
অনুব� - 4 

SEBI আৰু �ক এ� েচ�ৰ �াৰা িবিহত বয্ৱ�া অনুসিৰ �ক �’কাৰ, চাব �’কাৰ আৰু �ােয়�ৰ 

অিধকাৰ তথা দািয়�সমূহ 

1. �াহেক েসই �িতভূিতসমহূত/চুি�/অনয্ মাধয্মত িবিনেয়াগ/েলনেদন কিৰব িযেবাৰ সমেয় সমেয় ই�া 

কৰা এ�েচ�ৰ িনয়ম, উপিবিধ তথা িবিনয়ম/�িতভূিত আৰ ুএ�েচ� ব’ডর্  অৱ ইি�য়া (SEBI) 

তথা চাকুর্ লাৰ/জাননীৰ অধীনত এ�েচ�ত েলনেদনৰ বােব ভিতর্  কেৰাৱা ৈহেছ৷ 

2. এ�েচ�ৰ িনয়ম, উপিবিধ তথা িবিনয়ম আৰ ু ইয়াৰ অধীনত জািৰ কৰা চাকুর্ লাৰ/জাননী আৰ ু

SEBI-ৰ িবিনয়মসমহূ তথা চৰকাৰী কতৃর্ প�ৰ সংল� অিধসূচনা িযেবাৰ সমেয় সমেয় কাযর্কৰী হয়, 

�ক �’কাৰ, চাব �’কাৰ আৰ ু�াহেক এইসমহূ মািন চলােটা বাধয্তামলূক৷ 

3. �ক �’কাৰৰ �িতভূিতসমহূ আৰ/ুবা িডৰাইেভিটভ কনে�� েলনেদন কৰা সামথর্ত আৰ ু �ক 

�’কাৰৰ জিৰয়েত অডর্ াৰসমহূ কাযর্কৰী কৰাৰ মেনাকামনাত �াহেক িনজেক স�� কিৰব আৰ ু

�াহেক সমেয় সমেয় �ক �’কাৰৰ জিৰয়েত অডর্ াৰসমহূ কাযর্কৰী কৰাৰ পূেবর্ িনজেক �ক �’কাৰৰ 

এই সামথর্ত িনজেক এেকৰােহ স�� কিৰব৷ 

4. �াহকৰ িব�াসেযাগয্তা তথা আিথর্ক সবলতা আৰ ু �দান কিৰবলগীয়া েসৱাৰ ৈসেত স�ক�য় 

েলনেদনৰ ল�য্ স�ভর্ ত �ক �’কােৰ িনজেক এেকৰােহ স�� কিৰব৷ 

5. সীমাৱ�তা, দািয়� আৰ ু�ক �’কােৰ কাযর্ কৰা সামথর্েক অ�ভুর্ � কিৰ �ক �’কাৰৰ কিৰবলগীয়া 

বয্ৱসায়ৰ �িত দািয়�ৰ সিঠক �কৃিত �াহকক অৱগত কৰাৰ বােব �ক �’কােৰ পদে�প ল’ব৷ 

6. �াহকৰ লগত সকেলা েলনেদনত �ক �’কাৰক চাব �’কােৰ আৱশয্কীয় সহেযািগতা �দান কিৰব৷ 

�াহকৰ জাননী 

7. সমেয় সমেয় �ক এ�েচ�/SEBIেয় বাধয্তামলূক কিৰ িদয়া অনসুিৰ �াহেক সমথর্ন কৰা নিথপ� সহ 

‘‘একাউ� েখালা �-প�’’ৰ বােব �ক �’কাৰৰ আৱশয্কতা অনসুিৰ সকেলা সিবেশষ স�ূণর্ভােৱ 

�দান কিৰব৷ 

8. একাউ� েখালা নিথপ�ৰ বাধয্তামলূক বয্ৱ�াসমহূ �াহেক জনা উিচত৷ �াহেক �হণ কৰা িনয়ম 

তথা চতর্  অনসুিৰ �ক �’কােৰ িনিদর্� কৰা িযেকােনা অিতিৰ� দফা বা নিথপ� বাধয্তামলূক 

নহ’ব৷ 

9. একাউ� েখালাৰ সময়ত বা তাৰ িপছত �দান কৰা ‘‘একাউ� েখালা �-প�’’ৰ জাননীত েকােনা 

ধৰণৰ সলিন থািকেল �াহেক �ক �’কাৰক ততািলেক িলিখতভােৱ জনাব েয এেন জাননীেক অ�ভুর্ � 

কিৰ িয দখর্া�ৰ অ� েপেলাৱা/েদউলীয়া েহাৱা দখর্া� বা অনয্ েকােনা েমাকদর্মা িয েতওঁৰ সামথর্ত 

�ভাৱ েপলাব পােৰ৷ সামিয়ক িভিত্তত �ক �’কাৰক আিথর্ক জাননী �দান কিৰব৷ 



10. একাউ� েখালা �-প�ত উে�খ কৰা অনসুিৰ �াহকৰ সিৱেশষ বা �াহকৰ িবষেয় িযেকােনা অনয্ 

জাননী েগাপনীয়তােৰ �ক �’কাৰ আৰ ু চাব �’কােৰ পিৰপালন কিৰব আৰ ু েতওঁেলােক এইেবাৰ 

েকােনা বয্ি�/কতৃর্ প�ৰ আগত ফািদল কিৰব েনাৱািৰব যিদেহ আইন/িনয়ামক আৱশয্কতাৰ অধীনত 

আৱশয্ক হয় আৰ ুযিদেহ �াহকৰ অনমুিত�েম �ক �’কােৰ েতওঁৰ �ােয়�ৰ জাননী অনয্ েকােনা 

বয্ি� বা কতৃর্ প�ৰ আগত ফািদল কেৰ৷ 

মািজর্ ন (উপা�) 

11. �াহেক �েযাজয্ �াৰি�ক মািজর্ ন, উইথহ’ি�ং মািজর্ ন, িবেশষ মািজর্ ন বা এেন অনয্ মা্িজর্ ন আদায় িদব 

িযেবাৰ �ক �’কােৰ বা এ�েচ� আৱশয্কীয় বিুল িবেবচনা কেৰ বা সমেয় সমেয় SEBIেয় আেদশ 

িদেয় েয �াহেক েলনেদন কৰা শাখাসমহূত �েযাজয্ হয়৷ িনজৰ তথা স�ূণর্ িবেবচনাত �ক �’কাৰক 

অিতিৰ� মািজর্ ন (উপা�) সং�হ কৰাত অনমুিত িদয়া হয় (যিদও এ�েচ�, ি�েয়িৰং 

হাউচ/ি�েয়িৰং ক’পর্েৰছন বা SEBI-ৰ �াৰা আৱশয্ক নহয়) আৰ ু িনধর্ািৰত সময়ত এেন মািজর্ ন 

আদায় িদবৈল �াহক বাধয্ হ’ব৷ 

12. �াহেক এই কথা বিুজ পায় েয েতওঁেলােক আদায় িদয়া মািজর্ েন সকেলা বেকয়াৰ স�ূণর্ স�ি� 

নবুজুায়৷ অিবৰত মািজর্ ন আদায় িদ থকা �ে�ও �াহেক েতওঁৰ েলনেদন বে�াৱি�ৰ সময়ত এেন 

পিৰমাণৰ টকা চুি�েয় েকাৱা আৱশয্কীয় বিুল িবেবচনা কৰা মেত আদায় িদব (বা পাব পােৰ) 

লগীয়া হ’ব পােৰ৷ 

েলনেদন আৰু বে�াৱি�সমূহ 

13. �াহেক �িতভূিত/িডৰােভিটভ কনে�� �য় আৰ ু িব�ী কৰাৰ েহতুেক িলিখতভােৱ বা এেনভােৱ 

েযেনৈক �ক �’কাৰৰ ৈসেত �াহেক এ�ি�তভােৱ স�ত ৈহেছ, েতেনদেৰ েকােনা অডর্ াৰ িদব পােৰ৷ 

�ক �’কােৰ েকৱল �াহকক িদয়া ইউিনক �ােয়� ক’ডত �াহকৰ ে�ড অডর্ াৰ িদ কাযর্কৰী কৰােটা 

িনি�ত কিৰব৷ 

14. �ক �’কােৰ �াহকক জাননী িদব তথা সমেয় সমেয় েলনেদন/বে�াৱি� িদয়া/আদায়ৰ তািলকা, 

ইয়াৰ িভতৰৰ সলিনসমহূৰ িবষেয় জনাই থািকব আৰ ু�াহকৰ ে��ত েলনেদন কাযর্কৰী কৰা সংল� 

�ক এ�েচ�ৰ তািলকা/�ি�য়াসমহূ মািন চলােটা দািয়� হ’ব। 

15. �ক �’কােৰ এইেটা িনি�ত কিৰব েয �াহেক জমা িদয়া ধন/�িতভূিত এটা পৃথক একাউ�ত ৰখা 

হ’ব, িযেটা েতওঁৰ/ইয়াৰ িনজৰ একাউ�তৈক বা অনয্ �াহকৰ একাউ�তৈক েবেলগ হ’ব আৰ ু�ক 

�’কােৰ ইয়াক েতওঁৰ/িনজৰ বােব বা িযেকােনা �াহকৰ বােব বা িযেকােনা অনয্ উে�েশয্েৰ বয্ৱহাৰ 

কিৰব েনাৱািৰব, েকৱল SEBI-ৰ িনয়ম, িবিনয়ম, চাকুর্ লাৰ, জাননী, মাগর্দিশর্কা আৰ/ুবা এ�েচ�ৰ 

িনয়ম, িবিনয়ম, উপিবিধ, চাকুর্ লাৰ আৰ ুজাননীেয় িনিদর্� কৰা উে�শয্ৰ বািহেৰ৷ 



16. েযিতয়া এ�েচে� ে�ড চুঅ’ ম’ট’ বািতল কেৰ সকেলা এেনধৰণৰ েলনেদন য’ত অ�ভুর্ � থােক 

�ােয়�ৰ ৈহ কৰা ে�ড, এইেবােৰা ইে�া েফে�া বািতল হ’ব, �ক �’কােৰ �াহকৰ ৈসেত কৰা িনজ 

িনজ কনে��সমেূহা বািতল হ’ব৷ 

17. এ�েচ�ত কৰা েলনেদনসমহূ িনয়ম, উপিবিধ আৰ ু িবিনয়মসমহূৰ তথা চাকুর্ লাৰ/জাননীন অধীন 

িযেবাৰ এ�েচ�ত জািৰ কৰা হয় য’ত েলনেদন কাযর্কৰী কৰা হয়৷ এেন ে�ড কৰা সকেলা পািটর্ েয় 

এ�েচ�ৰ উপিবিধ তথা িবিনময়ৰ �াৰা িনিদর্� কৰা এেন নয্ায়ালয়ৰ এি�য়াৰত জমা িদব য’ত 

েলনেদন কাযর্কৰী কৰা হয় এই বােব েয এ�েচ�ৰ িনয়ম, উপিবিধ তথা িবিনয়মসমহূৰ বয্ৱ�াসমহূ 

তথা ইয়াৰ অধীনৰ চাকুর্ লাৰ/জাননীসমহূ কাযর্কৰী হয়৷ 

�’কােৰজ 

18. �াহেক �ক �’কাৰক �’কােৰজ িদয়া আৰ ুপিৰিনয়ত কৰ আদায় িদয়া উিচত েযেনৈকেয় এই সমেয় 

সমেয় �চলন হয় আৰ ুিযদেৰ এইেবাৰ �াহকৰ একাউ�, েলনেদন �াহকক �ক �’কােৰ �দান কৰা 

েসৱাৰ ে��ত �েযাজয্ হয়৷ সংল� �ক এ�েচ�ৰ িনয়ম, িবিনয়ম আৰ ুউপিবিধ আৰ/ুবা SEBI-ৰ 

িনয়ম আৰ ুিবিনয়ম অনসুিৰ অনমুিত�েম �ক �’কােৰ উ�তম �’কােৰজৰ অিতিৰ� �’কােৰজ ল’ব 

েনাৱািৰব৷ 

ি�িতৰ িলকুইেড�ন আৰু ব� কৰা 

19. �ক �’কাৰৰ অনয্ অিধকাৰসমহূৰ (এটা কথা মধয্�তাকৰণৰ বােব িদয়া অিধকাৰেকা অ�ভুর্ � 

কিৰ) প�পাতমলূক ধাৰণা নৈল, �াহেক বিুজ পাব েয মািজর্ ন বা অনয্ বেকয়া পিৰমাণ আদায় 

িনিদয়াৰ বােব �াহকৰ সকেলা বা িযেকােনা ি�িত িলকুইেডট/ব� কৰাৰ অিধকাৰ �’কাৰৰ আেছ 

তথা এেন িলকুইেড�ন/ব�ৰ পৰা ওেলাৱািখিন যিদ আেছ �াহকৰ দািয়�/কতর্ বয্ত িমলাই িদব৷ এেন 

িলকুইেড�ন/ব�ৰ বােব েহাৱা সকেলা আিথর্ক মলূয্ বা েলাকচান �াহেক বহন কিৰব৷ 

20. �াহকৰ মতুৃয্ বা েদউলীয়া েহাৱা বা েতও ঁ�হণ কৰা বা আদায় িদব েনাৱাৰা েহাৱা বা �িতভূিত 

�দান অথবা �ানা�ৰ কিৰব েনাৱাৰা, িযেটা �াহেক �য় বা িব�ী কৰাৰ অডর্ াৰ িদেছ, েতেনে��ত 

�ক �’কােৰ �াহকৰ এে�টৰ (স�িত্ত) েলনেদন ব� কিৰ েলাকচানৰ বােব দাবী কিৰব পােৰ, যিদ 

আেছ৷ ইয়াৰ পৰা ওেলাৱা অিতিৰ�িখিনৰ ওপৰত �াহক বা েতওঁৰ/ইয়াৰ মেনানীত বয্ি�, 

উত্তৰািধকাৰী আৰ ু �� িনেয়াগীৰ অিধকাৰ থািকব৷ �াহেক এই কথা মনত ৰািখব লািগব েয 

মেনানীত বয্ি�ৰ নামত পঁুিজ/�িতভূিত �ানা�ৰ কৰােটা আইনগত উত্তৰািধকাৰীৰ বােব �ক �’কাৰৰ 

�াৰা ৈবধতা েদয় হ’ব৷ 

21. �াহকৰ ে��ত আদায়/�দান কৰাত িবফল েহাৱা িবষেয় �ক �’কােৰ �াসংিগক এ�েচ�ক অৱগত 

কিৰব৷ যিদ �াহক এ� কপর্’েৰট এনিটিট/মািলকানা�� �িত�ান বা িযেকােনা কৃি�ম আইন ফামর্ 

হয়, েতে� স�ালক, �ম’টাৰ, সহেযাগীৰ নাম িযদেৰই �েয়াজয্ হয়, �ক �’কােৰ �াসংিগক এ�েচ�ক 

জািনবৈল িদব৷ 



িববাদৰ মীমাংসা 

22. �ক �’কােৰ �াহকক সংি�� এ�েচ� তথা SEBI-ৰ েযাগােযাগ সিৱেশষ �দান কিৰব৷ 

23. �ক �’কাৰৰ জিৰয়েত কৰা সকেলা েলনেদনৰ স�ভর্ ত আৰ ু েবয়া ে�য়াৰৰ েডিলভাৰী আঁতেৰাৱা, 

েবয়া েডিলভাৰী সিঠক কৰা, ইতয্ািদ েগাচৰৰ মীমাংসা কৰাত �ক �’কােৰ �াহকৰ ৈসেত সহেযাগ 

কিৰব৷ 

24. িডপ’িজট, মািজর্ ন ধন ইতয্ািদৰ ে��ত িযেকােনা দাবী আৰ/ুবা িববাদ �াহক তথা �ক �’কােৰ 

এ�েচ�ৰ িনয়ম, উপিবিধ আৰ ুিবিনয়ম অনসুিৰ মধয্�তাৰ বােব জনাব, িয এ�েচ�ত সমেয় সমেয় 

চাকুর্ লাৰ/জাননী জািৰ কৰা হয়৷ 

25. �ক �’কােৰ েতওঁৰ আৰ ু �াহকৰ মাজত েহাৱা েলনেদনৰ পৰা ওেলাৱা িববাদৰ মীমাংসা শীে� 

েহাৱােটা িনি�ত কিৰব আৰ ু এেন �ি�য়াৰ পৰা ওেলাৱা মীমাংসাৰ লাভ �ক �’কােৰ কাযর্কৰী 

কিৰব৷ 

26. �াহেক/�ক �’কােৰ বিুজ পায় েয িববাদ মীমাংসাৰ বােব এজন �ািধকৃত �িতিনিধেয় জািৰ কৰা 

িনেদর্শসমহূ, যিদ আেছ, �াহক/�ক �’কাৰৰ দািয়� থািকব িযেটা উি�িখত �িতিনিধ প�ৰ মেত হ’ব 

িযখন �াহক/�ক �’কাৰৰ ৈহ েলনেদন কৰাৰ অনমুিত িদেয়৷ 

স��ৰ সমাি� ঘেটাৱা 

27. �ক �’কাৰ আৰ ু�াহকৰ মাজৰ এই স��ৰ সমাি� ঘেটাৱা হ’ব৷ যিদ �ক �’কােৰ েকােনা কাৰণত 

�ক এ�েচ�ৰ সদসয্ েহাৱা ব� হয় যাৰ কাৰণ এইেবাৰেক অ�ভুর্ � কিৰ েযেন �ক �’কাৰৰ েদাষ, 

মতুৃয্, ই�ফা বা বিহ�ৰণ বা ব’ডর্ ৰ �াৰা �মাণপ� বািতল কৰা হয়৷ 

28. �ক �’কাৰ, চাব �’কাৰ আৰ ু �াহেক অনয্ দলক েকােনা কাৰণ েনেদখুৱাৈক েতওঁেলাকৰ মাজৰ 

স��ৰ অ� েপলাব পােৰ, অনয্ দলসমহূক িলিখতভােৱ অিত কেমও এমাহৰ জাননী িদয়াৰ িপছত৷ 

এেন েকােনা অ� �ে�ও সকেলা দলৰ সকেলা অিধকাৰ, দািয়� আৰ ুকতর্ বয্ িযেবাৰ এই স��ৰ অ� 

েপেলাৱাৰ পূেবর্ ধাযর্ কৰা ৈহিছল তথা ইয়াৰ পৰা উৎপ� হয়, এইেবাৰৰ কাযর্কিৰতা বাহাল থািকব 

আৰ ু িনজ িনজ পািটর্ সমহূৰ বা েতওঁৰ/ইয়াৰ িনজ িনজ উত্তৰািধকাৰী, কাযর্িনবর্াহক, �শাসক, 

আইনগত �িতিনিধ বা উত্তৰািধকাৰী, েযেনৈকেয় �েয়াজয্ হয়, েতওঁেলাকৰ ওপৰত ই বাধয্তামলূক 

হ’ব৷ 

29. চাব-�’কাৰৰ মতুৃয্/েদউলীয়া েহাৱাৰ ে��ত বা ব’ডর্ ত েতওঁৰ প�ীয়ন বািতল হ’েল অথবা চাব 

�’কাৰৰ �ীকৃিত ঘূৰাই ল’েল আৰ/ুবা �ক �’কাৰৰ ৈসেত চাব �’কাৰৰ স�িতৰ অ� পিৰেল, 

িযেকােনা কাৰণবশতঃ �াহকক এেন অ� পৰাৰ িবষেয় অৱগত কেৰাৱা হ’ব আৰ ু �াহকক �ক 

�’কাৰৰ েপানপটীয়া �াহক বিুল গণয্ কৰা হ’ব তথা �ক �’কাৰ, চাব �’কাৰ আৰ ু �াহকক 

পিৰচািলত কৰা ‘‘অিধকাৰ আৰ ুদািয়�’’ৰ সকেলা দফা েতেনৈকেয় চিল থািকব, যিদেহ �াহেক �ক 



�’কাৰক েতওঁেলাকৰ স��ৰ অ� েপেলাৱাৰ িবষেয় এখন িলিখত জাননী �ায় এমাহৰ পূেবর্ িদ 

অৱগত নকেৰ৷ 

অিতিৰ� অিধকাৰ তথা দািয়� 

30. �ক �’কাৰৰ জিৰয়েত কৰা েলনেদনৰ ে��ত �াহকৰ িডিভেড�, অিধকাৰ আৰ ু েবানাচ ে�য়াৰৰ 

বােব �ক �’কােৰ �াহকক যেথাপযু�ভােৱ সুৰ�া �দান কিৰব আৰ ু েতও/ঁই এেন েকােনা কাম 

নকিৰব যাৰ বােব �াহকৰ অিন� সাধন হয় আৰ ুযাৰ বােব েতও/ঁই �িতভূিতত েলনেদন কিৰেছ৷ 

31. েলনেদন কাযর্কৰী কৰা সংল� এ�েচ� তথা SEBI-ৰ িনয়ম, িবিনয়ম, উপিবিধ, চাকুর্ লাৰ, জাননী 

আৰ ু মাগর্দিশর্কা অনসুিৰ সমেয় সমেয় �ক �’কাৰ আৰ ু �াহেক েতওঁেলাকৰ একাউ�ৰ মীমাংসা 

কিৰব৷ 

32. �ক �’কােৰ েতওঁৰ কনি�টুেৱ�চক এেন ফ’েমর্টত েলনেদন কাযর্কৰী কৰাৰ বােব এটা কনে�� েনাট 

জািৰ কিৰব িযেটা সমেয় সমেয় এ�েচে� িবিহত কিৰব পােৰ য’ত সকেলা েলনেদনৰ েৰকডর্  থািকব, 

অডর্ াৰ ন�ৰ, ে�ড ন�ৰ, ে�ড সময়, ে�ড �াইচ, ে�ড গনমান, িডৰােভিটভ কনে��ৰ সিবেশষ, 

�ােয়� ক’ড, �’কােৰজ, লেগাৱা সকেলা মলূয্ ইতয্ািদেক অ�ভুর্ � কিৰ এ�েচে� িবিহত কৰা সময়ৰ 

িভতৰত সাঙুিৰ৷ ে�ড কাযর্কৰী কৰাৰ এ� কাযর্কৰী িদনৰ িভতৰত �ক �’কােৰ িবিনেয়াগকাৰীৈল 

কনে�� েনাটৰ হাডর্  কিপ আৰ/ুবা িডিজেটল চহী বয্ৱহাৰ কিৰ ইেল�িনক প�িতত কনে�� েনাট 

পিঠয়াব৷ 

33. �াসংিগক এ�েচ�ৰ পৰা য’ত েলনেদন কাযর্কৰী কৰা হয়, েপ’আউট েপাৱাৰ এ� কাযর্কৰী িদনৰ 

িভতৰত �ক �’কােৰ পঁুিজৰ েপ’আউট বা �িতভূিতৰ েডিলভাৰী কিৰব, িযেটােৱই হয়, যিদেহ 

�াহেক অনয্থা নকয় আৰ ু এেন িনয়ম তথা চতর্ ৰ অধীন নহয় িযেবাৰ সমেয় সমেয় েলনেদন 

কাযর্কৰী কৰা �াসংিগক এ�েচে� জািৰ কেৰ৷ 

34. �ক �’কােৰ েলনেদন কাযর্কৰী কৰা �াসংিগক এ�েচে� সমেয় সমেয় জািৰ কৰা সময়সীমা তথা 

ফ’েমর্ট অনসুিৰ �েতয্ক �াহকৰ ে��েতই পঁুিজ তথআ �িতভূিত দেুয়াটােৰ স�ূণর্ ‘‘একাউ�ৰ 

খিতয়ান’’ পিঠয়াব৷ �ক �’কাৰৰ পৰা েপাৱাৰ িপছত �াহেক েলনেদন কাযর্কৰী েহাৱা �াসংিগক 

এ�েচে� সমেয় সমেয় জািৰ কৰা সময়সীমাৰ িভতৰত খিতয়ানত থকা ভুল, যিদ আেছ, িৰপ’টর্  

কৰাৰ বােব খিতয়ানত উে�খ থািকব৷ 

35. �ক �’কােৰ �াহকৈল ৈদিনক মািজর্ ন ে�টেম� পিঠয়াব৷ ৈদিনক মািজর্ ন ে�টেম�ত থািকব ই�াৰ-

এিলয়া, জমা কৰা ক’েলটােৰলৰ সিবেশষ, বয্ৱহৃত ক’েলটােৰল আৰ ুক’েলটােৰল ে�টাচ (উপল� 

েবেল�/�াহকৰ পৰা পাবলগীয়া বাকী) নগদ ধনৰ স�কর্ ত ে�ক-আপৰ ৈসেত, িফ�ড িডপ’িজট 

�াি� প� (FDRs), েবংক গয্াৰাি� তথা �িতভূিত৷ 

36. �াহেক এইেটা িনি�ত কিৰব েয �ক �’কাৰৰ ৈসেত স�� গিঢ় েতালাত আইনগত েযাগয্তা আেছ 

তথা েতও ঁ ইয়াৰ বােব �ািধকৃত আৰ ু ইয়াৰ অধীনত েতও ঁ দািয়� পালন কৰাৰ বােব েযাগয্৷ 



েলনেদনৰ সকেলা কথা মািন চলােটা িনি�ত কিৰবৰ বােব সকেলা কাযর্ কৰা, িযেটা �াহেক কিৰব 

বিুল ল’ব, েসইেবাৰ েলনেদনত েসােমাৱাৰ পূেবর্ই স�ূণর্ কিৰব লািগব৷ 

ইেল�’িনক কনে�� েনাটচ (ECN) 

37. যিদ �াহেক ইেল�িনক প�িতেৰ কনে�� েনাট েপাৱােটা বািছ লয়, েতও ঁ�ক �’কাৰক সিঠক ই-

েমইল ID �দান কিৰব৷ �াহেক েতওঁৰ ই-েমইল ID সলিন হ’েল �ক �’কাৰক এখন েভৗিতক প�েৰ 

জািনবৈল িদব৷ যিদ �াহেক ই�াৰেনট েলনেদন কিৰবৈল বািছ লয়, েতে� ই-েমইল সলিন কৰাৰ 

বােব অনেুৰাধ �ােয়� ে�িচিফক ইউজাৰ ID আৰ ু পাছৱডর্ ৰ ৈসেত িছিকয়ডর্  এে�ছৰ জিৰয়েত 

কিৰব পৰা যায়৷ 

38. �ক �’কােৰ এইেটা িনি�ত কিৰব েয় ই-েমইলৰ জিৰয়েত পিঠওৱা ECN হ’ব িডিজেটল চহী কৰা, 

এনি�ে�ড, গািফলিত কিৰব েনাৱাৰা আৰ ু IT এ�, 2000-ৰ দফাসমহূ মািন চলা৷ যিদ ECN 

এটা �তয্িয়ত িহচােপ ই-েমইলৰ জিৰয়েত পিঠওৱা হয়, গাঁিঠ িদয়া ফাইলেটা িডিজেটল চহীৰ �াৰা 

সুৰি�ত হ’ব আৰ ুই এনি�ে�ড তথা গািফলিত কিৰব েনাৱাৰা িবধৰ হ’ব৷ 

39. �াহেক এইেটা ল�য্ কিৰব েয �ক �’কােৰ বাউ� েমইল অিধসূচনা েনােপাৱাৰ অথর্ হ’ব েয �াহকৰ 

ই-েমইল IDত কনে�� েনাট েডিলভাৰী ৈহেছ৷ 

40. IT এ�, 2000-ৰ দফাসমহূ তথা SEBI/�ক এ�েচে� সমেয় সমেয় জািৰ কৰা এ�েট� 

িনয়ম/িবিনয়ম/চাকুর্ লাৰ/মাগর্দিশর্কা অনসুিৰ িযেবাৰ এ�েচে� জািৰ কেৰ েসই প�িতত �ক �’কােৰ 

ECN তথা ই-েমইলৰ �াি�কৰণ এটা ছ� আৰ ু গািফলিত কিৰব েনাৱাৰা ফমর্ত িনজৰ লগত 

ৰািখব৷ েডিলভাৰী �মাণ অথর্াৎ কনে�� েনাট পিঠওৱাৰ সময়ত িছে�েম পিৰচালন কৰা লগ িৰপ’টর্  

SEBI/এ�েচ�ৰ িবিনয়মৰ অধীনত িনিদর্� সময়ৰ বােব �ক �’কােৰ ৰািখব৷ �াহকক েডিলভাৰী 

নকৰা/ই-েমইল নাকচ বা বাউ� েবক কৰা ে��ত লগ িৰপ’েটর্  কনে�� েনাটৰ সিৱেশষ �দান 

কিৰব৷ SEBI/�ক এ�েচ�ৰ িবিনয়মৰ অধীনত িনধর্ািৰত সময়সীমাৰ িভতৰত �ক �’কােৰ সকেলা 

সময়েত েতও ঁেলাৱা বাউ�ড েমইলৰ অিধসূচনা িনি�ত কৰাৰ বােব সকেলা ধৰণৰ পদে�প ল’ব৷ 

41. ইেল�িনক প�িতেৰ কনে�� েনাট েপাৱাৰ িবক� বািছ েনােলাৱা �াহকক �ক �’কােৰ েভৗিতক 

প�িতেৰ কনে�� েনাট পিঠয়াই থািকব৷ িয ে��ত �াহকক ECNসমহূ েডিলভাৰী িদয়া েহাৱা নাই 

বা �াহকৰ ই-েমইল IDত এইেবাৰ নাকচ কিৰেছ (েমইল বাউি�ং), �ক �’কােৰ SEBI/�ক 

এ�েচ�ৰ িবিনয়মৰ অধীনত িনধর্ািৰত সময়সীমাৰ িভতৰত �াহকৈল েভৗিতক কনে�� পিঠয়াব আৰ ু

এেন েভৗিতক কনে�� েনাটৰ েডিলভাৰীৰ �মাণ িনজৰ হাতত ৰািখব৷   

42. �াহকৈল ECN-ৰ েযাগােযাগৰ ই-েমইলৰ উপিৰও �ক �’কােৰ এেক সময়েত িনিদর্� েৱবছাইটত, যিদ 

আেছ, ECN �কাশ কিৰব, এক সুৰি�ত �কােৰেৰ আৰ ু�াহকক এইসমহূ পাবৈল সুিবধা কিৰ িদব৷ 

ইয়াৰ উে�েশয্েৰ �াহকক এটা অি�তীয় ইউজাৰ নাম তথা পাছৱডর্  িদব, আৰ ু লগেত �াহকক 

কনে�� েনাট ইেল�িনেকলী স�য় কিৰ েথাৱাৰ বােব আৰ/ুবা ইয়াৰ এটা ি�� আউট ল’বৈল এটা 

িবক�ও িদব৷ 



আইন আৰ ুএি�য়াৰ 

43. এই নিথপ�ত িদয়া িনিদর্� অিধকাৰসমহূৰ উপিৰও �ক �’কাৰ, চাব �’কাৰ আৰ ু �াহেক অনয্ 

অিধকাৰসমেূহা সাবয্� কিৰব পািৰব৷ এই অিধকাৰসমহূ ৈহেছ �াহেক েলনেদন কিৰবৈল বািছ েলাৱা 

এ�েচ�ৰ অ�গর্ত িনয়ম, উপিবিধ তথা িবিনয়মৰ অধীন আৰ ুই জািৰ কৰা চাকুর্ লাৰ/জাননী বা 

SEBI-ৰ িনয়ম আৰ ুিবিনয়ম৷ 

44. এই নিথপ�ৰ চতর্ সমহূ সদােয়ই চৰকাৰী অিধসূচনা, SEBIেয় জািৰ কৰা িযেকােনা িনয়ম, িবিনয়ম, 

মাগর্দিশর্কা তথা চাকুর্ লাৰ/জাননী আৰ ুসমেয় সমেয় কাযর্কৰী েহাৱা েলনেদন কাযর্কৰী কৰা �াসংিগক 

�ক এ�েচ�ৰ িনয়ম, িবিনয়ম আৰ ুউপিবিধৰ অধীন হ’ব৷ 

45. 1996-ৰ আিবর্ে�ছন এ� কনিচিলেয়ছন এ�ৰ অধীনত মধয্�তাকাৰীৰ �াৰা িদয়া িযেকােনা পুৰ�াৰ 

�ক �’কাৰ আৰ ু�াহেক মািন ল’ব৷ িয িক নহওক, যিদ েকােনা প� মধয্�তাকাৰীৰ পুৰ�াৰৰ 

ৈসেত স�� নহয় েতে� �ক এ�েচ�ৰ িভতৰেত আপীল কৰাৰ বয্ৱ�া আেছ৷ 

46. এই নিথপ�ত বয্ৱহাৰ কৰা শ� আৰ ুবণর্নাসমহূ িক� িযেবাৰ ইয়াত বয্াখয্া কৰা েহাৱা নাই, যিদেহ 

এই স�ভর্ ত অনয্থা আৱশয্ক হয়, এেকই অথর্ হ’ব েযেনদেৰ এ�েচ�/SEBI-ৰ অধীনত জািৰ কৰা 

িনয়ম, উপিবিধ আৰ ুিবিনয়ম তথা চাকুর্ লাৰ/জাননীৰ অধীনত হয়৷ 

47. �ক �’কােৰ েযাগ কৰা সকেলা অিতিৰ� ঐি�ক দফা/নিথপ�/এ�েচ�/SEBI-ৰ 

িনয়ম/িবিনয়ম/জাননী/চাকুর্ লাৰৰ িবপৰীেত েহাৱা উিচত নহয়৷ এেন িয েকােনা ঐি�ক 

দফা/নিথপ�ত সলিনৰ িবষেয় জনাবৰ বােব এখন জাননী 15 িদনৰ পূেবর্ িদয়াৰ �েয়াজন৷ 

এ�েচ�/SEBIেয় িনধর্ািৰত কৰা অিধকাৰ আৰ ু দািয়�ৰ পিৰৱতর্ নসমেূহা �াহকৰ দিৃ�েগাচৰ কৰা 

উিচত৷ 

48. SEBI-ৰ িনয়ম আৰ ুিবিনয়ম বা েলনেদন কাযর্কৰী কৰা �াসংিগক �ক এ�েচ�ৰ উপিবিধ, িনয়ম 

তথা িবিনয়মৰ পিৰৱতর্ নৰ েহতুেক প�সমহূৰ অিধকাৰ তথা দািয়�সমহূ পিৰৱতর্ ন হয়, েসই 

পিৰৱতর্ নসমহূ ইয়াত সি�িৱ� েহাৱা বিুল ধিৰ েলাৱা হ’ব িযেটা নিথপ�ত উি�িখত প�সমহূৰ 

অিধকাৰ আৰ ুদািয়�সমহূৰ ৰপূা�কৰণ বিুল গণয্ কৰা হ’ব৷ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

�ক �’কােৰ �াহকক �দান কৰা ই�াৰেনট আৰু ৱায়াৰেলছ �যুি�িভিত্তক েলনেদন 

সুিবধা (‘অিধকাৰ আৰু দািয়�’ নিথপ�ত উি�িখত সকেলা দফা �েযাজয্ হ’ব৷ 

অিতিৰ�ভােৱ ইয়াত উে�খ কৰা দফাসমূেহা �েযাজয্ হ’ব) 

1. ৱায়াৰেলছ �যুি�ৰ জিৰয়েত �ক �’কােৰ ই�াৰেনট েবইচ্ড ে�িডং (IBT) তথা �িতভূিত �দান 

কৰাৰ বােব েযাগয্৷ এই �যুি�ত অ�ভুর্ � হয় এেন বয্ৱহািৰক সজঁিুল েয ম’বাইল েফান, েডটা 

কাডর্ ৰ ৈসেত েলপটপ ইতয্ািদ িযেবােৰ ই�াৰেনট �ট’কল (IP) বয্ৱহাৰ কেৰ৷ SEBI আৰ ুএ�েচে� 

সমেয় সমেয় িনিদর্� কৰা অনসুিৰ �ক �’কােৰ ই�াৰেনটিভি�ক েলনেদন/�িতভূিতৰ বােব সকেলা 

�েযাজয্ আৱশয্কতা মািন চিলব৷ 

2. �িতভূিতত িবিনেয়াগ/েলনেদন কৰাৰ বােব �াহক ই�কু আৰ ুএই উে�শয্েৰ �াহেক ই�াৰেনটিভিত্তত 

েলনেদনৰ সুিবধা বা ৱায়াৰেলছ �যুি� বয্ৱহৃত �িতভূিত েলনেদন কৰাৰ বােব ই�কু৷ �ক �’কােৰ 

�াহকক �ক �’কাচর্  IBT েসৱা আগবঢ়াব আৰ ু�াহেক �ক �’কাচর্  IBT েসৱা �হণ কিৰব৷ এই 

সুিবধা SEBI/এ�েচ� বয্ৱ�াৰ আৰ ু�ক �’কাচর্  IBT েৱবছাইটত িনিদর্� কৰা িনয়ম আৰ ুচতর্ সমহূৰ 

অধীন হ’ব যিদেহ েসইেবাৰ এ�েচ�/SEBIেয় জািৰ কৰা িনয়মৰ লগত সমা�ৰাল হয়৷ 

3. ৱায়াৰেলছ �যুি�/ই�াৰেনট/�াটর্  অডর্ াৰ ৰিুটঙৰ জিৰয়েত কৰা �িতভূিত েলনেদনৰ ৈসেত সংল� 

ৈবিশ�, �িতশংকা, দািয়�, কতর্ বয্ আৰ ু েদয়তাৰ িবষেয় �ক �’কােৰ �াহকক অৱগত কিৰব বা 

িযেকােনা অনয্ �যুি�ৰ িবষেয়ও �ক �’কােৰ �াহকক জেনাৱা উিচত৷ 

4. �ক �’কােৰ �াহকক এই িবষেয়ও অৱগত কিৰব েয �ক �’কাচর্  IBT বয্ৱ�ােটােৱই এ�েচ�/SEBIৰ 

�াৰা জািৰ কৰা িনয়মৰ ৈসেত সাম�সয্ ৰািখ �াৰি�ক পাছৱডর্  আৰ ুইয়াৰ পাছৱডর্  নীিত পিৰচালনা 

কিৰব৷ 

5. ইউজাৰ নাম তথা পাছৱডর্  েগাপনীয় আৰ ু সুৰি�ত কিৰ ৰখাৰ দািয়� �াহকৰ হ’ব৷ �ক �’কাচর্  

IBT বয্ৱ�াৰ জিৰয়েত �াহকৰ ইউজাৰ নাম আৰ/ুবা পাছৱডর্  বয্ৱহাৰ কিৰ িযেকােনা বয্ি�েয়ই কৰা 

অডর্ াৰ আৰ ুেলনেদনৰ বােব �াহেক িনেজই দায়ী হ’ব যিদও েসই বয্ি�ক এেন কৰাৰ বােব �ািধকৃত 

কৰা হওক বা নহওক৷ �াহেক এই কথা জািনব েয অডর্ াৰ ৰেুটড প�িতৰ জিৰয়েত ৱায়াৰেলছ 

�যুি�ৰ �াৰা ই�াৰেনট েলনেদন/�িতভূিত েলনেদনৰ বােব �মাণীকৃত �যুি� আৰ ুকেঠাৰ সুৰ�াৰ 

উপায় আৱশয্ক আৰ ু�াহেক �ক �’কাৰৰ কমর্চাৰী তথা ডীলাৰেত অ�ভুর্ � কিৰ িযেকােনা তৃতীয় 

প�ক �াহক আৰ/ুবা েতওঁৰ �ািধকৃত পাছৱডর্  ফািদল নকেৰ বিুল িনি�ত কৰাৰ দািয়� লয়৷ 



6. �াহেক �ক �’কাৰক িলিখতভােৱ ততািলেক জনাব যিদ েতও ঁ পাছৱডর্  পাহেৰ, �ক �’কাচর্  IBT 

প�িতত সুৰ�াৰ গািফলিত ধৰা েপলায়, েতওঁৰ ইউজাৰ নাম/পাছৱডর্ /একাউ�ৰ জিৰয়েত 

অনািধকৃত এে�ছ ধৰা েপলায়/েহৰ-েফৰ েহাৱা বিুল সে�হ কেৰ৷ এেন অনািধকৃত বয্ৱহাৰৰ কথা 

েহাৱাৰ িপছেতই এই ধৰণৰ অনািধকৃত বয্ৱহাৰ, ইয়াৰ তািৰখ, ইয়াৰ �কৃিত তথা �ভািৱত েহাৱা 

েলনেদন ইতয্ািদ িবশদভােৱ জনাব৷ 

7. ৱায়াৰেলছ �যুি�ৰ জিৰয়েত ই�াৰেনট/�িতভূিত েলনেদনত ৰিুটং অডর্ াৰৰ বােব েসৱা �হণ কৰাৰ 

ৈসেত সংল� �িতশংকাসমহূৰ িবষেয় �াহেক স�ূণর্ভােৱ জােন আৰ ুবিুজ পায় আৰ ু িযেকােনা ভােৱ 

�াহকৰ ইউজাৰ নাম তথা পাছৱডর্ ৰ জিৰয়েত কৰা সকেলা কাযর্ৰ বােব �াহক স�ূণর্ভােৱ জগৰীয়া 

আৰ ুদায়ী হ’ব৷ 

8. �াহকৰ অনেুৰাধত �ক �’কােৰ ই-েমইলৰ জিৰয়েত অডর্ াৰ/েলনেদন দঢ়ৃ �িতপ� কিৰব৷ �াহেক এই 

কথা জােন েয অডর্ াৰ/েলনেদনৰ দঢ়ৃ �িতপ�তা েৱব প’েটর্ লেতা পাব পািৰ৷ �াহেক ৱায়াৰেলছ 

�যুি� বয্ৱহাৰ কিৰ েলনেদন কৰাৰ ে��ত �ক �’কা� অডর্ াৰ/েলনেদনৰ দঢ়ৃ �িতপ�তা �াহকৰ 

যতনত পিঠয়াব৷ 

9. �াহকৰ এইেটা �াত েয ই�াৰেনটত েলনেদন কিৰেল বহেতা অিনি�ত কাৰক উ�ৱ হ’ব পােৰ আৰ ু

জিটল হাডর্ েৱৰ, ছফটেৱৰ, কিমউিনেকছন লাইন, েপিৰেফেৰল ইতয্ািদত �িতব�কতা আিহব পােৰ 

তথা বয্াহত হ’ব পােৰ৷ �ক �’কাৰ আৰ ুএ�েচে� এেন েকােনা �িতিনিধ� নকেৰ অথবা ৱােৰি� 

িনিদেয় েয �ক �’কাৰৰ IBT েসৱা েকােনা বয্াহত েনােহাৱাৈক �াহকৰ বােব উপল� হ’ব৷ 

10. �ক �’কাৰ/এ�েচ� িনয়�ণৰ বািহৰৰ েকােনা কাৰণত �াহক/�ক �’কাৰ/এ�েচ�ৰ ে��ত েকােনা 

ধৰণৰ িলংক/�ি�য়া িবকল হ’েল িযেকােনা �িগতকৰণ, বয্াঘাত, �ক �’কাচর্  IBT বয্ৱ�া বা েসৱা, 

এ�েচ�ৰ েসৱা বা প�িত অনা-উপল�তা বা অচল েহাৱা বা �াহকৰ অডর্ াৰ কাযর্কৰী েনােহাৱাৰ 

বােব �াহেক এ�েচ� বা �ক �’কাৰৰ িবৰেু� েকােনা দাবী উত্থাপন কিৰব েনাৱািৰব৷ 


