অয্ােন�ার - 6
গাইেড� েনাট- িবিনেয়াগকারীেদর জনয্ এ�েচে� বয্বসা করার ে�ে� িক করণীয় এবং করণীয় নয়
বয্বসা শর পূেবর্
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আপিন একমা� SEBI-র সােথ এবং SEBI-র �ারা িনবি�কৃ ত মধয্�তাকারীেদর সােথ বয্বসা করেছন বেল িনি�ত
হন৷ �ক এ�েচে� www.exchange.com এবং SEBI ওেয়বসাইেট www.sebi.gov.in উপল� তািলকা েথেক আপিন
তােদর SEBI-র েরিজে�শন সািটর্িফেকট ন�র পরী�া করেত পারেবন৷
আপিন KYC স�ূণর্ভােব পূরণ কেরেছন িকনা িনি�ত হন এবং KYC ফেমর্র খালী �ানগিল েকেট িদন৷
আপিন �ক ে�াকােরর সকল বাধয্তামূলক ডকুেম� েযমন অিধকার এবং বাধয্বাধকতা, ির� িডসে�াজার ডকুেম�,
পিলিস এ� ে�ািসিডওর ডকুেম�গিল পেড়েছন বেল িনি�ত হন৷
�ক ে�াকার এবং আপনার মেধয্ ঐি�ক ধারাগিল, যিদ থােক, আপিন েসগিল পেড়েছন, বুেঝেছন এবং তারপর
তােত �া�র কেরেছন বেল িনি�ত হন৷ মেন রাখেবন েয আপনার এবং �ক ে�াকােরর মেধয্ �া�িরত ধারাগিল
আপনার স�িত বয্তীেরেক বদল করা যােব না৷
বয্বসার জনয্ ে�াকার �ারা আপনার ওপর আেরািপত সকল ে�াকােরজ, কিমশন, ফীজ এবং অনয্ানয্ খরচ স�েকর্
এবং �াসি�ক উপায়/SEBI/�ক এ�েচে�র িনেদর্ শনা স�েকর্ পির�ার ধারণা িনন৷
আপনার �ারা স�ািলত সকল ডকুেমে�র একিট কিপ �ক ে�াকােরর কাছ েথেক িবনামূেলয্ সং�হ করন৷
যিদ আপিন �ক ে�াকােরর পে� পাওয়ার অফ অয্াটিনর্ (POA)-র জাির করেত চান, তাহেল আপনার বয্া�,
িডময্াট অয্াকাউ�েক �মতা�দান করন, অনু�হ কের SEBI/এ�েচ� �ারা জাির করা িনেদর্ িশকািট পড়ুন৷

েলনেদন এবং িন�িত্ত
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আপিন িলিখত আকাের িবেশষভােব অনুেমাদন করেল �ক ে�াকার ইেল�িনক কনটয্া� েনাটস (ECN) জারী করেত
পাের৷ এই কােজর জনয্ �ক ে�াকারেক আপনার ইেমল আইিড িদেত হেব৷ যিদ আপিন কি�উটাের সড়গড় না হন
তাহেল ECN-র সুিবধা েনেবন না৷
আপনার ই�ারেনট ে�িডং অয্াকাউ� এবং পাসওয়াডর্ অপর কাউেক েদেবন না৷
�ক ে�াকারেক নগেদ েকােনা েপেম� করেবন না৷
�ক ে�াকারেক অয্াকাউ� েপয়ী েচক �ারা েপেম� করন৷ সাব-ে�াকােরর নােম েচক জারী করেবন না৷
বয্া�/িডময্াট অয্াকাউে� জমা করা বয্াে�র অয্াকাউে�র ি�েপ তািরখ, ি�প, পিরমাণ আপনার কােছ �ক
ে�াকারেক েদওয়া ডকুেম�ারী �মাণ/িডেপািজট অফ িসিকউিরিটজ আেছ বেল িনি�ত হন৷
�ক এ�েচ� ওেয়বসাইেট, েযখােন ে�েডর িবষেয় িব�ািরত উে�খ আেছ েসখােন বািণিজয্ক যাচাইকরণ উপল� আেছ
বেল িনি�ত করন এবং ক�া� েনাট যাচাই করন৷ যিদ ক�া� েনােটর সােথ ওেয়বসাইেটর বয্বসার িব�ািরত
িববরণ না েমেল, তাহেল সােথ সােথই িনধর্ািরত �ক এ�েচে�র ইনেভ�াসর্ ি�েভ� েসল-এর সােথ েযাগােযাগ করন৷
যিদ আপিন অয্াকাউ� চালু করার জনয্, তহিবল �দােনর জনয্ অথবা িসিকউিরিটজ েডিলভারী করার জনয্ (সময়
সমেয় হয়েতা এমনটা হেত পাের) কতৃর্ �দান কেরন, তাহেল হয়েতা এ�েচ� েথেক েপ আউট অডর্ার পাবার পর েসই
একই িদেন কাজটা স�� নাও হেত পাের৷ তাই �ক ে�াকার িনেচ উে�িখত িবষয় ে�ে� আপনার হেয় একটা চালু
অয্াকাউ� র�ণােব�ন কের চলেবন৷
a) আপনার কাছ েথেক আপনার �া�র করা তািরখ উে�খ করা এই ধরেণর কতৃর্ �দােন এই ধারািট উে�খ থাকেব
েয আপিন চাইেল এই সুিবধািট েযেকান সময় বািতল কের িদেত পােরন৷
b) তহিবেলর �কৃ ত িন�িত্ত এবং িসিকউিরিটজ অ�ািধকােরর ওপর িনভর্ র কের কয্ােল�ার েকায়াটর্াের একবার, মােস
অ�ত একবার �ক ে�াকার করেবন৷ অয্াকাউ� িন�িত্ত করার সময়, �ক ে�াকার আপনােক একিট 'ে�টেম�
অফ অয্াকাউ�স' পাঠােবন েযখােন তহিবেলর জনয্ �াহেকর েলজার এবং েরিজ�ার অফ িসিকউিরিটজ েথেক
সং�হ করা িনযর্াস থাকেব৷ এগিলেত তহিবেলর সকল িরিসট/েডিলভািরজ �দশর্ন করা থাকেব৷ এই ে�টেমে�
তহিবল এবং িসিকউিরিটজ এবং �িত�িত েশয়ােরর িব�ািরত িববরণ যিদ িকছু থােক, তাহেল েসগিল থাকেব৷
c) িন�িত্তর িদন, �ক ে�াকার �েয়াজনীয় িসিকউিরিটজ/তহিবলগিল অনাদায়ী দায়ব�তার জনয্ ধের রাখেত পাের
এবং আগামী 5 িদেনর বয্বসার জনয্ আেয়র মািজর্ন দায়ব�তার জনয্ �েয়াজনীয় আশাি�ত তহিবলও এ�েচ�
�ারা এক িনিদর্ � উপােয় গণনা কের ধের রাখেত পােরন৷ নগদ মােকর্ েটর েলনেদেনর ে�ে� �ক ে�াকার �াহেকর
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কােছ েথেক িন�িত্তর িদেন �াপয্ বাকী থাকা তহিবল এবং পরবত� িদেনর বয্বসােয়র স�ূণর্ েপ-ইন-অি�েগশন
এবং িসিকউিরিটজ ধের রাখেত পােরন, এছাড়াও িতিন কয্াশ মােকর্ েট েসই িদেনর িন�িত্ত বাবদ েলনেদেনর মূলয্
তহিবল/িসিকউিরিটজ/মািজর্নও ধের রাখেত পােরন৷
d) ে�টেম� অফ অয্াকাউ�স অথবা েসেটলেমে� েকান�কার িববাদ ধরা পড়েল ে��মত িহসােব িলিখত আকাের
িবযয়টা তহিবল/িসিকউিরিটজ �াি�র েযেকান কােজর 7 (সাত) িদেনর মেধয্ �ক ে�াকােরর নজের আনেত
হেব৷ যিদ িববাদ হয়, তাহেল িবষয়টা িনধর্ািরত �ক এ�েচে� িবল� না কের িলিখত আকাের 'িবিনেয়াগকারীর
অিভেযাগ েসল'-এ জানােত হেব৷
যিদ আপিন চলিত অয্াকাউ� র�ণােব�ন না কেরন এবং তহিবল/িসিকউিরিট-এর েপ-আউট এ�েচ� েথেক �া�েপ-আউেটর পেরর কােজ িদেনও না পান, তাহেল িবষয়টা �ক ে�াকারেক জানান৷ যিদ েসখােন েকান�কার িবেরাধ
েদখা েদয় তাহেল িবষয়টা িনধর্ািরত �ক এ�েচে� িলিখত আকাের 'িবিনেয়াগকারীর অিভেযাগ েসল'-এ জািনেয় সােথ
সােথই অিভেযাগ দািখল করেবন৷
অনু�হ কের আপনার েমাবাইল ন�র এবং ইেমল আইিড �ক ে�াকােরর কােছ নিথভু � করান, যােত আপিন বয্বসা
সং�া� তেথয্র সতকর্ বাতর্ া/েলনেদেনর িববরণ ে�িডং িদেনর েশেষ �ক এ�েচ� েথেক SMS অথবা ইেমল মারফত
েপেত পােরন৷

ে�িডং সদসয্পদ পিরসমাি� হেল
16. যিদ েকােনা �ক ে�াকার তার সদসয্পদ তয্াগ কেরন, সদসয্পদ েথেক বিহ�ৃ ত হন অথবা িডফ�ার িহসােব েঘািষত
হয়, �ক এ�েচ� দাবী স�িকর্ ত একিট পাি�ক েনািটশ �কাশ করেব েযখােন শধুমা� িবিনেয়াগকারীেদর
�কএ�েচে�র "ে�িডং িসে�েম স�ািলত েলনেদন" িবষয়িট জিড়ত থাকেব৷ আপিন িনধর্ািরত �ক এ�েচে� িনধর্ািরত
সমেয়র েভতর সাহাযয্কারী ডকুেম� সহ একিট দাবীপ� করেবন বেল িনি�ত হন৷
17. �ক ে�াকােরর কােছ জমা েদওয়া অথর্/িসিকউিরিটজ-এর সুর�া সং�া� িবষয়গিলর সােথ িনেজেক অভয্� কের
িনন, িবেশষ কের যিদ আপিন িডফ� অথবা �ক ে�াকােরর অথর্শণ
ূ য্তা অথবা েদউিলয়া অব�া েথেক আপিন
িনেজর অথর্/িসিকউিরিটজ পুনর�ার করেত পােরন যা সংি�� �ক ে�াকােরর উপিনয়ম এবং �িবধান �ারা িনয়ি�ত
হেত পাের েযখােন বয্বসা িবিনেয়াগকারীেদর সুর�া তহিবেল সমেয় সমেয় �ীম মারফত পালন করা হেত পাের৷

িবতকর্/অিভেযাগগিল
18. অনু�হ কের েনাট করেবন েয সািলিস িবচারকােযর্র িববরণ, ে�াকার অিভেযােগর িবরে� দ�দায়ক কমর্ এবং �ক
ে�াকােরর িবরে� িবিনেয়াগকারীেদর দ�দায়ক কমর্ সংি�� �ক এ�েচে�র ওেয়ব সাইেট �কািশত হেব৷
19. যিদ আপনার িবষয়/সমসয্া/অিভেযাগ িনধর্ািরত �ক ে�াকার/সাব-ে�াকার �ারা িন�িত্ত না করা হয়, তাহেল আপিন
িবষয়টা সংি�� �ক এ�েচে�র নজের আনেত পােরন৷ যিদ তবুও আপিন অিভেযােগর সমাধান িনেয় স�� না হন,
তাহেল আপিন িবষয়টা SEBI-র নজের ধােপ ধােপ আনেত পােরন৷
20. মেন রাখেবন েয SEBI, �ক সকল ে�াকার/সাব-ে�াকারেক অিভেযাগ �িতিবধান িবভাগ/স�িত স�িকর্ ত
আিধকািরেকর কােছ িবেশষভােব অিভেযাগ নিথভু � করার জনয্ একিট ইেমল ID নামকরণ করার িবষয়িট
বাধয্তামূলক কেরেছ৷

