরামশ � েদওয়ার ে�ে� িনেজেদর সীমাবদ্ধ রাখেত হেব এবং তারা নগদ বা িসিকওির�ট পিরচালনা 
কের না।
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িবিনেয়াগ উপেদষ্টা (আই.এ.) িহসােব কাজ কের ের�জস্টাড� এবং আনের�জস্টাড� সংস্থাগুিলর 
��য়াকলােপর সােথ সম্পিক�ত িকছ�  �ু�ট-িবচ� �িত  েসবী-র কােছ িনম্নিলিখত�টর সমন্ৱেয় িরেপাট� কেরেছ:

�াহকেদরেক িবিনেয়াগ পরামশ �দাতােদর দ্বারা িন�শ্চত মুনাফা অফার করা।

েবিশ িরটােন �র িমথ�া �িত�িুত িদেয় ক্লােয়েন্টর কাছ েথেক অত�িধক িফ 
চাজ� করা।

েবিশ িফ পাওয়ার জন� ক্লােয়েন্টর ঝঁুিকর ে�াফাইেলর সােথ মান না েরেখ 
আই.এ. দ্বারা ভ� ল িব�য়। �িতর জন� ক্লােয়েন্টর কাছ েথেক িফ েফরৎ 
েদওয়ার অিভেযাগ পাওয়ার পের, আই.এ. ক্লােয়ন্টেদর তােদর �িত 
পুন�দ্ধার করার �িত�িুত িদেয় েবিশ ঝঁুিকর ে�াডাক্ট অফার কের।

ক্লােয়ন্টেদর হেয় ে�িডং।

স্বয়ং��য়ভােব সািভ�স�টেক েবিশ ঝঁুিকর ে�াডাক্টগুিলেত ক্লােয়েন্টর সম্মিত 
ছাড়াই আপে�ড করা বা পিরবত�ন করা, ক্লােয়েন্টর ে�াফাইেলর সােথ েমেল 
না।

আই.এ.  দ্বারা খারাপ সািভ�স ক্লােয়ন্টেদর অেথ �র �িত কের। - িরফান্ড 
সম্পিক�ত সমস�া।

তাই িবিনেয়াগকারীেদর সেচতন হেত হেব, মােক�েট উপিস্থত উিল্লিখত পদ্ধিতগুিল েথেক িনেজেক র�া 
করেত হেব এবং পু�ঁজবাজাের দ�তার দািবদার সত্তাগুিলর সােথ সতক�তা অবলম্ৱন করেত হেব। 
িবিনেয়াগকারীেদর েকবল  েসবী (িবিনেয়াগ পরামশ �দাতা) �িবধান, ২০১৩-র অধীেন িনবিন্ধত সংস্থাগুিল 
েথেক িবিনেয়ােগর জন� পরামশ � েনওয়ার পরামশ � েদওয়া হেচ্ছ ০৩ জলুাই, ২০২০ তািরেখ সব �েশষ 
সংেশািধত]।

িনম্নিলিখত ওেয়বসাইেট উপলৱ্ধ এই ধরেণর সত্তার তািলকা রেয়েছ: https://www.sebi.gov.in

িবিনেয়ােগর পরামশ �দাতােদর সােথ কাজ করার সময় করণীয় এবং অকরণীয়

করণীয় অকরণীয়

সব সময়  েসবী ের�জস্টাড� িবিনেয়াগ 
উপেদষ্টােদর সােথ িডল ক�ন।

েসবী ের�জে�শান নম্ৱর েচক ক�ন। সকল  
েসবী ের�জস্টাড� িবিনেয়ােগর পরামশ �দাতার 
তািলকা হ'ল

আনের�জস্টাড� সংস্থাগুিল িনেয় িডল করেবন না।

িবিনেয়ােগর পরামেশ �র অন্তগ �ত অজহুােত 
�স্তািবত স্টক �টপসগুিলর ফােঁদ পড়েবন না।
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 েসবী ওেয়বসাইেট   উপলৱ্ধ।  
 (https://www.sebi.gov.in)

িবিনেয়াগ পরামশ �দাতার ৈবধ ের�জে�শান 
সা�ট�িফেকট রেয়েছ তা িন�শ্চত হেয় িনন।

আপনার িবিনেয়াগ পরামশ �দাতােক েকবল 
পরামশ �মূলক িফ িদন।

শুধুমা� ব�া�ঙ্কং চ�ােনলগুিলর মাধ�েম 
পরামশ �মূলক িফ �দান ক�ন এবং আপনার 
অথ � �দােনর িবশদ উেল্লখ থাকা স্বা�িরত 
রিসদগুিল বজায় রাখুন।

িবিনেয়ােগর পরামশ � �হেণর আেগ সব সময় 
আপনার ঝঁুিক ে�াফাইিলংেয়র ব�াপাের 
�জ�াসা ক�ন।

িবিনেয়ােগর পরামশ �দাতা েযন কেঠারভােব 
আপনার ঝঁুিক ে�াফাইিলংেয়র িভিত্তেত পরামশ � 
�দান কের তার উপের েজার িদন এবং উপলভ� 
িবিনেয়ােগর িবকল্পগুিল িবেবচনা ক�ন।

সমস্ত �াসিঙ্গক �শ্ন �জ�াসা ক�ন এবং 
পরামেশ �র িভিত্তেত কাজ করার আেগ আপনার 
িবিনেয়াগ পরামশ �দাতার েথেক আপনার 
সেন্দহগুিলর ব�াপাের পিরষ্কার ভােব েজেন িনন।

িবিনেয়ােগর আেগ িরস্ক-িরটান � ে�াফাইেলর 
পাশাপািশ তরলতা এবং সুর�ার িদকগুিল 
মূল�ায়ন ক�ন।

িনয়ম ও শত�াবলী িলিখতভােব এবং যথাযথভােব 
সই ও স্টােম্পর সােথ েনওয়ার উপর েজার িদন। 
েয েকানও িবিনেয়াগ পরামশ �দাতার সােথ কথা 
বলার আেগ িবেশষত অ�াডভাইসির িফ, 
পরামশ �মূলক পিরকল্পনা, সুপািরেশর িবভাগ 
ইত�ািদ সম্পিক�ত শত�ািদ সাবধানতার সােথ 
পড়ুন।

আপনার েলনেদন সম্পেক� সজাগ থাকুন।

আপনার সেন্দহ/অিভেযােগর সমাধােনর জন� 
উপযুক্ত কতৃ�পে�র কােছ েযাগােযাগ ক�ন।

 েসবী েক এমন িবিনেয়াগ পরামশ �দাতােদর 
সম্পেক� অবিহত ক�ন, যারা িন�শ্চত বা 
গ�ারািন্টযুক্ত িরটােন �র গয্ােরি� িদেচ্ছ।

িবিনেয়ােগর জন� আপনার অথ � িবিনেয়াগ 
পরামশ �দাতােক েদেবন না।

িন�শ্চত মুনাফার �িত�িুতর ফােঁদ পড়েবন না।
েলাভেক যু�ক্তযুক্ত িবিনেয়ােগর িসদ্ধান্তগুিলর 
ওপর কতৃ�ত্ৱ করেত েদেবন না।

েলাভনীয় িব�াপন বা মােক�েটর 
গুজেব চািলত হেবন না।

েয েকানও িবিনেয়াগ পরামশ �দাতা বা এর 
�িতিনিধেদর েকবলমা� েফান কল বা 
েমেসেজর িভিত্তেত েলনেদন করা েথেক িবরত 
থাকুন।

শুধুমা� িবিনেয়াগ পরামশ �দাতােদর বারবার 
েমেসজ এবং কল আসার কারেণ েকানও 
িসদ্ধান্ত েনেবন না।

িবিনেয়াগ পরামশ �দাতােদর েদওয়া সীিমত 
সমেয়র ছাড় বা অন�ান� �েণাদনা, উপহার 
ইত�ািদ �েলাভেনর িশকার হেবন না।

এমন িবিনেয়ােগ তাড়াহ� েড়া করেবন না যা 
আপনার ঝঁুিক �হেণর �ুধা এবং িবিনেয়ােগর 
লে��র সােথ িমল খায় না।
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সংযু�ক্ত - ৪
( এ.এস.বী.এ. েত ইউিনফাইড েপেমন্ট ইন্টারেফস ( ইউ.িপ.আই))

িবিনেয়াগকারীরা এখন অথ � পিরেশােধর ব�বস্থা িহসােব 
ইউিনফাইড েপেমন্ট ইন্টারেফস ( ইউ.িপ.আই) ব�বহার 
কের  আই.িপ.ও. গুিলেত িবিনেয়াগ করেত পারেবন।  
ইউ.িপ.আই এমন এক�ট িসেস্টম যা একািধক ব�াংক 
অ�াকাউন্টগুিলেক একক েমাবাইল অ�ািপ্লেকশেন (েয 
েকানও অংশীদার ব�াংেকর) িবিভন্ন ব�া�ঙ্কং ৈবিশষ্ট�, 
িবরামিবহীন ফান্ড �ান্সফার এবং মােচ�েন্টর অথ � �দানেক 
একক পদ্ধিতেত �পান্তর করার �মতা েদয়।

 ইউ.িপ.আই ব�বহার কের কীভােব িবিনেয়াগ করেবন:

 ইউ.িপ.আই এর মাধ�েম  আই.িপ.ও. েত িবিনেয়ােগর ���য়া�ট নীেচ উিল্লিখত ৩ �ট বড় পদে�েপর 
সােথ জিড়ত:

 ইউ.িপ.আই এর মাধ�েম িবিডং: িবিনেয়াগকারীেদর তােদর  ইউ.িপ.আই আইিডর সােথ 
আেবদন ফেম �র িবেডর িবশদ পূরণ করেত হেব। আেবদনগুিল েসই মধ�স্থতাকারীর কােছ 
জমা েদওয়া েযেত পাের যারা স্টক এক্সেচঞ্জ িবিডং প্ল�াটফেম �  ইউ.িপ.আই আইিডর সােথ 
িবিডর িবশদ আপেলাড করেব। স্টক এক্সেচঞ্জ ইসু�কারী সংস্থা কতৃ�ক িনেয়াগকৃত 
এসে�া/স্পনসর ব�াংেকর সােথ  ইউ.িপ.আই আইিড সহ ইেল�িনকভােব িবেডর 
িববরণগুিল েশয়ার করেব।

ফান্ড ৱ্লক করা: এসে�া/স্পনসর ব�াঙ্ক িবিনেয়াগকারীেক আেবদনকারীর পিরমােণর 
সমপিরমাণ ফান্ড এবং বরােদ্দর ে�ে� ফােন্ডর পরবত� েডিবট অনুেমাদন ৱ্লক করার 
অনুেরাধ করেব। িবিনেয়াগকারীেদর দ্বারা ৱ্লক করার অনুেরােধর ৈবধতা �ািপ্তর পের, 
ফান্ডগুিল িবিনেয়াগকারীেদর অ�াকাউেন্ট ৱ্লক করা হেব এবং িবিনেয়াগকারীেদরও এ�ট 
জানােনা হেব।

বরাদ্দ ���য়ার পের েশয়ােরর জন� অথ � �দান: েশয়ারগুিল বরাদ্দ হেয় েগেল 
িবিনেয়াগকারীেদর অ�াকাউন্ট েথেক ফান্ড েডিবট করার ���য়া�ট শু� হেয় যায় এবং 
অিতিরক্ত অথ � ৱ্লক করা হয়। এই ���য়া�ট ফান্ড ৱ্লক করার সময়  ইউ.িপ.আই িপন 
ব�বহার কের িবিনেয়াগকারীেদর েদওয়া অনুেমাদেনর িভিত্তেত ঘটেব।
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৩৬
সংেযাজন – ৫

শব্দেকাষ

 আই.িপ.ও. েত িবিনেয়ােগর জন�  ইউ.িপ.আই ব�বহার করার সময় মেন রাখার িবষয়গুিল:

আপনার  ইউ.িপ.আই আই.িড. এমন এক�ট ব�ােঙ্কর সােথ ৈতির ক�ন যার নাম ‘স্ব-�ত�িয়ত 
িস�ন্ডেকট ব�াংকগুিলর তািলকােত (এস.িস.এস.িব.) এস.িস.এস.িব.-এর ওেয়বসাইেট উপলৱ্ধ 
ইসু�য়ার ব�াঙ্ক িহসােব কাজ করার জন� উপযুক্ত।
েকবল েসই েমাবাইল অ�ািপ্লেকশন এবং  ইউ.িপ.আই হ�ােন্ডলগুিল ব�বহার ক�ন যা  েসবী-র 
ওেয়বসাইেট �কাশ� ইসু�েত  ইউ.িপ.আই ব�বহােরর জন� েমাবাইল অ�ািপ্লেকশনগুিলর 
তািলকায় উিল্লিখত রেয়েছ।
েকবলমা� এক�ট িস�ন্ডেকট সদস�, বা এক�ট ের�জস্টাড� স্টক ে�াকার, বা ের�জ�ার এবং 
�ান্সফার এেজন্ট বা একজন িডেপা�জটাির অংশ�হণকারীর কােছ অথ ��দােনর ব�বস্থা িহসােব  
ইউ.িপ.আই-এর সােথ আপনার আেবদনপ�গুিল জমা িদন।
আই.িপ.ও. আেবদেনর সীমা  ইউ.িপ.আই েত েলনেদেনর জন� ২ ল� টাকা এবং এ�ট েকবলমা� 
খুচেরা স্বত� িবিনেয়াগকারীেদর জন� উপলৱ্ধ।
তৃতীয় পে�র  ইউ.িপ.আই আই.িড. বা তৃতীয় পে�র ব�াঙ্ক অ�াকাউন্ট ব�বহারকারী 
িবিনেয়াগকারীেদর বরােদ্দর জন� িবেবিচত হেব না।

           সংে�প    সম্পূণ � �প

১.    এ.এম.িস.  বািষ �ক র�ণােব�ণ চাজ�
২.   এ.এস.বী.এ.  ৱ্লকড অ�ামাউন্ট দ্বারা সমিথ �ত আেবদন (এ.এস.বী.এ.)
৩. িব.এস.িড.এ.  েবিসক সািভ�েসস িডম�াট অ�াকাউন্ট (িব.এস.িড.এ.)
৪. িস.এ.এস.  একীভূত অ�াকাউেন্টর িববিৃত (িস.এ.এস.)
৫. িস.িড.এস.এল.  েস�াল িডেপা�জটির সািভ�েসস (ই�ন্ডয়া) িলিমেটড
৬. িডম�াট   িডেমেটিরয়ালাইজড্
৭.    িড.িপ.       িডেপা�জটির অংশ�হণকারী
৮. আই.এ.   িবিনেয়াগ উপেদষ্টা
৯. আই.আর.�জ.িস. ইনেভস্টর ি�েভন্স িরে�সল কিম�ট পয �ন্ত  
১০. আই.�জ.আর.িপ. ইনেভস্টর ি�েভন্স েরেজািলউশন প�ােনল
১১. আই.িপ.ও.  �াথিমক পাবিলক অফািরং
১২. েক.আই.এন.  েকওয়াইিস সনাক্তকরণ নম্ৱর
১৩. েক.ওয়াই.িস.  িনেজর ক্লােয়ন্টেক জানুন
১৪. এম.আই.আই.  বাজার অবকাঠােমা মধ�স্থতাকারী
১৫. এম.এস.ই.  েমে�াপিলটন স্টক এক্সেচঞ্জ অব ই�ন্ডয়া িলিমেটড
১৬. এন.এস.িড.এল. ন�াশনাল িসিকওির�টজ িডেপা�জটির িলিমেটড
১৭. এন.এস.ই.   ন�াশনাল স্টক এক্সেচঞ্জ অফ ই�ন্ডয়া িলিমেটড
১৮. প�ান   স্থায়ী অ�াকাউন্ট নম্ৱর
১৯. িপ.ও.এ.  পাওয়ার অব অ�াটিন �
২০. েস্কাস �    েসবী অিভেযাগ �িতকার ব�বস্থা (েস্কাস �)
২১. েসবী   িসিকওির�টজ অ�ান্ড এক্সেচঞ্জ েবাড� অব ই�ন্ডয়া িবএসই িলিমেটড
২২. এস.এম.এস.  শট� েমেসজ সািভ�স
২৩. ইউ.িস.িস.  অনন� ক্লােয়ন্ট েকাড
২৪. ইউ.আই.িড.  অনন� পিরচয় 

�িমক 
সংখ�া
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 েসবী-র িবিনেয়াগকারী সেচতনতামূলক উেদ�াগ

িরেসাস � পাস �নস ে�া�াম:

 েসবী নিথভ� ক্ত িরেসাস � পাস �ন দ্বারা িদ্বতীয় / তৃতীয় স্তেরর শহর/নগরগুিলেত তােদর স্থানীয় ভাষায় 
অবসর�াপ্ত ব��ক্ত, গহৃবধূ, স্বিনভ�র েগাষ্ঠ�, কায �িনব �াহী কম �কত�া ইত�ািদর ন�ায় িবিভন্ন স্থানীয় 
েগাষ্ঠ�গুিলর জন� আিথ �ক িশ�ার কম �সূিচগুিল পিরচািলত করা হয়।

েসবী ে�া�ামগুিলেত িভ�জট ক�ন:

িবিনেয়াগকারীেদর সেচতনতা কম �সূচী কেলজ, সু্কল এবং েপশাদার ইনিস্ট�টউেটর েসই ছা�েদর 
জন� পিরচািলত করা হয় যারা এই ে�া�ামগুিলর জন�  েসবী অিফসগুিলেত যান।

আঞ্চিলক েসিমনার:

স্টক এক্সেচঞ্জ, িডেপা�জটির, এ.এম.এফ.আই., কেমািড�ট েডিরেভ�টভ এক্সেচঞ্জ ইত�ািদর সমন্ৱেয়  
েসবী দ্বারা পিরচািলত িবিনেয়াগকারীেদর িশ�া কায ��ম।

িবিনেয়াগকারী সিমিতগুিলর (আই.এ গুিলর) মাধ�েম িবিনেয়াগকারী সেচতনতা ে�া�াম:

িদ্বতীয় / তৃতীয় স্তেরর শহর / নগরগুিলেত  েসবী স্বীকৃত িবিনেয়াগকারী সিমিতগুিলর (আই.এ গুিলর) 
দ্বারা পিরচািলত িসিকওির�ট মােক�েট িবিনেয়াগকারীেদর িশ�া কায ��ম।

কেমািড�টজ েডিরেভ�টভ ে�নাস � (েকাটস) এর মাধ�েম িবিনেয়াগকারীেদর সেচতনতা 
ে�া�াম:

েসবী স্বীকৃত কেমািড�টজ েডিরেভ�টভ ে�নাস � ( েকাটস) দ্বারা িদ্বতীয় / তৃতীয় স্তেরর শহর / 
নগরগুিলেত কেমািড�টজ েডিরেভ�টভস এ িবিনেয়াগকারীেদর িশ�া কায ��ম।

িসিকওির�টজ মােক�ট ে�নাস � ( স্মাট�স) এর মাধ�েম িবিনেয়াগকারীেদর সেচতনতা ে�া�াম:

িদ্বতীয় / তৃতীয় স্তেরর শহর / নগরগুিলেত িসিকওির�টজ মােক�েট িবিনেয়াগকারী িশ�া কম �সূিচগুিল  
েসবী স্বীকৃত িসিকওির�টজ মােক�ট ে�নারেদর ( স্মাট�স) দ্বারা পিরচািলত।

এই িবিনেয়াগকারীেদর সেচতনতামূলক ে�া�ামগুিলর িবশদ েসবী িবিনেয়াগকারী ওেয়বসাইেট 
পাওয়া যােব: http://investor.sebi.gov.in
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www.sebi.gov.in
http://investor.sebi.gov.in
www.bseindia.com
www.nseindia.com
www.nsdl.co.in
www.cdslindia.com
www.msei.in

ওেয়বসাইট:
িবিনেয়াগকারী ওেয়বসাইট: 
ওেয়বসাইট:
ওেয়বসাইট:
ওেয়বসাইট:
ওেয়বসাইট:
ওেয়বসাইট:

�ায়শ �জ�ািসত �শ্নাবলী এবং অনলাইন
সংস্থানসমূহ িনম্নিলিখত ওেয়বসাইটগিলেত উপল� 



িসিকওির�টজ অ�ান্ড এক্সেচঞ্জ েবাড� অফ ই�ন্ডয়া  
েসবী ভবন প্লট নং 

গ ৪-এ, 'ছ' ৱ্লক, বা�া কুরলা কমেপ্লক্স, বা�া (পূব �), মুম্ৱাই - ৪০০ ০৫১
েটিলেফান : + ৯১-২২-২৬৪৪৯০০০ / ৪০৪৫৯০০০  

ওেয়বসাইট:  www.sebi.gov.in  
িবিনেয়াগকারী ওেয়বসাইট: http://investor.sebi.gov.in

ইন্টােরিক্টভ ভেয়স েরসপন্স িসেস্টম (IVRS): েটিলেফান : +৯১-২২-২৬৪৪৯৯৫০ / 
৪০৪৫৯৯৫০ েটাল ি� িবিনেয়াগকারী েহল্পলাইন: ১৮০০ ২২ ৭৫৭৫ 

এবং ১৮০০ ২৬৬ ৭৫৭৫
িবিনেয়াগকারীেদর অিভেযােগর জন�: https://scores.gov.in

িবএসই িলিমেটড
২৫ তল, িপ.েজ. টাওয়াস �, দালাল ি�ট, েফাট�, মুম্ৱই - ৪০০ ০০১ 

েটিলেফান : ০২২ ২২৭২১২৩৩/৩৪
ওেয়বসাইট: www.bseindia.com ই-েমল আইিড: is@bseindia.com

ন�াশনাল িসিকওির�টজ িডেপা�জটির িলিমেটড
ে�ড ওয়াল্ড�, ‘এ’ উইং, ৪থ � ও ৫ম তল, কমলা িমল্স কমপাউন্ড, 

েলায়ার প�ােরল, মুম্ৱই - ৪০০ ০১৩
েটিলেফান : (০২২) ২৪৯৯ ৪২০০ | ফ�াক্স: (০২২) ২৪৯৭ ৬৩৫১

িবিনেয়াগকারী েহল্পলাইন নং. ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ / ১৮০০ ২২৪ ৪৩০
 ওেয়বসাইট: ww.nsdl.co.in

ন�াশনাল স্টক এক্সেচঞ্জ অফ ই�ন্ডয়া িলিমেটড
এক্সেচঞ্জ প্লাজা, িস-১, ৱ্লক �জ, বা�া কুল �া কমেপ্লক্স, 

বা�া (পূব �), মুম্ৱাই - ৪০০ ০৫১
েটিলেফান নম্ৱর: (০২২) ২৬৫৯৮১০০ - ৮১১৪

ফ�াক্স নম্ৱর: (০২২) ২৬৫৯৮১২০

েস�াল িডেপা�জটির সািভ�েসস (ই�ন্ডয়া) িলিমেটড
ম�ারাথন িফউচােরক্স, এ উইং, ২৫ তল, মফতলাল িমল্স কমপাউন্ড,

এন. এম. েজাশী মাগ �, েলায়ার প�ােরল (পূব �), মুম্ৱাই - ৪০০ ০১৩ েটাল ি� েহল্প 
লাইন: ১৮০০-২০০-৫৫৩৩

ওেয়বসাইট: www.cdslindia.com

েমে�াপিলটন স্টক এক্সেচঞ্জ অব ই�ন্ডয়া িলিমেটড
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