ঘন ঘন জিজ্ঞাসাকৃত প্রশ্নাবলী – জিএজসএল জলজিটেটের বযািাটর
শ্চাৎটঃ
1. পএপিএর পরপভটটড, পএপিএর দাফী কটযটে যম, তাযা পফপবন্ন কাটরকটিব আনটবস্টটভন্ট স্কীভ
(পিঅআএি) যেটক যভাট 49,000 যকাটি (প্রায়) টাকা তু টরটে/িংগ্রহ কটযটে। যিপফ-এয 22য
অগস্ট, 2014 তাপযটেয পনটদে ট, পএপিএর-এয পস্কভগুপরটক পিঅআএি ধযটেয ফটর পিপিত কটযটে
এফং তাযা যম েে িংগ্রহ কটযটে তা পতন ভাটিয িভয়কাটরয ভটধে পাটযয তে নুমায়ী এয
গ্রাহকটদযটক িুদ িহ পপপযটয় যদওয়ায পনটদে  পদটয়টে।
2. পএপিএর-এয যপ্রাটভাটায/পডটযক্টযযা ভাননীয় পিপকউপযটিজ োটটরট ট্রাআফুনোর (এিএটি)-এয
কাটে োীর ফা ুনেপফটফিনায অটফদন কটয, মা োপযজ হয় এফং যিপফ-য যায়টিআ ফহার োটক।
14আ অগস্ট, 2015 তাপযটেয যাটয় োপযজ হওয়ায য, তাযা এিএটি-য যায়টক োপযজ কযায জনে
ভাননীয় িুপ্রীভ যকাটটে োীর কযায ে যফটে যনয়।
3. ভাননীয় িুপ্রীভ যকাটে, পএপিএর পরপভটটড ফনাভ পিপকউপযটিজ োন্ড এক্সটিঞ্জ যফাডে প আপন্ডয়া
(পিপবর োীর নং. 13394/2015)-এয ভাভরা এফং এআ িংক্রান্ত নোনে িভস্ত ভাভরায যেটে
02 যপব্রুয়াযী, 2016 তাপযটে প্রদানকৃ ত এয যাটয়য ফটর, ভাননীয় পফিাযক (ফিযপ্রাপ্ত)
অয.এভ. যরাধা (বাযটতয ূফেতন প্রধান পফিাযক)-যক যিয়াযভোন কটয একটি কপভটি গঠন কটয
এফং কপভটিটিটক পএপিএর-এয টাআটর ডীড পধকায কযা ও পএপিএর-এয গ্রাহকটদযটক েে
যপযত যদওয়ায জনে এয িম্পপিগুপর পফপক্র কযায পধকায প্রদান কটয।
4. এআ নুিাটয, এআ কপভটিটি পিপফঅআ-এয কাে যেটক িম্পপিগুপরয কাগজে িংগ্রটহয প্রপক্রয়াটিটত
যটয়টে, মাটত পএপিএরপরপভটটটডয পফপবন্ন স্কীটভ পফপনটয়াগকাযী পএপিএর-এয গ্রাহকটদয িতেতা
মািাআটয়য য তাটদযটক তাটদয েে যপযত যদওয়ায জনে এআ িম্পপিগুপরয পফপক্রয প্রপক্রয়া শুরু
কযা মায়। আপতভটধে পএপিএর-এয গ্রাহকটদযটক াফপরক যনাটিটয ভাধটভ জানাটনা ও যাভে
প্রদান কযা হটয়টে যম,
(i)

এআ ফোাটয কপভটিয যফতী পনটদে  াওয়া মেন্ত পএপিএর পরপভটটড ফা নে যকান
ফেপিয িাটে মাটত পএপিএর পরপভটটটডয স্কীভগুপরটত পফপনটয়াটগয ং না
হয়/যিগুপরয যযকডে/কাগজেগুপর বাগ কটয না যনওয়া হয়; এফং

(ii)

যকান নতু ন পফপনটয়াগ না কযা ফা আনস্টরটভটন্টয েে পহটিটফ যকান েেপ্রদান না কযা
ফা নে যকান বাটফ পএপিএর পরপভটটড ফা এয পপিায/এটজন্ট আতোপদটদয কাটে
েেপ্রদান না কযা হয়।

1. অপভ পএপিএর-এয একজন গ্রাহক। অভায পক কযা উপিত?
উিযঃ
05.03.2016 তাপযটেয যনাটি নুমায়ী, পএপিএর-এয গ্রাহকটদয িতকে কযা হটয়টে যম,
তাযা মাটত অির কাগজেগুপর পনটজয কাটে যাটেন। কপভটি গ্রাহকটদয কাটে দাফী য কযায জনে
পনপদে ষ্ট পনটদে  াঠাটর এগুপরটক গঠিত কপভটি ফা পনধোপযত কতৃে টেয কাটে প্রদান কযা যমটত াটয।

েে যপযটতয দাফী জানাটনায জনে অির কাগজে জভা যদওয়া ফাধেতাভূরক, যিগুপর োড়া যকান েে
যপযটতয দাফীটক অভর যদওয়া হটফ না।

2. অভায েে যপযটতয অটফদন যকাোয় াঠাটনা উপিত?
উিয.
যিপফ/কপভটি পফজ্ঞান/াফপরক যনাটি আতোপদয ভাধেটভ পএপিএর-এয গ্রাহকটদয কাে যেটক
েে যপযটতয দাফী/গুপর জভা যদওয়ায জনে জানাটফ। এআ পফজ্ঞান/াফপরক যনাটি প্রদাটনয অটগ,
গ্রাহকটদযটক যাভে যদওয়া হটে যম, তাযা মাটত অির কাগজেগুপর পনটজয কাটে যাটেন এফং যিগুপর
নে যকান ফেপি, এটজন্ট আতোপদয কাটে বাগ কটয যনওয়া, স্থানান্তয ফা হস্তান্তয না কটযন।
3. অভায যকাোয় ও কেন েে যপযটতয অটফদনে াঠাটনা উপিত?
উিযঃ
পএপিএর-এয গ্রাহকটদযটক যাভে যদওয়া হটে যম, পনপদে ষ্ট জানান াওয়ায টযআ,
পফজ্ঞান/াফপরক যনাটিট উপিপেত/পনপদে ষ্টকৃ ত ঠিকানায়/কতৃে টেয কাটে েে যপযটতয অটফদনে
(এএপঅয) ও তায িাটে উপিপেত প্রটয়াজনীয় কাগজেগুপর াঠাটত হটফ।
4. যিপফ কটফ পএপিএর পরপভটটটডয গ্রাহকটদয কাে যেটক টেেয দাফীগুপর িাআটফ?
উিযঃ
পএপিএর-এয িম্পপিগুপর পফপক্র কযা হটয় যগটর এফং মোপ্ত পযভাে েে উরব্ধ হটর েে
যপযটতয উটেটে পএপিএর-এয গ্রাহকটদয কাে যেটক দাফীগুপর িাওয়া হটফ। কপভটিটি গ্রাহকটদযটক
কপভটিয পনপদে ষ্ট পযভোটট েে যপযটতয অটফদন কযায জনে অভন্ত্রে জানাটফ।
অভায স্কীটভয ভোিু আপযটি ফা যভয়াদ উিীটেেয তাপযে আপতভটধেআ ায হটয় পগটয়টে এফং পএপিএরএয এটজন্টযা অভাটক অভায পফপনটয়াগকৃ ত টেেয জনে পফকল্প উকযে/স্কীভ প্রদাটন যাজী অটেন,
নুগ্রহ কটয, অভাটক যাভে পদন যম, পক কযটত হটফ?
উিযঃ
অির কাগজেগুপর পনটজয কাটে যযটে যদওয়া এফং িাওয়া হটর েে যপযটতয জনে যিগুপর
জভা যদওয়ায যাভে যদওয়া হটে। অটযা যাভে যদওয়া হটে যম, পএপিএর ও তাটদয এটজন্ট িহ
যকান ফেপিয িাট টড় গ্রাহকযা মাটত ফতে ভান পফপনটয়াগগুপরটক তাটদয নে যকান স্কীটভ (মপদ যেটক
োটক) রূান্তপযত ফা পযফপতে ত না কটযন। ভাননীয় িুপ্রীভ যকাটে এআ কপভটিটক পএপিএর-এয
িম্পপিগুপর পফপক্র কটয পএপিএর-এয প্রকৃ ত গ্রাহকটদযটক েে যপযত যদওয়ায দাপয়ত্ববায েে কটযটে।
যকান ফেপি এআ পনটদে  রঙ্ঘটনয যকান যিষ্টা কযটর যিটিটক ভাননীয় িুপ্রীভ যকাটটেয যাটয়য রঙ্ঘন
পহটিটফ পফটফিনা কযা হটফ এফং যিজনে তা না কযায যাভে যদওয়া হটে।
5.

6. আপতভটধে অভায পক কযা উপিত?
উিযঃ অপন যিপফ/কপভটিয প্রদানকৃ ত যপ্রি পযপরজ/পফজ্ঞাটনয জনে িংফাদটেয উয নজয যােটত
াটযন। অপন যিপফ ওটয়ফিাআট www.sebi.gov.in-এয উটযও নজয যােটত াটযন ফা এআ যটার পি
যহল্পরাআন নম্বয 1800 266 7575 ফা 1800 22 7575-এ যমাগাটমাগ কযটত াটযন।

