
অনুবন্ধ-4 

ননৰ্দে শনা ট াকা- গ্ৰাহকৰ (client / investor)বাৰ্ব কনৰবলগীয়া আৰু কনৰব নলগীয়া সমূহ 

কনৰবলগীয়া 

1. এক্সচচঞ্জৰ ঞ্জীকৃত সদসযৰ (Members/Stock Brokers)দ্বাৰাচহ ট্ৰেড কৰক৷ সদসযজন এক্সচচঞ্জৰ সসচত 

ঞ্জীকৃত হয় ট্ৰন নহয় ৰীক্ষা কৰাৰ ফাচফ চাওক.............................................................. 

2. ট্ৰেডডিং আৰম্ভ কৰাৰ ূচফে ‘ আচানাৰ গ্ৰাহকক জানক (KYC)’ আচফদন ূৰণৰ ফাচফ আগ্ৰহ 

ট্ৰদখুৱাওক৷ 

3. আচানাৰ অননয গ্ৰাহক ট্ৰকাড (UCC) প্ৰাডিৰ ফাচফ আগ্ৰহ ট্ৰদখুৱাওক আৰু আচানাৰ সকচ া ট্ৰেড 

মাচত UCCৰ অধীনত হয় তাৰ  ক্ষয ৰাখক৷ 

4. ‘ক্ষডতশিংকা প্ৰকটকৰণ চুডি’ ডি তাত স্বাক্ষৰ কৰাৰ ফাচফ আগ্ৰহ ট্ৰদখুৱাওক৷ 

5. সদসযৰ ৰা ট্ৰতওঁৰ সসচত কৰা সকচ া তথযৰ প্ৰডতড ড আৰ ুKYC-ৰ প্ৰডতড ড প্ৰাি কৰক৷ 

6. .............................................ত প্ৰাি ট্ৰেড সফধতাকৰণ সুডফধাৰ জডৰয়চত আচানাৰ ট্ৰেড প্ৰকৃত 

হয় ট্ৰন নহয় ডনডিত কৰক৷চেডৰ তাডৰখৰ 5টা কভে ডদনচত আুডন ট্ৰেড অন াইন ট্ৰমাচগ ৰীক্ষণ 

কডৰফ াচৰ৷ 

7. ট্ৰেডৰ 24 ঘণ্টাৰ ডবতৰত প্ৰডতচটা সম্পন্নৰ ফাচফ স্বাক্ষডৰত চুডি সিংগ্ৰহ কৰক ম’ত আচানাৰ 

UCC-ৰ সসচত ট্ৰেডৰ সডফচশষ ফণেন থাডকফ৷ 

8. চুডিত মাচত সদসযৰ ঞ্জীয়ন নম্বৰ, অ’ডে াৰ নম্বৰ, অ’ডে াৰ সভয়, ট্ৰেড নম্বৰ, ট্ৰেডৰ ডনডৰখ, 

ডৰভাণ, ভীভািংসা দপা আডদ উচেখ থাচক তাৰ ডনডিত হওক৷ 

9. ভাডজে নৰ ডফৰীচত সদসযৰ সসচত কৰা সকচ া ধনৰ ডৰভাণৰ প্ৰাডি ত্ৰ সিংগ্ৰহ কৰক৷ 

10. এক্সচচঞ্জ  গচত ডনয়াভক, চৰকাচৰ জাডৰ কৰা ডনয়ভ, উডফডধ, ডফডনয়ভ, চাৰ্কে  াৰ, ডনচদেশনা, 
জাননীৰ জডৰয়চচ আগফািক আৰু আচানাৰ  গচত সদসযৰ অডধকাৰৰ ডফষচয় জ্ঞাত হওক৷ 

11. ট্ৰ নচদনৰ ূচফে সদসযৰ সসচত আচানাৰ সকচ া ধৰণৰ ডজজ্ঞাসা সভাধান কৰক৷ 

12. প্ৰডতচটা সম্পাডদত কামেৰ ডছচত ডফ  প্ৰাডিৰ ফাচফ আগ্ৰহ ট্ৰদখুৱাওক৷ 

13. 7টা কভেডদনৰ ডবতৰত আচানাৰ ট্ৰ জাৰ একাউণ্ট আৰ ুডফফৃডতৰ ফাচফ সদসযৰ ৰা ভাডহড  ডফফৃডত 

ত্ৰ সিংগ্ৰহ কৰক৷ ট্ৰকাচনা অডবচমাগ থাডকচ  15 ডদনৰ ডবতৰত এক্সচচঞ্জত অডবচমাগ দাডখ  কৰক৷ 

14. আুডন জভা কৰা অিংশীদাৰীৰ ৰা ট্ৰ নচদন আৰু স্থডগত ডফফৃডত বা দচৰ ৰীক্ষণ কৰক৷ 

15. DP-ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা ট্ৰডড বাৰী ইনষ্ট্ৰাকচন ডি ফুক (DIS) সভূহ সুৰডক্ষত স্থানত থওক৷ 

16. আচানাৰ DIS নম্বৰ আৰু একাউণ্ট নম্বৰ (UCC) আচানাৰ DIS ফুকত ুনৰ প্ৰকাশ ট্ৰাৱাচটা 
ডনডিত কৰক৷ 

17. একাউণ্ট সঘনাই ফযৱহাৰ নকডৰচ  হফা দীঘেডদন অনুডস্থত থাডকচ  আচানাৰ ডীচভট একাউণ্ট 

ফ্ৰীজ কডৰ থওক৷ 

18. সভয়ভচত ভাডজে নৰ ধন ট্ৰচক ট্ৰমাচগ প্ৰদান কডৰ ইয়াৰ প্ৰাডি ত্ৰ সিংগ্ৰহ কৰক৷ 

19. ডনধোডৰত সভয়ত ডফক্ৰীৰ ট্ৰক্ষত্ৰত কভ’ডডটিসভূহ (Commodities)প্ৰদান কৰক আৰ ুক্ৰয়ৰ ট্ৰক্ষত্ৰত 

ধন প্ৰদান কৰক৷ 



20. ডডৰাচবটিবসভূহৰ একাউণ্ট ট্ৰেণ্ডাডে সভূহৰ ডফষচয় অৱগত হওক৷ 

21. আচানাৰ আৰু সদসযৰ ভাজত মডদ ডকফা ট্ৰস্বচ্ছাভূ ক দপাৰ ফাচফ সন্মডতৰ ফুজাফুডজ সহচছ ট্ৰসয়া 
বা দচৰ ডি স্বাক্ষৰ কৰক৷ ভন কডৰফ ট্ৰম আচানাৰ সন্মডত অডফহচন আচানাৰ আৰু সদসযৰ 

ভাজত ট্ৰহাৱা ফুজাফুডজৰ দপাৰ ডৰৱতে ন কডৰফ ট্ৰনাৱাডৰ৷ 

22. ট্ৰেডডঙৰ ফাচফ সদসযই আচানাৰ ৰা আহৰণ কৰা ব্ৰ’কাচৰজ, কডভচন, ভাননী আৰ ু অনযানয 
খৰচসভূহৰ ডফষচয় বা দচৰ অৱগত হওক আৰু /SEBI কভ’ডডটি এক্সচচচঞ্জ (Commodity 

exchanges) প্ৰদান কৰা ডনচদেশনাসভূহৰ ডফষচয়ও বা দচৰ অৱগত হওক৷ 

23. সদসযজনৰ একাউণ্টৰ ঠিকনাত ট্ৰচক প্ৰদান কৰক৷ অনুগ্ৰহ কডৰ আচানাৰ ওচৰত ধন 

প্ৰদান/সদসযৰ সসচত কভ’ডডটি জভাৰ প্ৰভাণ, ট্ৰদয় তাডৰখ, কভ’ডডটি, ডৰভাণ, ট্ৰকানচটা 
ট্ৰফিংক/ডডচভট একাউণ্টত ট্ৰসই কভ’ডডটি জভাৰ ডৰভাণ ( ট্ৰৱৰহাউচ প্ৰাডি ত্ৰ অনুসাচৰ) আডদ 

থকাচটা ডনডিত হওক৷ 

24. এক্সচচঞ্জক প্ৰদান কৰা ডদনচটাৰ এটা কভেডদনৰ ডবতৰচত আচানাৰ কভডডটি (এই ট্ৰক্ষত্ৰত মডদ হয়)ৰ 

জভাৰ ুঁডজ ট্ৰআউট নহফ, ট্ৰমডতয়াল  আচানাক সদসযৰ চড  থকা একাউণ্টৰ ফাচফ ডনচদেশনা ডদয়া 
নহফ৷ এই ট্ৰক্ষত্ৰত আচানাৰ দ্বাৰা সদসযক প্ৰদান কৰা চড ত একাউণ্টাৰ স্বীকৃডত ডনম্নড ডখত ধৰচণ 

হ’ফ াচৰ: 

a) স্বীকৃডত আচানাৰ দ্বাৰা ট্ৰকৱ  তাডৰখ প্ৰদান আৰু স্বাক্ষডৰত হ’ফ  াডগফ আৰু এই দপা 
আুডন ডমচকাচনা সভয়চত ফাডত  কডৰফ াচৰ৷ 

b) আুডন সদসযৰ ৰা 7টা (সাত) কভে ডদনৰ ডবতৰত ুঁডজ/কভ’ডডটি অথফা ডফফৃডত প্ৰাডিৰ 

ইয়াৰ ৰা উৎন্ন হ’ফ ৰা ডফতকে ৰ ড ডখত ট্ৰটাকা সিংগ্ৰহ কডৰফ  াডগফ৷ ডফতকে ৰ ট্ৰক্ষত্ৰত 

ঘটনা সন্দবে ত ড ডখতবাচৱ সম্পকীয় কভ’ডডটি এক্সচচঞ্জৰ ডফডনচয়াগকাৰীৰ দনুীডত 

ডনফাৰক শাখাক  ভ ট্ৰনাচহাৱালক প্ৰদান কডৰফ  াডগফ৷ 

c) মডদ আুডন একাউণ্ট চ াই থাডকফ ডফচৰা নাই আৰু ট্ৰ’ আউটৰ ৰৱতী কভেডদনৰ 

ডবতৰচত এক্সচচঞ্জৰ ৰা প্ৰাডি ত্ৰ ট্ৰাৱা নাই, ট্ৰতচে সদসযক অৱগত কৰক৷ মডদ তাচত 

ডফতকে  হয়, আুডন সম্পকীয় কভ’ডডটি এক্সচচঞ্জৰ ডফডনচয়াগকাৰীৰ দনুীডত ডনফাৰক শাখাক 

ড ডখতবাচৱ অডবচমাগ দাডখ  সন্দবে ত ডনডিত হওক৷ 

d) ট্ৰেড ডনডিডত এ াটে /ট্ৰ চনদনৰ সডফচশষ SMS ফা ইচভই ৰ ট্ৰমাচগ কভ’ডডটি এক্সচচঞ্জৰ ৰা 
ট্ৰেডডিং ট্ৰড’ৰ ট্ৰশষৰ ডদনা প্ৰাি কডৰফল  সদসযৰ সসচত আচানাৰ ভ’ফাই  নম্বৰ আৰ ুই-

ট্ৰভই  ঠিকনা ঞ্জীয়ন কৰক৷ 

25. সদসযৰ সসচত জভা কৰা ধন অথফা অনয সম্পডি সন্দবে ত আুডন ডৰডচত হ’ফ  াচগ ডফচশষলক 

কভ’ডডটি ডডৰাইচবটিব (Commodity Derivatives) ডডপল্ট ফা সদসযজন অডিত্বহীন ফা ট্ৰদউ ীয়া 
ট্ৰহাৱাৰ ট্ৰক্ষত্ৰত৷ 

26. আচানাৰ সকচ া ধন ফা সম্পডিৰ জভাৰ সকচ া তথযসম্বড ত প্ৰভাণ মাচত আচানাৰ ওচৰত থাচক 

তাৰ ডনডিত হওক৷ 

27. মডদ আচানাৰ অডবচমাগ কতৃে ক্ষৰ দ্বাৰা ডনষ্পডি ট্ৰহাৱা নাই ট্ৰতচে ডফচষ আুডন কভ’ডডটি 

এক্সচচঞ্জত উত্থান কডৰফ াচৰ৷ ইয়াচতা মডদ আুডন সন্তুে নহয় ট্ৰতচে/SEBI-ত আচানাৰ 

অডবচমাগ দাডখ  কডৰফ াচৰ৷ 



মডদ আচানাৰ অডবচমাগ কতৃে ক্ষৰ দ্বাৰা ডনষ্পডি ট্ৰহাৱা নাই ট্ৰতচে ডফচষ আুডন কভ’ডডটি এক্সচচঞ্জত 

উত্থান কডৰফ াচৰ৷ ইয়াচতা মডদ আুডন সন্তুে নহয় ট্ৰতচে /SEBI-ত আচানাৰ অডবচমাগ দাডখ  কডৰফ 

াচৰ৷নকনৰবলগীয়া 

1. ট্ৰকাচনা অঞ্জীকৃত সিংস্থাৰ সসচত ট্ৰ নচদন নকডৰফ৷ 

2. ট্ৰকাচনা অপ-ভাচকে টৰ ট্ৰ নচদন নকডৰফ ডমচহতু এই ট্ৰ নচদন অলফধ আৰ্ক এক্সচচঞ্জৰ নযায়চক্ষত্ৰৰ 

ফাডহৰত৷ 

3. ট্ৰকাচনা সদসযৰ সসচত ডনডিত ধন প্ৰাডিৰ ফযৱস্থাত ট্ৰনাচসাভাফ৷ 

4. ট্ৰকাচনা ধৰণৰ উৰাফাতডৰ, ভুখচৰাচক কাডহনী আৰু প্ৰতাৰণাূণে প্ৰডতজ্ঞাত আৱদ্ধ নহ’ফ৷ 

5. সদসযৰ সসচত ট্ৰকাচনা ধৰণৰ ট্ৰ নচদন নগদত নকডৰফ৷ 

6. ক্ষডতশিংকা প্ৰকটকৰণ নিালক ট্ৰকাচনা ট্ৰেডডিং নকডৰফ৷ 

7. ট্ৰপানৰ জডৰয়চত প্ৰাি উচ্চ ভান ড ডখত ৰূত থ’ফল  অৱচহ া নকডৰফ৷ 

8. নক  ফা স্বাক্ষৰ নথকা তথয গ্ৰহণ নকডৰফ৷ 

9. অস্বীকৃতপ্ৰাি ফযডিৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰ কৰা তথয গ্ৰহণ নকডৰফ৷ 

10. কাচৰা সসচত ইণ্টাৰচনট ট্ৰেডডিং একাউণ্টৰ াছৱডে  ডফডনভ. নকডৰফ৷ 

11. সদসযক কভ’ডডটি প্ৰদান/ধন প্ৰদানৰ ট্ৰক্ষত্ৰত ডফ ম্ব নকডৰফ৷ 

12. ডফডনচয়াগ থকা ক্ষডতশিংকাসভূহৰ ট্ৰটাকা গ্ৰহণ কডৰফল  নাাহডৰফ৷ 

13. সভয় ৰাডহ কডৰফল  কভ’ডডটি প্ৰদান, জভা আৰ ুঅথফা/ ইয়াক জভাকাৰী অিংশীদাৰী (DP)ৰ হাতত 

ধন প্ৰদানৰ ফাচফ উকা ট্ৰডড বাৰী ইনষ্ট্ৰাকচন ডিত (DIS) স্বাক্ষৰ নকডৰফ৷ 

14. এক্সচচঞ্জৰ ডনঝে াডৰত ভূ যতলক অডধক ডৰভাণ ব্ৰ’কাচৰজক ডনডদফ৷ 

15. স্বীকৃতপ্ৰাি ফযডিৰ নাভত ট্ৰচক প্ৰদান নকডৰফ৷ 


