পজুঁ জফাজারয জফজনর াগকাযীরদয জন্য জকছু গুরুত্বপূর্ ণ তথ্য
পজুঁ জফাজারয জফজনর াগ কযরর ফাজারযয গজত প্রকৃজতয কাযরর্ রাব রফ না ক্ষজত রফ তায জনশ্চ তা ককউ জদরত াযরফ না। জফজনর াগকাযীয পজুঁ জয জনযাত্তা
(জফজনর াগ ঝজুঁ ক ব্যজতত) জনরজরক জনজশ্চত কযরত রফ। অজন মজদ পজুঁ জফাজারযয জফজনর াগকাযী ন থফা পজুঁ জফাজারয জফজনর াগ কযরত চান তারর জনম্নজরজিত
জফল গুজর অনায জানা দযকায:
জফও (কন্ট্রার জডরাজজটজযরত ফা জজডজফএরর) জাফ কিারায ভ ঠিক তথ্য জদন:
পজুঁ জফাজারয জফজনর ারগয পূরফ ণ কম ককান জডরাজজটজয ংগ্রর্কাযীয ারথ জাফ খুররত রফ। অজন মজদ ব্যজি কেজর্য জফজনর াগকাযী ন তরফ কম ককান
জডরাজজটজয ংগ্রর্কাযীয ারথ অজন জনজ নারভ একটি এফং কমৌথ নারভ অরযকটি জাফ খুররত াযরফন। ফতণভারন ৩৫২টি জনফজিত Full service
জডরাজজটজয ংগ্রর্কাযী এফং ৯৭ টি জনফজিত Custodian জডরাজজটজয ংগ্রর্কাযী অরছ মায তাজরকা অজন জজডজফএর এয ওর ফাআরট ারফন।
https://www.cdbl.com.bd/dp_info.php
জাফ কিারায ভ কর তথ্য ঠিক ও া প্রর াজন। তা না রর যফতীরত অজন ভস্যায ম্মুিীন রত ারযন। জফরলতঃ অনায কভাফাআর নম্ফয ঠিক ও া
খুফআ গুরুত্বপূর্ ণ কাযর্ অনায জারফয কর কডজফট এফং কেজডট এজন্ট্রয তথ্য অজন জফনা িযরচ কভাফাআরর এএভএ এয ভাধ্যরভ ারফন। তাছাড়া জনম্নজরজিত
কাম ণেরভয কক্ষরে অনায কভাফাআর নম্বরয এএভএ এরাট ণ জফনা িযরচ স্ব ংজে বারফ অজন ারফন। কমভন:
ক) জফও জাফ কিারা;
ি) জফও জারফ জরংক একাউন্ট কিারা;
গ) জফজনর াগকাযীয নাভ জযফতণন;
ঘ) জফজনর াগকাযীয ব্যাংক জাফ জযফতণন;
ঙ) জফজনর াগকাযীয ব্যাংরকয নাভ জযফতণন;
চ) জফও জারফ কম কভাফাআর নম্বয কদ া র রছ তায জযফতণন রর (পযাতন এফং নূতন দুআ কভাফাআর নম্বরযআ এএভএ
(SMS) এরাট ণ মারফ); এফং
ছ) জফও জাফ ফি রর।
মজদ জফও জারফ অনায ঠিক কভাফাআর নম্বয না থারক তরফ এয জকছুআ অজন জানরত াযরফন না। তএফ জফজনর াগকাযীরদয জফও জারফয জনযাত্তায স্বারথ ণ
ঠিক কভাফাআর নম্বয ন্তর্ভণি কযা খুফআ জরুজয।
কমরতু ফতণভারন ফহু ককাম্পানী কদরয প্রচজরত করভন্ট জরেভ ব্যফায করয রব্াং কপ্রযর্ করয থারক, করতু জফও জারফ ঠিক ব্যাংক জাফ নম্বয থাকা তীফ
জরুযী ন্যথা জফজনর াগকাযীযা রব্াং করত কবাগাজন্তয জকায রত ারযন।
জফও জারফ অনায ঠিকানা র্ভর থাকরর অজন কপ্রজযত রব্াং ও াকযন্ট এফং ফাজল ণক াধাযর্ বায কনাটি ককাম্পানী কথরক ন্যান্য তথ্য প্রাজিরত সুজফধায
ম্মুিীন রত ারযন। তাআ জফও জারফ অনায ঠিক ঠিকানা ন্তর্ভণি করুন।
ফতণভারন রনক ককাম্পানী আ-কভআরর ফাজল ণক বায কনাটি ও ফাজল ণক প্রজতরফদন কপ্রযর্ করয থারক। তাআ অনায জফও জারফ অনায ঠিক ও মথামথ আ-কভআর
ঠিকানা থাকাও দযকায। আ-কভআর না থাকরর, নূতন আ-কভআর খুরর তা জফও জারফ ন্তর্ভণি করুন।
অনায মজদ অ কয জনফিন নম্বয থারক তরফ তা অনায জফও জারফ ন্তর্ভণূ্ি করুন। অনায জফও জারফ অ কয জনফিন নম্বয ন্তর্ভণি থাকরর অনায
রব্াংরয উয উৎ কয কতণরর্য ায কভ রফ।
অজন মজদ পূরফ ণ জফও জাফ খুরর থারকন তরফ, কম ককান ভর প্রর াজনী প্রভার্াজদ জডরাজজটজয ংগ্রর্কাযীরক প্রদণর্ পূফ ণক অনায জফও জারফ এআ কর
তথ্য ন্তর্ভণি/অরডট করয জনরত ারযন।
নরাআরন অনায জফও জারফয জজকউজযটিজ ব্যাররন্স আনরকা াযী:
জজডজফএর এয ওর ফাআরট জগর https://www.cdbl.com.bd/ ফাৎজযক =২০০/- (দুআত) টাকা জপ জদর অজন জনফিন কযরত ারযন। জনফিন ও
ফাৎজযক জপ অজন নরাআরনয (জজডজফএর এয ওর ফ াআট ব্যফায করয) ভাধ্যরভ প্রদান কযরত াযরফন। এআরূ জনফিন কযরর জজডজফএর অনারক আ-কভআরর
অনায জারফ প্ররফরয রগ আন জডরটআর াঠারফ, মায ভাধ্যরভ অজন জজডজফএর এয ওর ফাআট কথরক অনায জফও জারফয ফতণভান জিজত এফং গত একভারয
করনরদরনয তথ্য ারফন। এআ কফা গ্ররর্য জন্য অনারক জজডজফএর এয কাম ণারর ব্যজিগতবারফ কমরত রফ না।
পজুঁ জফাজারয জফজনর াগকাযীরদয জবরমাগ জনষ্পজত্ত:
ফাংরারদর জজকউজযটিজ ্ান্ড এক্সরচঞ্জ কজভন (জফএআজ) পজুঁ জফাজারয জফজনর াগকাযীরদয জবরমাগ জনষ্পজত্তয জন্য একটি নরাআন ভজডউর চালু করযরছ মায
নাভ রে কােভায কভরেআন ্ারে ভজডউর (জজএএভ) ফা জফজনর াগকাযীরদয জবরমাগ জনষ্পজত্তয ভজডউর।
জফএআজয এয ওর ফাআট www.sec.gov.bd এয প্রথভ পৃষ্ঠা ডানজদরক “Customer Complaint Address Module
জফজনর াগকাযীরদয জবরমাগ জনষ্পজত্তয ভজডউর” নারভ একটি অআকন যর রছ। উি অআকরন জিক করয অজন এআ ভজডউরর প্ররফ কযরত এফং অনায জবরমাগ
নরাআরন দাজির কযরত াযরফন।
জবরমাগ দাজির কযরর অনায প্রদত্ত আ-কভআরর অজন একটি প্রাজি স্বীকাযে ারফন মারত অনায জবরমারগয অআজড কদ া থাকরফ। প্রদত্ত অআজড জদর এআ
জরেরভ অনায দাজিরকৃত জবরমারগয ফতণভান ফিা অজন জানরত াযরফন। মজদ দাজিরকৃত জবরমারগয পা ারা অজন ন্তুষ্ট না ন তারর অজন
অীরও দাজির কযরত াযরফন এআ ভজডউরর।

