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িদসে�মর:

পি�েকসন অিসদা অেশায়বা ন�গা অৱাৎপা ৈলহ�নবা েহাৎনবা মতমদা পি�শরিশংনা কনা��া অম�গী মখল 
অম�গী অকায়বা ন�গা মাংজবা নংহে�াইদবিন। 

খুৎশ�দনুা পায়খৎপা:

েসকু�িরতীজ এ� একেচ� েবাদ� ওফ 
ই��য়া িব.এস.ই. িলিমেতদ
েনে�ল েসকু�িরতীজ িদেপা�জতরী িলিমেতদ 
েনে�ল ে�াক একেচ� ওফ ই��য়া িলিমেতদ 
েসে�ল িদেপা�জতরী সিভ�েসস (ই��য়া) িলিমেতদ
েমে�ােপািলতান ে�াক একেচ� ওফ ই��য়া িলিমেতদ

...না ন�া

পািরবিশংগী ৱােরাল:
বুকেলৎ অিসনা েসকু�িরতীজ মােক�তকী মরমদা শ��া, ম�ওইবা ই-পাউ পীনবগী পা�ম থি�। মখা তাবা ৱাহং 
ৈলরবিদ েসিব, িব.এস.ই., এন.এস.ই., এম.এস.ই.আই., এন.এস.িদ.এল. অমসুং িস.িদ.এস.এল.গী েৱবসাইতিশংদা 
ওনলাইন েমতিরেয়ল েয়ংিববা য়াগিন।

ৱােরাল অিসদা য়াওিরবা ই-পাউ অিস েসকু�িরতীজ মােক�তকী মরমদা মির ৈলনবা মৈহ-মিশং ত�গী অমসুং ময়ামদা 
খঙহ�বগীদম�িন অমসুং মীচম মীয়ামখ�গী েশে�াং তানবা ন�বা, মৈহ-মিশং ত�া অমসুং মীয়ামদা খঙহ�বগী 
থবকিশংগীদমক শী�জ�গিন।

ৱােরালিশং অিসগী শ�ক অম�া েসিব ন�গা ে�াক একেচ� ন�গা িদেপা�জতরীিশং খংহ�না মওং অম�দা ন�গা 
পাৈ� অম�না ন�গা িদ�, েতপ, পেফ�ােরত েমিদয়া ন�গা অৈত অেতা�া ইনেফােম �সন ে�ােরজ িদভাইসনিচংবদা 
চাকেথাকপা ন�গা িশে�াকপা য়ােরাই।

ৱােরালিশং অিস শী�জ�বদা কনা��া অম�গী কিরগ��া মওং অম�গী অকায়-অেতায় েথাকপা ন�গা অমাং-অতা 
েথাকপদা েসিব ন�গা ে�াক একেচ� ন�গা িদেপা�জতরীজনা েথৗদাং পুেরাই।

ৱােরালিশং অিসদা অেশায়বা ন�গা অৱাৎপা অম�া য়াওদনবা অঙ�া থা�া েহাৎনিখ। খ্বাইদগী েনৗবা মােক�ত 
িদেভলপেম� অমসুং ইিনিসেয়িতবিশংগীদমক খ্বাইদগী েনৗবা ৱােয়ল-পথাপ, গাইদলাইন, দাইের��বিশংদা েশি�বা 
ে�ম অমসুং মতম-মতমগী মত� ংই�া পীিরবা অেতা�া মির ৈলনবা েদাকুেম�িশংদা েয়ংিবনবা পাবীিরবিশংদা হায়জির
। পাউতাক ন�গা অপাম-পামদগী ৱােরাল পীিবনবগীদমক ঐেখায়দা ইেমল থািবরকউ visitsebi@sebi.gov.in দা।



েসকু�িরতীজ মােক�তকী ৱােহৗেদাক 
১ েসকু�িরতীজ মােক�তকী ির�েলতরী ে�মৱাক� ০২
২ েসকু�িরতীজ অমসুং েসকু�িরতীজ মােক�ত কিরেনা? ০৩
৩ �াইমরী মােক�ত অমসুং েসেক�ির মােক�ত ০৫
৪ কনা কনানা মােক�ত ইন�া�কচর ইন��ত� �সন অমসুং মােক�তেনা ০৭
েসকু�িরতী মােক��া ই�রেমিদয়রীিশং? 

ইনেভ� েতৗবগী য়�ুমিশং 
৫ েসকু�িরতীজ মােক��া ইনেভ� েতৗবগী ম�ওইবা খুেদাংিথবিশং ০৯
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একাউ� হাংবগী েথৗওং 
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ঐহা�া কর�া েসকু�িরতীজ মােক��া ইনেভ� েতৗগিন? 
১২ �াইমরী মােক��া ইনেভ� েতৗবা ১৪
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৩৪ এেন�র – ৩ অনের�জ�দ� ইনেভ�েম� এদভাইজরিশংদগী েচকিশনগদবা ৩১
৩৫ এেন�র – ৪ এ.এস.িব.এ.দা য়ুিনফাইদ েপেম� ই�রেফস (য়ু.িপ.আই.)  ৩৪
৩৬      এেন�র - ৫      ে�াসির               ৩৫



  ০১

েসকু�িরতীজ মােক�তকী ৱােহৗেদাক

...না েথাকপা

তরা�া ওকচির অমসুং খুরমজির...

অেদাম েসকু�িরতীজ মােক��া কে�নী অমগী েশয়রদা অমসুং মু�চ�এল 
ফ�িশংদা েশল থাদবা পা�া ইনেভ�র অমরা? 

কির��া ওইরবিদ, েসকু�িরতীজ মােক��া েশল থাদবগী তঙাইফদবিশং খঙবা পা�মগিন।

মিসগী বুকেলৎ অিস অখ�বা ইনেভ�েম� অম�গী লম�জং লমতা�বা নত্েত েতৗই��সুং েসকু�িরতীজ 
মােক�তকী মরমদা ম�ওইবা ৱােরালিশং পীির। মিসগী বুকেলৎ অিস অেতা�া ির�েলতরিশং হায়বিদ িরজাব � 
েব� ওফ ই��য়া (আর.িব.আই.), ই�েুর� ির�েলতরী এ� িদেভলপেম� ওেথািরতী ওফ ই��য়া 
(আই.আর.িদ.এ.আই.), েপ�ন ফ� ির�েলতরী এ� িদেভলপেম� ওেথািরতী (িপ.এফ.আর.িদ.এ.), িমিন�ী ওফ 
েকারেপােরত এেফয়রস (এম.িস.এ.) অিসনিচংবগী ে�মৱাক�কী মখাদা েশল থাদনবগী নত্েত।
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  ০২

েসকু�িরতীজ মােক�তিশংগী ওইবা ির�েলতরী ে�মৱাক�

কে�নী অমগী েশয়রিশং, মু�চ�এল ফ�সকী য়ুিনতিশং, িদরাইেভিতবিশংনিচংবা ৈলবা-েয়ানবগী ির�েলসনিশং 
অমিদ েসকু�িরতীিশং িদল েতৗবা অমসুং ে�াক এ�েচ�িশং, েকােমািদতী  িদরাইেবিতব একেচ�িশং অমসুং 
িদেপা�জতরীিশং অিস েসিব এ�, ১৯৯২ (েসিব এ�) অমসুং েতাঙান-েতাঙানবা েসিবগী 
ির�েলসনিশং/সাকু�লরিশং/গাইদলাইনিশং/দাইের��বিশংগী তম �িশংদা  েসকু�িরতীজ এ� এ�েচ� েবাদ� ওফ 
ই��য়া (েসিব)গী মীৎেয়ংখাদা ৈল।

 েসিব অিস েসিব এ�কী ে�ািবজনিশংগী মত� ং ই�া এি�ল ১২, ১৯৯২ দা েসিব িলংখৎিখ।   েসিবগী পা�মিদ 
েসকু�িরতীিশংদা েশল থাদিরবা ইনেভ�রিশংবু ঙাক-েশনবিন অমসুং েসকু�িরতীজ মােক�তকী ওইবা হীরমিশং 
চাওখৎহনবিন অমসুং মিসগা মির ৈলনবা ন�গা খুদ�া েথা�কপা েথৗেদাকিশংবু ির�েলত েতৗবিন।

েহৗ�জ�ী ওইনা, “েসকু�িরতীজ মােক�ত”পু ঙাক-েশি�বা মপুং ওইবা েল�জসেলসন মরীিদঃ

েসিব এ�, ১৯৯২, মিসনা েসিবদা ৱােয়ল-কাংেলানগী ওইবা পাৱর পীির – (i) েসকু�িরতীজদা েশল 
থাদিরবা ইনেভ�রিশং ঙাক-েশনবা, (ii) েসকু�িরতীজ মােক�ত চাওখৎহনবা, অমসুং (iii) েসকু�িরতীজ 
মােক�ত ির�েলত েতৗবা। 

কে�নীজ এ�, ২০১৩, মিসনা েসকু�িরতীজ ইসু েতৗবা, এেলাতেম� অমসুং �া�ফর েতৗবা অমসুং 
েসকু�িরতীজগা মির ৈলনবা মীয়ামগী খুেদাংচাদবিশংগী চৎন-কাংেলানিশং পী।

েসকু�িরতীজ কে��স (ির�েলসন) এ�, ১৯৫৬, মিসনা ে�াক এ�েচ� অমদা েসকু�িরতীজদা 
�াে��ন েতৗবদা শকখঙবা অমসুং চৎন-কাংেলানিশং পী।

িদেপা�জতরীজ এ�, ১৯৯৬, মিসনা ইেলে�ািনক েমে�েন� অমসুং িদেমতিরএলাইজ (িদমাত) 
েশয়রসকী ওরনিশপ �া�ফর েতৗবা পী।

েয়ান ৈল

`

` `

`

`
`
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 ইি�তী েশয়র ন�গা ময়া�া েশয়র হায়না েকৗনবা অিসনা 
কে�নী অমদা ওনরিশপকী েশয়র তাকই।   ইনেভ�র অমনা কে�নী 
অমদা থাদিরবা েশয়র অিসবু েশয়রেহাল্দর েকৗই অমসুং মহাকপু 
েকােপ �ােরতকী খুেদাংচাবা পু�মক খুদম ওইনা ফংলি�বা েশে�াংগী 
চাকথুং, কে�নীগী অেহনবা েশে�াংনিচংবা ফংগিন। ইনেভ�র অিস 
কে�নীগী িদিসজন েমিকংগী চ�বা থব�া য়াওনবগীদমক কে�নীগী 
েজনেরল মীিতংদা েভাত থাদবগী হক ৈল।

 েদব্ত েসকু�িরতীিশং অিসনা কে�নী / ইন��ত� �স�া ইনেভ�র 
অমদগী পূ�বা েশনফম অদুিন অমসুং মিস ইনেভ�রদুদা অমুক 
িশংগদবিন।   েদব্ত েসকু�িরতীিশং অিস িদেবনচরিশং ন�গা েবা�িশং 
হায়নসু েকৗই। েদব্ত েসকু�িরতীদা েশল থাদিরবা ইনেভ�র অিসনা 
েশে�প (হায়বিদ থাদিখবা েশল)কী েশে�াই /কুপনিশং অমসুং অমুক 
হ�া েপেম� ফংনবা হক ফংগিন েদব্ত েসকু�িরতীজ অিস অক�বা 
মতমগী ওইনা পীবিন। মতমিস েলাইবা মতমদা েসকু�িরতীিশং অিস 
পীিরবা অদুনা েলৗেথাকপা য়াগিন। েদব্ত েসকু�িরতীজ অিস 
েশায়-ঙা�েরাইদবা (েকােলতেরলনা ঙাে�ৗ পীরবা) ন�গা 
েশায়-ঙামগদবা ওইবা য়াই। 

 িদরাইেভিতবিশংঅিস অেতা�া লন-থুমগী েভলু�গী মখা েপানবা 
েশল-থুমগী পাৈ� খুদম ওইনা েশয়রিশং, েদব্ত েসকু�িরতীিশং, 
কেমািদতীিশংনিচংবগী েভলু�গী মখা েপানবা েশল-থুমগী পাৈ�িশংিন।  
মপুংওইবা একেচ� ে�দ েতৗবা িদরাইেভিতবসিশংিদ ফু�চরিশং অমসুং 
ও�নিশংিন।

 মু�চ�এল ফ�িশংঅিস ইনেভ�র ময়ামদগী েখাম�জনবা অপুনবা 
েশনফম অদুনা েশ�া েশল-থুমগী পাৈ�িশংগী মখলিন।  মিসগী 
ফ�িশং/মু�চ�এল ফ�িশং অিস ওইনা েশয়রস, েবা�স, মিন মােক�ত 
ইনস্�ুেম� অমসুং অেতা�া লন-থুমিশংগী েসকু�িরতীজদা অমুক থাৈদ।

েসকু�িরতীজ অমসুং েসকু�িরতীজ মােক�ত কিরেনা?

কে��
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েসকু�িরতীজ মােক�ত অিস ইনেভ�রিশং (মীয়াম)দা 
ইি�তী েশয়রস, েদব্ত েসকু�িরতীজ, িদরাইেভিতবস, 
মু�চ� েয়ল ফ�িশংনিচংবা পীদুনা  কে�নীিশংনা ফ� 
েহনগৎপা য়াবা মফম অমিন অমসুং ইনেভ�রিশংনা 
েতাঙান-েতাঙানবা েসকু�িরতী কয়া (েশয়রিশং, 
েবা�িশংনিচংবা) ৈলবা ন�গা েয়ানবা য়াবা মফম অমসুিন
। েশয়রিশং (ন�গা েসকু�িরতীিশং) অিস মীয়ামদা 
অমুকপু পী�বিদ, শকখঙলবা ে�াক একেচ�িশংদা 
কে�নীনা েশয়রস (ন�গা েসকু�িরতীজ)গী িল� পীবগী 
মেথৗ তাই। েসকু�িরতীজ মােক�ত অিস েকিপেতল 
মােক�তকী শ�ক অমিন।

েসকু�িরতীজ মােক�তকী ম�ওইবা মেথৗিদ 
ইনেভ�রিশংদগী েসিভংিশংদু মেথৗ তাবা মীওইিশংদা 
পীেথাকপা ঙমহনবিন।   মিস ইনেভ�রিশংনা ফ�গী 
মেথৗ তাবা কে�নীিশং/এি�তীিশংগী  েসকু�িরতীিশংদা 
েশল থাদরবা মতমদা পাংেথাকই। ইনেভ�রিশংনা 
েশে�াই, ফংলি�বা েশে�াংগী চাকথুং, েশেলপকী 
কাখৎলকপা মমল, েবানসনিচংবা ফংগিন। অিস��া 
ইনেভ�েম�িশং অিসনা ৈলবাক অিসগী েশ�ীৎেলান 
েহনগৎহনবদা মেতং পাংই।

েসকু�িরতীজ মােক�তকী অমগা-অমগা মখা েপা�বা অমসুং তৎন-থানবা য়া�বা শ�ক অনী ৈল, হায়িরবিশং 
অিস মখাদা পীির:

�াইমরী মেক�ত 

েসকু�িরতীজ 
মােক�ত

 েসেক�ির মেক�ত

 পা�ম: েশেলপ েহনগৎলকপা

হা�না মীয়ামদা পী�বা 
েসকু�িরতীিশং অদু মখা তানা 
ে�িদং েতৗবা য়াওই।

(আই.িপ.ও.) েতৗদুনা অেনৗবা 
েসকু�িরতীিশং পীবা য়াওই।
ইিনিসেয়ল পি�ক ওফর 

(পা�ম: েশল েখামগৎপা)
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েকােপ �ােরত এি�তীজ (কে�নীজ) মিসনা মপুংওইনা ইি�তী ইনস্�ুেম�িশং (েশয়রিশং)অমসুং েদব্ত 
ইনস্�ুেম�িশং (েবা�িশং, িদেবনচরিশংনিচংবা) পী। 

১
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�াইমরী মােক�ত অমসুং েসেক�ির মােক�ত

�াইমরী মেক�ত

েসেক�ির মেক�ত

�াইমরী মােক�ত: মােক�ত অিস নু� ইসুজ মােক�ত হায়নসু েকৗই। মিসদা কে�নী/ ইন��ত� �সনিশংনা অেনৗবা 
েসকু�িরতীজ (েশয়রিশং, িদেবনচরিশং, েবা�িশংনিচংবা) পীদুনা পি��গী ফ�িশং (েশে�প) েহনগৎহি�।

েসকু�িরতীিশং পীিরবিশংগী অেচৗবা মখল অনী ৈল।

েদব্ত েসকু�িরতীিশং (েদেতদ েসকু�িরতীিশং অমসুং ে�জরী িবলিশং) পীবা গভেম �� (েসে�ল অমসুং 
ে�ত)।

�াইমরী মােক�তনা পীবা ইসু মখলিশং:

পি�ক ইসু

েসকু�িরতীিশং অিস মীওই পু�ম�া পী অমসুং কনা��া অমনা মেখায়দু 
সব�াইব েতৗবা য়াই।  ইি�তী েশয়রগী পি�ক ইসু অিস মখাগী অিস��া 
খায়েদাকপা য়াই :

i. ইিনিসএল পি�ক ওফর 

আই.িপ.ও. অিস  কে�নীনা  েশয়রগী অহানবা পি�ক ওফর পীবা অদুিন। আই.িপ.ও. অিস মখাগী অিসগী মওং 
অমদা ওইবা য়াই :

`

`

`

`

`

`
`

` `
`

`

``
`
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- েশয়রিশংগী ে�শ ইসু মিসদা অেনৗবা েশয়র অিস কে�নীনা পি�ক ইনেভ�রিশংদা পী।  অিস��া ইসু 
অিসদা ইনেভ�রিশংগী ফ� অদু পীিরবা অিসগী মরমদা শী�জ�নবগীদমক কে�নীদা চঙিখগিন।

- েয়ানবগী ওফর মিসদা ৈলিরবা েশয়রেহাল্দরিশং খুদম ওইনা �েমাতরিশং ন�গা ফাইনা��েয়ল 
ইন��ত� �সনিশং ন�গা অেতা�া মী অমা েহ�না মেখায়গী ৈলিরবা অদু পি��া ওফর েতৗই।  অিস��া ইসু 
অিসদা ইনেভ�রিশংগী ফ� অদু েশয়রিশং েয়াি�বিশংদা চঙিখগিন, কে�নীদা চঙেলাই।

ii. েফােলা ওন পি�ক ওফর 

মিস মমাংদা হা�া আই.িপ.ও. েতৗ�বা ইসু েতৗিরবা মী/ কে�নীনা েতৗই অমসুং পি��া অেনৗবা েসকু�িরতী ইসু 
েতৗই।

ি�ফের��েয়ল ইসু

অিস��া ইসু অিসদা েসকু�িরতীিশং অিস শকখঙলবা ইনেভ�রিশংগী 
কাংলুপ অমদা খুদম ওইনা ে�ােমাতরিশং, ে�েত�জক ইনেভ�রিশং, 
ইমে�ায়ীিশংনিচংবদা পী।

কে�নীনা মিসগী ৈলিরবা েশয়রেহাল্দরিশংদা মেখায়গী ৈলিরবা 
েশয়রেহািল্দংগা চাননা েনৗনা ইসু েতৗবা েশয়রিশং সব�াইব েতৗবগী হক 
পীবা মতমদা মিসবু রাইত্স ইসু েকৗই।

রাইত্স ইসু

েবানস ইসু

কে�নী অমগী ৈলিরবা েশয়রেহাল্দরিশংদা মেখায়গী ৈলিরবা 
েশয়রেহািল্দংগা চাননা অমসুং অেহনবা েশনচৎ য়াওদনা অেহনবা েশয়র 
পীরবিদ মিসবু েবানস ইসু েকৗই। 

পি��গী ফ�িশং  েহনগৎহ�বা েসিবদা ওফর েদাকুেম� অমা ফাইল েতৗবগী মেথৗ তাই। হায়িরবা অিস �াফ 
েরদ েহিরং ে�াসেপ�স ন�গা �াফ ে�াসেপ�স েকৗই। ে�াে��সতা অকু�া মেরাল খুদম ওইনা কে�নীগী 
িহ�ী, �েমাতরিশংগী অকু�া মেরাল, বু��জেনসকী মওং, কে�নীগী েশল-থুমগী িহ�ী, বু��জেনস অদুগী 
খুেদাংথীবা, েশল েহনগৎপগী মরম, ইসুগী তম �িশং অমসুং অিস��া কে�নী অদুগী েশয়রদা ইনেভ�েম� 
েতৗবগী খঙহ�বা ৱােরাল পীবদা ইনেভ�রদা মেতং পাংগদবা অেতা�া ই-পাওিশং য়াওই।  �াইমরী মােক��া ইসু 
েতৗবা েসকু�িরতীিশং অদু ইসু অিস েলাইিশ�বা তাং অদুগী মত� ং ৱািক�ং েদজ নুমীৎ ত�ক (০৬) িনগী মনুংদা 
শকখঙলবা ে�াক একেচ� অমদা িল� েতৗই। অদুদগী েশয়রিশং অিস  েশয়রিশংগী মখাতাবা ে�িদং েতৗবা য়াবা 
শকখঙলবা ে�াক একেচ�দা িল� েথাকই। 

কে�নীনা পীরবা েশয়রিশংদু ইনেভ�রগী িদমাত একাউ�তা 
ে�িদত েতৗই। হায়িরবা অিস মখাগী অিসনা েশৈ�। েসিব 
ের�জ�দ� িদেপা�জতরীগী েথাংদগী েতৗবা িদেপা�জতরী শ�ক 
য়ািরবা (িদ.িপ.). ইনেভ�র অমনা েশয়রিশং েয়ানবা য়াই েসিব 
অমদগী ের�জ�র েতৗরবা ে�াক ে�াকরদগী েতৗবা ে�াক 
একেচ�দা অমসুং েশল ফংই।

েসেক�ির মােক�ত �াইমরী মােক��া েসকু�িরতীিশং েহক ইসু েতৗবগা ে�াক একেচ�দা িল� েতৗই অমসুং 
ইনেভ�রনা িল� েতৗরবা েসকু�িরতীজ অিস ে�াক একেচ�দুগী মেতংনা ৈলবা ন�গা েয়ানবা য়াই। ে�াক 
একেচ�দা মপুংওইবা েসগেম� অনী ৈল – েকশ মােক�ত েসগেম� অমসুং িদরাইেভিতবস মােক�ত েসগেম�।

কে��
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কনা কনানা েসকু�িরতীজ মােক��া মােক�ত ইন�া�কচর ইন��ত��সন 

অমসুং মােক�ত ই�রেমিদয়রীিশংেনা?
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মােক�ত ইন�া�কচর ইন��ত� �সন: েসকু�িরতীজ মােক�ত (খুদম 
ওইনা, েসকু�িরতীিশং ইসু েতৗবা, ৈলবা অমসুং েয়ানবা) �াে��নগী 
খুেদাংচাবা পীনবা ইন�া�কচর অিস ে�াক একেচ�স, 
িদেপা�জতরীজ অমসুং ি�য়িরং েকােপ �ােরসনিশং পী। 
ইন��ত� �সনিশং অিস মােক�ত ইন�া�কচর ইন��ত� �স� 
(এম.আই.আই.) হায়না খঙৈন। েসিবদা ের�জ�র েতৗরবা মােক�ত 
ইন�া�কচর ইন��ত� �সন (এম.আই.আই.)গী িল� অমা িল� 
অিসদা ফংবীগিন: https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html.

 ে�াক একেচ�না েসকু�িরতীিশং ৈলবা অমসুং েয়ানবগী খুেদাংচাবা 
পীনবা মেখায়গী ের�জ�র েতৗরবা ে�াক ে�াকরিশংগী খু�াংদা 
অমসুং মােক�তনা েল�া মমলদা য়া�া ফজবা মওং অমদা ে�িদং 
ে�তেফাম �দা য়ু�ম ওইবা ৈলবাক পু�া পাক-শ�া ৈলবা 
ক�ু�তরাইজ �ীন অমা পীির। েসিবনা শকখঙলবা ই��য়াদা 
ৈলিরবা ে�াক একেচ�িশংগী িল� অমা িল� অিসদা ফংবীগিন: 
https://www.sebi.gov.in/stock-exchanges.html.

অেচৗবা েনসন-ৱাইদ ে�াক একেচ�িশংিদ িব.এস.ই. িলিমেতদ 
(িব.এস.ই.), েনে�ল ে�াক একেচ� ওফ ই��য়া িলিমেতদ 
(এন.এস.ই.) অমসুং েমে�ােপািলতান ে�াক একেচ� ওফ ই��য়া 
িলিমেতদ (এম.এস.ই.)

ি�য়িরং েকােপ �ােরস�: ি�য়িরং েকােপ �ােরস�গী মপুংওইবা 
ফং�সনিদ ে�াক একেচ�দা পাংেথাকপা ে�দিশংগী েসতলেম� 
গের�ী পীবিন। অেতা�া ৱাৈহ অমদা ি�য়িরং েকােপ �ােরসনিশংনা 
ৈলিরবা মী পু�ম�া মহা�া ৈলিরবা অদুগী েসকু�িরতীিশং অদু 
ফংনবগী গেরি� পীির অমসুং েসকু�িরতীিশং অদু েয়াি�বা মী 
খুিদংম�া মহা�া েয়াি�বা েসকু�িরতীিশং অদুগী েশনফম ফংগিন।

ৈল
বা

েয়
ান

বা
েয়

ান
বা
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িদেপা�জতরীজ: িদেপা�জতরীিশং অিস িদেমতিরেয়লাইজ/ 
ইেলে�ািনক মওংদা ইনেভ�রিশংগী েসকু�িরতীজ অদু থ�া 
ইন��ত� �সনিশংিন অমসুং ইনেভ�রিশংদা মেখায়গী 
িদেপা�জতরী পািত �িসেপ�স (িদ.িপ.) গী মেতংনা িদমাত সিভ�স 
ফংহি�। ঐেখায়গী ৈলবা�া িদেপা�জতরীজ অনী ৈল। মিমংিদ, 
েনে�ল েসকু�িরতীজ িদেপা�জতরী িলিমেতদ (এন.এস.িদ.এল.) 
অমসুং েসে�ল িদেপা�জতরী সিভ�েসস (ই��য়া) িলিমেতদ 
(িস.িদ.এস.এল.) িন। িদেপা�জতরী অমমমগী মখাদা িদমাত 
একাউ� হাংেদাকপা অমসুং েশ�বা, েশয়রিশং 
িদেমতিরেয়লাইেজসন েতৗবনিচংবা সিভ�স কয়া ইনেভ�রিশংদা 
পীবা ের�জ�র েতৗরবা িদেপা�জতরী পািত �িসেপ�িশং (িদ.িপ.) 
(েব�িশংগী �া�িশং��া) ৈল। 

মােক�ত ই�রেমিদয়রীজ অিস �াইমরী অমসুং েসেক�ির 
মােক�তিশং ফজনা মেথৗ েতৗহনবদা ম�ওইবা পািত �িসেপ�িশংিন
। মােক�ত ই�রেমিদয়রীসিশং অিসনা েসকু�িরতীিশং ৈলবা ন�গা 
েয়ানবগী একেজকু�িতং ওদ�রিশংগী েথৗওংদা, েসকু�িরতীজ িদিলং 
েতৗবা অমসুং েসকু�িরতীিশংগী ে�িদংগা মরী ৈলনবা ই-পাও 
পীবদা েতংবাং পী।  ম�ওইবা ই�রেমিদয়রীিশং খরিদ ে�াক 
ে�াকরিশং, িদেপা�জতরী পািত �িসেপ�িশং, মােচ�� েব�রিশং, 
েশয়র অমসুং �া�ফর এেজ�িশং, ের�জ�ারিশংনিচংবিন। 
অিস��া ই�রেমিদয়রীিশং পু�মক েসিবদা ের�জ�র েতৗই 
অমসুং ইনেভ�রিশংবু ঙাকেশ�বা পীিরবা েনাম �িশং ইনবগী মেথৗ 
তাই। 

েসিব গী  শকখঙলবা মােক�ত ই�রেমিদয়রীিশংগী িল� অমা িল� অিসদা েয়ংিববা য়াগিন: 
https://www.sebi.gov.in.

ইনেভ� েতৗবগী য়ু�মিশং

অেদা�া েসকু�িরতীিশংদা ইনেভ� েতৗবা েহৗি�ৈঙগী মমাংদা 
অেদামগী ইনেভ�েম�গী পা�ম, ওবেজ��ব অমসুং ির� 
এিপতাইত (অেদা�া ির� েলৗবা পা�গী মঙম) অদু খঙবা অমসুং 
মশক তাকপগী মেথৗ তাই। ইনেভ�েম�গী ৱােরপ খুিদংমক 
অেদামগী তঙাইফদবা অমসুং মেথৗতাবদু মিম তাগদবিন অমসুং 
অেদামগী অপা�া অদুগী মখােপা�া েতৗবীগদবিন। খুদম ওইনা, 
অেদা�া েশায়েরাইদবা �দ�তা হায়বিদ ত�া ত�া লাকপা 
িরতন �দা ইনেভ� েতৗবা পাি�বরা ন�গা ির� খরা ৱাংবা েলৗবা 
পাি�বরা অমসুং েহ�া ৱাংবা িরতন �গী �দ�তা ইনেভ� েতৗবা 
পাি�বরা। ইনেভ�েম� খুিদংমক ইনেভ�েম� অদুদা ৈলিরবা 
েভলু� অদু অওনবা লাকপা য়াবগী ির� ৈল। খুদম ওইনা, 
ওেতােমাবাইল ই�ি�গী েশয়রদা ইনেভ� েতৗরবিদ ওেতােমাবাইল 
ই�ি� (েয়ানবগী চাং ৱাংখৎপা ন�গা তাথবা ন�গা কারগী �া� 
অমনা অেতা�া �া� অমদগী েহ�া েয়ানবা য়াবনিচংবা)দা ৈলবা 
ির� অদু য়াওগিন।

অেদামগী পা�ম অদু েলপেথাকপগা অমসুং অেদামগী 
মােয়া�গেদৗিরবা ির� মশক খঙেদাকপগা অেদা�া ইনেভ� 
েতৗবা পা�া েশনফম অমসুং মতম কয়া শাংনা ইনেভ� েতৗবা 
পা�েগ হায়বদু েলপেথাকপীয়ু। ির� েলৗবা ঙ�িস ইনেভ�র 
অমগা ইনেভ�র অমগা েখৈ� অমসুং পা�মগী মখা েপাি� 
অদুগা ইনেভ�র অদুগী চহীগীসু মখা েপাি�।
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ইনেভ�রিশংদা মেখায়গী হক, মেথৗিশং, ইনেভ� েতৗবগী 
েতৗগদবা অমসুং েতৗেরাইদবিশং ফজনা খঙহনগদবিন অমসুং 
হায়িরবা েচেরালিশং অিস েসিব অমসুং ে�াক একেচ� অমসুং 
িদেপা�জতরীিশংগী েৱবসাইতিশংদা ফংই। েসকু�িরজ মােক��া 
ইনেভ� েতৗবগী েতৗগদবা অমসুং েতৗেরাইদবিশং অদু বুকেলৎ 
অিসগী এেন�র-I দসু য়াওের। মিসগী মখা তারকপা ওইনা 
ইনেভ�রিশংগী হক অমসুং েতৗফম েথাকপিশং বুকেলৎঅিসগী 
এেন�র-II দা য়াওির।

ইনেভ�রিশংনা কে�নী অমগী েশয়রিশংদা ইনেভ� েতৗি�ৈঙগী 
মমাংদা ৱােরপ অদু খঙহনগদবিন। মেখায়না কে�নীগা মরী 
ৈলনবা িদসে�াজরিশং, �েমাতরিশং অমসুং ে�ােজ�কী অকু�া 
মেরাল, েশল-থুমগী অকু�া মেরাল অিসনিচংবা কে�নীগা মরী 
ৈলনবা ই-পাও খুিদংমক েচকিশ�া পািবগদবিন। অিস��া অকু�া 
মেরাল অিস ে�াক একেচ�গী েৱবসাইতিশংদা ফংগিন।

েসকু�িরতীজ মােক��া ইনেভ� েতৗনবগীদমক ইনেভ�রিশংনা 
েসিবদা ের�জ�র েতৗরবা ইনেভ�েম� এদভাইজর অমদা চৎপীবা 
য়াগিন। েসিবদা ের�জ�র েতৗরবা ইনেভ�েম� এদভাইজরিশংগী 
িল� অমা মখাগী িল� অিসদা ফংগিন:
https://www.sebi.gov.in.

অদুম ওইনমক ের�জ�র েতৗদবা ইনেভ�েম� এদভাইজরিশংদগী নাৈত চাদবা ইনেভ�েম�কী পাউতা�গী 
ইনেভ�রিশংনা েচকিশনগদবিন। অকু�া মেরালগীদমক বুকেলৎ অিসগী এেন�র-III দা েয়ংবীবা য়াগিন।

েসকু�িরতীজ মােক��া ইনেভ� েতৗবগী মপুংওইবা ির�

মােক�ত ির� ন�গা িসে�িমক ির�: মিস ৈলবাক অিসগী েসকু�িরতীজ অমসুং েজনেরল 
ইেকােনািমগী অপুনবা পেফ�ােম ��তা েশাকহনবনা মরম ওইদুনা ইনেভ�েম�িশংদা 
মােয়া�িরবা ির� হায়বিন।

অনিসে�িমক ির�: অনিসে�িমক ির� অিস অখ�বা কে�নী ন�গা ই��ী অমদা ৈলিরবা 
ির� অদুিন।

ইনে�সন ির�: ইনে�সন ির� অিস পেচ��জং পাৱর ির� হায়নসু েকৗই। মিস ইনে�স�া মরম 
ওইদুনা পেচ��জং পাৱর হ�রকপনা ইনেভ�েম� অমদগী ওইিরবা েকশ ে�াস অদু মত� ংদা 
মেখায়গী েভলু� মাংিখবগী ওইবা য়াবা অদুিন হায়না তাি�।

িলি�িদতী ির� ইনেভ�েম� মতাং চানা থুনা ৈলবা ন�গা েয়ানবা ঙমদবা মতমদা িলি�িদতী 
ির� েহনগৎলকই।

বু��জেনস ির�: মিস কে�নী অমগী বু��জেনস েশাকহনবা মতমদা ন�গা ফীভম চাদবা 
ওপেরসন, মােক�ত ন�গা েশল-থুমগী ফীভ�া মরম ওইদুনা মিসগী ওপেরসন েলপিখবা য়াবগী 
ির� অদুিন।

েতৗগদবিশং

েতৗেরাইদবিশং
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েভােলিতিলতী ির�: কে�নীগী ে�াক �াইসিশং মতম শাংনা অকা-অকুম েতৗরকপনা 
েভােলিতিলিত ির� েহনগৎলকই।

কের�� ির�: মিস ইনেভ�র অমনা েফােরন কের��দা ইনেভ� েতৗবা ন�গা 
েফােরন-কের��-ে�েদদ ইনেভ�েম� েতৗবা মতমদা মােয়া�বা েফােরন একেচ� েরত 
অকা-অকুম েতৗবদগী মাংবা েপােত��েয়ল ির� অদুিন।

ির� কর�া হ�হনগিন?

ইনেভ�রিশংনা েতাঙান-েতাঙানবা পাৈ� কয়ানা ির� হ�হ�বা েহাৎনবা য়াই। এেসত এেলােকসন অিস লাে�াং 
অমিন। মিসগী মেতংনা ইনেভ�র অমনা মহা�ী ইনেভ�েম� অদু মখল কয়াগী কে�নীিশং অমসুং এেসত 
�াসিশংদা খায়েদাক্ত� না ির� অদু হ�হনবা য়াই।

একাউ� হাংবগী েথৗওং

েসকু�িরতীজ মােক��া ইনেভ� েতৗবদা মাংেজৗননা চঙগদবিশং।

ইি�তী েশয়রদা ইনেভ� েতৗনবা ইনেভ�র অমনা একাউ� অহ� ম হাংেদাকপা মেথৗ তাই। একাউ� মিমংিশং 
অদুিদ:

েব� একাউ� ে�িদং একাউ�     িদমাত একাউ�

েব� একাউ�

শকখঙলবা ে�াক একেচ� অমগী েসিবদা ের�জ�র েতৗরবা ে�াক ে�াকর অমদা ে�িদং একাউ� ন�গা 
ে�ািকং একাউ�  একাউ� অিস ে�াক একেচ�দা েসকু�িরতীিশং ৈলবা অমসুং েয়ানবদা শী�জৈ�। ে�িদং 
একাউ� হাংেদা�বা অেদা�া একাউ� ওপিনং েফাম � অদু েমনিশনিবগদবিন অদুগা খুৎেয়ক পীরবা েনা েয়ার 
�াই� (েক.ৱাই.িস.) েদাকুেম� অদু পীিশনিবগদবিন।
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একাউ� ওপিনং েফাম � েমনিশনবা মতমদা মখাগীিশং অিস েচকিশ�া েতৗবীয়ু:

েতাঙান েতাঙানবা একেচ�িশংদা ে�িদংগী অপা�া তাকপা মতমদা অেদামগী খুৎেয়ক পীগদবিন।

অেদামগী একাউ�তা পীবা য়াবা চাজ�িশং/ফীিশং/ে�াকেরজ পু�মক েচকিশ�া েনাত েতৗবীগদবিন 
অমসুং হায়িরবা অিসগী েরেকাদ� থি�গদবিন।

অেদা�া ে�দ (েকশ, F&O, কের�� িদরাইেভিতব ন�গা অেতা�া েসগেম� পু�মক) েতৗবা পা�া 
েসগেম�িশং অদু শ�াকপীয়ু। িদরাইেভিতবিশং ে�িদং েতৗবদা িদরাইেভিতব �দ�িশং খঙবগী মেথৗ 
তাই।

অেদা�া অেহনবা খুেদাংচাবিশং মিমং ওইনা রিনং একাউ� েফিসিলতী, এক�জকু�সন ওফ পাৱর ওফ 
এেতািন �নিচংবা ফংবা পাি�রবিদ ত� ংদা চেয়ৎনবা েথাকহ�নবা ে�াক ে�াকরদা অখ�বা 
ওেথারাইেজসন পীগদবিন। 

একাউ� ওপিনং েফাম �দা অেদামগী ইেমল এে�স অমসুং েমাবাইল ন�র হাি�গদবিন। অেদা�ু ে�িদং 
অপেদ�া অপেদত েতৗনবগীদমক ে�াকর অমসুং ে�াক একেচ�িশংনা ই-পাও ফাওননবগী অকু�া 
মেরাল অিস শী�জৈ�। হায়িরবিশং অিস অেদা�া খঙ�জনবা ম�ওই।

অেদামগী েরেকাদ�কীদমক একাউ� ওপিনং েফাম �গী েকািপ অমা মতম পু�ম�া পীয়ু হায়গদবিন।

একাউ� হাংেদাকপগী েথৗওং: েনা েয়ার �াই� (েক.ৱাই.িস.)গী েথৗওং 

িদমাত/ে�িদং/েব� একাউ� হাংেদাকপা মতমদা েনা েয়ার �াই� (েক.ৱাই.িস.) েদাকুেম�িশং পীিশনগদবিন। 
েক.ৱাই.িস.না কিরেনা অমসুং মিস কিরগী তঙাইফদবা ওইিরবেনা হায়বা খঙিস?

েক.ৱাই.িস. অিস ি�েভ�ন ওফ মিন েলা�িরং এ�, ২০০২ 
অমসুং মিসগী মখাদা েশি�বা চৎন-কাংেলানিশংগী মখাদা 
তঙাইফদবিন। িদমাত/ে�িদং/েব� একাউ� হাংেদাকপা 
মতমদা শ�া�ী প্�ফ অমসুং ৈলফমগী প্�ফ ওইনা �াই�না 
ওিফিসেয়ি� েভিলদ েদাকুেম� (ও.িভ.িদ.) পীগদবিন অমসুং 
েদাকুেম�িশং অিস েক.ৱাই.িস.গী চঙদবা য়াদবা শ�ক অমা ওই
। ইনেভ�র অমনা মরী ৈলননা পীিরবা েদাকুেম�িশং খুদম ওইনা 
েপন কাদ� / ইয়ু.আই.িদ.এ.আই-আধার/পাসেপাত�/েভাতর 
আই.িদ. কাদ�/�াইিভং লাইেস�নিচংবগী মেতংনা মহা�ী মশক 
অমসুং ৈলফম তাকপা য়াগিন। েক.ৱাই.িস. েফাম � েহক 
পীিশনবগা য়ুিনক েক.ৱাই.িস. আইেদি�িফেকসন ন�র 
(েক.আই.এন) েশমলকই অমসুং �াই�দা এস.এম.এস./ইেমল 
থাদুনা পাউ পী। েক.ৱাই.িস. অিস অমুকখক েতৗবা েথৗওংিন 
অমসুং মিস ই�রেমিদয়রীিশং পু�ম�া চৎৈন। েসকু�িরতীজ 
মােক��া অেতা�া ই�রেমিদয়রী অমদা একাউ� অমা 
হাংেদাকপা মতমদা চপ মা�বা েথৗওং অিস অমুক হ�া েতৗবগী 
মেথৗ তােদ।

আইেদি�তী কাদ�
১২৩৪৫৬৭৮৯১২৩৪৫৬৭৮
িমং
িমং য়ু�াক
ৈলফম:
১২৩ এিনে�য়র �ীত
িসতী, ১২৩৪৫-৮৭৫.
েফান: 
এ�িপিদসনগী তাং
+৫৫৮১৪৮৭৮৯৮ 

ৈলফমগী প্�ফ
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ই.-েক.ৱাই.িস.
ইনেভ�রনা য়ু.আই.িদ.এ.আই. – আধার/িদ�জ েলাকর শী�জ�দুনা ই.-েক.ৱাই.িস. েফিসিলতী 
শী�জ�দুনা েক.ৱাই.িস. গী েথৗওং েতৗবা য়াই

একাউ� হাংেদাকপগী অকু�া মেরাল/েফাম � ওনলাই�া ে�াক ে�াকরগী েৱবসাই�া 
েমনিশ�ু।
তঙাইফদবা েদাকুেম�িশং/িপ.ও.এ. (প্�ফ ওফ এে�স)/ িপ.ও.আই. (প্�ফ ওফ 
আইেদি�তী)গী ে�ন েতৗরবা ইেমজ পীিশ�ু।

আই.িপ.িভ. (ইন পস �ন েভিরিফেকসন)গী েথৗওং িভিদও েকাল েতৗদুনা মপুং ফাহ�ু।

েদাকুেম� অদু িদ�জেতল ওইনা 

একাউ� অদু এ��েভত েতৗই।

- খুৎেয়ক পীি�ৈঙগী মমাংদা েদাকুেম� পু�মক পাবা অমসুং খঙবা েশায়বীগনু
- অহাংবা েদাকুেম� অম�া খুৎেয়ক পীবীগনু।
- একাউ� ওপিনং িকতকী এেন�রদা য়াওিরবা েতৗগদবা অমসুং েতৗেরাইদবিশং অদু মতম 
পু�ম�া েয়ংবীয়ু।
- অেদামগী একাউ�তা �াে��নগী ওইবা এস.এম.এস. অমসুং ইেমল এলত� ফংনবা 
অেদামগী েমাবাইল ন�র অমসুং ইেমল এে�স েব�, িদেপা�জতরী পািত �িসেপ� অমসুং ে�াক 
ে�াকরদা ের�জ�র েতৗবা েশায়বীগনু।

িতপিশং

েবিসক সিভ�েসস িদমাত একাউ� (িব.এস.িদ.এ.)

েবিসক সিভ�েসস িদমাত একাউ� (িব.এস.িদ.এ.):

েবিসক সিভ�েসস িদমাত একাউ� অিস িদমাত একাউ� (িদেপা�জতরী পু�ম�া) অমখক ৈলবা মীওইিশংদা 
পীবা অমসুং মতম অমদা েহ�া েহালিদংগী েভলু� অদু নন-েদব্ত েসকু�িরতীজ (ইি�তীজ��া) অমসুং েদব্ত 
েসকু�িরতীজ খুিদংগী লুপা লাখ ২ দগী েহ�বা িদমাত একাউ� েফিসিলতীিন।  

িব.এস.িদ.এ.গী এনু�এল েমে�েন� চােজ�জ (এ.এম.িস.) �কচর মখাদা পীির:

েসকু�িরতীগী মখল েহািল্দংিশংগী ে�ব্স েভলু� চাজ�িশং

নন-গী ওইনা
েদিবত েসকু�িরতীজ

লুপা ... ফাওবা ৫০,০০০/-                                   এ.এম.িস. ৈলেত

লুপা ৫০,০০১ দগী লুপা ... ফাওবা ২,০০,০০০/-             লুপা ... ফাওবা ১০০/-

লুপা ... ফাওবা ১,০০,০০০/-                                   এ.এম.িস. ৈলেত

লুপা ১,০০,০০১ দগী লুপা ... ফাওবা ২,০০,০০০/-           লুপা ... ফাওবা ১০০/-
েদব্ত েসকু�িরজ
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মিসগী মতাংদা খ্বাইদগী েনৗবা চৎন-কাংেলানিশংগীদমক েসিবগী ন�গা মরী ৈলনবা িদেপা�জতরীগী েৱবসাইত 
েয়ংবীয়ু 

মথ�া পি�বা একাউ� অহ� ম (হায়বিদ, েব� একাউ�, িদমাত একাউ� অমসুং ে�িদং একাউ�)কী অপুনবা 
অিসবু “৩-in-১” একাউ� হায়না েলৗই। ইনেভ�রনা মথ�া পি�বা একাউ� অহ� ম অিস েতাঙান-েতাঙানবা 
িদেপা�জতরী পািত �িসেপ�/ে�াকর/ইন��ত� �স�া েতাঙা- েতাঙা�া হাংবা য়াই ন�গা একাউ� অহ� ম অিসবু পু�া 
হাংেদাকপগী খুেদাংচাবা পীবা িদেপা�জতরী পািত �িসেপ�/ে�াকর/ইন��ত� �সন অমখ�দা েতৗবসু য়াগিন।

েসিবদা ের�জ�র েতৗরবা ে�াক ে�াকরিশং অমসুং িদেপা�জতরী পািত �িসেপ�িশংগী িল� অমা েসিবগী 
ওিফিসেয়ল েৱবসাইত (www.sebi.gov.in)  ন�গা মরী ৈলনবা ে�াক একেচ�স ন�গা িদেপা�জতরীজগী 
েৱবসাই�া ফংগিন।

পাৱর ওফ এেতান�

পাৱর ওফ এেতান� অিস অেদামগী একাউ�িশংদা অেদামগী 
হক পীবা অমসুং এে�স েতৗবা ঙমহনবনা অমসুং কনা��া 
অমদা েশল পীবা ঙমহনবনা য়া�া ম�ওইবা েদাকুেম� 
অমিন। েসকু�িরতীজ মােক��া �াই� অমনা ে�াক ে�াকর 
অমসুং/ন�গা িদেপা�জতরী পািত �িসেপ�গীদম�া েশয়র 
পীবা অমসুং ফ� েপ-ইন/ েপ-আউত েতৗবদা খুেদাংচাবা 
পীনবা মহা�ী িদমাত অমসুং েব� একাউ� ওপেরত 
েতৗনবগী ওেথারাইজ েতৗনবা পাৱর ওফ এেতান� (িপ.ও.এ.) 
পাংেথাকপা য়াই।   েসিবগী লম�জং-লমতা�ী মত� ংই�া 
অখ�বা পাৱর ওফ এেতান� (িপ.ও.এ.) অিস ে�াক ে�াকর / 
িদেপা�জতরী পািত �িসেপ�কীদম�া �াই�না পাংেথাকপা 
য়াই।

েসিবগী লম�জং-লমতা�ী মত� ংই�া খুৎেয়ক পীবা অমসুং পাৱর ওফ এেতান� পীবা অিস তঙাইফদবা নত্েত। 
পাৱর ওফ এেতান� খুৎেয়ক পীবা অিস তেশংনা ও�েনল অমসুং েভালু�রী ওই – কির��া অেদা�া মিস 
ফংলবিদ পাৱর ওফ এেতান� খুৎেয়ক পীবা অিস অেদামগীদমক কা�বা ওই, অেদা�া মিস খুৎেয়ক পীবা য়াই। 
অেদা�া মতম অমদা েহ�া পাৱর ওফ এেতান� েলৗেথাকপা য়াই।

কির��া িপ.ও.এ.গী মখাদা অেদা�া ওেথারাইজ েতৗবা অদুগী ৱাংমগী মরম অমদা অেদামগী ে�াক ে�াকরনা 
অেদামগী একাউ�তা েশয়র �া�ফর েতৗবা য়াওরবিদ খুদ�া অেদামগী ে�াক ে�াকরদা মরম অদু 
খঙেদা�দবিন।  কির��া মেখায়দগী পাউখুম অম�া ফং�বিদ ন�গা পাউখুম অদুদা অেদা�া েপ�বা ওইরবিদ 
খুদ�া অেদামগী িদেপা�জতরী/একেচ�দা মরম অদু খঙেদা�দবিন।

কির��া ে�াক ে�াকর/িদেপা�জতর 
পািত �িসেপ�কীদমক অেদা�া পাৱর ওফ এেতান� 
(িপ.ও.এ.) পাংেথাকপা পা�বিদ েসিব/ ে�াক 
একেচ�/িদেপা�জতরীিশংনা পীবা মেখায়গী মরী 
ৈলনবা ওিফিসেয়ল েৱবসাই�া ফংিলবা 
লম�জং-লমতাক অদু েয়ংবীয়ু।

লম�জং-লমতাকিশং

িপ.ও.এ
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েনািমেনসন

েনািমেনসন অিস মেখায়গী িদেমত একাউ�িশং ন�গা 
িরেদ�সন চ�বা (মু�চ�এল ফ� য়ুিনতকী)ইনেভ�র অমনা মী 
অমবু েনািমেনত েতৗবা য়াহ�বা ন�গা ইনেভ�র অদুনা 
ৈলিখবদবা মতমদা মেঙা�া ৈলিরবা েসকু�িরতীিশং অদু মেখায়গী 
িদমাত একাউ�তা েনািমেনত েতৗিরবা অদুনা ে�ম েতৗবা 
য়াহ�বগী খুেদাংচাবা অমিন।

ঐহা�া েসকু�িরতী মােক��া কর�া ইনেভ� েতৗগিন?

�াইমরী মােক��া ইনেভ�েম� েতৗবা

পীিরবা কে�নীনা পি�ক ওফরগা েলায়ননা মীচম-মীয়ামদা 
েশয়রিশং পীবা মতমদা অেদামসু মেথৗতাবা এি�েকসন েফাম � 
পীিশ�নুা েশয়রিশং অদু এ�াই েতৗবা য়াগিন। েসকু�িরতীিশং 
পীনবগীদমক পীিরবা কে�নীনা �ল, ির�েলসিশংনিচংবা খরা 
ইনগদবিন। পীিরবা �ল অমসুং ির�েলসনিশংগী মত� ংই�া 
েশয়রিশং পীগিন। পীিরবা েশয়রিশং অদু িদ.িপ.গা েলায়ননা 
ৈলিরবা এি�কা�কী িদমাত একাউ� অদুদা হাপিচনগিন। 
েসকু�িরতীিশং পীবা অিস িদমাত েফাম �দা েতৗগিন অমসুং মখা 
তানা মেখায় অিস িফ�জেকল েশয়রদা ওে�া�বা 
ইনেভ�রিশংনা খনবা য়াবা অমা  ৈল। পি�ক ইসু েলাইিশনবা 
মতমদা, ইসু অিস েলাইিশনবদগী ৱািক�ং নুমীৎ ত�ক (০৬) 
িনগী মনুংদা েশয়র পীরবিশং অদু েশয়রিশংগী মখা তাবা ে�িদং 
েতৗবা য়াবা শকখঙলবা ে�াক একেচ�দা িল� েতৗই।

েনাত েতৗবীয়ু:
খ্বাইদগী েনৗবা েসিবগী লম�জং-লমতা�ী মত� ংই�া অেদা�া িফ�জেকল েফাম � ন�গা িদমাত েফাম �দা 
সািত �িফেকত েশয়র েতৗবা েসকু�িরতীিশং পায়দুনা থ�বা খনবা য়াই।  অদুম ওইনমক, এি�ল ০১, ২০১৯ 
দগী েসকু�িরতীিশং অিস িদমাত েফাম �দা চপ মা�না পায়রবিদ �া�ফর েতৗবা য়াগিন। মরম অদুনা িদমাত 
একাউ� অমা হাংেদা�বা হায়জির অমসুং েসকু�িরতীিশং পু�মক িদমাত েফাম �দা পায়য়ু। েশয়রিশং অিস 
ইনেহিরেত� ন�গা সে�সনগী মওংদা মেখায়গী িলেগল েহয়রদা থংথিখগদবা ওইরবিদ �ল অিস চৎনবা 
য়ােদ।
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�াইমরী মােক��া ইনেভ� েতৗবগী েথৗওং

পি�ক ওফরগী মতমদা/ এি�েকসন েফাম � অমা 
েমনিশ�নুা পীরগা অমসুং পি��া ইসু েতৗনবগী পি�ক 
ইসু অিস ওপন েতৗবা মতমদা েশনফম পীদুনা 
কে�নীদগী অেদা�া কে�নী অমগী েশয়রিশং অদু 
হকেথংননা ৈলবা য়াই। এি�েকসন েফাম �দা অেদামগী 
অকু�া মেরাল খুদম ওইনা িমং, ৈলফম, এ�াই েতৗিরবা 
েশয়রগী মশীং, েব� একাউ�কী অকু�া মেরাল, েশয়র 
ে�িদত েতৗগেদৗিরবা িদমাত একাউ�নিচংবা 
েমনিশনগদবিন।

আই.ও.িপ. অদুদা ইনেভ� েতৗবা পামজিরবা 
ইনেভ�রিশংনা চপ মা�বা অদুগীদমক এি�েকসন 
সেপােত�দ বাই ে�াক এমাউ� (এ.এস.িব.এ.)দা এ�াই 
েতৗবা য়াই অমসুং েপেম� েমকািনজ অমা ওইনা 
য়ুিনফাইদ েপেম� ই�রেফস (য়ু.িপ.আই.) শী�জ�দুনা 
এ�াই েতৗবসু য়াই (বুকেলৎ অিসদা অকু�া মেরাল েকা�া 
পীির)। ইনেভ�রিশংনা মখা তানা এি�েকসন েফাম � 
েমনিশনগদবিন অমসুং মেখায়গী অপা�গী মত� ংই�া 
মেখায়দা েশয়রিশং পীনবা এ�াই েতৗবীগদবিন। 
ইনেভ�রনা এ�াই েতৗিরবা েশয়রগী েশনফম অদু 
ইনেভ�রগী েব� একাউ�তা ে�াক েতৗই। ইসু অিস 
েলাইিশ�বা মত� ংদা আই.িপ.ও. অমা িল� েতৗবগী 
মপুংফাবা েথৗওংদা ৱািক�ং নুমীৎ ত�ক (০৬) চঙই 
েশয়রিশং ইসু েতৗরবা ইনেভ�রিশংনা মেখায়গী িদমাত 
একাউ�তা েশয়রিশং অদু ফংই অমসুং হায়িরবা অদুগী 
ফ� অদু মেখায়গী েব� একাউ�তগী েলৗেথাকই। 
েশয়রিশং অদু পীেথা�বা ওইরবিদ এি�কা� 
ইনেভ�রগী েব� একাউ�তা ে�াক েতৗরবা ফ� অদু 
মখাতানা শী�জ�নবা থােদাকই।

েচকিশনগদবা ৱাফম:

- কে�নী অমগী েশয়রদা ইনেভ� েতৗি�ৈঙগী মমাংদা ে�াে��স/েহদ েহিরং 
ে�াে��স/কে�নীগী ওফর েদাকুেম� েচকিশ�া পাবীয়ু।
- পি�ক ইসুদা েশয়রগীদমক এ�াই েতৗবা মতমদা েশয়রগী মমল অমসুং �ািলিত েচকিশ�া 
েয়ংবীয়ু।
-  অেদা�া এ�াই েতৗিরবা েশয়র অদুগী মমল অদু েনাত অমা থি�য়ু।
-  মােক�তকী েসি�েম�দা য়ু�ম ওইদুনা ইনেভ� েতৗবীগনু, অদুবু কে�নীগী মরমদা অমসুং 
মিসগী েশল-থুমগী অমসুং ইনেভ� মরমদা ৈহিশংনা ৈননবীয়ু।

েয়ানবা

ৈলবা

এি�েকসন
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এি�েকসন সেপােত�দ বাই ে�াক এমাউ� (এ.এস.িব.এ.)

ইনেভ�রিশংনা এ.এস.িব.এ. েতৗদুনা আই.িপ.ও.দা 
েসকু�িরতীিশংগীদমক েহৗ�জক এ�াই েতৗবা য়াই।  
এ.এস.িব.এ.দা ইনেভ�রনা এ�াই েতৗিরবা অদুগী 
েশয়রগী মমলগী েয়ংদুনা েশমফম ে�াক েতৗই, 
অদুবু মিস পীেথাি�বা ফাওবা অেদামগী 
একাউ�তা ৈল। েশয়র অিসনিচংবা পীেথাকপগী 
মত� ংই�া অচঙবা েশমফম অদু অেদামগী 
একাউ�তগী েলৗেথাকই। ে�াক েতৗরবা েশনফম 
অদু মখাতানা েশে�াই লাকই অমসুং পীেথা�বা 
মতমদা অমুক হ�া হে�াকপগী মেথৗ তােদ। মরম 
অিসনা আই.িপ.ও.দা এ�াই েতৗবগী েচক অমা 
থাবগী মহ� �া এি�েকসন সেপােত�দ বাই ে�াক 
এমাউ� (এ.এস.িব.এ.) দা এ�াই েতৗবা য়াই। মিসনা 
কেল��ং েব�িশংগী �া� খরনা খুেদাংচাবা পী। 
অিস��া েব�িশং অিসগী িল� অিস েসিবগী 
েৱবসাই�া ফংই। ইনেভ�রিশংনা য়ুিনফাইদ 
েপেম� ই�রেফস (য়ু.িপ.আই.)বু েপেম� 
েমকািনজম ওইনা শী�জ�দুনা েহৗ�জ�� 
আই.িপ.ও.দা ইনেভ� েতৗবা য়াের। য়ু.িপ.আই. 
শী�জ�দুনা ইনেভ� েতৗবগী েথৗওং অিস 
এেন�র-IV দা শে�া�া তাি�।

েস�ির মােক��া ইনেভ�েম� েতৗবা

অেদা�া শকখঙলবা ে�াক একেচ� অমগী ে�াক 
ে�াকর অমগা েলায়ননা ে�িদং/ে�ািকং একাউ� 
হাংেদাকপগা ে�াক একেচ�দা ে�াক ে�াকর 
েতৗদুনা কে�নীগী েশয়র েয়ানবা ন�গা ৈলবা য়াই। 
অেদা�া ে�াকরগী েৱবসাইত, ে�াকরগী েমাবাইল 
ে�িদং এপতা চঙদুনা অেদামগী ে�াকরগী ওনলাইন 
ে�িদং একাউ� শী�জ�দুনা, েফা�গী েকাল অমসুং 
ে�দ েফিসিলতী শী�জ�দুনা, ে�াকরগী ওিফসতা 
হকেথংননা চত্ত� না ন�গা ে�াক ে�াকরগী 
ওেথারাইজ পীবা মীগী মেতংনা েসকু�িরতীিশং ৈলবা 
ন�গা েয়ানবগী ওদ�র পীবা য়াই।

`

`
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` ``
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ওদ�র পীবগী মওংিশং:

েমাবাইল ে�িদং
এপ

ওদ�র েতৗিখবা 
নুমীৎ

ওনলাইন 
ে�িদং

িফ�জেকল 
ওদ�র

...দগী ে�াক 
ৈলবা

েচকিশনগদবা ৱাফম:

- েশয়র ৈলবা ন�গা েয়ানবা অিস েসিবদা ের�জ�র েতৗরবা ে�াক ে�াকর ন�গা ওেথারাইজ েতৗরবা 
মীওইখ�দগী েতৗবীগদবিন।

- েসেক�ির মােক��া ে�িদং েতৗবা মতমদা অেদা�া ে�াকরদা ওদ�র পীিখবগী েরেকাদ� অদু 

ে�িদং নুমীৎ অমসুং ে�িদং অমসুং েসতলেম� সাইকল

ে�াক একেচ�দা ে�িদং েতৗবিস চেয়াল অমগী নুমীৎ 
পু�মক (ে�াক একেচ�না লাউেথাকপা থাংজ, 
েনাংমাই�জং অমসুং ছ� িতিশং য়াওদনা) েতৗই। েশয়র 
ৈলবা মতমদা মরী ৈলনবা েসতলেম�কীদমক (েহ�া 
ফগদবিদ অেদামগী ৈলবগী ওদ�র অিস মায় পা�া 
পাংেথাে� হায়বা ে�াকরদগী অয়াবা ফংলবা মত� ংদা 
খুদ�া) অেদামগী ে�াক ে�াকরগী েব� একাউ�তা 
েপ-ইন েদগী মমাংদা েপেম� েতৗবীগদবিন। অসু�া, 
েশয়র েয়ানবা মতমদা মরী ৈলনবা েসতলেম�কীদমক 
েপ-ইন েদগী মমাংদা ে�াকরগী িদমাত একাউ�তা 
েশয়র অদু েলৗবগী মেথৗ তাই।

েপ-ইন েদ অমসুং েপ-আউত েদ কিরেনা? েপ-ইন েদ অিস একেচ�গী ি�য়িরং েকােপ �ােরস�া ে�াকরনা 
েপেম� েতৗগদবা ন�গা েসকু�িরতীিশং ফংগদবা নুমীৎ অদুিন। েপ-আউত েদ অিস ে�াকরদা ি�য়িরং 
েকােপ �ােরস�া েপেম� েতৗবা ন�গা েসকু�িরতীিশং পীবা নুমীৎ অদুিন। চৎনবা েহৗিখবা নুিম�গী েসতলেম� 
সাইকল অিস T+২  েরািলং েসতলেম�কী য়ু�মদিন।  এি�ল ০১, ২০০৩ (T না ে�দকী নুমীৎ তাকই) খুদম 
ওইনা, িনংেথৗকাবদা েতৗবা ে�দ অদু মেহৗশানা মথংগী নুমীৎ য়ুমশৈকশদা েলাইিশি� (ে�দ েতৗবা নুিম�গী 
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ৱািক�ং  নুমীৎ ২ খ�দুনা) ে�াক একেচ�না ফ� অমসুং েসকু�িরতীিশং েপ-ইন অমসুং েপ-আউত েতৗবা িত+২  
নুমী�া পাঙেথাকই।

ফ�/ েসকু�িরতীজ েপ-ইন   েতৗবিস ে�াকর একাউ�তগী একেচ� 
একাউ�তা ফ�/ েসকু�িরতীিশং �া�ফর েতৗবিন হয়না েলৗই।

েপ-আউত: ফ�/ েসকু�িরতীজ েপ-আউত েতৗবিস একেচ� 
একাউ�তগী ে�াকর একাউ�তা  ফ�/ েসকু�িরতীিশং �া�ফর 
েতৗবিন হায়না েলৗই।

েচকিশনগদবা ৱাফম:

- ে�দকী েসতলেম� সাইকলগী েপ-ইন তাংগী মমাংদা অেদামগী েব�/ িদমাত একাউ�তা 
ফ�/েসকু�িরতীিশং মতীক চানা থ�া েশায়হনবীগনু।
- েসতলেম�কীদমক ফ�/ েসকু�িরতীিশং মতীক চানা ফং�বিদ ৈচরাক ওইনা েশল ককিখবা 
য়াই অমসুং মখা তানা ইনেভ�র মাংিখবা য়াওই।

কে�� েনাত

কে�� েনাত অমা হায়বিস ে�াক ে�াকরনা েতৗিখবা 
ে�দকী খুদম-চাংদম অমিন। মিস িলেগল েদাকুেম� 
অমিন, মিসদা �াে��নগী অকু�া মেরাল খুদম ওইনা 
অৈরবা/ অেয়ানবা েসকু�িরতীিশং, ে�দ েতৗরবা মমল, ে�দ 
েতৗবগী মতম, ে�াকেরজনিচংবা য়াওই। কে�� েনাত অিস 
িফ�জেকল েফাম � ন�গা ইেলে�ািনক েফাম �দা পীবা য়াই। 
অেদা�া ইেলে�ািনক কে�� েনাত খ�বিদ ে�াক 
ে�াকরদা অেদামগী ইেমল আই.িদ.গী অকু�া মেরালগা 
েলায়ননা অখ�বা ওেথারাইেজসন পীবগী মেথৗ তাই। 
অিস��া ইেলে�ািনক কে�� েনাত অিস িদ�জেতল ওইনা 
খুৎেয়ক পীগদবিন, ইন���  েতৗবীগদবিন অমসুং েত�র 
েতৗবা য়ােরাই। অিস��া কে�� েনাত অিস
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েচকিশনগদবা ৱাফম:

- কে�� েনাত অিস ে�াক ে�াকরনা ে�দ পাঙেথাকপগী পুং ২৪ গী মনুংদা পীগদবিন। কে�� 
েনা�া চেয়ৎনবা অমা ৈলরবিদ ইনেভ�রনা ৱাফম অদু ে�াক ে�াকরদা অথুবদা খঙহনগদবিন।

- অেদা�া থি�বা েরেকাদ�িশংদু মতম পু�ম�া কে�� েনা�া পি�বা অকু�া মেরালদুগা েলায়ননা 
মােক��া ওদ�র থাবা মতমদা ে�াস েচক েতৗবীয়ু। চেয়ৎনবা অমা ৈলরবিদ অেদামগী ে�াকর অথুবদা 
কে�� েতৗবীয়ু।

�াই� ওদ�রগী েরেকাদ� :

�াই�না অিস��া ওদ�র পীের হায়বগী খুদম ফংলবা মত� ংখ�দা ে�াক 
ে�াকরিশংনা �াই�িশংগী ে�দ পাঙেথাকপগী মেথৗ তাই। হায়িরবা অিস 
ই�র এিলয়াগী মওং ওইগিন:
 িফ�জেকল েরেকাদ� অিস �াই�না ই অমসুং খুৎেয়ক পী।
 েতিনেফান েরেকািদ�ং
 ওেথারাইজ ইেমল আই.িদ.দগী ইেমল
 ই�রেনত �াে��নগী েলাগ েতৗবা
 েমাবাইল েফা�া েমেসজিশংগী েরেকাদ�
 অেতা�া িলেগলগী ওইবা েতাঙান-েতাঙানবা েরেকাদ�।

ইনেভ�রিশংদা এস.এস.এস. অমসুং ইেমল এলত� েতৗবা

ইনেভ�রিশংনা এস.এম.এস. অমসুং ইেমল এলত�কী 
খুেদাংচাবা েলৗবা য়াই। মিসগী মেতংনা মেখায়গী ে�িদং 
অমসুং িদমাত একাউ�তা েথাকপা য়াবা ে�িদং/ 
�াে��নগী থব�ীদমক মেখায়না মমল িতংদনা 
এস.এম.এস. অমসুং ইেমল এলত� ফংগিন। মিসগী 
খুেদাংচাবা অিস ফংনবা ইনেভ�রিশংনা মেখায়গী 
েমাবাইল ন�র অমসুং ইেমল আই.িদ. েশয়র েতৗবা 
অমসুং মতম নাইনা মেখায়গী ে�াক ে�াকরিশং 
অমসুং িদেপা�জতরী পািত �িসেপ�িশং অপেদত েতৗবা 
েশায়হনগনু।

অয়াবা পীের
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রিনং একাউ� ওেথারাইেজসন

মেহৗশা ওইবা মতমদা ে�াকর অমনা �াে��ন 
(ৈলবা/েয়ানবা) অিস ফ� /েসকু�িরতীিশং েপ-আউত 
েতৗবগী পুং ২৪ গী মনুংদা েতৗবীগদবিন। অদুম 
ওইনমক, অেদাম ে�াক একেচ�দা েশয়র চাং নাইনা 
ে�দ েতৗরবিদ রিনং একাউ� কায়দনা থ�বা ে�াক 
ে�াকরদা অেদাম অখ�বা ওইনা ওেথারাইজ েতৗবা 
য়াই। মিসনা অেদামগী েশয়র ন�গা ফ� অদু ে�াক 
ে�াকরগী েতাঙানবা একাউ�তা থ�া য়াই।

রিনং একাউ�না েসকু�িরতীিশংদা �াে��নিশং 
চ�বদা লায়েথাকহনবগী খুেদাংচাবা পী। মিসনা 
ে�াক ে�াকরগী রিনং একাউ�তা থি�বা েশয়র 
ন�গা ফ�িশং অদু মত� ংগী �াে��নগী েসতলেম� 
েতৗগদবদা চািশ�হি�।

রিনং একাউ� ওেথারাইেজসন অিস েভালু�রীিন অমসুং েসকু�িরতীিশং েতায়না ৈলবা অমসুং েয়ানবা 
ইনেভ�রিশংগী কা�বা ওই। রিনং একাউ� ওেথারাইেজসনগী তাং পীগিন অমসুং মতম অমদা েহ�া 
হে�াকপা য়াই ফ� অমসুং েসকু�িরতীিশংগী তেশংবা েসতলেম� অিস ইনেভ�র (�াই�)না খনবা নুমীৎ 
৩০/ নুমীৎ ৯০গী মনুংদা য়াম�বদা অমু�� ে�াকরনা েতৗই।

ে�দ েভিরিফেকসন

অেদামগী একাউ�তা পাংেথাকপা ে�দ অচ��িন 
তা�া একেচ�গী েৱবসাই�া ে�দ েভিরিফেকসন 
েমাদু�ল েতৗবিস য়া�া চ�া ত� ল অমিন। ে�দকী 
েদতা অদু িত+১ নুমী�া ফংগিন।
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মা�জ�ন মিন কিরেনা?

মা�জ�ন মিন অিস একেচ�/ ি�য়িরং েকােপ �ােরস�া 
ি�স�াইব েতৗই অমসুং মেখায়গী মিমংদা ে�দ 
পাঙেথাি�ৈঙগী মমাংদা ে�াকরনা ইনেভ�রদগী 
েখাম�জি�। মা�জ�ন মিন অিস ে�দ ৈলবগী ফ� পীদবগী 
ির� ন�গা ইনেভ�র অমনা ে�দ েয়ানবগী 
েসকু�িরতীিশং েদিলভরী েতৗদবা হ�হ�বা েখাম�জি�। 
মা�জ�ন অিস েশল ওইনা ন�গা েসকু�িরতীজ ন�গা েশল 
ওইনা মা�বা হায়বিদ িফ� িদেপা�জত, েব� গের�ী, 
মু�চ�এল ফ�গী য়ুিনত, গবন �েম� েসকু�িরতীজ অমসুং 
িদমাত েফাম �দা ে�জির িবল অিসনিচংবগী মওংদা পীবা 
য়াই।

ইনেভ�রিশংদা েসে��র ০১, ২০২০ দগী চৎনবা েহৗই (�াই�)না মা�জ�ন অিস মওং অিসদা পীবা য়াই  
“েসকু�িরতীজ” না ে�াক ে�াকরগী অখ�না পীিরবা িদমাত একাউ�তা েফভর েতৗদুনা েসকু�িরতীিশং পী।

অঙনবা েপ-ইন: ইনেভ�রনা মা�জ�ন পীবদগী েকামেথাকপা পা�বিদ ে�াকরদা ফ�/েশয়র েদিলভরী েতৗগদবা 
েপ-ইনগী তাং ন�গা ে�াকরনা পীিরবা মতম/তাং অদুগী মমাংদা েতৗগদবা “অঙনবা েপ-ইন” গী খুেদাংচাবা 
অিস ইনেভ�রনা শী�জ�বা য়াই। 

ে�াক ে�াকর অমসুং িদেপা�জতরী পািত�িসেপ�িশংদগী একাউ�কী ে�তেম�

অেদা�া েতৗিখবা �াে��নগী িরেপাত� হায়বিদ থাগী 
িরেপাত�, �াতরগী িরেপাত�নিচংবা মমল িতংদনা চাং 
নাইনা ে�াকর অমসুং িদেপা�জতরীদগী ফংগিন। 
িদেপা�জতরীিশং অমসুং ে�াক একেচ�না অেদামগী 
ের�জ�র েতৗরবা েমাবাইল ন�র ন�গা ইেমল 
আই.িদ.দা খঙহ��িন।

অেদামগী একাউ�তা �াে��ন েতৗবগী মতাংদা অেদা�া েমেসজ অদু খঙ�বিদ েব�, িদেপা�জতরী, 
িদেপা�জতরী পািত �িসেপ�, অেদামগী ে�াক একেচ�, ে�াকরদগী মরম অদু খঙেদাকপীয়ু ন�গা 
লমতা�ীদমক েসিবগী েতাল �ী েহ�লাই�া েকাল েতৗবীয়ু। অেদা�া মতম চানা এলত� অমসুং একাউ� 
ে�তেম� ফংবা ঙ�বা অেদামগা ই-পাও ফাওননবগী অকু�া মেরাল অদু ই�রেমিদয়রীিশংদা মতম পু�ম�া 
অপেদত েতৗবীয়ু। কির��া অেদা�া অিস��া িরেপাত� অমা ফং�বিদ মির ৈলনবা মচাকিশংগা েলায়ননা মদুগী 
মতাংদা ৱা পুখৎকদবিন।

অেদা�া ফ� অমসুং েসকু�িরতীিশংগী েবেল�কী ে�তেম� অমা অেদামগী ে�াক ে�াকরদগী চহী খুিদংগী 
মাচ� ৩১ দা ফংগিন।



২৩

২৪

IDENTITY CARD
ID: ১২৩৪৫৬৭৮৯১২৩৪৫৬৭৮ 

Adress: 
১২৩ ANYWERE STREET
CITY, ১২৩৪৫-৮৭৫.  

Phone: 
+৫৫৮১৪৮৭৮৯৮  

Name: 
NAME SURNAME  

Expedition  Date:
০০/০০/০০

  ২২ 

কে�ািলেদেতদ একাউ� ে�তেম� (িস.এ.এস.)

কে�ািলেদেতদ একাউ� ে�তেম� (িস.এ.এস.) অিস 
িস�ল/ ক�াই� একাউ� ে�তেম�িন। মিসনা 
মু�চ�এল ফ� পু�ম�ী থা অমগী মনুংদা ইনেভ�র 
অমনা �াে��ন েতৗবগী অকু�া মেরাল অমসুং 
িদমাত একাউ�(িশং) দাৈলবা অেতা�া েসকু�িরতীিশং 
উৎিল। অেদামগী িস.এ.িস. ফংনবগীদমক অেদামগী 
ে�াক ে�াকর/ িদেপা�জতরী পািত �িসেপ�তা অেদামগী 
েপন কাদ� ন�র অপেদত েতৗবীগদবিন

িদরাইেভিতবস মােক�ত

িদরাইেভিতবিশং অিস মনুংদা ফুমদুনা ৈলিরবা 
েসকু�িরতী ন�গা েশল-থুমগী ইনস্�ুেম� অমদগী 
ফংবা মেখায়গী েভলু� েশল-থুমগী ইনস্�ুেম�িশংগা 
মির ৈলৈন।   মনুংদা ফুমদুনা ৈলিরবা �দ� অদু 
ইি�তী, কে�ািদতী, কের�ীনিচংবা ওইবা য়াই।

িদরাইেভিতবিশং অিস মপুং ওইনা ইনেভ�রিশংনা 
মেখায়গী েপা�জসন েহ�জং েতৗনবা অমসুং মমলগী 
খুেদাংচাদবা হ�হ�বা শী�জৈ�। েহ�জং অিস ম�ওইনা 
ির� েমেনজেম�গী েথৗওং অমিন। মিসদা 
ইনেভ�রিশংনা তমথীবা মমলগী অেহাংবগী ির�তা 
মেতং হ��নবীনবা হ�া মাংেজৗননা চ�বা লাে�াং 
ওইনা ইনেভ� েতৗই।

িদরাইেভিতবিশংদা ে�য়রিশংনা েহজর, ে�কু�েলতরিশং অমসুং আিব �ে��জয়রিশং ওইবা য়াই অমসুং 
েতাঙান-েতাঙানবা ফীভমিশংদা েতাঙানবা েথৗদাং েলৗবা য়াই।

ফু�চরিশং অমসুং ওপসনিশং, ন�গা ময়া�া F&O েসগেম� হায়না েকৗিরবা অিস েসকু�িরতীজ মােক�তকী 
িদরাইেভিতবস েসগেম�গী তঙাইফদবা শ�ক অমিন। ফু�চরিশং অমসুং ও�নিশং অিস েতাঙান-েতাঙানবা 
মখলগী িদরাইেভিতবিশংিন।

ফু�চস � কে�� অিস ৈলিরবা �দ� অমা ত� ংদা লা�দবা তাং অমদা মমাংদা েলপিখবা মমল অমদা ৈলবা ন�গা 
েয়া�বা ে��দ�াইজ একেচ� ে�েদদ কে�� অমিন।

ও�� কে�� অমনা েশল-থুমগী ইনস্�ুেম� অমা তাকই। মিসনা ও�ন ৈলিরবা অদুদা হক পী অদুবু মমাংদা 
েলপিখবা তাং অমসুং মমলদা ও�ন অদু পাঙেথাকপদা অিথংবা ৈলেত। েকালগী ও�ন অমনা ৈলিরবা 
েসকু�িরতী ৈলনবগী হক অমা পী অমসুং পুত ও�ন অমনা ৈলিরবা েসকু�িরতী েয়া�বগী হক অমা পী। 
ইনেভ�রিশংনা ও�ন কে�� অমা ৈলবা মতমদা ে�িময়ম অমা চাজ� েতৗই।

িস.এস.এ.
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িদরাইেভিতবিশং অিস ির� ৱাংবা �দ�িন অমসুং মপুং ওইনা েহ�জংগীদমক শী�জৈ� হায়বিস িনংিশংবীয়ু
। মিস িরেতল ইনেভ�রিশংগী ওইনিদ অয়াবা পীেদ।

মু�চ�এল ফ�স অমসুং ই.িত.এফ.

মু�চ� এল ফ�স

মু�চ�এল ফ�না ইনেভ�র কয়াদগী েশল পুনিশি� অদুগা 
েশল অদু ে�াকিশং, েবা�িশং, অেতনবা মতমগী 
মিন-মােক�ত ইনস্�ুেম�, অেতা�া েসকু�িরতীিশং ন�গা 
এেসৎিশং, ন�গা ইনেভ�েম�িশং অিসগী অপুনবা খরদা 
ইনেভ� েতৗই। মু�চ�এল ফ� পু�মক মেখায়না ি�ম অমা 
েহৗেদাি�ৈঙগী মমাংদা েসিবদা ের�জ�র েতৗবীগদবিন। 
মু�চ�এল ফ� অিস মু�চ�এল ফ� ি�মগী পা�মিশংদা 
য়ু�ম ওইদুনা েতাঙান-েতাঙানবা কাংলু�া খায়েদাকপসু 
য়াই।  ি�মিশং অিস ইনেভ�র মখল কয়া – ির� য়াদবা 
ইনেভ�র (মপুংওইনা ৱাংবা ির� পামদবা ক�েভ�িতব 
ইনেভ�র), েমাদেরত ইনেভ�র (ির� খরা েলৗবা ঙ�া 
ইনেভ�র) অমসুং এে�িসব ইনেভ�র (ৱাংনা হ�কপা 
িথিরবা ির� ৱাংনা েলৗিনংবা ইনেভ�র)গী অপা�া েয়ংদুনা 
িদজাইন েতৗবিন।

মু�চ�এল ফ�গী কাংলুপ খায়েদাকপা মু�চ�এল ফ� অিস চাউরপনা মখাদা পীিরবা অিস��া ি�ম মখল মঙাদা 
কাংলুপ খায়েদাকই:

ইি�তী ি�মিশং: ে�াক/ইি�তীদা মপুং ওইনা ইনেভ� েতৗবা মু�চ�এল ফ�

েদব্ত ি�মিশং: েবা�িশং অমসুং ে�জরী িবলিশং��া িফ� ইনকম েসকু�িরতীজদা মপুং ওইনা 
ইনেভ� েতৗবা মু�চ�এল ফ�িশং

হাইি�দ ি�মিশং: এেসত �াস অনী ন�গা েহনবদা হায়বিদ ইি�তীিশং, িফ� ইনকম, েকশনিচংবদা 
ইনেভ� েতৗবা মু�চ�এল ফ�

েসালুসন ওিরেয়ে�দ ি�মিশং: িরতয়ারেম� অমসুং চাইল্দ �ািনংনিচংব��া মী অমগী পা�মগী 
মত� ং ই�া ইনেভ�েম� েতৗবা য়াবা মু�চ�এল ফ� ি�মিশং

অেতা�া ি�মিশং: ইে�� ফ�, েস�েরল ফ�নিচংবা অেতা�া ি�ম পু�মক 
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মু�চ� এল ফ�দা কর�া ইনেভ� েতৗগিন?

অেনৗবা ি�মিশং েহৗেদাকপগী তাংদা পাউেচ েফাঙবদা এদভিত�জেম� অমগা েলায়ননা মেহৗশানা লাকচবা 
মু�চ�এল ফ�িশং ইনেভ�রিশংনা তঙাইফদবা ই-পাউ অমসুং এি�েকসন েফাম �গীদক ৈলবাক অিসগী মফম 
পু�ম�া শে�াক্ত� না ৈলিরবা মু�চ�এল ফ�গী এেজ� অমসুং িদি�বু�তরিশংদা কে�� েতৗবা য়াই। মু�চ�এল 
ফ�দা ইনেভ� েতৗবা মতমদা ইনেভ�রিশংনা মেখায়গী েক.ৱাই.িস. অদু হা�া মপুং ফানা ে�ােসস েতৗবীগদবিন
। ইনেভ�রিশংনা ফ� ন�গা ের�জ�ার ওিফসতা িফ�জেকল েক.ৱাই.িস. অমা েতৗবা য়াই। অেতা�া অমনা 
কনা��া অমনা আধার কাদ� অমসুং েপন কাদ� ন�র শী�জ�দুনা ই.-েক.ৱাই.িস. েতৗবা য়াই।

েক.ৱাই.িস. অিস অমুকপু ে�ােসস েতৗ�বিদ ইনেভ�রনা ইনেভ� েতৗবা পা�া ি�ম অদু েলপেথা�দবিন। মিসগী 
ৱােরপ অিস খুেদাংিথবা মােয়া�বা ঙ�া অমসুং েশল-থুমগী পা�ম অদুদা য়ু�ম ওই। ইনেভ�রনা মু�চ�এল ফ� 
ি�ম খে�া�বা মতমদা মরী ৈলনবা ি�মিশং অদুদা ইনেভ� েতৗনবগীদমক মহা�া তঙাইফদবা এি�েকসন 
েফাম � অদু েমনিশনগদবিন। েফাম � অদু মু�চ�এল ফ�গা েলায়ননা অিস��া সিভ�স পীিরবা এেজ� অমসুং 
িদি�বু�তরদা ন�গা এম.এফ.তা হকেথংননা পীিশনবা য়াগিন।  এি�েকসন েফাম � েমনিশনবা মতমদা ইনেভ�র 
অমনা মহা�ী মিমং, ৈলফম, এ�াই েতৗিরবগী ন�র অমসুং এি�েকসন েফাম �দা মেথৗ তাবা অেতা�া ৱােরালিশং 
মেয়ক েশংনা পনগদবিন। মু�চ�এল ফ�না েশল েয়ে�ার�বা ন�গা অমুক হ�া ৈলনবগীদমক মত� ংগী তাংদা পীবা 
েচক/ �াফ অমা েহ�া নমথাক েতৗদুনা েলৗেথাকিখবা য়াদনবা মহা�ী একাউ� ন�র পীগদবিন। মত� ং তাবদা 
ৈলফম, েব� একাউ� ন�রনিচংবা অেহাংবা ৈলরবিদ মু�চ�এল ফ�দা খুদ�া খঙহনগদবিন। 
ইনেভ�রিশংগীদম�া মখা তানা ইনেভ� েতৗবগী েথৗওং অিস লায়েথাকহ�বা মু�চ�এল ফ�না ল�সম 
ইনেভ�েম�কী মথ�া মখাগী ও�নিশং অিস পীির:

িসে�েমক ইনেভ�েম� �ান: অখ�বা ি�ম অমদা চাং নাইনা মতম চাং নাইনা খায়দুনা 
অক�বা েশনফম ইনেভ� েতৗবগী খুেদাংচাবা।

িসে�িমক িৱথে�ােৱল �া�: চাং নাইনা মতম খায়দুনা অখ�বা ি�ম অমগী অক�বা েশনফম 
িৱথে�া েতৗবগী খুেদাংচাবা।

িসে�িমক �া�ফর �ান: চাং নাইনা মতম খায়দুনা ি�ম অমদগী ি�ম অমদা ফ� �া�ফর 
েতৗবগী খুেদাংচাবা।

মু�চ� এল ফ�িশংগী �দ� েলেবিলং েতৗবা

েসিবগী লম�জং লমতা�ী মত� ং ই�া মু�চ�এল ফ�গী ি�মিশং অিস 
য়াওিরবা ির� অদুগী থা�া েয়ংদুনা েলেবল েতৗগিন অমসুং হায়িরবা অিস 
ির�-ও-িমতরদা নমগিন। ির�কী েতাঙান-েতাঙানবা েলেবলগা েলায়ননা 
ির�-ও-িমতর অিস মখাগী অিস��া ন�ী:
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 অেন�া: অেন�া ির�তা ি���পাল
 ময়াই ওইনা েন�া: ময়াই ওইনা েন�া ির�তা ি���পাল
 ময়াই ওইবা: ময়াই ওইবা ির�তা ি���পাল
 ময়াই ওইনা ৱাংবা: ময়াই ওইনা ৱাংবা ির�তা ি���পাল
 অৱাংবা: অৱাংবা ির�তা ি���পাল
 য়া�া ৱাংবা: য়া�া ৱাংবা ির�তা ি���পাল

- ির�-ও-িমতর অিস থা থাগী ওইনা মিতক-ময়াই েল�ী।

- মু�চ�এল ফ�/এ.এম.িস. না থা খুিদংগী অেরাইবা নুিম�গী নুমীৎ ১০িনগী মনুংদা মেখায়গী মরী ৈলনবা 
েৱবসাইত অমসুং এ.এম.এফ.আই. েৱবসাই�া ি�ম পু�ম�ী েপাত�েফািলও িদসে�াজরগা েলায়ননা ির�-ও-িমতর 
েফাঙেদা�িন।  

অখ�বা ি�ম অমদা ইনেভ� েতৗনবগীদমক ইনেভ�রিশংবু এেজ�/ িদি�বু�তরিশংনা পীিরবা 
ক��সন/খুেদালিশং অদুনা হ� মদুনা পুেরাইদবিন। অমেরামদনা মেখায়না মু�চ�এল ফ�গী ে�ক েরেকাদ� অদু 
খ�গদবিন অমসুং পা�ম অমসুং খঙহ��বা ৱােরপিশং অদু েলৗগদবিন। 

একেচ� ে�েদদ ফ�স(ই.িত.এফ.)

একেচ� ে�েদদ ফ� (ই.িত.এফ.) অিস ইে��, 
েকােমািদতী, েবা�িশং ন�গা ইে�� ফ���া 
লন-থুমগী মৈপ অমা ে�ক েতৗবা েসকু�িরতীিন অমসুং 
মিস েসকু�িরতী মােক��া ে�দ েতৗই।  অচ�া ৱাৈহদা 
ই.িত.এফ.িশং অিস েসনেস�, িনফতীনিচংবা ইে��িশং 
ে�ক েতৗবা ফ�িশংিন। অেদা�া ই.িত.এফ.কী য়ুিনত 
অমা ৈলবা মতমদা তেশংনা ইে��কী পেফ�ােম �� ে�ক 
েতৗবা েপাত�েফািলও অমগী য়ুিনত অমা ৈলরবিন।  
ই.িত.এফ.না মেখায়না ে�ক েতৗবা ইে��কী পেফ�ােম �� 
অদু উৎিল।

ির�লর মু�চ�এল ফ���া ন�বদা ই.িত.এফ. ে�দ হায়বিদ ে�াক একেচ�দা কমন ে�াক অমসুং মােক��া ে�িদং 
পাঙেথাকপ��া ই.িত.এফ. কী মমল েহাংেদাকই। ই.িত.এফ.কী ে�িদং েভলু� অিস মদু েফাংেদাি�বা মনুংদা 
ফুমদুনা ৈলিরবা লন-থুমগী অপুনবা এেসত েভলু�গী মখা েপাি�।  মেহৗশানা ই.িত.এফ. অিস অৱাংবা 
নুমীৎ-নুমীৎকী েশল-থুম ৈল ৈল অমসুং মু�চ�এল ফ� ি�মদগী হ�বা ফীিশং ৈল।

ই িত এফ
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েসকু�িরতীজ মােক��া ৱাকৎ অদু েলাইিশলহনবা

েসিব কমে��স িরে�স িসে�ম (ে�াস �)

েসকু�িরতীজ মােক�তকা মরী ৈলনবা কমে�� অমা ৈলরবিদ অেদা�া অহানবদা মরী ৈলনবা ই�রেমিদয়রী ন�গা 
কে�নীদা চৎপা য়াই। মরী ৈলনবা ই�রেমিদয়রী ন�গা কে�নীনা অেদামগী কমে�� েকাকহনবদা 
খুেদাংচাহনগিন। ৱাকৎ অিস েকাকহ�না ৈলরবিদ অেদা�া ে�াক ে�াকর ন�গা িল� েতৗিরবা কে�নীগা মরী 
ৈলনবা ে�াক একেচ� ন�গা িদেপা�জতরীদা চৎপা য়াই।

অেদা�া িরে�েসল অদুদা েহৗ�জকসু েপ�বিদ ে�াস � 
(েসিব কমে��স িরে�স িসে�ম) েকৗবা েৱব েবজ 
েসে�লাইজ ি�ভা� িরে�েসলগী মেতংনা েসিবদা 
কমে�� অমা থাংগৎপা েতৗবা য়াগিন।  ে�াস � 
েপােত�লগী এে�স http://scores.gov.in. িন 
ইনেভ�রিশংনা এে�াইদ অমসুং iOS ে�তেফাম �দা 
ফংবা ে�াস � েমাবাইল এপ শী�জ�দুনা মেখায়গী 
কমে�� থাংগৎপা য়াগিন। ে�াস �গী মরমদা েহ�া 
খঙনবগীদমক েসিব েতাল-�ী েহ�লাইন ন�র - ১৮০০ 
২২ ৭৫৭৫ দা েকাল েতৗবা য়াগিন
১৮০০ ২৬৬ ৭৫৭৫. ে�াস �না ওনলাইনদা, মতম অমদা 
েহ�া অমসুং মফম অমদগী েহ�া অেদামগী কমে�ন 
থা�জনবা, মখাতানা ই�বা অমসুং কমে�নগী 
িরে�েসলগী ে�তস ে�ক েতৗবা য়াহি�।

ে�াক একেচ�গী ইনেভ�র সিভ�স েসল

ইনেভ�র সিভ�স েসল    ইনেভ�রিশংগী ৱাহংিশংবু 
েকাকহ�দুনা ইনেভ�রিশংগী মেথৗ তাবদু েয়ংিশনবী, 
ইনেভ�রগী কমে�� ৈলহ�নবা েতৗবা অমসুং 
েয়ৎনবিশংগী �ািস-জিুদিসেয়ল েসতলেম�কী আিব �ে�সন 
েমকািনজম পীদুনা েয়ংিশনবী।

ে�াক একেচ�না এন.এস.ই.দা ইনেভ�র ি�ভা� িরেজালুসন েপেনল (আই.�জ.আর.িপ.) অমসুং িব.এস.ই. 
িলিমেতদ অমসুং এম.এস.ই. দা ইনেভ�র ি�ভা� িরে�েসল কিমিত (আই.�জ.আর.িস.) গী মেতংনা 
ইনেভ�রিশংগী ি�ভা�িশং িরে�েসল েতৗবদা খুেদাংচাবা পী।

ইনেভ�রিশংদা মেখায়গী ৱাকৎিশং পুখৎনবা খুেদাংচাবা পীনবা একেচ�িশং অিসগীদমক ৈলবাক অিসগী 
মফম পু�া পাক-শ�া েতাঙান-েতাঙানবা মফমিশংদা মেখায়গী ইনেভ�র সিভ�স েস�রিশং ৈল। েস�রিশং 
অিসগী মপুং ফাবা িল� একেচ�িশং অিসগী েৱবসাইতিশংদা ফংই।
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আিব �ে�সন েমকািনজম

আিব �ে�সন হায়বিদ ে�াক ে�াকর অমসুং ইনেভ�রগী 
মর�া ৈলিরবা চেয়ৎনবিশং ৈলহ�নবা 
�ািস-জিুদিসেয়ল ে�ােসস হায়বিন। অেতা�া পািত� 
অমনা ন�গা একেচ�গী কমে�� িরেজালুসন 
ে�ােসসনা মরম ওইদুনা পািত� অমনা কমে�� অদুগী 
অপা�া মওংদা ৈলহ�নবা েতৗে� হায়না খ�বিদ, ে�াক 
একেচ�দা ফংিলবা আিব �ে�সন ে�ােসকগী �ত অদু 
পািত�িশংনা খনবা য়াই।

ইনেভ�র সিভ�স েস�রিশং, আিব �ে�সনগী ে�ােসস 
অমসুং অচঙবা ফীিশং অমসুং চাজ�িশংগী িল�কী মখা 
তাবা ই-পাওগীদমক মির ৈলনবা ে�াক একেচ�গী 
েৱবসাইতিশংদা েয়ংবা য়াগিন।

অনে�ম েশয়র/ অনেপদ িদিভেদ� এমাউ� – আই.ই.িপ.এফ.কী মরমদা ই-পাউ

ইনেভ�র এজেুকসন এ� ে�ােত�ন ফ� 
(আই.ই.িপ.এফ.) অিস কে�নীজ এ�, ২০১৩ গী েস�ন 
১২৫ কী মখাদা অমসুং ইনেভ�রগী এেৱয়রেনস 
ে�ােমাসনগীদমক অমসুং ইনেভ�রগী ে�ােত�নগী 
ই�ের�তা িলংখৎিখবিন। আই.ই.িপ.এফ. ওেথািরতী অিস 
ে�ত� �তির েবািদ অমিন। কে�নীজ এ�, ২০১৩ গী 
ে�ািভজনগী মখাদা েশমিখবিন।

থংনা-থংননা চহী তেরৎ অনেপদ ন�গা অনে�ম েতৗরবা 
িদিভেদ� অমসুং েশয়র পু�মক মরী ৈলনবা 
কে�নীিশংনা ইনেভ�র এজেুকসন এ� ে�ােত�ন ফ� 
ওেথািরতী (আই.ই.িপ.এফ.) দা �া�ফর েতৗই। ইনেভ�র 
ন�গা মহা�ী মীওইিশংনা অনেপদ িদিভেদ� 
অমসুং/ন�গা অনে�ম েশয়রিশং ফংনবা মেখায়গী ে�ম 
অদু আই.ই.িপ.এফ ওেথািরতীদা পীিশনগদবিন।

েহ�া কু�া মেরালগীদমক ইনেভ�রিশংনা চঙবা য়াগিন 
http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html

`
`
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এেন�রস

এেন�র -১
(েসকু�িরতীজ মােক��া ইনেভ� েতৗবগী/ে�িদংগী েতৗগদবা অমসুং েতৗেরাইদবিশং)

েসকু�িরতীজ মােক��া অেদামগী ইনেভ�েম� মেথৗ তারবিদ েসিব ের�জ�দ� ইনেভ�েম� এদভাইজরদা 
তানবা য়াগিন।

অেদামগী ইনেভ�েম�গী পা�ম অমসুং খুেদাংিথবা মােয়া�বা ঙমগদবগী মখা েপা�া ি�ম/�দ� অমদা 
ইনেভ� েতৗবীয়ু। 

ে�দিশং �াে��ন েতৗিখবা পুং ২৪ গী মনুংদা েভিলদ ওইবা কে�� েনাত/ কনফােম �সন েমেমা পীনবা 
হায়বীয়ু। অেদামগী িদমাত একাউ�তা অেদামগী েপাত�েফািলও চাং নাইনা ে�ক েতৗবীয়ু।

মেখায়দু খুৎেয়ক পীি�ৈঙগী মমাংদা েদাকুেম�িশং অদু মু�া পাবীয়ু।

অেদামগী একাউ�তা পীবা য়াবা চাজ�িশং/ফীিশং/ে�াকেরজ পু�মক েচকিশ�া েনাত েতৗবীগদবিন অমসুং 
হায়িরবা অিসগী েরেকাদ� থি�গদবিন।

খুৎেয়ক পীিখবা েদাকুেম�িশং, একাউ� ে�তেম�, অফংবা কে�� েনাত অমসুং েপেম� েতৗিখবগী 
েরেকাদ� থ�ীয়ু।

মতম নাইনা অেদামগী েশন-থুমগী মেথৗ তাবা/ পা�মিশং িরিভয়ু েতৗবীয়ু অমসুং হায়িরবিশং অিসগা মা�না 
েশায়দনা ফংনবা ঙ�বা ফফফেপাত�েফািলও িরিভয়ু েতৗবীয়ু।

মতম পু�ম�া েব��ং েচেনল শী�জ�দুনা হায়বিদ েশল ওইনা পীবা ন�বীদা, শী�জ�দুনা অেদামগী 
�াে��নগী েশনফম পীয়ু।

মতম পু�ম�া অেদামগী ই-পাও অপেদ�া থ�ীয়ু। কির��া অেদামগী ৈলফম ন�গা েব�কী অকু�া মেরাল 
ন�গা ইেমল আই.িদ. ন�গা েমাবাইল ন�র েহাংেদা�বিদ অেদামগী ে�াক ে�াকর /িদেপা�জতরী 
পািত�িসেপ�তা খঙহ�ু। েহৗ�জক িসম কাদ�িশংনা েতাঙান েতাঙানবা সিভ�স ে�াভাইদরিশংদা েপাত� েতৗবা 
ৈলবনা ইনেভ�রিশংনা অখ�বা একাউ�ত� দা েমাবাইল ন�র অমখক থ�া য়াগিন। (েমাবাইল ন�র অিস 
ম�ওইবা �াে��ন পু�ম�ী চ�ম-েশািন।)

অেদামগী ইনেভ�েম� পু�ম�ী েনািমেনসনগী খুেদাংচাবা েলৗবীয়ু। িদমাত একাউ�তা েনািমেনসন 
কয়াম�ম থ�া য়াই।

অেদামগী রিনং একাউ�িশং মতম নাইনা েসতল েতৗবীয়ু (অেদামগী অপা�গী মত� ংই�া নুমীৎ ৩০/৯০ দা 
অমুরক)

েতৗগদবিশং
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অেদামগী রিনং একাউ� চাং নাইনা েচক েতৗবীয়ু। অেদামগী ে�িদং একাউ� 

মতম নাইনা েয়ংিশ�ু অমসুং িরিভয়ু েতৗবীয়ু।

েনাংমদা েতৗিখবা ে�দ অদুগী একেচ�দগী নুমীৎ খুিদংগী এস.এম.এস. অমসুং ইেমল চাং নাইনা েচক 
েতৗবীয়ু।

ে�িদং েম�রগা েলায়ননা ইনেভ�রনা েমে�ন েতৗবা ফ� অমসুং েসকু�িরতীজ েবেল� একেচ�দগী থা 
খুিদংগী এস.এম.এস অমসুং ইেমল চাং নাইনা েচক েতৗবা।

ইনেভ�েম�গীদমক েশল পুগনু।

অনের�জ�দ� ে�াকর / অেতা�া অনের�জ�দ� ই�রেমিদয়রীসকা েলায়নগনু। ই�রেমিদয়রীদা য়ানিখবা 

ে�াকেরজ/চাজ�দগী েহ�া েশল পীবীগনু।

তম � অমসুং ক��সনিশং মপুংফানা খঙ�বিদ ই�রেমিদয়রী অম�গা েদাকুেম� অম�দা থবক চ�বীগনু।

অহাংবা েফাম � ন�গা েদিলভরী ইন��ন ি�প অম�া খুৎেয়ক পীবীগনু।

ে�াক ে�াকর/ িদেপা�জতরী পািত�িসেপ�গী মায়ৈকদা মেহৗশা ওইবা পাৱর ওফ এেতািন � (িপ.ও.এ.) পীবীগনু। 
অেদা�া িপ.ও.এ. পীবা পা�বিদ য়া�া অখ�বা অমা পীদুনা পু�ী চঙনা পাঙেথাকউ।

চেয়ৎনবা অমা ৈলরবিদ মতম চানা ই�রেমিদয়রী/ে�াক একেচ�/েসিবদা অইবা কমে�ন অমা পীয়ু।

দা�া ে�িদং অিস ৱােয়ল-পথা�া য়াদবা ওই। অেদাম েশনফম েসভ েতৗের হায়না উৎল�বসু দাবা ে�িদং 
য়াওগনু মরমিদ মিসনা ে�াক একেচ�দা শাফবা অমসুং গের�ীদ ে�দ পীেদ।

েহাত িতপস েয়ংদুনা অেদামগী ইনেভ�েম�গী ৱাের�া থাজবা থি�গনু মরমিদ মােক�ত্েতবল ওইদবা 
ওফেলাদ েসকু�িরতীিশং পা�া মী অমনা মিসদা পু�ীং িচংিশ�বা েতৗরকপা য়াই। েহাত িতপসকী ৱােরাল পীবা 
অিসস ুৱােয়ল-পথা�া য়াদবা থবক অমিন। হায়িরবা অিস েসিবদা িরেপাত� েতৗবীগদবিন।

ৈকেদৗৈঙদসু অেদামগী ওনলাইন একাউ�কী পাসৱাদ� কনা অমতদা পীেথা�নু। পাসৱাদ� েতায়না েহাংেদাকউ
।

েপা�� ি�ম, অনের�জ�দ� িচত ফ�, অনের�জ�দ� কেল��ব ইনেভ�েম� ন�গা অনের�জ�দ� িদেপা�জত 
ি�মগী শেরৗদা থুগনু।

অেদামগী েক.ৱাই.িস. েদাকুেম�দা অহাংবা ে�সিশং ককথৎপা কাউবীগনু। অেদা�া ক�ু�তর খুৎেলায়দবা 
ওইরবিদ িদ�জেতল কে�� েলৗগনু।

েতৗেরাইদবিশং
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এেন�র - II
(ইনেভ�রিশংগী হক অমসুং েতৗফম েথাকপিশং)

হক্িশং 
অমসুং
েতৗফম 

েথাকপিশং

ইনেভ�রিশংগী হক

ে�াকরনা পীবা য়ুিনক �াই� েকাদ (য়ু.িস.িস.) েলৗবীয়ু।

ই�রেমিদয়রীনা পাংেথাকপা েক.ৱাই.িস. অমসুং অেতা�া েদাকুেম�িশং েলৗবীয়ু। অেদামগী য়ু.িস.িস. 

খ�দা পাংেথাকপা ে�দ েলৗ।

েম�রগা য়ানিখবা েনাম � অদু ফংনবা ওদ�র েতৗবীয়ু। খ্বাইদগী ফবা মমল েলৗবীয়ু।

ে�দ পাঙেথা�বগী কে�� েনাত েলৗবীয়ু। 

েখামগৎলবা চাজ�িশংগী 

অকু�া মেরাল হংবীয়ু।

মতম চানা ফ� অমসুং েসকু�িরতীিশং ফংই।

ে�িদং েম�রদগী একাউ�কী ে�তেম� ফংই। 

একাউ� েসতলেম�কীদমক হংবীয়ু।

য়ানিখবা েসদু�লগী মত� ং ই�া ে�তেম� ফংই।

ইনেভ�রিশংগী ওি�েগসনিশং

েনা েয়ার �াই� (েক.ৱাই.িস.) েদাকুেম� পাঙেথাকপীয়ু অমসুং ঙাে�ৗ পীিরবা েদাকুেম� পীবীয়ু।

ে�িদং েম�রগা য়া�িরবা েভালু�রী ক��সনিশং খঙবীয়ু।
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ে�িদং েম�রিশংদা পীিরবা হক খঙবীয়ু। ির� িদসে�াজর েদাকুেম� পাবীয়ু।

�দ� অমসুং ওপেরসেনল ে�মৱাক� অমসুং েদদলাইন 

খঙবীয়ু। মতম চানা মা�জ�নগী েশনফম িথবীয়ু।

মতম চানা েসতলেম�কী ফ� অমসুং েসকু�িরতীিশং পীবীয়ু। ে�দকী অকু�া 

মেরালগী অচ��া তাকপীয়ু।

ফ� অমসুং েসকু�িরতীজ থানবা েব� একাউ� অমসুং িদ.িপ. 

একাউ� অচ��া তাকপীয়ু। একাউ�কী কে�� 

েনাত অমসুং ে�তেম� িরিভয়ু েতৗবীয়ু।

এেন�র - ৩
(অনের�জ�দ� ইনেভ�েম� এদভাইজরিশংদগী েচকিশনবীয়)ু

অনের�জ�দ� ইনেভ�েম� এদভাইজরিশংদগী 
েচকিশনগদবা

েসিব (ইনেভ�েম� এদভাইজরস) ির�েলস�, ২০১৩ 
গী মখাদা েসিবনা ইনেভ�েম� এদভাইজরস ের�জ�র 
েতৗই। [খ্বাইদগী েকা�া জলুাই ০৩, ২০২০ দা এেম� 
েতৗিখ।]  “ইনেভ�েম� এদভাইজর” হায়বিদ বু��জেনস 
অিসদা �াই�িশংদা ন�গা অেতা�া মীওই অমদা ন�গা 
মীওই কাংবু অমদা ইনেভ�েম�কী পাউতাক 
পীনবগীদমক খ�দুনা হাি�বা মী অমবুিন   অমিদ 
মশাম�া কির��া মিমং অমা েহ�া েথা�দুনা 
ইনেভ�েম� এদভাইজর অমা ওইনা থবক পায়িরবা 
অদুবুিন।

ির�েলসন অিসগী পা�মিদ “ইনেভ�েম� এদভাইস” পু ির�েলত েতৗবিন। মিস ইনেভ� েতৗবা, ৈলবা, েয়ানবগা 
মরী ৈলনবা এদভাইস অদুবুিন। মিস ন�গনা অইবা, চীনবুংদা ৈলবা ন�গা �াই�কী কা�নবা ই-পাও ফাওননবা 
পাৈ� অমা েহ�দা ৈলবা েসকু�িরতীিশং ন�গা ইনেভ�েম� �দ�িশংগী থবক িশি�বা অমসুং েসকু�িরতীিশং 
ন�গা ইনেভ�েম� �দ� য়াওবা ইনেভ�েম� েপাত�েফািলওদা পীিরবা পাউতাি� অমসুং মিসদা েশন-থুমগী 
ওইবা েথৗরাং য়াৎপা য়াওগিন। পাউেচ, েমগা�জন, ইেলে�ািনক ন�গা ে�াদকা��ং ন�গা েতিলক��ুিনেকসনগী 
েথাংদা ইনেভ�েম�কী পাওতাক পীির। ির�লসনিশং অিসগী মরমদা পি��া মরাং কায়না ফংিলবা অিস 
ইনেভ�েম�কী পাউতাি� হায়না েলৗেরাই। ইনেভ�েম� এদভাইজরিশং অিস েসিবদগী ের�জে�সন ফংগিন 
অমসুং েকাদ ওফ ক�� ইি�।

েসিব ের�জে�সন য়াওদনা ইনেভ�েম� এদভাইজর ওইনা থবক েতৗবিস ৱােয়ল-কাংেলান কায়বা ওই। েসিবনা 
অিস��া ৱােয়ল-কাংেলান কায়বা থবক অিস িথংনবা অকনবা থবক েলৗখৎিল। নাৈত চাদবা অমসুং মেথাঙ 
খঙদবা এি�তী খরিদ মেখায় মশাম�া ের�জ�র েতৗবা য়াদবা য়াই অমসুং, ন�গা েকাদ ওফ ক�� ই��বা য়াই। 
ইনেভ�েম� এদভাইজরিশংনা পাউতাক পীবগী পনৈখ ৈলগদবিন অমসুং মেখায়না েশল ন�গা েসকু�িরতীিশংগী 
থবক পায়েদ।
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েসিবদা িরেপাত� েতৗিখবা ইনেভ�েম� এদভাইজস � (আই.এ.) ওইনা থবক চ�বদা ের�জ�র েতৗরবা অমসুং 
ের�জ�র েতৗি�বা এি�তীিশংগী থব�া মরী ৈলননা লা�া েতৗবা থবক খরিদ মখাদা পীিরবিশং অিসদা য়াওির।

�াই�িশংদা ইনেভ�েম� এদভাইজরিশংনা ওফর পীদুনা িরতন �িশং 

য়া�া চাউনা ফংল�িন হায়না অরানবা ৱাশক েতৗদুনা �াই�তগী কােহনবা ফীস 
েলৗেথাকপা।

�াই�তগী অৱাংবা ফীিশং েলৗনবা ির� ে�াফাইল পীদনা আই.এ.না লা�া 
েয়ানিশনবা। ফংগদবা অদু ফংদবদগী �াই�না ফীিশং হে�া�বা কমে�ন 
েতৗরকপা মতমদা মেখায়গী মাংিখবিশং অদু হ��নগিন হায়দুনা ৱাশক্ত� না আই.এ. 
না েহ�া ৱাংবা ির�কী �দ�িশং ওফর েতৗই।

�াই�কীদমক ে�িদং েতৗবা

�াই� ে�াফাইলগা চা�দনা অমসুং �াই�কী অয়াবা য়াওদনা �দ�িশংগী 
মথ�না অপে�দ েতৗবা ন�গা ির� ৱাংবা সিভ�সতা েহাংেদাকপা।

আই.এ.না সিভ�স ফজনা েতৗিবদবদগী �াই�কী েশল মাংবা। িরফ�গা মরী ৈলনবা 
ইসুিশং।

মরম অদুনা মােক��া েহৗ�জক চ�িরবা মথ�া পি�বিশং অিস ইনেভ�রিশংনা খঙবা অমসুং মেখায় মশানা 
ঙাকেথাকচবগী মেথৗ তাই অমসুং েকিপেতল মােক��া অখঙ-অৈহিন হায়জিরবা এি�তীিশং অিস েচকিশ�া 
েলায়নবা চঙই। ইনেভ�রিশংনা েসিব (ইনেভ�েম� এদভাইজর) ির�েলসনিশং, ২০১৩ [খ্বাইদগী েকা�া জলুাই 
০৩, ২০২০দা এেম� েতৗিখবা] গী মখাদা ের�জ�র েতৗরবা এি�তীিশংগী ইনেভ�েম�খ�গী পাউতাকখ�মক 
েলৗগদবিন

অিস��া এি�তীিশংগী িল� অমা মখাগী েৱবসাইত অিসদা ফংিবগিন: https://www.sebi.gov.in.

ইনেভ�েম� এদভাইজরিশংগা থবক চ�িম�বা মতমদা েতৗগদবা অমিদ েতৗেরাইদবিশং

েতৗগদবিশং েতৗেরাইদবিশং

মতম পু�ম�া েসিব ের�জ�দ� ইনেভ�েম� 
এদভাইজরগা েলায়নবীয়ু।

েসিব ের�জে�সন ন�র েচক েতৗবীয়ু। েসিব 
ের�জ�দ� ইনেভ�েম� এদভাইজর পু�ম�ী িল�
েসিবগী েৱবসাইত তা ফংই। (https://w-
ww.sebi.gov.in)

ের�জ�র েতৗি�বা এি�তীিশংদা থবক চ�িবগনু।

ইনেভ�েম�কী পাউতাক শাদুনা পীিরবা ে�াক 
িতপিশং েলৗিব�গনু।



  ৩৩ 

অেদামগী েশনফম অদু ইনেভ�েম� 
এদভাইজরদা ইনেভ�েম�কীদমক পীবীগনু।

ইনেভ�েম� এদভাইজরগী চৎনবা য়ািরবা 
ের�জে�সন সািত �িফেকত অমা ৈল হায়বা খঙবীয়ু।

থাজহ�গা িরতন �িশং ফংগিন হায়দুনা ৱাশ�া 
য়ািব�গনু।

অেদামগী ইনেভ�েম� এদভাইজরদা এদভাইজরী 
ফীিশংদমক পীিবয়ু

েরে�ল ইনেভ�েম� িদিসজ�া মীেহৗ�গনু।
েব��ং েচেনলখ�দা এদভাইজরী ফীিশং পীিবয়ু 
অমসুং অেদামগী েপেম�গী অকু�া মেরাল য়াওবা 
খুৎেয়ক পীরবা িরিস�তমক থ�ীয়ু।

মীৎ থি�ংঙাই ওইবা এদভিত�জেম� ন � গ া 
মােক�তকী  েতাকঙানা হ� মদুনা 
পুহনবীগনু।

ইনেভ�েম�কী পাউতাক েলৗি�ৈঙগী মমাংদা 
অেদামগী ির� ে�াফাইিলং মতম পু�ম�া হংবীঙ� ।

ইনেভ�েম� এদভাইজর ন�গা মিসগী মীহ� ৎনা 
েতৗরকপা েফান েকালিশং ন�গা েমেসজিশংদা 
য়ু�ম ওইরগা �াে��ন েতৗবীগনু।

ইনেভ�েম� এদভাইজরদা অেদামগী ির� 
ে�াফাইিলংদা য়ু�ম ওইবা এদভাইজরী েচকিশ�া 
পীনবা হায়বীয়ু অমসুং অৈত ৈলিরবা 
ইনেভ�েম�িশং অদু েয়ংবীয়ু।

পাউতাক অদু থবক ওইনা পায়খৎ��ৈঙগী মমাংদা 
অেদামগী ইনেভ�েম� এদভাইজরদা মরী ৈলনবা 
ৱাহং পু�মক হংবীয়ু অমিদ িচংনবা 
েকাকেথাকপীয়ু।

অেদামগী মােয়া�বা ঙে�াইদবা অমসুং 
ইনেভ�েম�কী পা�মগা চা�দবদা ইনেভ�েম� 
েতৗনবগীদমক হাথু হাথুগনু।

তম � অমসুং ক��সনিশং অইবা ওইনা, ফজনা 
খুৎেয়ক পীদুনা অমসুং �া� ন�না ফংহ�বা 
হায়বীয়ু। ইনেভ�েম� এদভাইজর অমগা থবক 
েতৗিম�ি�ৈঙগী মমাংদা মিসগী তম � অমসুং 
ক��সনিশং অিস েচকিশ�া পািবয়ু, ম�ওইনা 
এদভাইজরী ফীিশং, এদভাইজরী �ান, 
িরকেমে�সনগী কাংলু�িচংবা।

অেদামগী �াে���া েচকিশ�া মীৎেয়ং থ�ীয়ু।

অেদামগী িচংনবা/ি�ভা�িশং িরে�েসলগীদমক 
চ�ন-চানবা ওেথািরতীদা চঙঙ� ।

থাজরবা ন�গা গের�ীদ িরতন �িশং পীিরবা  
ইনেভ�েম� এদভাইজরগী মরমদা েসিবদা 
 খঙহ�ু ।
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এেন�র - ৪
(এ.এস.িব.এ.দা য়িুনফাইদ েপেম� ই�রেফস (য়.ুিপ.আই.)

ইনেভ�রিশংনা েহৗ�জক য়ুিনফাইদ েপেম� ই�রেফস 
(য়ু.িপ.আই.)বু েপেম� েমকািনজম অমা ওইনা 
শী�জ�দুনা আই.িপ.ও. দা ইনেভ� েতৗবা য়াই। 
য়ু.িপ.আই. অিস েমকািনজম অমদা েব� একাউ� 
কয়াম��ু েমাবাইল এি�েকসন অম�ংদা (পািত�িসেপত 
েতৗিরবা েব� অমা েহ�া), েব��ং িফচর কয়াম��া 
পুনিশি�বা, অপনবা ৈলতনা ফ� �া�ফরিশং অমসুং 
মেচ�� েপেম� েতৗনবগী পাৱর পীিরবা িসে�ম অমিন।

য়.ুিপ.আই. শী�জ�দনুা কর�া ইনেভ� েতৗগিন:

য়ু.িপ.আই. শী�জ�দুনা আই.িপ.ও. দা ইনেভ� েতৗবগী েথৗওং অিসদা অেচৗবা েখাঙথাং ৩ য়াওির অমসুং মখাদা 
অসু�া পীির:

য়ু.িপ.আই.গী মেতংনা িবদ েতৗবা ইনেভ�রিশংনা এি�েকসন েফাম �দা মেখায়গী য়ু.িপ.আই. 
আই.িদ.গা েলায়ননা িবদকী অকু�া মেরাল েমনিশনগদবিন। এি�েকসনিশং অদু ে�াক একেচ� 
িবিদং ে�তেফাম �দা য়ু.িপ.আই. আই.িদ. গা েলায়ননা িবদকী অকু�া মেরাল অপেলাদ েতৗগদবা 
ই�রেমিদয়রীগা েলায়ননা পীিশনবা য়াগিন। ে�াক একেচ�না িবদকী অকু�া মেরালিশং অদু 
েথারি�বা কে�নীনা এেপাই� েতৗবা ইে�া/ে�া�র েব�কা েলায়ননা ইনেভ�র য়ু.িপ.আই. 
আই.িদ. ইেলে�ািনেকল ওইনা েশয়র েতৗগিন।

ফ�িশং ে�াক েতৗবা: এে�া/ে�া�র েব�না এি�কা�গী েশনফমগা মা�বা ফ� ে�াক 
েতৗনবগী ওেথারাইজ েতৗনবা হায়জগিন অমসুং এেলাতেম�গী ওইনা মখা তাবা ফ� েদিবত 
েতৗনবগীসু হায়জগিন। ইনেভ�রনা ে�াক েতৗনবা হায়জরকপদা েভিলেদসনগী মখা েপা�া 
ফ� অদু ইনেভ�রগী একাউ�তা ে�াক েতৗগিন অমসুং ইনেভ�রদা হায়িরবা অিসমক 
খঙহনগিন।

েশয়র েপা� এেলােকসন ে�ােসসকী েপেম�: েশয়রিশং এেলােকত অমুক েতৗিখবগা 
ইনেভ�র একাউ�তগী ফ� েদিবত েতৗবগী ে�ােসস পাঙেথা�গিন অমিদ অেহনবা 
েশনফমনা অনে�াক েতৗর�িন। মিসগী ে�ােসস অিস ইনেভ�রনা ফ�িশং ে�াক েতৗবা 
মতমদা য়ু.িপ.আই. িপন শী�জ�দুনা পীবা ওেথারাইেজস�া য়ু�ম ওইরগা চ�গিন।
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৩৬
এেন�র -৫

ে�াসির

আই.িপ.ও.দা ইনেভ� েতৗনবগীদম�া য়.ুিপ.আই. শী�জ�বদা িনংিশংগদবা েপাই�িশং:

িল� ওফ েস�-সািত �ফাইদ িস��েকত েব� (এস.িস.এস.িব.)দা মিমং য়াওিরবা েথারি�বা েব� অমা 
ওইনা থবক েতৗবা য়াবা েসিবগী েৱবসাই�া য়াওিরবা েব�তা অেদামগী য়ু.িপ.আই.দা আই.িদ. েশি�য়ু।
িল�তা পি�বা েমাবাইল এি�েকসনিশং অমসুং য়ু.িপ.আই. পায়িরবিশংখ�মক শী�জ�িবয়ু
েসিবগী েৱবসাই�া য়াওিরবা পি�ক ইসুিশংদা  য়ু.িপ.আই. শী�জ�নবা েমাবাইল এি�েকসন।
অেদামগী এি�েকসন েফাম � েপেম� েমকািনজম ওইনা য়ু.িপ.আই.গা েলায়ননা িস��েকত েম�র, ন�গা 
ের�জ�দ� ে�াক ে�াকর, ন�গা ের�জ�ার অমসুং �া�ফর এেজ� ন�গা িদেপা�জতরী পািত�িসেপ�তা 
পীিশ�ু।
আই.িপ.ও. এি�েকসনগী পনৈখ অিস য়ু.িপ.আই.দা �াে��ন অমমমদা লুপা লাখ ২িন অমসুং মিস
িরেতল ই��িভজেুয়ল ইনেভ�রখ�দা ফংই।
থাদ� পািত� য়ু.িপ.আই.গী আই.িদ. ন�গা থাদ� পািত� েব� একাউ� শী�জ�বা ইনেভ�রিশং 
এেলােকসনগীদমক খ�েরাই।

      এে�িভেয়সন                                                  মপুংফাবা ৱাৈহ

 এ.এম.িস.  এনুেয়ল েমে�েন� চােজ�স
 এ.এস.িব.এ.  এি�েকসন সেপােত�দ বাই ে�াক এমাউ� (এ.এস.িব.এ.)

 িব.এস.িদ.এ.  েবিসক সিভ�েসস িদমাত একাউ� (িব.এস.িদ.এ.)

 িস.এ.এস.  কে�ািলেদেতদ একাউ� ে�তেম� (িস.এ.এস.)

 িস.িদ.এস.এল.  েসে�ল িদেপা�জতরী সািব �েসস (ই��য়া) িলিমেতদ
 িদমাত   িদেমতিরেয়লাইজ েতৗের
 িদ.িপ.   িদেপা�জতির পািত�িসেপ�
 আই.এ.   ইনেভ�েম� এদভাইজরিশং
 আই.�জ.আর.িস. ইনেভ�র ি�ভা� িরে�েসল ক��িত
 আই.�জ.আর.িপ. ইনেভ�র ি�ভা� িরেজালুসন েপেনল
 আই.িপ.ও  ইিনিসেয়ল পি�ক ওফিরং
 েক.আই.এন.  েক.ৱাই.িস. আইেদি�িফেকসন ন�র
 েক.ৱাই.িস.  েনা েয়ার �াই�
 এম.আই.আই.  মােক�ত ইন�া�কচর ইনতরেমিদয়িরস
 এম.এস.ই.  েমে�ােপািলতান ে�াক একেচ� ওফ ই��য়া িলিমেতদ
 এন.এস.িদ.এল.  েনে�ল েসকু�িরতীজ িদেপা�জতরী িলিমেতদ
 এন.এস.ই. িলিমেতদ েনে�ল ে�াক একেচ� ওফ ই��য়া িলিমেতদ
 পান   পাম �েন� একাউ� ন�র
 িপ.ও.এ.   পাৱর ওফ এেতান�
 ে�াস �   েসিব কমে��স িরে�স িসে�ম (ে�াস �)
 েসিব   েসকু�িরতীজ এ� একেচ� েবাদ� ওফ ই��য়া 
 এস.এম.এস  েশাত� েমেসজ সািব �স
 ইউ.িস.িস.  য়ুিনক �াই� েকাদ
 ইউ.আই.িদ.  য়ুিনক আইেদি�িফেকসন 
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  ৩৬ 

েসিবগী ইনেভ�র এেৱয়রেনস ইিনিসেয়িতবিশং

িরেসাস � পস �ন ে�া�ামিশং:

েসিব ইে�েনল িরেসাস � পস �নিশংনা তায়র ২/ তায়র ৩ িসিত/ তাউনদা অমসুং মেখায়গী লমদুগী েলালিশংদা 
িরতায়র েতৗরবা মী, য়ুমদা ৈলবা মী, েস�-েহ� গ্�প, ৱািক�ং একেজকু�িতব, অিসনিচংবা েতাঙান-েতাঙানবা 
তােগ �ত গ্�প কয়াগী ওইনা পাংেথাকপা ফাইনা��েয়ল এজেুকসন ে�া�ামিশং।

েসিব ে�া�ামদা চংিবয়:ু

মিসগী েথৗরমিশং অিসগীদম�া েসিবগী ওিফসিশংদা চৎলুরবা েকােলজ, �ুল, অমসুং ে�ােফে�ল 
ইন��ত� �ৎকী মৈহেরায়িশংগী ওইনা পাংেথাকপা ইনেভ�র এেৱয়রেনস ে�া�ামিশং।

িরজেনল েসিমনার:

ে�াক একেচ�, িদেপা�জতরীজ, এ.এম.এফ.আই., েকােমািদতীজ িদরাইেভিতবস একেচ� অিসনিচংবগা 
খুৎশ�দুনা েসিবনা পাংেথাকপা ইনেভ�র এজেুকসন ে�া�ামিশং।

ইনেভ�রস এেসািসেয়সন (এ.আই.)গী েথাংদগী পাংেথাকপা ইনেভ�র এেৱয়রেনস ে�া�াম:

েসিবনা শকখঙলবা ইনেভ�রস এেসািসেয়সন (এ.আই.)িশংনা তায়র ২/ তায়র ৩ িসিত/ তাউনদা পাংেথাকপা 
েসকু�িরতীজ মােক��া ইনেভ�র এজেুকসন ে�া�াম।

েকােমািদিতস িদরাইেভিতবস ে�নস � (িস.ও.িত.)গী েথাংদগী পাংেথাকপা ইনেভ�র এেৱয়রেনস 
ে�া�াম:

েসিবনা শকখঙলবা েকােমািদতীজ িদরাইেভিতবস ে�নস � (িস.ও.িত.)িশংনা তায়র ২/ তায়র ৩ িসিত/ 
তাউনিশংদা পাংেথাকপা েকােমািদতীজ িদরাইেভিতবসতা ইনেভ�র এজেুকসন ে�া�াম।

েসকু�িরতীজ মােক�ত ে�নস � (এস.এম.এ.আর.িত.)গী মেতংনা ইনেভ�র এেৱয়রেনস ে�া�াম:

েসিবনা শকখঙলবা েসকু�িরতীজ মােক�ত ে�নস � (এস.এম.এ.আর.িত.)না তায়র ২/তায়র ৩ িসিত/ তাউনদা 
পাংেথাকপা েসকু�িরতীজ মােক��া ইনেভ�র এজেুকসন ে�া�াম

ইনেভ�রস এেৱয়রেনস ে�া�ামিশংিসগী অকু�া মেরাল েসিব ইনেভ�র েৱবসাই�া ফংগিন:
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

এফ.এ.কু�. অমসুং ওনলাইন িরেসাস �িশং েৱবসাইতিশং 
অিসদা ফংই।
েৱবসাইত:
ইনেভ�র েৱবসাইত: 
েৱবসাইত:
েৱবসাইত:
েৱবসাইত:
েৱবসাইত:
েৱবসাইত:



েসকু�িরতীজ এ� একেচ� েবাদ� ওফ ই��য়া েসিব ভবন
ে�াত নং. C৪-A,'G' ে�াক, েব�া কুরলা কমে��, েব�া (ই�), মু�াই – ৪০০ ০৫১

েতিলেফান: +৯১-২২-২৬৪৪৯০০০ / ৪০৪৫৯০০০ l েৱবসাইত: www.sebi.gov.in 
ইনেভ�র েৱবসাইত: http://investor.sebi.gov.in

ই�ের��ব েভাইস েরে�া� িসে�ম (আই.িভ.আর.এস.) 
েতিলেফান: +৯১-২২-২৬৪৪৯৯৫০ / ৪০৪৫৯৯৫০ 

েতাল �ী ইনেভ�র েহ�লাইন: ১৮০০ ২২ ৭৫৭৫ অমসুং ১৮০০ ২৬৬ ৭৫৭৫
ইনেভ�রগী কমে��িশংগীদমক: https://scores.gov.in

িব.এস.ই. িলিমেতদ
২৫�বা ে�ার, িপ.েজ. তৱাস �, দলাল �ীত, েফাত�, মু�াই - ৪০০ ০০১ 

েতিলেফান : ০২২ ২২৭২১২৩৩/৩৪
েৱবসাইত : www.bseindia.com ইেমইল আই.িদ: is@bseindia.com

েনে�ল েসকু�িরতীজ িদেপা�জতরী িলিমেতদ
ে�দ ৱল্দ�, ‘A’ িৱং, ৪�বা অমসুং ৫�বা ে�ার, কমলা িমলস ক�াউ�, 

লৱর পেরল, মু�াই - ৪০০ ০১৩
েতিলেফান: (০২২) ২৪৯৯ ৪২০০ | েফ� : (০২২) ২৪৯৭ ৬৩৫১
ইনেভ�র েহ�লাইন নং. ১৮০০ ২২২ ৯৯০ / ১৮০০ ২২৪ ৪৩০ 

েৱবসাইত: www.nsdl.co.in

েনে�ল ে�াক একেচ� ওফ ই��য়া িলিমেতদ
একেচ� �াজা, C-১, ে�াক G, েব�া কুরলা কমে��, েব�া (ই�), মু�াই - ৪০০ ০৫১

েতিলেফান নং.: (০২২) ২৬৫৯৮১০০ - ৮১১৪
েফ� নং.: (০২২) ২৬৫৯৮১২০

েসে�ল িদেপা�জতরী সািব �েসস (ই��য়া) িলিমেতদ
মরােথান ফু�চের�, A িৱং, ২৫�বা ে�ার, মফতলাল িমলস ক�াউ�,

এন. এম. েজািশ মাগ �, লৱার পেরল (ই�), মু�াই - ৪০০ ০১৩. 
েতাল �ী েহ� লাইন: ১৮০০-২০০-৫৫৩৩

েৱবসাইত : www.cdslindia.com

েমে�ােপািলতান ে�াক একেচ� ওফ ই��য়া িলিমেতদ
িভবেগ�ার তৱাস �, ৪�বা ে�ার, ে�াত নং C-৬২, ওেপা�জত �াইেদ� েহােতল েব�া 

কুরলা কমে��, েব�া (ই�), মু�াই - ৪০০ ০৯৮ 
ওিফস: +৯১ ২২ ৬১১২ ৯০০০

মমল িতংদনা েয়ে�া�বগীদমক


