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সিিযাট অ্যািাউপন্ট িপ োপিট িুসবধা উ পভাগ িিা........................ 56 

এন্এিসিএল’এি  সিপেবাগুসলি িূলয বা িাজে  ........................................................... 57 

আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্টি যত্ন ............................................. 57 

আিও তথয ............................................................................ 61 

ন্া  াওয়া সিসভপিন্ড/ হশয়াপিি জন্য হফিত বা সিফান্ড োবী ................. 61 
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সুচনা 
 

 

জপ্রে িাঠক,  

 

এন্এিসিএপল( NSDL) আগ্র  হেখাপন্াি জন্য আিিা আ ন্াপি ধন্যবাে জান্াই। 

 

1996 িাপলি ন্পভম্বি িাি হথপি এন্এিসিএল এি িাযেক্রি শুরু িপি। এি ি হথপিই 

এন্এিসিএল সিপ াসজটসি সিপেি বা  দ্ধসতি বযব ািিািীপেি িংখযা সেন্ সেন্ বাড়পে। 

এটা আিাপেি প্রপিষ্টা, এন্এিসিএল সিপ াসজটসি সিপেি বযব াপি উ লব্ধ িুসবধা ও লাভ 

িম্পপিে  এবং হয িাবধান্তাগুসল অ্বলম্বন্ িিা উসিত হিই িম্পপিে  এন্এিসিএল 

সিপ াসজটসি সিপেপিি বতে িান্ ও িম্ভাবয বযব ািিািীপেি িপিতন্ িপি হেওয়া। 

 

আিিা, এন্এিসিএল(NSDL)-এ সবশ্বাি িসি হয প্রপতযি ভািতীয়পি শুধুিাত্র এিজন্ 

সবসন্পয়াগিািী  পল িলপব ন্া তাপেি  পত  পব এিজন্ 'সবিেণ সবসন্পয়াগিািী'। আ ন্াি 

এই  ুসস্তিা বা বুিপলটটি  ড়াি জন্য আিিা আ ন্াি সিদ্ধাপন্তি প্রশংিা িিসে। এই 

 ুসস্তিায় হেওয়া তথয আ ন্াপি এিটি 'সবিেণ সবসন্পয়াগিািী'  ওয়াি হেপত্র এিটি 

 েপে  সন্পয় এসগপয় হযপত িা াযয িিপব। 

 

এন্এিসিএপলি(NSDL) এিটি হোট ভূসিিা োড়াও,  আিিা আিাপেি সবসভন্ন 

 সিপেবাি িংপে  এখাপন্ সেপয়সে হযগুসল আ সন্ এন্এিসিএল-এি (NSDL) সিিযাট 

অ্যািাউন্ট খুলপল উ পভাগ িিপত  ািপবন্। যসে,  আ ন্াি আিও তথয বা বযখযাি 

প্রপয়াজন্  য়,  তা পল অ্ন্ুগ্র  িপি সবন্া সিধায় আিাপেি িপে হযাগাপযাগ িরুন্। এই 

 সিপেবাগুসলপি আিও ভাপলা িিপত আিিা আ ন্াি  িািশে ও িতািপতি অ্প োয় 

থািলাি। 

         

শুপভচ্ছা ি , 

টিম এনএসজিএল (NSDL) 
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চলুন মূল জিজনসগুজল জিয়ে শুরু করা যাক 

 

 

 

িযাস টাল িাপিে ট সি? 

 

ি জ িথায়, িযাস টাল িাপিে ট বা িূলধন্ বাজাি  ল,  ুুঁসজ বা ত সবপলি জন্য এিটি 

বাজাি, হযখাপন্ বযবিায়ীিাতাপেি বযবিাি জন্য সবসন্পয়াগিািীপেি হখাুঁপজন্ যািা 
তাপেি বযবিাপত টািা লাগাপত ইচ্ছিু  পবন্। অ্ন্য ভাপব বলপত হগপল, িযাস টাল িাপিে ট 

এিন্ এিটি বাজাি হযখাপন্ হলাপিিা সবসভন্ন ধিপণি আসথেি ইিটু্রপিন্ট বা িাধন্ 

হিন্াপবিা িপিন্। এটা এিটি হিগুপলটি(এিইসবআই), 

েিএক্সপিঞ্জ(এন্এিই(NSE)/সবএিই(BSE) ইতযাসে), সিপ াসজটাসিগুসল 

(এন্এিসিএল/সিএিসিএল) এবং অ্ন্যান্য ইন্টািসিসিয়াসি বা িধযস্থতািািী হযিন্ 

েিপিািাি, সিস , িাপোসিয়ান্ বা িংিেি, আিটিএ, িাপিে ন্ট বযাংিাি ইতযাসে িািা 
গঠিত। ভািতীয় িূলধন্ বাজাি বা ইসন্ডয়ান্ িযাস টাল িাপিে টপিি সবসৃ্তত িাঠাপিা সিত্র 

1এ হেওয়া  পয়পে। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হিখাসিত্র 1 

 

 

ভারেীে কযাজিটাল মায়কে ট 

হিসব(SEBI) 

েি এবং  পণযি হিিাইপভটিভ বা 
হযৌসগি  এক্সপিঞ্জ বা সবসন্িয়গুসল 

সিপ াসজটসি অ্ন্যান্য িধযস্থতািািী 

এন্এিই (NSE) 

সবএিই (BSE) 

এিএিই (MSE) 

এিসিএক্স (MCX) 

এন্সিসিএক্স (NCDX), ইতযাসে 

েি হিািাি, আিটিএ, 
সিউিুয়াল ফান্ড, ইন্পভেপিন্ট 
অ্যািভাইিি বা  িািশেোতা, 
ইতযাসে 

NSDL(এন্এিসিএল) CDSL(সিসিএি এল)  
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সিসিউসিটিজ সি?  

 

সিসিউসিটিজ  পচ্ছ সবসভন্ন ধিপন্ি আসথেি িাধন্ বা ইিটু্রপিন্ট, হযগুসল িযাস টাল 

িাপিে পট হলন্পেন্ িিা  য় । অ্ন্য ভাপব বলপত হগপল, এগুসল  ল এিন্ িব িাধন্ হযগুসলি 

িািা সবসন্পয়াগিািীিা তাপেি সবসন্পয়াগ ত সবল িন্ধান্িািীপেি প্রোন্ িপিন্। এটি 

বুঝপত িলুন্, এিটি উো িণ হেখা যাি। সিিঃ এ এিজন্ িু সিসিত উপেযাক্তা এবং এসবসি 

সলসিপটপিি বযবস্থা ন্াি  সিিালি।সতসন্ এসবসি সলসিপটি ন্াপি এিটি ন্তুন্ সিপিন্ট 

প্ল্যান্ট িাল ুিিপত িান্। এি জন্য সব ুল  সিিাণ অ্থে (িূলধন্) প্রপয়াজন্, যা সতসন্ সন্পজ 

বা এসবসি সলসিপটি হজাগাি িিপত  ািপেন্ ন্া।িুতিাং, এটা সিদ্ধান্ত হন্য় হয, িযাস টাল 

িাপিে পট প্রপবশ িপি ত সবপলি সবসন্িপয় তাি ইকুইটি হশয়ািগুসল প্রোন্ িিপত।এটা এিটি 

ইসন্সিয়াল  াবসলি অ্ফাি বা আইস ও (প্রাথসিি বা ইসন্সিয়াল িািণ এসবসি সলসিপটি 

প্রথিবাি জন্িাধািপণি িাপে ত সবল খুুঁজপে) সন্পয় আপি। জন্গণ এিটি িম্মত িূলয 
 সিপশাধ িপি হশয়ািগুসলি জন্য আপবেন্ িিপত  াপি। িিস্ত সন্সেেষ্ট  সক্রয়া হশে 

 ওয়াি  ি, হিাম্পাসন্ তাি বযাংি অ্যািাউপন্ট ত সবল  ায় এবং আপবেন্িািীপেি 

হিাম্পাসন্ি হশয়ািপ াল্ডাি বাসন্পয় তাপেি িপধয হশয়ািেসড়পয় হেওয়া  য়। 

 

উ পি বসণেত অ্ংশটি  ল সিসিউসিটিি এিটি  ধিন্। অ্ন্যান্য উো িণগুসল  পলা-
সিপবন্িাি, বন্ড, সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্ট, িিাসশেয়াল হ  াি, আিান্ত বা সি সজপটি 

িাটিে সফপিট, িিিাসি সিসিউসিটিজ ইতযাসে। 

 

প্রাথসিি ও হিপিন্ডাসি সিসিউসিটিপজি িাপিে পটি অ্থে সি? 

 

 জন্িাধািপণি িাপে ইিুযিািী বা জাসিিতে া িািা হশয়াি বা সিসিউসিটিজগুসলি 

সন্গেিন্পি 'প্রাইিাসি িাপিে ট' বা 'প্রাথসিি বাজাি' বলা  য়।েি এক্সপিঞ্জ, যা  ল 

ইসতিপধয জাসি িিা সিসিউসিটিজগুসলি হট্রসিং বা হলপেন্ (হিন্াি এবং সবসক্র) িিাি 

িাপিে ট হপ্ল্ি বা বাজাপিি জায়গা, তাপি 'হিপিন্ডাসি িাপিে ট' বলা  য়। হয হিান্ 

হশয়ািপ াল্ডাি বা হশয়ািধািী হশয়ািবাজাপি সবএিই(BSE) বা এন্এিইি(NSE) েি 

এক্সপিঞ্জ িািা িিবিাস ত প্ল্যাটফপিে এিসবআই(SEBI) সন্বসন্ধত েি হিািাপিি িাধযপি 

তাি হশয়াি সবক্রপয়ি জন্য প্রস্তাব িিপত  াপি।পযপিান্ বযসক্ত িম্মত িূলয  সিপশাধ িপি 

তাি েি হিািাপিি িাধযপি এই হশয়ািগুসল সিন্পত  াপি। 

িযাস টাল িাপিে পট  হিসব’ি ভূসিিা সি? 

 

হিসব(SEBI) বা সিসিউসিটিজ এবং এক্সপিঞ্জ হবািে  অ্ফ ইসন্ডয়া,  ল ভািপতি িূলধন্ 

বাজাি বা িযাস টাল িাপিে পটি সন্য়ন্ত্রি।এটি 1988 িাপল এিটি অ্-িংসবসধবদ্ধ িংস্থা 
স িাপব গঠিত  পয়সেল। পি 1992 িাপল সিসিউসিটিজ অ্যান্ড এক্সপিঞ্জ হবািে  অ্ব ইসন্ডয়া 
অ্যাক্ট,1992  াপিি  ি, এটি সিসিউসিটিপজ সবসন্পয়াগিািীপেি স্বাথে িো এবং উন্নয়পন্ি 
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জন্য এবং সিসিউসিটিজ িাপিে টপি সন্য়ন্ত্রণ িিাি জন্য িংসবসধবদ্ধ শসক্তি িাপথ এিটি 

স্বায়ত্তশাসিত িংস্থায়  সিণত  য়। িযাস টাল িাপিে পট সবসভন্ন বাজাি িধযস্থতািািীপেি 

সন্বন্ধন্ িিপত, িব িাপিে ট িধযস্থতািািীপেি সন্য়ন্ত্রণ িপি ক্রিাগত  যেপবেপণি িাধযপি 

এবং হিাপন্া বাজাি িধযস্থতািািীিা তাি সন্য়পিি লঙ্ঘন্ িিপে সিন্া তা হেখাি জন্য 
হিসব'ি(SEBI) িাপে সবসৃ্তত েিতা িপয়পে। 

 

এন্এিসিএপলিিযাস টাল িাপিে পট ভূসিিা সি? 

 

এন্এিসিএল যা 1996 িাপল প্রসতসিত  পয়সেল আজ হিটি সবপশ্বি অ্ন্যতি এিটি 

বৃ ৎ সিপ াসজটসি। সিপ াসজটসি স িাপব, এটি ইপলিট্রসন্ি আিাপি হশয়াি এবং 
অ্ন্যান্য ধিপণি সিসিউসিটিজগুসলপি ধািন্ িিপত িেি  য় হযিন্ 

সিপিটিসিয়ালাইজ বা সবিূতে  ফিে বা আিাি। এিটি সিিযাট অ্যািাউন্ট থািপল, 

ইপলিট্রসন্ি আিাপি সিসিউসিটিজগুসলি িাসলি  ওয়া যায় এবং তাি সিিযাট 

অ্যািাউন্ট হথপি অ্পন্যি সিিযাট অ্যািাউপন্ট হয হিান্ সিসিউসিটিজ স্থান্ান্তি বা 
ট্রান্ফাি িিাও যায়। িযাস টাল িাপিে পট সিত্র ২-এ সিপ াসজটসি এবং অ্ন্যান্য 
হেিপ াল্ডািপেি িপধয  ািিসিি িংপযাগ হেখাপন্া  পয়পে। 

 

এনএসজিএল জিয়িাজিটজর জসয়েম বা িদ্ধজে 

 

 

    হিখাসিত্র 2 

 

                                                                                 ইসুযইোর বা িারীকেে া বকা াজন/ রটিএ 
                     অ্নযানয জিয়িাজিটজর     

   
                                                                                                                                                             

                        (NSDL) 

 

                        
 

 

 

 

ব াকার 

 

   ইনয়ভের জবজন          
বো কারী  

 

জিজি  

ইনয়ভের জবজনয়ো 
কারী  

 

   ব াকার 
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ভািপতি িযাস টাল িাপিে পট এন্এিসিএল-এি অ্বোন্ সবপশ্বি সবসভন্ন হেপশি শীেেস্থান্ীয় 

িযাস টাল িাপিে টগুসলি িপধয এিটি। সবসভন্ন  ণয ও  সিপেবাগুসলি জন্য অ্তযাধুসন্ি 

প্রযুসক্তি গ্র ণ এবং হেপশি িপধয অ্প্রসতপিাধয প্রপবপশি িাপথ, এন্এিসিএল 

সবসন্পয়াগিািীপেি এবং অ্ন্যান্য িধযস্থতািািীপেি সবশ্বাি অ্জে ন্ িপিপে, এভাপব তািা 
তাপেি টযাগ লাইন্ - বটকয়নালজি, োে এবং জরচ যাি অ্থে  ল প্রযুসক্ত, সবশ্বাি এবং 
প্রিািপণি িতযতাপি প্রিাণ িপি সেপয়পে। 

এন্এিসিএল 275এিও হবসশ সিস পেি(DPs) (সিপ াসজটসি অ্ংশগ্র ণিািী) হন্টওয়াপিে ি 

িাধযপি সবসন্পয়াগিািী, েিিিাি, েি এক্সপিঞ্জ, িাপোসিয়ান্ ইতযাসে িিলপি 

 সিপেবাগুসলি এিটি িম্ভাি িিবিা  িপি। অ্পন্ি বড় বযাংি (জাতীয় বা 
ন্যাশন্ালাইজি, হবিিিািী ও িিবায় বা হিা-অ্ াপিটিভ), েিপিািাি এবং আসথেি 

প্রসতিান্গুপলা সিস (DPs) বা সিপ াসজটসি স পিপব এন্এিসিএল(NSDL)-এি িাপথ হযাগ 

সেপয়পে।এন্এিসিএল(NSDL)-এি সিস গুসল(DPs) হেশ জপুড় 30,700টিিও হবসশ 

 সিপেবা হিি  সিিালন্া িিপে এবংপযগুসলি িপয়িটি সবপেপশও িপয়পে। এন্এিসিএল-

এি সিস গুসল এবং তাপেি  সিপেবা হিিগুসলি তাসলিা 
https://nsdl.co.in/dpsch.phpহত উ লব্ধ িপয়পে। 

 

 

জিমযাট স য়কে  ববাঝা 

 
'সিিযাট' িাপন্ সি? 

 

সিিযাট  ল ইপলিট্রসন্ি ফপিে বা আিাপি সিসিউসিটিজ ধািণ িিা বা িাখাি এিটি 

বযবস্থা। এটি িাগপজি  িপধয সিসিউসিটি ধািণ িিাি এিটি আইসন্ সবিল্প। 

 

জিয়িাজিটজর জক? 

 

এিটি সিপ াসজটসি  ল ঠিি বযাংপিি িত হযখাপন্ আিিা আিাপেি হশয়ািগুসলপি িাখপত 

 াসি। আিিা হযিন্ এিটি বযাংপিি হিসভংি অ্যািাউপন্ট টািা িাসখ, ঠিি হতিসন্ আিিা 
আিাপেি হশয়াপি সবসন্পয়াগ ইতযাসেগুসলও এিটি সিপ াসজটসিি িপধয এিটি সিিযাট 

অ্যািাউপন্ট িাখপত  াসি। বযাংি আিাপেি অ্যািাউন্ট হথপি অ্ন্য বযসক্তি অ্যািাউপন্ট 

টািা ট্রািফাি িিপত িা াযয িপি, হতিন্ভাপবই সিপ াসজটসিগুসলও আিাপেি হশয়াি 

https://nsdl.co.in/dpsch.php
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ইতযাসে অ্ন্য সিিযাট অ্যািাউপন্ট স্থান্ান্তি বা ট্রান্ফাি িিপত িা াযয িপি। হযিন্ 

বযাংিগুসল তাি শাখাগুসলি িাধযপি গ্রা িপেি িাপে তাি  সিপেবাগুসলপি েসড়পয় হেয়, 

ঠিি হতিন্ভাপব সিপ াসজটসি বা আিান্তিািী িংস্থাগুসলও (সিপ াসজটসি) অ্ংশগ্র ণিািী 
স িাপব  সিসিত এপজন্টগুসলি হন্টওয়াপিে ি িাধযপি তাপেি  সিপেবাগুসলপি প্রিাসিত 

িপি।এি  াশা াসশ, সিপ াসজটসিগুসল িযাস টাল িাপিে পট সবসভন্ন হেিপ াল্ডািপেি িাপে 

অ্পন্িগুসল  সিপেবাি প্রস্তাবও িাপখ। 

 

 

সিপ াসজটসি অ্যািাউন্ট বলপত সি হবাঝায়? 

 

সিপ াসজটসি অ্যািাউন্টটি ঠিি এিটি বযাংি অ্যািাউপন্টি িত, হযটাপত এিটি 

সিপ াসজটসি সেপয় িাখা  
 য়। হযিন্ টািা িাখপত এবং হলন্পেন্ িিপত এিটি বযাংি অ্যািাউন্ট বযব াি িিা  য়, 

এিটি  

সিপ াসজটসিও সিসিউসিটিজগুসলপি িাখপত এবং হলন্পেন্ িিপত বযবহৃত 

 য়।সিপ াসজটসি অ্যািাউন্ট িাধািণত 

সিিযাট অ্যািাউন্ট স পিপব জন্সপ্রয়।  
 

 

সিপ াসজটসি অ্ংশগ্র ন্িািী সি? 

 

সিপ াসজটসি অ্ংশগ্র ণিািীপেি সিপ াসজটসি  াটিে সি যান্ট বা অ্ংশগ্র ণিািী (সিস ) 

ন্ািি এপজন্টগুসলি িাধযপি সবসন্পয়াগিািীপেি িাপে তাি  সিপেবা িিবিা  িপি। 

এিইসবআই (SEBI) এি িাপথ সন্বসন্ধত  ওয়াি  পি এই এপজন্টগুসলপি এন্এিসিএল 

(NSDL) িািা সন্পয়াসজত  য়। যসে হিান্ সবসন্পয়াগিািী সিপ াসজটসি িািা প্রেত্ত 

 সিপেবাগুসলি উ পভাগ িিপত িায় তপব তাপি হিান্ সিস 'ি িাধযপিই এিটি সিিযাট 

অ্যািাউন্ট খুলপত  পব। এটি এিটি বযাংপিি  সিপেবাগুসল বযব াি িিাি জন্য এিটি 

বযাংপিি হিান্ও শাখায় এিটি হিসভংি অ্যািাউন্ট হখালাি িপতাই। আ সন্ 

https://nsdl.co.in/dpsch.php হত সিস 'হেি এিটি তাসলিা হ পত  াপিন্। 

 

এিটি সিিযাট অ্যািাউপন্টি িুসবধাগুসল সি সি?    

 

এিটি সিিযাট অ্যািাউন্ট থািাি িুসবধাগুসল  ল:: 

 

a. সিসিউসিটিজগুসলি তাৎেসন্ি স্থান্ান্তি। 

 

b. সিসিউসিটিজগুসলি স্থান্ান্তপি হিান্ েযাম্প সিউটি লাপগ ন্া।1 
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c. সফসজিযাল শংিা ত্রগুসল হযিন্ খািা  হিসলভাসি, জাসলয়াসত সিসিউসিটিজ   

ইতযাসে িম্পসিে ত ঝুুঁ সিগুসলপি িসিপয় হফলা। 

d. সিসিউসিটিজগুসল স্থান্ান্তপিি িপে জসড়ত িাগজ ত্র িংক্রান্ত িাজগুসলপি 

িসিপয় হফলা। 

e. হলন্পেন্ বা ট্রািযািশপন্ি িূপলযি হ্রাি ঘটাপন্া। 

f. ঠিিান্া/বযাংি অ্যািাউপন্টি সবশে সববিণ ইতযাসে  সিবতে ন্ িিাি হেপত্র 

িিলতা, সিিযাট অ্যািাউপন্ট িিা আ পিটগুসল তাপেি আলাো িপি জান্াপন্াি 

প্রপয়াজন্পি েিূ িিাি জন্য িব িংসিষ্ট িংস্থাি িাপে হযাগাপযাগ িপি হিগুসল 

জান্াপন্া  পয়পে। 

 

1 আসথেি বেি 2019-20'ি প্রস্তাসবত অ্থে সবপলি  সিবতে পন্ি িাপ পে। 

  

 

 

g. হিাম্পাসন্গুসলি িপে হযাগাপযাগ িুপে হফপল হযপ তু িম্পূণে প্রসক্রয়াটি সিস  িািা 
িম্পন্ন িিা  য় তাই সিসিউসিটিজ স্থান্ান্তিিপণ স্বাচ্ছেয  াওয়া যায়। 

h. হফাসলও/ অ্যািাউন্টগুসলি এিত্রীিিপণি িুসবধাজন্ি  দ্ধসত। 

i. এিটি িাত্র অ্যািাউপন্ট সবসভন্ন ধিপন্ি সিসিউসিটিজ হযিন্ ইকুযইটি, 

সিপবঞ্চাি, বন্ড, িিিাসি সিসিউসিটিজ, িাবেপভৌি হগাল্ড বন্ড, সিউিুয়াল ফান্ড 

ইউসন্ট ইতযাসে ধপি িাখা। 

j. হশয়াি, সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্ট ইতযাসেি স্বয়ংসক্রয় হক্রসিট বা জিা, 
সবভাসজত/এিত্রীিিণ/িিবায় ইতযাসেি সিিযাট অ্যািাউপন্ট উৎ সত্ত  ওয়া।  

 

 

এন্এিসিএল (NSDL) িািা প্রোন্ িিা  সিপেবাগুসল 
 

এিটি সিপ াসজটসি স িাপব, এন্এিসিএল সবসন্পয়াগিািীপেি, ইিুযিািী বা জািীিতে া 
িংস্থাগুসলপি, েিিিািপেি এবং সিয়াসিং িপ োপিশন্পি সবসভন্ন  সিপেবা প্রোন্ িপি 

থাপি। সবসন্পয়াগিািীপেি হয হিান্ও ধিপন্ি  সিপেবা গ্র পণি জন্য হিান্ও এিটি সিস  

বা সিপ াসজটসি অ্ংশগ্র ণিািীি িাপথ হযাগাপযাগ িিপত  পব। 
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জিমযাট অ্যাকাউন্ট জকভায়ব  ুলয়বন 

 

 

1. এিটি এন্এিসিএল (NSDL)এি সিিযাট অ্যািাউন্ট সিভাপব খুলপবন্? 

 

এিটি সিিযাট অ্যািাউন্ট হখালা হবশ ি জ। আ ন্াপি হযটা িিপত  পব হিটা  ল 

এিটি এন্এিসিএল সিস  বা সি সজটসি অ্ংশগ্র ণিািীি িপে হযাগাপযাগ িিপত 

 পব, যা আ ন্াপি আন্ুিাসন্িতা বা ফিোসলটি িম্পন্ন িিপত িা াযয িিপব। 

আ ন্াপি এিটি ফিে  ূিণ িিপত  পব, আ ন্াি  যান্ িািে  এবং ঠিিান্াি প্রিাণ 

জিা সেপত  পব। এোড়াও, আ ন্াপি আ ন্াি বযাঙ্ক অ্যািাউপন্টি সববিণ প্রোন্ 

িিপত  পব। 

 

আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউন্ট হখালাি  ি, আ ন্াি সিস  আ ন্াপি সিস  আইসি 

এবং িাপয়ন্ট আইসি িিবিা  িিপব, আ ন্াি িাপয়ন্ট িাোি সিপ াপটে ি এিটি 

িস  যাি িপধয িপয়পে আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউন্ট িম্পসিে ত িিস্ত তথয, টযাসিফ 

সশট এবং 'হবপন্সফসিয়াল বা িুসবধাজন্ি িাসলি এবং সি সজটসি অ্ংশগ্র ণিািীি 

অ্সধিাি এবং বাধযবাধিতা'। সিস  আইসি  ল 8 অ্েপিি েীঘে হিাি, (উো িণ 

IN3XXXXX) এন্এিসিএল িািা বিাদ্দ িিস্ত সিস গুসলপি তাপেি িন্াক্ত িিপত 

 য়। িাপয়ন্ট আইসি  ল 8 অ্েপিি েীঘে হিাি হযটা সিপেপি িাপয়ন্ট িন্াক্ত িিপত 

বযবহৃত  য়। সিস  আইসি এবং িাপয়ন্ট আইসিি িিন্বয় এন্এিসিএল (NSDL) 

সিপেপি আ ন্াি অ্ন্ন্য অ্যািাউন্ট ন্ম্বি ততসি িপি। 

 

সিপ াসজটসি সিপেপি আ ন্াি িিস্ত সববিণ যাপত িঠিিভাপব হিিিে  িিা  য় তা 
সন্সিত িিাি জন্য িাপয়ন্ট িাোি সিপ াটে টি আ ন্াি যািাই িিা উসিত। যসে 

আ সন্ হশয়াি ইতযাসেপত বযবিা িিপত িান্ (হযিন্ ক্রয় বা সবক্রয়), তা পল হয 

হিান্ এিইসবআই (SEBI) সন্বসন্ধত েিপিািাপিি িািা  আ ন্াপি হট্রসিং / 

হিাসিং অ্যািাউন্টও খুলপত  পব। অ্পন্িগুসল সিস  িপয়পে যা সবসন্পয়াগিািীপেি 

িুসবধাি জন্য 3-ইন্-1 বযবস্থা িিবিা  িপি (3-ইন্-1  ল সিিযাট অ্যািাউন্ট, 

হট্রসিং অ্যািাউন্ট এবং বযাঙ্ক অ্যািাউপন্টি িিন্বয়)। 
 

2. আসি সিভাপব এিটি সিস  সন্বোিন্ িিব? 

 

ঠিি হযিন্ আ সন্ এিটি হিসভংি অ্যািাউন্ট হখালাি জন্য এিটি বযাঙ্ক সন্বোিন্ 

িপিন্ হতিন্ভাপবই আ সন্ আ ন্াি সিস  সন্বোিন্ িিপত  াপিন্। এিটি সিস  

সন্বোিপন্ি জন্য সিেু গুরুত্ব ূণে িািণগুসল  পত  াপি: 
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a. িুসবধািপতা-আ ন্াি অ্সফি/বািভবপন্ি িাপে, িাপজি ঘন্টা। 

 

b. স্বসস্ত – সিস ’ি( DP) খযাসত, প্রসতিাপন্ি িাপথ অ্তীত অ্ন্ুিে, আ ন্াি প্রপয়াজন্ 

অ্ন্ুযায়ী আ ন্াপি সন্সেেষ্ট  সিপেবা হেওয়াি জন্য সিস  ( DP)  হিান্ অ্বস্থাপন্ 

আপে সিন্া?  

 

c. িূলয/  সিপেবাি স্তি – সিস  িািা ধাযে িিা  সিপেবাি িূলয বা িাসভে ি িাজে  এবং 
 সিপেবাি িান্। 

 

সিস গুসলি(DP) অ্বস্থান্ এবং তাপেি তুলন্ািূলি গঠিত িূলয বা িাপজে ি তাসলিাি জন্য, অ্ন্ুগ্র  

িপি সভসজট িরুন্ https://nsdl.co.in/joining/joincharges.php. 

 

3. িিস্ত সিস গুসল( DP) সি িিান্/এি? 

 

এন্এিসিএল (NSDL)সিস   ওয়াি আপগ সন্সেেষ্ট সিেু হিৌসলি হযাগযতা 
সন্ণোয়িপি ঠিি িপিপে। সিেু সন্সেেষ্ট হেপত্র হিসব আইন্ বা সন্য়পিি িপে িম্বন্ধীয় 

িংসিষ্ট সবধান্গুসলি তুলন্ায় সন্ণোয়িগুসল িিান্ বা অ্সধি উচ্চতি। িিস্ত 

সিস গুসল এই অ্পথে িিান্ হয এপেি িপধয িিলপিই শুধুিাত্র হিসব িািা 
সন্বন্ধন্িিণ প্রিান্ ত্র বা িাটিে সফপিট প্রোন্ িিাি  িই এন্এিসিএল িািা 
সন্পয়াগ িিা  পয়পে। যসেও, প্রপেয়  সিপেবাি ধিন্,  সিপেবাি িান্, ধাযে িিা 
 সিপেবাি িূলয বা িাজে  সিস গুসলি িপধয  য়ত আলাো  পলও  পত  াপি। 
 

4. এিটি সিিযাট অ্যািাউন্ট খুলপত হগপল আিাি সি িিা উসিৎ? 

 

এিবাি যখন্ আ সন্ হিান্ সন্সেেষ্ট সিস 'ি িাে হথপি অ্যািাউন্ট হখালাি সিদ্ধান্ত সন্পয় হন্পবন্, 

তাি ি আ সন্ হিই সিস 'ি িপে হযাগাপযাগ িিপত  াপিন্ এবং অ্যািাউন্ট হখালাি এিটি ফিে  ূণে 
িিপত  াপিন্। আ ন্াপি সন্পজি েসব এবং সন্ম্নসলসখত ন্সথ ত্র বা িকুপিন্টপিি হিলফ অ্যাপটপেি 

বা স্ব-িতযাসয়ত িস গুসল জিা িিপত  পব- 

 

a.  যান্ িািে  (সিসিপিি বাসিোপেি জন্য যাপেি  যান্ িািে  হন্ই, তািা অ্ন্যান্য 
 সিিয় পত্রি প্রিাণ সেপত  াপিন্)। 

 

b. ঠিিান্াি প্রিাণ  ত্র (  ািপ াটে , ড্রাইসভং লাইপিি, হভাটাি আইপিসন্টটি িািে , আধাি 

িািে  এবং এন্আিইসজএ( NREGA) জব িাপিে ি িপধয হয হিান্ এিটি)।  

 

c. বাসতল হিি বা  ািবই বা বযাঙ্ক হেটপিন্ট যাি িপধয আ ন্াি ন্াি, অ্যািাউন্ট 

https://nsdl.co.in/joining/joincharges.php
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ন্াম্বাি, আইএফএিসি হিাি এবং এিআইসিআি হিাি িপয়পে। 

 যািাইিিপণি জন্য সিস 'ি িাপে আিল ন্সথগুসল সন্পয় হযপত অ্বশযই িপন্ িাখপবন্। যািাইিিপণি 

হেপত্র আ সন্ যসে আিল ন্সথ বা িকুপিন্টগুসল হেখাপত অ্েি  ন্, তা পল ফপটািস গুসল হিান্ 

িিিাসি িত্তা বা এসন্টটি, হযিন্ ধরুন্ এিজন্  াবসলি বা িাবেজন্ীন্ হন্াটাসি িািা অ্যাপটপেি বা 
িতযাসয়ত িিাপত  পব। উ পি উপেসখত ন্সথগুসল োড়াও তাি প্রপয়াজন্ীয়তা অ্ন্ুযায়ী আ ন্াি 

সিস   সিিয়/ ঠিিান্াি অ্সতসিক্ত প্রিাণও িাইপত  াপি। অ্যািাউন্ট হখালাি  দ্ধসতটি 3 ন্াম্বাি 

সিপত্র হেখাপন্া  পয়পে। 
 

জিমযাট অ্যাকাউন্ট ওয়িজনং প্রজিো 
 

সবসন্পয়াগিািী -  
 

 

 

        আপবেন্ ত্র + KYC ফিে 
 

DP  অ্যািাউন্ট িসক্রয় িিা 

                       

 

হিখাসিত্র 3 

 

 

5. ইন্- ািেন্ বা স্বয়ং-বযসক্ত িািা যািাইিিণ সি? 

হিসব’ি সন্পেেশাবলী অ্ন্ুযায়ী অ্যািাউন্ট হখালাি িিয় আপবেন্িািীি  সিিয় স্তা ন্ িিা 
বাধযতািূলি। অ্যািাউন্ট হখালাি ফপিেি িাপথ হেওয়া েসবটি যািাই িপি এবং অ্যািাউন্ট 

খুলপত িাওয়া বযসক্তি িপে  যান্ িাপিে ি ন্সথপত হেখা েসবটি সিসলপয় হন্ওয়া সিস ’ি 

িিেিািীপেি িািা িিা  য়। 

 

6. আসি সি এিটিি হবসশ সিিযাট অ্যািাউন্ট খুলপত  াসি? 

 

 যাুঁ। আ সন্ আ ন্াি প্রপয়াজন্ এবং  েেগুসল অ্ন্ুযায়ী এিই বা অ্ন্যান্য সিস 'ি 

 অ্সধিাি ও োয় সবেয়ি ন্সথ 

 িাপয়ন্ট িাোি সিপ াটে  
 হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সি ি বুিপলট 

KRA / হিিীয় KYC হিসজপিশন্ 

এপজসি 
KYC 

 PAN 

 ঠিিান্াি প্রিাণ ত্র 

 বাসতল হিি 

 শিীপি সগপয় যািাই 
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এিটিি হবসশ অ্যািাউন্ট খুলপত  াপিন্। সিন্তু িপন্ িাখপবন্ আ ন্াপি  য়ত এই 

ধিপন্ি িিস্ত অ্যািাউন্টগুসল হখালাি জন্য িূলয বা িাজে  প্রোন্ িিপত  পত  াপি। 
 

 

7. আিাপি সি আিাি সিিযাট অ্যািাউপন্ট সিসিউসিটিজগুসলি হিান্ ন্ূযন্তি 

জিাখিি বা বযাপলি িাখপত  পব? 

 

ন্া। সিপ াসজটসি ন্ূযন্তি হিান্ বযাপলি বা জিাখিপিি  িািশে হেয় সন্। আ ন্াি 

সিিযাট অ্যািাপন্ট সজপিা বা শূন্য বযাপলি িাখপত  াপিন্। 
 

8. আিাপি অ্যািাউন্ট হখালাি িিয় আিাি বযাঙ্ক অ্যািাউপন্টি তথয হিন্ সেপত 

 পব? 

 

অ্যািাউন্ট হখালাি িিয় বযাঙ্ক অ্যািাউপন্টি তথয জিা হেওয়া বাধযতািূলি। 
আ ন্াপি প্রপেয় হিান্ অ্থে িিািসি আ ন্াি বযাঙ্ক অ্যািাউপন্ট হেওয়াি জন্য এই 

বযাপঙ্কি তথযগুসল ইিুযিািী হিাম্পাসন্গুসল/ আিটিএ'হেি জান্াপন্া  য়( হযিন্ ধরুন্ 

সিসভপিন্ড, িযাসিউসিটিি অ্থে প্রোন্ বা সিসিম্পশন্ বা সফপি  াওয়া টািা)। 
 

9. অ্যািাউন্ট হখালাি ফপিে হেওয়া ‘হক্রসিটগুসল স্বয়ংসক্রয়ভাপব  াওয়াি জন্য 
েযাসন্ডং ইিট্রািশন্ বা সন্পেেশাবলী’ আিপল সি? 

হিবলিাত্র যথাযথভাপব সন্সেেষ্ট হ াল্ডাি(হেি) িািা িঞ্জিু  পলই সিিযাট 

অ্যািাউপন্ট, হিসবট এবং হক্রসিট হলন্পেপন্ি অ্ন্ুপিােন্ হেওয়া  য়। হযপ তু, 

সিিযাট অ্যািাউপন্ট প্রপতযিটি হিসবট ট্রািফাি বা স্থান্ান্তপিি জন্য এিটি 

'হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সি ' (সিআইএি) প্রপয়াজন্  য়, আবাি অ্ন্যসেপি 

প্রপতযিটি হক্রসিট স্থান্ান্তপিি জন্য এিটি 'সিসিপ্ট ইিট্রািশন্ সি ' প্রপয়াজন্  য়। 
আ ন্াি সিস পি এিিালীন্ েযাসন্ডং ইিট্রািশন্ বা স্থায়ী সন্পেেশ হেওয়াি 

িাধযপি, যখসন্ আ সন্ আ ন্াি অ্যািাউপন্ট হক্রসিট প্রাসিি আশা িিপবন্, তখন্ 

আ ন্াি সিস 'হি সিসিপ্ট বা িসশপেি সন্পেেশ হেওয়া হথপি বাুঁিপত  াপিন্। 
 

10. আসি সি এিটি বযাঙ্ক অ্যািাউপন্টি িত ‘আইোি (হয হিান্ এিজন্) বা 
িািভাইবাপিি (উত্তিজীবী) সভসত্তপত এিটি জপয়ন্ট বা হযৌথ অ্যািাউন্ট 

 সিিালন্া িিপত  ািব? 

 

ন্া, বতে িাপন্ প্রপযাজয সন্য়িাবলী অ্ন্ুযায়ী, সিিযাট অ্যািাউন্ট িখন্ওই এিটি 

বযাঙ্ক অ্যািাউপন্টি িত ‘আইোি (হয হিান্ এিজন্) বা িাইভাইবাপিি 
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(উত্তিজীবী) সভসত্তপত  সিিালন্া িিা যায় ন্া। তাই হযৌথভাপব  সিিাসলত সিিযাট 

অ্যািাউপন্টি প্রেত্ত প্রপতযিটি সন্পেেশাবলীপি িিস্ত হযৌথ বা জপয়ন্ট হ াল্ডাি িািা 
স্বােসিত  পত  পব। 

 

 

11. আসি সি আিাি িিস্ত সিসিউসিটিজগুসল অ্ন্য সিস ’ি িপে থািা অ্যািাউপন্ট 

স্থান্ান্তি িিপত  াসি এবং এিটি সিস ’ি িপে থািা সিিযাট অ্যািাউন্টটি বন্ধ 

িিপত  াসি? 

 

 যাুঁ। যসে আ ন্াি এি বা এপিি হবসশ সিস ’ি িপে এিাসধি সিিযাট 

অ্যািাউন্ট থাপি এবং আ সন্ যসে িবগুপলা সিস ’ি িপে অ্যািাউন্ট ন্া 
িালাপত িান্ তা পল আ সন্ আ ন্াি সিস (হেি) িাপে সন্ধোসিত ফিিযাপট 

অ্যািাউন্ট বন্ধ িিা ফিে জিা সেপত  পব। ফিেটিি িপধয, আ ন্াপি আ ন্াি 

অ্যািাউপন্টি সিস  আইসি, সিস ’ি ন্াি এবং িাপয়ন্ট আইসি উপেখ িিপত 

 পব হযখাপন্ আ সন্ আ ন্াি জিাখিি বা বযাপলিগুসল স্থান্ান্তসিত িিপত 

িান্। আ ন্াি সিস  আ ন্াি সন্পেেশ অ্ন্ুযায়ী আ ন্াি িিস্ত সিসিউসিটিজ 

স্থান্ান্তি  িিপব এবং আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউন্টটি বন্ধ িপি হেপব। এটা 
হবাঝা খুবই জরুিী হয হিান্ সিিযাট অ্যািাউন্ট িখন্ওই বন্ধ িিা যায় ন্া 
যতেণ হিটাপত হিান্ বযাপলি বা জিাখিি বাসি থাপি। 

 

12. আসি আিাি এন্এিসিএল (NSDL)অ্যািাউন্ট সেপয় সি িিপত  াসি? 

আ ন্াি এন্এিসিএল সিিযাট অ্যািাউপন্টি অ্পন্িগুসল বযব াি িপয়পে। সিেু 

গুরুত্ব ূণে িাজ বা সজসন্ি হযগুসল আ সন্ আ ন্াি এন্এিসিএল সিিযাট অ্যািাউন্ট 

সেপয় িিপত  াপি হিগুসল সন্পিি তাসলিায় হেওয়া  ল- 

 

a. আ সন্ আইস ও(IPOs) এবং এন্এফও’গুসলি(NFOs) জন্য আপবেন্ িিপত 

 াপিন্। আপবেন্ পত্র িঠিিভাপব আ ন্াি সিস ’ি আইসি এবং িাপয়ন্ট 

আইসি উপেখ িিপত ভুলপবন্ ন্া। এিই সিিযাট অ্যািাউন্ট হশয়াি এবং 
অ্ন্যান্য ধিপণি সিসিউসিটিজগুসল সিন্পত এবং ধপি িাখপত বযব াি িিা 
হযপত  াপি। 

 

b. আ সন্ স্বয়ংসক্রয়ভাপব িিস্ত িপ োপিট িুসবধাগুসল(হবান্াি, িাইটি ইিুয বা 
অ্সধিািগুসলি িংিিণ, ইতযাসে) আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট হ পয় যাপবন্। 

আ ন্াি হিাম্পান্ীি িািা হঘাসেত সিসভপিন্ড বা লভযাংপশি িপতা িযাশ 

হবসন্সফট বা ন্গে িুসবধা, আ ন্াি বন্ড সবসন্পয়াগগুসল ইতযাসেপত প্রপেয় িুে 
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বা িযাসিউসিটি বা হিয়াে ূসতে ি  সিিাণ আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্টি িাপথ 

িম্পসিে ত বযাঙ্ক অ্যািাউপন্ট জিা হেওয়া  পব। অ্ন্ুগ্র  িপি সন্িসিত িিপবন্ 

যাপত আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট িঠিি বযাঙ্ক অ্যািাউপন্টি তথয হিিিে  
িিা  য়। 

 

c. আ ন্াি সবসন্পয়াগগুসলপি সবসক্র ন্া িপিই আ ন্াি আসথেি প্রপয়াজন্ীয়তা 
 ূিপণি জন্য আ সন্ অ্পন্িগুসল বযাংপিি িািা প্রস্তাসবত 'হশয়াপিি সবসন্িপয় 

ঋণ' িুসবধাটি হ পত আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউন্টটি বযব াি িিপত  াপিন্। 

 

d. আ সন্ আ ন্াি িিস্ত সবসন্পয়াগগুসলপি হশয়াি, বন্ড, সিপবঞ্চাি, িিিাসি 

সিসিউসিটিজ, হিাভাপিইন্ বা িাবেপভৌি হিান্াি বন্ড ইতযাসে হযগুসল িাগজ 

রূপ  িপয়পে হিগুসলপি আ ন্াি সিস 'ি িাধযপি সিিযাট রূপ  রূ ান্তসিত 

িিপত  াপিন্। 
 

e. আ সন্ এিই সিিযাট অ্যািাউপন্টি িপধয আ ন্াি সিউিুয়াল ফান্ড 

সবসন্পয়াগগুসল িাখপত  াপিন্। সিউিুয়াল ফাপন্ডি ইউসন্টগুসল সিিযাট 

অ্যািাউপন্ট ধপি িাখপল আ ন্াি জন্য সজসন্িগুসল অ্পন্িটা হবসশ ি জ িপি 

হতাপল। আ সন্ এন্এিসিএল (NSDL) সিএএি ( CAS)-এি িাধযপি এি 

জায়গায় আ ন্াি হ াটে পফাসলওটিপি হেখপত িেি  পবন্। এটি সবসভন্ন 

সিউিুয়াল ফান্ড  াউজ বা ঘিগুসলি িাপথ যুক্ত  ওয়াি প্রপয়াজন্ীয়তা হথপি 

আ ন্াপি বাুঁিায় যখন্ আ সন্ আ ন্াি বযসক্তগত তথয, হযিন্ ঠিিান্া বা 
বযাপঙ্কি তথয বা ন্সিসন্ ইতযাসে  সিবতে ন্ িিপত িান্। আ ন্াপি  য়ত 

শুধুিাত্র আপবেন্ ফপিেি িপধয আ ন্াি সিস  আইসি এবং িাপয়ন্ট আইসি 

উপেখ িপি সিিান্ট ফপিেি সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসলপি িাবস্ক্রাইব িিপত 

 পব। এিআইস  (SIP) স পিপব সিউিুয়াল ফাপন্ড সবসন্পয়াগও আ ন্াি সিিযাট 

অ্যািাউপন্টি িাধযপিই িম্ভব। সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসলি সিসিম্পশন্ বা 
 ুন্িঃক্রয় িিাি জন্য আ ন্াপি আ ন্াি সিস 'হি সন্পেেশ সেপত  পব অ্থবা 
আ সন্ এন্এিসিএল (NSDL) এি সিি-ই(SPEED-e) িুসবধাটিও বযব াি 

িিপত  াপিন্। 

 

f. আ সন্ আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্টি িাধযপি আ ন্াি হশয়ািগুসলপি 

হিাম্পাসন্ি িাপে  াঠিপয় বাইবযাি অ্ফাপিও অ্ংশগ্র ণ িিপত  াপিন্। 

g. আ সন্ আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট এিভাপব হবিাি  পি থািা ধাি বা 
হলসন্ডং সশসিউসিটিজগুসল সেপয় সিসিউসিটিজ ধাি হেওয়া এবং ধাি হন্ওয়াি 

সিপি অ্ংশগ্র ণ িিপত  াপিন্ এবং িাপিে ট সিটান্ে বা বাজাি হফিত আয় 

িিপত  াপিন্। 
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িূল  সিপেবা সিিযাট অ্যািাউন্ট 

 

1. হবসিি িাসভে ি সিিযাট অ্যািাউন্ট (BSDA) বা িূল  সিপেবা সিিযাট অ্যািাউন্ট সি? 

 

সবএিসিএ সন্য়সিত সিিযাট আয়ািাউপন্টি িপতাই সিন্তু হিান্ বাসেেি 

িেণাপবেণ িাজে  বা িূলয োড়াই। 

 

2. সবএিসিএ-ি (BSDA)  িুসবধাগুসলি লাভ হ পত শতে গুসল সি সি? 

 

সন্ম্নসলসখত শতে গুসল  ূিণ িিপব হয বযসক্তিা তািা সবএিসিএ-ি িুসবধাগুসল 

উ পভাগ িিপত  ািপবন্ - 

a. এিজন্ বযসক্ত যাি িাপে শুধুিাত্র এিটিিাত্র বা প্রথি ধািি 

(সিপ াসজটসিগুসল জপুড়) বা হ াল্ডাি স পিপব শুধু এিটা সিিযাট অ্যািাউন্ট 

িপয়পে। 
b. বযসক্ত সিতীয় বা তৃতীয়  পত  াপিন্ যাি িাপে অ্ন্য হিান্ সিিযাট অ্যািাউন্ট 

িপয়পে। 
c. সিিযাট অ্যািাউপন্ট িাখা সিসিউসিটিজগুসলি িূলয িাসশ িখন্ওই 2,00,000 

হথপি অ্সধি  পত  ািপব ন্া। 
 

d. সবএিসিএ-ি িুসবধা হ পত হিাবাইল ন্াম্বাি হেওয়া এবং এিএিএি অ্যালাপটে ি 

িুসবধাি সবিল্প  েে িিা বাধযতািূলি।  

 

 

3. সবএিসিএ-ি বাসেেি িেণাপবেণ িূলয বা অ্যান্ুয়াল হিপন্টপন্ি িাজে  (AMC) 

িত? 

 

হিসব িািা সন্ধোসিত সবএিসিএি বাসেেি িেণাপবেণ িাজে  বা িূলয সন্ম্নরূ : 

 

a. হিান্ এএিসি বা বাসেেি িাজে  ন্য় যসে হ াসল্ডংপয়ি িূলয 50,000  যেন্ত  য়। 
b. যসে হ াসল্ডংপয়ি িূলয 50,000 এি হবসশ সিন্তু 2,00,000 হথপি িি  য়, 

তা পল এএিসি বা বাসেেি িাজে  প্রসত বেি 100 হথপি হবসশ  পত  াপি ন্া। 
 

c. হ াসল্ডংপয়ি িূলয 2,00,000 হথপি হবসশ  পল। সিস  সন্পজি সন্য়সিত  াি 

অ্ন্ুযায়ী এএিসি িাজে  িিপত  াপি। 
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এই উপদ্দপশয হ াসল্ডংপয়ি িূলয সিস  িািা সিসিউসিটিজ/ সিউিুয়াল ফান্ডগুসলি 

তেসন্ি িিা ন্ িূলয বা এন্এসভি (NAV) সভসত্তপত সন্ধোসিত িিা  য়। যসে হিান্ 

সেন্ সবএিসিএ-হত হ াসল্ডংপয়ি িূলয 2,00,000 োড়ায়, তা পল সিস  ওই সেন্ হথপি 

সন্য়সিত অ্যািাউন্টগুসলপত (হযিন্ সবএিসিএ ন্য়) প্রপযাজয িাজে  বা িূলয ধাযে 
িিপত  াপি। 
সিসিউসিটিজগুসলি সিিযাপটসিয়ালাইপজশন্ বা সিিযাপট  সিবতে ন্ িিা 

 

1. সিপিটিসিয়ালাইপজশন্ বা সিিযাট সি? 

 

সিপিটিসিয়ালাইপজশন্  ল এিন্ এিটি  দ্ধসত যাি িাধযপি সিস 'ি িাপে িাখা 
সবসন্পয়াগিািীপেি সিিযাট অ্যািাউপন্ট সিসিউসিটিজগুসলি প্রিৃত বা বাস্তসবি িাটিে সফপিট 

বা প্রিান্ ত্রগুসলপি হক্রসিপটি িাধযপি সিসিউসিটিপজি আিাপি ইপলিট্রসন্ি রূপ  

রূ ান্তসিত িিা  য়। সিপিটিসিয়ালাইপজশন্ হ াসল্ডংপয়ি আিাপি   সিবসতে ত  য়, এটি 

িাসলিান্ায় হিান্ বেল বা  সিবতে ন্ িপি ন্া। 
 

 

2. আসি সিভাপব আিাি সিসিউসিটিপজি িাটিে সফপিট বা প্রিাণ ত্রগুসলপি সিপিটিসিয়ালাইজ িিব? 

 

িাটিে সফপিট সিপিটিসিয়ালাইজ িিাি জন্য আ ন্াপি এিটি সিিযাট অ্যািাউন্ট খুলপত 

 পব। এিবাি হিিযাট অ্যািাউন্টটি হখালা  পল, আ ন্াপি সন্ধোসিত ফপিেি িপধয এিটি 

'সিপিটিসিয়ালাইপজশন্ সিপিাপয়ে ফিে'  ূিণ িিপত  পব এবং এই ফিেটি আ ন্াি 

সিস পি সিসিউসিটি বা সন্িা ত্তা িাটিে সফপিট ি  জিা সেপত  পব।  িবতী 
প্রসক্রয়ািিপণি জন্য আ ন্াি সিস  িংসিষ্ট ইিুযিািী হিাম্পাসন্ বা তাি সন্বন্ধি বা 
হিসজিাি এবং ট্রািফাি বা স্থান্ান্তি এপজন্টপি সিিযাট অ্ন্ুপিাধটি এসগপয় হেপব। 
িংসিষ্ট ইিুযিািী িংস্থা বা তাি হিসজিাি এবং ট্রািফাি এপজপন্টি অ্ন্ুপিাধটি 

এিবাি সন্সিত  পয় হগপল, িংসিষ্ট সবসন্পয়াগিািীপেি সিিযাট অ্যািাউপন্ট 

ইপলিট্রসন্ি সিসিউসিটিজগুসল হক্রসিট বা জিা িিা  য়। সিপিটিসিয়ালাইপজশপন্ি এই 

 দ্ধসতটি 4 ন্াম্বাি সিপত্র হেখাপন্া  পয়পে। 
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জিয়ময়টজরোলাইয়িশন প্রজিো 

 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

  

হিখাসিত্র 4 

 

3. হিান্ হশয়াি িাটিে সফপিট সি আসি সিপিটিসিয়ালাইজ িিপত  াসি? 

 

ন্া, এপিবাপিই ন্া হিান্ভাপবই হশয়াি িাটিে সফপিটগুসলপি সিপিটিসিয়ালাজ িিা যাপব ন্া। 
সিপিটিসিয়ালাইপজশপন্ি জন্য সন্ম্নসলসখত শতে গুসল  ূিণ িিপত  পব- 

 

a. আ সন্ শুধুিাত্র হিই হিাম্পাসন্ি হশয়াপিি িাটিে সফপিট বা শংিা ত্রগুসল 

সিপিটিসিয়ালাইজ িিপত  াপিন্ হযগুসল ইসতিপধযই ইিুযিািী হিাম্পাসন্/ তাি 

আিটিএ-ি হিিিে গুসলপত আ ন্াি ন্াপি সন্বসন্ধত। 
b. ইিুযিািী হিাম্পাসন্ বা িংস্থাটিপি এন্এিসিএপল হযাগ সেপত  পব এবং হিই 

হশয়ািগুসলি জন্য এিটি আইএিআইএন্ হ পত  পব। 

c. হশয়ািগুসলপি হিান্িিি গ্র ণাসধিাি বা িূলয বা ঋণ হথপি িুক্ত থািপত  পব। 
অ্সধিাংশ তাসলিাভুক্ত এবং িসক্রয় হিাম্পাসন্গুসল আপগ হথপিই এন্এিসিএপল হযাগোন্ 

িপি থাপি এবং তাপেি হশয়াি এবং অ্ন্য ধিপন্ি সিসিউসিটিজগুসল সিিযাপটি জন্য 
উ লব্ধ থাপি। আিও অ্পন্িগুসল হিাম্পাসন্ এন্এিসিএপল হযাগোন্ িিাি প্রসক্রয়াপত 

িপয়পে। আ সন্ https://nsdl.co.in/master_search.php হত খুুঁজপত  াপিন্ হয আ ন্াি 

িািা হিপখ হেওয়া হশয়ািগুসল সিিযাপটি জন্য উ লব্ধ আপে সিন্া। 
 

 

DP 
 

সিপ াসজটসি 

 

গ্রা ি 

 

ইিুযিািী /RTA 

সিিযাট অ্িে াি 2                      

7 অ্যািাউট হেটপিন্ট 

                  িা3 

টিে সফপিট + DRF 

+ DRN   

 

সিিযাট 

অ্ন্ুপিাধ      4 

িুসন্সিতিিণ / 

বাসতলিিণ 

5 

6 হেটাি ইসন্টপিশন্ 

1 DRF + 

িাটিে সফপিট 

https://nsdl.co.in/master_search.php
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4. সিপিটিসিয়ালাইপজশপন্ি জন্য সিস ’ি িাপে িাটিে সফপিটগুসল জিা হেওয়াি আপগ 

আিাপেি সি সি িতিে তা অ্বলম্বন্ িিা উসিৎ? 

 

আ ন্াপি সন্ম্নসলসখত সজসন্িগুসলি হখয়াল িাখপত  পব - 

 

a. যািাই িরুন্ হয আ সন্ সিসিউসিটিজগুসলি এিজন্ সন্বসন্ধত বা হিসজোি িিা িাসলি। 
 

b. সিসিউসিটিজগুসলি িাসলিান্াি  যাটান্ে বা ধিন্ হিই সিিযাট আয়িাউপন্টি 

িপতাই, হযখান্ হথপি আ সন্ সিিযাট সিপিাপয়ে বা অ্ন্ুপিাধটি শুরু িিপত িান্। 
(যসে  যাটান্েটি সভন্ন  য় তা পল সন্পি হেওয়া প্রশ্ন. 13 এি উত্তি হেখুন্)। 

 

c. যািাই িরুন্ হয সিসিউসিটিজগুসল আ সন্ সিপিটিসিয়ালাইজ িিপত িান্ হিগুসল 

প্রিৃত পেই এন্এিসিএল'এি সিিযাপট উ লব্ধ সিন্া। 
 

d. যািাই িরুন্ হয আিটিএ টি হিই হিাম্পাসন্পি  সিপেবা প্রোন্ বন্ধ িপিসন্ হয 

হিাম্পাসন্ি হশয়াি আ ন্াি িাপে িাখা িপয়পে।এটা আ সন্ 

https://nsdl.co.in/list-comp.php -এ খুুঁপজ হেখপত  াপিন্। 
e. উ পিাক্ত ধা গুসলি  ি, আ ন্াপি হিই হশয়াি িাটিে সফপিটগুসলপি সিসিত িিপত 

 পব, হযগুসল আ সন্ 'িাপিন্ডািি ফি সিপিটিসিয়ালাইপজশন্ বা 
সিপিটিসিয়ালাইপজশপন্ি জন্য িি েণ' শব্দগুসলি িপে সিপিটিসিয়ালাইজ িিপত 

িান্। এই উপদ্দপশয বযব াি িিাি জন্য আ ন্াি সিস  আ ন্াপি িাবাি েযাম্প 

হেপব। 
f. উ পিাক্ত  দ্ধসত স পিপব যথাযথভাপব িাটিে সফপিটগুসল সিসিত  পয়পে সিন্া, তা 

সন্সিত িিাি  ি, আিও  সক্রয়ািিপণি জন্য হশয়াি িাটিে সফপিটগুসল ি  

সিআিএফটি আ ন্াি সিস 'হি জিা সেপত  াপিন্। 
 

5. সিপিটিসিয়ালাইপজশন্  দ্ধসতটি িিপত িতেণ িিয় লাপগ? 

 

হিসব'ি সন্পেেশাবলী অ্ন্ুযায়ী, সিস 'ি িািা সিিযাট সিপিাপয়ে বা অ্ন্ুপিাধ গ্র ণ িিাি 

7 সেপন্ি িপধয এটিি  সক্রয়ািিণ িিা প্রপয়াজন্ীয়। এোড়াও, ইিুযিািী হিাম্পাসন্/ তাি 

আিটিএ'ি িািা প্রাি সিিযাট অ্ন্ুপিাধটিি  সক্রয়ািিণ িিপত 15 সেন্ অ্বসধ িিয় 

লাগপত  াপি। ন্সথ ত্রগুসল সিস  হথপি ইিুযিািী হিাম্পাসন্/আিটিএ'হত হপ্রিপণি জন্য 
প্রপয়াজন্ীয় িিয়পি সবপবিন্া িপি সিপিটিসিয়ালাইপজশন্ িিপত িাধািণত প্রায় 30 সেন্ 

https://nsdl.co.in/list-comp.php
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 যেন্ত িিয় লাগপত  াপি। 
 

 

6. বযসক্তগতভাপব এবং স্ত্রী-এি িপে যুক্ত িাসলিান্াধীপন্ থািা সিসিউসিটিজগুসলপি 

সিপিটিসিয়ালাইজ িিপত আসি সি এিটি সিপেল বা এিি অ্যািাউন্ট খুলপত  াসি? 

 

ন্া। সিিযাট অ্যািাউন্টটি বাধযতািূলিভাপব এিই  যাটান্ে বা ধিপন্ খুলপত  পব হযভাপব 

প্রিৃত বা সফসজিযাল রূপ  সিসিউসিটিজগুসল িপয়পে। উো িণস্বরূ , যসে এিটি 

িাটিে সফপিট আ ন্াি ন্াপি থাপি এবং অ্ িটিপত আ ন্াি স্ত্রী'ি ন্াপিি িপে আ ন্াি 

ন্াি থাপি, তা পল আ ন্াপি েটুি সিিযাট অ্যািাউন্ট খুলপত  পব (এিটি আ ন্াি ন্াপি 

এবং আ িটি হযৌথ স পিপব আ ন্াি এবং আ ন্াি স্ত্রী'ি ন্াপি)। 

 

 

7. আিাপি সি হিই সিসিউসিটিজগুসলও সিপিটিসিয়ালাইজ িিপত  পব হযগুসল আসি 

সবসক্র িিাি জন্য িন্স্থ িসিসন্? 

 

 

2 হিসব আিটিএ'হেি 30 হশ জনু্, 2019  যেন্ত সিিযাট অ্ন্ুপিাধপি প্রসক্রয়ািিণ িিাি জন্য 
30 সেন্ অ্বসধ িিপয়ি অ্ন্ুপিােন্ সেপয়পে। 

 

সিপ াসজটসিজ আইন্, 1996 সবসন্পয়াগিািীপেি সিসিউসিটিজগুসলপি প্রিৃত বা 
সফসজিযাল রূপ  অ্থবা সিিযাট রূপ  ধপি িাখাি এিটি সবিল্প প্রোন্ িপি থাপি। তাই, 

যসে আ সন্ সিসিউসিটিজগুসলপি সবসক্র িিাি িন্স্থ ন্া িপি থাপিন্, তা পল আ ন্াপি 

হিগুসলপি সিপিটিসিয়ালাইজ িিপত  পব ন্া। যসেও, সিিযাট রূপ  িাখা 
সিসিউসিটিজগুসল অ্পন্িগুসল িুসবধা ব ন্ িপি হিইিািপণই অ্তযাবশযিভাপব এি 

িু াসিশ িিা  য়। এোড়াও, যসে সিসিউসিটিজগুসলপি প্রিৃত রূপ  িাখা  য়, তা পল 

তাসলিাভুক্ত হিাম্পাসন্গুসলি সিসিউসিটিজগুসলপত ট্রািফাি বা স্থান্ান্তপিি ও ি 

সবেযিান্/ প্রস্তাসবত সবসধসন্পেধ িপয়পে।  হিইিািপণ সিসিউসিটিজগুসলপি 

সিপিটিসিয়ালাইজ িিাই ভাল। 

 

 

 

8. লি-ইন্'এি অ্ধীপন্ থািা টযাক্স-সি বন্ডগুসলপত সি আসি আিাি সবসন্পয়াগ 

সিপিটিসিয়ালাইজ িিপত  াসি? 

 

 যাুঁ। এিন্সি লি-ইন্ িিয়িাপলি অ্ধীপন্ থািা টযাক্স-সি বা িি িুক্ত বন্ডগুসলপিও 
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আ সন্ সিপিটিসিয়ালাইজ িিপত  াপিন্। সিিযাপটি  দ্ধসতটি অ্পন্িটা হশয়াি 

সিিযাপটি  দ্ধসতি িপতাই। আ ন্াপি আ ন্াি সিস 'হি বন্ড িাটিে সফপিট িপিত িম্পূণে 
রূপ   ূিণ িিা এবং স্বােসিত সিআিএফ ফিে জিা িিপত  পব।সিস  সন্সেেষ্ট 

ইিুযিাসি/তাি আিটিএ এবং সন্সিতিিপণি ও ি সভসত্ত িপি অ্ন্ুপিাধটি ফিওয়ািে  বা 
এসগপয় হেপবন্, হক্রসিট আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট জিা  পড় যাপব। 

 

 

9. আসি সি িিিাসি সিসিউসিটিজগুসল িিািসি সিিযাট রূপ  সিন্পত  াসি? 

 

 যাুঁ। আজিাল িিিাসি সিসিউসিটিপজি বাজাি হযিন্ বন্ড এবং হট্রজাসি 

সবলগুসল (টি-সবলগুসল) খুিপিা সবসন্পয়াগিািীপেি িাপে ি পজই উ লব্ধ। 

এিন্সি, ভািতীয় সিিাভে  বযাঙ্ক ন্তুন্ ইিুযগুসলি এিটি অ্ংশ খুিপিা বা সিপটল 

সবসন্পয়াগিািীপেি জন্য িংিসেত িাপখ। আ সন্ ন্তুন্ সিসিউসিটিজগুসলি 

অ্িশন্ বা সন্লাপি অ্ংশগ্র ণ িপি সজ-হিক্টপি সবসন্পয়াগ িিপত  াপিন্ বা 
হিিন্ডাসি িাপিে পট ইসতিপধয ইিুয িিা সিসিউসিটিজগুপলা সিপন্ও সবসন্পয়াগ 

িিপত  াপিন্। উভয় হেপত্রই, আ ন্াপি আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্টি তথয 
(সিস  আইসি এবং িাপয়ন্ট আইসি) উপেখ িপি হিান্ অ্ন্ুপিাসেত বযাঙ্ক বা 
প্রাথসিি সিলাি বা েি হিািািপি হযাগাপযাগ িপি জান্াপত  পব। 

 

10. আসি সিিযাট ফপিে িভাসিন্ হগাল্ড বন্ড (SGB)-এ িী িপি িাবস্ক্রাইব িিপত 

 াসি?  

 

SGB-হত বাস্তসবি রূপ  হিান্া ধপি িাখাি আপিা ভাপলা সবিল্প িপয়পে। সিিযাট ফপিে 
SGB ধািণ িিাি সবিপল্পি জন্য এটি আপিা ভাপলা আি িুসবধাজন্ি  পয় উপঠপে। 

সিিযাট ফপিে িভাসিন্ হগাল্ড বন্ড ক্রপয়ি সিংবা িাবস্ক্রাইব িিাি প্রসক্রয়াটি অ্তযন্ত 

ি জ। আ ন্াপি িাবসস্ক্র শন্ ফপিে হিবলিাত্র সন্পজি DP ID আি িাপয়ন্ট ID উপেখ 

িিপত  পব। সিেু সিেু বযাঙ্ক অ্ন্লাইন্ আপবেপন্ি িুসবধাও প্রোন্ িপি থাপজ (যসে 

সবসন্পয়াগিািী অ্ন্লাইপন্ আপবেন্ িপি থাপিন্ আি তবেযুসতন্ িাধযপি হ পিন্ট িপিন্, 

তা পল এই িু ূপতে  এি িূপলযি উ পি সিেু োড়ও হেওয়া  পচ্ছ)। RBI িািা বন্টপন্ি 

িাপ পে, আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট প্রপয়াজন্ীয় িংখযাি বন্ড হক্রসিট  পয় যাপব।    

 

11. আসি সি আিাি িাগপজ (হ াসল্ডং ফপিেি িাটিে সফপিট) থািা িভাসিন্ হগাল্ড বন্ড 

(SGB)-এি সবসন্পয়াগপি সিিযাট অ্যািাউপন্ট িাখপত  াসি?  

 

 যাুঁ, আ সন্ তা িাখপত  াপিন্। এি জন্য, আ সন্ যাি িাে হথপি SGB সিপন্পেন্ হিই 

বযাঙ্ক / এপজপন্টি িপে হযাগাপযাগ িিপত  পব। তািা আ ন্াপি হ াসল্ডংপয়ি িাটিে সফপিপট 
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থািা SGB-হি সিিযাট ফপিে রূ ান্তিপণি সবেপয় িা াযয িিপবন্।  
 

 

 

 

12. আসি সি আিাি SGL ফপিে থািা িিিািী সিকুযসিটিপজ সবসন্পয়াগপি NSDL DP-এ থািা 
সিিযাট অ্যািাউপন্ট বেল িিপত  াসি?  

 

 যাুঁ। আ ন্াপি আ ন্াি DP–হত ‘ফিি অ্ব ট্রািফাি’ বা ‘ স্তান্তপিি ফিে’-এি িপে এিটি 

সন্ধোসিত ফিিযাপট (সিিযাপটসিয়ালাইজি সিপিাপয়ে ফিে –িিিািী সিকুযসিটিজ ন্াপি 

 সিসিত) িম্পূণে ভাপব  ূিণ িিা ও স্বােি িিা অ্ন্ুপিাধ  াঠাপত  পব। আ ন্াি DP 

অ্ন্ুপিাধটিপি NSDL–এ হ ৌুঁপে হেপব। NSDL আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট প্রপয়াজন্ীয় 

হক্রসিট লাপভি বযবস্থা িিপব।  

13. আিাি িাপে এই এিই ন্াপিি িসম্বপন্শন্ ি  সফসজিযাল িাটিে সফপিট িপয়পে, সিন্তু হিখাপন্ 

ন্াপিি ক্রি  ৃথি। িপয়িটি িাটিে সফপিপট, আসি  লাি প্রথি হ াল্ডাি আি আিাি স্ত্রী সিতীয় 

হ াল্ডাি, আবাি িপয়িটি িাটিে সফপিপট, আিাি স্ত্রী  পলন্ প্রথি হ াল্ডাি, আি আসি  লাি 

সিতীয় হ াল্ডাি। এই িাটিে সফপিটগুসলি সিিযাপটসিয়ালাইপজশপন্ি জন্য আিাপি সি েটুি  ৃথি 

অ্যািাউন্ট খুলপত  পব?  

 

হযৌথ হ াল্ডািপেি ন্াপিি ক্রি বেল িিাি জন্য িংস্থাপি এিটি সলসখত অ্ন্ুপিাধ জান্াপত 

 পব। তপব, এি ফপল  স্তান্তি  পব ন্া। হযৌথ হ াল্ডািপেি ন্াপিি ক্রি বেল িিাপি বলা  য় 

‘ট্রািপ াপটে শন্’। তপব, আংসশি হ াসল্ডংপয়ি জন্য ন্য়, িিগ্র হ াসল্ডংপয়ি জন্য এিটি 

হফাসলওপত ট্রািপ াপটে শপন্ি িুসবধা  াওয়া যাপব।   
 

হযৌথ হ াল্ডািপেি এিই হিট যসে ন্াপিি সভন্ন ক্রপি সিকুযসিটিজ হ াল্ড িপি থাপিন্, তা পল হিই 

ধিপণি সিকুযসিটিপজি সিিযাপটসিয়ালাইপজশপন্ি জন্য এিাসধি সিিযাট অ্যািাউন্ট হখালাি 

প্রপয়াজন্ হন্ই। ‘ট্রািপ াপটে শন্ তথা সিিযাট িুসবধা’ বযব াি িপি সভন্ন সভন্ন িসম্বপন্শপন্ি 

িাটিে সফপিট ধািণ িিা এই ধিপণি সিকুযসিটিজপি এিটি সিিযাট অ্যািাউপন্টই সিিযাপটসিয়ালাইজ 

িিা যায়। এি জন্য, সিিযাপটসিয়ালাইপজশন্ সিপিাপয়ে ফিে (DRF) আি ‘ট্রািপ াপটে শন্ িাি 

সিিযাট ফিে’ ন্ািি আপিিটি অ্সতসিক্ত ফিে DP-হত জিা সেপত  পব। হিখাসিত্র ন্ং 5-এ এটি 

সবপিেণ িিা  পয়পে  
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োন্সয়িায়টে শন েথা জিমযাট সুজবধা 
 

নাম 

 

বশোর সাটিে জফয়কয়ট জিমযাট অ্যাকাউয়ন্ট 

ি’ুিন বহাল্ডার A এবং B 

জকংবা 
B এবং A 

A এবং B 

 

জেনিন বহাল্ডার A, B, C 

অ্থবা A,C, B 

অ্থবা B, A, C 

অ্থবা B, C, A 

অ্থবা C, A, B 

অ্থবা C, B, A 

A, B এবং C 

আ ন্াি DP-হত ট্রািপ াপটে শন্ ফপিেি িপে সিিযান্ট সিপিাপয়ে ফিে (DRF) জিা সেন্ 

হিখাসিত্র 5 

জসক্যযজরটিয়ির জরমযায়টজরোলাইয়িশন 

1. আিাি তবেযুসতন্ হ াসল্ডংগুসলপি সি আবাি িাগপজি িাটিে সফপিপট বেল িিা যাপব? 

 

 যাুঁ। আ সন্ অ্সে িাগপজি ফপিে আ ন্াি সিকুযসিটিগুসলপি  হফিত হ পত িান্, আ ন্াপি 

আ ন্াি DP–হত এিটি সন্ধোসিত ফিিযাপট ‘সিিযাপটসিয়ালাইপজশন্ সিপিাপয়ে ফিে’ 
জিা সেপত  পব। প্রপয়াজন্ীয়  িীোি  ি, NSDL-এি সিপ াসজটসি  দ্ধসতি িাধযপি 

আ ন্াি অ্ন্ুপিাধটিপি িংসিষ্ট  জািী িিাি িংস্থা / RTA-এি িাপে হ ৌুঁপে হেপব। িংস্থা/ 
RTA িাটিে সফপিটগুসল িুদ্রন্ িিপব আি হিগুসলপি িিািসি আ ন্াি িাপে হ ৌুঁপে হেপব। 

আ ন্াপি  অ্ন্ুপিাধ জিা হেওয়াি আপগই আ ন্াি  DP-এি িপে 

সিিযাপটসিয়ালাইপজশপন্ি িাজে  হেপখ সন্পত  পব।  

 

মায়কে ট বেি  র জসক্যযজরটিয়ির হস্তান্তয়রর িনয জনষ্পজি 

1. সিিযাপটসিয়ালাইজি সিকুযসিটিজ সবসক্র িিাি  দ্ধসত িী?  

 

সিিযাপটসিয়ালাইজি সিকুযসিটিজ সবসক্র িিাি  দ্ধসতটি অ্তযন্ত িিল, ন্ীপি তা 
হেওয়া  ল- 

 

a. আ ন্াপি আ ন্াি েিপিািািপি এিটি সবক্রপয়ি সন্পেেশ সেপত  পব।  
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b. এিবাি আ ন্াি সবক্রপয়ি সন্পেেশটি হেওয়া  পল আি হিই সন্পেেশ  ালপন্ি 

অ্ন্ুপিােন্  াওয়াি  পি, হ -ইন্ োয়  ালপন্ি জন্য আ ন্াপি সবক্রয়িৃত 

সিকুযসিটিগুসলপি আ ন্াি েিপিািািপি সেপত  পব। এি জন্য, আ ন্াপি 

আ ন্াি DP-হত সন্সেেষ্ট িপি হেওয়া িিপয়ি িপধয আ ন্াি DP-হত িম্পূণেরূপ  

 ূিণ িিা এিটি ‘হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সি ’ জিা সেপত  পব।  

 

c. এই DIS-এ আ ন্াি DP-হত আ ন্াি অ্যািাউন্ট হথপি সবক্রয় িিা সিকুযসিটিি 

িংখযা বাে হেওয়া আি আ ন্াি হিািাপিি সিয়াসিং অ্যািাউপন্ট হক্রসিট িিা 
সবেয়ি সন্পেেশ থািপত  পব।  সবিল্প স পিপব, অ্ন্লাইপন্ তবেযুসতন্ সন্পেেশ হেওয়াি 

জন্য NSDL SPEED-e  সিপেবা বযব াি িিা হযপত  াপি।   

 

d. আ ন্াি DP িািা সন্পেেশটি িফল ভাপব  ালন্ িিা  পলই, আ ন্াি হিািাি তাি 

ভাগ হ পয় যাপবন্ এবং সিয়াসিং িপ োপিশপন্ সিকুযসিটিজ হ -ইন্ োয় হিটাবাি 

বপোবস্ত িিপবন্।  

 

e. সিয়াসিং িপ োপিশপন্ি িাে হথপি হ আউট (ফান্ড) লাভ িিাি  ি, আ ন্াি 

হিািাি বপিয়া সবক্রয় প্রসক্রয়াি আ ন্াি িংযুক্ত বযাঙ্ক অ্যািাউপন্ট হক্রসিট িিাি 

বপোবস্ত িিপবন্।  

 

2.  আসি সিভাপব সিিযাট ফপিে সিকুযসিটিজ সিন্ব?  

 

সিিযাট ফপিে সিকুযসিটিজ হিন্াটা অ্তযন্ত িিল প্রসক্রয়া, ন্ীপি তা হেওয়া  ল - 

 

a. আ ন্াপি আ ন্াি হিািািপি ক্রপয়ি সন্পেেশ সেপত  পব। 

 

b. এিবাি আ ন্াি ক্রপয়ি সন্পেেশটি হেওয়া  পল আি হিই সন্পেেশ  ালপন্ি অ্ন্ুপিােন্ 

 াওয়াি  পি, আ ন্াি হ -ইন্ (ফান্ড) োয়  ালপন্ি জন্য আ ন্াপি বপিয়া  সিিাণ 

আ ন্াি েিপিািািপি সেপত  পব। 

 

c. হ -আউট (সিকুযসিটিি) সেপন্ আ ন্াি হিািাি তাি সিয়াসিং অ্যািাউপন্ট 

সিকুযসিটিি হক্রসিট লাভ িিপবন্।   

 

d. আ ন্াি হিািাি তাি DP-হি তাি সিয়াসিং অ্যািাউন্ট হথপি হিসবট িিাি আি 

আ ন্াি হিন্া সিকুযসিটিগুসলপি আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট হক্রসিট িিাি সন্পেেশ 

হেপবন্।   

 

e. আ সন্ যসে আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট স্থায়ী সন্পেেশ ন্া সেপয় থাপিন্, তা পল 
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আ ন্াপি আ ন্াি হক্রসিট লাপভি জন্য আ ন্াপি DP-হত ‘সিসিপ্ট-এি সন্পেেশ’ সেপত 

 পব।  

 

f. বুি হিাজাপিি  ূপবেই আ ন্াপি আ ন্াি হিািাি আ ন্াি অ্যািাউপন্ট সিকুযসিটি 

 স্তান্তি িপিপেন্ সি ন্া তা সন্সিত িিপত  পব। যসে সিকুযসিটি আ ন্াি হিািাপিি 

অ্যািাউপন্ট হথপি যায়, তা পল িংস্থা হিািািপি িপ োপিট িুসবধা হেপব। হিপেপত্র, 

আ ন্াপি আ ন্াি হিািাপিি িাে হথপি িুসবধাগুসল লাভ িিপত  পব। 

 

3. ‘িাপিে ট হট্রি’ এবং ‘অ্ফ িাপিে ট হট্রি িী?’?  

 

এিটি সিয়াসিং িপ োপিশপন্ি িাধযপি সন্ষ্পসত্ত  ওয়া হযপিাপন্া হট্রিপিই বলা  য় ‘িাপিে ট 

হট্রি’। এই হট্রিগুসল এিটি স্বীিৃত েি এক্সপিপঞ্জি প্ল্যাটফিে হথপি েিপিািািপেি 

িাধযপি িিা  পয় থাপি। ‘অ্ফ িাপিে ট হট্রি’  ল ে ুহিাপন্া সিয়াসিং িপ োপিশপন্ি জসড়ত 

ন্া থািা অ্বস্থায় টি  পেি িপধয িিািসি সন্ষ্পসত্ত  ওয়া হট্রি।  

 

 

4. ‘ইন্টাি সিপ াসজটসি ট্রািফাি’ িী? হিাপন্া ISIN হি সি  ি হিাপন্া 
সিপ াসজটসিপত  স্তান্তি িিা িম্ভব?  

 

এিটি সিপ াসজটসিপত হ াল্ড িিা এিটি সিিযাট অ্যািাউন্ট হথপি অ্ ি হিাপন্া 
সিপ াসজটসিপত হ াল্ড িিা এিটি সিিযাট অ্যািাউপন্ট সিকুযসিটিজ  স্তান্তি িিাপি বলা 
 য় ‘ইন্টাি সিপ াসজটসি ট্রািফাি’ (IDT)। IDT, উভয় সিপ াসজটসিপতই িসক্রয় থািা 
ISIN গুসলি হেপত্র িিা িম্ভব। 

 

5. আংসশি অ্যািাউন্ট ট্রািফাি িী?  

 

যসে আ সন্ সন্পেে পশি সন্ষ্পসত্তি িিপয় সিিযাট অ্যািাউপন্ট থািা  সিিাপণি হিপয় হবসশ 

 সিিাপণ হ -ইন্ সন্পেেশন্া হেন্ তপব আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউন্টটি অ্বসশষ্ট বযাপলপিি 

 সিিাপণ হিসবট  পয় যাপব। অ্ফ-িাপিে ট ট্রািফাপিি হেপত্র,  যোি বযালাি ন্া থািপল 

িিগ্র সন্পেেশ বযথে  পয় যাপব, অ্থোৎ হিসবট ঘটপব ন্া।  

 

 

 

6. িাপিে ট টাই  আি হিটলপিন্ট ন্ম্বি বলপত িী হবাঝায়?  

 

প্রসতটি েি এক্সপিপঞ্জ, সবসভন্ন হট্রি উইপন্ডাি অ্ধীপন্ ন্ান্ান্ িিপিি ট্রািযািশন্  পয় 

থাপি। এই উইপন্ডাগুসলপি এিটি িাপিে ট টাই  আি হিটলপিন্ট ন্ম্বপিি সন্সেেষ্ট িসম্বপন্শন্ 
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িািা সিসিত িিা  য়। আ ন্াপি সিসলভাসি ইিট্রািশন্ সিপ  িঠিি িাপিে ট টাই  আি 

হিটলপিন্ট ন্ম্বি (এপেিপি এিিপে সিপ াসজটসি  দ্ধসতপত হিটলপিন্ট সিপটইলি বলা 
 য়) উপেখ িিপত  পব যাপত আ ন্াি হ -ইন্ োয়গুসলি িঠিি ভাপব সন্ষ্পসত্ত ঘপট। এই 

সবশে সববিণগুসল হিািাি িািা জািী িিা িন্ট্র্যাক্ট হন্াপট  াওয়া যাপব।   

 

7. T+2 হিাসলং হিটলপিন্ট িাইপিল িী?  

 

T+2 হিাসলং হিটলপিন্ট  দ্ধসতি আওতায়, 1ি সেপন্ (T) েি এক্সপিপঞ্জি প্ল্াটফপিে  ওয়া 
হট্রিগুসলি (হিন্া ও হবিা) ে’ুসেন্  পি, অ্থোৎ 3য় সেপন্ (T+2) সিয়াসিং িপ োপিশন্ 

িািা সন্ষ্পসত্ত ঘপট। হযিন্ ধরুন্, হিািবাপি িিা হট্রিগুসলি সন্ষ্পসত্ত  পব বুধবাপি 

(িবিটি সেন্ই িিেসেবি বপল ধপি হন্ওয়া  পল)। এিইিিি ভাপব, িেলবাপি িিা 
হট্রিগুসলি সন্ষ্পসত্ত ঘপট বৃ িসতবাপি, আি এই ভাপবই এটা িলপত থািপব। এই প্রিাপিি 

সন্ষ্পসত্ত বযবস্থাপি বলা  য় T+2 হিাসলং হিটলপিন্ট।    

 

সিয়াসিং িপ োপিশন্গুসল সিকুযসিটিি হ -ইন্ আি হ আউপটি  িপে িপে প্রসতটি 

সন্ষ্পসত্তি ফাপন্ডি জন্য িিপয়ি হিয়াে সন্ধোিণ িপি হেয়। েিপিািািপেি হিগুসল হিপন্ 

িলপত  য়। তাপেিপি হিটা িিাবাি জন্য,   DPহিও  সিবপতে  সবক্রয় হট্রি িিা 
গ্রা িপেি সিকুযসিটিি হ -ইপন্ি জন্য সন্ধোসিত িিপয় বপল সেপত  য় (ফাপন্ডি সন্ষ্পসত্ত 

বযাপঙ্কি িাধযপি  য়, তাই এটি সিপ াসজটসি  দ্ধসত বস ভূে ত)।  

 

8. T+2 হিাসলং হিটলপিন্ট িাইপিপলি হেপত্র, আসি যসে আিাি হিািাি / স্বীিৃত 

বযসক্তি িাধযপি হিািবাপি হশয়াি সবসক্র িসি, তা পল আিাপি আিাি DP-হি িপব 

হিসলভাসিি সন্পেেশ সেপত  পব?  

 

হিািবাপি হট্রি িিা  পল, সিকুযসিটিি হ -ইন্  পব বুধবাপি, অ্থোৎ আ ন্াি হিািািপি 

বুধবাপিি সন্সেেষ্ট িিপয়ি  ূপবে সিকুযসিটিগুসল হ পত  পব। আ ন্াি DP-ি আ ন্াি হেওয়া 
হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সি টিি প্রসক্রয়ািিপণ সিেুটা িিয় লাপগ বপল, হ -ইন্ িংক্রান্ত সন্পেেশ 

জিা হেওয়াি জন্য সন্সেেষ্ট এিটা িিপয়ি প্রপয়াজন্  য় (িাধািণত হ -ইন্ সেবপিি আপগি 

সেন্)। আ ন্াপি সন্সিত িিপত  পব আ ন্াি হিসলভাসিি সন্পেেশ আ ন্াি DP-ি িাপে 

সন্ধোসিত িিপয়ি  ূপবেই যাপত হ ৌুঁপে যায়। তাই, হিািাপিি িাে হথপি আ ন্াি সবসক্রি 

সন্পেেশ  াওয়াি িপে িপেই DP-হত আ ন্াপি হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সি টি জিা সেপত  পব।   

 

 

 

 

 

 



 

 

28 
 

9. আসি সিভাপব হ -ইন্-এি জন্য ইিট্রািশন্ সি  জিা হেওয়াি হশে তাসিখ জান্পত 

 ািব?   

 

আ ন্াি DP আ ন্াপি হিসলভাসি সন্পেে পশি সি  জিা হেওয়াি জন্য এবং আ ন্াি িপে 

হযাগাপযাগ িিাি িিয়িীিাগুসল সন্ধোিণ িিপব। এটি িাধািণত আ ন্াি জ্ঞাতাপথে DP 

িািা প্রেত্ত DIS বুিপলপট িুসদ্রত থাপি।  

 

 

 

10. আসি যখন্ হশয়াি সিসন্ তখন্ আিাি হিািাপিি িাে হথপি হিান্ িিপয় 

সিসিউসিটিজ গ্র ণ িিা উসিত? 

 

আ সন্ যসে হিািাপিি প্রপয়াজন্ীয় অ্থে প্রোন্ িপি থাপিন্, তা পল হিািািপি আ ন্াি 

সিয়াসিং হিম্বাি অ্যািাউপন্ট সিসিউসিটিজ গ্র ণ িিাি এি িিেসেবপিি িপধয আ ন্াি 

িাপে সিসিউসিটিজ স্থান্ান্তি িিপত  পব।  

 

11. DP-ি িািা ‘অ্যাট িাপয়ন্টি সিি’ অ্থোৎ 'িাপয়পন্টি ঝুুঁ সিপত' সন্পেেশিূলি সি  

গ্র পণি অ্থে িী এবং এি গুরুত্ব িী? 

 

প্রসতটি DP হিসলভাসি সন্পেেশ সি  জিা হেওয়াি জন্য সিেু িিয়িীিা সন্পেেশ িপি। আ ন্াি 

সন্পেে পশি সি  যসে সন্সেেষ্ট িিয়িীিাি  পি আ ন্াি DP-িিাপে হ ৌুঁোয় তপব DP 

সিপ াসজটসি সিপেপি তাি সন্ষ্পসত্তি জন্য িীসিত োয় ি  এটি গ্র ণ িিপত  াপি। এই হেপত্র, 

DP গুসল 'হেিীপত  াওয়া, িপবোত্তি প্রপিষ্টাগুসলি িাপ পে' সিংবা 'িাপয়পন্টি ঝুুঁ সিপত হেিীপত 

প্রাসিি' অ্ন্ুরূ  েযাম্প ি  সন্পেে পশি সি  (িাপয়ন্ট িস  এবং তাপেি অ্সফি অ্ন্ুসলস ) 

সিসিত িপি। হিান্ িািপণ, DP িফলভাপব সিপ াসজটসি সিপেপি হেিীপত প্রাি সন্পেেশ 

িাযেিি িিপত অ্েি  পল এবং এি ফপল িাপয়ন্ট তাি হ -ইন্ োয়  ূিপণ বযথে  ওয়ায় তাি 

আসথেি েসত (সন্লাপিি িাজে  ইতযাসে)  পল, DP এই ধিপণি েসতি জন্য োয়বদ্ধ  পব ন্া।    
 

12. হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সিপ ি হেপত্র আিাি িী িতিে তা অ্বলম্বন্ িিা েিিাি? 

 

হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সি গুসল  ল আ ন্াি বযাংি অ্যািাউন্ট হিি বইপয়ি অ্ন্ুরূ । 

DIS-এি হেপত্র সন্ম্নসলসখত  পয়ন্টগুসলি সবেপয় িতিে  থািপত  পব - 

 

a. আ ন্াপি DP-এি িাে হথপি DIS বুি হ পত  পব। আলগা সি  গ্র ণ িিপবন্ ন্া 
(যসে ন্া হিাপন্া জরুিী প্রপয়াজপন্ তা িিপত  য়)। 

 

b. প্রসতটি DIS হযন্  ূবে-িুসদ্রত  য় এবং ক্রিান্ুিাপি ন্ম্বি হেওয়া থাপি তা সন্সিত িরুন্।  
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c. প্রসতটি DIS-এ হযন্ আ ন্াি িাপয়ন্ট ID  ূবে-েযাম্প সবসশষ্ট ও  ূবে-িুসদ্রত  য় তা 
সন্সিত িরুন্।  

 

d. আ ন্াি DIS-টি িাউপি হেপবন্ ন্া। হিটি  ূিণ িরুন্ আি প্রপয়াজন্  পল আ ন্াি 

DP-হি সেন্। 

 

e. সন্পজি DIS বুিটিপি িুিসেত িাখুন্। হিাপন্া সি  বা বুিপলট  াসিপয় হগপল, েয়া 
িপি সন্পজি DP–হি তা অ্সবলপম্ব সলসখত ভাপব জান্ান্।  

 

f. DIS-এি যসে এিাসধি সন্পেেশ উপেখ িিাি স্থান্ (লাইন্) থাপি, তা পল সন্পজি 

DP-হি তা হেওয়াি আপগ েয়া িপি অ্বযবহৃত লাইন্গুসলপি/ জায়গাগুসলপি হিপট 

সেন্ যাপত হিগুসলি হিাপন্া ভাপব অ্ বযব াি ন্া  য়।   

 

g. DP হি জিা হেওয়াি আপগ েয়া িপি সন্পেে পশি সি টি হযন্ প্রপয়াজন্ীয় িবিটি 

সন্পেেশ ি   ুিণ িিা  য় আি হযৌথ হ াল্ডািপেি িিপলি িম্পূণে স্বােি িিা থাপি 

তা হেপখ সন্ন্।  

 

13. হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সিপ  হেওয়া ‘এসক্সসিউশন্ সি ’ িী?  

 

এসক্সসিউশন্ অ্থোৎ সন্ষ্পােপন্ি তাসিখ  ল আ ন্াি অ্যািাউন্ট হথপি সিকুযসিটিগুসলি 

হিসবট  ওয়াি সেন্। হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সিপ  হেওয়া সন্ষ্পােপন্ি তাসিপখই যাপত 

সন্পেেশগুসল িম্পাসেত  য় তা িুসন্সিত িিাি লপেয, তাসিখটিপি DP–হি সিপ াসজটসি 

সিপেপি প্রপবশ িিাপত  পব। আ সন্ আ ন্াি অ্যািাউন্ট হথপি সিকুযসিটিগুসলপি হযসেন্ 

হিসবট িিপত িাইপবন্ হিই তাসিপখি আপগই সন্পেেশগুসলপি জািী িিপত  াপিন্ 

(আ ন্াি অ্যািাউন্ট হথপি DIS–এ প্রেত্ত সন্ষ্পােপন্ি তাসিপখই হিসবট  পব)।   

 

 

14. ভসবেযপতি জন্য এিটি এসক্সসিউশন্ তাসিখ ি  হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সেপল 

আিাি িী িুসবধা  পব?  

 

ভসবেযপতি এিটি তাসিপখ সন্পেেশ হেওয়া  পল, অ্ যোি িিপয়ি সিংবা হশে িু ূপতে ি 

তাড়াহুপড়াি িািপণ সন্পেে পশি িম্পােন্ ন্া  ওয়াি িত ঝুুঁ সিগুসল এড়াপন্া যায়। আ সন্ 

আ ন্াি  েপেি সেপন্ই আ ন্াি  েপেি িুসবধাপভাগীি অ্যািাউপন্ট হশয়াি ইতযাসে 

যাপত  স্তান্তসিত  য় তা িুসন্সিত িিপত  াপিন্।  

 

15. অ্ফ িাপিে ট  স্তান্তিপণি হেপত্র ‘সিজন্ /  াি াি’ অ্থোৎ িািণ / উপদ্দশয এবং 
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‘িন্সিিাপিশন্’ অ্থোৎ সবপবিন্া বলপত িী হবাঝায়?  

 

হিসব (SEBI)-ি সন্পেেশান্ুিাপি, যাি জন্য অ্ফ িাপিে ট  স্তান্তিণ িিা  পচ্ছ তাি িািণ 

অ্থবা উপদ্দশয  ল প্রসতটি  স্তান্তিণ গ্র ণ িিা  , হিান্ও িািণ বা উপদ্দশয যাি জন্য অ্ফ 

িাপিে ট স্থান্ান্তি িিা  য় এবং হযিন্ স্থান্ান্তপিি জন্য সবপবিন্া িিা  য়, হযিন্ 

 স্তান্তপিি জন্য জিা হেওয়া হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সিপ  উপেখ িিা প্রপয়াজন্। 'িািণ / 

উপদ্দশয' এি জন্য DIS বুিপলপট সবসভন্ন সবিল্প হেওয়া িপয়পে। আ ন্াপি উ যুক্ত এিটি 

সন্বোিন্ িিপত এবং DIS-এ হিটিি উপেখ িিপত  পব। স্থান্ান্তপিি িািণ / উপদ্দশযটি 

যসে ‘অ্ফ িাপিে ট সবক্রয়’  য় তপব সবপবিন্াি  সিিাণ বযতীত আ ন্াপি সন্ম্নসলসখত 

সববিপণি উপেখ িিপত  পব – 

 

a. হ পিপন্টি তাসিখ।  

 

b. হ পিপন্টি প্রিাি (ন্গে, হিি সিংবা তবেযুসতন্ হ পিন্ট)।  

 

c. যসে হ পিপন্টি প্রিাি হিি অ্থবা তবেযুসতন্ িাধযপি  য়, তা পল হবাইেযুসতন্ হ পিপন্টি 

হেপত্র  স্তান্তিিািীি ন্াি, বযাঙ্ক অ্যািাউন্ট ন্ম্বি, বযাপঙ্কি ন্াি,  স্তান্তপিি হিফাপিি ন্ম্বি 

অ্থবা হিপি হ পিপন্টি হেপত্র হিি ন্ম্বপিি প্রপয়াজন্  পব।    

 

 

 

জসক্যযজরটিয়ির হস্তান্তরণ 

1. সিিযাট অ্যািাউপন্টি হেপত্র ট্রািসিশন্ বা  স্তান্তিণ বলপত িী হবাঝায়?  

 

 স্তান্তিণ  ল এি ধিপণি আইন্ী প্রসক্রয়া হযখাপন্ হিাপন্া িৃত অ্যািাউন্ট হ াল্ডাপিি 

সিকুযসিটিগুসলপি িৃত অ্যািাউন্ট হ াল্ডাি জীসবত হযৌথ হ াল্ডাি (হেি)/ আইন্ী 
উত্তিাসধিািী / ন্সিন্ীপেি ন্াপি  স্তান্তি িিা  য়। সিিযাপটসিয়ালাইজি হ াসল্ডংগুসলি 

হেপত্র  স্তান্তিপণি প্রসক্রয়াটি তুলন্ািূলি ভাপব িুসবধাজন্ি িািণ এিটি সিিযাট 

অ্যািাউপন্ট হ াল্ড িিা িবিটি সিকুযসিটিি জন্য  স্তান্তিপণি িীসতন্ীসতগুসল DP-ি িাপে 

প্রপয়াজন্ীয় ন্সথ ত্র জিা সেপয়ই িম্পূণে িিা যায়। এি জন্য সবসভন্ন িংস্থাি িাপে 

যাওয়াি হিাপন্া প্রপয়াজন্ হন্ই, যা িাগজ পত্র হন্ওয়া সিকুযসিটিপজি হেপত্র েিিাি  য়।  

অ্যািাউন্টধািীি িৃতুয  পল (এিি হ াল্ডাি অ্থবা হযৌথ হ াল্ডাি),  স্তান্তি প্রসক্রয়া 
সিভাপব ঘটপব তা হিখাসিত্র ন্ম্বি 6–হত সবশপে হেওয়া  পয়পে – 
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হস্তান্তরণ 

 

এই ঘটনার বেয়ে এর িয়ে হস্তান্তরণ 

যায়ক নজময়নশন 

বিওো হয়েয়ে 

যায়ক নজময়নশন বিওো 
হেজন 

একক বহাল্ডায়রর 

মৃেুয  
নজমনী   ইনে উিরাজশকারী 

(উিরাজধকারীর সাটিে জফয়কট 

/ ইচ্ছািে / প্রশাসয়নর িে 
অ্নুসায়র)  

বযৌথ বহাল্ডারয়ির 

ময়ধয একিয়নর 

মৃেুয  

িীজবে বযৌথ 

বহাল্ডার( ণ)  

জিবীে বযৌথ বহাল্ডার ( ণ)  

উভে বযৌথ 

বহাল্ডায়রর মৃেুয  
নজমনী  ইনে উিরাজশকারী 

(উিরাজধকারীর সাটিে জফয়কট 

/ ইচ্ছািে / প্রশাসয়নর িে 
অ্নুসায়র) 

 

 

হিখাসিত্র 6 

 

2. এিি অ্যািাউন্ট হ াল্ডাপিি িৃতুযি হেপত্র ন্সিন্ীপি সিকুযসিটিপজি  স্তান্তি িিাি 

 দ্ধসত িী?  

 

এিি অ্যািাউন্ট হ াল্ডাপিি িৃতুযি হেপত্র, সিকুযসিটিপজি  স্তান্তিপণি জন্য, ন্সিন্ীপি িম্পূণে 
রূপ   ূিণ িিা  স্তান্তি ফপিেি িপে িৃতুযি শংিা পত্রি হন্াটাসি  াবসলি অ্থবা হগপজপটি 

অ্সফিাি িািা প্রতযসয়ত এিটি প্রসতসলস  জিা সেপত  পব। োসবোপিি অ্যািাউন্ট যসে ওই 

এিই অ্ংশীোপিি িপে ন্া হথপি থাপি, তা পল োসবোপিি অ্যািাউপন্টি িাপয়ন্ট িাোি 

সিপ াপটে ি (িংসিষ্ট DP িািা প্রতযসয়ত) এিটি প্রসতসলস িও প্রপয়াজন্  য়। এই ন্সথগুসলি 

যািাইিিপণি  ি, DP ন্সিন্ীি সিিযাট অ্যািাউপন্ট সিকুযসিটিগুসল  স্তান্তি িিপব।  
 

3. এিি হ াল্ডাপিি সিিযাট অ্যািাউপন্ট যসে হিাপন্া ন্সিন্ী ন্া থাপি তা পল িী  পব?   

 

এিিি হেপত্র, হযাগয আোলপতি সন্পেেশ িািা সন্ধোসিত আইন্ী উত্তিাসধিািীি (হেি) 

অ্যািাউপন্ট সিকুযসিটিগুসলপি  স্তান্তি িিা  পব। এি জন্য ন্ীম্নসলসখত ন্সথগুসলি প্রপয়াজন্ 
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 পব - 

 

a. ট্রািসিশন্ ফিে বা  স্তান্তিণ আপবেন্ পত্রি িম্পূণেরূপ   ূিণ। 
 

b. িতুৃযি শংিা পত্রি হন্াটাসি  াবসলি অ্থবা হগপজপটি অ্সফিাি িািা 
িম্পূণেরূপ  প্রতযসয়ত এিটি প্রসতসলস । 

 

c. উত্তিাসধিাি শংিা পত্রি হন্াটাসি  াবসলি অ্থবা হগপজপটি অ্সফিাি িািা 
িম্পূণেরূপ  প্রতযসয়ত এিটি প্রসতসলস  সিংবা  

 

d. িৃত বযসক্ত হিাপন্া উইল িপি ন্া সগপয় থািপল এিটি স্বীিৃত আোলপতি সন্পেেশ 

সিংবা   
 

e. উইপলি িতযতা প্রিাণীিিণ ন্সথি এিটি প্রসতসলস  সিংবা 
 

f. প্রশািপন্ি  পত্রি হন্াটাসি  াবসলি অ্থবা হগপজপটি অ্সফিাি িািা 
িম্পূণেরূপ  প্রতযসয়ত এিটি প্রসতসলস । 

 

g. োসবোপিি অ্যািাউন্ট যসে ওই এিই অ্ংশীোপিি িপে ন্া হথপি থাপি, 

তা পল োসবোপিি অ্যািাউপন্টি িাপয়ন্ট িাোি সিপ াপটে ি (িংসিষ্ট DP 

িািা প্রতযসয়ত) এিটি প্রসতসলস িও প্রপয়াজন্  য়। 
 

তপব,  স্তান্তসিত সিকুযসিটিপজি িূলয যসে ` 5,00,000/- এি িি  য় ( স্তান্তিপণি আপবেন্ 

জান্াবাি সেপন্), তা পল DP ন্ীপিি ন্সথগুসলি সভসত্তপত এই অ্ন্ুপিাপধি প্রসক্রয়া শুরু 

িিপত  াপি : 

 

a. িম্পূণে ভাপব  ুিণ িিা  স্তান্তিপণি আপবেন্ ত্র। 
 

b. িতুৃযি শংিা পত্রি হন্াটাসি  াবসলি অ্থবা হগপজপটি অ্সফিাি িািা 
িম্পূণেরূপ  প্রতযসয়ত প্রসতসলস । 

 

c. েসত ূিপণি  ত্র (সন্ধোসিত ফিিযাপট)। 
 

d. এসফপিসভট বা  লফন্ািা (সন্ধোসিত ফিিযাপট) এবং 
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e. সন্ধোসিত ফিিযাপট হন্া অ্বপজিশন্ িাটিে সফপিট (িিূ ) অ্থবা ফযাসিসল হিটলপিন্ট 

িীি।   
 

f. োসবোপিি অ্যািাউন্ট যসে ওই এিই অ্ংশীোপিি িপে ন্া হথপি থাপি, 

তা পল োসবোপিি অ্যািাউপন্টি িাপয়ন্ট িাোি সিপ াপটে ি (িংসিষ্ট DP 

িািা প্রতযসয়ত) এিটি প্রসতসলস িও প্রপয়াজন্  য়।   
 

4. হযৌথ হ াল্ডাি(হেি) এি বা এিাসধি জপন্ি িৃতুযি হেপত্র  স্তান্তিপণি প্রসক্রয়া িী? 

 

এই ধিপণি হেপত্র, ন্সিপন্শন্ সন্সবেপশপে জীসবত হ াল্ডাি (হেি) ন্াপি সিকুযসিটিগুসল 

 স্তান্তসিত  পব। হযিন্ ধিা যাি, অ্যািাউন্টটি যসে হযৌথ ভাপব শ্রী A, শ্রী B এবং 
শ্রীিতী C-এি ন্াপি থাপি, তা পল শ্রী B-এি িৃতুযি  ি, সিকুযসিটিগুসল জীসবত হ াল্ডাি 

অ্থোৎ শ্রী A ও শ্রীিতী C-এি ন্াপি  স্তান্তসিত  পব। জীসবত হ াল্ডািপি (হেি) DP-এি 

িাপে ন্ীপিি ন্সথগুসল োসখল িিপত  পব : 

 

a. িম্পূণে ভাপব  ুিণ িিা  স্তান্তিপণি আপবেন্ ত্র। 
 

b. িতুৃযি শংিা পত্রি হন্াটাসি  াবসলি অ্থবা হগপজপটি অ্সফিাি িািা 
িম্পূণেরূপ  প্রতযসয়ত প্রসতসলস ।  

 

উ পিাক্ত ন্সথগুসলি যািাই িিাি এবং হিগুসলি সবেপয় িন্তুষ্ট  ওয়াি  ি DP জীসবত 

হ াল্ডাপিি (হেি) অ্যািাউপন্ট সিকুযসিটিগুসল  স্তান্তসিত িিপব আি িৃপতি অ্যািাউন্ট 

বন্ধ িপি হেপব।  
 

5. ‘ট্রািসিশন্ িাি সিিযাট’-এি অ্থে িী?  

 

‘ট্রািসিশন্ িাি সিিযাট’  ল এিটি অ্তযন্ত েিিািী িুসবধা সবপশে িপি যখন্ 

সিকুযসিটিপত উসেসখত হযৌথ হ াল্ডািপেি িপধয এিজন্ িাগপজ-িলপি হ াল্ডাি এবং 
অ্বসশষ্ট হ াল্ডাি (িা) সিিযাট ফপিে তাপেি ন্াপি সিকুযসিটিগুসলপি  স্তান্তি িিপত িান্। 
এই িুসবধা বযব াি িপি িৃত হযৌথ হ াল্ডািপেি এিজপন্ি ন্াি বাসতল িিা এবং 
সিকুযসিটিপজি সিপিটাসিয়ালাইপজশন্ এই উভয় উপদ্দশযই এিটি িাত্র ধাপ   ূিণ িিা 
যাপব। হিখাসিত্র ন্ং 7-এ এি সববিণ হেওয়া  পয়পে – 
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োন্সজমশন কাম জিমযাট বফজসজলটি 

(হস্তান্তরণ েথা জিমযাট সজুবধা) 
 

বশোর 

সাটিে জফয়কট 

এই ঘটনাে জিমযাট অ্যাকাউন্ট 

A এবং B 

জকংবা 
B এবং A 

একটি অ্যাকাউন্ট 

বহাল্ডায়রর মৃেুয - A 

B 

A, B এবং C 

(বযয়কায়না িয়ম) 

িিুন অ্যাকাউন্ট 

বহাল্ডায়রর মৃেুয – A এবং 
B 

C 

 

 

িৃতুযি শংিা ত্র (িিূ ) এবং   স্তান্তিপণি অ্ন্ুপিাধ ি  সন্পজি DP -ি িাপে DRF জিা সেন্।  

 

হিখাসিত্র 7 

 

নজময়নশন  

1. ‘ন্সিপন্শন্’-এি অ্থে িী? 

 

ন্সিপন্শন্  ল এিটি িিল প্রসক্রয়া যাি িাধযপি এিজন্ সিকুযসিটি হ াল্ডাি তাি িৃতুযি 

হেপত্র তাি সিকুযসিটিগুসল িাি লাভ িিা উসিত বপল সতসন্ সবপবিন্া িিপেন্ তাি িপে 

হযাগাপযাগ িিা  য়। সিিযাট অ্যািাউপন্টি হেপত্র ন্সিপন্শন্ প্রসক্রয়া সিিযাট অ্যািাউন্ট 

হখালাি িিপয় অ্থবা  পি হয হিাপন্া িিপয় িিা হযপত  াপি।    

 

2. হি ন্সিপন্ট  পত  াপিন্? 

এিি ভাপব অ্থবা হযৌথ ভাপব সিিযাট অ্যািাউন্টধািীপেি িািাই হিবলিাত্র ন্সিপন্শন্ 

িিা যাপব। হিািাইটি, ট্রাে, বসি িপ োপিট,  াটে ন্ািশী  ফািে হ াল্ডাি, অ্সবভক্ত স েু 
 সিবাপিি িতে া আি অ্যাটসন্ে েিতা িম্পপন্নিা ( াওয়াি অ্ব অ্যাটসন্ে) ন্সিপন্ট িিপত 

 ািপবন্ ন্া।   
 

 

 

3. হযৌথ হ াল্ডািিা সি ন্সিপন্ট িিপত  াপিন্? 
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 যাুঁ। হযৌথ হ াল্ডািপেি অ্যািাউপন্টি জন্যও ন্সিপন্শপন্ি অ্ন্ুিসত িপয়পে। তপব, হযৌথ 

হ াল্ডািপেি িপধয হিউ িািা হগপল, সিকুযসিটিগুসল জীসবত হ াল্ডািপেি  স্তান্তি িিা 
 পব। হযৌথ হ াল্ডািপেি িিপলি িৃতুযি হেপত্রই শুধুিাত্র, সিকুযসিটিগুসল ন্সিন্ীপি 

(ন্সিপন্শন্ হেওয়া  পল, ন্া  পল আইন্ত উত্তিাসধিািীপেি)  স্তান্তি িিা  পব।  
 

4. সবপেপশ বিবািিত হিাপন্া ভািতীয় (NRI) সি ন্সিপন্ট িিপত  াপিন্? 

 

 যাুঁ। NRI িিািসি ন্সিপন্ট িিপত  াপিন্। তপব,  াওয়াি অ্ফ অ্যাটন্ীধািী 
NRI-এি  ে হথপি ন্সিপন্ট িিপত  াপিন্ ন্া।  

 

5. অ্প্রাি বয়ি হিউ সি ন্সিপন্ট িিপত  াপিন্? 

 

ন্া। অ্প্রাি বয়ি িিািসি অ্থবা তাি অ্সভভাবপিি িাধযপি ন্সিপন্ট িিপত  াপিন্ ন্া।  
 

6. হি ন্সিন্ী  পত  াপিন্? 

 

হিবলিাত্র এিি হিাপন্া বযসক্ত ন্সিন্ী  পত  াপিন্। হিািাইটি, ট্রাে, বসি িপ োপিট, 

 াটে ন্ািশী  ফািে হ াল্ডাি, অ্সবভক্ত স েু  সিবাপিি িতে া আি অ্যাটসন্ে েিতা িম্পপন্নিা 
( াওয়াি অ্ব অ্যাটসন্ে) সিিযাট অ্যািাউপন্ট ন্সিন্ী  পত  াপিন্ ন্া।  
 

7. এিাসধি ন্সিন্ী সি থািপত  াপিন্? 

 

 যাুঁ, বতে িাপন্ এিটি সিিযাট অ্যািাউপন্টি জন্য িবোসধি সতন্টি ন্সিপন্শন্ িিা যাপব। 
হিপেপত্র, েইু বা সতন্জন্ ন্সিন্ীি ন্াি উপেখ িিা  পব, তাি ি অ্যািাউন্টধািীি িৃতুয 
 পল, সবসভন্ন সিকুযসিটি হিান্ অ্ন্ু াপত (%)  স্তান্তি িিা  পব তা উপেখ িিপত  পব।    

 

8. এিজন্ িাইন্ি বা অ্প্রাি বয়ি সি ন্সিন্ী  পত  াপিন্? 

 

 যাুঁ, এিজন্ িাইন্ি বা অ্প্রাি বয়ি ন্সিন্ী  পত  াপিন্। অ্প্রাি বয়ি িাউপি যখন্ই 

সিিযাট অ্যািাউপন্ট ন্সিন্ী স পিপব উপেখ িিা  পব, তাি অ্সভভাবপিি যাবতীয় 

সববিণও উপেখ িিপত  পব।  
 

 

 



 

 

36 
 

9. এিটি সিিযাট অ্যািাউপন্ট িাখা প্রসতটি সিকুযসিটিি জন্য সি  ৃথি ন্সিপন্শন্ িিা 
যাপব?  

 

ন্া, অ্যািাউন্ট স পিপব আি সিকুযসিটি স পিপব হিাপন্া ন্সিপন্শন্ িিা  পব ন্া। এি অ্থে 
 ল, অ্যািাউন্ট হ াল্ডাপিি িৃতুয  পল, সিিযাট অ্যািাউপন্ট  পড় থািা িব সিকুযসিটি  ূপবে-
ন্সথভূক্ত থািা অ্ন্ু াপত ন্সিন্ীপি (হেি)  স্তান্তসিত িিা  পব। সভন্ন সভন্ন সিকুযসিটিি 

জন্য সভন্ন সভন্ন ন্সিন্ী িাইপল, আ সন্ সভন্ন সভন্ন সিিযাট অ্যািাউপন্ট সিকুযসিটিগুসল হিপখ 

সন্পজি  েে িত ন্সিন্ী (হেি) হবপে সন্ন্। 
 

10. হিাপন্া NRI সি ন্সিন্ী  পত  াপি?  

 

 যাুঁ, তবপেসশি িুদ্রা সবসন্িয় সবেয়ি সন্য়িাসে জািী থািাি িংস্থান্ থািপল NRI সিিযাট 

অ্যািাউপন্টি ন্সিন্ী  পত  াপিন্।   

11. ন্সিন্ী সন্পয়াগ িিাি  দ্ধসত িী?  

 

সিিযাট অ্যািাউন্টধািীপি অ্যািাউন্ট হখালাি আপবেন্  পত্র ন্সিন্ী (হেি) সবেপয় তথয 
জান্াপত  পব। এিটি সিিযাট অ্যািাউপন্ট িবোসধি সতন্জন্ বযসক্তি ন্াি ন্সিন্ী িিা 
যাপব।    

 

অ্যািাউন্ট হখালাি িিপয় যসে ন্সিন্ী িিা ন্া  পয় থাপি, অ্থবা ন্সিন্ী িিাি  পি, 

অ্যািাউন্টধািী  পি হিাপন্া িিপয় ন্সিসন্ি ন্াি বেল িিপত িাইপল, এিটি ‘ন্সিপন্শন্’ 

ফিে  ূিণ িপি DP-হি সেপত  পব।  
 
 

12. ন্সিন্ী বেল িিা যাপব সি?  

 

 যাুঁ, আপিা এিবাি ন্সিপন্শন্ ফিে  ূিণ িপি আি হিটি DP-ি িাপে জিা সেপয় 

অ্যািাউন্টধািী (িা) হযপিাপন্া িিপয় ন্সিপন্শন্ বেল িিপত  ািপবন্।  
 

13. সিিযাট অ্যািাউপন্ট ন্সিন্ী থািাটা সি জরুিী? 

 

সিিযাট অ্যািাউপন্টি জন্য ন্সিপন্শন্ থািাটা বাধযতািূলি ন্য়। তপব, সিিযাট 

অ্যািাউপন্ট হজািাপলা ভাপব ন্সিন্ী উপেখ িিাি  িািশে হেওয়া  পচ্ছ। েভুে াগযজন্ি 

ভাপব এিি অ্যািাউন্টধািীি িৃতুযি হেপত্র, এি ফপল  স্তান্তিণ প্রসক্রয়াটি অ্তযন্ত ি জ ও 
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দ্রুত িম্পন্ন িিা যায়। অ্যািাউন্ট হখালাি িিপয় যসে আ সন্ হিাপন্া ন্সিন্ীি উপেখ 

িিপত ন্া িান্, তা পল আ ন্াপি বলপত  পব হয “আসি/আিিা ন্সিপন্শন্ িিপত িাই 

ন্া”।  
 

 

 

জসক্যযজরটির বেজিং এবং হাইয়িাজথয়কশন 

1. হশয়াপিি হপ্ল্সজংপয়ি অ্থে িী? 

 

হপ্ল্সজং  ল হিান্ এি বযসক্তি (হপ্ল্জাি) অ্ ি হিাপন্া বযসক্তি (হপ্ল্সজ)  পে হশয়াপিি 

অ্েীিাি িিা, হপ্ল্সজি হেওয়া এক্সপ াজাপিি জন্য সিকুযসিটি বা হিালাপটিাল স পিপব। 
িাধািণত, হশয়ািগুসল িংসিষ্ট হিাপন্া হশয়ািপ াল্ডাপিি িািা হশয়াপিি সবরুপদ্ধ ঋণ 

গ্র পণি িািা বন্ধি িাখা।   
 

 

2. আিাি সিিযাট অ্যািাউপন্ট িাখা হশয়ািগুসলপি যসে আসি আিাি বযাপঙ্কি হেওয়া 
সিকুযসিটি িুসবধাগুসলি সবরুপদ্ধ ঋণ গ্র পণি জন্য বন্ধি িাখপত িাইপল আিাপি িী 
িিপত  পব? 

 

 দ্ধসতটি  ল ন্ীম্নরূ : 

 

a. আ ন্াপি ঋপণি  সিিাণ, হিয়াে, িুপেি  াি আি হিালাপটিাল স পিপব হেওয়া 
সিকুযসিটি ইতযাসে িম্পপিে  আ ন্াি বযাপঙ্কি িপে এিটি িীপল হ ৌুঁেপত  পব। এই 

ধিপণি িীপলি বাসণসজযি সেিগুসল হযৌথ আলা -আপলািন্াি সবেয় আি তাই তা 
সিপ াসজটসিি  আওতা বস ভূে ত।  

 

b. আ সন্ (হ জাি) এবং বযাঙ্ক / ঋণোতা (হপ্ল্সজ)-ি উভপয়িই এিই সিপ াসজটসিপত 

সিিযাট অ্যািাউন্ট থািপত  পব (এিই সিংবা  ৃথি DP ি )।  
 

c. হপ্ল্জাি স পিপব আ ন্াপি DP–ি িাপে এিটি িম্পূণে রূপ   ূিণ িিা ‘হপ্ল্জ 

ইসন্সশপয়শন্ ইিট্রািশন্ সি ’ জিা সেপয় বন্ধপিি িূিণা িিপত  পব।  
 

d. আ ন্াি DP আ ন্াি সন্পেেশগুসলি প্রসক্রয়া িিপলই, বযাঙ্ক / ঋণোতা (হপ্ল্সজ)-ি DP 

িািা সববিণগুসল হেখা (অ্থবা অ্ন্ুিন্ধান্ িিা) যাপব। তাি ি, হপ্ল্সজপি তাি DP-

হি এিটি িম্পূণে রূপ   ূিণ িিা ‘হপ্ল্জ িন্ফািপিশন্ ইিট্রািশন্ সি ’ জিা সেপত 
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 পব। (তবিসল্পি ভাপব, হপ্ল্সজ তাি সিিযাট অ্যািাউপন্ট স্বয়সিয় হপ্ল্জ 

িুসন্সিতিিপণি িুসবধা গ্র ণ িিপত  াপিন্)। এই ধিপণি সন্পেে পশি িম্পােপন্ি 

 ি, সিপ াসজটসি সিপেপি হপ্ল্জ ততিী  পব।  
 

 
3. সিকুযসিটিি উ ি হপ্ল্জ বা বন্ধি ততিীি িী প্রভাব  ড়পত  াপি? 

 

সিপ াসজটসি সিপেপি হপ্ল্জ সন্পেেশটি সন্সিত িিা  পল, হপ্ল্জাপিি সিিযাট অ্যািাউপন্ত 

আন্ডািলাসয়ং সিকুযসিটিগুসল বন্ধ  পয় যাপব। এই বাধা থািািালীন্, হপ্ল্জাি হিই 

সিকুযসিটিগুসলি সন্ষ্পসত্ত িিপত  ািপবন্ ন্া।  
 

 

4. গ্র ণ িিা ঋণ হিটাবাি  ি, আসি িী িপি আিাি সিিযাট অ্যািাউপন্ট সি বযালাি 

স পিপব আিাি হপ্ল্জ সিকুযসিটিগুসল হফিত  াব? 

 

ঋণ হিটাবাি  ি, হপ্ল্জািপি তাি DP –ি িাপে এিটি িম্পূণে রূপ   ূিণ িিা ‘হপ্ল্জ 

হিাজাি ইসন্সশপয়শন্ সি ’ জিা সেপত  পব। হিটা িিা  পল, হপ্ল্সজি DP-ি িাপে হিই 

তথয হপ্রিণ িিা  পব। তাি ি হপ্ল্সজ তাি DP-ি িাপে ‘হপ্ল্জ হিাজাি িন্ফািপিশন্ 

ইিট্রািশন্’ জিা সেপত  াপিন্। (তবিসল্পি ভাপব, হপ্ল্সজ হপ্ল্জাপিি িাে হথপি অ্ন্ুপিাপধি 

অ্প ো ন্া িপিই সন্পজি DP-হি হপ্ল্জটি বন্ধ িিাি সন্পেেশ সেপত  াপিন্)।  
 

হপ্ল্জটি এিবাি বন্ধ িপি হেওয়া  পল, আন্ডািলাসয়ং সিকুযসিটিগুসলি উ পি ততিী বাধা 
িপি যাপব আি হিগুসল আপিা এিবাি  ুপিাপন্া হপ্ল্জাপিি সন্ষ্পসত্তি জন্য  াওয়া যাপব।  

 

 

5. আসি সি হপ্ল্পজ হেওয়া সিকুযসিটিগুসল বেলাপত  াসি? 

 

 যাুঁ, হপ্ল্সজ (ঋণোতা) িম্মত  পল, আ সন্ এিটি হপ্ল্পজ হেওয়া সিকুযসিটিগুসল বেলাপত  াপিন্। এি 

জন্য, হপ্ল্জািপি হপ্ল্জ ততিীি এিটি ন্তুন্ অ্ন্ুপিাধ জান্াপত  পব এবং উ সস্থত হপ্ল্জটিপি বন্ধ 

িিপত  পব।  

 

6. বন্ধি িাখা হশয়ািগুসলি উ পি হি সিসভপিন্ট লাভ িিপবন্? 

 

হপ্ল্জাি, বন্ধপিি হিয়াে জপুড় আন্ডািলাসয়ং সিকুযসিটিগুসলি িুসবধাপভাগী িাসলিান্া 
উ পভাগ িিপবন্। তাই, এই িিপয় িংস্থা িািা হঘােণা িিা িবিটি িপ োপিট িুসবধাই 
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হপ্ল্জাি  াপবন্। হিিিে  তাসিপখ বন্ধি শুরু িিপল হপ্ল্সজ িুসবধাগুসল  াপবন্, হশয়ািগুসল 

হপ্ল্সজি অ্যািাউপন্ট হথপি যাপব।   

7. বন্ধি িাখা হশয়ািগুসলি হেপত্র হবান্াি হশয়াপিি বন্টন্ সিভাপব িিা  য়? 

 

যসে হিিিে িৃত তাসিপখ হশয়ািগুসলপি বন্ধি িাখা থাপি, তা পল হবান্াি হশয়ািগুসল 

হপ্ল্জাপিি অ্যািাউপন্ট হক্রসিট িিা  পব আি হপ্ল্সজি  পে হপ্ল্পজি িুসবধা িসেত  পব। 
 পি, হপ্ল্জটি বন্ধ  পল, িিস্ত হশয়াি (হবান্াি ি ) হপ্ল্জাপিি অ্যািাউপন্ট সি বযালাি 

স পিপব হক্রসিট িিা  পব। হপ্ল্পজি িূিণাি হেপত্র, িবিটি হশয়াি (হবান্াি ি ) হপ্ল্সজি 

অ্যািাউপন্ট  াঠাপন্া  পব।  
 

8. সিসজটাল LAS িুসবধা িী? 

 

সিসজটাল LAS (হশয়াপিি সবসন্িপয় ঋণ)  ল NSDL –এি হেওয়া এিন্ এিটি িুসবধা 
হযখাপন্ অ্ন্লাইপন্ হশয়াপিি সবসন্িপয় ঋপণি প্রসক্রয়া িিা যায়। এই িুসবধা বযব াি 

িপি, এিজন্ সিিযাট অ্যািাউন্টধািী ঋণ প্রোন্িািী বযাপঙ্কি  ে হথপি সিিযাট 

অ্যািাউপন্ট থািা হযাগয সিকুযসিটিগুসল বন্ধি হিপখ ফাইন্াি (ঋণ) হ পত  াপিন্। এই 

সবেপয় আপিা সবশপে জান্পত আ সন্ অ্ংশগ্র ন্িািী বযাপঙ্কি িপে হযাগাপযাগ িিপত 

 াপিন্।  
 

9. হপ্ল্জ ও  াইপ াসথপিশপন্ি িপধয  াথেিয? 

 

সিপ াসজটসি সিপেপি, হপ্ল্জ ও  াইপ াসথপিশপন্ি িপধয হিাপন্া  াথেিয হন্ই, যসে ন্া ঋণ 

প্রোন্িািী (হপ্ল্জাি) িািা হপ্ল্জ শুরু িিা  য়। হযখাপন্,  াইপ াসথপিশপন্ি হেপত্র, শুরু িিাি 

জন্য, ঋণ গ্র ণিািীি ( াইপ াসথপিটাি) িম্মসতি প্রপয়াজন্  য়।  
 

  জসক্যযজরটি ধার প্রিান ও গ্রহণ করা 
 

1. সিকুযসিটি ধাি প্রোন্ ও গ্র ণ িিাি অ্থে িী? এটা সিভাপব িাজ িপি?  

 

সিকুযসিটি হলসন্ডং অ্যান্ড বপিাসয়ং সিি (SLBS)  ল এিন্ এিটি  দ্ধসত হযখাপন্ শটে  
হিলািপেি েি এক্সপিঞ্জ প্ল্াটফিে হথপি তাপেি হিসলভাসি োয় অ্থবা হিালাপটিাল হিটাপত 

প্রপয়াজন্ীয় সিকুযসিটি ধাি সন্পত  াপিন্। এই সিিটি সিয়াসিং িপ োপিশন্  সিিালন্া িপি 

স পিপব ন্সথভুক্ত ‘অ্ন্ুপিাসেত িধযস্থতািািী’।  
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‘অ্ন্ুপিাসেত িধযস্থতািািী’ (সিয়াসিং িপ োপিশন্)-এি িপে ‘ াটিে সিপ ন্ট’ স পিপব সন্পজি 

ন্াি ন্সথভুক্তিািী েিপিািািিা তাপেি সন্পজপেি অ্যািাউন্ট হথপি সিংবা তাপেি গ্রা িপেি 

 ে হথপি SLBS-হত অ্ংশগ্র ণ িিপত  াপিন্। সিপটইল সবসন্পয়াগিািীিা ঋণ প্রোন্িািী 

অ্থবা গ্র ণিািী স পিপব তাপেি েিপিািাা্পিি িাধযপি এই সিপিঅ্ংশ সন্পত  াপিন্। এিটি 

T+ 1 সন্ষ্পসত্তি সভসত্তপত সিপ াসজটসি সিপেপিি িাধযপি ঋণ প্রোন্ ও গ্র ণ িিাি উ ি 

প্রভাব  ড়পত  াপি।  শুধুিাত্র সিপিপটসিয়ালাইজি ফপিেই SLBS –এি অ্ন্ুিসত হেওয়া  য়।  
 

2. সিকুযসিটি ধাি হেওয়া ও গ্র ণ িিাি িুসবধাগুসল িী? 

 

SLBS  ল িাপিে ট সভসত্তি এিটি  দ্ধসত যা সিকুযসিটিগুসলি িািসয়ি প্রপয়াজন্ হিটাপত 

িা াযয িপি। শটে  হিলািিা িাপিে ট হথপি সিকুযসিটি ধাি সন্পয় তাপেি হিসলভাসি োয় সিংবা 

হিালাপটিাল প্রপয়াজন্ হিটাপত  াপিন্। অ্ন্যসেপি, ঋণ প্রোন্িািীিা তাপেি হ াটে পফাসলওপত 

এিসন্  পড় থািা সিকুযসিটিগুসল ধাি সেপয় ঋণ প্রোপন্ি ফী উ াজে ন্ িিপত  াপিন্।  
 

3. আসি সি আিাি অ্যািাউপন্ট  পড় থািা সিকুযসিটিগুসল ধাি সেপত  াসি? 

 

 যাুঁ। আ সন্, ‘অ্ন্ুপিাসেত িধযস্থতািািী’ (সিয়াসিং িপ োপিশন্)-এি িপে ‘ াটিে সিপ ন্ট’ 

স পিপব সন্পজি ন্াি ন্সথভুক্তিািী েিপিািাপিি িাধযপি আ ন্াি সিকুযসিটিগুসল ধাি সেপত 

 াপিন্। আ ন্াপি আ ন্াি েিপিািাপিি িপে এিটি িাধািণ িান্েপন্ডি িুসক্ত িিপত  পব।   
 

4. সিকুযসিটি ধাি হেওয়া ও ধাি িিাি হিয়াে িী? 

 

ধাি হেওয়া ও গ্র ণ িিাি হিয়াে 1 হথপি 12 িাি অ্বসধ  পত  াপি। তপব, ঋণ প্রোন্িািী 
আি গ্র ণিািীি িাপে যথাক্রপি সিকুযসিটি হফিত  াওয়াি আি সিকুযসিটি আপগ হফিত 

হেওয়াি িুপযাগ থাপি।  

5. ঋণ প্রোন্ আি গ্র পণি জন্য হিাপন্া সিকুযসিটি বযব াি িিা যাপব সি? 

 

ন্া। এই িু ূপতে  েি এক্সপিপঞ্জি সফউিাি আি অ্ শন্ সবভাপগ বযবহৃত হট্রসিংপয়ি জন্য 

 াওয়া সিকুযসিটিগুসল ঋণ প্রোন্ আি গ্র পণি জন্য  াওয়া যাপব। SLBS –এি আওতায় হযাগয 
সিকুযসিটিগুসলি এিটি তাসলিা িংসিষ্ট অ্ন্ুপিাসেত িধযস্থতািািী সন্সেেষ্ট িিয়ান্তপি হঘােণা 
িপি থাপি।  
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6. আিাি সিিযাট অ্যািাউপন্ট  পড় থািা সিকুযসিটিগুসল আসি িী িপি ধাি হেব? 

 

আ সন্ আ ন্াি হিািাপিি িাপে সিকুযসিটি ধাি হেওয়াি সন্পেেশ সেপত  াপিন্। আ ন্াি 

হিািাি সন্পেেশটিপি েি এক্সপিপঞ্জি প্ল্াটফপিে জিা হেপবন্। িফল ভাপব সন্পেেশ  াসলত  ওয়াি 

 ি, আ ন্াপি হ ইন্-এি উপদ্দপশয হিািািপি হিসলভাসি সন্পেেশ সি  সেপত  পব।  
 

7. আিাি ধাি হেওয়া সিকুযসিটিগুসল আসি সিভাপব হফিত হ পত  াসি? 

সিকুযসিটি ধাি গ্র ণিািী িম্মসতক্রপি সস্থি িিা হিয়াপেি হশপে অ্থবা তাি  ূপবে 
সিকুযসিটিগুসল হফিত সেপত  াপিন্ (যসে সিকুযসিটিি জন্য অ্ন্ুপিাসেত িধযস্থতািািী িািা 
হলন্পেপন্ি হফািপিাজাপিি অ্ন্ুিসত হেওয়া  য়) । হফিত  াওয়াি  ি, সিকুযসিটিগুসল  য় 

হিািাপিি িাধযপি ন্া  পল সিয়াসিং িপ োপিশপন্ি িাধযপি আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট 

হক্রসিট িিা  পব।    
 

8. ঋণ হেওয়াি হিয়াপেি িপধয িপ োপিট িুসবধা িসঞ্চত  পল আসি তা সিভাপব হ পত  াসি? 

 

হয িিস্ত সিকুযসিটিপত িপ োপিট অ্যািশন্ িপয়পে হিগুসল  য় হলন্পেপন্ি হফািপিাজাি বা 
সন্সিয়-িিাসিি অ্থবা সি ধিপণি িপ োপিট অ্যািশপন্ি তাি উ পি সন্ষ্পসত্তি উ ি সন্ভে ি 

িপি। সিসভপিন্ট আি েি-সিট োড়া অ্ন্যান্য িপ োপিট অ্যািশপন্ি হেপত্র হলন্পেন্ এিটি 

 ুপিাপন্া তাসিপখ হফািপিাজ িপি হেওয়া  য়। সিসভপিপন্টি হেপত্র, িপ োপিশন্ সিয়াি িপি 

আি ঋণ প্রোন্িািীপি হ  িিাি িাধযপি ঋণি গ্র ণিািীি িাে হথপি সিসভপিন্ট  সিিাণ 

িংগ্র  িিা  য়। েি সিপটি হেপত্র, ঋণ গ্র ণিাসিি অ্বস্থান্ আন্ু াসতি ভাপব িিসন্বত িিা 

 য় আি ঋণ প্রোন্িািী সিভািে হলগ সন্ষ্পসত্তি তাসিপখ িংপশাসধত  সিিাণ হফিত  ান্। 
 

9. আসি আিাি সিকুযসিটিি িািসয়ি প্রপয়াজন্ হিটাপত িী িপি ধাি হন্ব? 

 

আ সন্ ন্াি আি প্রপয়াজন্ীয় সিকুযসিটিি  সিিাণ, ধাি িিাি িিপয়ি হিয়াে ইতযাসে উপেখ 

িপি আ ন্াি হিািাপিি িাধযপি সন্পেেশ জাসি িিপত  াপিন্। আ ন্াি হিািাি আ ন্াি 

সন্পেেশটিপি এক্সপিঞ্জ প্ল্াটফপিে প্রপবশ িিাপবন্। হ -আউট  াওয়াি  ি, আ ন্াি হিািাি 

আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট সিকুযসিটি হক্রসিপটি বপোবস্ত িিপবন্। আ ন্াপি হিয়াে 

ফুপিাপল ধাি িিা  সিিাণ হফিত সেপত  পব (অ্থবা তাি আপগ, স্বীিৃত িধযস্থতািািী তা 
িাইপল বা অ্ন্ুিসত সেপল)। 
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জিমযাট অ্যাকাউয়ন্টর িনয িাওোর অ্ব অ্যাটজনের 

বযবহার 

1. আিাি  ে হথপি অ্ন্য হিউ সি আিাি সিিযাট অ্যািাউন্টটি  সিিালন্া িিপত  াপিন্? 

 

 যাুঁ। আ সন্ যসে িাউপি তাি  পে এিটি  াওয়াি অ্ব অ্যাটসন্ে (POA) সেপয় আি হিটি DP-

ি িাপে জিা সেপয় তাপি আ ন্াি সিিযট অ্যািাউন্টটি  সিিালন্া িিাি অ্ন্ুপিােন্ সেপয় 

থাপিন্, তা পল হিই বযসক্ত আ ন্াি  ে হথপি সিিযাট অ্যািাউন্ট  সিিালন্া িিপত 

 ািপবন্। সিিযাট অ্যািাউন্টটি অ্যািাউন্টধািী (িা) এবং POA ধািী উভপয়ই িালাপত 

 ািপবন্।  
 

 

2. আিাি হিািাি / DP-হি POA হেওয়াটা সি জরুিী? 

 

ন্া, POA হেওয়াটা বাধযতািূলি ন্য়। হিাপন্া হিািাি বা DP এি  সিপেবা প্রোপন্ি জন্য 
হজাি িপি এটি িাইপত  াপিন্ ন্া। তপব, আ সন্ যসে আ ন্াি হিািাপিি িাে হথপি  াওয়া 
অ্ন্লাইন্ হট্রসিং িুসবধা হবপে সন্পত িান্, তা পল হিািাি SEBI-ি সন্পেেশ িত আ ন্াপি তাি 

 পে POA সেপত বলপত  াপিন্।  
 

3. আসি িাউপি POA সেপত িাইপল আিাি িী িী িতিে তা গ্র ণ িিা উসিত? 

 

প্রথপিই, আ ন্াপি POA হেওয়াি সবেপয় িন্তুষ্ট  পত  পব, আ সন্ যসে হেপখন্ হয আ ন্াি 

DP-ি িাপে DIS জিা হেওয়াটা িঠিন্, তা পল আ সন্ SPEED-e িুসবধা বযব াি িিপত 

 াপিন্।  
 

আ সন্ িাউপি POA হেপবন্ বপল সিদ্ধান্ত সন্পয় থািপল, েয়া িপি হিটি হযন্ আ ন্াি সন্সেেষ্ট 

উপদ্দশয  ালপন্ি জন্যই প্রপয়াজন্ীয় েিতা প্রোপন্ি িত িপি ততিী িিা  য় তা িুসন্সিত 

িরুন্। িাধািণ  াওয়াি অ্ব অ্যাটসন্ে এসড়পয় যাওয়াটাই হেয়। আোড়াও, SEBI-ি সন্পেেশ 

অ্ন্ুযায়ী, েিপিািািপেি হেওয়া POA হিবলিাত্র গ্রা পিি সন্পেেশ িত হন্ওয়া হট্রপিি িপধয 
হথপি উপঠ আিা হিাপন্া োয় সন্ষ্পসত্তি জন্যই বযব াি িিা যাপব।  
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4. আসি আিাি হিািািপি POA সেপয়সে। এখন্ আসি এখন্ আি সতসন্ হিটা বযব াি 

িরুন্ তা িাই ন্া। আসি িী িিব? 

 

আ ন্াি হিািািপি আ ন্াি ইচ্ছা জান্াবাি িপে িপে, আ ন্াপি হিািািপি হেওয়া POA 

প্রতযা াি িিাি িথা জাসন্পয় আ ন্াি DP-হি এিটি আপবেন্ ত্র সেপত  পব। হযৌথ 

অ্যািাউন্টধািীি (হেি) হেপত্র, িিল অ্যািাউন্টধািীপিই হিই আপবেন্ পত্র স্বােি িিপত  পব।  
 

  NSDL-এর েরফ বথয়ক e-িজরয়েবা 
প্রযুসক্তগত সেি হথপি ঘটা উন্নসতগুসলি িা াপযয, NSDL অ্সবিাি উদ্ভাবন্া িপি িপলপে আি 

অ্ন্লাইপন্ আপিা হবসশ  সিিাপন্ সিপ াসজটসি  সিপেবা প্রোন্ িপি িপলপে। এগুসলি িপধয 
িপয়িটিি সন্পি সববিণ হেওয়া  ল – 

 

 

 

 

SPEED-e (উচ্চািণ  পব সিসি)  ল NSDL প্রেত্ত ইন্টািপন্ট সভসত্তি এিটি িুসবধা। এপত 

এিজন্ সিিযাট অ্যািাউন্টধািী তবেযুসতন্ ভাপব হিসলভাসি, হপ্ল্জ বা বন্ধি আি সিউিুয়াল 

ফান্ড উদ্ধাি সবেয়ি সন্পেেশগুসল সেপত  াপিন্, যাি ফপল প্রসক্রয়াটি দ্রুত, িুিসেত আি 

িাযেিি  পয় ওপঠ। এই িুসবধাটি িম্পুযটাপি (হিিট  / লযা ট )  াওয়া যায় এবং  ািওয়ািে  
বযব ািিাসিিা এটি হিাবাইল হফাপন্ি বযব াি িিপত  ািপবন্। DP এউ  সিপেবা প্রোন্ 

িিপল সিিযাট অ্যািাউন্টধািী এই  সিপেবাটি হ পত  ািপবন্। এই  সিপেবা প্রোন্িািী DP-

হেি এিটি তাসলিা এখাপন্ হেপখ সন্ন্ https://nsdl.co.in/speede-dps.php.  

 

1. আসি িী িপি SPEED-e িুসবধাটি বযব াি িিব? 

 

এই িুসবধাটি হিই িব সিিযাট অ্যািাউন্টধািীিা বযব াি িিপত  াপিন্ যািা এি জন্য 
সন্পজপেি ন্াি ন্সথভুক্ত িপিপেন্। আ ন্াি DP এই িুসবধায় আ ন্াপি ন্সথভুক্ত িিপত 

িা াযয িিপব। িফল ভাপব হিজপিশপন্ি  ি, আ সন্ অ্ন্লাইপন্ সন্পেেশগুসল জিা সেপত আি 

হিই সন্পেেশগুসলি হেটাি  যেপবেণ িিপত  ািপবন্। আ ন্াপি িাগপজি সন্পেে পশি সি টিপি 

 ূিণ িিাি আি আ ন্াি DP-ি িাপে জিা হেওয়াি প্রপয়াজন্ হন্ই। আপিা তথয আি 

হিসজপিশপন্ি জন্য, েয়া িপি এখাপন্ হেখুন্ https://eservices.nsdl.com/। 
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2. আসি যসে এিজন্ SPEED-e বযব ািিািী  পয় থাসি, তা পল আসি সি আিাি  েপেি 

হযপিাপন্া অ্যািাউপন্টই সিকুযসিটিগুসল  স্তান্তি িিপত  াসি? 

SPEED-e প্ল্াটফপিে জিা হেওয়া হিসলভাসি সন্পেেশগুসল আ সন্ হিান্ ধিপণি অ্যাপক্সি হবপে 

সন্পয়পেন্ তাি উ পি সন্ভে ি িপি। এখাপন্ েটুি সবিল্প িপয়পে –  ািওয়ািে  বযব ািিািী আি 

ই-হটাপিন্ বযব ািিািী।  
 

 ািওয়ািে  বযব ািিািী  ািওয়ািে  ি  লগ ইন্ িপিন্ আি তাি  েপেি হিবলিাত্র ে’টি 

 ূবে-সন্ধোসিত হিািাি অ্যািাউপন্ট সিকুযসিটি  স্তান্তি িিপত  াপিন্। e- token বযব ািিািী 
ই-হটাপিপন্ি িা াপযয লগ ইন্ িপিন্ আি তাি  েপেি হযপিাপন্া সিিযাট অ্যািাউপন্ট 

সিকুযসিটি  স্তান্তি িিপত  াপিন্।  

 

3. e-token বযব ািিািীপেি জন্য সি SPEED-e িুসবধাপত অ্ ি হিাপন্া িুসবধা িপয়পে? 

 

SPEED-e িুসবধাপত e-token-এি অ্সতসিক্ত িুসবধাগুসল  ল ন্ীম্নরূ : 

 

a. এিাসধি অ্ন্ুপিােপন্ি িুসবধা, যা  ল হযৌথ অ্যািাউন্টধািীপেি িািা সন্পেে পশি 

অ্ন্ুপিােন্।   
 

b. আ সন্ আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউন্টটিপি সিজ বা বন্ধ িিপত  াপিন্ (িম্পূণে রূপ  থবা 
আংসশি ভাপব)। অ্যািাউন্টটি যসে SPEED-e বযব ািিািী িািা বন্ধ িিা  য়, তা পল 

তা হিবলিাত্র SPEED-e বযব ািিািী িািা হখালা যাপব। তাই, আ সন্ যখন্ িাইপবন্ 

হিসলভাসিি সন্পেেশ সেপত আি সিকুযসিটি  স্তান্তি িিপত, অ্যািাউন্ট লি িিপত আি 

আ ন্াি প্রপয়াজন্ িত আন্লি িিপত  াপিন্, এখাপন্ আ ন্াি  াপত আ ন্াি 

অ্যািাউপন্টি িম্পূণে সন্য়ন্ত্রণ থাপি।  
 

4. SPEED-e  ািওয়ািে  বযব ািিািী  ূপবে জান্াপন্া হিািাি অ্যািাউন্টটি বেল িিপত 

 ািপবন্ সি ন্া?  

 

 যাুঁ, DP হি জাসন্পয়  ূপবে জান্াপন্া হিািাি অ্যািাউন্টটি, হযখাপন্  ািওয়ািে  বযব ািিািীপেি 

সিকুযসিটি  তান্তিপণি অ্ন্ুিসত হেওয়া  য়, হিটি বেল িিা িম্ভব। আ ন্াি DP-ি িাে হথপি 

অ্ন্ুিেন্  াওয়াি  ি হথপি এই  সিবতে ন্গুসল িাযেিি  পব।  
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ইন্টািপন্ট হবিি সিিযাট অ্যািাউন্ট হেটপিন্ট (IDeAS)  ল সিিযাট অ্যািাউন্টধািীপেি 

তাপেি সিিযাট অ্যািাউপন্ট  ওয়া হলন্পেন্গুসল হেখাি জন্য ইন্টািপন্ট সভসত্তি এিটি িুসবধা। 
এপত অ্যািাউন্টধািীিা অ্যািাউন্ট বযালাি ি  হিগুসলি সন্ধোসিত িূলয হেখপত  াপিন্। 
অ্যািাউন্টধািীিা গত 12 িাপিি জন্য প্রপতযি িাি সভসত্তি হেটপিন্ট হেখপত / িাউন্পলাি 

িিপত  াপিন্। আ সন্ যসে ইসতিপধযই এই িুসবধাটি বযব াি িপি ন্া থাপিন্, তা পল আ সন্ 

আ ন্াি DP-হি এি জন্য ন্াি ন্সথভুক্ত িিপত অ্ন্ুপিাধ জান্াপত সিংবা 
https://eservices.nsdl.com/-এ সগপয় অ্ন্লাইপন্ সন্পজই ন্াি ন্সথভুক্ত িিপত  াপিন্। 
অ্যািাউন্টধািীপেি এই িুসবধাটি িম্পূণে সবন্ািূপলয হেওয়া  য়।   

 

 

  NSDLবমাবাইল অ্যাি 

NSDL সিিযাট অ্যািাউন্টধািীপেি জন্য এিটি অ্তযন্ত েিিািী হিাবাইল অ্যা  গঠন্ 

িপিপে। আ সন্ এটি গুগল হপ্ল্ েি সিংবা অ্যা  হোি হথপি িাউন্পলাি িিপত  াপিন্। 
এিটি এিি িাইন্-ইন্-এি িাধযপি বযালাি হেখপত আি অ্ন্লাইন্-এ NSDL e-Voting 

সিপেি হেখপত এই অ্যা টি বযব াি িিা যাপব।  অ্যািাউন্টধািীিা অ্যা টি সবন্ািূপলয 
 াপবন্।  

 

 

 

 

ই-বভাটিং 
 

NSDL তবেযুসতন্ হভাটিং (ই-হভাটিং) প্ল্াটফিে প্রপতযি অ্ংশীোিপি সিটিংপয় প্রতযে ভাপব 

উ সস্থত ন্া হথপিও অ্ন্লাইপন্ হভাটোপন্ি অ্সধিাি প্রোন্ িপি। ই-হভাটিং  সিপেবা NSDL 

হিাবাইল অ্যা  ি  Speed-e-এি িপে িংযুক্ত িিা  পয়পে। সবশপে জান্পত হেখুন্ 

https://www.evoting.nsdl.com/। 

 

 

 

https://eservices.nsdl.com/
https://www.evoting.nsdl.com/
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NSDL-এর অ্নযানয িরকারী িজরয়েবা 
 

NSDL কনয়সাজলয়িয়টি অ্যাকাউন্ট বেটয়মন্ট 

NSDL প্রপতযি সিিযাট অ্যািাউন্টধািীপি তাি সিিযাট অ্যািাউন্ট (গুসল) আি সিউিুয়াল 

ফান্ড সবসন্পয়াপগি জন্য হেটপিন্ট অ্ব অ্যািাউন্ট ফপিে িন্পিাসলপিপটি অ্যািাউন্ট হেটপিন্ট 

(CAS)  াঠায়। প্রথি অ্যািাউন্টধািীি PAN-এি উ ি সভসত্ত িপি হ াসল্ডংগুসলপি হযাগ 

িিা  পয়পে। 

 

a. এই িাপিি িপধয যখন্ই আ ন্াি অ্যািাউন্ট হথপি হিাপন্া হলন্পেন্  পব তখন্ই এই 

হেটপিন্ট বা সববৃসতটি  াঠাপন্া  পব। আ সন্ যসে ইপিইল আইসি আি আ ন্াি DP-হি 

িম্মসত সেপয় থাপিন্, তা পল আ ন্াি িাপে ইপিইপলি িাধযপি হেটপিন্ট  াঠাপন্া  পব।   
 

b. হেটপিন্ট আ ন্াি প্রসতটি সবসন্পয়াপগি োি, হিাট হ াটে পফাসলও িূলয আি হিাপন্া এিটি 

হিয়াপে হিাট হ াটে পফাসলও িূপলযি বেপলি হিখাসিত্রও হেখায়।  
 

c. আ ন্াি KYC আ  টু হিট আপে সিন্া, আ ন্াি সিউিুয়াল ফান্ড হফাসলওপত ইপিইল 

আইসি আি হিাবাইল ন্াম্বাি উপেখ িিা আপে সি ন্া ইতযাসে অ্ন্যান্য সববিণও হেখায়। 
আ সন্ যসে হিাপন্া অ্িািঞ্জিযতা লেয িপিন্ সিংবা আ পিপটি প্রপয়াজ হবাধ িপিন্, 

আ সন্ সিউিুয়াল ফান্ড িংস্থা সিংবা তাপেি হিসজিাপিি িপে হযাগাপযাগ িিপত 

 াপিন্।  
 

d. হেটপিন্ট ন্া হ পল অ্থবা হেটপিপন্ট আ সন্ হিাপন্া অ্িািঞ্জিযতা লেয িিপল, েয়া 
িপি অ্সবলপম্ব সন্পজি DP-ি িপে হযাগাপযাগ িরুন্ সিংবা এখাপন্ ইপিইল িরুন্ 

NSDL-CASfeedback@nsdl.co.in। 
 

আ ন্াপি আ ন্াি িবিটি সিিযাট অ্যািাউন্ট আি সিউিুয়াল ফান্ড হফাসলওপত ঘটা প্রসতটি 

সবসন্পয়াপগি হেটপিন্ট স সিওি আি হিাসজং বযালাি হেপখ সন্পত  পব।  
 

NSDL https://nsdlcas.nsdl.com/ এ NSDL সিিযাট অ্যািাউন্টধািীপেি ইপিইপলি (e-

CAS) িাধযপি NSDL হথপি CAS  াওয়াি জন্য িিািসি NSDL-হি ইপিইল আইসি 

হেওয়াি জন্য এিটি অ্ন্লাইন্ িুসবধা িালু িপিপে। e-CAS  াওয়াি জন্য ইপিইল আইসিি 

বেপলি জন্যও এই িুসবধাটিি বযব াি িিা হযপত  াপি।   

mailto:NSDL-CASfeedback@nsdl.co.in
https://nsdlcas.nsdl.com/
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SMS অ্যালাটে  সুজবধা 
 

1. SMS অ্যালাটে  িুসবধাটি িী? 

 

NSDL সিিযাট অ্যািাউন্ট হ াল্ডািপেি সিিযাট অ্যািাউপন্ট ন্সথভূক্ত হিাবাইল ন্ম্বপি SMS 

 াঠিপয় সেপয় তাপেি অ্যািাউপন্ট ঘটা জরুিী আসথেি হলন্পেপন্ি সবেপয় ওয়াসিব ল থািপত 

িা াযয িপি। NSDL হযপ তু িিািসি িতিে তাগুসল  াঠায়, তািা সিিযাট অ্যািাউপন্টি 

প্রিৃত অ্বস্থাটিই জান্ায়। সিিযাট অ্যািাউন্ট হ াল্ডািপেি এই িুসবধাটি িম্পূণে রূপ  সবন্ািূপলয 
হেওয়া  য়।  

 

 

2. আসি সিভাপব SMS অ্যালাটে  িুসবধাি জন্য ন্াি ন্সথভূক্ত িিব? 

 

আ সন্ যসে িুসবধাটি ইসতিপধযই বযব াি ন্া িপি থাপিন্, তা পল আ সন্ আ ন্াি DP-ি 

িাপে সন্পজি হিাবাইল ন্ম্বি উপেখ িপি এিটি সলসখত অ্ন্ুপিাধ জিা সেপত  াপিন্। আ ন্াি 

হিাবাইল ন্ম্বিটি এিবাি িফল ভাপব হিিিে   পল হগপল আি SMS িতিে তা  াওয়াি জন্য 
SMS ফ্ল্যাগ  াওয়াি জন্য আ ন্াি DP সিপ াসজটসি সিপেপি সবিল্পটি িসক্রয় িপি সেপলই 

আ সন্ িতিে  বাতে া হ পত শুরু িিপবন্।  
 

হয িিস্ত অ্যািাউন্টধািী DP-ি িাপে সন্পজপেি হিাবাইল ন্ম্বি ন্সথভূক্ত িিপত িান্, সিন্তু 

এই িুপযাগটি হ পত িান্ ন্া, তািা DPহি SMS ফ্ল্যাগটি সন্সিয় িিপত বলপত  াপিন্, তপব হি 

হেপত্র অ্যািাউন্টগুসল হযন্  াওয়াি অ্ব অ্যাটসন্ে িািা  সিিাসলত ন্া  য় আি িূল িাসভে ি 

সিিযাট অ্যািাউন্ট ন্া  য়।  
 

 

3. হিান্ ট্রািঅ্যািশন্গুসলি জন্য SMS িতিে তা বাতে া  াঠাপন্া  পব? 

 

আ সন্ এগুসলি জন্য NSDL-এি িাে হথপি িিািসি SMS  াপবন্ - 

 

a. িিল হিসবট ট্রািফাি 

b. িাব-সিসভশন্ আি হবান্াপিি হক্রসিট, 

c. বযথে ট্রািঅ্যািশন্  

d. অ্সতসিক্ত বপিয়া সন্পেেশ  

e. হিাবাইল ন্ম্বপিি বেল  

f. ঠিিান্া বেল 
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g. সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্পটি হিসবট  

h.  াওয়াি অ্ব অ্যাটসন্েি হিসজপিশন্ আি সি-হিসজপিশন্ 

i. ন্সিন্ীি ন্াপিি বেল, বাসতলিিণ / তুপল হেওয়া  
j. বন্ধিীি িূিণা, সন্সিতিিণ আি আহ্বান্ (বন্ধিধািীপি)  

k. হটন্ডাি অ্ফাি সন্পেে পশি হেপত্র ব্লসিং অ্ফ আি হশয়াপিি হিসবট।    
 

সিপ াসজটসি সিপেপি ঠিিান্া,  াওয়াি অ্ব অ্যাটসন্েি হিসজপিশন্ আি সি-হিসজপিশপন্ি 

হেপত্র, অ্যািাউন্ট হ াল্ডাি এই িুসবধা লাপভি জন্য ন্সথভূক্ত সি ন্া সন্সবেপশপে তাি ন্সথভূক্ত 

িিা হিাবাইল ন্ম্বপি SMS িতিে তা বাতে া  াঠাপব।  
 

4. আিাপি SMS িতিে তা িুসবধাটিি জন্য হিন্ ন্সথভূক্ত িিপত  পব? 

 

সিিযাট অ্যািাউন্ট হথপি বহু গুরুত্ব ূণে আসথেি হলন্পেপন্ি সবেপয় NSDL িিািসি ন্সথভূক্ত 

িিা হিাবাইল ন্ম্বপি হিপিজ  াঠায়। এটি  ল আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্টি সন্িা ত্তাি 

এিটি িাযেিি  যেপবেণিূলি  দ্ধসত। 
 

 

5. এই িুসবধাটি লাভ িিাি জন্য িত িাজে  সেপত  পব? 

 

অ্যািাউন্ট হ াল্ডািপি এই িুসবধাটি হেওয়াি জন্য DP-ি উ পি NSDL-এি তিফ হথপি হিান্ িাজে  
হন্ওয়া  য় ন্া।  
 

 

6. আসি সিিযাট অ্যািাউন্ট হখালাি িিপয় আিাি DP-হি আিাি হিাবাইল ন্ম্বিটি 

জাসন্পয়সেলাি। এই িুসবধাটি হ পত হগপল সি আিাপি আবািও ন্াি ন্সথভুক্ত িিপত 

 পব?  

 

আ সন্ যসে SMS িতিে তা বাতে া ন্া  ান্, তা পল আ ন্াপি SMS অ্যালাটে  ফ্ল্যাগ িাযেিি 

িিপত বপল DP-ি িাপে অ্ন্ুপিাধ জান্াপত  পব। শুধুিাত্র হিাবাইল ন্ম্বি হেওয়াটাই এপেপত্র 

যপথষ্ট ন্য়।   
 

7. আসি আিাি হিাবাইল ন্ম্বি বেল িিপল িী িিপত  পব? 

 

আ সন্ সন্পজি হিাবাইল ন্ম্বি বেল িিপল, আ ন্াপি সন্পজি DP–ি িাপে সলসখত ভাপব 

ন্তুন্ হিাবাইল ন্ম্বিটি জান্াপত  পব। সিপ াসজটসি সিপেপি DP ন্ম্বিটি বেপল সেপল, আ সন্ 
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সন্পজি  ুপিাপন্া আি ন্তুন্ উভয় ন্ম্বপিই এই সবস্ময়পয় এিটি হিপিজ  াপবন্। আ সন্ 

হিাবাইল ন্ম্বি বেল িিাি িথা ভাবপল, আ সন্ হিাবাইল ন্ম্বি হ াপটে সবসলটিি সবেয়টি 

সবপবিন্া িিপত  াপিন্, যাপত আ সন্ িাসভে ি হপ্রাভাইিাি বেল িিপলও আ ন্াি বতে িান্ 

হিাবাইল ন্ম্বিটি এিই থািপব।  
 

 

8. SMS অ্যালাটে  িুসবধাটিপত ন্াি ন্সথভুক্ত িিাটা সি বাধযতািূলি? 

 

ন্া, হবসিি িাসভে ি সিিযাট অ্যািাউন্টধািী এবং  াওয়াি অ্ব অ্যাটসন্ে িািা  সিিাসলত 

অ্যািাউন্টধািীিা োড়া, এই িুসবধাটি বাধযতািূলি ন্য়, তপব এটিপি উচ্চিাত্রায় িু াসিশ িিা 
 পচ্ছ। িতিে  বাতে াগুসল িিািসি সিপ াসজটসিপত  াঠাপন্া  য় বপল, আ সন্ অ্যািাউন্টগুসলপত 

গুরুত্ব ূণে হলন্পেন্গুসলি অ্বস্থান্ িম্পপিে  জান্পত আি প্রপয়াজন্ িত বযবস্থা গ্র ণ িিপত  াপিন্।  
 

 

  জিমযাট অ্যাকাউয়ন্ট জমউচুোল ফান্ড ধারণ করা  
 

হযিপন্া অ্যাপিট িযাপন্জপিন্ট িংস্থা িািা জাসি িিা সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসল অ্ন্যান্য 
হযপিাপন্া প্রিাি সিকুযসিটিি িতই সিিযাট অ্যািাউপন্ট ধািণ িিা যাপব। এটি আ ন্াি িিল 

সবসন্পয়াগপি এিটি স্থাপন্  যেপবেণ িিপত িা াযয িপি। সিিযাট অ্যািাউন্টধািীিা NFO / 

SIP-ি জন্য আপবেন্ িিপত  াপিন্ আি সিিযাট অ্যািাউপন্ট িিািসি হক্রসিপটি অ্ন্ুপিাধ 

জান্াপত  াপিন্।  
 

 

 

1. সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসলি (হেটপিন্ট অ্ব অ্যািাউন্ট িািা সন্পবসেত) সিিযট ফপিে 
িন্ভািশান্ বা রূ ান্তিপণি অ্থে িী? 

 

আ সন্ সিউিুয়াল ফান্ডগুসলপি িাগজ পত্র সন্পয় থাপিন্, যা হেটপিন্ট অ্ব অ্যািাউন্ট (SOA) 

িািা সন্পবসেত  পয় থাপি আি আ সন্ হিগুসলপি সিিযাট ফপিে হ পত িান্, তা পল আ সন্ 

আ ন্াি DP–ি িাপে সন্ধোসিত বয়াপন্ এিটি অ্ন্ুপিাধ জিা সেপয় তা িিপত হ পত  াপিন্। 
এপি বলা  য় সিউিুয়াল ফাপন্ডি সিিযাট ফপিে িন্ভািশান্ বা রূ ান্তিণ।  
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2. আিাি সিিযাট অ্যািাউন্ট ন্া থািপল, আিাি িী িিা উসিত? 

 

আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউন্ট ন্া থািপল আি আ সন্ আ ন্াি সিউিুয়াল ফান্ড 

সবসন্পয়াগগুসলপি সিিযাট ফপিে  সিবতে ন্ িিপত িাইপল, আ ন্াপি হযপিাপন্া NSDL DP-ি 

িপে এিটি সিিযাট অ্যািাউন্ট খুলপত  পব।  
 

 

3. সিিযাট ফপিে সিউিুয়াল ফান্ড থািাি িুসবধাগুসল িী? 

 

a. আ সন্ এিটি এিি িন্পিাসলপিপটি অ্যািাউন্ট হেটপিন্ট  াপবন্, হযখাপন্ সিউিুয়াল 

ফান্ড ইউসন্ট ি  সবসভন্ন সিকুযসিটিপত আ ন্াি িবিটি সবসন্পয়াপগি উপেখ থািপব। 
আ ন্াপি সিউিুয়াল ফান্ড িংস্থাগুসল হথপি  াওয়া সবসভন্ন হেটপিন্টগুসল হেখপত  পব।  

 

b. আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট উসেসখত  সিবসতে ত ঠিিান্া িংসিষ্ট িবিটি ইিুযিািী 
িংস্থা আি সিউিুয়াল ফান্ড িংস্থা / হিসজিাি অ্যান্ড ট্রািফাি এপজন্ট (RTA)-ি িপে 

ন্সথভুক্ত থাপি। তাই, তাপেি প্রপতযপিি িপে আলাো আলাো ভাপব হযাগাপযাগ িিাি 

প্রপয়াজন্  য় ন্া।   
 

c. IDeAS এবং NSDL হিাবাইল অ্যাপ ি িত িুসবধাগুসল বযব াি িপি, আ সন্ অ্তযন্ত 

দ্রুত আি িাযেিি উ াপয় হলন্পেন্গুসল যািাই িিপত  ািপবন্।  
 

d. আ সন্ আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউন্ট হথপি সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্পটি হিসবট সবেয়ি 

SMS অ্যালাটে   াপবন্।  
 

e. আ সন্ SPEED-e িুসবধায় িাবস্ক্রাইব িপি অ্ন্লাইন্ সিসিম্পশপন্ি সবিল্পও হবপে 

সন্পত  াপিন্।  
 

4. সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসলপি (হেটপিন্ট অ্ব অ্যািাউন্ট িািা সন্পবসেত) য়া ন্াি 

সিিযাট অ্যািাউপন্ট রূ ান্তিপণি প্রসক্রয়া িী? 

 

আ ন্াপি হেটপিন্ট অ্ব অ্যািাউন্ট ি  এিটি িম্পূণে রূপ   ুিণ িিা িন্ভািশান্ 

সিপিাপয়ে ফিে (CRF) সন্পজি DP-হি সেপত  পব। প্রপয়াজন্ীয় সন্িীোি  ি, আ ন্াি DP 

আ ন্াি অ্ন্ুপিাধটিপি িংসিষ্ট AMC / তাি হিসজিািপি  াঠিপয় হেপব। AMC / 

হিসজিাপিি িাে হথপি সন্িয়তা  াওয়াি  ি, সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসল আ ন্াি 

সিিযাট অ্যািাউপন্ট হক্রসিট িিা  পব।  



 

 

51 
 

 

5. অ্ন্াবািী ভািতীপয়িা (NRI) সি NRI হেটাপিি আওতাধীন্ সিউিুয়াল ফান্ড 

ইউসন্টগুসলপি সিিযাট ফপিে বেল িিপত  ািপবন্? 

 

 যাুঁ, NRI হেটাপিি আওতায় সিিযাট হখালা  পল তা িিা যাপব।  
 

6. আসি েি এক্সপিঞ্জ প্ল্াটফপিেি িাধযপি সিউিুয়াল ফাপন্ডি জন্য সিভাপব িাবস্ক্রাইব িিব? 

 
আ ন্াপি শুধু প্রপয়াজন্  সিিাণ ি  আ ন্াি েিপিািাপিি িাপে িাবসস্ক্র শন্ সন্পেেশ সেপত 

 পব। আ ন্াি হিািাি েি এক্সপিপঞ্জি প্ল্াটফপিে অ্ন্ুপিাধটি প্রপবশ িিাপবন্। হ আউট সেবপি 

AMC / হিসজিাপিি িাে হথপি ইউসন্ট  াওয়াি  ি, আ ন্াি হিািাি / সিয়াসিং 
িপ োপিশন্ আ ন্াি  েপেি সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসলপি আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট 

হক্রসিট িিাি বযবস্থা িিপব।  
 

7. আসি আিাি সিিযাট অ্যািাউপন্ট িাখা সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসলপি সিভাপব সিসিি 

িিব? 

 

আ সন্ আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট িাখা সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসলপি আ ন্াি DP 

সিংবা েিপিািাপিি িাধযপি সিসেি িিপত  াপিন্।  
 

8. আিাি DP-ি িাধযপি আিাি সিিযাট অ্যািাউপন্ট িাখা সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসলপি 

সিসিি িিাি  দ্ধসত িী? 

 

আ ন্াপি আ ন্াি DP-ি িাপে এিটি িম্পূণে রূপ   ূিণ িিা সিসিম্পশন্ ফিে (RF) জিা 
সেপত  পব। প্রপয়াজন্ীয় যািাইপয়ি  ি, আ ন্াি DP আ ন্াি অ্ন্ুপিাধটিপি িংসিষ্ট AMC / 

হিসজিািপি  াঠিপয় হেপব। প্রপয়াজন্ীয় সন্িীেপণি  ি, হফিত  াওয়া  সিিাণটি িিািসি 

AMC / হিসজিাি িািা আ ন্াি সলঙ্ক িিা বযাপঙ্ক হক্রসিট িপি হেওয়া  পব। আ সন্ 

আ ন্াি DP –ি িাপে সন্সেেষ্ট  সিিাপণ অ্থবা িবিটি ইউসন্পটি সিংবা আ ন্াি  েপেি 

 সিিাণ হফিত  াওয়াি অ্ন্ুপিাধ জান্াপত  াপিন্।  
 

9. েিপিািাপিি িাধযপি সিিযাট অ্যািাউপন্ট িাখা সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসল সিসিি 

িিাি  দ্ধসতটি িী? 

 

আ ন্াপি আ ন্াি েিপিািািপি এিটি সিসিম্পশন্ অ্িে াি সেপত  পব। তাি িপে, আ ন্াপি 

আ ন্াি DP-ি িাপে হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সি  জিা সেপত  পব সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসলপি 
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NSE সিয়াসিং সলসিপটি / ইসন্ডয়ান্ সিয়াসিং িপ োপিশন্ সলসিপটপিি সন্ধোসিত CM Pool 

অ্যািাউপন্ট  াঠিপয় হেওয়াি জন্য।  
 

10. আসি সি এিটি সিিযাট অ্যািাউন্ট হথপি অ্ন্য সিিযট অ্যািাউপন্ট সিউিুয়াল ফান্ড 

ইউসন্ট  স্তান্তি িিপত  ািব? 

 

 যাুঁ। আ সন্ আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউন্ট হথপি হিাপন্া িািণ বশত লি-ইন্ হেটাপিি 

আওতাধীন্ সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসল োড়া আ ন্াি  েপেি হয হিাপন্া সিিযাট 

অ্যািাউপন্ট (এিই অ্থবা সভন্ন DP / সিপ াসজটসিপত িাখ) সিউিুয়াল ফান্ড ইউসন্টগুসল 

 স্তান্তি িিপত  ািপবন্।    
 

  জিমযাট অ্যাকাউয়ন্টে্ র  িয়িট/ বিল  
হিাপন্া সিিযাট অ্যািাউন্ট হখালা থািপল, এিন্  সিসস্থসত ততিী  পত  াপি হযখাপন্ অ্যািাউন্ট 

হখালাি আপবেন্ পত্র প্রেত্ত তথযগুসল বেপল হযপত  াপি। হযিন্ ধিা যাি – 

 

a. অ্যািাউন্টধািীি ন্াি  

b. অ্যািাউন্টধািীি ঠিিান্া  
c. বযাঙ্ক অ্যািাউপন্টি সববিণ  

d. ন্সিন্ী সিংবা  াওয়াি অ্ব অ্যাটসন্ে 
e. অ্যািাউন্টধািীি স্বােি  

f. ইপিইল আইসি 

g. হটসলপফান্ / হিাবাইল ন্ম্বি  

 

এই ধিপণি  সিসস্থসতপত, অ্যািাউন্টধািীপি সন্পজি DP–হি  সিবসতে ত তথয জান্াপত  পব 

যাপত সিপ াসজটসিি হিিিে  আ পিট িিা যায় আি  সিপেবা হযন্ বয ত ন্া  য়। 
অ্যািাউন্টধািীপি DP-ি িাপে এিটি িম্পূণে রূপ  স্বােসিত অ্ন্ুপিাধ আি প্রপয়াজন্ীয় 

ি ায়ি ন্সথ ত্র জিা সেপত  পব। 
 

1. অ্যািাউন্ট হখালাি  ি সি অ্যািাউন্টধািীি ন্াি বেল িিা যাপব? 

 যাুঁ, সিিযাট অ্যািাউন্ট হখালাি  ি সিিযাট অ্যািাউপন্ট অ্যািাউন্টধািীি ন্াি বেল িিা 
যাপব। িী ধিপণি  সিবসতে ন্ তাি উ ি সভসত্ত িপি সলসখত অ্ন্ুপিাপধি িপে িপে ি ায়ি 

ন্সথ পত্রিও প্রপয়াজন্  পব। যসে DP-ি িািা হিটাএসন্ট্র্ি িিপয় হিাপন্া ভুল-ভ্রাসন্ত  পয় থাপি, 

তা পল ি ায়ি ন্সথ ত্র োড়াই িংসিষ্ট অ্যািাউন্টধািীি অ্ন্ুপিাপধ হিাপন্া অ্থবা DP স্বয়ং 
প্রবৃত্ত  পয় হিটি শুধপি সন্পত  াপিন্।   
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a. িািান্য ভুলভ্রাসন্তি হেপত্র (হযিন্ বান্ান্ ভুল, ন্াপিি আেযেপিি িংসেিায়ন্ সিংবা 
সবসৃ্তসতপত গলে), PAN িািে ,  ািপ াটে , হভাটাি  সিিয় ত্র, আধাি িািে , ড্রাইসভং 
লাইপিি, NREGA িাপিে ি িত িঠিি ন্াি িপয়পে এিিি  সিিয় পত্রি হযপিাপন্াটিি 

স্বপ্রতযসয়ত প্রসতসলস  লাগপব। অ্যািাউন্টধািীপি এই সবেয়টিও সন্সিত িিপত  পব হয 

ন্াপিি  সিবতে ন্ সববাপ ি, সববা -সবপচ্ছপেি, আোলপতি সন্পেে পশি িত িািপণ  য়সন্। 
হিাপন্া বযসক্ত যসে িংখযাতপেি িত িািপণ সন্পজি ন্াপিি বান্ান্ বেল িপিন্, তা পল 

তাপি ন্াপিি ভ্রাসন্ত স পিপব ন্য়, বিং ন্াপিি  সিবতে ন্ স পিপব সবপবিন্া িিা  পব।   
 

b. ন্াপিি  সিবতে ন্ অ্থবা িংপশাধপন্ি অ্ন্যান্য হেপত্র, ন্ীম্নসলসখত ন্সথগুসলি প্রপয়াজন্  পব 

– 

 

সববাপ ি িািপণ ন্াপিি  সিবতে ন্ সববা  োড়া অ্ন্যান্য িািপণ ন্াপিি  সিবতে ন্ 

সববাপ ি শংিা ত্র সিংবা  ািপ াপটে ি 

প্রসতসলস  হযখাপন্ স্বািীি ন্াি অ্থবা 
িিিািী হগপজপট ন্াপিি  সিবতে ন্ প্রিাসশত 

িপয়পে।  

িিিািী হগপজপট ন্াি  সিবতে পন্ি প্রিাশ।  

 

িণোটি এবং  াঞ্জাপব বিবািিািীপেি জন্য, হযখাপন্ িিিািী হগপজপট ন্াপিি  সিবতে ন্ 

প্রিাসশত ন্াও থািপত  াপি, হিখাপন্ ন্ীপিি ন্সথগুসল হেওয়া হযপত  াপি – 

 

a. হন্াটাসি  াবসলপিি িািপন্ প্রিাশ িিা শ থ িিা এসফপিসভট / প্রথি হেসণি িযাসজপিট 

/ ন্াি  সিবতে পন্ি িািণ এবং িম্পূণে ঠিিান্া উপেখ িিা এসক্সসিউটিভ িযাসজপিট।  
 

b. এিটি স্থান্ীয় ও এিটি জাতীয় িংবাে পত্র প্রিাসশত ন্সথ।  
 

c.  সিবসতে ত ন্াি ি   সিিয় প্রিাণ ত্র এবং ঠিিান্াি প্রিাণ ত্র।  
 

অ্যািাউন্টধািীপেি, যািাইিিপণি জন্য উ পি উসেসখত িূল ন্সথগুসল ি  হিগুসলি এিটি 

স্বপ্রতযসয়ত প্রসতসলস  জিা সেপত  পব।  
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2. আসি সি সিিযাট অ্যািাউপন্ট ন্সথভুক্ত আিাি বযাঙ্ক অ্যািাউপন্টি সববিপণি বেল 

িিপত  াসি? 

 

 যাুঁ। আ সন্ আ ন্াি DP-ি িাপে এিটি সলসখত অ্ন্ুপিাধ জিা সেপয় আ ন্াি সিিযাট 

অ্যািাউপন্ট ন্সথভুক্ত বযাঙ্ক অ্যািাউপন্টি সববিপণি বেল িিপত  াপিন্। আ ন্াপি আ ন্াি 

ন্তুন্ বযাঙ্ক অ্যািাউপন্টি ি ায়ি ন্সথ ত্রও জিা সেপত  পব। হযিন্, আ ন্াি ন্াি, বযাঙ্ক 

অ্যািাউন্ট ন্ম্বি, বযাপঙ্কি ন্াি, MICR হিাি এবং IFSC থািা  ািবুি সিংবা অ্যািাউন্ট 

হেটপিন্ট সিংবা বাসতল হিি।   
 

3. আিাি ঠিিান্া বেল  পল িী িিব? আিাপি সি প্রসতটি িংস্থাপি  ৃথি  ৃথি ভাপব সলপখ 

জান্াপত  পব? 

আ ন্াি ঠিিান্া  সিবসতে ত  পল, আ ন্াপি আ ন্াি DP-হি ন্তুন্ ঠিিান্া জান্াপত  পব। 
আ ন্াি DP যখন্ সিপ াসজটসি সিপেপি ন্তুন্ ঠিিান্াটি প্রপবশ িিপবন্, তখন্ হিটি সন্পজ 

হথপিই আ ন্াি হন্ওয়া হশয়াি / ইউসন্ট ইতযাসেি িংস্থাগুসলি িাপে হ ৌুঁপে যাপব।   
 

4. আসি আিাি DP-ি িপে সিভাপব আিাি ঠিিান্া বেল িিব? 

 

আ সন্ আ ন্াি DP-ি িাপে এিটি সলসখত অ্ন্ুপিাধ জিা সেপয় সিপ াসজটসি সিপেপি সন্পজি 

ঠিিান্া বেল িিপত  াপিন্। অ্যািাউন্টটি হযৌথ  পল এই ধিপণি অ্ন্ুপিাপধ হযৌথ হ াল্ডািপেি 

িিপলি স্বােি লাগপব। অ্ন্ুপিাপধি িপে সন্পিি ন্সথগুসলও সেপত  পব - 

 

a. সিিযাট অ্যািাউপন্টি িাম্প্রসতিতি হলন্পেপন্ি হেটপিন্ট (গ্রা ি বযসক্তগত ভাপব DP–

হত হগপল এি প্রপয়াজন্ হন্ই)। 
 

b. PAN িািে ,  ািপ াটে , হভাটাি  সিিয় ত্র, আধাি িািে , ড্রাইসভং লাইপিি, NREGA 

িাপিে ি িত  সিিয় পত্রি হযপিাপন্াটিি স্বপ্রতযসয়ত প্রসতসলস । 
 

c.  ািপ াটে , হভাটাি  সিিয় ত্র, আধাি িািে , ড্রাইসভং লাইপিপিি িত ন্তুন্ ঠিিান্াি 

প্রিাণ পত্রি স্বপ্রতযসয়ত প্রসতসলস ।  
 

আ ন্াপি আ ন্াি DP িািা প্রসতসলস গুসলি যািাই িিাি জন্য িূল ন্সথগুসলপিও হেখাপত 

 পব। অ্ংশগ্র ণিািীি িিীপেি উ সস্থসতপত আ ন্াপি অ্থবা আ ন্াি অ্ন্ুপিাসেত 

প্রসতসন্সধপি আপবেন্ পত্র আবািও স্বােি িিপত  পব। সিপ াসজটসি সিপেপি ঠিিান্া বেপলি 
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অ্ন্ুপিাধটি এিবাি সন্ষ্পন্ন  পল, NSDL অ্যািাউন্টধািীপি DP হথপি িূিণা ি  আ পিট 

িম্পপিে  জাসন্পয় অ্যািাউন্টপ াল্ডাি (হেি) এিটি ইপিইল িিপব।  
 

জিমযট অ্যাকাউয়ন্ট কয়িোয়রট সুজবধা লাভ করা 
 

1. হিিিে  তাসিপখি গুরুত্ব িী? 

 

হিিিে  তাসিখ  ল হযপিাপন্া প্রিাপিি িপ োপিট িুসবধাি বন্টপন্ি উপদ্দপশয হিাপন্া িংস্থাি 

তাি হশয়ািপ াল্ডািপেি তাসলিাি িথা সবপবিন্া িিপত িাটঅ্ফ সেবপিি তাসিখ। যসে 

িংস্থাি হশয়ািপ াল্ডািপেি তাসলিায় আ ন্াি ন্াি ‘হিিিে  তাসিপখ’ প্রিাসশত  য় তা পল 

িংস্থাি হঘােণা িিা িুসবধাগুসল আ সন্ লাভ িিপত  ািপবন্। তাই, আ ন্াি হিন্া 
সিকুযসিটিগুসল হযন্ হিিিে  তাসিপখি  ূপবেই আ ন্াি হিািাি আ ন্াি অ্যািাউপন্ট হ াুঁপে হেন্ 

তা সন্সিত িিপত  পব।  
 

2. আসি সিভাপব আিাি সিসভপিন্ট / িুে সিংবা অ্ন্যান্য ন্গে প্রাসিগুসল হ পত  াসি? 

 

িংসিষ্ট িংস্থাি িাপে NSDL–ি িাে হথপি হিিিে  িিা তাসিখ হথপি িুসবধাপভাগী হ াল্ডাপিি 

এবং তাি হ াসল্ডংপয়ি যাবতীয় সববিণ থাপি। িংস্থা িিািসি সিিযাট অ্যািাউন্টধািীি সলঙ্ক 

িিা বযাঙ্ক অ্যািাউপন্ট হক্রসিট িপি হেয়।  
 

3. আসি যসে সিিযাট ফপিে হশয়াি িাসখ তা পল আসি হবান্াি হশয়াি সিভাপব হ পত  াসি? 

 

িংসিষ্ট িংস্থাি িাপে NSDL–ি িাে হথপি হিিিে  িিা তাসিখ হথপি িুসবধাপভাগী 
হ াল্ডাপিি এবং তাি হ াসল্ডংপয়ি যাবতীয় সববিণ থাপি। আ ন্াি জন্য িাখা হশয়াপিি 

িংখযা িংস্থা / তাি RTA িািা আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউপন্ট হক্রসিট িিা  য়।  
 

4. আিাি সিিযাট অ্যািাউপন্টি িপে থািা হবান্াি / অ্সধিািগুসল িঠিি সি ন্া তা 
সিভাপব সন্সিত িিব?  

 

ইিুযিািী িংস্থা / হবান্াি/ অ্সধিািগুসলি জন্য তাি RTA সবেয়ি এিটি  িািশে বন্টন্ িপি 

থাপি। আ ন্াপি হেওয়া সিিযাট অ্যািাউন্ট হেটপিপন্টও হিটি সিসলপয় হেপখ সন্ন্।  িািপশে হেখাপন্া 
 সিিাণ এবং অ্যািাউন্ট হেটপিন্ট এি  ওয়াি িথা।  
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  NSDL িজরয়েবার চািে সমূহ 
1. অ্যািাউন্ট হখালাি এবং সিপ াসজটসি িংক্রান্ত হলন্পেপন্ি িাজে  িত? 

  

NSDL DP-ি িাে হথপি িাজে  হন্য়, সিিযাট অ্যািাউন্টধািীপেি িাে হথপি ন্য়। DP-হেি 

িাে হথপি NSDL –এি হন্ওয়া িাজে  সন্ধোসিত। NSDL –এি িাপজে ি সবশে সববিণ এখাপন্ 

হেখা যাপব https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository- participants.php। 
 

DP তাি গ্রা িপেি িাে হথপি  সিপেবা প্রোপন্ি সবসন্িপয় িাজে  সন্পয় থাপি। DP-ি আ ন্াি িাে 

হথপি সবসভন্ন  সিপেবাি বেপল হন্ওয়া িাজে গুসল অ্যািাউন্ট হখালাি িিপয় আ ন্াপি হেওয়া 
‘টযাসিফ শীপট’ উপেখ িিা িপয়পে। আ ন্াপি ভসবেযপতি বযব াপথে হিটিি এিটি প্রসতসলস  িাখপত 

 পব। আ ন্াি DP িাইপল আ ন্াপি 30 সেপন্ি হন্াটিপশ িাজে গুসল বেল িিপত  াপি।   
 

 

1. DIS-এ সন্ষ্পসত্তি তাসিখটি উপেখ ন্া িিাটা সি ঠিি? 

 

ন্া। আ ন্াি সন্ষ্পসত্তি তাসিখ োড়া DP-ি িাপে হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সি  

(DIS) জিা হেওয়া উসিত ন্য়। এটি  ল হিই তাসিখ হযসেন্ আ সন্ আ ন্াি 

অ্যািাউন্ট হথপি উসেসখত সিকুযসিটি ও  সিিাণ হিসবট হ াি বপল িান্। িাপিে ট 

ইিট্রািশপন্ি হেপত্র, এটিপি হ ইপন্ি তাসিপখি িপধয  পত  পব। অ্ফ-িাপিে ট 

হলন্পেপন্ি জন্য, এটি আ ন্াি  েেিত ভসবেযপতি হিাপন্া এিটি তাসিখ  পত 

 াপি।   
 

 

2. প্রসতটি হলন্পেপন্ি  ি DP আিাি অ্যািাউন্টটি আ পিট িপিপে সি ন্া তা 
িী িপি জান্ব? 

 

আ ন্াি অ্যািাউপন্ট িী ঘটপে তা জান্াবাি জন্য আ ন্াপি সন্য়সিত িিপয়ি 

বযবধাপন্ হলন্পেন্ ও বযালাি সবেয়ি অ্যািাউন্ট হেটপিন্ট  াঠাপন্া  পব। আ সন্ 

এইটাই SMS অ্যালাটে , IDeAS এবং হিাবাইল অ্যা  বযব াি িপি হেখপত  াপিন্।  
 

3. আসি িতসেন্  ি  ি আিাি সিিযাট অ্যািাউন্ট হেটাি  াব? 

 

সন্সেেষ্ট হিাপন্া িাপি (তত্রিাসিি) হলন্পেন্ িিা  পল NSDL প্রসত িাপি (BSDA 

https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository-participants.php
https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository-participants.php
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হ াল্ডািপেি জন্য তত্রিাসিি) এিটি িাসবেি অ্যািাউন্ট হেটপিন্ট  াঠিপয় থাপি। 
অ্যািাউপন্ট হিাপন্ািিি হলন্পেন্ িিা ন্া  পল, সিংবা ঐ বেপি বযালাি শূন্য  পয় 

হগপল, হিই ধিপণি গ্রা পিি িাপে বাৎিসিি হেটপিন্ট  াঠাপন্া  পয় থাপি।  

 

4. আিাি অ্যািাউন্ট হেটপিন্ট হিাপন্ািিি অ্িািঞ্জিয থািপল িী িিা উসিত? 

 

আ ন্াি অ্যািাউন্ট হেটপিন্ট হিাপন্ািিি অ্িািঞ্জিয থািপল, আ ন্াপি অ্সবলপম্ব 

আ ন্াি DP-হত হযাগাপযাগ িিপত  পব। DP স্তপি অ্িািঞ্জিযতাি িিাধান্ িিা 
ন্া হগপল, আ ন্াপি NSDL-এি িাপে হযপত  পব।  

 

5. আিাি অ্যািাউন্ট হেটপিন্ট হখায়া হগপল িী িিব? 

 

উসিগ্ন  ওয়াি হিাপন্া িািণ হন্ই। আ সন্ আপিা এিবাি আ ন্াি প্রপয়াজন্ীয় 

িিপয়ি অ্যািাউন্ট হেটপিন্ট হিপয় NSDL-এি িাপে অ্ন্ুপিাধ জান্াপত  াপিন্। 
আ সন্ e-CAS িুসবধা গ্র ণ িপি যাতায়াপতি িিপয় হেটপিন্টটি যাপত  াসিপয় ন্া 
যায় তা িুসন্সিত িিপত িাইপত  াপিন্। IDeAS এবং হিাবাইল অ্যাপ ি িত 

িুসবধাগুসলপত আ সন্ যখন্ ইচ্ছা অ্যািাউন্ট হেটপিন্ট হেখপত / িাউন্পলাি িিপত 

 াপিন্।  
 

6. অ্যািাউন্ট সিজ িপি হেওয়াি অ্থে িী? আসি এটা সিভাপব িিপত  াসি?  

 

অ্যািাউন্টধািীি িাে হথপি হিবলিাত্র এিটি তবধ সন্পেেশ  াওয়াি  পিই সিিযাট 

অ্যািাউপন্ট হলন্পেন্ িিা িম্ভব। এি িপেই, DP-ি সেি হথপি এিটি হিিাি 

হিিাি সিপেপিি িাধযপি সিপ াসজটসি িফটওয়যাপি তথয প্রপবশ িিা িম্ভব। তবুও, 

অ্যািাউপন্ট অ্বাসিত হলন্পেন্ হঠিাপত, সিিযাট অ্যািাউন্টধািী DP-হত এিটি 

সলসখত অ্ন্ুপিাধ হ শ িপি তাি সিিযাট অ্যািাউন্টটিপি সিজ িিপত  াপিন্। 
ন্ীম্নসলসখত প্রিাপিি সিজগুসল  াওয়া যায় - 

 

a. হিবলিাত্র হিসবপটি জন্য সিজ – এিটি সিিযাট অ্যািাউন্টধািী তাি DP –

হত এিটি সিপজি সন্পেেশ জিা সেপয় শুধুিাত্র হিসবপটি জন্য তাি অ্যািাউন্ট 

সিজ িিপত  াপিন্। তপব, সিপজি হিয়াপেি িিপয়, অ্যািাউন্টধািীি 

অ্ন্যান্য হযপিাপন্া িপ োপিট িাপজি ফপল  াওয়া হবান্াি সিংবা হক্রসিট 

 াওয়া অ্বযা ত থািপব।  
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b. হিসবট এবং হক্রসিপটি জন্য সিজ িিা – এিজন্ অ্যািাউন্টধািী হিসবট এবং 
হক্রসিট উভয় িািপণই সিজ িপি সেপত  াপিন্। অ্যািাউন্টধািী উন্সিজ 

িিাি সন্পেেশ ন্া হেওয়া  যেন্ত হিাপন্া হিই অ্যািাউপন্ট হিাপন্া হিসবট বা 
হক্রসিট িিা যাপব ন্া। এই িুসবধাটি েীঘেসেন্ ধপি অ্বযবহৃত থািা 
অ্যািাউন্টগুসলি হেপত্র িুসবধাজন্ি। হিসবট ও হক্রসিপটি জন্য অ্যািাউন্ট 

সিজ িপি সেপয়, তািা তাপেি অ্যািাউপন্ট অ্তযসধি হক্রসিট এড়াপত আি 

হিসবট প্রসতপিাধ িিপত  াপিন্।  
 

c. হিাপন্া অ্যািাউপন্ট সন্সেেষ্ট ISIN (গুসল) সিজ িিা – এিজন্ অ্যািাউন্টধািী 
িিগ্র অ্যািাউন্টপি সিজ ন্া িপি সন্সেেষ্ট এিটি ISIN (গুসল)-হি (সন্সেেষ্ট 

িংস্থাি সিকুযসিটি) ‘হিসবট’ সিংবা ‘হিসবট ও হক্রসিট’-এি জন্য সিজ িিপত 

 াপিন্। এই ধিপণি সিজ িুসবধা বযবহৃত  পল, হিাপন্া অ্যািাউপন্টি অ্ন্যান্য 
িব সিকুযসিটিপি হিসবট বা হক্রসিট িিা যাপব তপব সন্সেেষ্ট ISIN (গুসলি)-

এি অ্ধীপন্ থািা সিকুযসিটিগুসলপি যথাক্রপি ‘হিসবট’ ও ‘হিসবট ও হক্রসিট’-

এি জন্য সিজ িিা যাপব। গ্রা ি তাি সিিযাট অ্যািাউপন্ট  পড় থািা অ্ন্যান্য 
সিকুযসিটি বযব াি িিপত  ািপবন্ এবং শুধুিাত্র হিসবপটি জন্য সিজ  পয় 

যাওয়া হক্রসিটও ISIN-এ হ পত  ািপবন্।   
 

d. এিটি অ্যািাউপন্ট এিটি ISIN-এি অ্ধীপন্ সন্সেেষ্ট িংখযি সিকুযসিটি সিজ 

িিা। এিজন্ অ্যািাউন্টধািী হিাপন্া অ্যািাউপন্ট সন্সেেষ্ট সিকুযসিটিি সন্সেেষ্ট 

 সিিাণপি সিজ িিপত  াপিন্।  
 

7. আিাি DP হেউসলয়া  পয় হগপল বা িাজ বন্ধ িপি সেপল িী  পব? 

 

DP-ি হেউসলয়া  পয় যাওয়াি সিংবা িাজ বন্ধ িপি হেওয়াি িত সবিল ঘটন্াি হেপত্র, 

সিিযাট অ্যািাউন্টধাসিি স্বাথে িম্পূণে ভাপব িুিসেত িাখা  য়। এিিি  সিসস্থপত, আ ন্াপি 

আ ন্াি  েপেি অ্ন্য হিাপন্া DP-হত বযালাি  স্তান্তি িিাি বা হিগুসলপি 

সিপিপটসিয়ালাইজ িিাি সবিল্প হেওয়া  পব।  
 

8. NSDL হিটাগুসলপি সিপ াসজটসি সিপেপি িুিসেত িাখাি জন্য িী িী 
িতিে তা গ্র ণ িপি? 

 

হিটা িুিো ও হিটা িুিং সত  ল েিিািী এবং NSDL এগুসলপি িবোসধি 

অ্গ্রাসধিাি সেপয় থাপি। NSDL এই সবেপয় িপবোচ্চ িান্েন্ড হিপন্ িপল। DP-
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গুসলপিও গ্রা পিি হিটা ও অ্যাপিপটি সন্িা ত্তা িুসন্সিত িিাি লপেয হিিা 
অ্ন্ুশীলন্গুসল হিপন্ িলপত  য়।  

 

ন্ীপি NSDL-এি  ে হথপি এই বযবস্থাগুসল হন্ওয়া  পয়পে - 

 

a. DP স্তপি এবং সিপ াসজটসি স্তপি হিটাি তেসন্ি সভসত্তপত বযাি আপ ি িপঠাি 

প্রপয়াজন্ীয়তা।  
 

b. DP এবং সিপ াসজটসি উভপয়ি  ে হথপিই তেসন্ি সভসত্তপত স্থান্ীয় ভাপব আি 

েিূতি িাইপট বযািআ  িঞ্চয় িিা  য়।   
 

c. NSDL এিটি বযািআ  িাইট আি এিটি সিজাোি সিিভাসি িাইট 

িেণাপবেণ িপি যাপত হিাপন্া িিি বযাঘাপতি িপধযও িাজ অ্বযা ত থাপি।  
 

d. হিটা িািলাবাি আি িাইবাি িুিো  সিিাঠাপিাি সবেপয় সশল্পপেপত্রি হিিা 
অ্ন্ুশীলন্ হিপন্ িলা  য়।  

 

e. জটিল িিঞ্জাি, হযাগাপযাপগি বযবস্থা আি  সিপেবাগুসল সিপ াসজটসি 

 সিিাঠাপিা স পিপব বযবহৃত  য়।  
 

f. হ শাোি ও হযাগয সবপশেজ্ঞপেি িািা  সিিাসলত আটে  হিটা হিন্টাপি 

হিটাগুসল িসঞ্চত িাখা  য়।  
 

g. সবসভন্ন স্তপি লসজিযাল ও ফসজিযাল অ্যাপক্সি বযাসিয়াি গ্র ণ িিা  পয়পে।  
 

h. সিপ াসজটসি সিপেপি হিাপন্া জটিল হিটা প্রপবপশি হেপত্র হিিাি হিিাি 

সিপেি হিপন্ িলা  য়।  
 

i. NSDL ISO – 27001 িাটিে সফপিট (তথয সন্িা ত্তা বযবস্থা ন্াি জন্য) এবং 
ISO 22301:2012 িাটিে সফপিট (বযবিাসয়ি ধািাবাস িতা বযবস্থা  দ্ধসতি 

জন্য) অ্জে ন্ িপিপে, যাপত এই সশল্পপেপত্রি হিিা অ্ন্ুশীলন্গুসলি  ালপন্ি 

সবেয়টি সিসিত  য়। 
 

9. DP-গুসলি সন্ধোসিত প্রপয়াজন্গুসল হিপন্ িলাি সবেয়টি NSDL সিভাপব 

িুসন্সিত িপি?  
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িবিটি DP-হতই বেপি িি পে এিবাি NSDL সন্িীেণ িপি। এি িপে, তাপেি 

এিটি স্বাধীন্ এবং হযাগয অ্সিটাপিি প্রপয়াজন্  য় হয তাপেি সিপ াসজটসিি 

িাপজি অ্সিট িপি। এই ধিপণি অ্সিপটি সিপ াটে  NSDL-হি বেপি ে’ুবাি 

 াঠাপত  য়।  DP গুসলপি SEBI-ও সন্িীেণ িপি।  
 

10. NSDL সি হিাপন্া িিিািী িতৃে  ে িািা সন্য়সন্ত্রত  য়? 

 

NSDL, SEBI িািা এিটি সিকুযসিটি সিপ াসজটসি স পিপব িাজ িিাি িত িপি 

অ্ন্ুপিাসেত। NSDL-হি SEBI হিাম্পাসন্ সবেয়ি আইন্ ২০১৩ অ্ন্ুযায়ী অ্ন্যান্য 
প্রপযাজয অ্সিট ি  সন্য়সিত সন্িীেণ িপি থাপি।  

 

11. সিপ াসজটসি অ্ াপিশপন্ি জন্য সি হিাপন্া বীিা িভাি হন্ওয়া  য়? 

 

NSDL িবিটি DP-ি  ে হথপি বীিা িভাি িপি থাপি।  
 

 য়রা েথয  
না িাওো জিজভয়িন্ট / বশোয়রর িনয জরফান্ড িাবী করা 
 

হয হিাপন্া িািণবশত  ি ি িাত বেি ধপি বপিয়া সিংবা োবীসব ীন্ থািা 
সিসভপিন্ট ও হশয়ােসুলপি িংসিষ্ট িংস্থাি িাধযপি ইন্পভেি এিুপিশন্ অ্যান্ড 

হপ্রাপটিশন্ ফান্ড (IEPF) অ্পথাসিটিি িাপে  াঠাপন্া  পব। IEPF িতৃে  ে  ল 

এিটি েযািুটাসি িংস্থা যা িংস্থা সবেয়ি আইন্, ২০১৩-ি িংস্থাপন্ি অ্ধীপন্ গঠন্ 

িিা  পয়পে।  
 

বপিয়া সিসভপিন্ট এবং/অ্থবা োবী ন্া িিা হশয়াি  াওয়াি জন্য সবসন্পয়াগিািী 
সিংবা তাি অ্ন্ুপিাসেত প্রসতসন্সধপি IEPF িতৃে  পেি িাপে হিইি জিা সেপত  পব। 
হিইপিি যািাই িিাি  ি, িংস্থা IEPF িতৃে  েপি হিইি িুসন্সিত িপি, তাি পি 

োবীিািীি সলঙ্ক িিা বযাঙ্ক অ্যািাউপন্টি তবেযুসতন্ িাধযপি সিফান্ড  াঠাবাি 

বযবস্থা িিা  য়। হশয়াপিি জন্য হিইি িিা  পল, হিগুসল হিইপিি ফপিে সন্সেেষ্ট িপি 

হেওয়া সিিযাট অ্যািাউপন্ট হক্রসিট িিা  পব। প্রপয়াজন্ীয় িম্পূণে প্রসক্রয়া আি 

ন্সথগুসল ন্ীপিি  ন্ং হিখাসিপত্র হেওয়া  ল। এিটি অ্থেবপেে এিটি িংস্থাি জন্য 
এিজন্ আপবেন্িািী এিটিই হিইি ফাইল িিপত  ািপবন্। সবশপে জান্পত েয়া 
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িপি এখাপন্ হেখুন্ http://www.iepf.gov.in/। এটা হজপন্ িাখা জরুিী হয িব 

িংস্থাপি োবী ন্া িিা হশয়াি আি সিসভপিপন্টি সবশে সববিণ তাপেি ওপয়বিাইপট 

প্রিাশ িিপত  পব।  
 

 

 
 

হিখাসিত্র 8 

 

 

জসক্যযজরটির হস্তান্তরয়ণর িনয জিমযাট  বজশযক 

SEBI বাধযতািূলি িপিপে হয অ্সবলপম্ব িাযেিি এসপ্রল 1, 2019 তাসিখ হথপি 

তাসলিাভূক্ত িংস্থাগুসলি সিকুযসিটিি হযপিাপন্া  স্তান্তিণ হিবলিাত্র সিিযাট 

ফিিযাপটই  পব। অ্ন্য ভাপব বলপল বলা যাপব হয, আ সন্ যসে তাসলিাভূক্ত িংস্থাি 

হশয়াি সন্পয় থাপিন্ আি হিগুসল িাউপি  স্তান্তি িিপত িান্, তা পল এসপ্রল 1, 

2019 তাসিখ হথপি আ ন্াপি হিগুসলপি সিিযাট ফপিে বেপল িিপত  পব। এই 

হিইপিি  দ্ধসত 
 

ধা  1 

ফিে IEPF-5 

িাউন্পলাি 

িরুন্ 

www.iepf.gov.i

n 

ধা  2 

আ পলাি ফিে 
A. আ পলাি 

সলপঙ্ক ফিেটি 

জিা সেন্ 

‘অ্যািন্পলজপিন্ট’ 

ও SRN হিভ 

িরুন্ 

ধা  3 

ফিে সপ্রন্ট িিা  
জিা হেওয়া ফপিেি 

এিটি সপ্রন্ট আউট 

সন্ন্ 

ধা  4 

ফিে জিা হেওয়া  
সপ্রন্ট িিা ফিেটি আি 

অ্ন্যান্য ন্সথগুসলপি 

িংস্থাি হিসজোিে  
িাযোলপয় হিখান্িাি 

হন্ািাল অ্সফিাপিি 

িাপে জিা সেন্ 

হিইপিি যািাইিিপণি  ি, তবেযুসতন্ ট্রািফাপিি িাধযপি োবীিাসিি অ্যািাউপন্ট অ্থবা তাি 

সিিযাট অ্যািাউপন্ট সিফান্ড  াঠাপন্া  পব  

 
 

http://www.iepf.gov.in/
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তাসিখ হথপি, হশয়াপিি হেপত্র হিবলিাত্র ট্রািসিশন্ (এটা  ল হশয়ািপ াল্ডাপিি 

িৃতুযি হেপত্র হশয়াপিি  স্তান্তিণ) ও ট্রািপ াপটে শন্ (হশয়ািপ াল্ডাপিি ন্াপিি ক্রপি 

বেল) –এি সফসজিযাল ফপিে িাখাি অ্ন্ুিসত হেওয়া  পব। তাই এিটি সিিযাট 

অ্যািাউন্ট খুপল হশয়ািগুসলপি যত শীঘ্র িম্ভব সিিযাপট  িবতে ন্ িপি হন্ওয়াই 

হেয়।   

 

তাসলিাভুক্ত ন্য় এিন্ িিিািী িংস্থাগুসলি জন্য সিিযাট বাধযতািূলি  

 

িপ োপিট সবেয়ি িন্ত্রি (MCA) হিপপ্টম্বি 10, 2018 তাসিপখ এিটি হন্াটিশ জাসি 

িপি জাসন্পয়পে হয, তাসলিাভুক্ত ন্য় এিিি িিিািী িংস্থাগুসলপি সিপ াসজটসি 

সিপেপি যুক্ত  পত  পব আি সিিযাপট তাপেি হশয়াি িাখপত  পব। এি ি হথপি 

হিবলিাত্র সিিযাট ফপিেই িংস্থাগুসল হশয়াি জাসি িিপত  ািপব। এই েটুি সন্পেেশই 

হিপপ্টম্বি 2, 2018 তাসিখ হথপি িাযেিি  পয়পে। যাপেি িাপে এই ধিপণি িংস্থাি 

হশয়াি িপয়পে তািা হিগুসলপি সিিযাট ফপিে বেপল সন্পত আি ি ায়ি িুসবধাগুসল 

হ পত  াপিন্। এখাপন্ হজপন্ িাখা হযপত  াপি হয আ ন্াি যসে ইসতিপধযই সিিযাট 

অ্য়িাউন্ট হথপি থাপি, তা পল এই হশয়ািগুসলি জন্য আ ন্াপি ন্তুন্ িপি আি 

সিিযাট অ্যািাউন্ট খুলপত  পব ন্া। হ াসল্ডপেি প্রিাি এিিিি  পল, িাগপজ িাখা 
আ ন্াি সবসন্পয়াগগুসলপি এই এিই সিিযাট অ্যািাউন্ট হথপি সিিযাট ফপিে বেল 

িিা যাপব।  
 

সবসন্পয়াগিািীি িপিতন্তািূলি িিেিূিী 
 

িািা হেশজপুড় সবসন্পয়াগিািীপেি িপিতন্তা িূলি িিেিুিী আপয়াজন্ িপি থাপি। 
এই ধিপণি িিেিূিীি সেন্েণ এখাপন্  াওয়া যাপব https://ndl.co.in/e-

newsletter.php, https://nsdl.co.in/Investor-Awareness- 

Programmes.php. আ সন্ যসে আ ন্াি  াউসজং হিািাইটি, প্রসতিান্, িংস্থা 
সিংবা শ পি সবসন্পয়াগিািীপেি িপিতন্তািূলি িিেিূিী আপয়াজন্ িিপত িান্, 

তা পল আিাপেি এখাপন্ সলখুন্ info@nsdl.co.in। 
 

 

জবজনয়ো কারীয়ির িনয NSDL জনউিয়লটার 
 

NSDL, সবসন্পয়াগিািী আি সিিযাট অ্যািাউন্টধািীপেি NSDL –এি সবসভন্ন 

 ণয /  সিপেবা আি সিপ াসজটসিি অ্ন্যান্য গুরুত্ব ূণে তবসশষ্টয িম্পপিে  আ পিট 

https://nsdl.co.in/e-newsletter.php
https://nsdl.co.in/e-newsletter.php
https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-%20Programmes.php
https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-%20Programmes.php
mailto:info@nsdl.co.in
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িাখাি লপেয ‘েয ফাইন্াসিয়াল িযাপলইিপিা ’ ন্াপিি এিটি িাসিি  সত্রিা 
প্রিাশ িপি থাপি। আ সন্ https://nsdl.co.in/e-newsletter.php –হত সন্পজি 

ইপিইল জাসন্পয়  সত্রিাটিপি িাবস্ক্রাইব িিপত  াপিন্।   
 

এই সন্উজপলটাপিি  ুপিাপন্া িবিটি িংখযা এখাপন্  ড়পত  ািপবন্ 

https://nsdl.co.in/publications/nest.php। 
 

 

 

অ্সভপযাগ িিাধান্ 
 

SEBI এবং NSDL উভপয়িই সবসন্পয়াগিািীপেি অ্ভাব-অ্সভপযাপগি িিাধান্ 

িিাি এিটি আন্ুিাসন্ি  দ্ধসত িপয়পে। হিাপন্া িিিযা বা অ্সভপযাগ থািপল, 

সবেয়টি প্রথপি েিপিািাি / DP-ি িাপে জান্াপন্া হেয়। আ ন্াি েিপিািাি / 

DP-ি িপে হযাগাপযাপগি সববিণ তাপেি হেওয়া ন্সথ পত্র সিংবা তাপেি 

ওপয়বিাইপট  াওয়া যাপব। তাপেি জান্াপন্া িিাধান্ আ ন্াি িপন্ািত ন্া  পল 

সিংবা সন্ধোসিত িিপয়ি িপধয তািা হিাপন্া িিাধান্ ন্া জান্াপল, আ সন্ 

সবেয়টিপি িংসিষ্ট েি এক্সপিঞ্জ অ্থবা সিপ াসজটসিপত জান্াপত  াপিন্। তবিসল্পি 

ভাপব, আ সন্ এটি অ্ন্লাইপন্ এখাপন্ও SEBI –হি সলপখ জান্াপত  াপিন্ 

https://scores.gov.in/scores/Welcome.html.  

 

আ সন্ আ ন্াি সিিযাট অ্যািাউন্ট সবেয়ি হিাপন্া িিিযা / অ্সভপযাগ জান্াবাি 

জন্য বুিপলপট হেওয়া হ াোল ঠিিান্াপতও NSDL-হি সলখপত  াপিন্।  
 

অ্নযানয জবজনয়ো কারী বকজিক িজরয়েবা 
িােীে িেো বরজিজি (NSR) 
 

NSR  ল ভাসিতীয় তথয প্রযুক্ত ও ITeS / BPO সশল্পপেপত্রি বতে িান্ ও িম্ভাবয 
িিেিািীপেি সবেপয় তথযাসে িংগ্র  িপি িাখা এিটি ওপয়ব সভসত্তি সিপেি। এটি 

 ল এিটি NASSCOM উপেযাগ। আপিা সবশপে জান্পত  পল এখাপন্ হেখুন্ 

https://naonalskillsregistry.com/। 
 

KYC বরজিয়িশন এয়িজন্স (KRA) 

https://nsdl.co.in/e-newsletter.php
https://nsdl.co.in/publications/nest.php
https://scores.gov.in/scores/Welcome.html
https://naonalskillsregistry.com/


 

 

64 
 

সবসন্পয়াগিািীপেি হিিীিৃত KYC হিিিে  আ পলাি ও িাউন্পলাি িিা। 
আপিা সবশপে জান্পত  পল েয়া িপি এখাপন্ হেখুন্ https://kra.ndml.in/। 

 

িােীে জশো জবেেক জিয়িাজিটজর (NAD) 

সিসজটালিৃত প্রািাসণি সশো সবেয়ি হিসন্ট্র্সফপিট হযখাপন্ সশোথী, 
যািাইিািী ও সশোিূলি প্রসতিান্গুসলি প্রপবশ িিপত  াপি। আপিা সবশপে 

জান্পত  পল েয়া িপি এখাপন্ হেখুন্ https://nad.ndml.in/। 
NIR অ্যাকাউন্ট (ই-ইনসুযয়রন্স অ্যাকাউন্ট) 

NDML ভািপতি বীিা সন্য়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন্ িতৃে  পেি (IRDAI)  ে হথপি এিটি 

জাতীয় বীিা সিপ াসজটসি (NIR) গঠন্ িপিপে। এপত এিি ই-ইন্িুযপিি 

অ্যািাউন্ট (e-IA) িপঞ্চ িব িিপিি বীিা  সলসিগুসলপি ধপি িাখাি িুসবধা িপয়পে 

আি এটি বীিািৃত বযসক্তপি এিটি িাত্র লগ ইন্-এি িাধযপি িবিটি বীিা  সলসিপত 

প্রপবপশি েিতা প্রোন্ িপি। এই অ্যািাউন্টটি সবন্ািূপলয হখালা যাপব। আপিা 
তপথযি জন্য, েয়া িপি এখাপন্ হেখুন্ https://www.nir.ndml.in/। 

 

উ পিি  সিপেবাটি প্রোন্ িিপে NSDL হিটাপবি িযাপন্জপিন্ট সলসিপটি 

(NDML), যা NSDL-এি 100% িংস্থা।  
 

NSDL-এর সয়ে বযা ায়যা  
 

• হিাপন্া প্রশ্ন বা অ্সভপযাগ থািপল -  

https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitec 

omplaints.aspx 

 

• অ্িপন্তাে / অ্সভপযাগ জান্াবাি ইপিইল আইসি 

 - relations@nsdl.co.in 

 

• অ্ন্যান্য তথয / সবপিেপণি জন্য ইপিইল আইসি  

- info@nsdl.co.in 

 

• সিিযাট অ্যািাউন্ট ন্ম্বপিি জন্য সন্িঃশুল্ক ন্ম্বি 

 – 1800 222 990 

 

 

https://kra.ndml.in/
https://nad.ndml.in/
https://www.nir.ndml.in/
https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecomplaints.aspx
https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecomplaints.aspx
https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecomplaints.aspx
mailto:relations@nsdl.co.in
mailto:info@nsdl.co.in
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NSDL কাযোলেসমূহ 
 

প্রধান্ িাযোলয়  হট্রি ওয়াল্ডে , এ উইং, ৪থে তল, িিলা সিলি িম্পাউন্ড, 

হলায়াি  পিল, িুম্বই – 400013 

 

হফান্ - (022) 24994200 

  

শাখা িাযোলয়  

  

আ পিোবাে  402, 4থে তল, হ সিপটজ  িাইজন্, 

অ্ফ. সি.সজ. হিাি, ন্ভিং ুিা, 
আ পিোবাে – 380009 

 

হফান্িঃ (079) 26461375 

 

 
হবোলুরু অ্সফি ন্ং 106, 

DBS  াউজ 26,  

িাসন্ং াি হিাি,  

হবোলুরু – 560052 

 

হফান্ - (080) 40407106 

  

হিন্নাই 6এ, ৬ি তল, হিন্পিি টাওয়াি, #1 

িািিৃষ্ণ সিট, 

ন্থে উিিান্ হিাি, 

টি ন্গি, হিন্নাই – 600017 

 

হফান্ - (044) 2814 3917 /11 

  

 ায়দ্রাবাে  অ্সফি ন্ং 123,  ায়দ্রাবাে হিগাি সিি- টাউন্, 

১ি তল, সিি টাউন্ প্ল্াজা, 
হিাি ন্ং 1, বান্জািা স লি,  

 ায়দ্রাবাে – 500033  

 
হফান্ - (040) 44334178 
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হিাসি িুযট ন্ং এি- 105, হিান্লাশ সবজপন্ি হিন্টাি, ৪থে তল, 

সক্রপিি টাওয়াি, 

এন্এইি 47, িাোি ুঢ়া ন্গি হ াে, হিাসি – 

682033 

 

হফান্ - (0484) 2933075 

  

হিালিাতা ইউসন্ট 2ই, ২য় তল, েয সিপলসন্য়াি, 

235/2এ, এ হজ সি হবাি হিাি, 

হিালিাতা – 700020 

 

হফান্ - (033) 22904243 

          (033) 22904246 

 
সন্উ সেেী ইউসন্ট ন্ং 601, 603, 604, ৬ি তল, টাওয়াি – এ, 

হন্ৌিং  াউজ, 

িস্তুিবা গান্ধী িাগে,  
িন্ট হপ্ল্ি, 

সন্উ সেেী – 110001 

 

হফান্ - (011) 23353814 

          (011) 23353815 

 

িরকারী জলঙ্কসমূহ 
http://www.ncfe.org.in/ 

https://investor.sebi.gov.in/ 

https://www.irdai.gov.in/ 

https://www.nism.ac.in/ 

https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=854 

https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/Home.aspx 

www.nsdl.co.in 

http://www.ncfe.org.in/
https://investor.sebi.gov.in/
https://www.irdai.gov.in/
https://www.nism.ac.in/
https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=854
https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/Home.aspx
http://www.nsdl.co.in/
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বযবহৃে সংজেপ্ত শব্দগুে 
 

BSDA হবসিি িাসভে পিি সিিযাট অ্যািাউন্ট 

BSE BSE সলসিপটি ( ূপবে বপম্ব েি এক্সপিঞ্জ সলসিপটি ন্াপি  সিসিত)  

CAS িন্পিাসলপিপটি অ্যািাউন্ট হেটপিন্ট  

CKYC হিন্ট্র্াল KYC  

CRF িন্ভািশন্ সিপিাপয়ে ফিে  
DIS হিসলভাসি ইিট্রািশন্ সি   

DP সিপ াসজটসি  াটিে সিপ ন্ট   

DRF সিপিপটসিয়ালাইপজশন্ সিপিাপয়ে ফিে  
G-Sec গভান্েপিন্ট সিকুযসিটিজ  

IDeAS ইন্টািপন্ট হবিি সিিযাট অ্যািাউন্ট হেটপিন্ট  

IEPF ইন্পভোি এিুপিশন্ অ্যান্ড হপ্রাপটিশন্ অ্থসিটি  

IFSC ইসন্ডয়ান্ ফাইন্াসিয়াল সিপেি হিাি  

IPO ইসন্সশয়াল  াবসলি অ্ফাি  

IRDAI ইিুযপিি হিগুপলটসি অ্যান্ড হিপভল পিন্ট অ্পথাসিটি অ্ব ইসন্ডয়া  

ISIN ইন্টািন্যাশন্াল সিকুযসিটিজ আইপিসন্টসফপিশন্ ন্াম্বাি  

KRA হিসজপিশন্ এপজসি  

KYC হন্া ইপয়াি িােিাি  

LAS হলান্ এপগইিট হশয়ািি  

NAD ন্যাশন্াল অ্যািাপিসিি সিপ াসজটসি  

NDML NSDL হিটাপবি িযাপন্জপিন্ট সলসিপটি 

NFO সন্উ ফান্ড অ্ফাি  

NIR ন্যাশন্াল ইিুযপিি সিপ াসিটসি  

NRI ন্ন্ হিসিপিন্ট ইসন্ডয়ান্  

NSDL ন্যাশন্াল সিকুযসিটিজ সিপ াসজটসি সলসিপটি  

NSE ন্যাশন্াল েি এক্সপিঞ্জ ইসন্ডয়া সলসিপটি  

NSR ন্যাশন্াল সিলি হিসজসি  

PAN  ািোপন্ন্ট অ্যািাউন্ট ন্াম্বাি  

POA  াওয়াি অ্ব অ্যাটসন্ে  
RRF সিপিপটসিয়ালাইপজশন্ সিপিাপয়ে ফিে  



 

 

 

 

RTA সিসজিাি টু অ্যান্ ইিুয অ্যান্ড হশয়াি ট্রািফাি এপজন্ট 

SEBI সিকুযসিটিজ অ্যান্ড এক্সপিঞ্জ হবািে  অ্ব ইসন্ডয়া  
SGB িভাপিন্ হগাল্ড বন্ড  

SIP সিপেপিটিি ইন্পভেপিন্ট প্ল্যান্  

SLBS সিকুযসিটিজ হলসন্ডং অ্যান্ড বপিাসয়ং সিি  

SMS শটে  হিপিসজং িাসভে ি  

SOA হেটপিন্ট অ্ব অ্যািাউন্ট  

 

এই প্রিাশন্াটি  ল NSDL ইন্পভেি হপ্রাপটিশন্ ফান্ড ট্রাপেি এিটি উপেযাগ।  
 

অ্স্বীিাপিাসক্ত – NSDL এই  ুসস্তিাটি সবসন্পয়াগিািী িম্প্রোপয়ি িাধািণ স্বাপথে 
প্রস্তুত িপিপে। এই  ুসস্তিায় হেওয়া তথযগুসল িংগ্র  িিা  পয়পে সবসভন্ন উৎি হথপি 

আি এগুসলি উপদ্দশয সবসন্পয়াপগি সিদ্ধান্ত হন্ওয়াবাি এবং / অ্থবা আইসন্ বযবস্থা 
গ্র ণ ন্য়। এখাপন্ িবিটি সন্য়ি জান্াপন্ািও উপদ্দশয হন্ই।  াঠিপেি এই 

 ুসস্তিাটিপি হিবলিাত্র িাধািণ সশোিূলি উপদ্দপশয সবপবিন্া িিাি অ্ন্ুপিাধ িিা 
 পচ্ছ। NSDL আি তাি  সিপেবাগুসল িম্পপিে  আপিা তথয িপয়পে এখাপন্ 

www.nsdl.co.in। 
 

এই  ুসস্তিায় হিাপন্া ভুলত্রুটি খুুঁপজ  াওয়া হগপল, েয়া িপি এখাপন্ সলপখ 

info@nsdl.co.in আিাপেি ন্জপি আন্ুন্। 
 

 

িংিিণ – 1.2, িািে  2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.nsdl.co.in/
mailto:info@nsdl.co.in

