
 
 

 

   

প ুঁজিবািারে বববির াগ কেরে বািারেে গবি প্রকৃবিে কােরে োভ হরব িা ক্ষবি হরব িাে বিশ্চ িা ককউ বিরি 

পােরব িা। বববির াগকােীে প ুঁজিে বিোপত্তা (বববির াগ ঝ ুঁ বক বযবিি) বিরিরক বিজশ্চি কেরি হরব। আপবি যবি 

প ুঁজিবািারেে বববির াগকােী হি অথবা প ুঁজিবািারে বববির াগ কেরি চাি িাহরে বিম্নবেবিি ববষ গুবে 

আপিাে িািা িেকােঃ 
 

বিও (সেন্ট্রাল বিপ াজিটবিপে িা বেবিবিএল এ) বিোি স ালাি েময় েঠিক েথ্য বিনঃ 
 

প ুঁজিবািারে বববির ারগে পূরব ে কয ককাি বিরপাজিটবে অংশগ্রহেকােীে সারথ বহসাব ি েরি হরব। আপবি 

যবি বযজি কেেীে বববির াগকােী হি িরব কয ককাি বিরপাজিটবে অংশগ্রহেকােীে সারথ আপবি বিি িারে 

একটট এবং কযৌথ িারে আরেকটট বহসাব ি েরি পােরবি।  
 

বহসাব কিাোে সে  সকে িথয সটিক হও া প্রর ািি। িা িা হরে পেবিীরি আপবি সেসযাে সম্ম িীি হরি 

পারেি। ববরশষিঃ আপিাে সমািাইল নম্বি ও ই-সমইল ঠিকানা বিন্মববি েি কােরি সটিক হও া ি বই 

গুরুত্বপূে ে ঃঃ- 

 

১। আপিাে বিও বিোপিি েকল সিবিট এিং সেবিট এবন্ট্রি েথ্য ববিা িেরচ কোবাইরে এসএেএস 

এবং ই-কেইরে কিাটটবিরকশি এে োধ্যরে এবং বিও বিপেপিি মাবেক বিিিনী ই-কেইে কিাটটবিরকশি 

এে োধ্যরে সোসবে বসবিববএে কথরক প্রিাি কো হর  থারক।  
 

২। বিম্নবেবিি কায েক্ররেে কক্ষরে আপিাে কোবাইে িম্বরে এসএেএস এোটে এবং ই-কেইে টিকািা  

কিাটটবিরকশি ববিা িেরচ স্ব ংজক্র ভারব সোসবে বসবিববএে কথরক প্রিাি কো হর  থারক ঃঃ 
 

 ক) ববও বহসাব কিাো; 

  ) ববও বহসারব বেংক একাউন্ট কিাো; 

 গ) বববির াগকােীে িাে পবেবিেি; 

 ঘ) বববির াগকােীে বযাংক বহসাব পবেবিেি; 

 ঙ) বববির াগকােীে বযাংরকে িাে পবেবিেি; 

চ) ববও বহসারব কয কোবাইে িম্বে কি া হর রে িাে পবেবিেি; (এরক্ষরে প োিি এরক্ষরে এবং িূিি 

ি ই কোবাইে িম্বরেই এসএেএস (SMS) এোটে যারব); 

ছ) ববও বহসারব কয ই-কেইে টিকািা কি া হর রে িাে পবেবিেি; (এরক্ষরে প োিি এবং িূিি ি ই ই-

কেইে টিকািা ই কিাটটবিরকশি যারব); এবং 

 ঝ) ববও বহসাব বন্ধ হরে। 
 

৩। ককাম্পািী সেূহ ই-কেইরে বাবষ েক সভাে কিাটটশ ও বাবষ েক প্রবিরবিি কপ্রেে করে থারক। িাই আপিাে 

ববও বহসারব আপিাে সটিক ও যথাযথ ই-কেইে টিকািা থাকা িেকাে। ই-কেইে িা থাকরে, নূেন ই-সমইল 

 ুপল ো বিও বিোপি অন্তরূ্কূ্ত করুন। 
 

৪। বিেোরি ককাম্পািী সেূহ কিরশে প্রচবেি কপরেন্ট বসরেে বযবহাে করে েভযাংশ কপ্রেে করে থারক। 

কসরহিু বিও বিোপি বিবনপয়াগকািীি েঠিক িযাংক বিোি নম্বি থ্াকা অেীি িরুিী অিযথা  

বববির াগকােীো েভযাংশ কপরি কভাগাবিে বশকাে হরি পারেি। 
 

৫। ববও বহসারব আপিাে টিকািা ভূে থাকরে আপবি কপ্রবেি েভযাংশ ও ারেন্ট এবং বাবষ েক সাধ্ােে সভাে 

কিাটটশসহ ককাম্পািী কথরক অিযািয িথয প্রাবিরি অস ববধ্াে সম্ম িীি হরি পারেি। োই বিও বিোপি 

আ নাি েঠিক ঠিকানা অন্তরূ্কূ্ত করুন। 
 



 
 

 

৬। আপিাে যবি আ কে বিবন্ধি িম্বে থারক িরব িা আপিাে ববও বহসারব অিভূেূ্ি করুি। আপিাে বিও 

বিোপি আয়কি বনিন্ধন নম্বি অন্তরূ্কূ্ত থ্াকপল আ নাি লর্যাংপেি উ ি উৎে কি কেপূেি িাি 

কম িপি। 
 

যবি বিও বিোপি আ নাি েঠিক সমািাইল নম্বি ও ই-সমইল ঠিকানা না থ্াপক েপি এি বকছুই 

আ বন িানপে  ািপিন না। অেএি বিবনপয়াগকািীপিি বিও বিোপিি বনিা ত্তাি স্বাপথ্ ূ েঠিক 

সমািাইল নম্বি ও ই-সমইল ঠিকানা অন্তরূ্কূ্ত কিা  ুিই িরুবি। আ বন যবি  পূি ূ বিও বিোি  পুল 

থ্াপকন েপি, সয সকান েমপয় প্রপয়ািনীয় প্রমাোবি বিপ াজিটবি অংেগ্রিেকািীপক প্রিেেূ  ূিকূ 

আ নাি বিও বিোপি এই েকল েথ্য অন্তরূ্কূ্ত/আ পিট কপি বনপে  াপিন। 
 

অনলাইপন আ নাি বিও বিোপিি সিসিউসিটিজ িযাপলন্স ইনপকায়ািীঃ 
 

এ কসবা গ্রহরিে োধ্যরে আপবি বসবিববএে এে ওর বসাইট কথরক আপিাে ববও বহসারবে বিেোি 

বিবি(Balance) এবং গি একোরসে কেিরিরিে িথয িািরি পােরবি। এে িিয আপিারক বসবিববএরে 

বিবন্ধি কেরি হরব। িরব এরূপ বিবন্ধরিে িিয আপিারক বসবিববএে এে কায োের  বযজিগিভারব কযরি 

হরব িা। বসবিববএে এে ওর বসাইরট বগর  https://www.cdbl.com.bd/ বাৎসবেক =২০০/- (ি ইশি) টাকা 

বি বির  আপবি বিবন্ধি কেরি পারেি। বিবন্ধি ও বাৎসবেক বি আপবি অিোইরিে (বসবিববএে এে ওর ব 

সাইট বযবহাে করে) োধ্যরে প্রিাি কেরি পােরবি। 
 

 ুুঁজিিািাপি বিবনপয়াগকািীপিি অবর্পযাগ বনষ্পবত্ত: 

 

বাংোরিরশ বসবকউবেটটি অযান্ড এক্সরচঞ্জ কবেশি (ববএসইবস) প ুঁজিবািারে বববির াগকােীরিে অবভরযাগ 

বিষ্পবত্তে িিয একটট অিোইি েবিউে চাে  করেরে যাে িাে হরে কােোে কেরেইি অযারেস েবিউে 

(বসবসএএে) বা বববির াগকােীরিে অবভরযাগ বিষ্পবত্তে েবিউে। 
 

ববএসইবসে এে ওর বসাইট www.sec.gov.bd এে প্রথে পৃষ্ঠা  িািবিরক “Customer Complaint Address 

Module বববির াগকােীরিে অবভরযাগ বিষ্পবত্তে েবিউে” িারে একটট আইকি ের রে। উি আইকরি বিক 

করে আপবি এই েবিউরে প্ররবশ কেরি এবং আপিাে অবভরযাগ অিোইরি িাবিে কেরি পােরবি। 
 

অবভরযাগ িাবিে কেরে আপিাে প্রিত্ত ই-কেইরে আপবি একটট প্রাবি স্বীকােপে পারবি যারি আপিাে 

অবভরযারগে আইবি কি া থাকরব। প্রিত্ত আইবি বির  এই বসরেরে আপিাে িাবিেকৃি অবভরযারগে বিেোি 

অবিা আপবি িািরি পােরবি। যবি িাবিেকৃি অবভরযারগে িা সাো  আপবি সন্তুষ্ট িা হি িাহরে আপবি 

আপীেও িাবিে কেরি পােরবি এই েবিউরে।  

https://www.cdbl.com.bd/
http://www.sec.gov.bd/

