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িবিনেয়াগকাৰীৰ দৃ��েকাণৰপৰা বুজা
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অ�ীকাৰকৰণ:
যিদও এই �কাশনত ��ট বা �াি� পিৰহাৰ কিৰবৈল সকেলা �েচ�া কৰা ৈহেছ, �কাশকসকল এই সাম�ীৰ
ব�ৱহাৰৰ পৰা েকােনাবাৰ েকােনা �কাৰৰ, েকােনা �িত বা েলাকচান হ'েল দায়ব� নহ'ব।
ইয়াৰ �াৰা যুট�য়াভােৱ ��ত কৰা ৈহেছ:
িছিকউিৰ�টজ এ� এ�েচ� েবাড� অৱ ই��য়া িল:
িবএছই িল:
েনচেনল িছিকউিৰ�টজ িডপ�জটৰী িলিমেটড
েনচেনল �ক এ�েচ� অৱ ই��য়া িলিমেটড
েচণ্ে�ল িডপ�জটৰী চািভ�েচছ (ই��য়া) িলিমেটড
েমে�াপিলটান �ক এ�েচ � অৱ ই��য়া িলিমেটড
মু�ক :
েসিব
23 নেভ�র 2020
পঢ়ুৈৱৰ বােব েটাকা:
এই পু��কাখনৰ উে�শ� ৈহেছ আেপানাক িছিকউিৰ�টজ মােক�টৰ িবষেয় চমু , েমৗিলক তথ� �দান কৰা।
অিধক �� থািকেল, আপুিন েছিব, িবএছই, এনএছই, এমএছইআই, এনএছিডএল আ� িচএছিডএল-ৰ
েৱবছাইটসমূহত অনলাইন সমলেবাৰ চাব পােৰ।
"এই সমলত থকা তথ�েবাৰ েকৱল িছিকউিৰ�টজ মােক�টৰ ৈসেত স�িক�ত ৈশি�ক আ� সজাগতাৰ
উে�শ�ৰ বােব আ� ইয়াক েকৱল সাধাৰণ সাধাৰণ জনতাৰ বােব অলাভজনক, ৈশি�ক আ� সজাগতা
কাযকলাপৰ
�
বােব ব�ৱহাৰ কৰা হ'ব।
এই সমলৰ েকােনা অংশ, িযেকােনা �পত বা িযেকােনা �কােৰ পুন�ৎপাদন কিৰব েনাৱািৰব বা িযেকােনা
িড�, েটপ, মাধ�ম বা অন�ান� তথ� সংৰ�ণ েযাগ� িডভাইচ আিদত েছিব বা �কএ�েচ� বা িডপ�জটৰীৰ
অৱগত নকৰাৈক পুন�ৎপাদন বা �িতিলিপ কিৰব েনাৱািৰব।
এই সমলৰ ব�ৱহাৰৰ পৰা িযেকােনা �কােৰ হ'ব পৰা েকােনা �িত বা েলাকচানৰ বােব েছিব বা �কএ�েচ�
বা িডপ�জটৰী দায়ব� নহ'ব।
এই সমলত ��ট বা �াি� পিৰহাৰ কিৰবৈল সকেলা �েচ�া কৰা ৈহেছ।েশহতীয়া বজাৰ িবকাশ আ�
অিভযানৰ বােব, পাঠকসকলক সমেয় সমেয় েঘাষণা কৰা েশহতীয়া আইন, িনেদ� শনা, ইয়াৰ অধীনত ��ত
কৰা িনেদ� শনা আ� অন�ান� �াসি�ক নিথপ� সমূহ চাবৈল অনুেৰাধ জেনাৱা হ'ল।িযেকােনা পৰামশ �বা
মতামতৰ বােব, অনু�হ কিৰ visitsebi@sebi.gov.inত আমাৈল েমইল কৰক।
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িছিকউিৰ�টজ মােক�ট ৰ ৈসেত পিৰচয়

জাৰীকত�া :

IPFT

অিভবাদন আ� নম�াৰ জনাইেছা...

আপুিন এেনকুৱা এগৰাকী িবিনেয়াগকাৰীেন িযেয় েকা�ানীৰ
ে�য়াৰ আ� িছিকউিৰ�টজ মােক�টত িমচ�েৱল ফা�ত িবিনেয়াগ
কিৰব িবচােৰ?

যিদ হয়, েতে� আপুিন িছিকউিৰ�টজ মােক�টত িবিনেয়াগৰ িবষেয় �াথিমক কথােবাৰ জািনবৈল
িবচািৰব পােৰ।
এই পু��কাখেন িনিদ� � েকােনা িবিনেয়াগৰ িবষেয় িনেদ� িশকা িহচােপ তথ� �দান নকেৰ, বৰং
িছিকউিৰ�টজ মােক�ট স�ে� �াথিমক তথ�েবাৰ �দান কেৰ।এইপু��কাখন অন�ান� িনয়ামক সং�া
েযেন ভাৰতীয় িৰজাভ� েবংক (আৰিবআই),ভাৰতীয় বীমা িনমায়ক আ� িবকাশ �ািধকৰণ
(আইআৰিডএআই), েপ�ন পু�ঁ জ িনয়ামক আ� িবকাশ �ািধকৰণ (িপএফআৰিডএ),কেপােৰট
�
পিৰ�মা ম�ালয়(এমিচএ)ইত�ািদৰ পিৰকাঠােমাৰ অধীনৰ িনকায়সমূহত িবিনেয়াগ স�ভ�ত নহয়।

০১

১
িছিকউিৰ�টজ মােক�টৰ বােব িনয়ামক পিৰকাঠােমা

`
`
িব�ীকৰা

�য়কৰা

`
`

`

`

েকা�ানীৰ ে�য়াৰ, িমচ�েৱলফা�, েডিৰেভ�টভ ইউিনট ইত�ািদৰ দেৰ িছিকউিৰ�টজ �য়, িব�য় আ�
েলনেদন কৰাৰ িনয়�ণ আ� �ক এ�েচ�সমূহ েছিব আইন, ১৯৯২ (েছিব আইন) আ� িবিভ� েছিব
িবিধ/
চাকুল
� াৰ/ নীিত-িনেদ� িশকা অনুযায়ী িছিকউিৰ�টজ এ� এ�েচ� েবাড� অৱ
ই��য়াৰ(েছিব)িনয়�ণৰ অধীন� হয়।
েছিব আইনৰ িবধান অনুসিৰ ১২ এি�ল, ১৯৯২-ত েছিব �াপন কৰা ৈহিছল।েছিব-ৰ উে�শ� ৈহেছ
িছিকউিৰ�টজ ত িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ �াথ � সুৰি�ত কৰা আ� িবকাশত উদগিন িদয়া, আ�
িছিকউিৰ�টজ বজাৰ িনয়�ণ কৰা আ� তাৰ ৈসেত স�িক�ত বা �াসংিগক িবষয়সমূহ িনয়�ণ কৰা।
বত�মােন, "িছিকউিৰ�টজ মােক�ট " িনয়�ণ কৰা চািৰটা মুখ� �ণীত আইন ৈহেছ:
েছিব আইন, ১৯৯২ , েছিবক (i) িছিকউিৰ�টজত িবিনেয়াগকাৰী সকলৰ �াথ �সুৰি�ত কৰা, (ii)
িছিকউিৰ�টজ মােক�ট িবকাশত উদগিন িদয়া, আ� (iii) িছিকউিৰ�টজ মােক�ট িনয়�ণ কৰাৰ
বােব িবিধব� �মতা �দান কেৰ।
েকা�ানী আইন, ২০১৩, িযেয় িছিকউিৰ�টজ জাৰী, আৱ�ন আ� �ানা�ৰৰ বােব িনয়ম,
আ� িছিকউিৰ�টজৰ পাি�ক ইছ�� স�িক�ত িবষয়সমূহত িনয়�ণ �দান কেৰ;
িছিকউিৰ�টজ চ��� (িনয়�ণ) আইন, ১৯৫৬, িযেয় �ক এ�েচ� ত িছিকউিৰ�টজৰ েলনেদনৰ
�ীকৃিত আ� িনয়�ণ �দান কেৰ।
েডেপা�জটৰী আইন, ১৯৯৬, িযেয় িডেমেটিৰেয়লাইজড (িডেমট) ে�য়াৰৰ ইেল�িনক
ৰ�ণােব�ণ আ� মািলকানা �ানা�ৰৰ িনয়�ণ �দান কেৰ।
০২

২
িছিকউিৰ�টজ আ� িছিকউিৰ�টজ মােক�ট িক?
ইকুই�ট ে�য়াৰ বা সাধাৰণেত ে�য়াৰ বুিল েকাৱা হয়, ই েকা�ানী
এটাৰ মািলকানাৰ অংশীদাৰী�ৰ �িতিনিধ� কেৰ।েকা�ানী এটাৰ
ে�য়াৰত িবিনেয়াগ কৰা িবিনেয়াগকাৰীক ে�য়াৰেহা�াৰ বা
অংশীদাৰ বুিল েকাৱা হয় আ� েকা�ানীৰ লাভৰ পৰা িডিভেড�
আিদৰ দেৰ সকেলা কেপােৰট
�
লাভালাভ �া� কৰাৰ অিধকাৰ
থােক। িবিনেয়াগকাৰীেয় েকা�ানীৰ সাধাৰণ সভাত েকা�ানীৰ
িস�া� েলাৱা ���য়াৰ িবষেয় েভাটদানৰ অিধকাৰ লাভ কেৰ।
েডব্টিছিকউিৰ�ট েজেকা�ানী/�িত�ােন িবিনেয়াগকাৰীৰপৰা ধাৰ
কৰা ধনৰ কথা সূচােয় আ� িবিনেয়াগকাৰীক েসইধন পিৰেশাধ
কিৰবই লািগব।েডব্ট িছিকউিৰ�টজক িডেবনচাৰ বা ব� বুিলও
েকাৱা হয়।েডব্ট িছিকউিৰ�টজত িবিনেয়াগ (অথাৎ
� িবিনেয়াগ কৰা
ধন) কৰা এগৰাকী িবিনেয়াগকাৰীেয় সুত আ� মূলধন �া� কৰাৰ
অিধকাৰী হয়।েডব্ট িছিকউিৰ�টজেবাৰ এক িনিদ� � ম�াদৰ বােব জাৰী
কৰা হয়, যাৰ েশষত িছিকউিৰ�টজেবাৰ জাৰীকত�াৰ �াৰা িৰিডম
কিৰব পািৰ।েডব্ট িছিকউিৰ�টজ সুৰি�তও হ'ব পােৰ (ব�কীৰ �াৰা
সমিথত)
� বা অসুৰি�ত হ'ব পােৰ।
েডিৰেভ�টভ ৈহেছ িব�ীয় আিহলা যাৰ মূল� আন এক স�দৰ েযেন
ে�য়াৰ, েডব্ট িছিকউিৰ�টজ, কেমািড�টজ আিদৰ মূল�ৰ ওপৰত
িনভ�ৰ কেৰ।এ�েচ�ৰ �াৰা িবিনময় কৰা েডিৰেভ�টভচৰ মুখ�
�কাৰেবাৰ ৈহেছ িফউচাৰ আ� অপচন।
িমউচ�েৱল ফা� ৈহেছ ব� িবিনেয়াগকাৰীৰ পৰা সং�হ কৰা ধনৰ
উৈমহতীয়া পু�ঁ জৰ �াৰা ৈতয়াৰ কৰা এক �কাৰৰ িব�ীয় আিহলা।এই
ফা�/ িমউচ�েৱলফা�, তাৰপাছত, ে�য়াৰ, ব�, মািনমােক�ট
ইন�্রুেম� আ� অন�ান� স�ি� আিদৰ দেৰ িছিকউিৰ�টজত
িবিনেয়াগ কৰক।
০৩

িছিকউিৰ�টজ মােক�ট ৈহেছ এেন এক �ান য'ত
েকা�ানীেবােৰ িবিনেয়াগকাৰীসকলক (জনসাধাৰণ)
ইকুই�ট ে�য়াৰ, েডব্ট িছিকউিৰ�টজ, েডিৰেভ�টভচ,
িমউচ�েৱল ফা� আিদ জাৰী কিৰ পু�ঁ জ সং�হ কিৰব
পােৰ আ� লগেত িবিনেয়াগকাৰীসকেল িবিভ�
িছিকউিৰ�টজ (ে�য়াৰ, ব� আিদ) �য়-িব�য় কিৰব
পােৰ।ে�য়াৰেবাৰ (বা িছিকউিৰ�টজ) জনসাধাৰণক
জাৰী কৰাৰ িপছত, েকা�ানীেটােৱ �ীকৃিত�া�
�কএ �েচ�ত ে�য়াৰেবাৰ (বা িছিকউিৰ�টজ)
তািলকাভ�� কিৰব লািগব।িছিকউিৰ�টজচ মােক�ট
ৈহেছ েকিপেটল মােক�টৰ এটা অংশ।
িছিকউিৰ�টজ মােক�টৰ �াথিমক কাম ৈহেছ
িযসকলৰ
�েয়াজন
েতওঁ েলাকক
িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ স�য় আৱ�ন কৰা।এয়া কৰা
হয় েযিতয়া পু�ঁ জৰ �েয়াজন থকা েকা�ানী/
িনকায়সমূহৰ িছিকউিৰ�টজত িবিনেয়াগকাৰীসকেল
িবিনেয়াগ কেৰ।িবিনেয়াগকাৰীসকেলসুত , িডিভেড�,
েকিপেটল এি�িছেয়চন, েবানাচ আিদ �া� কৰাৰ
অিধকাৰী হয়।এেন িবিনেয়ােগ েদশৰ অথৈনিতক
�
িবকাশত অিৰহণা েযাগায়।
িছিকউিৰ�টজ মােক�টত দুট আ �ঃিনভ�ৰশীল আ� অিবে�দ� খ� আেছ, িযেবাৰ তলত উে�খ কৰা
ৈহেছ:

০১ ০১০১

০১ ০১ ০১

উে�শ�: পু�ঁ জ সং�হ কৰা

০২ ০২ ০২

আইিপঅ-ৰ েযােগেৰ নত� ন
িছিকউিৰ�টজ
জাৰীকৰা
অ�ভ��
�
থােক, অথাৎ
�
�াৰি�ক ৰাজ�ৱা অফাৰ।

০১ ০১ ০১

উে�শ�:
েকিপেটলএি�িচেয়চন

০১ ০২ ০১

ইিতমেধ�
জনসাধাৰণকআগবেঢ়াৱা
িছিকউিৰ�টজৰ পৰৱত�
ে�িডং অ�ভ��
� থােক।

�াইমাৰী মােক�ট :

িছিকউিৰ�টজ
মােক�ট

০২০২০২
েচেক�াৰী মােক�ট :

০৪

৩
�াইমাৰী মােক�ট আ� েচেক�াৰী মােক�ট

�াইমাৰী মােক�ট

েচেক�াৰী মােক�ট

�াইমাৰী মােক�ট : এই মােক�টক িনউ ইছ�� মােক�ট বুিলও েকাৱা হয় য'ত েকা�ানী/�িত�ানসমূেহ নত� ন
িছিকউিৰ�টজ (ে�য়াৰ, িডেবনচাৰ, ব�আিদ) জাৰী কিৰ জনসাধাৰণৰ পৰা পু�ঁ জ (ফা�) সং�হ কেৰ।
দুটা মুখ� �কাৰৰ িছিকউিৰ�টজ জাৰীকত�া আেছ:
কেপােৰট
�
িনকায় (েকা�ানী), িযেয় মূলত ইকুই�ট ইন�্রুেম� (ে�য়াৰ) আ� েডব্ট ইন�্রুেম�
(ব�, িডেবনচাৰ আিদ ) জাৰী কেৰ।
চৰকােৰ (েক�ীয় আ� ৰাজ� চৰকাৰ) েডব্ট িছিকউিৰ�টজ (তািৰখযু� িছিকউিৰ�টজ আ�
�জাৰী িবল ) জাৰী কেৰ।
�াইমাৰী মােক�টত কৰা ইছ��ৰ �কাৰেবাৰ হ'ল:
১

পাি�কইছ��:

িছিকউিৰ�টজেবাৰ সাধাৰণ জনতাৰ উে�েশ� জাৰী কৰা হয় আ�
িযেকােনা েলােক �য় কিৰব পােৰ।ইকুই�টে�য়াৰৰ পাি�ক ইছ��ক
িন�িলিখত ধৰেণ ে�ণীব� কিৰব পািৰ:

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

i. �াৰি�ক ৰাজ�ৱা অফাৰ (আইিপঅ):

`

`

�াৰি�কৰাজ�ৱাঅফাৰ (আইিপঅ) হ'ল এটা েকা�ানীৰ �াৰা কৰা�থম ৰাজ�ৱা অফাৰ।আইিপঅ
িন�িলিখত�পতহ'বপােৰ:
০৫

ে�� ইছ�� অৱ ে�য়াৰ হ'ল য'ত েকা�ানীেয় সাধাৰণ িবিনেয়াগকাৰীসকলৈল নত� ন ে�য়াৰ
জাৰী কেৰ। এেনেবাৰ ইছ��ত, িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ পু�ঁ জ েকা�ানীেটাৈল যাব আ� েসই পু�ঁ জ ইছ��েটা
জাৰী কৰা উে�শ�ৰ বােব ব�ৱহাৰ কৰা হ'ব।
অফাৰ ফৰ েছল হ'ল য'ত িবদ�মান ে�য়াৰেহা�াৰ েযেন �েমাটাৰ বা িব�ীয় �িত�ানসমূেহ বা
আন িযেকােনা ব���েয় জনসাধাৰণক েতওঁ েলাকৰ েহা��ং �দান কেৰ। এেন ইছ��েবাৰৰ ে��ত,
িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ পু�ঁ জ এেন ে�য়াৰ িবে�তাসকলৰ ওচৰৈল যাব িক� েকা�ানীৈল নাযায়।
ii. ফেলাঅন পাি�ক অফাৰ (এফিপঅʼ):
ইয়াক এেনকুৱা জাৰীকত�া/েকা�ানীৰ �াৰা জাৰী কৰা হয় িযেয় ইিতমেধ� অতীতত আইিপঅʼ জাৰী
কিৰেছ আ� জনসাধাৰণৰ বােব িছিকউিৰ�টজৰ এক নত� ন ইছ�� জাৰী কিৰ আেছ।
২

ি�ফােৰি�েয়ল ইছু ্য:

Contract

এই �কাৰৰ ইছ��ত, �েমাটাৰ, েকৗশলী িবিনেয়াগকাৰী, কমচাৰী
�
আিদৰ দেৰ এক �ীকৃত িবিনেয়াগকাৰীৈল িছিকউিৰ�টজ জাৰী
কৰা হয়।
৩

ৰাইটছইছু ্য:

েযিতয়া েকা�ানীেয় ইয়াৰ িবদ�মান ে�য়াৰেহা�াৰসকলক,
েতওঁ েলাকৰ ইিতমেধ� থকা ে�য়াৰৰ পিৰমাণৰ অনুপাতত
নত� নৈক জাৰী কৰা ে�য়াৰেবাৰ �য় কৰাৰ অিধকাৰ �দান
কেৰ, েতিতয়া ইয়াক ৰাইটছ ইছ�� বুিল েকাৱা হয়।
৪

েবানাচইছু ্য:

েযিতয়া েকা�ানী এটাৰ িবদ�মান ে�য়াৰেহা�াৰসকলক
েতওঁ েলাকৰ িবদ�মান ে�য়াৰধাৰণৰ অনুপাতত েকােনা
অিতিৰ� ব�য় অিবহেন অিতিৰ� ে�য়াৰ জাৰী কৰা হয়, আ�,
েতিতয়া ইয়াক েবানাচ ইছ�� বুিল েকাৱা হয়।
জনসাধাৰণৰ পৰা পু�ঁ জ সং�হ কিৰবৈল, েকা�ানীেবােৰ েছিব-ৈল অফাৰ ডকুেম� এখন দািখল
কিৰব লােগ যাক খচৰা েৰড েহিৰং �ছেপ�াছ বা খচৰা �ছেপ�াছ বুিল েকাৱা হয়। হাতপুিথখনত
েকা�ানীৰ ইিতহাস, পিৰচালকসকলৰ িবৱৰণ, ব�ৱসায়ৰ আিহ�, েকা�ানীৰ িব�ীয় ইিতহাস, েসই
ব�ৱসায়ত িবপদাশংকা, িক উে�েশ� ধন সং�হ কৰা ৈহেছ, ইছ��ৰ চত�াৱলী আ� এেন অন�ান� তথ�
থােক িয িবিনেয়াগকাৰীক েসই েকা�ানীৰ ে�য়াৰত িবিনেয়াগৰ ওপৰত অৱগত িস�া� েলাৱাত সহায়
কিৰব। �াইমাৰী মােক�টত জাৰী কৰা িছিকউিৰ�টজ ইছ�� ব� েহাৱা তািৰখৰ পৰা ছয়টা (০৬)
কমিদনতৈক
�
কম সময়ৰ িভতৰত এক �ীকৃিত�া� �ক এ�েচ�ত সূচীভ�� কৰা হয়। তাৰপাছত
ে�য়াৰেবাৰ �ীকৃিত�া� �ক এ�েচ�ত সূচীভ�� কৰা হয়, য'ত ে�য়াৰৰ পৰৱত� ে�িডং কৰা হয়।
েকা�ানীেয় আৱ�ন কৰা ে�য়াৰেবাৰ িবিনেয়াগকাৰীৰ িডেমট
একাউ�ত জমা কৰা হয়, যাক েছিবত প�ীভ�� িডপ�জটৰী
পা�ট� িচেপ�ৰ (িডিপ) মাধ�মত িডপ�জটৰীৰ ওচৰত ৰ�ণ কৰা
হয়। িবিনেয়াগকাৰীেয় েছিবত প�ীভ�� �ক ে�াকাৰৰ েযােগেৰ
�ক এ�েচ�ত ে�য়াৰেবাৰ িব�ী কিৰব পােৰ আ� ধন �া�
কিৰব পােৰ।
েচেক�াৰী মােক�ট : �াইমাৰী মােক�টত িছিকউিৰ�টজ জাৰী কৰাৰ িপছত, েসইেবাৰ �ক এ�েচ�ত
সূচীভ�� হয় আ� িবিনেয়াগকাৰীসকেল েসই �ক এ�েচ�ৰ েযােগেৰ এই সূচীভ�� িছিকউিৰ�টজেবাৰ
িকিনব বা িব�ী কিৰব পােৰ। �ক এ�েচ�ত দুটা মুখ� খ� আেছ - েক� মােক�ট খ� আ�
িডিৰেভ�টভচ মােক�ট খ�।
০৬

৪
িছিকউিৰ�টজ মােক�টত মােক�ট ইন�া�াকচাৰ ইন���টউট আ�
মােক�ট ই�াৰিমিডেয়িৰজ েকান?
মােক�ট ইন�া�াকচাৰ ইন���টউট: িছিকউিৰ�টজ বজাৰত
েলনেদনৰ সুিবধাৰ বােব আ�ঃগাঁথিন (েযেন িছিকউিৰ�টজ
ইছ��, �য় আ� িব�ী ) �কএ�েচ�, িডপ�জ টৰীজ আ�
ি�য়ািৰং কেপােৰচেন
�
�দান কেৰ।এই �িত�ানেবাৰক মােক�ট
ইন�া�াকচাৰ ইন���টউট(এমআইআই)বুিল েকাৱা হয়।
েছিবত প�ীভ�� মােক�ট ইন�া�াকচাৰ ইন���টউটৰ
তািলকা(এমআইআই)এই িলংকত উপল�:
https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html।
�ক এ�েচ�েবােৰ েতওঁ েলাকৰ প�ীভ�� �ক ে�াকাৰৰ
েযােগেৰ আ� বজাৰ িনধািৰত
�
মূল�ত নায�ভােব �য়-িব�য়ৰ
সুিবধা �দান কৰাৰ বােব এক েদশেজাৰা ক��উটাৰযু� �ীণ
আধািৰত ে�িডং ে�টফম � �দান কেৰ।ভাৰতত েছিবৰ
�ীকৃিত�া� �ক এ�েচ�ৰ তািলকা এই িলংকতউপল�:
https://www.sebi.gov.in/stock-exchanges.html।
েদশজুিৰ িবস্তৃত ৈহ থকা মুখ� �ক এ�েচ�েবাৰ ৈহেছ
িবএছইিলিমেটড(িবএছই), েনচেনল �ক এ�েচ� অৱ ই��য়া
িলিমেটড(এনএছই)আ� েম��েপা�ন �ক এ�েচ� অৱ
ই��য়া িলিমেটড (এম এছ ই)।
ি�য়ািৰং কেপােৰচন:
�
ি�য়ািৰং কেপােৰচনেবাৰৰ
�
মুখ� কাম
ৈহেছ �ক এ�েচ�েবাৰত কাযকৰী
�
কৰা ে�িডংসমূহৰ
িন�ি�ৰ িন��িত িদয়া।অথাৎ,
� ি�য়ািৰং কেপােৰচেন
�
িন��ত
কেৰ েয �িতগৰাকী ে�তাই �য় কৰা িছিকউিৰ�টজ �া�
কিৰব আ� �িতগৰাকী িছিকউিৰ�টজ িবে�তাই েতওঁ ৰ �াৰা
িব�ী কৰা িছিকউিৰ�টজৰ বােব ধন �া� কিৰব।
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িডপ�জটৰীজ: িডপ�জটৰীজ ৈহেছ এেন �িত�ান িযেয়
িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ
িছিকউিৰ�টজ
িডেমেটিৰেয়লাইজড
/ইেল�িনক �পৰ ধাৰণ কেৰ আ� িবিনেয়াগকাৰীসকলক
েতওঁ েলাকৰ িডপ�জটৰী পা�ট� িচেপ�ৰ (িডিপ) মাধ�মত িডেমট
েসৱা �দান কেৰ। আমাৰ েদশত দুটা িডপ�জটৰী আেছ েযেন
েনচেনল িছিকউিৰ�টজ িডেপা�জটৰী িলিমেটড (এনএছিডএল)
আ� েচণ্ে�ল িডেপা�জটৰী চািভ�েচছ (ই��য়া) িলিমেটড
(িচএছিডএল)। �িতেটা িডেপা�জটৰীৰ অধীনত, প�ীভ��
িডপ�জটৰী পা�ট� িচেপ� (িডিপ) (েব�ৰ শাখাৰ দেৰ) থােক, িযেয়
িবিনেয়াগকাৰীসকলক িডেমট একাউ� েখালা আ� ৰ�ণ কৰা,
ে�য়াৰেবাৰ িডেমেটিৰেয়লাইজ কৰা আিদ িবিভ� েসৱা �দান
কেৰ।
�াইমাৰী আ� েচেক�াৰী মােক�টৰ কাম-কাজেবাৰ সু�ভােব
স�� কৰাৰ বােব মােক�ট ই�াৰিমিডেয়ৰীসকলৰ অংশ�হণ
���পূণ।� এই মােক�ট ই�াৰিমিডেয়ৰীসকেল িছিকউিৰ�টজ
�য়-িব�য়ৰ অড�াৰ কাযকৰী
�
কৰা, িছিকউিৰ�টজৰ েলনেদন
���য়াত সহায় কেৰ আ� িছিকউিৰ�টজৰ ে�িডঙৰ বােব
�াসি�ক তথ� �দান কেৰ। িকছ�মান ���পূণ � ই�াৰিমিডেয়ৰী
ৈহেছ �ক ে�াকাৰ, িডপ�জটৰী পা�ট� িচেপ�, মােচ�� েব�াৰ,
ে�য়াৰ আ� �ানা�ৰ এেজ�, প�ীয়ক ইত�ািদ। এেন সকেলা
ই�াৰিমিডেয়ৰী
েছিব-ত
প�ীভ��
হয়
আ�
িবিনেয়াগকাৰীসকলক সুৰি�ত কৰাৰ বােব িনধািৰত
�
িনয়ম পালন
কিৰব লােগ। েছিবৰ �াৰা
�ীকৃত
মােক�ট
ই�াৰিমিডেয়ৰীসকলৰ
তািলকা িন�িলিখত িলংকত পাব
পািৰ:https://www.sebi.gov.in।
িবিনেয়াগৰেমৗিলককথা
আপুিন িছিকউিৰ�টজ মােক�টত িবিনেয়াগ আৰ� কৰাৰ আগেত,
আপুিন আেপানাৰ িবিনেয়াগৰ ল��, উে�শ� আ� িবপদাশংকাৰ
িবষেয় বু�জব আ� িচনা� কিৰব লািগব (আপুিন িকমানিখিন
িবপদাশংকা ল'বৈল ই��ক)। �িতেটা িবিনেয়াগৰ িস�া�ই
আেপানাৰ আৱশ�কতা আ� �েয়াজনীয়তা �িতফিলত কিৰব
লােগ আ� আেপানাৰ বা��ত অ�ািধকাৰ অনুসিৰ েহাৱা উিচত।
উদাহৰণ ��েপ, আপুিন সুৰি�ত পণ�ত িবিনেয়াগ কিৰবৈল
ই��ক েন িযেয় আেপানাক সুি�ৰ লাভ �দান কিৰব, েন আপুিন
সামান� েবিছ িবপদাশংকা ল'ব িবচােৰ আ� আেপানাক অিধক
লাভ িদব পৰা পণ�ত িবিনেয়াগ কিৰব িবচােৰ। �িতেটা
িবিনেয়াগত েসই িবিনেয়াগৰ �াভািৱক মূল� পিৰৱত�নৰ আশংকা
থােক। উদাহৰণ ��েপ, অেটােমাবাইল উেদ�াগৰ ে�য়াৰত
িবিনেয়ােগ অেটােমাবাইল উেদ�াগৰ ৈসেত সংল� িবপদাশংকা
সি�িব� কিৰব (িব�ী বৃ�� বা �াস হ'ব পােৰ বা এটা ে��তৈক
আন এটা ে��ৰ গাড়ী েবিছ িব�ী হ'ব পােৰ ইত�ািদ)।
আপুিন আেপানাৰ ল�� িনধাৰণ
�
কৰাৰ িপছত আ� আেপানাৰ
িবপদাশংকাৰ স�াৱনা িচনা� কৰাৰ িপছত, অনু�হ কিৰ আপুিন
িবিনেয়াগ কিৰব িবচৰা পিৰমাণ আ� আপুিন িবিনেয়াগ কিৰব
িবচৰা সময়ৰ সময় িনধাৰণ
�
কৰক। িবপদাশংকা �হণ কৰাৰ
সামথ�� এগৰাকী িবিনেয়াগকাৰী ৈসেত আন এগৰাকী
িবিনেয়াগকাৰীৰ েবেলগ হয় আ� ল��ৰ লগেত িবিনেয়াগকাৰীৰ
বয়সৰ ওপৰেতা িনভ�ৰশীল হ'ব পােৰ।
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`

িবিনেয়াগকাৰীসকলকেতওঁ েলাকৰ
অিধকাৰ,
দািয়�,
িবিনেয়াগত
কিৰব
লগা
আ�
নলগাৰ
িবষেয়
ভালদেৰঅৱগতকিৰবলােগআ� এইনিথপ�েবাৰ েছিব
আ� �কএ�েচ� আ� িডপ�জটৰীৰ েৱবছাইটত উপল�।
িছিকউিৰ�টজ মােক�টৰ িবিনেয়াগত কিৰব লগা আ� নলগা
কথাসমূেহা এই পু��কাৰ পিৰিশ�-I-ত সংল� কৰা ৈহেছ।
ইয়াৰ উপিৰও, িবিনেয়াগকাৰী সকলৰ অিধকাৰ আ�
দায়ব�তাসমূহ এই পু��কাৰ পিৰিশ�-II-ত সংল� কৰা
ৈহেছ।

কিৰবলগা
কিৰবনলগা

িবিনেয়াগকাৰীসকেল েকা�ানী এটাৰ ে�য়াৰত িবিনেয়াগ
কৰাৰ আগেত অৱগত িস�া� েলাৱা উিচত।েতওঁ েলােক
েকা�ানীৰ ৈসেত স�িক�ত সকেলা তথ� ভালদেৰ পিঢ়ব
লােগ, েযেন েকা�ানীৰ ৈসেত স�িক�ত উে�াচন, ইয়াৰ
পিৰচালক, �ক�ৰ িবৱৰণ, িব�ীয় িবৱৰণ ইত�ািদ।এই
িবৱৰণেবাৰ �ক এ�েচ�ৰ েৱবছাইটত েপাৱা যায়।
িছিকউিৰ�টজ
মােক�টত
িবিনেয়াগ
কৰাৰ
বােব,
িবিনেয়াগকাৰীসকেল েছিবত প�ীভ�� িযেকােনা িবিনেয়াগ
পৰামশদাতাৰ
�
ওচৰৈল যাব পােৰ।েছিবত প�ীভ�� িবিনেয়াগ
পৰামশদাতাৰ
�
তািলকা িন�িলিখত িলংকত েপাৱা যাব পােৰ:
https://www.sebi.gov.in.
অৱেশ�, িবিনেয়াগকাৰীসকেল প�ীভ��হীন িবিনেয়াগ পৰামশৰ� পৰা অবা��ত িবিনেয়াগ পৰামশৰ�
িব�ে� সতক�তা �হণ কৰা উিচত।িবৱৰণৰ বােব, আপুিন এই পু��কাৰ পিৰিশ�-III চাব পােৰ।

৫
িছিকউিৰ�টজ মােক�টত িবিনেয়াগ কৰাৰ মুখ� িবপদাশংকাসমূহ
মােক�টৰ িবপদাশংকা বা �ণালীব � িবপদাশংকা: ই িছিকউিৰ�টজৰ সামি�ক �দশন�
আ� সাধাৰণ অথনীিতক
�
�ভািৱত কৰা কাৰকৰ বােব িবিনেয়ােগ স�ুখীন েহাৱা
িবপদাশংকাক বুজায়।
অ-�ণালীব�িবপদাশংকা:একিনিদ� �েকা�ানীবাউেদ�াগৰৈসেতসি�িব�থকািবপদাশং
কাকঅ-�ণালীব�িবপদাশংকািহচােপবণনাকিৰবপািৰ।
�
মু�া�ীিতৰ িবপদাশংকা :মু�া�ীিতৰ িবপদাশংকাক �য় �মতাৰ িবপদাশংকা বুিলও
েকাৱা হয়। ইয়াক এটা সুেযাগ িহচােপ িনধাৰণ
�
কৰা হয় েয এটা িবিনেয়াগৰ নগদ ধনৰ
মূল� ভিৱষ�েত মূল� �াস হ'ব িকয়েনা মু�া�ীিতৰ বােব ইয়াৰ �য় �মতা �াস হ'ব।
নগদীকৰণৰ িবপদাশংকা: িবিনেয়াগ এটা যেথ� �ততােৰ �য়-িব�ী কিৰব েনাৱািৰেল
নগদীকৰণৰ িবপদাশংকা উ�ৱ হয়।
ব�ৱসায়ৰ িবপদা শংকা:ই এই িবপদাশংকা েটা বুজায় েয েকা�ানী এটাৰ ব�ৱসায়
�ভািৱত হ'ব পােৰ বা িযেকােনা �িতকূল কাযকৰী,
�
বজাৰ বা িব�ীয় পিৰি�িতৰ বােব
ইয়াৰ �চালন ব� কিৰব পােৰ।
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অি�ৰতাৰ িবপদাশংকা:সময়ৰ ৈসেত েকা�ানীেবাৰৰ �কৰ মূল� তাৰতম� েহাৱাৰ ফলত
অি�ৰতাৰ িবপদাশংকা উ�ৱ হয়।
মু�াৰ িবপদাশংকা:ই িবেদশী মু�াৰ হাৰ বৃ�� েহাৱাৰ ফলত �িতৰ স�াৱ� িবপদাশংকাৰ
বুজায় যাক িবিনেয়াগকাৰী এগৰাকীেয় িবেদশী মু�াত িবিনেয়াগ কিৰেল বা িবেদশী মু�াত
ে�িডং িবিনেয়াগ কিৰেল ইয়াৰ স�ুখীন হ'ব পােৰ।

৬
িবপদাশ�া েকেনদেৰ �াস কিৰব?
িবিনেয়াগকাৰীসকেল িবিভ� উপােয়েৰ িবপদাশংকা �াস কৰাৰ েচ�া কিৰব পােৰ।স�দ আৱ�ন
ৈহেছ এক েকৗশল যাৰ েযােগেৰ এগৰাকী িবিনেয়াগকাৰীেয় িবিভ� েকা�ানী আ� স�দে�ণীত
েতওঁ েলাকৰ িবিনেয়াগৰ ৈবিচ��তা �েয়াগ কিৰ িবপদাশংকা �াস কিৰব পােৰ।

একাউ� েখালাৰ ���য়া

৭
িছিকউিৰ�টজ মােক�টত িবিনেয়াগৰ বােব �াক-�েয়াজনীয়তা
ইকুই�ট ে�য়াৰত িবিনেয়াগ কিৰবৈল, এগৰাকী িবিনেয়াগকাৰীেয় িতিনটা একাউ� খুিলব লািগব, েযেন:

েবংকএকাউ�

ে�িডংএকাউ�

িডেমটএকাউ�

েবংক একাউ�
এক �ীকৃিত�া� �ক এ�েচ�ৰ েছিবত প�ীভ�� �ক ে�াকাৰৰ ৈসেত ে�িডংএকাউ� বা ে�ািকং
একাউ�।এই একাউ�েটা �ক এ�েচ�ত িছিকউিৰ�টজ �য়-িব�য় কিৰবৈল ব�ৱহাৰ কৰা হয়।এটা
ে�িডংএকাউ� খুিলবৈল, আপুিন একাউ� েখালা �প� পূৰণ কিৰব লািগব আ� �া�িৰত 'আেপানাৰ
�াহকক জানক' (েকৱাইিচ)নিথপ� দািখল কিৰব লািগব।
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একাউ� েখালা �প� খন পূৰণ কেৰাঁেত িন�িলিখত সাৱধানতা েবাৰ লওঁ ক :
িবিভ� এ�েচ�ত ে�িডং কৰাৰ বােব পছ�েবাৰ েদখুৱাওেত আপুিন আেপানাৰ �া�ৰ কৰা
উিচত।
আপুিন আেপানাৰ একাউ�ৰ বােব �েযাজ�সকেলা মাচ�ল/িফ/ে�াকােৰজ সাৱধােন মন কিৰব
লােগ আ� েসইেবাৰৰ েৰকড� ৰািখব লােগ।
আপুিন ব�ৱসায় কিৰব িবচৰা খ�েবাৰ িচনা� কৰক (নগদ ধন, এফএ�অʼ, কােৰ��
েডিৰেভ�টভ বা আন িযেকােনা খ�)।েডিৰেভ�টভচত ে�িডং কৰাৰ বােব েডিৰেভ�টভ পণ�েবাৰ
বুজাৰ �েয়াজন।
যিদ আপুিন অিতিৰ� সুিবধা েযেন ৰািনং একাউ�ৰ সুিবধা, পাৱাৰ অৱ এটিণ � কাযকৰীকৰণ
�
আিদ �হণ কিৰব িবচােৰ, ভিৱষ�েত িযেকােনা িববাদ পিৰহাৰ কিৰবৈল আপুিন �ক ে�াকাৰক
িনিদ� � অনুেমাদন িদব লািগব।
আপুিন একাউ� েখালা �প�ত আেপানাৰ ইেমইল �ঠকনা আ� ম'বাইল ন�ৰ �দান কৰা
উিচত।ে�াকাৰ আ� �ক এ�েচে� আেপানাক আেপানাৰ বােব ���পূণ �ে�িডং আপেডটৰ
িবষেয় অৱগত ৰািখবৈল এই েযাগােযাগৰ িবৱৰণেবাৰ ব�ৱহাৰ কেৰ।
আপুিন আেপানাৰ েৰকড�ৰ বােব সদােয় একাউ� েখালা �প�ৰ �িতিলিপ এটা দাবী কৰা আ�
েলাৱা উিচত।

৮
একাউ� েখালাৰ ���য়া: 'আেপানাৰ �াহকক জানক' (েকৱাইিচ)���য়া
িডেমট / ে�িডং/ েব� একাউ� েখালাৰ সময়ত, আপুিন 'আেপানাৰ �াহকক জানক'(েকৱাইিচ)
নিথপ� দািখল কিৰব লািগব।েকৱাইিচ মােন িক আ� ই িকয় বাধ�তামূলক েসয়া আিম বু�জ লও
আহক।
মািন ল�ািৰং �িতেৰাধ আইন, ২০০২ আ� তাৰ অধীনত
িনধাৰণ
� কৰা িনয়মসমূহৰ অধীনত েকৱাইিচ বাধ�তামূলক।
িডেমট/ ে�িডং/ েব� একাউ� েখালাৰ সময়ত, �াহেক
পিৰচয় আ� �ঠকনাৰ �মাণ িহচােপ চৰকাৰীভােৱ ৈবধ
নিথপ� (অʼিভিড)দািখল কিৰব লািগব আ� এই
নিথপ�েবাৰ েকৱাইিচ আৱশ�কতাৰ অংশ।এগৰাকী
িবিনেয়াগকাৰীেয় �াসি�ক সমথনকাৰী
�
িনধািৰত
�
নিথপ�
েযেন েপনকাড�/ ইউএিডএআই-আধাৰ/ পাছেপাট� /
েভাটাৰ আইিড কাড�/�াইিভং লাইেচ� আিদৰ েযােগেৰ
েতওঁ ৰ পিৰচয় আ� �ঠকনা �িত�া কিৰব পােৰ।েকৱাইিচ
�প� দািখল কৰাৰ পাছত, এক অনন� েকৱাইিচ
িচনা�কৰণ ন�ৰ (েকআইএন) সৃ�� কৰা হয় আ�
এছএমএছ/ইেমইলৰ �াৰা �াহকক জেনাৱা হয়।
এছএমএছ ৈহেছ এবাৰ স�� কৰা ���য়া আ� সকেলা
ই�াৰিমিডেয়ৰীৰ ওপৰত ৈবধ।িছিকউিৰ�টজ মােক�টত
আন এগৰাকী ই�াৰিমিডেয়ৰীৰ ৈসেত একাউ� এটা
েখালেত আপুিন পুনৰ এেক ���য়া স�� কিৰব
নালােগ।

পিৰচয়প�

�মাণ

�ঠকনাৰ

১১

ই-েকৱাইিচ - িবিনেয়াগকাৰীসকেল ইউএিডএআই - আধাৰ/ িড�জলকাৰ ব�ৱহাৰ কিৰ ই-েকৱাইিচ
সুিবধা ব�ৱহাৰৰ মাধ�েমেৰ েকৱাইিচ ���য়া স�ূণ কিৰব
�
পােৰ।
ক ে�াকাৰৰ েৱবছাইটত একাউ� েখালাৰ িবৱৰণ/�প� অনলাইনত পূৰণ কৰক।
বাধ�তামূলক নিথপ�/িপঅʼএ (�ঠকনাৰ �মাণ) / িপঅʼআই-ৰ (পিৰচয়ৰ �মাণ) ে�ন
কৰা ছিব দািখল কৰক।
িভিডঅ' কলৰ �াৰা আইিপিভ (ইনপাচ�ন েভিৰিফেকচন ) ���য়া স�ূণ কৰক।
�
নিথখন িড�জেটিল�া�ৰ কৰক।
একাউ� স��য় ৈহ যাব।

আভাষ

- িন��ত কিৰব েয আপুিন �া�ৰ কৰাৰ আগেত সকেলােবাৰ নিথপ� পেঢ় আ� বু�জ পায়।
েকােনা খালী নিথত �া�ৰ নকিৰব।
- একাউ� েখালা িকটৰ পিৰিশ�ত উে�খ কিৰব লগা আ� কিৰব নলগােবাৰ সদায় চাব।
- আেপানাৰ একাউ�ত েহাৱা েলনেদন স�েক� এচএমএচ আ� ইেমইল সতক�তা �া�
কিৰবৈল েব�, িডপ�জটৰী পা�ট� িচেপ� আ� �ক ে�াকাৰৰ ৈসেত আেপানাৰ ম'বাইল ন�ৰ
আ� ইেমইল �ঠকনা প�ীয়ন কৰােটা িন��ত কৰক।

৯
েবিছক ছািভ�েছচ িডেমট একাউ�(িবএছিডএ)
েবিছক ছািভ�েছচ িডেমট একাউ�(িবএছিডএ)
েবিছক ছািভ�েছচ িডেমট একাউ� ৈহেছ এেন এক িডেমট একাউ� সুিবধা িযেটা েকৱল এটা িডেমট
একাউ� (সকেলা িডপ�জটৰী িমলাই) থকা ব���সকলক �দান কৰা হয় আ� িযেকােনা সময়েত
নন-েডব্ট িছিকউিৰ�টজ (েযেন ইকুই�ট) আ� েডব্ট িছিকউিৰ�টজৰ বােব িযেকােনা সময়েত ধাৰণ
মূল� ২ লাখ টকাতৈক অিধক নহয়।
িবএছিডএ-ৰ বােব বািষক
� ৰ�ণােব�ণ মাচ�লৰ(এএমিচ)গাঁথিন তলত উে�খ কৰা ৈহেছ:
িনৰাপ�াৰ �কাৰ

িনৰাপ�াৰ �কাৰ

িনৰাপ�াৰ �কাৰ

নন-েডব্ট
িছিকউিৰ�টজৰ বােব

৫০,০০০/- টকা পয�
�

েকােনা এএমিচ নাই

৫০,০০১ পৰা ২ ,০০,০০০/-

১০০/- টকা পয�
�

েডব্ট িছিকউিৰ�টজৰ
বােব

১,০০,০০০/- টকা পয�
�

েকােনা এএমিচ নাই

১,০০,০০১ পৰা ২ ,০০,০০০/-

১০০/- টকা পয�
�
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অনু�হ কিৰ এই স�ক�ত েশহতীয়া িনয়মৰ বােব েছিব বা সংি�� িডপ�জটৰীৰ েৱবছাইট পৰী�া
চাওক।
ওপেৰা� িতিনটা একাউ�ৰ এক সংযু�� (অথাৎ
� েব� একাউ�, িডেমট একাউ� আ� এটা ে�িডং
একাউ�) �ােয় "৩-ইন-১" একাউ� বুিল েকাৱা হয়।িবিনেয়াগকাৰী সকেল ওপেৰা� িতিনটা একাউ�
পৃথেক িবিভ� িডপ�জটৰী পা�ট� িচেপ�/ ে�াকাৰ/�িত�ানৰ ৈসেত খুিলব পােৰ বা েতওঁ েলােক এেকলেগ
িতিনটা একাউ� েখালাৰ সুিবধা �দান কৰা একক িডপ�জটৰী পা�ট� িচেপ� / ে�াকাৰ/�িত�ানৰ
ওচৰৈল যাব পােৰ।
েছিবত প�ীভ�� �ক দালাল আ� িডপ�জটৰী পা�ট� িচেপ�সকলৰ সূচী েছিব-ৰ আনু�ািনক েৱবছাইট
(www.sebi.gov.in) বা সংি�� �ক এ�েচ� বা িডপ�জটৰীৰ েৱবছাইটৰ পৰা েপাৱা যায়।

১০
পাৱাৰ অফ এটন�
পাৱাৰ অৱ এটিণ � ৈহেছ অিত ���পূণ � এক নিথ,
িকয়েনা ই আন কােৰাবাক আেপানাৰ একাউ� আ�
টকাৰ ওপৰত আেপানাৰ অিধকাৰ আ� �েৱশািধকাৰ
িদবৈল স�ম।িছিকউিৰ�টজ মােক�টত, �াহেক �ক
ে�াকাৰ আ� /বা িডপ�জটৰী পা�ট� িচেপ� সকলৰ
সপে� পাৱাৰ অৱ এটিণ(িপঅʼএ)কায
�
কৰী
�
কিৰব
পােৰ, িযেয় েতওঁ েলাকক েতওঁ ৰ িডেমট আ� েব�
একাউ� চলাবৈল কতৃ�
� দান কিৰব পােৰ যাৰ ফলত
ে�য়াৰৰ
আদান-�দান
কৰা
আ�
পু�ঁ জ
উিলওৱা/সুমুওৱাত সুিবধা হয়।েছিবৰ িনেদ� শনা
অনুসিৰ এক িনিদ� � পাৱাৰ অৱ এটিণ(িপঅʼএ)�াহেক
�
�ক ে�াকাৰ / িডপ�জটৰী পা�ট� িচেপ�সকলৰ সপে�
কাযকৰী
�
কিৰব পােৰ।
েছিবৰ িনেদ� শনা অনুসিৰ, পাৱাৰ অৱ এটিণ �া�ৰ
�
কৰা আ� জাৰী কৰােটা বাধ�তামূলক নহয়।পাৱাৰ
অৱ এটিণ � �া�ৰ কৰােটা স�ূণ � ৈবকি�ক আ� ে��ামূলক – যিদ আপুিন অনুভৱ কেৰ েয পাৱাৰ
অৱ এটিণ � �া�ৰ কৰােটা আেপানাৰ বােব উপেযাগী, আপুিন ইয়াত �া�ৰ কিৰব পােৰ।আপুিন
িযেকােনা সময়েত পাৱাৰ অৱ এটিণ �ত�াহাৰ
�
কিৰব পােৰ।
যিদ িপঅএ-ৰ অধীনত আেপানাৰ �াৰা অনুেমািদত েবাৰৰ বািহেৰ আন িযেকােনা কাৰণত, আেপানাৰ
একাউ�ত আেপানাৰ �ক ে�াকাৰৰ �াৰা ে�য়াৰ �ানা�ৰ কৰা হয়, আপুিন লেগলেগ িবষয়েটা
আেপানাৰ �কে�াকাৰৰ নজৰৈল আিনব লােগ।যিদ েতওঁ েলাকৰ পৰা েকােনা সঁহািৰ েপাৱা নাযায় বা
আপুিন সঁহািৰেটাত স�� নহয়, আপুিন লেগলেগ িবষয়েটা িডপ�জটৰী/ এ�েচ�ক জনাব লােগ।
যিদ আপুিন �ক ে�াকাৰ / িডেপা�জটৰী
পা�ট� িচেপ�ৰ
সপে�
পাৱাৰ
অৱ
এটিণ(িপঅʼএ)কায
�
কৰী
�
কিৰব িবচােৰ, েতে�
অনু�হ
কিৰ
েছিব/
�ক
এ�েচ�
/িডেপা�জটৰীসকলৰ
সংি��
আনু�ািনক
েৱবছাইটত উপল� িনেদ� শনােবাৰ চাওঁ ক।

িনেদ� শনা
https://www.sebi.gov.in/
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১১
মেনানয়ন
মেনানয়ন ৈহেছ এক সুিবধা িয এগৰাকী িবিনেয়াগকাৰীক
আন ব��� এগৰাকীক মেনানীত কিৰবৈল স�ম কেৰ,
িযেয় িবিনেয়াগকাৰীৰ মৃত��ৰ ে��ত েতওঁ ৰ �াৰা ধাৰ ণকৰা
িছিকউিৰ�টজ বা তাৰ িবেমাচনৰ পিৰমাণেটা (িমউচ�েৱল
ফা� ইউিনটৰ ে��ত) দাবী কিৰব পােৰ।

মই িছিকউিৰ�টজ মােক�টত েকেনদেৰ িবিনেয়াগ কিৰম?

১২
�াইমাৰী মােক�টৰ েযােগেৰ িবিনেয়াগ
েযিতয়া জাৰীকত�া েকা�ানীেয় ৰাজ�ৱা অফাৰৰ েযােগেৰ
সাধাৰণ জনসাধাৰণক ে�য়াৰ জাৰী কেৰ, আপুিন
�েয়াজনীয় আেবদন �প� দািখল কিৰ ে�য়াৰৰ বােব
আেবদন কিৰব পােৰ।িছিকউিৰ�টজ জাৰী কৰাৰ বােব,
জাৰীকত�া েকা�ানীেয় িকছ�মান িনয়ম, িনয়�ণ আিদ
অনুসৰণ কিৰব লােগ।িনধািৰত
�
িনয়ম আ� িনয়�ণ
অনুসিৰ ে�য়াৰেবাৰ আৱ�ন কৰা হ'ব।আৱ�ন কৰা
ে�য়াৰেবাৰ িডিপ-ৰ ৈসেত ৰখা আেবদনকাৰীৰ িডেমট
একাউ�ত জমা কৰা হ'ব।িছিকউিৰ�টজ আৱ�ন িডেমট
�পত কৰা হ'ব আ� িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ পাছত
েতওঁ েলাকক েভৗিতক ে�য়াৰৈল �পা�ৰ কৰাৰ িবক�
থািকব।ৰাজ�ৱা ইছ�� ব� েহাৱাৰ িপছত, ইছ��েটা ব� কৰাৰ
ছয়টা (০৬) কমিদনৰ
�
িভতৰত, আৱ�ন কৰা ে�য়াৰেবাৰ
�ীকৃিত�া� �ক এ�েচ�ত সূচীভ�� কৰা হয় য'ত
ে�য়াৰেবাৰৰ পৰৱত� ে�িডংহয়।
অনু�হ কিৰ মন কিৰব:
েছিবৰ েশহতীয়া িনেদ� শনা অনুসিৰ, আপুিন িছিকউিৰ�টজ েযেন েভৗিতক �প বা িডেমট �পত
ে�য়াৰৰ �মাণপ� ধাৰণ কিৰবৈল বাছিন কিৰব পােৰ। অৱেশ�, ০১ এি�ল, ২০১৯ তািৰখৰ পৰা,
িছিকউিৰ�টজেবাৰ েকৱল িডেমট �পত ধাৰণ কিৰেলেহ হ�া�ৰ কিৰব পািৰ। েসেয়েহ িডেমট
একাউ� এটা েখালা আ� সকেলা িছিকউিৰ�টজ িডেমট �পত ৰখােটােহ উিচত। যিদ ে�য়াৰেবাৰ
উ�ৰািধকাৰৰ েযােগেৰ েতওঁ েলাকৰ আইনী উ�ৰািধকাৰীৈল ে�ৰণ কিৰব লােগ েতেনহ'েল এই
িনয়ম �েযাজ� নহয়।
১৪

১৩
�াইমাৰী মােক�টত িবিনেয়াগৰ ���য়া
ৰাজ�ৱা ইছ��েটা জনসাধাৰণক জাৰী কৰাৰ বােব েখালা
থকা সময়েছাৱাত আপুিন আেবদন �প� এখন পূৰণ
কিৰ আ� মূল� পিৰেশাধ কিৰ েপানপট�য়াৈক েকা�ানী
এটাৰ ে�য়াৰ �য় কিৰব পােৰ।আেবদন �প�ত, আপুিন
আেপানাৰ িবৱৰণ পূৰণ কিৰব লািগব েযেন নাম, �ঠকনা,
আেবদন কৰা ে�য়াৰৰ সংখ�া, েব� একাউ�ৰ িবৱৰণ,
ে�য়াৰ জমা কিৰব লগা িডেমট একাউ�ৰ িবৱৰণ
ইত�ািদ।
েসই আই িপঅʼ-ত িবিনেয়াগ কিৰবৈল আ�হী
িবিনেয়াগকাৰীসকেল তাৰ িপছত অৱ�� কৰা টকাৰ
পিৰমাণৰ �াৰা সমিথত� আেবদন (এএছিবএ) আ� লগেত
এক পিৰেশাধ �ণালী িহচােপ ইউিনফাইড েপেম�
ই�াৰেফচ (ইউিপআই)ব�ৱহাৰ কিৰ ইয়াৰ বােব আেবদন
কিৰব পােৰ (পু��কাৰ েশষত িবতংভােৱ উে�খ কৰা
ৈহেছ)।তাৰিপছত িবিনেয়াগকাৰীসকেল আেবদন �প�
পূৰণ কিৰব লািগব আ� েতওঁ েলাকৰ অ�ািধকাৰ অনুসিৰ
েতওঁ েলাকক ে�য়াৰ আৱ�নৰ বােব আেবদন কিৰব
লািগব।িবিনেয়াগকাৰীেয় আেবদন কৰা ে�য়াৰেবাৰৰ
মূল�, তাৰিপছত িবিনেয়াগকাৰীৰ েব� একাউ�ত
অৱ�� ৈহ যায়।আইিপঅʼএটা সূচীভ�� কৰাৰ স�ূণ �
���য়ােটাৰ বােব ইছ��েটা ব� েহাৱাৰ পৰা ছয়টা (০৬)
কম � িদন লােগ।িযসকল িবিনেয়াগকাৰীক ে�য়াৰ জাৰী
কৰা হয়, েতওঁ েলাকৰ িডেমট একাউ�ত ে�য়াৰ জমা হয়
আ� ইয়াৰ বােব পু�ঁ জ েতওঁ েলাকৰ েব� একাউ�ৰ পৰা
কত�ন কৰা হয়।যিদ ে�য়াৰ আৱ�ন কৰা নহয়,
আেবদনকাৰী িবিনেয়াগকাৰীৰ েব� একাউ�ত অৱ��
কৰা পু�ঁ জেবাৰ পৰৱত� ব�ৱহাৰৰ বােব মুকিল কৰা হয়।

৬ িদন

সতক�বাণী:
- েকা�ানী এটাৰ ে�য়াৰত িবিনেয়াগ কৰাৰ আগেত হাতপুিথ/ �াথিমক হাতপুিথ/ অফাৰ
নিথেবাৰ ভালদেৰ পঢ়ক।
- ৰাজ�ৱা ইছ��ত ে�য়াৰৰ বােব আেবদন কেৰােত ে�য়াৰৰ মূল� আ� পিৰমাণৰ িবষেয় উিচত
সতক�তা লব।
- আপুিন ে�য়াৰৰ বােব িয মূল�ত আেবদন কিৰিছল তাৰ েটাকা ৰািখব।
মােক�টৰ অনুভূিতৰ আধাৰত িবিনেয়াগ নকিৰব, েকা�ানী আ� ইয়াৰ িব�ীয় অৱ�াৰ িবষেয়
িবে�ষণ কিৰব আ� স�িতভভােৱ িবিনেয়াগ কিৰব।
১৫

১৪
অৱ�� কৰা টকাৰ পিৰমাণৰ �াৰা সমিথত� আেবদন(এএছিবএ)
িবিনেয়াগকাৰীসকেল এিতয়া এএছিবএ-ৰ েযােগেৰ
আইিপঅʼ-ত িছিকউিৰ�টজৰ বােব আেবদন কিৰব
পােৰ।(এএছিবএ)-ত, িবিনেয়াগকাৰীেয় আেবদন কৰা
ে�য়াৰৰ মূল�ৰ পিৰমাণৈলেক ধন অৱ�� কৰা হয়,
িক� ই আৱ�ন েনােহাৱাৈলেক আেপানাৰ একাউ�ত
থােক।ে�য়াৰ আিদ আৱ�ন কৰাৰ িপছত, আেপানাৰ
একাউ�ৰ পৰা �েয়াজনীয় টকাৰ পিৰমাণ কত�ন কৰা
হয়।অৱ�� টকাৰ পিৰমাণৰ বােব সুত উপাজ�ন
অব�াহত থােক আ� আৱ�ন নকিৰেল ঘূৰাই িদয়াৰ
েকােনা �েয়াজন নাই।েসেয়েহ, আইিপঅʼ-ত আেবদন
কৰাৰ বােব এখন েচক ে�ৰণ কৰাৰ সলিন আপুিন
এিতয়া অৱ�� কৰা টকাৰ পিৰমাণৰ �াৰা সমিথত�
আেবদন (এএছিবএ)েযােগেৰ আেবদন কিৰব পােৰ
িযেটা সং�হকাৰী েব� িনিদ� � শাখাৰ �াৰা এই সুিবধা
�দান কৰা হয়।এই েব�েবাৰৰ তািলকা েছিব-ৰ
েৱবছাইটত উপল�।িবিনেয়াগকাৰীসকেল এিতয়া
পিৰেশাধ �ণালী িহচােপ ইউিনফাইড েপেম�
ই�াৰেফচ (ইউিপআই) ব�ৱহাৰ কিৰ আইিপও ত
িবিনেয়াগ কিৰব পােৰ।ইউিপআই ব�ৱহাৰ কিৰ
িবিনেয়াগ কৰাৰ ���য়ােটা পিৰিশ�-IV-ত বণনা
� কৰা
ৈহেছ।

১৫
েচেক�াৰী মােক�টৰ েযােগেৰ িবিনেয়াগ
আপুিন এক �ীকৃিত �া� �ক এ�েচ�ৰ �ক ে�াকাৰৰ
ৈসেত ে�িডং/ে�ািকংএকাউ� এটা েখালাৰ পাছত,
আপুিন �ক এ�েচ�ত �ক ে�াকাৰৰ েযােগেৰ
েকা�ানী এটাৰ ে�য়াৰ �য়-িব�য় কিৰব পােৰ।
আপুিন ে�াকাৰৰ েৱবছাইট, ে�াকাৰৰ ম'বাইল ে�িডং
এ�ৰ েযােগেৰ, কল এ� ে�ড সুিবধা ব�ৱহাৰ কিৰ
েফােনেৰ, শাৰীিৰকভােৱ ে�াকাৰৰ কায�ালয়ৈল
�
ৈগ বা
�ক ে�াকাৰৰ কতৃ�
� শীল ব���ৰ �াৰা অনলাইন ে�িডং
একাউ� ব�ৱহাৰ কিৰ আেপানাৰ ে�াকাৰৰ েযােগেৰ
িছিকউিৰ�টজ �য়-িব�য়ৰ অড�াৰ িদব পােৰ।

১৬

`
`
`

`

`

`

`

`

অড�াৰিদয়াৰেমাড:

ম'বাইলে�িডং
এ�
েফা েন েৰ অ ড�া ৰ
িদয়ক

অনলাইনে�িডং
এ�
এ�েচ�ত�
কিকনক

ে�াকাৰকব���গত
ভােবঅড�াৰিদ

সতক�বাণী:
- ে�য়াৰ �য়-িব�য় েকৱল েছিবত প�ীভ�� �ক ে�াকাৰ বা কতৃ�
� শীল ব���ৰ েযােগেৰ কিৰব
লােগ।
- েচেক�াৰী মােক�টত ে�িডং কৰাৰ সময়ত সদায় আপুিন ে�াকাৰক �দান কৰা অড�াৰৰ েৰকড�
ৰািখব।

১৬
ে�িডংৰ িদন আ� ে�ড আ� িন�ি� চ�

�ক এ�েচ�তে�িডংস�াহৰসকেলা িদনেত হয় (�ক
এ�েচ�ৰ �াৰােঘাষণাকৰাশিনবাৰ, েদওবাৰ আ� ছ��ট
িদনৰ
বািহেৰ )।ে�য়াৰ
�য়ৰ
ে��ত,
আপুিনসংি��িন�ি�ৰ বােবেপ-ইন িদনৰ আগেত
আেপানাৰ �কে�াকাৰৰেব�একাউ�তপিৰেশাধ কিৰব
লািগব (আেপানাৰ�য়অড�াৰেটাসফলতােৰ স�াদন কৰা
েহাৱা বুিল ে�াকাৰৰ পৰা িন��িত�া� কৰাৰ যথাস�ৱ
�ঠক পাছত)।এেকদেৰ, ে�য়াৰ িব�ীৰ ে��ত, আপুিন
সংি��িন�ি�ৰবােবেপ-ইনিদনৰ
আগেত
ে�াকাৰৰ
িডেমট একাউ�ত ে�য়াৰেবাৰ হ�া�ৰকিৰবলািগব।

েপ-ইন িদন আ� েপ-আউট িদন িকমান? েপ-ইন িদনেটা ৈহেছ েসই িদনেটা িযিদনা ে�াকােৰ এ�েচ�ৰ
ি�য়ািৰং কেপােৰচনৈল
�
পিৰেশাধ বা িছিকউিৰ�টজ হ�া�ৰ কিৰব।েপ-আউট িদনেটা ৈহেছ েযিতয়া ি�য়ািৰং
কেপােৰচেন
�
ে�াকাৰক পিৰেশাধ বা িছিকউিৰ�টজ হ�া�ৰ কেৰ।িন�ি� চ� হ'ল এি�ল ০১, ২০০২-ৰ পৰা
�েযাজ� েহাৱাৈক �ট+২ েৰািলং িন�ি�ৰ িভি�। (য'ত �ট মােন ে�িডংৰ িদনেটা বুজায়) উদাহৰণ��েপ,
েসামবােৰ কৰা ে�িডংেবাৰ সাধাৰণেত পৰৱত� বুধবােৰ িন�ি� কৰা হয়।

১৭

(ে�িডং িদনৰ পৰা ২ টা কমিদন
�
িবেবচনা কিৰ)।�ক এ�েচে� িন��ত কেৰ েয ধন আ� িছিকউিৰ�টজ ৰ
েপ-ইন আ� েপ-আউট�ট+২িদনত স�� কৰা হয়।

ধন/িছিকউিৰ�টজৰ েপ-ইন ৈহেছ ে�াকাৰৰ একাউ�ৰ পৰা ধন
/িছিকউিৰ�টজ এ�েচ�ৰ একাউ�ৈল �ানা�ৰ কৰা।

েপ-আউট: ধন/িছিকউিৰ�টজৰ েপ-আউট ৈহেছ এ�েচ�ৰ
একাউ�ৰ পৰা ে�াকাৰৰ একাউ�ৈল ধন /িছিকউিৰ�টজ �ানা�ৰ
কৰা।

সতক�বাণী:
- আপুিন সদায় ে�িডং িন�ি� চ�ৰ েপ-ইন তািৰখৰ আগেত যথা�েম আেপানাৰ েব�/ িডেমট
একাউ�ত পযা�ধন/িছিকউিৰ�টজ
�
থকােটা িন��ত কিৰব।
- িন�ি�ৰ বােব পযা�
� ধন/িছিকউিৰ�টজ উপল� নহ'েল জিৰমনা আদায় কৰা হ'ব পােৰ আ�
িবিনেয়াগকাৰীৰ অিধক �িত হ'ব পােৰ।

১৭
চ��� েটাকা
চ��� েটাকা ৈহেছ �ক ে�াকােৰ কৰা ে�িডঙৰ এক �মাণ।ই
ৈহেছএক আইনী নিথ য'ত �য়-িব�য় কৰা িছিকউিৰ�টজ,
ে�েডড মূল�, ে�িডং কৰাৰ সময়, ে�াকােৰজ আিদ
েলনেদনৰ িবৱৰণ থােক। চ��� েটাকােবাৰেভৗিতক�পতবা
ইেল�িনক �পত জাৰী কিৰব পািৰ। যিদআ পুিন ইেল�িনক
চ���েটাকা এটা বাছিন কেৰ, আেপানাৰই েমইল আইিডৰ
িবৱৰণৰ ৈসেত �ক ে�াকাৰক এক িনিদ� � কতৃ�
� �দান কিৰব
লািগব।এেন ইেল�িনক চ���েটাকা েবাৰ িড�জেটলভােৱ
�া�িৰত, এন��� কৰা হ'ব আ� অনিধকাৰ হ�ে�প
কিৰব েনাৱািৰ।এেন চ���েটাকা েবাৰ ভিৱষ�তৰ �েয়াজনৰ
বােব িবিনেয়াগকাৰীেয় সংৰ�ণ কৰা উিচত।এইেবাৰৰ যেথ�
��� আেছ, িবেশষৈক যিদ িপছত েকােনা িববাদ উ�ৱ হয়
।

১৮

সতক�বাণী:
- ে�িডং কাযকৰী
�
েহাৱাৰ ২৪ ঘ�াৰ িভতৰত ে�াকােৰ চ���েটাকা জাৰী কিৰব।চ���েটাকাত েকােনা
িবসংগিত হ'েল, িবিনেয়াগকাৰীেয় লেগলেগ �ক ে�াকাৰক িবষয়েটা জনাব লােগ।
- আপুিন ৰখা েৰকড�েবাৰ সদায় পুনৰ পৰী�া কিৰব, চ���েটাকাত উে�খ কৰা িবৱৰণৰ ৈসেত মােক�টত
অড�াৰ িদয়াৰ সময়ত।িযেকােনা িবসংগিতৰ ে��ত, লেগলেগ আেপানাৰ ে�াকাৰৰ ৈসেত েযাগােযাগ
কৰক।

�াহকৰ অড�াৰৰ েৰকড� :
�ক ে�াকাৰ সকেল �াহকৰ ে�িডং কাযকৰী
�
কিৰব লািগব এেন অড�াৰ
�াহেক িদয়াৰ �মাণ ৰখাৰ িপছতেহ, িযেটা অন�ান�েবাৰৰ লগেত
িন�িলিখতেবাৰৰ �পত হ'ব পােৰ:
- �াহকৰ �াৰা িলিখত আ� �া�িৰত েভৗিতক েৰকড� ,
- েটিলেফান েৰকিড�ং ,
- অনুেমািদত ইেমইল আইিডৰ পৰা ইেমইল,
- ই�াৰেনট েলনেদনৰ বােব লগ,
- ম'বাইল েফানৰ মাধ�মত বাত�াৰ েৰকড� ,
- আন িযেকােনা আইনীভােৱ িন�পণেযাগ� েৰকড�।

১৮
িবিনেয়াগকাৰীসকলৈল এছএমএছ আ� ইেমইল সতক�তা
িবিনেয়াগকাৰীসকেল এছএমএছ আ� ইেমইল
সতক�তা সুিবধা বাছিন কিৰব পােৰ, যাৰ েযােগেৰ
েতওঁ েলােক েতওঁ েলাকৰ ে�িডং আ� িডেমট
একাউ�ত হ'ব লগা িযেকােনা ে�িডং/েলনেদনৰ
িবৱৰণ িবনামূলীয়াৈক এছএমএছ আ� ইেমইল
সতক�তা �া� কিৰব।এই সুিবধা �া� কিৰবৈল,
িবিনেয়াগকাৰীসকেল িন��ত কিৰব লােগ েয
েতওঁ েলােক ম'বাইল ন�ৰ আ� ইেমইল আইিড
েতওঁ েলাকৰ
�ক
ে�াকাৰ
আ�
িডপ�জটৰী
পা�ট� িচেপ�সকলৰ ৈসেত সহভাগ কেৰ আ�
িনয়মীয়াৈক উ�ীত কেৰ।

১৯

১৯
ৰািনং একাউ� অনুেমাদন
�াভািৱক অৱ�াত, এগৰাকী ে�াকােৰ েলনেদনৰ
(�য়-িব�য়) িন�ি� ধন/িছিকউিৰ�টজ পিৰেশাধৰ ২৪
ঘ�াৰ িভতৰত কিৰব লািগব।অৱেশ�, যিদ আপুিন �ক
এ�েচ�ত িনয়মীয়াৈক ে�য়াৰ ে�ড কেৰ, আপুিন �ক
ে�াকাৰক এক ৰািনং একাউ� বজাই ৰািখবৈল
িবেশষভােৱ কতৃ�
� দান কিৰব পােৰ, য'তআেপানাৰ
ে�য়াৰ বাধন, িযেটােৱই হওক, �ক ে�াকাৰৰ এক পৃথক
একাউ�ত ৰখাহ 'ব।
ৰািনং একাউে� িছিকউিৰ�টজ েলনেদন কৰােটা সহজ
কেৰ, য'ত �ক ে�াকাৰৰ ৈসেত ৰািনং একাউ�ত ৰখা
ে�য়াৰ বাধন ভিৱষ�ত েলনেদনৰ িন�ি�ৰ দায়ব�তাৰ
বােবিমলাইেলাৱাহয়।

ৰািনং একাউ�ৰ অনুেমাদন ে��ামূলক আ� ই সঘনাই িছিকউিৰ�টজ �য়-িব�য় কৰা
িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ বােব সুিবধাজনক।ৰািনংএকাউ� অনুেমাদন তািৰখ যু� হয় আ� িযেকােনা
সময়েত �ত�াহাৰ েযাগ� হয়।ধন আ� িছিকউিৰ�টজৰ �কৃত িন�ি� ে�াকাৰৰ �াৰা কৰা হ'ব,
িবিনেয়াগকাৰীসকেল বাছিন কৰা অনুসিৰ কেমও ৩০িদন বা ৯০িদনত এবাৰ।

২০
ে�ড �মাণীকৰণ
এ�েচ�ৰ েৱবছাইটত ে�ড �মাণীকৰণ
মিডউল ৈহেছ আেপানাৰ একাউ�ত কাযকৰী
�
কৰা ে�ড �মাণীকৰণ কৰাৰ বােব এক অিত
সৰল সঁজিু ল।ে�ডৰ তথ� �ট+১ িদনত
উপল�হ'ব।

২০

২১
মা�জ�ন মািন িক?
মা�জ�ন মািন এ�েচ�/ ি�য়ািৰং কেপােৰচেন
�
িনধাৰণ
�
কেৰ আ� ে�াকাৰৰ �াৰা েতওঁ েলাকৰ পে� ে�িডং কৰাৰ
আগেত িবিনেয়াগকাৰীৰ পৰা সং�হ কৰা হয়।
িবিনেয়াগকাৰীৰ �াৰা �য় কৰা ে�ডৰ ধন পিৰেশাধ নকৰা
বা িব�ী কৰা িছিকউিৰ�টজ হ�া�ৰ নকৰাৰ িবপদাশংকা
�াস কিৰবৈল মা�জ�ন মািন সং�হ কৰা হয়। মা�জ�ন মািন
নগদ ধন বা িছিকউিৰ�টজ বা নগদ সমত� ল�, অথাৎ
�
িফ�ড িডপ�জট, েব� েগৰাি�, িমউচ�েৱল ফা�ৰ
ইউিনট, চৰকাৰী িছিকউিৰ�টজ আ� ে�জাৰী িবলৰ
জিৰয়েত িডেমট �পত �দানকিৰবপািৰ।
০১ েছে��ৰ, ২০২০-ৰ পৰা �েয়াজ� েহাৱাৈক িবিনেয়াগকাৰীেয় (�ােয়�) েকৱল "িছিকউিৰ�টজ" �পত
মা�জ�ন �দান কিৰব পােৰ �কে�াকাৰৰ িবেশষভােৱ িনধািৰত
�
িডেমট একাউ�ৰ সপে� আমানত �দান কিৰ।
আগতীয়া েপ-ইন: যিদ িবিনেয়াগকাৰীেয় মা�জ�ন পিৰেশাধৰ পৰা অব�াহিত �া� কিৰব িবচােৰ, িবিনেয়াগকাৰীেয়
"আগতীয়া েপ-ইন" সুিবধা ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ য'ত ধন পিৰেশাধ/ ে�য়াৰ হ�া�ৰ ে�াকাৰক কৰা হ'ব েপ-ইন
তািৰখ বা ে�াকােৰ িনধাৰণ
� কৰা সময়/তািৰখ অনুসিৰ।

২২
�ক ে�াকাৰ আ� িডপ�জটৰী পা�ট� িচেপ�ৰপৰা একাউ�ৰ িববৃিত
আপুিন আেপানাৰ �াৰা কৰা েলনেদন স�েক� ে�াকাৰ
আ� িডপ�জটৰীৰ পৰা িনয়মীয়া িভি�ত মািহলী
�িতেবদন, িতিনমহীয়া �িতেবদন আিদ িবনামূলীয়াৈক
�া� কৰাৰ বােব অিধকাৰী।িডপ�জটৰী আ� �ক
এ�েচে�, আেপানাৰ একাউ�ত েলনেদনৰ িবষেয়
আেপানাক প�ীভ�� ম'বাইল ন�ৰ বা ইেমইল
আইিড-তজনাব।
যিদ আপুিন বাত�ােটা বু�জ নাপায়, েব�, িডপ�জটৰী, িডপ�জটৰী পা�ট� িচেপ�, আেপানাৰ �ক এ�েচ�,
ে�াকাৰৰ কৰা িবষয়েটা বুিল লওক বা সহায়তাৰ বােব েছিবৰ িবনামূলীয়া েহ�লাইনত কল কৰক।আেপানাৰ
েযাগােযাগৰ িবৱৰণেবাৰ মধ��তাকাৰীসকলৰ ওচৰত উ�ীত কিৰ ৰািখব যােত আপুিন সময়মেত সতক�তা আ�
একাউ� িববৃিতেবাৰ পায়।যিদ আপুিন এেন �িতেবদন �া� নকেৰ, আপুিন িবষয়েটা �াসি�ক �িত�ানেটাক
জনাবই লািগব।
আপুিন আেপানাৰ �ক ে�াকাৰৰ পৰা �িতবছৰৰ ৩১ মাচ� তািৰখৰ িহচাপত পু�ঁ জ আ� িছিকউিৰ�টজ ৰেব
েল�ৰ িববৃিত �া� কিৰবৈল অিধকাৰী।

২১

২৩
এক��ত একাউ� িববৃিত (িচএএছ)
এক��তএকাউ�
িববৃিত
(িচএএছ)ৈহেছএক
একক/এক��ত একাউ� িববৃিতিযিডেমট একাউ�ত
থকা সকেলা িমউচ�েৱল ফা� আ� লগেত অন�ান�
িছিকউিৰ�টজৰ ে��ত একমাহত িবিনেয়াগকাৰীেয় কৰা
েলনেদনৰ িবৱৰণ েদখুওৱা হয়।আেপানাৰ িচএএছ �া�
কিৰবৈল, আপুিন আেপানাৰ �ক ে�াকাৰ/ িডেপা�জটৰী
পা�ট� িচেপ�ক আেপানাৰ েপন কাড� ন�ৰ জেনাৱা
উিচত।

IDENTITY CARD
ID: ১২৩৪৫৬৭৮৯১২৩৪৫৬৭৮
Name:
NAME SURNAME
Adress:
১২৩ ANYWERE STREET
CITY, ১২৩৪৫-৮৭৫.
Phone:
+৫৫৮১৪৮৭৮৯৮

Expedition Date:
০০/০০/০০
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২৪
েডিৰেভ�টভচ মােক�ট
েডিৰেভ�টভচৈহেছএক িব�ীয় সঁজিু ল িযেয় এক অ�িনিহত
�
িছিকউিৰ�টজ বা িব�ীয় সঁজিু লৰপৰােসইেবাৰৰমূল��া�কেৰ।
অ�িনিহত
�
পণ� েবাৰ ইকুই�ট, কম'িড�ট, মু�াআিদহ'বপােৰ।
েডিৰেভ�টভচেবাৰ
�াথিমকভােৱ
িবিনেয়াগকাৰী
সকেল
েতওঁ েলাকৰ ি�িত েলাকচানমু� (েহ�জং) কৰা আ� মূল� ৰ
িবপদাশংকা �াস কৰাৰ বােব ব�ৱহাৰ কেৰ।েহ�জং ৈহেছ মূলতঃএ
ক িব প দা শং কা ব� ৱ �া প না েকৗ শ ল য ' ত িব িন েয়া গ কা ৰী স ক েল
িযেকােনা �িতকূল মূল�উঠা-নমাৰিবপদাশংকা�াসকিৰবৈল
েকৗশলগতভােৱ ইন�্রুেম�েবাৰত িবিনেয়াগকেৰ।

`

েডিৰেভ�টভচেবাৰত অংশ�হণকাৰী সকল েহজাৰ, ে�কুেলটৰ আ� মেনানীত িবচাৰক হ'ব পােৰ আ� িবিভ�
পিৰি�িতত িবিভ� ভূ িমকা পালন কিৰব পােৰ।
িফউচাচ� আ� অপচনচ, বা সাধাৰণেত যাক এফএ�অʼ খ� বুিল েকাৱা হয়, িছিকউিৰ�টজ বজাৰৰ
েডিৰেভ�টভচ খ�ৰ এক অত�াৱশ�কীয় অংশ।িফউচাচ� আ� অপচনচ ৈহেছ দুটা পৃথক �কাৰৰ
েডিৰেভ�টভচ।
িফউচাৰ চ��� ৈহেছ ভিৱষ�তৰ তািৰখত পূবিনধ
� ািৰত
�
মূল�ত এক অ�িনিহত
�
পণ� �য়-িব�য় কৰাৰ একমানক
এ�েচ� ে�েডড চ���।
অপচনচ চ��� ৈহেছ এক িব�ীয় সঁজিু ল িয িবক�েটাৰ ে�তাক অপচনৰ অিধকাৰ �দান কেৰ িক� এক
পূবিনধ
� ািৰত
�
তািৰখ আ� মূল�ত অপচনেটা ব�ৱহাৰ কৰাৰ দায়ব� নহয়।কল অপচন এটাৰ �াৰা অ�িনিহত
�
িছিকউিৰ�ট �য় কৰাৰ অিধকাৰ িদয়া হয় আ� এটা পুট অপচেন অ�িনিহত
�
িছিকউিৰ�ট িব�ী কৰাৰ অিধকাৰ
�দান কেৰ।িবিনেয়াগকাৰীসকেল অপচনচ চ��� এটা �য় কিৰেল ি�িময়াম আদায় কৰা হয়।

২২

অনু�হ কিৰ মন কিৰব েয েডিৰেভ�টছেবাৰ উ�িবপদাশংকাযু� পণ� আ� �ধানৈক েহ�জংৰ
উে�েশ� ব�ৱহাৰ কৰা হয়।িৰেটইল িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ বােব এয়া অনুেমািদত নহয়।

িমউচ�েৱল ফা� আ� ETF

২৫
িমউচ�েৱল ফা�
িমউচ�েৱল ফাে� ব� িবিনেয়াগকাৰীৰ পৰা ধন এক��ত
কেৰ আ� েসই ধন �ক, ব�, চট� টাম � মািন-মােক�ট
ইন�্রুেম�, অন�ান� িছিকউিৰ�টজ বা স�ি� বা এই
িবিনেয়াগেবাৰৰ িকছ�মান সংযু��ত িবিনেয়াগ কেৰ।
িযেকােনা আঁচিন আৰ� কৰাৰ আগেত সকেলা
িমউচ�েৱল ফা� েছিব-ৰ ওচৰত প�ীয়ন কিৰব লািগব।
িমউচ�েৱলফা�আঁচিনৰ উে�শ�ৰ ওপৰত আধািৰত কিৰ
িবিভ� ে�ণীত িমউচ�েৱলফা�সমূহে�ণীব� কিৰব
পািৰ।আঁচিনেবাৰ িবিভ� �কাৰৰ িবিন েয়াগকাৰীৰ
�েয়াজনীয়তামনত ৰািখ ��ত কৰা হয় - িবপদাশংকা
েনােলাৱা িবিনেয়াগকাৰী (মূলতঃ এক �কাৰৰৰ�ণশীল
িবিনেয়াগকাৰী িযেয় উ� িবপদাশংকা লব িনিবচােৰ ),
মধ�মীয়ািবিনেয়াগকাৰী (িকছ� পিৰমাণৰ িবপদাশংকা
ল'ব পৰা িবিনেয়াগকাৰী ) আ� আ�াসী িবিনেয়াগকাৰী
(িযসকেল েবিছ লাভ িবচািৰ েবিছ িবপদাশংকা ল'বৈল
ই��ক)।

িমউচ�েৱল ফা�ৰ ে�ণীব�কৰণ: িমউচ�েৱল ফা�েবাৰ এিতয়া তলত উে�খ কৰা পাঁচটা িবস্তৃত �কাৰৰ
আঁচিনত ে�ণীব� কৰা ৈহেছ:

ইকুই�ট আঁচিন: িমউচ�েৱল ফা� িযেবােৰ �ধানৈক �ক/ইকুই�টছত িবিনেয়াগ কেৰ।
েডব্ট আঁচিন: িমউচ�েৱল ফা� িযেবােৰ �ধানৈক ব� আ� ে�জাৰী িবলৰ দেৰ সুি�ৰ উপাজ�নৰ
িছিকউিৰ�টজত িবিনেয়াগ কেৰ।
হাইি�ড আঁচিন:িমউচ�েৱল ফা� িযেবােৰ দুই বা তেতািধক স�দ ে�ণী েযেন ইকুই�ট, ি�ৰ
উপাজ�ন , নগদ ধন আিদত িবিনেয়াগ কেৰ।
ছলুচন অিভমুখী আঁচিন: িমউচ�েৱল ফা� আঁচিন িযেবােৰ অৱসৰ আ� স�ানৰ পিৰক�না আিদ
কৰা ব���সকলৰ ল�� অনুসিৰ িবিনেয়াগ কেৰ।
অন�ান� আঁচিন: ইনেড� ফা�, েচ�েৰল ফা� আিদৰ দেৰ আন সকেলা আঁচিন।

২৩

২৬
িমউচ�েৱল ফা�ত েকেনদেৰ িবিনেয়াগ কিৰব?
িমউচ�েৱল ফাে� সাধাৰণেত বাতিৰ কাকতত িব�াপনেযােগ নত� ন আঁচিন আৰ� কৰাৰ তািৰখ �কাশ কিৰ
সূচনা কেৰ। িবিনেয়াগকাৰীসকেল �েয়াজনীয় তথ� আ� আেবদন �-প�ৰ বােব েদশজুিৰ িবয়িপ থকা
িমউচ�েৱল ফা�ৰ এেজ� আ� িবতৰকৰ ৈসেতও েযাগােযাগ কিৰব পােৰ। িমউচ�েৱল ফা�ত িবিনেয়াগ
কেৰােত, িবিনেয়াগকাৰীসকেল �থেম েতওঁ েলাকৰ েকৱাইিচ ���য়া স�ূণ � কিৰব লািগব। এগৰাকী
িবিনেয়াগকাৰীেয় হয় ফা�ৰ শাখাত বা প�ীয়কৰ কায�ালয়ত
�
েভৗিতক েকৱাইিচ কিৰব পােৰ। ইয়াৰ সলিন,
ব��� এগৰাকীেয় েতওঁ ৰ আধাৰ কাড� আ� েতওঁ ৰ েপন কাড� ন�ৰ ব�ৱহাৰ কিৰ ই-েকৱাইিচকিৰব পােৰ।
েকৱাইিচ ���য়া স�ূণ � েহাৱাৰ িপছত, িবিনেয়াগকাৰীেয় িবিনেয়াগ কিৰব িবচৰা আঁচিনখনৰ ওপৰত িস�া�
ল'ব লািগব। এই িস�া�েটা িবপদাশংকা আ� িব�ীয় ল��ৰ ওপৰত আধািৰত। েযিতয়া িবিনেয়াগকাৰীেয়
িমউচ�েৱল ফা� আঁচিনখন বাছিন কেৰ, েতওঁ েসই সংি�� আঁচিনত িবিনেয়াগ কৰাৰ বােব �েয়াজনীয় আেবদন
�-প� পূৰণ কিৰব লািগব। িমউচ�েৱল ফা� �-প�েবাৰ এেজ� আ� িবতৰকৰ েযােগেৰ জমা কিৰব পািৰ িয
এেন েসৱা �দান কেৰ বা েপানপট�য়াৈক এমএফ-ৰ ওচৰত জমা কিৰব পািৰ। আেবদন �-প�� পূৰণ কেৰাঁেত,
এজন িবিনেয়াগকাৰীেয় েতওঁ ৰ নাম, �ঠকনা, আেবদন কৰা ইউিনটৰ সংখ�া আ� �েয়াজন অনুসিৰ এেন
অন�ান� তথ� আেবদন �-প�ত ��ৈক উে�খ কিৰব লািগব। েতওঁ েতওঁ ৰ েব� একাউ� ন�ৰ িদবই লািগব
যােত িডিভেড� বা পুনঃ�য়ৰ উে�েশ� িমউচ�েৱল ফাে� ভিৱষ�তৰ তািৰখত জাৰী কৰা িযেকােনা েচক/�া�ৰ
ধন �তাৰণামূলকভােব উিলয়াই িনয়ােটা এৰাব পৰা যায়। ভিৱষ�েত �ঠকনা, েব� একাউ� ন�ৰ আিদৰ
িযেকােনা পিৰৱত�ন হ'েল লেগ লেগ িমউচ�েৱল ফা�কজনাবলােগ।ফা� কজনাবলােগ।
িবিনেয়া গকাৰীস কলৰবােব িবিনেয়াগ ���য়াঅ িধকসহজ কৰাৰবােব, িমউচ�েৱল ফাে� েগাট িবিনেয়াগৰ
উপিৰও িন�িলিখত িবক�েবাৰ আগবঢ়ায়:
�ণালীব� িবিনেয়াগ আঁচিন: িনয়মীয়া ব�ৱধানত িনিদ� � আঁচিনত িনিদ� � পিৰমাণৰ ধন
িবিনেয়াগ কৰাৰ সুিবধা।
�ণালীব� �ত�াহাৰ আঁচিন: িনয়মীয়া ব�ৱধানত এক িনিদ� � আঁচিনৰ পৰা ি�ৰ পিৰমাণৰ ধন
�ত�াহাৰ কৰাৰ সুিবধা।
�ণালীব� �ানা�ৰ আঁচিন: িনয়মীয়া ব�ৱধানত এটা আঁচিনৰ পৰা আন এটা আঁচিনৈল পু�ঁ জ
�ানা�ৰ কৰাৰ সুিবধা।

২৭
িমউচ�েৱল ফা�ৰ সাম�ী েলেবিলং
েছিবৰ িনেদ� শনা অনুসিৰ, িমউচ�েৱল ফা� আঁচিনেবাৰ অ�ভ��
�
িবপদাশংকাৰ মা�া অনুসিৰ েলেবল িদব লািগব আ� ইয়াক
িৰ�-অʼ-িমটাৰত েদখুওৱা হ'ব।িবপদাশংকাৰ িবিভ� েলেবল থকা
িৰ�-অʼ-িমটাৰেটা তলত িদয়া ধৰণৰ েদখুওৱা ৈহেছ:

২৪

-

িন�: মূলধনৰ কম িবপদাশংকা
কমৰ পৰা মজলীয়া: মূলধনৰ মজলীয়া কম িবপদাশংকা
মজলীয়া: মূলধনৰ মজলীয়া িবপদাশংকা
মজলীয়াভােব েবিছ: মূলধনৰ মজলীয়া েবিছ িবপদাশংকা
উ�: মূলধনৰ েবিছ িবপদাশ�া
খুবেবিছ: মূলধনৰ খুব িবপদাশ�া

িৰ�-অʼ-িমটাৰৰ মূল�া�ন মািহলী আধাৰত কৰা হয়।
িমউচ�েৱল ফা� /এএমিচ-েয় েতওঁ েলাকৰ সংি�� েৱবছাইট আ� এএমএফআই েৱবছাইটত �িতমাহৰ েশষৰ
পৰা ১০ িদনৰ িভতৰত েতওঁ েলাকৰ সকেলা আঁচিনৰ বােব পট� ফিলও �কাশ কৰাৰ লগেত িৰ�-ও-িমটাৰেটা
�কাশ কিৰব।
িবিনেয়াগকাৰী সকলক এটা িনিদ� � আঁচিনত িবিনেয়াগ কৰাৰ বােব এেজ�/িবতৰকসকেল �দান কৰা
কিমছন/উপহাৰৰ �াৰা আকিষত� কিৰব নালােগ।আনহােত েতওঁ েলােক িমউচ�েৱল ফা�ৰ ে�ক েৰকড� িবেবচনা
কিৰবই লািগব আ� উে�শ� আ� অৱগত িস�া� েলাৱা উিচত।

২৮
এ�েচ� ে��ড ফা�(ই�টএফ)
এক এ�েচ� ে�েডড ফা� (ই�টএফ)ৈহেছ এক
িছিকউিৰ�ট িয ইে�� , কেমািড�ট, ব� বা বাে�ট
অৱ এেছট েযেন ইে�� ফা�ৰ ে�ক কেৰ আ�
এইেবাৰ িছিকউিৰ�টজ মােক�টত ে�িডং কৰা হয়।
সৰল শ�ত, ই�টএফ ৈহেছ পু�ঁ জ িযেয় েছনেচ� ,
িনি� আিদৰ দেৰ ই��চ অনুসৰণ কেৰ।েযিতয়া
আপুিন এটা ই�টএফ-ৰ ইউিনট �য় কেৰ, আপুিন
দৰাচলেত ইে��েটাৰ �দশন�
ে�ক কৰা
পট� ফিলওৰ ইউিনট �য় কেৰ।ই�টএফ-এ েকৱল
ে�ক কৰা ইে��ৰ �দশন� �িতফিলত কেৰ।
িনয়মীয়া িমউচ�েৱল ফা�ৰ িবপৰীেত, ই�টএফ-েবােৰ �ক এ�েচ�ত এক সচৰাচৰ �কৰ দেৰ ে�িডং
কেৰ আ� বজাৰৰ ে�িডং অনুসিৰ এটা ই�টএফ মূল� পিৰৱত�ন হয়।এটা ই�টএফ-ৰ ে�িডং মূল�ই
�িতিনিধ� কৰা অ�িনিহত
�
স�দেবাৰৰ েনট স�দমূল�ৰ ওপৰত িনভ�ৰ কেৰ।ই�টএফ-ৰ সাধাৰণেত
ৈদিনক নগদ মূল� অিধক হয় আ� িমউচ�েৱল ফা� আঁচিনেবাৰতৈক মাচ�ল কম হয়।

২৫

িছিকউিৰ�টজ মােক�টত অিভেযাগৰ �িতকাৰ �ণালী

২৯
েছিবৰ অিভেযাগ �িতকাৰ �ণালী(এছিচঅʼআৰইএছ)
িছিকউিৰ�টজ মােক�টৰ ৈসেত স�িক�ত িযেকােনা অিভেযাগৰ ে��ত, আপুিন �থেম সংি��
মধ��তাকাৰী বা েকা�ানীৰ ওচৰ চািপব পােৰ।সংি�� মধ��তাকাৰী বা েকা�ানীেয় আেপানাৰ
অিভেযাগ সমাধানত সহায় কিৰব।যিদ অিভেযাগেটা সমাধান েনােহাৱাৈক থােক, আপুিন আেপানাৰ �ক
ে�াকাৰ বা সূচীভ�� েকা�ানীৰ িব�ে� সংি�� �ক এ�েচ� বা িডপ�জটৰীৰ ওচৰ চািপব পােৰ।
যিদ আপুিন এিতয়াও সমাধানত স�� নহয়, আপুিন
এছিচঅʼআৰইএছ(েছিবৰ অিভেযাগ �িতকাৰ �ণালী) নামৰ
েৱব আধািৰত েক�ীয় অিভেযাগ �িতকাৰ েচলৰ মাধ�েমেৰ
েছিব-ৰ ওচৰত অিভেযাগ দািখল কিৰব পােৰ।এছ
িচঅʼআৰইএছ েপােট� লৰ �ঠকনােটা হ'ল http://scores.gov.in
।িবিনেয়াগকাৰী সকেল এ�'ইড আ�i ওএচ ে�টফমত�
উপল� থকা এছিচঅʼআৰইএছ ম'বাইল এ� ব�ৱহাৰ কিৰ
েতওঁ েলাকৰ
অিভেযাগ
দািখল
কিৰব
পােৰ।
এছিচঅʼআৰইএছ-ৰ িবষেয় অিধক জািনবৈল, আপুিন েছিবৰ
িবনামূলীয়া েহ�লাইন ন�ৰ - ১৮০০ ২২ ৭৫৭৫ ৈল কল কিৰব
পােৰ, ১৮০০ ২৬৬ ৭৫৭৫. এছিচঅʼআৰইএছ-িযেকােনা
সময়েত আ� িযেকােনা �ানৰ পৰা আেপানাক অিভেযাগ
দািখল
কৰা,
অনুসৰণ
কৰা
আ�
অনলাইনত
অিভেযাগৰ(েবাৰ) িন�ি�ৰ ি�িত েচাৱা আিদৰ সুিবধা �দান
কেৰ কেৰ।

অিভেযাগ

৩০

�ক এ�েচ� িবিনেয়াগ কাৰী েসৱােকাষ
িবিনেয়াগকাৰী েসৱােকাষ েবােৰ িবিনেয়াগকাৰী সকলৰ
�� সমাধান কিৰ, িবিনেয়াগকাৰীৰ অিভেযাগৰ সমাধান
আ� িববাদৰ অধ-ন�ািয়ক
�
িন�ি�ৰ বােব মধ��তা
�ণালী �দান কিৰ িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ �েয়াজনীয়তা
পূৰণ কেৰ।
�ক এ�েচ�েবােৰ এনএছই-ৰ িবিনেয়াগকাৰী অিভেযাগ সমাধান পিৰষদ (আই�জআৰিপ) আ�
িবএছই িলিমেটড আ� এম এছ ই-ৰ িবিনেয়াগকাৰী অিভেযাগ িন�ি� সিমিতৰ (আই�জআৰিচ)
েযােগেৰ িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ অিভেযাগ িন�ি� কৰাৰ সুিবধা �দান কেৰ।
িবিনেয়াগকাৰীসকলক েতওঁ েলাকৰ অিভেযাগেবাৰ িন�ি� কৰাত সুিবধা �দানৰ বােব, এই
এ�েচ�েবাৰৰ েদশজুিৰ িবিভ� অ�লত িবিনেয়াগকাৰী েসৱা েক� আেছ।এই েক� েবাৰৰ িবতং
তািলকাসমূহ এই এ�েচ�েবাৰৰ েৱবছাইটত উপল�।
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৩১
মধ��তা �ণালী
মধ��তা মােন ৈহেছ �ক ে�াকাৰ আ�
িবিনেয়াগকাৰীৰ
মাজত
িববাদ
িন�ি�ৰ
একঅধ-ন�ািয়ক���য়া।
�
েযিতয়া এটা প�ই অনুভৱ
কেৰ েয অিভেযাগেটা আনপ�ৰ �াৰা বা এ�েচ�ৰ
অিভেযাগ সমাধান ���য়াৰ েযােগেৰ সে�াষজনক
ভােৱ সমাধান কৰা েহাৱা নাই, েতিতয়া সংি��
প�েবােৰ �ক এ�েচ�ত উপল� মধ��তা
���য়াৰ উপায় বাছিনকিৰবপােৰ।
িবিনেয়াগকাৰী েসৱােক�ৰ তািলকাৰ অিধক তথ�,
মধ��তাৰ ���য়া আ� জিড়ত মাচ�ল স�েক�
অিধক তথ�ৰ বােব, আপুিন সংি�� �ক এ�েচ�ৰ
েৱবছাইট চাব পােৰ।

দাবীহীন ে�য়াৰ/ অপিৰেশািধত িডিভেড� পিৰমাণৰ িবষেয় তথ� – আইইিপএফ

েকা�ানী অিধিনয়ম, ২০১৩-ৰ ধাৰা ১২৫-ৰ অধীনত
আ� িবিনেয়াগকাৰী সকলৰ সজাগতা আ�
িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ
িহতৰ
সুৰ�াৰ
বােব
িবিনেয়াগকাৰী িশ�া আ� সুৰ�া পু�ঁ জ
(আইইিপএফ) �াপন কৰা ৈহেছ।আইইিপএফ
�ািধকৰ ৈহেছ এক িবিধব� সং�া, িয েকা�ানী
অিধিনয়ম, ২০১৩-ৰ িবধানৰ অধীনত গ�ঠত ৈহেছ।

`

`

এেকৰােহ সাতবছৰ ধিৰ পিৰেশাধ নকৰা বা দাবী
নকৰা সকেলা িডিভেড� আ� ে�য়াৰ সংি��
েকা�ানীেয় িবিনেয়াগকাৰী িশ�া আ� সুৰ�া
পু�ঁ জ কতৃপ
� � (আইইিপএফ) ৈল �ানা�ৰ কেৰ।
িবিনেয়াগকাৰী বা েতওঁ ৰ �িতিনিধসকেল পিৰেশাধ
নকৰা িডিভেড� আ� /বা দাবী নকৰা ে�য়াৰ�া�
কিৰবৈল আইইিপএফ কতৃপ
� �ক েতওঁ েলাকৰ দাবী
দািখল কিৰব লািগব।
অিধক িবৱৰণৰ বােব, িবিনেয়াগকাৰী
http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html

সকেল
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পিৰিশ�

৩২
পিৰিশ� – I
(িছিকউিৰ�টজ মােক�টত িবিনেয়াগ / ে�িডঙৰ বােব কিৰব লগা আ� কিৰব নলগা)

কিৰবলগা
িছিকউিৰ�টজ মােক�টত আেপানাৰ িবিনেয়াগৰ �েয়াজনীয়তাৰ বােব আপুিন েছিবত প�ীভ��
িবিনেয়াগ পৰামশদাতাৰ
�
পৰামশ ল'ব
�
পােৰ।
আেপানাৰ িবিনেয়াগৰ উে�শ� আ� িবপদাশংকাৰ ওপৰত িনভ�ৰ কিৰ এটা আঁচিন/পণ�ত িবিনেয়াগ
কৰক।
েলনেদনৰ ২৪ ঘ�াৰ িভতৰত স�� কৰা ে�িডঙৰ বােব এক ৈবধ চ���েটাকা/িন��তকৰণ েমেমা
ওপৰত েজাৰ িদয়ক। িনয়মীয়াভােব আেপানাৰ িডেমট একাউ�ত থকা আেপানাৰ পট� ফিলওৰ
ওপৰত নজৰ ৰািখব।
সকেলা নিথপ� �া�ৰ কৰাৰ আগেত সাৱধােন পিঢ় লব।
আপুিন আেপানাৰ একাউ�ৰ বােব �েযাজ� সকেলা মাচ�ল/িফ/ে�াকােৰজ সাৱধােন মন কিৰব
লােগ আ� েসইেবাৰৰ েৰকড� ৰািখব লােগ।
�া�িৰত নিথপ�, একাউ�ৰ িববৃিত, �া� চ��� েটাকা আ� পিৰেশাধৰ েৰকড� ৰািখব।
আেপানাৰ িব�ীয় �েয়াজনীয়তা / ল��েবাৰ সমেয় সমেয় পযােলাচনা
�
কৰক আ� েসইেবাৰ অজ�ন
কৰােটা িন��ত কিৰবৈল পট� ফিলও পুনৰী�ণ কৰক।
সদায় েব��ং েচেনল ব�ৱহাৰ কিৰ আেপানাৰ েলনেদনৰ বােব পিৰেশাধ কিৰব, অথাৎ
� নগদ ধনৰ
েলনেদন নকিৰব।
সদায় আেপানাৰ তথ� উ�ীত কিৰ ৰািখব।আেপানাৰ �ঠকনা বা েব�ৰ িবৱৰণ বা ইেমইল আইিড বা
ম'বাইল ন�ৰৰ পিৰৱত�ন হ'েল আেপানাৰ �ক ে�াকাৰ / িডেপা�জটৰী পা�ট� িচেপ�কক জনাব।
িযেহত� এিতয়া িছম কাড� িবিভ� েসৱা �দানকাৰীৈল েপাট� কৰাৰ সুিবধা আেছ, িবিনেয়াগকাৰীসকেল
েতওঁ েলাকৰ সংি�� একাউ�ৰ ৈসেত এটা ই ম'বাইল ন�ৰ সংল� ৰািখব পােৰ। (ম'বাইল ন�ৰ ৈহেছ
সকেলা ���পূণ েলনেদন
�
ৰ চািব চািব)
আেপানাৰ সকেলা িবিনেয়াগৰ বােব মেনানয়নৰ সুিবধা �হণ কৰক। িডেমট একাউ�ত একািধক
মেনানয়ন ৰ সুিবধা আেছ।
আেপানাৰ ৰািনং একাউ�েবাৰ সমেয় সমেয় িন�ি� কৰক (৩০/৯০) িদনত এবাৰ, আপুিন বাছিন
কৰাঅনুসিৰ)।
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আেপানাৰ ৰািনংএকাউ�ৰ িনয়মীয়াপৰী�া কিৰ ৰািখব।
সমেয় সমেয় আেপানাৰ ে�িডং একাউ� পৰী�া আ� পযােলাচনা
�
কৰক।
িদনেটাত কৰা ে�িডঙৰ িবষেয় এ�েচ�ৰ পৰা ৈদিনক এছএমএছ আ� ইেমইল িনয়মীয়াৈক পৰী�া
কৰক।
ে�িডং সদস�ৰ ৈসেত ৰ�ণ কৰা িবিনেয়াগকাৰীসকলৰ পু�ঁ জ আ� িছিকউিৰ�টজ েবেল�ৰ িবষেয়
এ�েচ�ৰ পৰা অহা মািহলী এছএমএছ আ� ইেমইল িনয়মীয়াৈক পৰী�া কৰক।

কিৰবনলগা
িবিনেয়াগ কৰাৰ বােব ধন ধাৰ নকিৰব।
প�ীয়ন হীন ে�াকাৰ / অন�ান� প�ীয়নহীন মধ��তাকাৰীৰ ৈসেত েলনেদন
নকিৰব।মধ��তাকাৰীক স�ত েহাৱা ে�কােৰজ /মাচ�লতৈক অিধক পিৰেশাধ নকিৰব।
চত�াৱলী আ� িনয়মাৱলী স�ূণ�েপ
�
বু�জ েনােপাৱাৈক েকােনা মধ��তাকাৰীৰ ৈসেত েকােনা
নিথপ� কাযকৰী
�
নকিৰব।
েকােনা উকা �-প� বা িবতৰণ িনেদ� শনা ি�পত �া�ৰ নকিৰব।
�ক ে�াকাৰ /িডপ�জটৰী পা�ট� িচেপ�ৰ সপে� সাধাৰণ পাৱাৰ অৱ এটিণ (িপঅʼএ)
�
জাৰী নকিৰব
।যিদ আপুিন িপঅʼএ �দান কিৰব িবচােৰ, খুব িনিদ� � এটা �দান কৰাৰ বােব স�ঠক সাৱধানতা
লওঁ ক।
িববাদৰ ঘ�টেল, এক যু��স�ত সময়ৰ িভতৰত মধ��তাকাৰী/�কএ�েচ�/েছিব-ক িলিখত
অিভেযাগ দািখল কৰক।
ডা�া ে�িডং অৈবধ।যিদও েদখা যায় েয আপুিন খৰচ ৰািহ কিৰেছ, ডা�া ে�িডঙত িল� নহ'ব
িকয়েনা ই �ক এ�েচ�ত কৰা সুৰি�ত আ� েগৰাি�যু� ে�িডঙৰ দেৰ েকােনা লাভালাভ �দান
নকেৰ।
হট�টপচৰ ওপৰত আেপানাৰ িবিনেয়াগৰ িস�া� েলাৱাৰ বােব িনভ�ৰ নকিৰব, কাৰণ
ব���গৰাকীেয় হয়েতা এেনকুৱা িছিকউিৰ�টজ িব�ী কিৰব িবচােৰ িযেবাৰ বজাৰত িব�ী কিৰব
পৰা নাযাবও পােৰ।হট�টপচৰ িবয়েপাৱােটা এটা অৈবধ কায আ�
�
এইেবাৰ েছিব-ক জনাব লােগ।
আেপানাৰ অনলাইন একাউ�ৰ পাছৱড� েকিতয়াও কােৰা ৈসেত সহভাগ নকিৰব।পাছৱড�েবাৰ
সঘনাই সলিন কিৰব।
প�� আঁচিন, প�ীয়ন হীন িচটফা�, প�ীয়নহীন সামূিহক িবিনেয়াগ বা প�ীয়নহীন জমা
আঁচিনৰ িচকাৰ নহ'ব।
আেপানাৰ েকৱাইিচ নিথপ�ৰ খালী�ানেবাৰ কা�ট িদবৈল কিৰবৈল নাপাহিৰব।
যিদ আেপানাৰ ক��উটাৰ চেলাৱাৰ �ান নাই, িড�জেটল চ��� বাছিন নকিৰব।
২৯

৩৩
পিৰিশ� - II
(িবিনেয়াগকাৰীৰ অিধকাৰ আ� দায়ব�তা)

অিধকাৰআ�
দায়ব�তাসমূহ

িবিনেয়াগকাৰীৰ অিধকাৰসমূহ
ে�াকাৰৰ পৰা আৱ�ন কৰা ইউিনক �ােয়� েকাড (ইউিচিচ) �া� কৰক।
কাযকৰী
�
কৰা েকৱাইিচ আ� অন�ান� নিথপ�ৰ �িতিলিপ এটা মধ��তাকাৰীৰ পৰা �া� কৰক।
েকৱল আেপানাৰ ইউিচিচ-ত েহ ে�িডং কাযকৰী
�
কৰক।
সদস�ৰ ৈসেত স�ত েহাৱা িনয়মাৱলীৰ চত� পূৰণ হ'েলেহ অড�াৰ িদয়ক।
সবে��
�
মূল� �া� কৰক।
কাযকৰী
�
কৰা ে�িডঙৰ বােব চ��� েটাকা স�াদন কৰক।
�েযাজ� মাচ�লৰ িবৱৰণ িবচাৰক।
সময়মেত ধন আ� িছিকউিৰ�টজ �া� কৰক।
ে�িডং সদস�ৰ পৰা একাউ�ৰ িববৃিত �া� কৰক।
একাউ�ৰ িন�ি� কৰাৰ বােব কওক।
স�ত েহাৱা অনুসূচী অনুসিৰ িববৃিত �া� কৰক।
িবিনেয়াগকাৰীৰ দায়ব�তাসমূহ
আেপানাৰ �াহকক জানক' (েকৱাইিচ) নিথেবাৰ স�াদন কৰক আ� সমথনকাৰী
�
নিথপ� �দান
কৰক।
৩০

ে�িডং সদস�ৰ ৈসেত স�ত েহাৱা ে��ামূলক চত�েবাৰ বু�জ লওক।
ে�িডং সদস�সকলক িদয়া অিধকাৰেবাৰৰ িবষেয় বু�জ
লওক।িবপদাশংকা উে�াচন নিথপ� পঢ়ক।
পণ� আ� কাযকৰীকৰণ
�
গাঁথিনেটা আ� সময়সীমাৰ িবষেয় বুজক।সময়মেত
মা�জ�ন পিৰেশাধ কৰক।
সময়মেত িন�ি� কৰাৰ বােব ধন আ� িছিকউিৰ�টজ
পিৰেশাধ কিৰব।ে�িডংৰ িবৱৰণ পৰী�া কৰক।
ধন আ� িছিকউিৰ�টজৰ েলনেদনৰ েব� একাউ� আ� িডিপ একাউ� পৰী�া
কৰক।চ��� েটাকা আ� একাউ�ৰ িববৃিত পযােলাচনা
�
কৰক।

৩৪
পিৰিশ� - III
(প�ীয়নহীন িবিনেয়াগ পৰামশদাতাৰ
�
িব�ে� সতক�তা)
প�ীয়নহীন িবিনেয়াগ পৰামশদাতাৰ
�
িব�ে� সতক�তা
েছিব-এ েছিব (িবিনেয়াগ পৰামশদাতা)
�
অিধিনয়ম, ২০১৩
ৰঅধীনতিবিনেয়াগপৰামশদাতা
�
প�ীয়ন কেৰ [০৩ জুলাই,
২০২০-তঅি�মবাৰসংেশাধনকৰাৈহিছল]।
"িবিনেয়াগ
পৰামশ � দাতা" মােনিযেকােনাব���, িযেয়, �াহক বা আন
ব��� বা ব���ৰ েগাটক িবিনেয়াগৰ পৰামশ � �দান কৰা
ব�ৱসায়ত িনেয়া�জত ৈহ থােক আ� িযেকােনা ব���ক
অ�ভ��
� কেৰ িযেয় িনজেক িবিনেয়াগ পৰামশদাতা
�
িহচােপ
অ�ভ��
� কেৰ, িয নামেতই নহওক িকয়।
এই অিধিনয়মৰ উে�শ� ৈহেছ "িবিনেয়াগ পৰামশ"� িনয়�ণ কৰা যাৰ অথ � ৈহেছ িছিকউিৰ�টজ বা
িবিনেয়াগ পণ�ত িবিনেয়াগ, �য়, িব�ী বা অন�থা েলনেদন কৰা আ� িছিকউিৰ�টজ বা িবিনেয়াগ পণ�
থকা িবিনেয়াগ পট� ফিলওৰ ওপৰত পৰামশ দান
�
কৰা, িযেটা �াহকৰ সুিবধাৰ বােব িলিখত, েমৗিখক বা
েযাগােযাগৰ আন িযেকােনা মাধ�েমেৰ কৰা পৰামশ হ'ব
�
পােৰ আ� িব�ীয় পিৰক�না অ�ভ��
� থােক,
েসইেবাৰ িনয়�ণ কৰা: যিদেহ বাতিৰকাকত, আেলাচনী, িযেকােনা ইেল�িনক বা স�চাৰ বা
েটিলেযাগােযাগ মাধ�মৰ েযােগেৰ িবিনেয়াগৰ পৰামশ � �দান কৰা, িযেবাৰ জনসাধাৰণৰ বােব
ব�লভােৱ উপল�, েতে� এই িনয়�ণৰ উে�শ�ৰ বােব িবিনেয়াগ পৰামশ � িহচােপ গণ� কৰা নহ'ব।
িবিনেয়াগ পৰামশদাতা
�
সকেল েছিবৰ পৰা প�ীয়ন�া� কিৰব লােগ আ� আচৰণ সংিহতা পালন
কিৰব লােগ।
েছিবৰ প�ীয়ন অিবহেন িবিনেয়াগ পৰামশদাতা
�
িহচােপ কাম কৰােটা অৈবধ।েছিব-এ এেন অৈবধ
কাযকলাপ
�
ব� কৰাৰ বােব সমি�ত েচ�া কিৰ আেছ।িকছ�মান অসাধু আ� অ�স�াই প�ীভ��
নকিৰব পােৰ আ� /বা আচৰণ সংিহতা পালন নকিৰবও পােৰ।িবিনেয়াগ পৰামশদাতাসকেল
�
িনজেক
পৰামশ �িদয়াৰ ে��ত সীমাব� কিৰব লািগব আ� েতওঁ েলােক নগদ ধন বা িছিকউিৰ�টজ েলনেদন
নকেৰ।
৩১

িবিনেয়াগ পৰামশদাতা
�
(আইএ) িহচােপ কাম কৰা প�ীভ�� আ� অপ�ীভ�� �িত�ানেবাৰৰ অসৎ
কাযকলাপৰ
�
স�ক�ত েছিব-ক জেনাৱা িকছ�মান তথ�ৰ িভতৰত আেছ:

X

�াহকসকলকিবিনেয়াগপৰামশদাতাসকেলিন��তলাভআগবেঢ়াৱা।
�

X

আকষণীয়লাভৰিমছা�িত�িতেৰ�াহকসকলৰপৰাঅত�ািধকমাচ
�
� লেলাৱা।

X

অত�ািধক মাচ�ল উপাজ�ন কিৰবৈল �াহকৰ িবপদাশংকা �'ফাইলৰ �িত ���
িনিদয়াৈক আইএ-ৰ �াৰা ভ�ল -িব�ী কৰা।�াহকৰ পৰা েহাৱা �িতৰ বােব মাচ�ল
ঘূৰাই িদয়াৰ অিভেযাগ �া� কৰাৰ িপছত, আইএ-েয় �াহকসকলক েতওঁ েলাকৰ
েলাকচান পূৰণ কৰাৰ �িত�িতেৰ উ� িবপদাশংকাৰ পণ� আগবেঢ়াৱা।

X

আইএ-ৰ �াৰা েবয়া েসৱা আগবেঢ়াৱা যাৰ ফলত �াহকসকলৰ ধনৰ েলাকচান
েহাৱা। - িৰফা� স�িক�ত িবষয়।

X

�াহকৰৈহে�িডংকৰা।

X

�াহকৰ �'ফাইলৰ ৈসেত িনিমলা আ� �াহকৰ স�িত অিবহেন েসৱােটা
�য়ং��য়ভােৱ উ� িবপদাশংকাযু� পণ�ৈল উ�ীত বা সলিন কৰা।

েসেয়েহ িবিনেয়াগকাৰীসকেল বজাৰত চিল থকা ওপেৰা� ���য়ােবাৰৰ পৰা অৱগত আ� সুৰি�ত
থািকব লািগব আ� মূলধনী বজাৰত িবেশষ�তা দাবী কৰা �িত�ানেবাৰৰ ৈসেত সতক�তাৰ েমাকািবলা
কিৰব লািগব। িবিনেয়াগকাৰীসকলক েকৱল েছিব (িবিনেয়াগ পৰামশদাতা)
�
অিধিনয়ম, ২০১৩ৰ [জুলাই
০৩, ২০২০-ত অি�মবাৰ সংেশািধত] অধীনত প�ীভ�� �িত�ানেবাৰৰ পৰা িবিনেয়াগৰ বােব পৰামশ �
ল'বৈল উপেদশ িদয়া হয়।
এেন �িত�ানসমূহৰ তািলকা িন�িলিখত েৱবছাইটত উপল�: https://www.sebi.gov.in।
িবিনেয়াগ পৰামশদাতাসকলৰ
�
ৈসেত েলনেদন কেৰােত কিৰব লগা আ� কিৰব নলগা

কিৰবলগা

কিৰবনলগা

সদায় েছিবত প�ীভ�� িবিনেয়াগ পৰামশদাতাৰ
�
ৈসেত েলনেদন কিৰব।

প�ীয়নহীন
নকিৰব।

েছিবৰ প�ীয়ন ন�ৰ পৰী�া কিৰব। সকেলা
েছিব প�ীভ�� িবিনেয়াগ পৰামশদাতা
�
তািলকা

িবিনেয়াগৰ পৰামশৰ� অজুহােতেৰ আগবেঢ়াৱা
�ক পৰামশ �হণ
�
নকিৰব।

৩২

�িত�ানৰ

ৈসেত

েলনেদন

েছিব-ৰ েৱবছাইটত উপল�।
(https://www.sebi.gov.in)

িবিনেয়াগ পৰামশদাতাক
�
িবিনেয়াগ কৰাৰ
বােব আেপানাৰ টকা িনিদব।

িন��ত কিৰব েয িবিনেয়াগ পৰামশদাতাৰ
�
ৈবধ
প�ীয়ন �মাণপ� আেছ।

িন��ত লাভ িদয়াৰ �িত�িতৰ িচকাৰ নহ'ব।

আেপানাৰ িবিনেয়াগ পৰামশদাতাক
�
েকৱল
পৰামশদানৰ
�
মাচ�ল পিৰেশাধ কিৰব।

যু��সংগত িবিনেয়াগৰ িস�া� লওক, েলাভ
নকিৰব।

েকৱল েব��ং েচেনলৰ েযােগেৰ পৰামশদানৰ
�
মাচ�ল পিৰেশাধ কৰক আ� আেপানাৰ
পিৰেশাধৰ িবৱৰণ উে�খ কিৰ যথাযথভােৱ
�া�িৰত ৰিচদেবাৰ ৰািখ থব।

িব�াপন
বা বজাৰৰ
েভাল নাযাব।

িবিনেয়াগৰ পৰামশ � �হণ কৰাৰ আগেত
সদােয় আেপানাৰ িবপদাশংকা �'ফাইিলং
িবচািৰব।

েকৱল িযেকােনা িবিনেয়াগ পৰামশদাতা
�
বা
ইয়াৰ �িতিনিধৰ পৰা অহা েকৱল েফান কল
বা বাত�াৰ আধাৰত েলনেদন কৰােটা পিৰহাৰ
কিৰব।

েজাৰ িদব যােত িবিনেয়াগ পৰামশদাতাই
�
কেঠাৰভােৱ
আেপানাৰ
িবপদাশংকাৰ
�'ফাইিলংৰ আধাৰত পৰামশ � �দান কেৰ
আ� উপল� িবিনেয়াগৰ িবক�েবাৰ িবেবচনা
কেৰ।

েকৱল িবিনেয়াগ পৰামশদাতাই
�
বােৰ বােৰ
বাত�া পেঠাৱা আ� কল কৰা বােব িস�া�
�হণ নকিৰব।

পৰামশ � অনুসিৰ কাম কৰাৰ আগেত সকেলা
�াসি�ক �� েসাধক আ� আেপানাৰ
িবিনেয়াগ পৰামশদাতাৰ
�
পৰা আেপানাৰ
সে�হ আঁতৰ কৰক।

িবিনেয়াগ পৰামশদাতাই
�
আগবেঢ়াৱা সীিমত
ম�াদৰ েৰহাই বা আন ইনেচি�ভ, উপহাৰ
আিদৰ �াৰা �েলািভত নহ'ব।

িবপদাশংকােটা মূল�ায়ন কৰক– িবিনেয়াগ
কৰাৰ আগেত িবিনেয়াগৰ পৰা হ'ব পৰা লাভ,
নগদীকৰণ আ� সুৰ�াৰ িদশেবাৰ মূল�ায়ন
কিৰব।

আেপানাৰ িবপদাশংকা েলাৱাৰ �মতা আ�
িবিনেয়াগৰ ল��ৰ ৈসেত িমল নথকা িবিনেয়াগ
কিৰবৈল খৰধৰ নকিৰব।

উৰা বাতিৰত

চত�াৱলী িলিখতভােৱ �া� কৰাৰ, যথাযথভােৱ
�া�িৰত আ� �া�যু� কৰাৰ ওপৰত েজাৰ
িদয়ক। িযেকােনা িবিনেয়াগ পৰামশদাতাৰ
�
ৈসেত েলনেদন কৰাৰ আগেত এই চত�াৱলী
আ� িনয়মাৱলী ভালদেৰ পঢ়ক, িবেশষৈক
পৰামশদানৰ
�
মাচ�ল,
পৰামশদানৰ
�
পিৰক�না, অনুেমাদনৰ ে�ণী ইত�ািদ।
আেপানাৰ েলনেদনেবাৰৰ ে��ত সতক�
হ'ব।
আেপানাৰ সে�হ/ অিভেযাগ িন�ি�ৰ বােব
উপযু� কতৃপ
� �ৰ ওচৰ চাপক।
িন��ত
বা েগৰাি�যু� লাভ � দা ন
কৰা িবিনেয়াগ পৰামশদাতাসকলৰ
�
িবষেয়
েছিব-ক অৱগত কৰক।
৩৩

৩৫
পিৰিশ� – IV
(এএছিবএ-ত ইউিনফাইড েপেম� ই�াৰেফচ (ইউিপআই))
িবিনেয়াগকাৰীসকেল এিতয়া পিৰেশাধ �ণালী িহচােপ
ইউিনফাইড েপেম� ই�াৰেফচ (ইউিপআই) ব�ৱহাৰ
কিৰ আইিপঅ’ত িবিনেয়াগ কিৰব পােৰ।ইউিপআই
ৈহেছ এক �ণালী িয একািধক েব� একাউ�ক এটা
ম'বাইল এি�েকচনত (িযেকােনা অংশ�হণকাৰী
েব�ৰ) এক��ত কেৰ, েকইবাটাও েব��ং সুিবধাক
এক��ত কেৰ, বাধাহীন ধন �ানা�ৰ আ� ব�ৱসািয়ক
পিৰেশাধক এটা প�িতক এক��ত কৰাৰ �মতা �দান
কেৰ।
ইউিপআই ব�ৱহাৰ কিৰ েকেনদেৰ িবিনেয়াগ কিৰব:
ইউিপআই-ৰ েযােগেৰ আইিপঅ’-ত িবিনেয়াগ কৰাৰ ���য়াত তলত উে�খ কৰা অনুসিৰ ৩ টা মুখ�
পদে�প অ�ভ��
� থােক:

ইউিপআই-ৰ েযােগেৰ িবড কৰা: িবিনেয়াগকাৰীসকেল েতওঁ েলাকৰ ইউিপআইআইিডৰ
ৈসেত আেবদন �প�ত িবডৰ িবৱৰণ পূৰণ কিৰব লােগ। আেবদনেবাৰ মধ��তাকাৰীৰ
ওচৰত দািখল কিৰব পািৰ িযেয় �ক এ�েচ� িবড ে�টফমত� ইউিপআইআইিডৰ ৈসেত
িবডৰ িবৱৰণ আপেলাড কিৰব। �ক এ�েচে� জাৰীকত�া েকা�ানীেয় িনেয়াগ কৰা
এছে�া (এছে�া)/পৃ�েপাষক েব�ৈল িবিনেয়াগকাৰীৰ ইউিপআইআইিড-ৰ ৈসেত
ইেল�িনকভােৱ িবডৰ িবৱৰণেবাৰ সহভাগ কিৰব।

ধন অৱ�� কৰা: এছে�া (এছে�া)/পৃ�েপাষক েবে� িবিনেয়াগকাৰীক আেবদনৰ
পিৰমাণৰ সমত� ল� ধন অৱ�� আ� আৱ�নৰ পাছত পু�ঁ জৰ িপছত কত�ন কৰাৰ
অনুেমাদন জনাব।িবিনেয়াগকাৰীৰ �াৰা খ� অনুেৰাধ �মাণীকৰণ কৰাৰ িপছত,
ধনিখিন িবিনেয়াগকাৰীৰ একাউ�ত অৱ�� কৰা হ'ব আ� িবিনেয়াগকাৰীক ইয়াৰ
িবষেয় জেনাৱাহ'ব।

আৱ�ন ���য়াৰ িপছত ে�য়াৰৰ বােব পিৰেশাধ:ে�য়াৰেবাৰ আৱ�ন কৰাৰ িপছত,
িবিনেয়াগকাৰী একাউ�ৰ পৰা ধন কত�ন কৰাৰ ���য়ােটা হ'ব আ� অিতিৰ� ধন
মুকিল কিৰ িদয়া হ'ব।ধন অৱ�� কৰাৰ সময়ত ইউিপআইিপআইএন ব�ৱহাৰ কিৰ
িবিনেয়াগকাৰীৰ �াৰা �দান কৰা অনুেমাদনৰ আধাৰত এই ���য়ােটা স�� হ'ব।

৩৪

আইিপঅ-ত িবিনেয়াগ কৰাৰ বােব ব�ৱহাৰ কেৰােত মনত ৰািখবলগা িবষয়:
- আেপানাৰ ইউিপআইিপআইএন-েটা এটা েব�ত সৃ�� কৰক যাৰ নাম েছিব-ৰ েৱবছাইটত উপল�
জাৰীকত�া েব� িহচােপ কাম কিৰবৈল েযাগ� '�-�মািণত িচ��েকট েব�ৰ সূচীত' (এচিচিবড)উে�খ
কৰা ৈহেছ।
- েকৱল েসই ম'বাইল এি�েকচন আ� ইউিপআই েহে�ল ব�ৱহাৰ কৰক িযেবাৰ েছিব-ৰ েৱবছাইটৰ
'ৰাজ�ৱা ইছ��ত ইউিপআইব�ৱহাৰ কৰাৰ বােব ম'বাইল এি�েকচনৰ সূচীত' উপল�।
- আেপানাৰ আেবদন �প�েবাৰ েকৱল ইউিপআই-ক পিৰেশাধ �ণালী িহচােপ উপল� িচ��েকটৰ
সদস�, বা প�ীভ�� �ক ে�াকাৰ, বা প�ীয়ক আ� �ানা�ৰ এেজ� বা িডপ�জটৰী পা�ট� িচেপ�ক
দািখল কৰক।
- আইিপঅ’ আেবদনৰ সীমা �িত েলনেদনত ২ লাখ টকা আ� িৰেটইল গাই�ট�য়া িবিনেয়াগকাৰীৰ
বােব উপল�।
- তৃতীয় প�ৰ ইউিপআইআইিড বা তৃতীয় প�ৰ েব� একাউ� ব�ৱহাৰ কৰা িবিনেয়াগকাৰীসকলক
আৱ�নৰ বােব িবেবচনা কৰা নহ'ব।

৩৬
পিৰিশ� - V
শ�েকাষ
�.নং

সংি�� ৰূপ

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.
২৪.

এএমিচ
এএচিবএ
িবএচিডএ
িচএএচ
িচিডএচএল
িডেমট
িডিপ
আইএ
আইিজআৰিচ
আইিজিপআৰ
আইিপঅ
েকআইএন
েকওয়াইিচ
এমআইআই
এমএচই
এনএচিডএল
এনএচই
েপন
িপওএ
এচিচঅআৰ
এচএমএচ
ইউিচিচ
ইউআইিড

পূণৰ্ ৰূপ
বািষৰ্ক র�ণােব�ণ মাচু ল
অৱৰু� কৰা টকাৰ পিৰমাণৰ �াৰা সমিথৰ্ত আেবদন
েবিছক ছািভৰ্ েছচ িডেমট একাউ�
একি�ত একাউ� িববৃিত
েচে�ল িডপিজটৰী ছািভৰ্ েচছ(ইি�য়া)িলিমেটড
িডেমেটিৰেয়লাইজড
িডপিজটিৰ পািটৰ্িচেপ�
িবিনেয়াগ উপেদ�া
িবিনেয়াগকাৰীৰ অিভেযাগ িন�িত্ত সিমিত
িবিনেয়াগকাৰীৰ অিভেযাগ িন�িত্ত ম�লী
�াৰি�ক ৰাজহুৱা অফাৰ
েক ৱাই িচ িচনা�কৰণ ন�ৰ
আেপানাৰ �াহকক জানক
মােকৰ্ ট ইন�া�াকচাৰ ই�াৰিমিডেয়িৰজ
েমে�াপিলটান �ক এ�েচ� অৱ ইি�য়া িলিমেটড
েনচেনল িছিকউিৰিটজ িডপিজটৰী িলিমেটড
েনচেনল �ক এ�েচ� অফ ইি�য়া িলিমেটড
�ায়ী একাউ� ন�ৰ
পাৱাৰ অফ এটণ�
েছিব অিভেযাগ িন�িত্ত প�িত
িছিকউিৰিটজ এ� এ�েচ� েবাডৰ্ অৱ ইি�য়া)
সংি�� েমেছজ েসৱা
অনন্য �াহক েকাড
অনন্য িচনা�কৰণ
৩৫

েছিব-ৰ িবিনেয়াগকাৰী সজাগতা উেদ�াগ
স�দ ব��� কাযসূ� চী:
অৱসৰ�া� ব���, গৃিহণী, আ�সহায়কেগাট, কমৰত
� কায�বাহী
�
আিদ িবিভ� ল��েগাটৰ বােব
�ানীয় ভাষাত �ৰ-II/ �ৰ III মহানগৰ/চহৰত েছিব-েয় নিথভ�� ব���সকলৰ �াৰা িব�ীয় িশ�া
কায�সূ
� চীেবাৰ অনু��ত কেৰ।
েছিব-ৰকায�সূ
� চীেবাৰৈলযাওক:
মহািবদ�ালয়, িবদ�ালয় আ� বৃি�গত �িত�ানৰ িশ�াথ�সকলৰ বােব িবিনেয়াগকাৰী সজাগতা
কায�সূ
� চী অনু��ত কৰা হয় আ� এইকায�সূ
� চীেবাৰৰ বােব েতওঁ েলাক েছিব-ৰ কায�ালয়ৈল
�
যায়।
আ�িলকঅধ�য়নচ�:
�কএ�েচ�, িডপ�জটৰী, এএমএফআই, কেমািড�টজ েডিৰেভ�টভ এ�েচ� আিদৰ সম�য়ত
েছিব-েয় িবিনেয়াগকাৰী িশ�া কায�সূ
� চী অনু��ত কেৰ।
িবিনেয়াগকাৰী সং�াৰ মাধ�মত িবিনেয়াগকাৰী সজাগতা কায�সূ
� চী (আইএ):
�ৰ II/ �ৰ III মহানগৰ/চহৰত েছিব-ৰ �াৰা �ীকৃত িবিনেয়াগকাৰী সং�াৰ (আইএ) মাধ�মত
পিৰচালনা কৰা িছিকউিৰ�টজ মােক�টত িবিনেয়াগকাৰী িশ�া কায�সূ
� চী।
কেমািড�টজ েডিৰেভ�টভ �িশ�কৰ (িচঅ�ট) �াৰা পিৰচালনা কৰা িবিনেয়াগকাৰী সজাগতা
কায�সূ
� চী:
�ৰ II/ �ৰ III মহানগৰ/চহৰত েছিব-ৰ �াৰা �ীকৃত কেমািড�টজ েডিৰেভ�টভ �িশ�কৰ (িচঅ�ট)
�াৰা পিৰচালনা কৰা কম'িড�ট েডিৰেভ�টভচৰ িবিনেয়াগকাৰী িশ�া কায�সূ
� চী।
িছিকউিৰ�টজ মােক�ট �িশ�কৰ (�াট� ) েযােগেৰ িবিনেয়াগকাৰী সজাগতা কায�সূ
� চী :
�ৰ II/ �ৰ III মহানগৰ/চহৰত েছিব-ৰ �াৰা �ীকৃত িছিকউিৰ�টজ মােক�ট �িশ�কৰ (�াট� ) �াৰা
পিৰচালনা কৰা িছিকউিৰ�টজ মােক�টৰ িবিনেয়াগকাৰী িশ�া কায�সূ
� চী।
এই িবিনেয়াগকাৰী সজাগতা কায�সূ
� চীেবাৰৰ িবৱৰণ েছিব িবিনেয়াগকাৰী েৱবছাইটত েপাৱা যায়:
http://investor.sebi.gov.in
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সঘনাই েসাধা �� আ�
েৱবছাইটত উপল�:
েৱবছাইট:
িবিনেয়াগকাৰীৰ েৱবছাইট:
েৱবছাইট :
েৱবছাইট :
েৱবছাইট :
েৱবছাইট :
েৱবছাইট :

অনলাইন স�দেবাৰ এইেবাৰ
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
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িছিকউিৰ�টজ এ� এ�েচ� েবাড� অৱ ই��য়া, েছিব ভৱন
�টনং. িচ৪-এ, '�জ' �ক, বা�া কুলা � কমে��,
বা�া (পূৱ ), মু�াই -৪০০ ০৫১
েটিলেফান: +৯১-২২-২৬৪৪৯০০০ / ৪০৪৫৯০০০
েৱবছাইট: www.sebi.gov.in
িবিনেয়াগকাৰীৰেৱবছাইট: http://investor.sebi.gov.in
ই�ােৰি�ভ ভইচ েৰসপ� িছে�ম (IVRS):
েটিলেফান: +৯১-২২-২৬৪৪৯৯৫০ / ৪০৪৫৯৯৫০
িবনামূলীয়া িবিনেয়াগকাৰী েহ�লাইন:
১৮০০ ২২ ৭৫৭৫ আ� ১৮০০ ২৬৬ ৭৫৭৫
িবিনেয়াগকাৰীৰ অিভেযাগৰ বােব: https://scores.gov.in
িবএছই িলিমেটড।
২৫মমহলা, িপেজটাৱাৰ, দালাল��ট, েফাট� , মু�াই- ৪০০ ০০১
েটিল: : ০২২ ২২৭২১২৩৩/৩৪
েৱবছাইট : www.bseindia.com
ই-েমইল আইিড: is@bseindia.com
েনচেনল িছিকউিৰ�টজ িডপ�জটৰী িলিমেটড
ে�ডৱ��, 'এ' উিয়ং, ৪থ আ�
�
5ম মহলা, কমলা িমলচ েচৗহদ,
েলাৱাৰ েপেৰল, মু�াই - ৪০০ ০১৩
েটিলেফাননং: (০২২) ২৪৯৯ ৪২০০
েফ� : (০২২) ২৪৯৭ ৬৩৫১
িবিনেয়াগকাৰী েহ�লাইননং. ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ / ১৮০০ ২২৪ ৪৩০
েৱবছাইট: www.nsdl.co.in
েনচেনল �ক এ�েচ� অৱই��য়া িলিমেটড।
এ�েচ� �াজা, িচ-১, �ক�জ, বা�াকুলা � কমে��,
বা�া (পূব), মু�াই ৪০০ ০৫১
েটিলেফান নং: (০২২) ২৬৫৯৮১০০ - ৮১১৪
েফ�নং: (০২২) ২৬৫৯৮১২০
েচণ্ে�ল িডপ�জটৰী ছািভ�েচছ (ই��য়া) িলিমেটড
মাৰাথন িফউচােৰ�, 'এ' উিয়ং, ২৫ম মহলা, মফটলাল িমলচ েচৗহদ,
এনএমেজাশী মাগ, � েলাৱাৰ পােৰল (পূব), মু�াই - ৪০০ ০১৩
িবনামূলীয়া েহ�লাইন ১৮০০-২০০-৫৫৩৩
েৱবছাইট : www.cdslindia.com
েমে�ােপািলটন �ক এ�চেনজ অৱ ই��য়া িলিমেটড।
২০৫ এ, ২য় মহলা, পিৰমল অগ�� কেপােৰট
�
পাক� , সু�াৰ বুং েলন,
কামিণ জংচন, এল.ব এছ েৰাড, কুলা-প��ম
�
- ৪০০০৭০
কাযালয়
�
: +৯১ ২২ ৬১১২ ৯০০০

িবনামূলীয়া�চাৰৰবােব

