
কিপে�িডং িসে�ম ব�বহার চুি�।

বত� মান ি�প�ীয় চুি� (এরপর �থেক "চুি�" িহেসেব উে�খ করা হেয়েছ) ফের�মাট�  �প (এরপর �থেক "�কা�ািন"
িহসােব উে�খ করা হেয়েছ), ফের�মােট� র �াহক (এরপর �থেক "ফেলায়ার" িহসােব উে�খ করা হেয়েছ) িযিন মনুাফা
অজ� েনর জন� এবং সম� আিথ�ক ঝঁুিক স�েক�  ��ভােব �বাঝার উে�েশ� �কা�ািনর �যেকান �াহেকর অনলাইন ��ড
কিপ করার ই�ােপাষণ করেছ এবং কিপে�িডং �াহক িযিন (এরপর �থেক "��ডার" িহসােব উে�খ করা হেয়েছ)
ফেলায়ারেক তার ��ড�িল কিপ করার অনমুিত িদেত চান, তােদর �ারা এবং মেধ� গঠন করা হেয়েছ।

১. সং�া

"�কা�ািন" বলেত ফের�মাট�  �পেক �বাঝােনা হে� যা ��িডং ��াটফম� এবং ফেলায়ার এবং ��ডােরর মেধ�
�পেম� �সেটলেমে�র ব�ব�া �দান কের (এরপর �থেক "কিপে�িডং িসে�ম" িহেসেব উে�খ করা হেয়েছ)।

'��ডার' বলেত কিপে�িডং িসে�েম ��ডার িহেসেব িনবি�ত �কা�ািনর �াহকেক �বাঝােনা হয় িযিন তার ��ড
কিপ করার অনমুিত �দন ও পাশাপািশ তার ��ড কিপ করার জন� িসে�ম ব�াবহার কের িনেজর এবং তার
ফেলায়ারেদর অ�াকাউ� পিরচালনা কের।

'ফেলায়ার' বলেত কিপে�িডং িসে�েম ফেলায়ার িহেসেব িনবি�ত �কা�ািনর �াহকেক �বাঝােনা হয় িযিন
কিপে�িডং িসে�েম িনবি�ত �যেকান ��ডার ��ড কিপ করেত চান বা ই�ােপাষণ কেরন

'মিনটিরং' মােন �কা�ািনর ওেয়বসাইেট এক� িনিদ�� �পজ �বাঝােনা হয় যা ��ডারেদর স�েক�  তথ� �দান
কের এবং এ� �কা�ািনর ওেয়বসাইেট এবং ��ডার ক�ািবেনট ও ফেলায়ার ক�ািবেনেটর কিপে�িডং িবভােগ
সহজলভ�।

২. সাধারণ িবধান

১. কিপে�িডং িসে�েমর বণ�না

কিপে�িডং িসে�ম হল এক� সফটওয়�ার জাতীয় পণ� যা �কা�ািনর �ডেভলপ কেরেছ ও �কা�ািনর
মািলকানাধীন এবং �কা�ািনর িনবি�ত ��িডং অ�াকাউ��েলােত সম� কিপ �ি�য়া�েলার �যুি�গতভােব
বা�বায়ন এবং �য়ংি�য় করার জন� িডজাইন করা হেয়েছ। কিপে�িডং িসে�ম িন��প �য়ংি�য় �ি�য়া
স�� করেবঃ

১. কিপে�িডং িসে�েম ফেলায়ােরর িনব�ন;
২. কিপে�িডং িসে�েম ��ডােরর িনব�ন;
৩. কিপ করার উে�েশ� এবং পরবত�েত ফেলায়ােরর অ�াকাউে� ��ডােরর অড� ার�িল কায�কর করার
উে�েশ� ��ডােরর অ�াকাউে� ফেলায়ােরর সাবি�পশন।
৪. কিপ করা এবং কায�কর লাভজনক ��েডর জন� ফেলায়ার কতৃ� ক ��ডারেক �দ� কিমশেনর িহসাব;
৫. ফেলায়ার কতৃ� ক ��ডারেক �েদয় কিমশেনর িদন �িত সাবি�পশেনর িহসাব;
৬. ��ডােরর অ�াকাউে� কিমশন জমা �দওয়া;
৭. ��ড কিপ করার জন� কিপ করার শত� াবলী ��ডার �ারা সম�য়;
৮. ��ড কিপ করার জন� ফেলায়ার �ারা সাবি�পশন প�ারািমটােরর সম�য়;



৯. ��ডােরর অ�াকাউে�র তথ� হালনাগাদ এবং ফেলায়ার ক�ািবেনেট তা �দশ�ন।

২ কিপে�িডং িসে�ম �াহক ক�ািবেনেট �কা�ািনর �যেকােনা �াহেকর জন� সহজলভ� হেব যখন �াহক
কিপে�িডং িসে�েম ��ডার বা ফেলায়ার িহেসেব িনবি�ত হেব। ৬ নং অনেু�েদ কিপে�িডং িসে�েমর
�যুি�গত িনয়মাবলী �দান করা হেয়েছ।

৩ কিপে�িডং িসে�ম বলেত ফেলায়ারেদর কিপ ও ��ডারেদর করা ফের� ��ড এবং ��িডং ��াটফম� বা
কিপে�িডং িসে�েমর ��র কারেণ স�াব� �যুি�গত ঘাটিত উভয় স�িক� ত স�াব� ঝঁুিক �বাঝায়।

৩. �কা�ািনর অিধকার ও দািয়�।

বত� মান চুি�� �াহেকর ��িডং অ�াকাউে�র িনব�েনর সময় গৃহীত পাবিলক অফার চুি�র �ারা �িতি�ত অিধকার
এবং দািয়ে�র পাশাপািশ �কা�ািনর অিধকার ও দািয়� �িত�া করেব। শত� ানযুায়ী �কা�ািনর সাভ� ার স�কভােব কাজ
করার সােপে�, �কা�ািন িন�িলিখত সকল দািয়� পালন করেবঃ

১. কিপ ��ড
��ডােরর অ�াকাউ� �থেক ��ড কিপ করার জন� �কা�ািনর ফেলায়ােরর অনেুরাধ �রকড�  করা হেব এবং
��ডার কতৃ� ক অনেুরাধ গৃহীত হওয়ার ৩০ িমিনেটর মেধ� ��ডােরর অ�াকাউ� �থেক ফেলায়ার অ�াকাউে�
��ড কিপ করা �� হেব।
সেব�া� ২ িমিনেটর �হণেযাগ� িবলে�র মেধ� �কা�ািন ��ডােরর অ�াকাউ� �থেক ফেলায়ারেদর অ�াকাউে�
��ড�িল কিপ করেব।
দইু িমিনেটরও কম সমেয়র মেধ� ওেপন থাকা অড� ার�িল ��ডােরর অ�াকাউ� �থেক ফেলায়ারেদর অ�াকাউে�
কিপ নাও সফল হেত পাের।
যিদ একজন কিপে�িডং ��ডার ওেপন ��েডর �প লস বা �টক �িফট �স�ংস পিরবত� ন কের, উপেরা�
উি�িখত পিরবত� ন�িল এক� কিপে�িডং ফেলায়ার ��েডর মাধ�েম কিপ করার জন� উপযু� করেত ল�ািগংসহ
১ �থেক ২ িমিনট সময় লাগেত পাের। এই অনেুমািদত িবচু�িতর স�াব� পিরণিত িবষেয় �াহক
অপিরবত� নীয়ভােব স�িত �দান করেছ।
�য়কৃত অপশন�িল সি�য় হওয়ার ২ িমিনেটেরও কম সমেয়র আেগ ��ডােরর অ�াকাউ� �থেক ফেলায়ােরর
অ�াকাউে� কিপ নাও করা �যেত পাের।
২. মনুাফা ও �লাকসােনর �রকড�
��ডার তার ��ড কিপ করার এবং ��িডং �� করার অনেুরাধ �হণ করার পর, �কা�ািন পয�ায়�েম
��ডােরর ওেপন করা ��ড ফেলায়ােরর অ�াকাউে� কিপ করা ��ড �থেক মনুাফা এবং �লাকসােনর �রকড�
করেব। এই �রকড�  ঘ�ায় একবার �দান করা হেব এবং এর ফলাফল ফেলায়ার ক�ািবেনট এবং ��ডার
ক�ািবেনেট পাওয়া যােব।
৩. ��ড কিপ করার জন� সাবি�পশন বািতল করা
যিদ ফেলায়ার বা ��ডার কিপ ��ড করার সাবি�পশন বািতল করার অনেুরাধ কের, তাহেল �কা�ািন ৩০
িমিনেটর মেধ� অনেুরাধ� �ি�য়া করেব।  যিদ এর মেধ� ��ডার �লাকসােনর স�ুখীন হেয় থােক এবং তথ�
আপেডেটর মহূুেত�  তার ��ড �প-আউেট ��াজ করা হয়, তেব ফেলায়ারেক �েদয় মনুাফা ফেলায়ার �কিবেনেট
�দিশ�ত মনুাফার �থেক িভ� হেত পাের।
৪.��ডারেদর অথ� উে�ালন �থেক ফেলায়ারেদর ফা� র�া করা
�কা�ািন গ�ারাি� িদে� �য সাবি�পশন িপিরয়েড ফেলায়ােরর অ�াকাউে�র ফা� �থেক ��ডার �কান অথ�
তুলেত পারেবন না। তদপুির, ��ডার ওেপন ��ড মািজ� েনর জন� �েয়াজনীয় তার ফাে�র �কান অংশ উে�ালন
করেত পারেব না।



৫. �যাগােযােগর তথ� �দান করা
�কা�ািন ��ডােরর �যাগােযােগর তথ� (ইেমইল এবং �ফান ন�র) তার অ�াকাউে�র মিনটিরং �পেজ পাবিলক
অ�াে�স পাওয়ার িবষয়� িনি�ত করেব। �দ� তথ� ��ডারেদর সােথ �যাগােযাগ করার জন� ব�বহার করা
�যেত পাের। �কা�ািন িনি�ত করেব �য ফেলায়ারেদর �যাগােযােগর তথ� (ইেমইল এবং �ফান ন�র) যার ��ড
কিপ করা হে� �সই ��ডােরর কােছ পাওয়া যােব। ��ড কিপ করার জ�য় ফেলায়ােরর অনেুরাধ ��ডার কতৃ� ক
গৃহীত হওয়ার পর ��ডােরর কােছ ফেলায়ােরর তথ� পাওয়া যােব।
৬.��ডার কিপে�িডং িসে�েম তার অিজ� ত আংিশক বা স�ূণ� মনুাফা �কা�ািন কতৃ� ক বািতল করার
অিধকারেক �ীকৃিত িদে�, যিদ �কা�ািন আিব�ার কের �য ��ডার �যাগােযােগর �যেকান মাধ�েম �কা�ািনর
মানহািন কেরেছ, এর মেধ� �কান সীমাব�তা ছাড়াই ই-�মইল, ফেলায়ারেদর অভ��রীণ বাত� া, মিনটিরং �পেজ
�কান কিপে�িডং �েজে�র িববরণ এবং সামািজক �নটওয়াক�  ইত�ািদ থাকেব।
৭. যিদ �কা�ািন জানেত পাের �য ��ডার ই�াকৃতভােব এমন তথ� �দান কেরেছ যা অন� ��ডারেদর �দ�
তেথ�র সােথ স�ূণ� বা আংিশকভােব অিভ� বা অন�ুপ এবং ফেলায়ারেদরেদর �তািরত করেত পাের, তেব
�কা�ািন �কান একতরফা িস�া� অনযুায়ী তথ� পিরবত� ন করার অিধকার সংর�ণ কের। িকছু ��ে�
কিপে�িডং িসে�েম ��ডােরর কায��ম ব� হেয় �যেত পাের।
৮. ��ডারেক তার ��ড পুনরায় কিপ করার জন� কিমশন জমা �দওয়া িনি�ত করেত হেব। যিদ ��ডার২
��ডার১ এর িডল কিপ কের এবং ফেলায়ার৩ এর কােছ িবি� কের, তাহেল ��ডার২ ��ডার১-�ক ফেলায়ার৩
কতৃ� ক �দ� কিমশেনর ১০% �দান করেত হেব। এে�ে� ৬.৯ অনেু�দ অনসুাের কিমশন জমা করা হয়।
৯. ফেলায়ােরর সাবি�পশন িনব�ািচত শত� াবলীর সােপে� িনি�ত করেত হেব। ��ডােরর অ�াকাউ� �থেক
ফেলায়ােরর অ�াকাউে� কিপ করা ��ড ফেলায়ােরর িনব�ািচত শত� াবলী �ারা িনধ�ািরত হয়। যিদ ��ডার কিপ
করার শত� াবলী পিরবত� ন কের, তেব নতুন শত� াবলী �ধুমা� নতুন সাবি�পশেনর জন� �েযাজ� হেব।

৪. ফেলায়ােরর অিধকার এবং দািয়�
বত� মান চুি� �াহেকর ��িডং অ�াকাউে�র �রিজে�শেনর ��ে� গৃহীত পাবিলক অফার চুি�র �ারা �িতি�ত অিধকার
এবং দািয়� ছাড়াও ফেলায়ােরর অিধকার এবং দািয়� �িত�া করেব। ফেলায়ার �কা�ািনর িনিদ�� পিরমাণ
সফটওয়�ারগত এবং হাড� ওয়�ারগত সুিবধা ও অিধকার �ভাগ করেব। �যুি�গত সমস�া এবং/অথবা সফটওয়�ারগত
ব�থ�তার ��ে�, �কা�ািন ফেলায়ারেদর অিধকােরর স�ূণ�ভেব পালন করেত স�ম নাও হেত পাের।

১. ঝঁুিক�হেণর �ীকৃিত
ফেলায়ার অনেু�দ ৭-এ বিণ�ত সম� ঝঁুিক�হেণর শত�  �ীকার করেছ এবং �হণ করেছ। ফেলায়ার বঝুেত পারেছ
�য ঝঁুিক সং�া� সতক� তামলূক তেথ� স�াব� ঝঁুিক স�ে� স�ূণ� তথ� নাও থাকেত পাের এবং �হণ করেছ �য
�কা�ািন বা তৃতীয় পে�র কারেণ যুি�স�তভােব ঝঁুিক সৃি� হেত পাের।
২. কিপে�িডং এর �যুি�গত িনয়মাবলীর �ীকৃিত
ফেলায়ার অনেু�দ ৬ -এ বিণ�ত কিপে�িডং িসে�েমর �যুি�গত িনয়মাবলী এবং এর সােথ স�িক� ত �য �কান
ঝঁুিক�হেণর �ীকৃিত �দান করেছ।
৩. �কা�ািনর ��াটােসর �ীকৃিত
ফেলায়ার �ীকার করেছ �য বত� মান চুি�র অধীেন �কা�ািন কিপে�িডং িসে�েমর �যুি�গত বা�বায়ন �দান
করেব যার সােথ ��ডােরর অ�াকাউে� ��েডর ফলাফেলর �কান স�ক�  �নই।
৪. অ�াকাউ� পিরচালনায় ��ডােরর সােথ �যাগােযাগ
অনেু�দ ৩.৫ অনসুাের �দ� �যাগােযােগর তথ� ব�বহার কের ��ডােরর অ�াকাউে�র ব�ব�াপনা সং�া� �য
�কান ইসু�েত ফেলায়ার ��ডােরর সােথ সরাসির �যাগােযাগ করেব যিদ কিপ করার প�িতেত ��ডার �ারা কিপ
করার �কান শত�  ��ভােব না বলা থােক।
৫. ��ডােরর অ�াকাউ� �থেক ��ড কিপ করা



ফেলায়ার তার ফেলায়ার ক�ািবেনেট কাি�ত ��ডােরর অ�াকাউ� �থেক ��ড কিপ করার অনেুরাধ করেত
পাের। ��ড কিপ করার জন� অনেুরাধ ��ডার �ারা গৃহীত হেব এমন �কান গ�ারাি� �নই। ��ডার কতৃ� ক
অনেুরাধ গৃহীত হওয়ার ৩০ িমিনেটর মেধ� কিপ করার �ি�য়া �� হয়। ��ড কিপ করার জন� অ�াকাউে�র
সংখ�া সীমাব� নয়।
৬. ��ডােরর অ�াকাউে� পিরসংখ�ানগত �েবশািধকার
ফেলায়াের ��ডােরর অ�াকাউে� ব�ালা�, ই��ই� এবং মনুাফার পিরসংখ�ােন িবনামেূল� �েবশ করেত পারেব
(িনয়িমত অব�ায় �িত ঘ�ায় একবার)। এই তথ� ব�বহার কের, ফেলায়ার ��ডােরর ��ড কিপ করার
সাবি�পশন বািতল করার িস�া� িনেত পাের; তেব, ফেলায়ার তথ� হালনাগােদ স�াব� িবল� স�েক�  সেচতন
হেব যা �াভািবক অব�ায় এক ঘ�ার �বিশ হয় না।
৭. ফেলায়ােরর অ�াকাউে� ��ড ��াজ করা
��ডার অ�াকাউে� ��ড ��াজ হওয়ার পর ফেলায়ারেদর অ�াকাউে�ও িরেয়ল টাইেম বা �য়ংি�য়ভােব
অনেু�দ ৬.১৩ অনযুায়ী ��ড ��াজ হেয় যােব। এছাড়াও, ��াটফম� �থেকও ফেলায়ার তার িবেবচনার িভি�েত
কিপ করা ��ড ��াজ করেত স�ম করেব।
৮. সাবি�পশন বািতল
িন�িলিখত ��ে� কিপ ��ড করা বািতল হেত পােরঃ

১. ��ডার বা ফেলায়ার সাবি�পশন বািতল করার অনেুরাধ করেল;
২. ফেলায়ােরর অ�াকাউে� পয�া� তহিবল না থাকেল;
৩. ��ডারেক কিমশন �দওয়ার জন� ফেলায়ােরর অ�াকাউে� তহিবেলর অভাব থাকেল।

৫. ��ডােরর অিধকার ও দািয়�
বত� মান চুি�� �াহেকর ��িডং অ�াকাউে�র িনব�েনর সময় গৃহীত পাবিলক অফার চুি�র �ারা �িতি�ত অিধকার
এবং দািয়ে�র পাশাপািশ ��ডােরর অিধকার ও দািয়� �িত�া করেব। ��ডার �কা�ািনর িনিদ�� পিরমাণ
সফটওয়�ারগত এবং হাড� ওয়�ারগত সুিবধা ও অিধকার �ভাগ করেব। �যুি�গত সমস�া এবং/অথবা সফটওয়�ারগত
ব�থ�তার ��ে�, �কা�ািন ��ডােরর অিধকােরর স�ূণ�ভােব পালন করেত স�ম নাও হেত পাের।

১. ঝঁুিক�হেণর �ীকৃিত
��ডার অনেু�দ ৭-এ বিন�ত সম� ঝঁুিক �ীকার করেছ এবং �হণ করেছ। ��ডার বঝুেত পারেছ �য ঝঁুিক সং�া�
সতক� তারমলূক তেথ� স�াব� ঝঁুিক স�ে� স�ূণ� তথ� নাও থাকেত পাের এবং �হণ করেছ �য �কা�ািন বা
তৃতীয় পে�র কারেণ যুি�স�তভােব ঝঁুিক সৃি� হেত পাের। ��ডার ফের� ��িডং এর ফেল তার বা তার
ফেলায়ারেদর �য �কান �লাকসােনর জন� তার দায় �ীকার করেছ।
২. কিপে�িডং প�িতর �যুি�গত িনয়মাবলীর �ীকৃিত
��ডার কিপে�িডংেয়র �যুি�গত িনয়ামাবলী �ীকার করেছ এবং �হণ করেছ।
৩. �কা�ািনর ��াটােসর �ীকৃিত
��ডার �ীকার করেছ �য বত� মান চুি�র অধীেন �কা�ািন কিপে�িডং িসে�েমর �যুি�গত বা�বায়ন �দান
করেব যার সােথ ��ডােরর অ�াকাউে� ��েডর ফলাফেলর �কান স�ক�  �নই। �কা�ািন �কান ��ড এবং/অথবা
��ডােরর মনুাফার সুিবধােভাগী হেব না।
৪. অ�াকাউ� পিরচালনায় ফেলায়ােরর সােথ �যাগােযাগ
যিদ কিপে�িডং িসে�েম ��ডার �ারা ��ডােরর শত� াবলী ��ভােব উে�খ করা না হয় তাহেল অনেু�দ.৩.৫
অনযুায়ী �দ� �যাগােযােগর তথ� ব�বহার কের ��ডার অ�াকাউে�র ব�ব�াপনা সং�া� �য �কান ইসু�েত
��ডার সরাসির ফেলায়ােরর সােথ �যাগােযাগ করেব। ��ডার সাবি�পশন িপিরয়েডর ৭২ ঘ�ার মেধ� এবং
সাবি�পশন বািতল হওয়ার ৩০ িদেনর মেধ� ফেলায়ােরর �যেকােনা �ে�র জবাব �দেব।
৫. মিনটিরংেয়র তথ�



কিপে�িডং িসে�েম ��ডার িহেসেব িনবি�ত হওয়ার পর, তার অ�াকাউ� �য়ংি�য়ভােব �কা�ািনর
ওেয়বসাইেট এবং �াহক ক�ািবেনেট সব�জনীনভােব সহজলভ� মিনটিরংেয় যু� হেব। ফেলায়াররা উপযু� ��ডার
খুেঁজ �পেত মিনটিরং ব�বহার করেত পাের।
৬. ��ড কিপ করার জন� ফেলায়ােরর অনেুরাধ �হণ
কিপে�িডং িসে�েম ��ডার িহেসেব িনবি�ত হওয়ার পর, ��ডার ��ড কিপ করার জন� ফেলায়ারেদর অনেুরাধ
�হণ করেত স�ম হেবন। ��ডার �যেকােনা মহূুেত�  অনেুরাধ �ত�াখ�ান করার অিধকার সংর�ণ কের। তা
সে�ও, যিদ ফেলায়ার কিপ করা ��ড �থেক �িতর স�ুখীন হয়, তাহেল ��ডার একতরফাভােব ফেলায়ােরর
সাবি�পশন বািতল করেত পারেব না।
৭. কিপে�িডং িসে�েম কিপ ��েডর সাবি�পশন বািতল
কিপে�িডং িসে�েম ��ড কিপ করার সাবি�পশন বািতল করা হেব যিদ:

১. ��ডার ক�ািবেনেটর "আনসাব�াইব" ি�ক কের সাবি�পশন বািতল কের;
২. ফেলায়ার ক�ািবেনেট "আনসাব�াইব" ি�ক কের সাবি�পশন বািতল কের;
৩. ��ডারেক কিমশন �দওয়ার জন� ফেলায়ােরর অ�াকাউে� পয�া� তহিবল না থাকেল;
৪. ফেলায়ার বা ��ডার কতৃ� ক সােপাট�  িডপাট� েমে� সাবি�পশন বািতেলর অনেুরাধ জমা �দওয়ার পর
�কা�ািন সাবি�পশন বািতল কের;

৮. যিদ কিপ করা ��ড �থেক ফেলায়ার �িত�� হয়, তাহেল ��ডার একতরফা িস�াে�র মাধ�েম ফেলায়ােরর
সাবি�পশন বািতল করেত পারেব না।
৯. কিমশন িহেসেব ��ডােরর পাির�িমক �দান
যিদ ফেলায়ার সাবি�পশন িপিরয়েডর মেধ� কিপ করা ��ড �থেক মনুাফা �পেয় থােক, তাহেল ��ডার এর
অ�াকাউে� অথবা অন� �কান একাউে� অনেু�দ ৬-এ উি�িখত হাের কিমশন জমা করা হেব।
৬. কিপে�িডং িসে�েমর �যুি�গত িনয়মাবলী
১. কিপে�িডং িসে�েমর �যুি�গত িনয়মাবলী �য়ংি�য় �ি�য়া�িলর সংখ�া এবং তােদর সময়কাল বণ�না
করেব। ��ডার এবং ফেলায়ার �যুি�গত সমস�া এবং/অথবা সফটওয়�ারগত ব�থ�তার কারেণ এখােন বিণ�ত
�ি�য়া�িলর �যেকান স�াব� �যুি�গত ঘাটিতর িবষয়� �ীকার করেছ এবং �হণ করেছ।
২. কিপে�িডং িসে�েমর �যুি�গত িনয়মাবলী িন�িলিখত �ি�য়া�িলেত �েয়াগ করা হেব:

১. �কা�ািনর �াহক ক�ািবেনেট কিপে�িডং িসে�েমর সােথ ফেলায়ার এবং ��ডােরর িনব�ন �ি�য়া;
২. ��ডার এবং ফেলায়ােরর �যাগােযােগর তথ� সংর�ণ �ি�য়া। বত� মান চুি�েত অংশ�হণকাির
পা�� েদর �দ� �যাগােযােগর তথ� ব�বহার করা হেব;
৩. ��ড কিপ করার জন� ফেলায়ােরর অনেুরাধ;
৪. ব�বসায়ী কতৃ� ক ফেলায়ােরর অনেুরাধ �হণ বা �ত�াখ�ান;
৫. ��ডােরর অ�াকাউ� �থেক ফেলায়ার �ারা কিপ করা ��েডর �রকড� ;
৬. ফেলায়ােরর কিপ করা ��েড কােরি� �পয়ােরর �রকড� ;
৭. ফেলায়ার কতৃ� ক ��ডারেক �েদয় �িত� লাভজনক ��েডর কিমশেনর �রকড� ;
৮. ফেলায়ার কতৃ� ক ��ডারেক �েদয় �িত� লাভজনক ��েডর �িত 0.01 লেটর কিমশেনর �রকড� ;
৯. ফেলায়ার কতৃ� ক ��ডারেক �েদয় মনুাফা �শয়ােরর �রকড� ;
১০. সা�ািহক ছু�র িদন এবং ফেরে�র িনধ�ািরত ছু�র িদন বােদ �িতিদন ফেলায়ার কতৃ� ক ��ডারেক
�েদয় �দিনক কিমশেনর �রকড� ;
১১. ��ডােরর অ�াকাউ� �থেক ফেলায়ােরর অ�াকাউে� অনলাইেন কিপ করা ��ড;
১২. সাবি�পশন বািতল করার জন� ফেলায়ােরর অনেুরাধ;
১৩. সাবি�পশন বািতল করার জন� ��ডােরর অনেুরাধ;
১৪. ��ডােরর অ�াকাউ� �থেক ফেলায়ােরর অ�াকাউে� ��ড কিপ করা ব� করা;



১৫. �েত�ক ফেলায়ারেক মিনটিরং িলে� কিপে�িডং িসে�ম এবং ��ডােরর অ�াকাউে�র িববরণ
স�িলত ��া�ি�� অ�াে�স �দান ;
১৬. ফেলায়ােররর অ�াকাউে� �য়ংি�য়ভােব ��ড ��াজ করা।

৩. িনব�ন
১. ফেলায়ােরর িনব�ন
�কা�ািনর �াহক ক�ািবেনেট �া� বত� মান চুি� �াহক কতৃ� ক গৃহীত হেল, িতিন কিপে�িডং িসে�েম
িনবি�ত ফেলায়ার িহসােব িবেবিচত হেব। িনব�েনর সময়, ফেলায়ার তার �যাগােযােগর তথ�
(ই-�মইল, �ফান ন�র এবং ওেয়ব �মেস�ার) �দান করেব এবং এই তথ� �সইসকল ��ডারেদর জন�
সহজলভ� হেব যােদর ��ড ফেলায়ােররা কিপ কের। ফেলায়ার �য �কান সময় তার �যাগােযােগর তথ�
পিরবত� ন করেত পাের। ফেলায়ার িনব�ন স�� করার পর �কা�ািনর �াহক ক�ািবেনেট ফেলায়ার
ক�ািবেনট সহজলভ� হেব।
২. ��ডােরর িনব�ন
একজন �াহক �কা�ািনর �াহক ক�ািবেনেট সহজলভ� বত� মান চুি�েত স�িত �দান করার পর, িতিন
কিপে�িডং িসে�েম ��ডার িহসােব িনবি�ত হন। িনব�েনর সময়, ব�বসায়ী তার �যাগােযােগর তথ�
(ইেমল, �ফান ন�র এবং ওেয়ব �মেস�ার) �দান করেব যা �সইসকল ফেলায়ারেদর জন� সহজলভ�
থাকেব যারা ��ডােরর অ�াকাউ� �থেক ��ড কিপ কের। ��ডার �য �কান সময় তার �যাগােযােগর
তথ� পিরবত� ন করেত পাের। িনব�েনর সময় ��ডার ফেলায়ােরর অ�াকাউ� �থেক ফেলায়ােরর কিপ
করা �িত� ��াজড লাভজনক ��েডর জন� ফেলায়ােরর অ�াকাউ� �থেক জমা করার জন� এক�
কিমশন িনধ�ারণ করব এবং ফের� ছু�র িদন�িল বােদ �িত সাবি�পশন িদন অনসুাের ফেলায়ােরর
অ�াকাউ� �থেক এক� কিমশন জমা হেব। িনব�ন স�� করার পর �কা�ািনর �াহক ক�ািবেনেট
তার ��ডার ক�ািবেনট সহজলভ� হেব।
৩ ��ডার িনব�াচন করার ��ে� ফেলায়ােরর ��ডােরর অ�াকাউে�র ধরেনর িদেক মেনােযাগ �দওয়া
উিচত। সফলভােব ��ড কিপ করার জন�, ফেলায়ার এবং ��ডােরর অবশ�ই একই ধরেনর একাউ�
থাকেত হেব। অন�থায়, িনব�ািচত ��ডারেক সাব�াইব করা অস�ব।

৪. ��ড কিপ করার জন� ফেলায়ােরর অনেুরাধ
ফেলায়ার মিনটিরং তািলকায় ��ডার িনব�াচন কের ফেলায়ার �কিবেনেট ��ডােরর ��ড কিপ করার
অনেুরাধ করেব। যিদ ��ডার �ারা অনেুরাধ� গৃহীত হয়, তাহেল অনেুরাধ� গৃহীত হওয়ার ৩০
িমিনেটর মেধ� িসে�ম অনলাইন ��ড কিপ করা �� করেব। যিদ ��ডার অনেুরাধ �ত�াখ�ান কের,
িসে�ম ফেলায়ার অ�াকাউে� ��ড কিপ করা �� করেব না।

৫. ��ড কিপ করার জন� ��ডােরর অনেুরাধ �হণ
��ডােরর ��ড কিপ করার জন� নতুন অনেুরাধ ��ডার ক�ািবেনেট পাওয়া যােব। ��ডার অনেুরাধ
পাওয়ার পর ৭২ ঘ�ার মেধ� ��ডার ক�ািবেনেট সংি�� িবক� িনব�াচন কের �য �কােনা অনেুরাধ �হণ
বা �ত�াখ�ান করার অিধকার সংর�ণ কের। যিদ ��ডার অনেুরাধ� উেপ�া কের, তেব অনেুরাধ
পাওয়ার ৭২ ঘ�ার পের �য়ংি�য়ভােব বািতল হেয় যােব।

৬. ফেলায়ােরর অ�াকাউে� কিপ ��িডংেয়র সূচনা
��ডার ফেলায়াস� অ�াকাউে� তার ��ড কিপ করার অনেুরাধ �হণ করার পর, িসে�ম ৩০ িমিনেটর
মেধ� অনলাইেন ��ড কিপ করা �� করেব।

৭. ফেলায়ােরর একাউে� কিপ ��িডংেয়র সমাি�
ফেলায়ােরর কিপ ��িডং আনসাব�াইব করার পের, িসে�ম ৩০ িমিনেটর মেধ� ��ড কিপ করার
�ি�য়া� ব� করেব।

৮. ��ডার এবং ফেলায়ােরর মনুাফা স�েক�  তথ� আপেডট



��ডার ও ফেলায়ােরর মনুাফা স�িক� ত তথ� িনয়িমতভােব আপেডট করা হেব।  ��ডার �কিবেনট
এবং ফেলায়ার �কিবেনেট এই তথ� পাওয়া যােব।

৯. ��ডােরর অ�াকাউে� কিমশন জমা
��ডােরর অ�াকাউে� কিমশেনর িহসাব এবং জমা স�ূণ� �য়ংি�য় প�িতেত িনয়ি�ত হয়।
সাবি�পশন বািতল হওয়ার পর এবং ফেলায়ার মনুাফা অজ� ন করেল, �িত ��েড কিমশন, �িত ০.০১
লট কিমশন এবং মনুাফার অংশ ফেলায়ােরর অ�াকাউ� �থেক উে�ালনপূব�ক ��ডােরর অ�াকাউে�
জমা হেব। কিপে�িডং ��ডােরর সাবি�পশেনর সময়কােল �া� ��িডং ফলাফেলর (�মাট লাভ এবং
�মাট �িত) িভি�েত কিমশন িহসাব করা হয়। ফেলায়াস� অ�াকাউ� �থেক এক� �দিনক কিমশন
উে�ালন করা হেব এবং ফেরে�র িনধ�ািরত ছু�র িদন ছাড়া �িতিদেনর �শেষ ��ডােরর অ�াকাউে�
জমা হেব।

১০. ��ডার অ�াকাউে� মলূধন পুনরায় জমা করা
�কা�ািনর ওেয়বসাইেটর এক� সুরি�ত অংেশ ��ডার তার ��িডং অ�াকাউ�� ��া�াড�
িরে�িনশেম� প�িতর মাধ�েম মলূধন পুনরায় জমা করেত পাের। জমা করা অথ� �কা�ািনর হােত
পাওয়ার পর ��ডার অ�াকাউে� জমা হেব।

১১. ফেলায়ার অ�াকাউে� মলূধন পুনরায় জমা করা
ফেলায়ার �কা�ািনর ওেয়বসাইেটর এক� সুরি�ত অংেশ ��া�াড�  িরে�িনশেম� প�েিত মাধ�েম
তার ��িডং অ�াকাউে� মলূধন পুনরায় জমা করেত পাের। জমা করা অথ� �কা�ািনর হােত পাওয়ার
পর ফেলায়ােরর অ�াকাউে� জমা হেব।

১২. কিপে�িডংেয় পিরসংখ�ানগত �েবশািধকার
কিপে�িডং পিরসংখ�ােন অ�ভু� � থাকেবঃ
১. �কা�ািনর �াহক ক�ািবেনেট অ�াকাউ� মিনটিরং। �কা�ািনর ওেয়বসাইট এবং/অথবা
�কা�ািনর অিফিসয়াল পাট� নােরর ওেয়বসাইট�িলেত এক� অন�ুপ মিনটিরং �পজ থাকেত পাের;
২. সা�িতক আপেডেট �রকড�  করা ব�ােল� এবং ই��ই� তথ�;
৩. ��ডার অ�াকাউ� এবং সাবি�পশন িহে�াির �থেক বত� মােন কিপ করা ��েডর তথ�;

১৩. ফেলায়ার কতৃ� ক ��ডােরর কায��ম পয�েব�ণ করার জন� �কা�ািনর কিপে�িডংেয়র পিরসংখ�ান
িডজাইন করা হেয়েছ। তেব, ��ডার এবং ফেলায়ার পিরসংখ�ানগত হালনাগাদ �ি�য়ার স�াব� িবল� স�েক�
সেচতন থাকেব যা �াভািবক অব�ায় ১-২ ঘ�ার �বিশ হয় না।
১৪. ফেলায়ােরর অ�াকাউে� �য়ংি�য়ভােব ��ড ��াজ করা।

১. যিদ ফেলায়ার অ�াকাউে� ��ড কিপ করার জন� পয�া� তহিবল না থােক, তেব স�িত কিপ করা
��ড�েলা ফেলায়ােরর অ�াকাউে� বত� মান মেূল� ��াজ হেয় যােব। যিদ �াহক ক�ািবেনেট 'যিদ
আপনার নতুন ��ড খুলেত তহিবেলর অভাব থােক তেব ��ড�েলা চাল ুরাখুন' অপশেন ি�ক করা হয়
তেব ��ড�িল ��াজ হেব না।
২. যিদ ��ডারেক কিমশন �দওয়ার জন� ফেলায়ােরর পয�া� তহিবল না থােক, তাহেল ফেলায়ােরর
অ�াকাউে� স�িত কিপ করা ��ড�িল বত� মান মেূল� ��াজ হেয় যােব।

১৫. যিদ ��ডােরর অ�াকাউ� এবং ফেলায়াস� অ�াকাউ�  একই ব�ি� বা আইনী স�া বা িনকট আ�ীেয়র নােম
িনবি�ত হয়, তাহেল �িত লেটর ��েড কিমশন িনধ�ািরত হেল এই ধরেনর অ�াকাউে�র মেধ� অড� ার কিপ করা
িনিষ�।
১৬. অেপািজট ��ড �ারা আংিশকভােব ব� হওয়া ��ড�িল ফেলায়ােরর অ�াকাউে� কিপ করা হয় না

৭. ঝঁুিক সং�া� সতক� তামলূক িববিৃত
১. কিপে�িডং িসে�েম িনব�ন কের, ��ডার এবং ফেলায়াররা বত� মান ঝঁুিক সং�া� সতক� তামলূক িববিৃত
�ীকার করেছ এবং �হণ করেছ।
২. ফেলায়ার ��ডার অ�াকাউে� ব�থ� ��িডংেয়র ফেল �লাকসােনর ঝঁুিক ��ভােব বঝুেত পারেছ।



৩. ফেলায়ার ��ভােব বঝুেত পারেছ �য অনেু�দ ৬.১২-এ বিণ�ত কিপে�িডংেয়র পিরসংখ�ােন �দ� �যেকােনা
তথ� হালনাগাদকৃত তেথ�র �থেক িভ� হেত পাের। িবেশষ কের, যখন �কান পিরসংখ�ান হালনাগাদ করা হয় না
তখন ��ডার �বশ উে�খেযাগ� পিরমােণ �লাকসােনর স�ুখীন হেত পােরন। ব�ােল�, ই��ই� এবং অন�ান�
তেথ�র আপেডট হেত �াভািবক অব�ায় ১-২ ঘ�ার �বিশ িবল� হেব না।
৪. মনুাফা, ব�ােল� এবং ই��ই�র ��া�ি�� আপেডেটর িবল� স�িক� ত সম� ঝঁুিক ফেলায়ার �ীকার করেছ
এবং �হণ করেছ। ফেলায়ার বঝুেত পারেছ �য ফেলায়ার ক�ািবেনেট �দ� তথ� কিপ করা ��ড �থেক
ফেলায়ােরর �া� মনুাফা গণনার জন� ব�ব�ত তেথ�র �থেক িভ� হেত পাের।
৫. ফেলায়ার এবং ��ডার িসে�েমর অনেুরাধ �ি�য়ায় িবলে�র সােথ স�িক� ত সম� ঝঁুিক �ীকার করেছ এবং
�হণ করেছ যা ১৫ িমিনেটর �বিশ হেত পাের। �কা�ািনর �যুি�গত সমস�ার ��ে�, �কা�ািন সময়মত
সাবি�পশন �হণ বা বািতল করার এবং কিপে�িডংেয়র পিরসংখ�ান হালনাগােদর গ�ারাি� �দেব না। ফেলায়ার
এবং ��ডার কিপে�িডং িসে�েমর অনেুরাধ�েলা �ি�য়াকরেণ িবলে�র সােথ স�িক� ত সম� ঝঁুিক �ীকার
করেছ এবং �হণ করেছ যা ��ডার বা ফেলায়ারেদর �িতর কারণ হেত পাের।

৮. দািব এবং িবেরাধ
১. ফেলায়ার এবং ��ডার �থেম �কা�ািনর সােথ ইেমইেল �যাগােযােগর মাধ�েম কিপে�িডং িসে�েমর
�যুি�গত িবিধ সং�া� �কান দাবী বা িবেরাধ িন�ি� করার �চ�া করেব এবং দািব বা িববাদ স�িক� ত সম�
তথ� িন�ি� হওয়ার আেগ �গাপনীয়তা বজায় রাখেব।
২. �কা�ািন কিপে�িডং িসে�েমর কায�কািরতা স�িক� ত সম� দািব বা িবেরাধ পাওয়ার পর ৩০ িদেনর মেধ�
িবেবচনা করেব। �কা�ািন ফের� মােক� েট ��ডারেদর কায�কলােপর ফেল �িতর সােথ স�িক� ত �কান দািব বা
িবেরাধ িবেবচনা করেব না।
৩. সম� দািব এবং িবেরাধ বত� মান চুি�র সােপে� এবং কিপে�িডং িসে�েমর চুি�েত অপয�া�ততার ��ে�
নতুম িনয়েমর সােপে� হেব।

৯. ভাষা
১. বত� মান চুি�র ভাষা ইংেরিজ।
২. �াহেকর সুিবধার জন�, �কা�ািন ইংেরিজ �থেক িভ� ভাষায় চুি�র সং�রণ �দান করেত পাের। চুি�র
অনিূদত সং�রণ �ধুমা� তথ� �দােনর উে�েশ� �দান করা হয় হেয়েছ।
৩. এই চুি�র ইংেরজী সং�রণ এবং �যেকােনা অনবুােদর মেধ� অিমল হেল, ইংেরিজ সং�রণ� �াধান� পােব।


