অনুব�-6
মাগর্ দশর্ ন েটাকা - িবিনেয়াগকাৰীৰ বােব এ�েচ� (সমূহ)ত ে�িডং কিৰবৰ বােব কৰণীয় আৰু অকৰণীয় িবষয়সমূহ
আেপানাৰ �াৰা ে�িডং আৰ� কৰাৰ পূেবর্
1. সুিনি�ত কৰক েয আপুিন েকৱল SEBI প�ীভূ � মধয্ৱত�ৰ ৈসেত তথা জিৰয়েত চু ি� কেৰ৷ আপুিন �ক এ�েচ�
www.exchange.com আৰু SEBI-ৰ েৱবছাইট www.sebi.gov.in ত উপল� তািলকাৰ পৰা েতওঁেলাকৰ SEBI
প�ীভু � �মাণ-প�ৰ সংখয্াৰ পৰী�া কিৰব পােৰ৷
2. সুিনি�ত কৰক েয আপুিন KYC ফমর্ স�ূণর্ৰূেপ পূৰাইেছ আৰু KYC ফমর্ত খালী �ানসমূহ কািট িদেছ৷
3. সুিনি�ত কৰক েয আপুিন সকেলা অিনবাযর্ নিথপ� অথর্াৎ �ক �’কাৰৰ অিধকাৰ আৰু দািয়�, �িতশংকা
�কটকৰণ নিথপ�, নীিত আৰু �ি�য়া নিথপ� পিঢ় ল’েল৷
4. সুিনি�ত কৰক েয আপুিন আেপানাৰ আৰু �ক �’কাৰৰ মাজত স�ত ঐি�ক দফা, যিদ আেছ, েতে� পিঢ়, বুিজ
ল’েল আৰু তাৰ িপছত �া�ৰ কিৰেল৷ মনত ৰািখব েয আেপানাৰ �ক �’কাৰৰ মাজত েহাৱা স�িত অনুসিৰ
দফাসমূহৰ আেপানাৰ স�িতৰ অিবহেন সলিন কিৰব পৰা নাযাব৷
5. ে�িডঙৰ বােব আেপানাৰ �’কাৰৰ �াৰা লেগাৱা সকেলা �’কােৰজ, কিমচন, শ� আৰু অনয্ মূলয্সমূহ আৰু
SEBI/�ক এ�েচ�ৰ �াৰা িনিদর্ � �াসংিগক চতর্ সমূহ/মাগর্দিশর্কাৰ িবষেয় �� জাননী �াি� কৰক৷
6. �ক �’কাৰৰ পৰা আেপানাৰ �াৰা স�াদন কৰা সকেলা নিথপ�ৰ এটা �িতিলিপ িবনামূলীয়াৈক �াি� কৰক৷
7. যিদ আপুিন আেপানাৰ েবংক আৰু িডেমট একাউ� পিৰচালনাৰ বােব, �ক �’কাৰক �ািধকৃ ত কিৰ েতওঁৰ প�ত
পাৱাৰ অফ এটন�/নয্ায়বাদী (POA) কাযর্কৰী কৰাৰ ই�া কেৰ েতে� অনু�হ কিৰ এই স�কর্ ত SEBI/এ�েচ�ৰ
�াৰা জািৰ কৰা মাগর্দিশর্কা চাওক৷
েলনেদন আৰু ব�ৱি�
8. �ক �’কােৰ ইেল�’িনক কনে�� েনাট (ECN) জািৰ কিৰব পােৰ যিদ িবেশষভােৱ িলিখতত আেপানাৰ �াৰা
�ািধকৃ ত কৰা হয়৷ ইয়াৰ বােব আপুিন �ক �’কাৰক আেপানাৰ ই-েমইল ID �দান কিৰব লািগব৷ যিদ আপুিন
কি�উটাৰৰ জাননী নাৰােখ েতে� ECN বািছ নল’ব৷
9. েকােনা বয্ি�ক আেপানাৰ ই�াৰেনট ে�িডং একাউ�ৰ পাছৱডর্ৰ িবষেয় জািনবৈল িনিদব৷
10. �ক �’কাৰক নগদ ধন িহচােপ আদায় িনিদব৷
11. �ক �’কাৰৰ প�ত একাউ� েপয়ী েচ’কৰ �াৰা আদায় িদয়ক৷ চাব �’কাৰৰ নামত েচ’ক জািৰ নকিৰব৷
সুিনি�ত কৰক েয আেপানাৰ ওচৰত তািৰখ, ি�প, পিৰমাণ, েকান েবংক/িডেমট একাউ�ত বা েকান
েবংক/িডেমট একাউ�ৰ পৰা এই ধন বা �িতভূ িতসমূহ জমা কৰা হয়, এইেটা উে�খ কিৰ �ক �’কাৰৰ ৈসেত
আেপানাৰ আদায়/�িতভূ িতসমূহৰ জমাৰ েলখয্ �মাণ থােক৷
12. মনত ৰািখব েয ে�ড সতয্ িনৰূপণৰ সুিবধা �ক এ�েচ�সমূহৰ েৱবছাইটত উপল�, য’ত কনে�� েনাটত
উি�িখত ে�ডৰ িবৱৰণৰ সতয্ািপর্ত কিৰব পৰা যায়৷ য’ত েৱবছাইটত িদয়া ে�ড িবৱৰণ কনে�� েনাটত
উি�িখত িবৱৰণৰ ৈসেত িনিমেল েতে� ততািলেক সুসংগত �ক এ�েচ�ৰ িবিনেয়াগকাৰী অিভেযাগ �শাখাত
েযাগােযাগ কৰক৷
13. যিদ আপুিন একাউ�ৰ পিৰচালনা কৰা, ধন আদায় িদয়া বা �িতভূ িতসমূহৰ েডিলভাৰী কৰা (িবষয় অনুসিৰ)ৰ
বােব িবেশষ অিধকাৰ িদেয়, েতে� আেপানাক এ�েচ�ৰ পৰা আদায়ৰ ৰিচদ �াি� েহাৱাৰ পৰা এটা কাযর্কৰী িদনৰ
িভতৰত উপল� কৰাব পৰা নাযাব৷ এই ধৰেণ �ক �’কােৰ আেপানাৰ বােব িন�িলিখত ি�িতসমূহৰ অধীন
একাউ�ৰ পিৰচালনা কিৰব:
a) আেপানাৰ �াৰা িদয়া এেন �ািধকৰণ, েকৱল আেপানাৰ �াৰা �া�িৰত হ’ব আৰু ইয়াত েসই দফা অ�ভুর্ �
হ’ব যাক আপুিন িযেকােনা সময়েত �তয্াহাৰ কিৰব পােৰ৷
b) পুঁিজসমূহ আৰু �িতভূ িতসমূহৰ �কৃ ত ব�ৱি� আেপানাৰ �াথিমকতাৰ িভিত্তত এক েকেল�াৰ ৈ�মািসক বা মােহ
অিত কেমও এবাৰ �ক �’কাৰৰ �াৰা কৰা হ’ব৷ একাউ�ৰ ব�ৱি�ৰ সময়ত �ক �’কােৰ আেপানাক

পুঁিজসমূহৰ �াহক েলজাৰৰ পৰা সাৰাংশ আৰু পুঁিজসমূহ তথা �িতভূ িতসমূহৰ সকেলা �াি�/েডিলভাৰী �দিশর্ত
কৰা �িতভূ িতসমূহৰ েৰিজ�াৰৰ পৰা সাৰাংশ অ�ভুর্ � কিৰ ‘একাউ� খিতয়ান’ পিঠয়াব৷ এই খিতয়ানত
পুঁিজসমূহ আৰু �িতভূ িতসমূহৰ ধাৰণ আৰু ব�কত েথাৱা ে�য়াৰৰ সিবেশষৰ উে�খ থািকব৷

c) ব�ৱি�ৰ তািৰখত �ক �’কােৰ বেকয়া বাধয্বাধকতাৰ িদশত �েয়াজনীয় �িতভূ িতসমূহ/পুঁিজসমূহ বাহাল ৰািখব
পােৰ আৰু এ�েচ�সমূহৰ �াৰা িনিদর্ � উপােয়েৰ গণনা কিৰ পৰৱত� 5 ে�িডং িদনৰ বােব িডৰাইেভিটভ
মািজর্ন বাধয্বাধকতা পূৰণ কিৰবৰ বােব আৱশয্কীয়া পুঁিজসমূেহা ৰািখব পােৰ৷ নগদ বজাৰত েলনেদনৰ ে��ত
�ক �’কােৰ ব�ৱি�ৰ তািৰখত আৰু পৰৱত� িদনৰ েলনেদনৰ বােব �াহকৰ ওচৰত অৱিশ� ধন আৰু
�িতভূ িতসমূহৰ বাধয্বাধকতাৰ স�ূণর্ আদায় বাহাল ৰািখব পােৰ, েসই নগদ বজাৰত এই ধৰণৰ ব�ৱি�ৰ
িদনত কৰা েলনেদনসমূহৰ মূলয্ৰ সীমাৈলেক পুঁিজসমূহ/�িতভূ িতসমূহ/মািজর্ন বাহাল ৰািখব পােৰ৷
d) িবষয় অনুসিৰ আেপানাক পুঁিজসমূহ/�িতভূ িতসমূহ বা িবৱৰণৰ �াি�ৰ তািৰখৰ পৰা অিধকতৰ 7 (সাত)
কাযর্কৰী িদনৰ িভতৰত একাউ� বা ব�ৱি� িবৱৰণৰ পৰা উৎপ� হ’বলগীয়া িযেকােনা িববাদৰ িবষেয়
িলিখতত �ক �’কাৰৰ দৃি�ৈল অনা আৱশয্ক হয়৷ িববাদৰ ে��ত িবল� নকৰাৈক সুসংগত �ক এ�েচ�সমূহৰ
িবিনেয়াগকাৰী অিভেযাগ �শাখাৰ ে��ত িলিখত িহচােপ অৱগত কৰক৷
14. যিদ আপুিন একাউ� পিৰচািলত কৰাৰ িবক� বািছ েলাৱা নাই আৰু ধন/�িতভূ িতসমূহৰ আদায় এ�েচ�সমূহৰ পৰা
আদায় �াি� েহাৱাৰ পৰৱত� কাযর্কৰী িদনৰ �াি� েহাৱা নাই, েতে� েতেন িবষয়ৰ ে��ত �ক �’কাৰৰ ৈসেত
েযাগােযাগ কৰক৷ িযেকােনা িববাদৰ ে��ত সুিনি�ত কৰক েয আপুিন ততািলেক সুসংগত �ক এ�েচ�ৰ
িবিনেয়াগকাৰী অিভেযাগ �শাখাত িলিখত িহচােপ েগাচৰ তিৰেছ৷
15. �ক এ�েচ�সমূহৰ পৰা িদনেটাৰ েলনেদনৰ অ�ত, SMS বা ই-েমইলৰ জিৰয়েত ে�ড দৃঢ় �িতপ�তা
সজাগতা/েলনেদনৰ িবৱৰণ �াি�ৰ বােব অনু�হ কিৰ �ক �’কাৰৰ ওচৰত আেপানাৰ ম’বাইল ন�ৰ আৰু ই-েমইল
আইিড প�ীয়ন কৰাওক৷
ে�িডং সদসয্পদৰ সমাি�ৰ ে��ত
16. যিদ এজন �ক �’কােৰ েতওঁৰ সদসয্পদ সমপর্ণ কেৰ, েতওঁক সদসয্পদৰ পৰা বিহ�াৰ কৰা হয় বা গৰহািজৰ
(িডফ’�াৰ) বুিল েঘাষণা কৰা হয়; েতে� �ক এ�েচ�ৰ িবিনেয়াগকাৰীৰ পৰা েকৱল �ক এ�েচ�সমূহৰ ‘‘ে�িডং
িছে�ম স�ািদত েলনেদন’’ৰ স�কীয় দাবী আমি�ত কিৰ এক ৰাজহৱা জাননী জািৰ কেৰ৷ সুিনি�ত কৰক েয
আপুিন িনধর্ািৰত ময্াদৰ িভতৰত আৰু সমিথর্ত নিথপ�ৰ ৈসেত সুসংগত �ক এ�েচ�সমূহৰ সমক� এটা দাবী
দািখল কেৰ৷
17. �ক �’কাৰৰ ৈসেত জমা ধন আৰু/বা �িতভূ িতসমূহ অনুসিৰ সুৰ�াৰ িবষেয় জানক, িবশদভােৱ এজন িডফ�াৰ
বা �ক �’কাৰ েদউলীয়াৰ ে��ত আৰু েসই পযর্�, য’ৈলেক আপুিন ধন আৰু/বা �িতভূ িতসমূহ উচল কিৰব পােৰ,
েসই সুসংগত �ক এ�েচ�ৰ উপিবিধ আৰু িবিনয়মৰ �াৰা পিৰচািলত হ’ব পােৰ য’ত ে�ড স�াদন কৰা ৈহিছল
আৰু য’ত সমেয় সমেয় কাযর্কৰী িবিনেয়াগকাৰীৰ সুৰি�ত পুঁিজৰ েযাজনা �েযাজয্ হয়৷
িববাদ/অিভেযাগ
18. অনু�হ কিৰ মনত ৰািখব মধয্�তাৰ �ি�য়া, �ক �’কাৰৰ িবপে� দ�ণীয় কাযর্কিৰতা আৰু �ক �’কাৰৰ িবপে�
িবিনেয়াগকাৰীৰ অিভেযাগৰ িবৱৰণ স�ক�য় �ক এ�েচ�ৰ েবৱছাইটত �দিশর্ত কৰা হয়৷
19. যিদ আেপানাৰ িবষয়/সমসয্া/অিভেযাগৰ ে��ত সংি�� �ক �’কাৰ/চাব �’কাৰৰ �াৰা কৰা নহয় েতে� আপুিন
এই িবষয়ৰ সংি�� �ক এ�েচ�ৰ সমক�ৈল ৈল যাব পােৰ৷ যিদ আপুিন আেপানাৰ অিভেযাগৰ মীমাংসাত স��
নহয় েতে� আপুিন এই িবষয়েটা SEBIৈল আগৱাই িদব পােৰ৷
20. মনত ৰািখব েয SEBI-ৰ �াৰা সকেলা �ক �’কাৰ/চাব �’কাৰৰ বােব িবেশষভােৱ অিভেযাগ দািখল কৰাৰ
উে�েশয্েৰ অিভেযাগ মীমাংসা িবভাগ/পিৰপালন িবষয়াৰ ই-েমইল ID উে�খ কৰােটা বাধয্তামূলক কৰা হ’ল৷

