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ি�য় পাঠক,

আপনার NSDL-এ �িত আ�েহর জন� আপনােক 'ধন�বাদ 

জানাই'। 

NSDL-এ আমরা িব�াস কির �য �িত ভারতীয়র �কবলমা� 

একজন িবিনেয়াগকারী না হেয় একজন  ' িবচ�ণ 

িবিনেয়াগকারী' হওয়া উিচত। আমরা আপনার এই পু��কা�ট 

পড়ার িস�াে�র তািরফ কির এবং আমরা িন��ত �য �দ� 

তথ� �থেক আপিন উপকৃত হেবন। এই পু��কােত �দ� 

তথ� আপনােক একজন 'িবচ�ণ িবিনেয়াগকারী' হেয় ওঠার 

িদেক পদে�প �হেণ সহায়তা করেব।

NSDL-এর িবষেয় সংি�� ভূিমকা ছাড়াও, আমরা িবিভ� 

পিরেষবা�িল সংে�েপ িববতৃ কেরিছ যা আপনার NSDL 

িডম�াট অ�াকাউ� �খালার পের আমরা �দান কের থািক। 

যিদ আপনার আেরা �কান তেথ�র বা ব�াখ�ার �েয়াজন হয়,  

অনু�হ কের িবনা ি�ধায় আমােদর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

�েভ�া সহ,

NSDL ট�ম



এ.  মূল িবষয় িনেয় �� করা যাক

১) মূলধনী বাজার িক?

সরলভােব বলেত �গেল, মূলধনী বাজার হল মূলধন বা পঁু�জর জন� এক�ট বাজার, �যখােন যারা 

তােদর ব�বসািয়ক উে�েশ� পঁু�জর �েয়াজেন �সইসব ব���েদর �খাজঁ কেরন যারা তা �দান 

�করেত ই�ক থােকন। অন� কথায় বলেত �গেল, মূলধনী বাজার হল এক�ট বাজার �যখােন 

ব���রা িবিভ� �কােরর আিথক�  সনদপ� �য়-িব�েয় জিড়ত থােকন। এত থােকন একজন 

িনয়�ক (SEBI) , �ক এ�েচ��িল (NSE/BSE, ইত�ািদ) , িডেপা�জেটাির�িল (NSDL/CDSL) 

এবং অন�ান� মধ��তাকারী �যমন �ক ��াকাস,�  DPs, কাে�ািডয়ানগণ, মােচ�� ব�া�াররা, 

ইত�ািদ।

২) িসিকউির�টস িক ? মুখ� এবং �গৗণ বাজার-এর অথ ি� ক? 

িসিকউির�টস হল িবিভ� �কােরর আিথক�  সনদপ� �য�িল মূলধনী বাজাের �লনেদন করা হয়। 

অন� কথায় বলেত �গেল, এইসব সনদপে�র মাধ�েম পঁু�জ সরবরাহকারীেদর �ারা পঁু�জ 

স�ানকারীেদর পঁু�জ �দােনর সুিবধা �দওয়া হয়। এ�ট �বাঝার জন� এক�ট উদাহরণ �দওয়া যাক। 

িম.এ হেলন একজন িবখ�াত উেদ�াগপিত এবং এিবিস িলিমেটেডর পিরচালন অিধকতা� । িতিন 

এিবিস িলিমেটড নােম এক�ট নত� ন িসেম� কারখানা �� করেত চান। এেত �চর পিরমােণ �

অেথর�  (মূলধন) �েয়াজন যা িতিন িনেজ অথবা এিবিস িলিমেটড �যাগাড় করেত অসমথ �

আেছন। তাই িতিন মূলধনী বাজাের �েবশ কের পঁু�জর িবিনমেয় ইকু�ই�ট �শয়ার �দান করার 

িস�া� িনেয়েছন। তাই এই সং�া এক�ট �ারি�ক পাি�ক অফার বা আইিপও (�ারি�ক কারণ 

�য এিবিস িলিমেটড সব�� থম অবােধ জনগেণর �থেক পঁু�জ সং�হ করেছ)। জনগণ এক�ট 

স�ত মূেল�র িবিনমেয় �শয়ােরর জন� আেবদন করেত পাের। যথাযথ ���য়ার �শেষ, সং�া তার 

ব�াংক অ�াকাউে� পঁু�জ �পেয় থােক এবং আেবদনকারীেদর �শয়ার ইসু� কের, এবং এর �ারা 

তােদর সং�ার �শয়ারেহা�ার কের �নয়। 

উপের উে�িখত �শয়ার হল এক ধরেণর িসিকউির�ট। অন�ান� উদাহরণ হল – িডেব�ার, ব�, 

িমউচয়াল ফা�, বািণ�জ�ক কাগজ, সা�ট� িফেকট অফ্ িডেপা�জট, সরকারী িসিকউির�ট, �

ইত�ািদ।

ইসু�কারী �ারা সাধারণ জনসাধারেণর মেধ� �শয়ার বা িসিকউির�ট ইসু� করা হল 'মুখ� বাজার'। 

�ক এ�েচ� হল ইিতমেধ� ইসু� এবং �লনেদন করা িসিকউির�ট �লনেদেনর জন� বাজারে�� 

(�য় এবং িব�য়), যােক '�গৗণ বাজার' বলা হয়। �যেকান �শয়ারেহা�ার তার �শয়ার িব��র 

জন� �সিব (SEBI) িনবি�কৃত �ক ��াকার BSE অথবা NSE-এর মতন �ক এ�েচ� �ারা �দ� 

��াটফেম এ� ই সুিবধা িদেত পােরন। �যেকান ব��� স�ত দােম অথ�� দােনর িবিনমেয় তার �ক 

��াকােরর মাধ�েম এই �শয়ার�িল �য় করেত পােরন।     



৩) মূলধনী বাজাের NSDL-এর ভূিমকা িক? 

্১৯৯৬ সােল �িত��ত NSDL বতম� ােন িবে�র সবব� হৃত িডেপা�জেটাির (পঁু�জভা�ার)। 

িডেপা�জেটাির িহসােব এ�ট �শয়ার এবং অন�ান� �কােরর িসিকউির�টেক ইেলক�িনক 

্আকাের, অথাত�  �বদু�িতন আকাের ধের রাখেত পাের। এক�ট িডম�াট অ�াকাউ� খুেল, �কান 

ব��� িসিকউির�ট�িলেক ইেলক�িনক আকাের ধের রাখেত পােরন এবং তার িডম�াট 

অ�াকাউ� �থেক অন� �কান িডম�াট অ�াকাউে� িসিকউির�ট �ানা�র করেতও পােরন।

� ভারতীয় মূলধনী বাজাের NSDL-এর অবদান িবে� এ�টেক বহিবধ িদেক এক অন�তম 

অ�গণ� মূলধনী বাজাের পিরণত কেরেছ। িবিভ� পণ�সাম�ী এবং পিরেষবার জন� 

আধুিনকতম �যু�� �হণ এবং �দেশর মেধ� অি�তীয়ভােব নাগালসাধ� থাকার সােথ সােথ, 

NSDL িবিনেয়াগকারী এবং অন�ান� মধ��তাকারীেদর আ�া অজন�  কেরেছ, এবং এইভােব 

তার ট�াগ লাইন – �যু��, আ�া ও নাগালসাধ�-েক �কৃতই সত� বেল �িতপ� করেত স�ম 

হেয়েছ।

NSDL িবিনেয়াগকারী, তার �নটওয়ােকর�  মাধ�েম ২৭৮�ট DPs ( িডেপা�জেটাির 

অংশ�হণকারী) �ক ��াকার, �ক এ�েচ�, কাে�ািডয়ান, ইত�ািদেক এক �� পিরেষবা 

্�দান করেছ। অেনক বহৃত ব�াংক (সরকারী, �বসরকারী এবং সমবায় ব�াংক), �ক ��াকার 

এবং আিথক�  �িত�ানসমূহ DPs িহসােব NSDL-এ �যাগদান কেরেছ। NSDL DP�িল সারা 

�দেশ এবং এমনিক িবেদেশর কেয়ক�ট শাখা িনেয় ৩১,১০০ পিরেষবা �ক� �থেক কাজ 

করেছ। NSDL এবং অংশ�হণকারীেদর তািলকা এবং তােদর পিরেষবা �ক��িল NSDL 

ওেয়বসাইট -এ উপল� আেছ।  www.nsdl.co.in  

৪) িকভােব এক�ট NSDL িডম�াট অ�াকাউ� খুলেত হয়?       

িডম�াট অ�াকাউ� �খালা খুবই সহজ। আপনােক যা করেত হেব তা হল �কান NSDL DP-র 

কােছ আেবদন করেত হেব যা আপনােক িনয়মকানুন�িল স�ূণ ক� রেত সাহায� করেব। 

আপনােক পিরচয়পে�র �মাণ এবং �ঠকানার �মাণ �পশ করেত হেব। এছাড়াও, িডম�াট 

অ�াকাউ� খুলেত হেল প�ান (PAN) হল বাধ�তামূলক। উপর�, আপনােক আপনার ব�াংক 

অ�াকাউে�র িবশদ তথ�ও �দান করার �েয়াজনও পড়েব।  

আপনার িডম�াট অ�াকাউ� �খালার পের, আপনার DP আপনােক DP আইিড এবং �াহক 

আইিড, আপনার িডম�াট অ�াকাউ� স�িকত�  িবশদ তথ� সহ �াহক মা�ার িরেপােট�র 

এক�ট �িতিলিপ, ট�ািরফ শীট এবং লভ�াংেশর মািলক ও িডেপা�জেটাির অংশ�হণকারীর 

অিধকার এবং দায়দািয়� �দান করেব। আপনােক অবশ�ই �াহক মা�ার িরেপাট� যাচাই 

করেত হেব আপনার সম� িবশদ তথ� স�ঠকভােব িলিপব� হেয়েছ িক না তা  আপনােক 

্িন��ত হেত হেব। যিদ আপিন �শয়ার, ইত�ািদেত �লনেদন করেত চান (অথাত�  �য় বা 

িব�য়), আপনার �যেকান SEBI-েত িনবি�ত �ক ��াকােরর সােথ এক�ট ��িডং/��ািকং 

�খালারও �েয়াজন হেব। এরকম অেনক ব�াংক DPs আেছ যা িবিনেয়াগকারীেদর জন� ১-এ-

৩�ট ব�ব�ার সুিবধা িদে� (১-এ-৩�ট হল িডম�াট অ�াকাউ�, ��িডং অ�াকাউ� এবং ব�াংক 

অ�াকাউে�র সমাহার)। 

http://www.nsdl.co.in
http://www.nsdl.co.in


৫) আপিন আপনার NSDL িডম�াট অ�াকাউে� িক করেত পােরন?

আপনার NSDL িডম�াট অ�াকাউে� আপিন ���পূণ য� া িকছ করেত পােরন তার �

তািলকা নীেচ �দওয়া হল- 

i) আপিন IPOs এবং NFOs-এর জন� আেবদন করেত পােরন। আেবদনপে� আপনার DP 

আইিড এবং �াহক আইিড স�ঠকভােব উে�খ করেত ভলেবন না। একই িডম�াট অ�াকাউ� �

�শয়ার এবং অন�ান� িসিকউির�ট িকনেত এবং ধের রাখার জন� ব�ব�ত হেত পাের। 

ii) আপিন �য়ং��য়ভােব সম� কেপাে� রট সুিবধা (েবানাস, রাইটস ইসু�, ইত�ািদ) আপনার 

িডম�াট অ�াকাউে� পােবন। আপনার সং�া �ারা �ঘািষত িডিভেড�, সুদ অথবা আপনার ব� 

িবিনেয়ােগ �াপ� �ময়াদপূেণর�  �শেষ অথ,�  ইত�ািদ �কােরর নগদ সুিবধা আপনার িডম�াট 

অ�াকাউে�র সােথ সংযু� ব�াংক অ�াকাউে� জমা পড়েব। অনু�হ কের িন��ত ক�ন স�ঠক 

ব�াংক অ�াকাউে�র িবশদ তথ� �যন আপনার িডম�াট অ�াকাউে� িলিপব� থােক।

iii) '�শয়ােরর পিরবেত � ঋণ' সুিবধা পাওয়ার জন� আপিন আপনার িডম�াট অ�াকাউ��ট ব�বহার 

করেত পােরন যা অেনক ব�াংক বা �িত�ান িবিনেয়াগ সনদপ� িব�� না কেরই আপনার 

আিখক�  �েয়াজন �মটােনার জন� সুিবধা িদেয় থােক। 

iv) আপিন আপনার িবিনেয়াগ �শয়ার, ব�, িডেব�াস,�  সরকারী িসিকউির�ট, সাবে�ভৗম �ণব� �, 

ইত�ািদ কাগেজর আকাের এবং ��টেম� আকাের রি�ত িমউচ�য়াল ফা� আপনার DP-এর �

মাধ�েম িডম�াট ফেম �� পা�র করেত পােরন।

v) আপিন একই িডম�াট অ�াকাউে� আপনার িমউচ�য়াল ফাে�র িবিনেয়াগ রাখেত পােরন। �

িডম�াট অ�াকাউে� িমউচ�য়াল ফাে�র সনদপ� ধের রাখেল তা আপনার পে� অেনক সহজ �

হেব। আপিন �য �কবলমা� NSDL CAS-এর মাধ�েম একই �ান �থেক আপনার �পাট�েফািলওর 

উপর নজরদাির করেত পারেবন তাই নয়, যিদ আপিন আপনার �কান ব���গত তেথ�র 

পিরবতন�  করেত �চেয় িবিভ� িমউচ�য়াল ফা� সং�ােক �াপন করার �েয়াজন �বাধ কেরন, �

এ�ট িবিভ� িমউচ�য়াল সং�ার অিফেসর সােথ �যাগােযাগা করার �সই সময়ও বাচঁায়, �যমন �

ব�াংেকর িবশদ তথ� বা মেনানীত ব���, ইত�ািদ, আপিন আেবদনপে� �ধুমা� আপনার DP 

আইিড এবং �াহক আইিড উে�খ কের িডম�াট ফেম � িমউচ�য়াল ফাে�র সনদপ��িলেক �

সাব�াইব করেত পােরন। এমনিক SIP-এর মাধ�েম িমউচ�য়াল ফাে� িবিনেয়াগও িডম�াট �

অ�াকাউে�র মাধ�েম স�ব হয়। িমউচ�য়াল ফাে�র সনদপ� ভাঙােনার জন� বা পুনরায় �েয়র �

জন�, আপিন আপনার DP-�ক িনেদ�শ িদেত পােরন বা NSDL-এর SPEED-eসুিবধা িনেত পােরন।  

vi) আপিন আপনার িডম�াট আ�াকাউে�র মাধ�েম সং�ােক আপনার �শয়ার�িল জমা িদেয় 

বাই-ব�াক সুিবধােতও অংশ�হণ করেত পােরন। 

vii) আপনার িডম�াট অ�াকাউ� পিরচালনা করার জন�, আপনােক িনিদ�� ফেম আ� পনার DP-

�ক িনেদ�শ িদেত হেব। িবক�ভােব, আপিন NSDL-এর SPEED-e পিরেষবার �ারা �যেকান �ান 

�থেক �যেকান সমেয় আপনার DP-�ক �বদু�িতনভােব িনেদ�শ িদেত পােরন।

িডম�ােটর জন� কাগেজর িসিকউির�ট�িল উপল� আেছ িক না তা �দখার জন� 

https://nsdl.co.in/master_search.php   -এ উপল� আেছ। https://nsdl.co.in/master_search.php

https://nsdl.co.in/master_search.php
https://nsdl.co.in/master_search.php
https://nsdl.co.in/master_search.php
https://nsdl.co.in/master_search.php


িব. NSDL িডম�াট অ�াকাউে�র সুিবধাসমূহ

১) NSDL  SPEED-e পিরেষবা

SPEED-ই (�ীিড িহসােব উ�ািরত হয়) হল এক�ট ই�ারেনট িভি�ক 

সুিবধা যা NSDL �দান কের থােক। এ�ট িডম�াট অ�াকাউ� �হা�ারেক 

ইেলক�িনক আকাের ব�ন করা, ব�ক রাখা এবং িমউচ�য়াল ফা� �

ভা�ােনা স�িকত�  িনেদ�শাবলী িদেত সমথ �কের, এই�েপ এই ���য়ােক 

খুবই �তু, িনরাপদ এবং কাযক� র কের �তােল। িডম�াট অ�াকাউ� �হা�ার 

এই পিরেষবা �পেত পােরন যিদ তার DP এই পিরেষবার সুিবধা �দয়।  

আেরা তেথ�র জন� অনু�হ কের  �দখুন।https://eservices.nsdl.com/

২) NSDL �মাবাইল অ�াপ এবং IDeAS পিরেষবা 

NSDL তার িবিনেয়াগকারীেদর জন� এক�ট �মাবাইল অ�াপ উ�াবন কেরেছ। 

আপিন তা ডাউনেলাড করেত পােরন এবং �যেকান সমেয় �যেকান �ােন 

আপনার ব�ােল� �দখার জন� এবং ই-েভা�টংেয় অংশ�হণ করার জন� 

আপনার �মাবাইেল আপনার িডম�াট অ�াকাউে� NSDL �মাবাইল অ�ােপর 

ব�বহার করেত পােরন। এ�ট �গল �� ��ার এবং অ�াপ ��াের উপল� 

আেছ এবং একদম িবনামূেল� পাওয়া যায়। 

৩) NSDL ই-েভা�টং পিরেষবা

NSDL ইেলক�িনক �ভা�টং (ই-েভা�টং) ��াটফম �� িত�ট �শয়ারেহা�ারেক 

�বঠেকর অব�ােন শারীিরকভােব উপি�িতর �েয়াজন ছাড়াই অনলাইেন 

�ভাট �দবার অিধকার �েয়াগ করেত �দয়, ই-েভা�টং �ীড-ই-র সােথ সােথ 

NSDL �মাবাইল অ�ােপর সােথ সুসংহত করা হেয়েছ।

আেরা তেথ�র জন�, অনু�হ কের https://www.evoting.nsdl.com/  

�দখুন।   

একই �ােন িবিভ� ব� এবং িডেব�ােরর িবষেয় তথ�।

�দখুন https://www.indiabondinfo.nsdl.comhttps://www.indiabondinfo.nsdl.com

https://eservices.nsdl.com/
https://www.evoting.nsdl.com/
https://www.evoting.nsdl.com/
https://www.evoting.nsdl.com/
https://www.evoting.nsdl.com/
https://www.indiabondinfo.nsdl.com
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5) NSDL এক��ত অ�াকাউে�র িববরণ (CAS)

 

i)  NSDL �িত িডম�াট অ�াকাউ� �হা�ারেক তার সম� িডম�াট অ�াকাউ� (�িল) এবং 

িমউচ�য়াল ফা� িবিনেয়াগ�িলেক অ�াকাউে�র িববরণী আকাের এক�ট এক��ত �

অ�াকাউ� িববরণী ( C A S )  পা�ঠেয় থােক। �থম �হা�ােরর প�ান-এর িভি�েত 

�হা��ং�িল এক��ত করা হেয় থােক।

ii) এই িববরণ �িত মােস পাঠােনা হেয় থােক যিদ �সই মােস অ�াকাউে� �কান �লনেদন হেয় 

থােক। যিদ আপিন আপনার ইেমল আইিড িদেয় থােকন এবং DP-�ত স�িত িদেয় 

থােকন, আপনােক ইেমেল িববরণী পাঠােনা হেব। 

iii) আপনার সম� িডম�াট অ�াকাউ� এবং িমউচ�য়াল ফা� �ফািলওেত ধরা আপনার �িত�ট �

িবিনেয়ােগর জন� িববরণীর সময়কাল এবং �শেষর ব�ােল� �দেখ �নেবন।

iv) িববরণ আপনার �িত�ট িবিনেয়ােগর মূল�, এক��ত �পাট�েফািলও মূল� এবং িনিদ�� 

সমেয়র মেধ� স�ূণ �� পাট�েফািলওেয়র মূেল�র পিরবতে� নর �রখিচ� �দখায়। 

v) এ�ট অন�ান� িবশদ তথ�ও �দখায় �যমন আপনার �কওয়াইিস (KYC) আপ-ট-েডট আেছ �

িক না, ইেমল আইিড এবং আপনার িমউচ�য়াল ফাে� উে�িখত �মাবাইল ন�র, ইত�ািদ। �

যিদ আপিন �কান অসাম�স� ল�� কেরন বা �কান আপেড�টংেয়র �েয়াজন পেড়, 

আপিন িমউচ�য়াল ফা� সং�া বা এর �র�জ�ােরর সােথ �যাগােযাগ করেত পােরন।�

vi) িববরণী �া� না হেল বা যিদ আপিন িববরণীেত �কান অস�িত পান, অনু�হ কের 

অিবলে� আপনার DP-র সােথ �যাগােযাগ ক�ন। 

vii) NSDL -এ এক�ট অনলাইন সুিবধা িবকিশত কেরেছ যােত https://nsdlcas.nsdl.com 

NSDL িডম�াট অ�াকাউ� �হা�াররা NSDL �থেক ইেমেলর (e-CAS) মাধ�েম CAS 

পাওয়ার জন� NSDL-�ক সরাসির ইেমল আইিড �দান করেত পােরন।

আজই QR �কাড ��ান কের 

   ই-CAS এর �াহক হন

https://nsdlcas.nsdl.com
https://nsdlcas.nsdl.com


িস. একজন িবচ�ণ িবিনেয়াগকারী হওয়া

১) িন��ত ক�ন �য আপিন একজন িবচ�ণ িবিনেয়াগকারী. . .

মূলধনী বাজাের �যেকান িবিনেয়ােগর জন� সবসময় 

 SEBI িনবি�ত �ক ��াকােরর সােথ �লনেদন ক�ন। 

�া�র করার পূেব স� ম� নিথপ� ভালভােব পেড় 

�নেবন।

�া�িরত নিথপ�, অ�াকাউে�র িববরণ, �া� চ��র �

 �নাটসমূহ এবং পিরেশাধ� অেথর�  �রকড � রাখুন। 

িনয়িমত িবরিতেত এ�িলর আিথক�  ল�� এবং 

�পাট�েফািলও পযা�েলাচনা ক�ন।

কাযক� র নজরদািরর জন� �মাবাইল ন�র এবং ইেমল 
আইিড  �র�জ�ার ক�ন এবং �মাবাইল অ�াপ,NSDL 
e-CAS, IDeAS  ইত�ািদর মত NSDL সুিবধা ব�বহার ক�ন। 

িমউচ�য়াল ফা� সং�া� �যেকান পিরেষবার জন� সবসময় �

AMFI িনবি�ত িমউচ�য়াল ফা� ব�নকারীর সােথ �লনেদন �

ক�ন।

্সবসময় ব�া��ং প�িতেত অথা�ত নগদিবহীন �লনেদেনর 

সাহােয� িবিনেয়াগ ক�ন। 



২) িডম�াট অ�াকাউে�র িবষেয় য�বান হওয়া 

i)   আপনার ব���গত তেথ�র �কান পিরবতন�  (েযমন �ঠকানা) অথবা আপনার িডম�াট 

অ�াকাউে�র সােথ যু� ব�াংক অ�াকাউে�র িবষেয় িবশদ তথ� স�র আপনার DP-েক 

জানান এবং িসে�েম আপেড�টংেয়র িবষেয় িন��ত ক�ন। 

ii)     আপনার িডম�াট অ�াকাউে� মেনানয়েনর সুিবধা িনন। এ�ট অ�াকাউ� �হা�ােরর মতৃ� �েত 

�শয়ার হ�া�েরর ���য়ােক সরল কের। আপিন আপনার িডম�াট অ�াকাউে� ৩জন 

অবিধ মেনানীত ব���র নাম উে�ক করেত পােরন। আপিন যখনই চাইেবন মেনানীত ব��� 

(�িল)র নাম পিরবতন�  করেত পারেবন।

iii)    আপনার িডম�া্ট অ�াকাউ� চালনা করার জন� �যেকান ব���েক ওকালতনামা মঞ্জরু 
্করার পূেব,�  মেনােযাগসহকাের �মতা মঞ্জরুীর পিরিধ এবং তাতপয প� রী�া ক�ন।

iv)    িবতরণ িনেদ�শ ি�প (DIS) বই আপনার DP-র �থেক �হণ ক�ন �কবলমা� যিদ �িত�ট 

ি�প আপনার �াহক আইিডযু� হেয় �িমক সংখ�া অনুযায়ী মুি�ত হেয় থােক এবং 

আপিন �স�িল আপনার িনরাপদ �হফাজেত রাখুন। �কান খািল ফেম অ� থবা DIS-এ �া�র 

করেবন না। স�ূণভ� ােব ফম�ট�  পূরণ করার কথা মেন রাখেবন এবং �কবলমা� তারপেরই 

�া�র করেবন।

v)    এসএমএস অ�ালাট� পাওয়ার জন� এবং NSDL �থেক সরাসির িনয়িমত আপেডেটর জন� 

অ�াকাউ� �খালার ফেম �আপনার �মাবাইল ন�র এবং ইেমল আইিড উে�খ ক�ন। এই 

সুিবধার জন� আপনার কাছ �থেক �কান মা�ল ধায�� করা হয় না। যিদ আপিন আপনার 

�মাবাইল ন�র বা ইেমল আইিডর পিরবতন�  কেরন, িনিদ�� উপােয় স�র আপনার DP-েক 

জানান এবং িসে�েম আপেড�টংেয়র িবষেয় িন��ত ক�ন। এ�ট NSDL �থেক আপনার 

অ�ালাট� িব�ি� �পেত থাকা িন��ত করেব। 

vi)    NSDL �থেক ইেমেলর মাধ�েম আপনার সম� িবিনেয়ােগর িবষেয় এক�ট এক��ত িববরণ 

�পেত -এ NSDL e-CAS-এর �াহক হন।https://nsdlcas.nsdl.com

vii)  NSDL  আপনােক NSDL-এর িবিভ� পণ�/পিরেষবা এবং 

িডেপা�জটাির িসে�েমর অন�ান� �বিশে��র িবষেয় আপেডট 

করার জন� 'The Financial Kaleidoscope' নােম এক�ট 

মািসক িনউজেলটার �কাশ কের থােক। 

   অনু�হ কের -এ https://nsdl.co.in/e-newsletter.php

আপনার ইেমল �দান কের এখনই এর �াহক হন। 

         এই িনউজেলটােরর সম� পূেবক� ার ইসু��িল আপনার পড়ার 

জন� -এ উপল� আেছ। https://nsdl.co.in/publication/nest.php

আপিন আপনার িডম�াট অ�াকাউে� মূল�বান িবিনেয়াগপ� �রেখ থােকন। যখন আপিন 
NSDL িডম�াট অ�াকাউে�র িবিভ� �বিশে��র সুিবধা �নেবন তখন আপনার িবিনেয়াগ �যন 
িনরাপেদ থােক �স�ট িন��ত করেত নীেচ তািলকাভ� িকছ�  িনিদ�� �াথিমক িবষেয় য�বান �
হওয়া খুবই ���পূণ।�

https://nsdlcas.nsdl.com
https://nsdl.co.in/e-newsletter.php
https://nsdl.co.in/publication/nest.php


িড. আেরা তথ�

১. IEPF �থেক না পাওয়া িডিভেড�/�শয়ােরর অথ �� ফরত ্দািব করা 

সম� িডিভেড� এবং �শয়ার �য�িলর অথ�� দান করা হয় িন বা �যেকান কারেণ পর পর সাত 

বছর দািবহীন হেয় রেয়েছ, �স�িল �সই �সই সং�া �ারা ইনেভ�র এড�েকশন এবং �
ৃ ৃ��ােটকশন ফা� ( IEPF) কতপ� ে�র কােছ �ানা�িরত হয়। IEPF কতপ� � হল এক�ট 

সংিবিধব� সং�া, যা ক��ািনস অ�া� ২০১৩-এর �িবধান অনুযায়ী গ�ঠত হেয়েছ। 
ৃিবিনেয়াগকারী বা তার অনুেমািদত �িতিনিধেক IEPF কতপ� ে�র কােছ অপিরেশািধত 

িডিভেড� এবং/অথবা দািবহীন �শয়ার পাওয়ার জন� দািব �পশ করার �েয়াজন হয়। 

দািবদারেক IEPF ফম-�৫ ডাউনেলাড করেত হেব, �স�ট পূরণ করেত হেব এবং IEPF 
ৃকতপ� ে�র কােছ অনলাইেন আপেলাড কের পাঠােত হেব। এছাড়াও, অনলাইেন দািব ফম �

এবং �াি��ীকার অবশ�ই মুি�ত হেত হেব এবং � � সং�া �ারা িনবাি� চত �নাডাল অিফসােরর 

কােছ এর �পে� �েয়াজনীয় নিথপ� হাড� ফেম �� পশ করেত হেব। দািব যাচাইকরেণর পের, 
ৃসং�া IEPF কতপ� ে�র কােছ দািবর িবষেয় িন��তকরণ কের �য তারপের দািবদারেক 

্ইেলক�িনক �ানা�েরর মাধ�েম তার সংযু� ব�াংক অ�াকাউে� �ফরত �দবার ���য়া �� 

কের। যিদ �শয়ােরর অেথর�  জন� দািব হয়, �স�িল িবিনেয়াগকারীর িডম�াট অ�াকাউে� জমা 

পেড়, যা দািব ফেম �িনিদ�� করা থােক। একজন আেবদনকারী �কান এক�ট আিথক�  বছের 

�িত�ট সং�ার জন� এক�ট মা� দািব �পশ করেত পােরন। 

আেরা তেথ�র জন�, অনু�হ কের �দখুন। এ�ট জানা ���পূণ �� য http://www.iepf.gov.in 

সম� সং�া�িলেক দািবহীন �শয়ার এবং িডিভেডে�র িবশদ তথ� তােদর ওেয়বসাইেট �কাশ 

করেত হেব।  

২) িসিকউির�ট �ানা�েরর জন� িডম�াট বাধ�তামূলক    

SEBI  অধ�ােদশ জাির কেরেছ �য এি�ল ১, ২০১৯ �থেক তািলকাভ� সং�া�িলর িসিকউ�টর �

�ানা�র �কবলমা� িডম�াট ফেম হ� েব। অন� কথায় বলেত �গেল, যিদ আপিন তািলকাভ� �

সং�ার �শয়ার হাড� ফেম �ধের রােখন, এবং �স�িল অন� কােরা নােম �ানা�র করেত চান , 

আপিন �স�িল এি�ল ১, ২০১৯ �থেক �কবলমা� িডম�াট ফেম �� পা�র করার পেরই করেত 

্পারেবন। এই তািরখ �থেক �শয়ার, ইত�ািদর �কবলমা� হ�া�র (অথাত�  �শয়ারেহা�ােরর 

্মতৃ� �র পের �শয়ােরর হ�া�র) এবং নােমর পিরবতন�  (অথাত�  �শয়ারেহা�ােরর নােমর 

�মানুসাের পিরবতন� ) �য�িল হাড� ফেম �রাখা আেছ, �স�িল �শয়ার িহসােব অনুেমািদত 

হেব। তাই এক�ট িডম�াট অ�াকাউ� �খালা এবং যত তাড়াতািড় স�ব আপনার 

�শয়ার�িলেক িডম�ােট �পা�র করা লাভজনক হেব।

http://www.iepf.gov.in
http://www.iepf.gov.in


৩) অ-তািলকাভ� পাি�ক সং�া�িলর জন� িডম�াট বাধ�তামূলক�

কেপাে� রট িবষয়ক ম�ালয় (MCA) �সে��র ১০, ২০১৮-এ এক�ট িব�ি� জাির কেরেছ �যই 
অনুসাের অ-তািলকাভ� পাি�ক সং�া�িলর িডেপা�জটাির িসে�েম অংশ�হণ করার �
�েয়াজন আেছ এবং িডম�ােটর জন� তােদর �শয়ার�িল উপল� কের। এই সং�া�িল �ারা 
আবার �শয়ার ইসু� করাও �কবলমা� িডম�াট ফেম �স�ব। উভয় �েয়াজনীয়তা অে�াবর ২, 
২০১৮ �থেক কাযক� র করা হেয়েছ। িবিনেয়াগকারীর দ��ভি�েত, এরকম অ-তািলকাভ� ৃ �
সং�ায় তােদর �শয়ার�িলর িডম�াট ফেম ��পা�র করা এবং সংি�� সুিবধা�া� হওয়া এখন 
স�ব হেব। এ�ট ল��ণীয় �য যিদ আপনার ইিতমেধ�ই এক�ট িডম�াট অ�াকাউ� �থেক থােক, 
এই �শয়ার�িল ধের রাখার জন� আপনার আেরক�ট িডম�াট অ�াকাউ� �খালার দরকার �নই। 
আপনার কাগেজর আকাের থাকা �শয়ার�িল �সই একই িডম�াট অ�াকাউে� িডম�াট ফেম �
�পা�িরত করা যােব, যিদ মািলকানার ধরণ একই থােক।

৪) িবিনেয়াগকারী সেচতনতা কমস� ূচী   

NSDL সারা �দেশ িবিনেয়াগকারী সেচতনতা কমস� ূিচ সংগ�ঠত কের থােক। এই ধরেণর কমস� ূচীর 
সময়সূচী -এ উপল� হয়। যিদ https://nsdl.co.in/Inestor-Awareness-Programmes.php
আপিন আপনার শহের, হাউিসং �সাসাই�ট, কেলজ, �িত�ান, ইত�ািদেত িবিনেয়াগকারী 
সেচতনতা কমস� ূচী সংগ�ঠত করেত চান, আমােদর কােছ   –এ িলখুন। info@nsdl.co.in  

৫) অিভেযাগ সমাধান  

যিদ িডম�াট অ�াকাউে�র িবষেয় আপনার �কান অিভেযাগ থােক, অনু�হ কের আমােদর 
re la t ions@nsd l . co . in-এ িলখুন বা আপিন SEB I - �ক অনলাইেন - �ক অনলাইেন 
https://scores.gov.in/scores/Welcome.html––এ অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন।

৬) NDML-এর অন�ান� �েয়াজনীয় পিরেষবা, NSDL-এর 100%  অধীন� সং�া

I) NSR (জাতীয় দ�তা �র�জি�)- NSR হল বতম� ান এবং স�াব� ভারতীয় IT & ITeS/BPO িশে�র 
কম�েদর িবষেয় এক�ট ওেয়ব-িভি�ক িসে�ম �হাি�ং তথ�। এ�ট হল N A S S C O M এক�ট 
�েচ�া। আেরা তেথ�র জন� অনু�হ কের �দখুন।https://nationalskillsregistry.com/

II) KYC িনব�ন �র�জি�ঃ   িবিনেয়াগকারীেদর �ক�ীভূত KYC �রকড� আপেলাড এবং 
ডাউনেলাড ক�ন। আেরা তেথ�র জন� অনু�হ কের �দখুন।https://kra.ndml.in  

III) জাতীয় অ�াকােডিমক িডেপা�জটাির (NAD) – িড�জটালকৃত �ামািণক অ�াকােডিমক 
শংসাপপ� িশ�াথ�, যাচাইকারী এবং অ�াকােডিমক �িত�ান�িল �দখেত পাের। আেরা 
তেথ�র জন� অনু�হ কের �দখুন।https://nad.ndml.in/ 

ৃIV) NIR অ�াকাউ� (ই-বীমা অ�াকাউ�)- NDML ভারতীয় বীমা িনয়�ক এবং উ�য়ন কতপ� � 
( IRDAI)-এর পে� এক�ট বীমা িরেপা�জটারী (আধার) �াপন কেরেছ। এ�ট ইেলক�িনক 
ফেম �এক�ট একক ই-বীমা অ�াকাউে� (ই-IA) সম� �কােরর বীমপ� ধের রাখার সুিবধা 
�দান কের এবং বীমাকৃত ব���েক এক�ট এক লিগংেয়ই সম� বীমাপ��িলেক �দখার 
সুেযাগ �দয়। এই অ�াকাউ� িবনামূেল� �খালা যায়। আেরা তেথ�র জন� 
https://www.nir.nndml.in �দখুন।
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· কমস� ূচীেক আেরা ভাল করার জন� আপনার িক �কান পরামশ �আেছ?

DD MM YYYY

মতামত ফম �
(যিদ আপিন আমােদর িবিনেয়াগকারী সেচতনতা কমস� ূচীেত অংশ�হণ কেরন এই ফেমর�  ব�বহার করেত হেব)

তািরখ �ান – 

িবশদ কমস� ূচী খারাপ সে�াষজনক ভাল উ�ম

কমস� ূচীর জন� ব�ব�াপনা আপনার 
�কমন �লেগেছ?

�দ� উপাদান�িলর মান

�িশ�েকর �বঠক ১-এর মূল�ায়ন - নামঃ

এ. িবষয় �ান

িব. �যাগােযাগ এবং উপ�াপনা

িস. দশক� েদর সােথ পার�িরক 
     �যাগােযাগ

�িশ�েকর �বঠক ২-এর মূল�ায়ন - নামঃ

এ. িবষয় �ান

িব. �যাগােযাগ এবং উপ�াপনা

িস. দশক� েদর সােথ পার�িরক 
     �যাগােযাগ

· আপিন িকভােব এই িবিনেয়াগকারী সেচতনতা কমস� ূচীর িবষেয় জানেত পারেলন? 

অনু�হ কের �েযাজ� বে� �টক িদন। 

ই-েমল এসএমএস খবেরর কাগজ অন�ান�

যিদ আপিন আমােদর িনউজেলটার 'The Financial Kaleidoscope' �পেত ই�ক হন,�
 অনু�হ কের আপনার ইেমল আইিড উে�খ ক�ন 

নামঃ �মাবাইল নং



হ�াঁ না

হ�াঁ না

হ�াঁ না

হ�াঁ না

হ�াঁ না

১)  আপনার িক �কান িডম�াট অ�াকাউ� আেছ?

২) যিদ না হয়, তাহেল িক আপিন এক�ট িডম�াট অ�াকাউ� খুলেত চান? 

৩) যিদ হ�া ঁহয়, তাহেল িক আপিন চাইেবন �য আমােদর DP�িলর মেধ� 

    একজন এক�ট িডম�াট �খালার জন� আপনার সােথ �যাগােযাগ ক�ন?  

৪) আপিন িক অবগত আেছন �য আপিন আপনার িমউচ�য়াল ফাে�র �

     সনদপ��িলেক িডম�াট ফেম ��পা�র করেত পােরন?    

৫) আপিন িক �াত আেছন �য আপিন িডম�াট ফেম �সরাসির িমউচ�য়াল �

     ফা� সনদপ� িকনেত পােরন?  

৬) আপিন িক অবগত আেছন �য NSDL িডম�ােট রি�ত আপনার সম� 

      িবিনেয়াগ এবং িমউচ�য়াল ফা� সনদপে�র িবশদ তেথ�র িবষেয় �

     এক�ট সুসংহত অ�াকাউ� িববরণ পাঠায়?  

হ�াঁ না

(অনু�হ কের এই ফম�ট�  পূরণ ক�ন এবং আমােদর িদন/পাঠান।)



NSDL-এর িবিনেয়াগকারী �ক��ক পণ�সাম�ী এবং পিরেষবাসমূহ

I) IDeAS

অনলাইেন িবিনেয়াগকারীেদর আপেডেটড �হা��ং এবং মূল� �দখা।

QR �কাড ��ান ক�ন অথবা নীেচর িলংক�ট �দখুন

https://eservices.nsdl.com/ 

II) NSDL �মাবাইল অ�াপ
   �যেকান সময়, �যেকান �ােন �শয়ার িববরণ �দখার জন� �মাবাইল 

   অ�াপ চালু আেছ। অ�াপ�টেক ডাউনেলাড করার জন� QR �কাড�টেক

   ��ান ক�ন। 

   �গল �� ��ার এবং অ�াপল অ�াপ ��াের উপল� আেছ।

 

   �� ��ােরর জন�

  অ�াপ ��ােরর জন�

III)ন �াশানাল ই�ুের� িরেপা�জটাির (NIR)

    সম� বীমাপ� ধের রাখার জন� িবনামূেল� ই-বীমা অ�াকাউ� অথা�ত ্

    একক �ােন জীবন সহ এবং জীবন-ব�তীত।

    আজই এক�ট িবনামূেল� ই-বীমা অ�াকাউ� খুলুন! 

    QR �কাড ��ান ক�ন অথবা নীেচর িলংক�ট �দখুন 

      

IV)  ন�াশানাল অ�াকােডিমক িডেপা�জটাির (NAD)

    অ�াকােডিমক শংসাপ� �দখার জন� িবনামূেল� িশ�াথ� অ�াকাউ�

    আজই িবনামূেল� এক�ট NAD অ�াকাউ� খুলুন!

    QR �কাড ��ান ক�ন অথবা নীেচর িলংক�ট �দখুন

�নাটস্

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msf.NSDL.Android

https://itunes.apple.com/in/app/nsdl/id922834763?mt=8 

https://nironline.ndml.in/NIR/onlineEiaApplicationFormEkyc.html 

https://nad.ndml.in/NAD/newStudentRegistrationScreen.html

https://eservices.nsdl.com/
https://eservices.nsdl.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msf.NSDL.Android
https://itunes.apple.com/in/app/nsdl/id922834763?mt=8
https://itunes.apple.com/in/app/nsdl/id922834763?mt=8
https://nironline.ndml.in/NIR/onlineEiaApplicationFormEkyc.html
https://nironline.ndml.in/NIR/onlineEiaApplicationFormEkyc.html
https://nad.ndml.in/NAD/newStudentRegistrationScreen.html


www.nsdl.co.in

মুখ� অিফস

৪থ ত� ল, 'এ' উইং, ��ড ওয়া��, কমলা িমলস ্ক�াউ�, �সনাপিত বাপত মাগ,�  �লায়ার প�ােরল,

মু�াই – ৪০০০১৩ �টিলঃ (০২২) ২৪৯৯ ৪২০০ ইেমলঃ info@nsdl.co.in

শাখা অিফসসমূহ

আহেমদাবাদ

৪০২, ৪থ ত� ল, �হিরেটজ হরাইজন, অফ িস.�জ.েরাড, নভর�পুরা, আহেমদাবাদ-৩৮০০০৯,

�টিলছ (০৭৯)২৬৪৬ ১৩৭৫

�ব�ালু�

অিফস নং ১০৬, িডিবএস হাউস, ২৬, কািনংহাম �রাড, �ব�ালু� – ৫৬০০৫২

�টিলঃ (০৮০) ৪০৪০৭১০৬

�চ�াই

৬এ, ৬� তল, �কনেসস টাওয়াস,�  # ১ রামকৃ� ��ট, নথ উ� সমান �রাড, �ট নগর, �চ�াই – ৬০০০১৭.

�টিল: (০৪৪) ২৮১৪ ৩৯১১/ (০৪৪) ২৮১৪ ৩৯১৭ 

হায়�াবাদ

অিফস নং ১২৩, হায়�াবাদ �রগাস িমড-টাউন, ১ম থল, িমড টাউন �াজা, �রাড নং.১, বা�ারা িহলস্,

হায়�াবাদ – ৫০০০৩৩, �টিলঃ (০৪০) ৪৪৩৩ ৪১৭৮

�কািচ

সুইট নং.৫ – ১০৫, মনল�াশ িবজনস �স�ার, ৪থ ত� ল, ��েসনস ্টাওয়ার, এনএইচ ৪৭, 

চা�াসপুজহা নগর �পা�, �কািচ – ৬৮২০৩৩, �টিলঃ (০৪৮৪) ২৯৩৩ ০৭৫

কলকাতা

ইউিনট ২ই, ২য় তল, িদ িমিলেনয়াম, ২৩৫২/এ, এ.েজ.িস.েবাস �রাড, কলকাতা-৭০০০২০,

�টিলঃ (০৩৩) ২২৯০ ৪২৪৩/ (০৩৩) ২২৯০ ৪২৪৬

িনউ িদ�ী 

ইউিনট নং ৬০১, ৬০৩, ৬০৪, ৬� তল, টাওয়ার-এ, �নৗরং হাউস, ক�রবা গা�ী মাগ,�  কনট ��স,     

িনউ িদ�ী – ১১০০০১, �টলঃ (০১১)২৩৩৫ ৩৮১৪/ (০১১) ২৩৩৫ ৩৮১৫

িবিনেয়াগকারী স�ক � �সল

ইেমলঃ relations@nsdl.co.in  

িবিনেয়াগকারী �হ�লাইন (েটাল �ী)- ১৮০০ ২২২ ৯৯০

মু�াই
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