সংেযাজনী - 4
�ক ে�াকার, সাব-ে�াকার ও �ােয়�েদর অিধকার ও বাধয্বাধকতা

SEBI এবং �ক এ� েচ� �ারা িনধর্ া িরত অনুয ায়ী
1.

�ােয়� েসই অথর্প�/চু ি�/অনয্ানয্ সর�ােম িবিনেয়াগ করেবন বা েসইগিলর বািণজয্ করেবন
েযগিল �ক এ�েচ� বা িসিকউিরিটজ অয্া� এ�েচ� েবাডর্ অব ইি�য়া (SEBI)-র িনজ� আইন
ও িবিধ অনুসাের সং�ািয়ত এবং সমেয় সমেয় এগিলর অধীেন িব�ি�/েনািটস জাির কের থােক৷

2.

�ক ে�াকার, সাব-ে�াকার ও �ােয়�রা এ�েচে�র সকল িনয়ম, িনজ� আইন ও িবিধ এবং এর
অধীন িব�ি�/েনািটস েমেন চলেবন এবং SEBI-র িনয়ম ও িবিধ সমেয় সমেয় বলবৎ হওয়া
সরকারী কতৃর্ পে�র �াসি�ক িব�ি�গিলও েমেন চলেবন৷

3.

অথর্প� কারবার এবং অথবা উৎপ� চু ি� সামলােত �ক ে�াকােরর �মতার িবষেয় �ােয়�েক
িনেজেকই স�� হেত হেব এবং �ক ে�াকােরর মাধয্েম তাঁর আেদশ পালেন �ােয়� ই�া �কাশ
করেবন এবং সমেয় সমেয় �ক ে�াকােরর মাধয্েম আেদশ িনবর্াহ করার আেগ �ক ে�াকােরর
সামেথর্য্র উপর �ােয়� স�� থাকেবন৷

4.

�ােয়ে�র খাঁিট� ও আিথর্ক ��লতা এবং �েদয় পিরেষবার সে� �াসি�ক িবিনেয়ােগর ল�য্গিল
স�েকর্ �ক ে�াকারেক লাগাতারভােব িনেজেক স�� কের েযেত হেব৷

5.

বয্বসার জনয্ �ক ে�াকারেক েয দািয়� পিরচালনা করেত হেব তার সিঠক �কৃ িত স�েকর্
�ােয়�েক সেচতন কের তু লেত �ক ে�াকার পদে�প �হণ করেবন, এর মেধয্ েকােনা সীমাব�তা,
দায় ও �মতা েযগিল িনেয় �ক ে�াকার কাজ কেরন তাও জানােত পদে�প েনেবন �ক
ে�াকারই৷

6.

�ােয়�(েদর) সে� তাঁর সম� েলনেদেনর বয্াপাের �ক ে�াকারেক �েয়াজনীয় সম� সহায়তা ও
সহেযািগতা �দান করেবন সাব-ে�াকার৷

�ােয়� তথয্
7.

�ােয়�েক "অয্াকাউ� ওেপিনং ফেমর্" িব�ািরত িববরণ সহ �ক ে�াকােরর �েয়াজন মেতা সব
ধরেনর িববরণ েযগিল �ক এ�েচ�/SEBI সমেয় সমেয় বাধয্াতমূলক কেরেছ েসগিল পূণর্া�ভােব
জানােত হেব৷

8.

অয্াকাউ� ওেপিনং ফেমর্ সম� বাধয্তামূলক িবষয়গিলর সে� �ােয়�েক পিরিচত হেত হেব৷
�ােয়ে�র গৃহীত শতর্ াবলী অনুযায়ী, �ক ে�াকােরর �ারা িনিদর্ � েকােনা অিতির� �জ বা নিথ
অ-বাধয্তামূলক হেব৷

9.

অয্াকাউ� েখালার সময় বা তার পের 'অয্াকাউ� ওেপিনং ফমর্'-এ েদওয়া েকােনা তেথয্র
পিরবতর্ ন হেয় থাকেল তা সে� সে�ই ে�াকারেক িলিখতভােব জানােব �ােয়�;যার মেধয্ আেছ
িপিটশন তু েল েনওয়া/েদউিলয়া েঘাষণার আেবদন বা েকােনা মামলা যা তাঁর ভার বহন করেত
পাের৷ েময়াদ িভিত্তেত �ােয়� �ক ে�াকারেক আিথর্ক তথয্ েদেবন বা আপেডট করেত থাকেবন৷

10.

অয্াকাউ� ওেপিনং ফেমর্ উে�িখত �ােয়� সং�া� সম� িব�ািরত তথয্ বা �ােয়� সং�া� অনয্ানয্
িকছু তেথয্র েগাপনীয়তা র�া করেবন �ক ে�াকার ও সাব-ে�াকার এবং তাঁরা েকােনা আইন বা
িবিধর �েয়াজনীয়তা ছাড়া েকােনা বয্ি� বা কতৃর্ পে�র কােছ েসগিল ফাঁস করেবন না৷ যিদও
শতর্ সােপে� �ােয়ে�র অনুমিতেত তাঁর �ােয়� সং�া� তথয্ েকােনা বয্ি� বা কতৃর্ পে�র কােছ
�কাশ করা েযেত পাের৷

মািজর্ন
11.

�ক ে�াকার বা এ�েচ� �ারা িবেবিচত বা �ােয়ে�র বয্বসা েসগেম�(গিল)েত সমেয় সমেয়
SEBI �ারা িনেদর্ িশত �েযাজয্ �ারি�ক মািজর্ন, উইথেহাি�ং মািজর্ন, ে�শাল মািজর্ন বা অনয্
ধরেনর মািজর্ন �ােয়� েদেবন৷ �ক ে�াকােরর অিতির� মািজর্ন সং�হ করার একমা� এবং
একা� িবেবচনার িভিত্তেত অনুেমাদন রেয়েছ (এ�েচঞ, ি�য়ািরং হাউস/ি�য়ািরং কেপর্ােরশন বা
SEBI �ারা যিদ �েয়াজন নাও হয়) এবং �ােয়� শতর্ াধীন সমেয়র মেধয্ এই ধরেনর মািজর্নগিল
পিরেশাধ করেত বাধয্ থাকেবন৷

12.

�ােয়� েবােঝন েয �ােয়ে�র �েদয় মািজর্ন আবিশয্কভােব সম� বেকয়া পূরণ করেত পাের না৷
ধারাবািহকভােব মািজর্ন পিরেশাধ �েত্তও, �ােয়� হয়েতা, তার বািণেজয্র িন�িত্তর উপর, পিরেশাধ
করেত বাধয্ থাকেত পােরন (অথবা �া� এনটাইেটলেম� সহ) চু ি� িহসােব যা আরও েবিশর
িনেদর্ শ িদেত পাের/বা �েয়াজন হেত পাের৷

েলনেদন এবং িন�িত্ত
13.

�ােয়� তাঁর অথর্প�/িস�া�মূলক চু ি� েকনা অথবা িবি� করার জনয্ েয েকােনা িনেদর্ শ
িলিখতভােব অথবা এমন েকােনা আকাের অথবা প�িতেত েদেবন, যা �ােয়� এবং �ক ে�াকােরর
মেধয্ পার�িরক েবাঝাপড়ার িভিত্তেত ৈতরী হেয়েছ৷ �ক ে�াকারেক িনি�ত করেত হেব েয
�ােয়ে�র হেয় ে�িডং পিরচালনা এবং তা স�াদন করা, শধুমা� �ােয়�েক েদওয়া ইউিনক
�ােয়� েকাড-এর মাধয্েমই করা হেব৷

14.

�ক ে�াকারেক অবশয্ই �ােয়�েক জানােত হেব এবং তাঁেক ে�িডং/িন�িত্ত চ�, �দান/েপেমে�র
তািলকা স�েকর্ অবিহত রাখেত হেব, তার ফেল সমেয় সমেয় েকােনা পিরবতর্ ন হেলও েসিটও
জানােত হেব, এবং �ােয়ে�র ে�ে� এিট তাঁর দািয়ে�র মেধয্ পেড় েয েযখােন এই ে�িডংেয়রর
কাজিট স�ািদত হেয়েছ েসই �াসি�ক �ক এ�েচে�র তফিসল/�ি�য়া িতিন েমেন চলেবন৷

15.

�ক ে�াকারেক িনি�ত করেত হেব েয অথর্/অথর্প� �ােয়� জমা কেরেছন তা একিট িভ�
অয্াকাউে� রাখা হেব, তা েযন তাঁর িনেজর/তাঁর িনজ� অয্াকাউ� অথবা অনয্ েয েকােনা
�ােয়ে�র অয্াকাউে�র েথেক পৃথক হয় এবং কখেনাই �ক ে�াকার তাঁর িনেজর জনয্/তার জনয্
অথবা অনয্ েয েকােনা �ােয়� অথবা িনয়ম, নীিত, িব�ি�, েনািটস, SEBI-র িনেদর্ িশকা
এবং/অথবা এ�েচে�র িনয়ম, নীিত, উপ-ধারা, িব�ি�েত উি�িখত উে�শয্ ছাড়া অনয্ েকােনা
উে�েশয্ এটােক বয্বহার করেবন না৷

16.

েযখােন এ�েচ�(গিল) �তঃ�েণািদত হেয় এমন সম� ে�িডং(গিল), এমনকী েযগিল �ােয়ে�র
তরেফ করা হেয়েছ েসগিলও এই তথয্ বেল বািতল করেত পাের, েসখােন �ক ে�াকােরর অিধকার
আেছ �ােয়�(েদর) সংি�� চু ি�(গিল) বািতল কের েদওয়ার৷

17.

এে�েচে� েয আদান �দান স�াদন করা হেয়েছ তা েয �ক এ�েচে�র আওতায় ে�ড স��
হেয়েছ েসখানকার িনয়ম, িনজ� আইন ও িবিধ এবং েসখানকার জাির করা িব�ি�/েনািটস েমেন
হয় এবং এই ধরেনর ে�িডংেয় সম� প� এই ধরেনর আদালেতর এি�য়ােরর মেধয্ েপশ করেত
হয় েযমনভােব েসগিল এ�েচে�র িনজ� আইন ও িবিধেত িনিদর্ � রেয়েছ েসই অনুযায়ী, েয
এ�েচে�র িনয়ম, িনজ� আইন ও িবিধ এবং েসখানকার জাির করা সাকুর্ লার/েনািটেসর ধারাগিল
কাযর্করী হেব৷

দালািলর পাির�িমক বা ে�াকােরজ
18.

�ক ে�াকারেক সমেয় সমেয় �ােয়ে�র দালািলর পাির�িমক এবং �চিলত িবিধব� েলিভ িদেত হেব
এবং েসিট েযভােব �ােয়ে�র অয্াকাউ�, েলনেদেন এবং েয পিরেষবা �ক ে�াকার তাঁর �ােয়�েক
েদন েসই অনুযায়ী �েযাজয্ হেব৷ �ক ে�াকার সংি�� �ক এ�েচে�র িনয়ম, নীিত এবং
উপাধারায় এবং/অথবা SEBI-র িনয়ম এবং নীিত অনুযায়ী তাঁর অনুেমািদত সেবর্া� দালািল
পিরসীমার েবিশ দালািলর পাির�িমক িনেত পারেবন না৷

ধার পিরেশাধ ও পদ পিরতয্াগ
19.

�ক ে�াকােরর অনয্ানয্ অিধকার (একটা িবষয়েক আরিবে�শেন পাঠােনার অিধকার সহ) �ু � না
কেরই �ােয়� বুঝেবন েয �ক ে�াকােররই দািয়� সকল ধার পিরেশাধ/পিরতয্াগ অথবা মািজর্ন
বা অনয্ অয্ামাউ�, বেকয়া ধার �ভৃ িতর েপেম� না হেল েয েকােনা �ােয়ে�র পদ পিরতয্াগও
�ক ে�াকােরর দায় এবং �ােয়ে�র দায়/বাধয্বাধকতার িভিত্তেত এই ধরেনর ধার
পিরেশাধ/পিরতয্ােগর িবিহতও তাঁর দািয়�৷ এই ধরেনর েয েকােনা বা সম� পিরেশাধ/পিরতয্ােগর
জনয্ সম� েলাকসান ও আিথর্ক মাসুল �ােয়�েকই বহন করেত হেব৷

20.

�ােয়ে�র মৃতুয্ হেল বা িতিন েদউিলয়া হেয় েগেল অথবা �ােয়� েয অথর্পে�র অডর্ার িদেয়িছেলন
েকােনা কারেণ তা �হণ করেত অসমথর্ হেল এবং েসগিল বাবদ অথর্ িদেত না পারেল �ক
ে�াকার �ােয়ে�র েলনেদন পিরতয্াগ করেত পােরন এবং যিদ েকােনা েলাকসান হেয় থােক তা
�ােয়ে�র কাছ েথেক দািব করেত পােরন৷ এর ফেল উ�ৃ ত্ত িকছু িদেত হেল �ােয়� বা তাঁর
নিমিন, উত্তরািধকারী, ওয়ািরশ ও ��িনেয়াগীেক েসই দায় িনেত হেব৷ �ােয়� েনাট করেবন েয
একজন নিমিনর পে� তহিবল/অথর্পে�র হ�া�র �ক ে�াকােরর ৈবধতা পােব তাঁর আইনী
ওয়ািরেশর বদেল৷

21.

একজন �ােয়ে�র েপেম�/েডিলভািরর েখলাপ ও েস স�িকর্ ত িদক িনেয় যাবতীয় তথয্ �াসি�ক
এ�েচে�র
নজের
আনেবন
�ক
ে�াকার৷
েখলাপী
�ােয়�
একজন
কেপর্ােরট
স�া/অংশীদারী/মািলকানাধীন সং�া বা তাঁর অনয্ানয্ কৃ ি�ম আইনী স�া থাকেল, েযমন েকস
অনুযায়ী িডের�র/ে�ােমাটার/পাটর্নার/ে�াপাইটােরর নাম(গিল) �ক ে�াকারই �াসি�ক এ�েচঞেক
জানােবন৷

িবতেকর্র িন�িত্ত
22.

�ক ে�াকারই �ােয়�েক সংি�� এ�েচ� এবং SEBI-র �াসি�ক েযাগােযােগর িববরণ �দান
করেবন৷

23.

�ক ে�াকােরর মাধয্েম করা সম� েলনেদন স�েকর্ অিভেযাগগিলর �িতিবধান করেত �ােয়�েক
সহেযািগতা করেবন �ক ে�াকার এবং েশয়ােরর খারাপ েডিলভািরর জনয্ আপিত্ত সরােত এবং
খারাপ েডিলভাির েশাধরােনা �ভৃ িতর জনয্ সহেযািগতা করেবন৷

24.

�ােয়� ও �ক ে�াকাররা িডেপািজট, মািজর্ন মািন �ভৃ িত স�িকর্ ত েয েকােনা ে�ইম এবং/অথবা
িবেরাধ েয এ�েচে� ে�িডং করা হেয়েছ েসখানকার িনয়ম, িনজ� আইন ও িবিধ অনুযায়ী
আরিবে�শেনর কােছ পাঠােত পােরন এবং সমেয় সমেয় েসই মেতা িব�ি� বা েনািটস জাির করা
েযেত পাের৷

25.

�ােয়� ও তাঁর মেধয্ েলনেদন সং�া� েকােনা আরিবে�শন �ি�য়ার �ত িন�িত্ত িনি�ত করেবন
�ক ে�াকার এবং এই ধরেনর �ি�য়ায় আরিবে�শেনর রায় রপায়েনর দািয়� িনেত হেব তাঁেক৷

26.

�ােয়�/�ক ে�াকার েবােঝন েয িবেরাধ েমটােনার জনয্ একজন অনুেমািদত �িতিনিধ �ারা জাির
করা িনেদর্ শ, যিদ থােক, �ােয়�/�ক-ে�াকারেক অনুেমািদত �িতিনিধ িদেয় �ােয়�/�কে�াকােরর তরেফ সামলােনার সুেযাগ থােক৷

স�েকর্র অবসান
27.

�ক ে�াকার এবং �ােয়ে�র মেধয্ স�েকর্ র অবসান হেব যিদ েকােনা কারেণ �ক এ�েচে� �ক
ে�াকােরর সদসয্পদ চেল যায়, যার অ�ভুর্ � হল �ক ে�াকােরর েখলাপী হওয়া, মৃতুয্ হেল,
পদতয্াগ করেল বা বিহ�ৃ ত হেল অথবা েবাডর্ যিদ তাঁর সািটর্িফেকট বািতল কের৷

28.

�ক ে�াকার, সাব-ে�াকার ও �ােয়�রা অনয্ প�েক এক মােসর কম সমেয়র মেধয্ িলিখত
েনািটস িদেয় েকােনা কারণ না জািনেয়ই িনেজেদর মেধয্ স�কর্ িছ� করেত পাের৷ এই ধরেনর
সমাি�েত যিদও েলনেদন েথেক উ�ূ ত বা েলনেদেনর কারেণ যাবতীয় অিধকার, দায় ও
বাধয্বাধকতা স�কর্ অবসােনর আেগ সংি�� প�গিলর উপরই িটেক থােক এবং েকস অনুযায়ী
তাঁর সংি�� উত্তরািধকারী, অিছ, অয্াডিমিনে�টর, আইিন �িতিনিধ বা উত্তরািধকারীেদর উপর
বতর্ ায়৷

29.

সাব ে�াকােরর মৃতুয্ হেল বা েদউিলয়া হেয় েগেল বা েবাডর্ তাঁর েরিজে�শন বািতল করেল বা
�ক এ�েচ� সাব-ে�াকােরর �ীকৃ িত �তয্াহার কের িনেল এবং/অথবা েয েকােনা কারেণই সাব
ে�াকােরর সে� �ক ে�াকােরর চু ি�র অবসান হেল �ােয়�েক এই ধরেনর অবসােনর কথা
জানােনা হেব এবং েসই �ােয়� তখন �ক ে�াকােরর �তয্� �ােয়� িহসােব গণয্ হেবন এবং �ক
ে�াকার, সাব-ে�াকার ও �ােয়� পিরচালনায় 'অিধকার ও দায়ব�তা' নিথর সম� �জ হবহ
বলবত্ হেব, যিদ না এক মােসর কম সমেয়র মেধয্ স�কর্ িছ� করেত েচেয় �ােয়� িনেজ
িলিখত েনািটস িদেয় থােকন৷

অিতির� অিধকার ও বাধয্বাধকতা
30.

�ক ে�াকার �ােয়�েক িডিভেড� স�েকর্ �ােয়ে�র অিধকার, েবানাস েশয়ার �ভৃ িত স�েকর্
সুর�া িনি�ত কেরন, এর মাধয্েম েলনেদেনর িভিত্তেত এবং এটা েতমন িকছু কের না যার জনয্
তাঁরা অথর্ পে�র েলনেদন করেছন েসই �ােয়ে�র �ােথর্র পে� হািনকর হেত পাের৷

31.

�ক ে�াকার ও �ােয়� সমেয় সমেয়ই তাঁেদর অয্াকাউ�গিলর িমটমাট করেবন এবং িন�িত্ত
করেবন, এটা করেত হেব SEBI এবং েযখােন ে�িডং করা হে� �াসি�ক েসই এ�েচে�র জাির
করা িনয়ম, িবিধ, আইনকানুন, েনািটস ও িনেদর্ িশকা অনুসাের৷

32.

�ক ে�াকার চালু বয্বসার জনয্ তাঁর শিরকেদর একটা ক�া� েনাট ইসুয্ করেবন এমন ধরেনর
ফরময্ােট যা সমেয় সমেয় এ�েচ� �ারা িনধর্ািরত হয় যার মেধয্ সম� েলনেদেনর যাবতীয় েরকডর্
থােক, েযমন অডর্ার ন�র, ে�িডংেয়র ন�র, ে�িডংেয়র সময়, ে�িডংেয়র মূলয্, ে�িডংেয়র
পিরমাণ, চু ি�র েডিরেভিটেভর িববরণ, �ােয়� েকাড, ে�াকােরজ, েলিভ বাবদ সম� মাসুল �ভৃ িত
এবং জররী �াসি�ক সম� িববরণ এর মেধয্ই পূরণ করা থােক এবং এ�েচে�র িনধর্ািরত সমেয়র
মেধয্ ও এইভােবই এগিল পূরণ করা হয়৷ ে�িডং চালু হওয়ার একিট কমর্িদবেসর মেধয্ই হাডর্ কিপ
এবং/অথবা িডিজটাল �া�র সহ ইেল�িনক ফেমর্ ল�ীকারীেক ক�া� েনাট পািঠেয় েদেবন �ক
ে�াকার৷

33.

েযখােন ে�িডং হেয়েচ েসই �াসি�ক এ�েচ� েথেক েপআউট পাওয়ার পর একিদেনর মেধয্ �ক
ে�াকার অথর্পে�র েডিলভাির বা তহিবেলর েপআউট করেবন যিদ না �ােয়� অনয্ িকছু িনধর্ারণ
কের িদেয় থােকন এবং েযখােন ে�িডং হেয়েছ সমেয় সমেয় েসই �াসি�ক এ�েচে�র িনধর্ািরত এই
ধরেনর শতর্ াবলী েমেন হেব৷

34.

তহিবল ও অথর্প� উভেয়র জনয্ �ক ে�াকার একটা পূণর্া� 'ে�টেম� অব অয্াকাউ�' সমেয়
সমেয় পাঠােবন তাঁর �েতয্ক �ােয়�েক, েযখােন ে�িডং চালু হেয়েছ েসই �াসি�ক এ�েচে�র
িনধর্ািরত সময়সীমা ও ফরময্ােট এই ে�টেম� বা িববৃিত পাঠােনা হেব৷ েসই িববৃিতেত এও বলা
থাকেব েয �ক ে�াকােরর েথেক এই ধরেনর ে�টেম� পাওয়ার পর েকােনা ভু ল থাকেল েযখােন
ে�িডং চালু হেয়েছ েসই �াসি�ক এ�েচে�র িনধর্ািরত সময়সীমার মেধয্ �ােয়�েক তা জানােত
হেব৷

35.

�ক ে�াকার �ােয়�েদর েডইিল মািজর্ন ে�টেম� পাঠােবন৷ েডইিল মািজর্ন ে�টেমে�র মেধয্ থাকা
উিচত ই�ার-আিলয়া, সমা�রাল জমা, সমা�রাল বয্বহার ও সমা�রাল অব�া (�ােয়ে�র েথেক
উপল� বয্ালা�/বেকয়া)-র িববরণ, এর মেধয্ নগদ, িফ�ড িডেপািজেটর পাওনা (FDRs), বয্া�
গয্ারাি� ও অথর্পে�র ভা�া িহসাব৷

36.

�ােয়�েক িনি�ত করেত হেব েয তাঁর �ক ে�াকােরর সে� স�কর্ ৈতরীর আইনী �মতা রেয়েছ,
এবং এর জনয্ িতিন অনুেমািদত এবং একইসে� তাঁর দায় ও বাধয্বাধকতা েনওয়ার �মতা
রেয়েছ৷ �ােয়� �েবশ করেত পােরন এমন সম� েলনেদেনর জনয্ স�িত �হণ িনি�ত করা
আবিশয্ক যা �ােয়ে�র �ারা স�� হেব এমন েলনেদেন �েবেশর আেগ সম� কাজ করা
আবিশয্ক৷

ইেল�িনক ক�া� েনাটস (ECN)
37.

�ােয়� যিদ ইেল�িনক ফেমর্ ক�া� েনাট েপেত চান তেব তােক �ক ে�াকারেক এখটা উপযু�
ইেমল আইিড জানােত হেব৷ ইেমল আইিড-র েকােনা পিরবতর্ ন হেল একটা বা�িবক িচিঠর মাধয্েম
�ক ে�াকারেক েসটা জানােবন �ােয়�৷ �ােয়� যিদ ই�ারেনট ে�িডং েবেছ থােকন তেব ইেমল
ID-র পিরবতর্ ন করার আরিজ জানােত হেব �ােয়ে�র িনিদর্ � ইউজার ID এবং পাসওয়াডর্ িদেয়
িনরাপদ অয্াে�েসর মাধয্েম৷

38.

�ক ে�াকারেক িনি�ত করেত হেব যােত ইেমল মারফত পাঠােনা সম� ECNs িডিজটািল �া�র
করা থােক, এনি�ে�ড থােক, টয্া�ার েযাগয্ না হয় এবং তথয্ �যুি� আইন (IT) 2000-এর
িবধান েমেন হয়৷ ECN যিদ অয্াটাচেম� িহেসেব ইেমল মারফত পাঠােনা হয়, তাহেলও অয্াটাচ
করা েসই ফাইলিট িডিজটাল �া�র �ারা সুরি�ত, এনি��েডড হেত হেব এবং টয্া�ারেযাগয্ হেব
না৷

39.

�ক ে�াকােরর বাউ�ড েমল েনািটিফেকশেনর নন-িরিস� েনাট করেবন �ােয়�, কারণ এর ফেল
ক�া� েনাট �ােয়ে�র ইেমল ID-েত যােব৷

40.

�ক ে�াকার ইেমল অয্াকনেলজেম� এবং ECN-এর একটা স� ও টয্া�ারেযাগয্ নয় এমন কিপ
েরেখ েদেবন, সমেয় সমেয় SEBI/�ক এ�েচে�র জাির করা িবদয্মান িনয়ম/ িবিধ / িব�ি� /
িনেদর্ িশকা অনুযায়ী এবং তথয্ �যুি� আইন (IT) 2000-র আওতায় এ�েচ� এই সংর�েণর
উপায় িনধর্ারণ কের েদয়৷ েডিলভাির �মাণপ� েযমন ক�া� েনাট পাঠােনার সময় িসে�েম ৈতির
হওয়া লগ িরেপাটর্ �ক ে�াকার SEBI/�ক এ�েচে�র িবদয্মান িবিধর আওতায় িনধর্ািরত সময়
পযর্� সংর�ণ করেবন৷ �ােয়ে�র ইেমেল েডিলভাির হয়িন বা িফের আসা ক�া� েনােটর েসইসব
িব�ািরত িববরণ লগ িরেপােটর্ থাকেব৷ �ক ে�াকার সবসমেয়ই িফের আসা েমেলর েনািটিফেকশন
েপেয়ই িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ েনািটিফেকশন পাঠােনার বয্াপাের SEBI/�ক এ�েচে�র িবদয্মান
িবিধ অনুযায়ী িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ যাবতীয় স�াবয্ পদে�প েনেবন৷

41.

েয �ােয়�রা ইেল�িনক ফেমর্ ক�া� েনাট পাওয়ার কথা মেনানয়ন কেরনিন, েসই ধরেনর
�ােয়�েদর বা�ব প�িতেত ক�া� েনাট পািঠেয় যােবন �ক ে�াকার৷ েযখােন ECNs �ােয়ে�র
কােছ েপৗঁছােব না অথবা �ােয়ে�র ইেমল ID েথেক �তয্াখাত হেয়েছ (েমল বাউ�) েসে�ে� �ক
ে�াকার �ােয়�েক SEBI/�ক এ�েচে�র িবদয্মান িবিধ অনুযায়ী িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ বা�ব
ক�া� েনাট পাঠােবন এবং এই ধরেনর বা�ব ক�া� েনাট েডিলভািরর �মাণপ� সংর�ণ
করেবন৷

42.

�ােয়�েক ECNs গিলর মাধয্েম ইেমল েনািটিফেকশেনর পাশাপািশ �ক ে�াকােরর যিদ েকােনা
মেনানীত ওেয়বসাইট থােক, তাহেল েসখােনও িতিন একইসে� ECN গিল পাবিলশ করেবন একটা
সুরি�ত প�িতেত এবং �ােয়�েক তাঁর �াসি�ক অয্াে�স করেত েদেবন এবং এই উে�েশয্ একটা
অিভ� ইউজার েনম ও পাসওয়াডর্ �ােয়�েক েদওয়া হেব যােত �ােয়� ইেল�িনকািল ক�া�
েনাটটা েসভ করেত পােরন এবং েসটার ি�� আউট িনেত পােরন৷

আইন ও আইনগত অিধকার
43.

এই নিথেত িনধর্ািরত িনিদর্ � অিধকার ছাড়াও �ক ে�াকার, সাব-ে�াকার ও �ােয়� অনয্ আেরা
িকছু �েয়াগ করেত অিধকারী হেবন েযগিল এ�েচে�র িনয়ম, িনজ� আইন ও িবিধর অধীেন তাঁরা
েপেত পােরন েযখােন SEBI-র িনয়ম ও িবিধর আওতায় �ােয়� ে�িডং বােছন ও সাকুর্ লার বা
েনািটস জাির কেরন৷

44.

এই নিথর শতর্ গিল সবসমেয়ই �িতপািলত হয় সরকারী িব�ি�, েকান িবিধ, �িবধান, িনেদর্ িশকা
SEBI-র জাির করা িব�ি�/েনািটস, �াসি�ক �ক এ�েচ�, েযখােন বািণজয্ হেয়েছ েসখানকার
িনজ� আইন ও িবিধ �ারা, যা সমেয় সমেয় বলবৎ হেত পাের৷

45.

আরিবে�শন অয্া� কনিসিলেয়শন অয্া� 1996-এর অধীেন আরিবে�টােরর েদওয়া েকােনা রায়
েমেন চলেত হেব �ক ে�াকার ও �ােয়�েক৷ যিদও, আরিবে�শন রােয় েকােনা প� স�� না
হেলও �ক এ�েচে�র মেধয্ আেবদন জানােনার েকােনা সুেযাগ েনই৷

46.

এই নিথেত বয্বহৃত শ� ও অিভবয্ি�, েযগিলর এখােন সং�া েদওয়া হয়িন, যিদ না পিরে�ি�েত
অনয্ রকম �েয়াজন না হয়, েসগিলর একই অথর্ হেব যা এ�েচ�/SEBI-র আওতায় জাির করা
িব�ি�/েনািটস,িনজ� আইন ও িবিধ অনুযায়ী হেয় থােক৷

47.

�ক ে�াকার �ারা যু� করা অিতির� সম� ে��ােসবী �জ/নিথ �ক এ�েচ�/SEBI-র
িনয়ম/আইন/েনািটস/িব�ি�েক ল�ন করা উিচত নয়৷ এই ধরেনর ে��ােসবী �জ/নিথ
ে��ােসবী �জ/নিথগিলর েকােনারকম পিরবতর্ ন করেত হেল 15 িদন আেগ একটা েনািটস েদওয়া
�েয়াজন৷ এ�েচ�/SEBI-র িনধর্ািরত অিধকার ও দায়ব�তায় েকােনা পিরবতর্ ন করেত হেল তাও
�ােয়ে�র নজের আনেত হেব৷

48.

SEBI-র িনয়ম ও িবিধ অথবা েযখােন ে�িডং হে� েসখানকার িনয়ম, িনজ� আইন ও িবিধেত
গণগত পিরবতর্ েনর জনয্ েকােনা পে�র অিধকার ও দায়ব�তা, �ভাব পড়েল এই ধরেনর
পিরবতর্ নগিলেক নিথেত উে�িখত প�গিলর অিধকার ও দািয়� পিরবধর্েনর মেধয্ এখােন অ�ভুর্ �
হেয়েছ বেল গণয্ হেব৷

�ােয়�েক �ক ে�াকাররা ই�ারেনট ও েবতার �যুি� িভিত্তক ে�িডং সুিবধা জুিগেয়
থােকন ('অিধকার ও দায়ব�তা' নিথ(গিল)েত উে�িখত সম� �জগিলই �েযাজয্ হেব৷
একইসে�, এখােন উে�িখত �জগিলও �েযাজয্ হেব৷)
1.

�ক ে�াকাররা ই�ারেনট িভিত্তক ে�িডং (IBT) ও েবতার �যুি�র মাধয্েম অথর্প� ে�িডং
�দােনর েযাগয্, যা করা হেব ই�ারেনট ে�ােটাকল (IP) বয্বহার করা স�ব এমন েমাবাইল
েফান, েডটা কাডর্ সহ লয্াপটেপর মেতা য� বয্বহার কের৷ সমেয় সমেয় SEBI ও �ক এ�েচ�
িনধর্ািরত েবতার �যুি� বয্বহার কের ই�ারেনট িভিত্তক ে�িডং বা অথর্প� ে�িডংেয়র জনয্
�েযাজয্ সম� চািহদা �ক ে�াকার পূরণ করেবন৷

2.

অথর্পে� িবিনেয়াগ/বািণজয্ করেত অিভলাষী �ােয়� এবং এর জনয্ �ােয়� ই�ুক হেত পােরন হয়
ই�ারেনট িভিত্তক ে�িডং সুিবধা িকংবা েবতার �যুি�র মাধয্েম অথর্প� ে�িডংেয়র সুিবধা বয্বহার
কের৷ �ক ে�াকার �ােয়�েক �ক ে�াকােরর IBT পিরেষবা েদেবন, এবং �ােয়�ও �ক
ে�াকােরর IBT পিরেষবার স�য্বহার করেবন৷ SEBI/এ�েচে�র শতর্ এবং �ক ে�াকােরর IBT
ওেয়বসাইেট িনধর্ািরত শতর্ াবলী অনুযায়ী েযগিল এ�েচ�/SEBI �ারা িনধর্ািরত িনয়েমর সে�
স�িতপূণর্ হয়৷

3.

েবতার �যুি�/ই�ারেনট/�াটর্ অডর্ার রাউিটং বা অনয্ েকােনা �যুি�র মাধয্েম অথর্প� ে�িডংেয়র
সে� সংি�� ৈবিশ�য্, ঝুঁ িক, বাধয্বাধকতা ও দায়ব�তাগিল �ােয়ে�র নজের আনেবন �ক
ে�াকার৷

4.

�ক ে�াকার �ােয়�েক এ বয্াপােরও সেচতন করেবন েয �ক ে�াকােরর IBT িসে�েমই একটা
�ারি�ক পাসওয়াডর্ ৈতরী হয় এবং এই পাসওয়াডর্ নীিত এ�েচ�/SEBI িনধর্ািরত িনয়েমর সে�
স�িতপূণর্ হয়৷

5.

ইউজার েনম ও পাসওয়াডর্ েগাপন ও িনরাপদ রাখার দািয়� �ােয়ে�রই এবং �ােয়ে�র ইউজার
েনম ও পাসওয়াডর্ বয্বহার কের �ক ে�াকােরর IBT িসে�ম বয্বহােরর মাধয্েম অনুেমািদত বা
অনুেমািদত নয় এমন েকােনা বয্ি�র করা সম� অডর্ার ও েলনেদেনর জনয্ �ােয়�ই পুেরাপুির দায়ী
থাকেবন৷ অেথনিটেকশন বা �মাণীকরণ �যুি� স�েকর্ ও সেচতন থাকেত হেব �ােয়�েক এবং
ই�ারেনট ে�িডং বা েবতার �যুি�র মাধয্েম ও অডর্ার রাউেটড বয্ব�া িদেয় অথর্পে�র ে�িডংেয়র
জনয্ কড়া িনরাপত্তা বয্ব�ার �েয়াজন এবং এও িনি�ত করেত হেব েয �ােয়� এবং বা তাঁর
অনুেমািদত �িতিনিধ ছাড়া �ক ে�াকােরর কমর্চারী ও িডলারসহ তৃ তীয় েকােনা প�েক ইউজার
েনম পাসওয়াডর্ জানােনা হেব না৷

6.

�ােয়� যিদ তাঁর পাসওয়াডর্ ভু েল যান, �ক ে�াকােরর IBT িসে�েম িনরাপত্তা সং�া� েকােনা
ফাঁক নজর করেল, েকােনা েগােলােযাগ েদখেল বা তাঁর ইউজার েনম/পাসওয়াডর্/অয্াকাউে�র
মাধয্েম েকােনা অননুেমািদত অয্াে�স সে�হ করেল, এই ধরেনর অননুেমািদত বয্বহার, তািরখ,
প�িত এবং এই ধরেনর অননুেমািদত বয্বহােরর ফেল �ভািবত েলনেদন �ভৃ িত স�েকর্ পূণর্া�
িব�ািরত উে�খ কের সে� সে�ই �ক ে�াকারেক িলিখতভােব জানােবন৷

7.

ই�ারেনেটর মাধয্েম বা েবতার �যুি�র মাধয্েম অথর্প� ে�িডংেয়র রাউিটং অডর্ার পিরেষবার
সুেযাগ েনওয়ার সে� সংি�� ঝুঁ িকগিলর বয্াপাের �ােয়� সেচতন হেবন এবং েসগিল বুঝেবন এবং
েয েকােনাভােবই েহাক �ােয়ে�র ইউজার েনম/পাসওয়াডর্ বয্বহার কের সম� কােজর বাধয্তা ও
দািয়� পুেরাপুিরই �ােয়ে�র উপর বতর্ ােব৷

8.

�ােয়ে�র অনুেরাধ মেতা �ক ে�াকার অডর্ার/ে�েডর কনফােমর্শন ইেমল মারফত তাঁেক পািঠেয়
েদেবন৷ �ােয়� এবয্াপাের সেচতন েয অডর্ার ে�েডর কনফােমর্শন ওেয়ব েপাটর্ােলও �দান করা
হয়৷ �ােয়� যিদ েবতার �যুি� বয্বহার কের ে�িডং কের থােকন তেব �ক ে�াকার �ােয়ে�র
েসই যে�ই অডর্ার/ে�েডর কনফােমর্শন পাঠােবন৷

9.

ই�ারেনেট ে�িডংেয়র ে�ে� অেনক রকম অিনি�ত িবষয় ও জিটলতা আসেত পাের েসবয্াপাের
সেচতন হেবন �ােয়�, েযমন হাডর্ওয়ার, স�ওয়য্ার, িসে�ম, কিমউিনেকশন লাইন, পািরপাি�র্ক
�ভৃ িত সং�া� জিটলতা যা বাধা ও িবপিত্ত ঘটােত সমথর্৷ �ক ে�াকার ও �ক এ�েচ� এমন
েকােনা দািব কের না বা ওয়ােরি� েদয় না েয �ক ে�াকােরর IBT পিরেষবা �ােয়ে�র কােছ
েকােনা বয্াঘাত ছাড়াই সবর্�ণ েপৗঁেছ েদওয়া হেব৷

10.

�ক ে�াকার/এ�েচে�র িনয়�েণর বাইের থাকা েকােনা কারেণ �ােয়�/�ক ে�াকার/এ�েচে�র
িদেক েকােনা িল�/িসে�ম বয্াঘােতর কারেণ েকােনা ধরেনর সাসেপনশন, ই�ারাপশন, �ক
ে�াকােরর IBT িসে�ম বা এ�েচ� পিরেষবার সুেযাগ না পাওয়া বা গ�েগাল অথবা তাঁর অডর্ার
নন-এি�িকউশেনর জনয্ এ�েচ� বা �ক-ে�াকােরর কাছ েথেক �ােয়� েকােনা ে�ইমই করেত
পারেবন না৷

