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কয্ািপটাল মােকর্ ট ও েডিরেভিটভ অংেশর ঝঁুিক �কােশর দিলল 
 

এই দিলেল �ক এ�েচে�র ইকুইিট/েডিরেভিটভ সং�া� বয্বসার জনয্ দরকারী তথয্ািদ রেয়েছ৷ এ�েচে�র 
ইকুইিট/েডিরেভিটভ সং�া� বয্বসার আেগ সব ভাবী কনি�উেয়�েদর এই দিলল পড়া উিচত৷ 
 
�ক এ�েচ�/SEBI একা বা েযৗথভােব ও �কােশয্ বা ইি�েত এই িডসে�াজার ডকুেমে�র স�ূণর্তা, পযর্া�তা 
বা িনভুর্ লতা স�ে� েকান গয্ারাি� বা বণর্না েদয় না বা বয্বসা সং�া� অংেশ অংশ�হেণর েযাগয্তা �ক 
এ�েচ�/SEBI এনেডাসর্ কের না বা অনুেমাদন কের না৷ এই সংি�� িববৃিতিট সব ঝঁুিক বা বয্বসার অনয্ানয্ 
তাৎপযর্য্পূণর্ িদকগিল �কাশ কের না৷ 
 
জিড়ত ঝঁুিকর আেলােক, একমা� েসই সবে�ে� আপনার েসই েলনেদেনর মেধয্ �েবশ করা উিচত যখন আপিন 
িবষয়টােক ভােলা কের বুেঝ িনেয় েসখােন ঝঁুিকর িবষয়গিল স�েকর্  অবগত থাকেবন৷ 
 
ঝঁুিকর িদক েথেক েদখেত েগেল আপনার বয্বসা চালােনা উিচত হেব তখনই যিদ আপিন েয িরেলশনিশেপ 
ঢুকেত চেলেছন ও আপনার ঝঁুিকর িব�ার কতটা তা েবােঝন৷ আপনােক জানেত হেব ও িনধর্ারণ করেত হেব 
েয ইকুইিট েশয়াের বয্বসা, েডিরেভিটভ ক�া� ও �ক এ�েচে� বয্বহৃত ই��ুেমে�র িবিভ� �কার ঝঁুিক 
আেছ যা, যােদর বয্বসার অিভ�তা কম ও ঝঁুিক েনওয়ার �মতা কম, তােদর পে� সিঠক পথ নয়৷ তাই 
আপনােক সতকর্ তার সে� িবেবচনা করেত হেব এরপ বয্বসা আপনার আিথর্ক িদক েথেক উপযু� িকনা৷ যিদ 
আপিন �ক এ�েচে� বয্বসা কেরন ও তার ফল যিদ খারাপ হয় বা আপনার �িত হয়, তেব তার জনয্ 
আপিন স�ূণর্ভােব দায়ী থাকেবন ও �ক এ�েচ�/এর ি�য়ািরং কেপর্ােরশন এবং/অথবা SEBI, যাই েহাক না 
েকন, েকানভােবই দায়ী হেব না বা আপিন এমন েকান অজহুাত িদেত পারেবন না েয ঝঁুিকর বয্াপাের 
সবিকছু �কাশ করা হয় িন বা সংি�� �ক ে�াকার স�ূণর্ ঝঁুিকর বয্াপাের আপনােক সবিকছু বয্াখয্া কের 
িন৷ ফলাফেলর িবষেয় ক�িটিটউেয়� স�ূণর্ভােব দায়ী থাকেব ও এই কারেণ েকান ক�া� বািতল করা হেব 
না৷ আপনােক �ীকার করেত হেব ও েমেন িনেত হেব মুনাফার েকান গয্ারাি� েনই অথবা অডর্ ার কাযর্করী 
করার সময় এবং/অথবা �ক এ�েচ� েডিরেভিটভ ক�া� িব�ী করার সময় েকান �িত হেল তা েথেক 
েরহাই পাওয়া যােব না৷ 
 
এটা আপনােক পির�ারভােব বুঝেত হেব েয �ক ে�াকােরর মাধয্েম �ক এ�েচে� আপনার বয্বসা �ক 
ে�াকােরর �ারা িনিদর্� করা িকছু িনয়মকানুন শতর্ াধীন, তার মেধয্ রেয়েছ আপিন েয �ােয়� ফমর্ পূরণ 
কেরেছন তার বয্াপাের আপিন ভােলাভােব জােনন, অিধকার ও কতর্ বয্, েকানগিল করণীয় ও েকানগিল করণীয় 
নয় �ভৃিতর বয্াপাের পেড়েছন ও এগিল সংি�� �ক এ�েচে�র রপ, বাই-ল এবং েরগেলশেনর শতর্ াধীন 
থাকেব, এিটর ি�য়ািরং কেপর্ােরশন, SEBI-র �ারা ��ািবত গাইডলাইন সমেয় সমেয় বলবৎ থাকেব, �ক 
এ�েচ� ও এিটর ি�য়ািরং কেপর্ােরশন �ারা িব�ি� �কািশত হেত পাের ও মােঝ মােঝ বলবৎ থাকেব৷ 
 
�ক এ�েচ� েকান উপেদশ েদয় না বা এমন িকছু কের না যােত উপেদশ েদওয়ার অথর্ েবাঝায় এবং েকান 
েলাক যিদ �ক এ�েচে�র েকান �ক ে�াকােরর সে� বয্বসার স�েকর্  �েবশ কের এবং/বা েকান থাডর্  পািটর্  
িভিত্তক েকান তথয্ এই দিলেল থােক তেব তার জনয্ �ক এ�েচ� দায়ী থাকেব না৷ এই দিলেলর েকান তথয্ই 
বয্বসার উপেদশ িহসােব গণয্ হেব না৷ এই ধরেণর বয্বসায় েয ধরেণর ঝঁুিক জিড়েয় আেছ েসগিল খবু 
ভােলাভােব েবাঝা ও আেলাচনা ছাড়া বয্বসার কথা িবেবচনা করা উিচত নয়৷ যিদ আপিন িনি�ত না হেত 
পােরন তেব আপনােক েপশাগত উপেদশ িনেতই হেব৷ 
 
আপনার জনয্ অনয্ কাউেক বয্বসা করেত েদওয়া যায় িকনা অথবা �মতা�দান করা যায় িকনা েসটা 
িবেবচনা করেত হেল, আপনােক িন�িলিখত িবষয়গিল স�েকর্  সেচতন হেত হেব:- 



 
1. মূল ঝঁুিকগিল: 
 
1.1 উ� পিরবতর্ নশীলতার ঝঁুিক: 
একিট িসিকউিরিট বা েডিরেভিটভ ক�াে� েভালািটিলিট বলেত একিট িসিকউিরিট বা েডিরেভিটভ ক�াে� 
দােমর গিতর েয পিরবতর্ ন হেত পাের তােকই েবাঝােনা হেয়েছ, যখন �ক এ�েচে� বয্বসািয়ক কাযর্কলাপ 
চলেত থােক৷ সাধারণভােব একিট িসিকউিরিট বা েডিরেভিটভ ক�াে�র েভালািটিলিট যত েবশী হয়, দােমর 
পিরবতর্ নও তত েবশী হয়৷ অয্াি�ভ িসিকউিরিট বা েডিরেভিটভ ক�াে�র েথেক �াভািবকভােবই েযসব 
িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� কম বয্বসািয়ক কােজ বয্বহৃত হয় েসগিলর েভালািটিলিট েবশী হয়৷ 
েভালািটিলিটর ফেল আপনার অডর্ ার আংিশকভােব কাযর্করী হেত পাের অথবা আেদৗ কাযর্করী নাও হেত পাের, 
বা েয দােম আপনার অডর্ ার কাযর্করী হেব েসিট েশষ বয্বসািয়ক দাম েথেক অেনক েবশী আলাদা বা অেনক 
েবশী পিরবিতর্ ত হেত পাের যার ফল হল জাতীয় বা আসল �িত৷ 
 
1.2 কম িলকুইিডিটর ঝঁুিক: 
িলকুইিডিট বলেত বাজাের অংশ�হণকারীেদর কমিপিটিটভ দােম ও সবেচেয় কম দােমর পাথর্েকয্ 
িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� েকনা এবং/বা েবচার �মতা৷ সাধারণত, মেন করা হয় েয বাজাের লভয্ 
অডর্ ােরর সংখয্া যত েবশী হেব িলকুইিডিট তত েবশী হেব৷ িলকুইিডিট গর�পূণর্, কারণ িলকুইিডিট েবশী হেল 
িবিনেয়াগকারীর পে� �ত ও সবেচেয় কম দােমর পাথর্েকয্ িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� েকনা এবং/বা 
েবচা সহজতর হেব৷ ফেল িবিনেয়াগকারীরা �ীত বা িব�ীত িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে�র জনয্ 
কমিপিটিটভ দাম েদেব বা �হণ করেব৷ অয্াি�ভ িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে�র সে� তুলনা করেল িকছু 
িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে�র কম িলকুইিডিট থাকার ঝঁুিক থাকেত পাের৷ ফেল, আপনার অডর্ ার 
আংিশকভােব কাযর্করী হেত পাের অথবা েবশী দােমর পাথর্েকয্ আেদৗ কাযর্করী নাও হেত পাের৷ 
 
1.2.1 িদেনর বয্বসািয়ক নীিতর অংশ অনুযায়ী িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� েকনা বা েবঁচার ফেল �িত 
হেত পাের, কারণ এমন পিরি�িতেত িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� েকনা/েবঁচা �তয্ািশত দােমর তুলনায় 
কম/েবশী দােম হেত পাের, সুতরাং একিট িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে�র েডিলভার বা িরিসভ করার 
েকান ওেপন পিজসন বা বাধয্তা েনই৷ 
 
1.3 ওয়াইডার ে�েডর ঝঁুিক: 
ে�ড বলেত েবাঝায় সেবর্াৎকৃ� �য় ও সেবর্াৎকৃ� িব�েয়র দােমর মেধয্ পাথর্কয্৷ এটা একিট 
িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� �য় ও তৎ�ণাৎ েসিট িব�য় করা বা তার িবপরীত প�িতর ফেল েয 
পাথর্কয্ হয় তা েবাঝায়৷ কম িলকুইড বা িলকুইিডিটহীন িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে�র জনয্ কম 
িলকুইিডিট ও েবশী েভালািটিলিট থাকার ফেল �াভািবেকর েচেয় েবশী িব�ৃত হেত পাের৷ এিট পের উৎকৃ�তর 
দাম গঠেন বাধা েদেব৷ 
 
1.4 ঝঁুিক - অডর্ ার কমােনা: 
ে�স করা অডর্ ার (উদাহরণ�রপ "�প লস" বা "িলিমট" অডর্ ার) েযগিলর উে�শয্ থােক �িত িকছু িনিদর্� 
পিরমােণ সীিমত করা, েসগিল কাযর্কর নাও হেত পাের কারণ বাজার অব�ায় �ত ওঠানামা এরপ অডর্ ার 
কাযর্কর করা অস�ব কের তুলেত পাের৷ 
 
1.4.1 একিট 'মােকর্ ট" অডর্ ার �ত কাযর্কর হেব, িবপরীত িদেক অডর্ ােরর লভয্তার উপর িনভর্ র কের, দােমর 
�স� ছাড়াই, যখন �াহক একিট 'মােকর্ ট' অডর্ ােরর �ত কাযর্কািরতা পান, তখন েসিট আউট�য্াি�ং 
অডর্ ােরর লভয্ দােম হেত পাের, েযিট অডর্ ােরর পিরমাণেক পিরতু� কের, দাম, সময় অ�ািধকার পায়৷ এটা 
েবাঝা েযেত পাের েয এই দাম গত বািনজয্ মূলয্ বা েয িনরাপত্তা/েডরাইেভিটভস ক�াে�র ভােলা মূলয্ েথেক 
উে�খেযাগয্ভােব িভ� হেত পাের৷ 
 



1.4.2 "িলিমট" অডর্ ার �ত কাযর্কর হেব েকবলমা� অডর্ ােরর জনয্ িনিদর্� "িলিমট" দােম যা বা উৎকৃ�তর 
দােম৷ যাই েহাক, �াহক যখন দােমর সুর�া পায় তখন এমনও স�ব হেত পাের েয অডর্ ার আেদৗ কাযর্কর 
হল না৷ 
 
1.4.3 একিট �প লগ অডর্ ার সাধারণত একিট �ক/েডিরেভিটভ ক�াে�র বতর্ মান দাম েথেক "দেূর" ে�স 
করা হয় এবং এরপ অডর্ ার কাযর্কর হয় যিদ ও যখন �ক/েডিরেভিটভ ক�া� েপৗঁছয় বা �প �াইেসর 
মাধয্েম বয্বসা কের৷ �প অডর্ ার েসল �াইস বতর্ মান �াইেসর নীেচই এ�ার করােনা হয় ও �প অডর্ ার বাই 
�াইস বতর্ মান �াইেসর উপের এ�ার করােনা হয়৷ যখন িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� পূবর্ িনধর্ািরত দােম 
েপৗঁছয় বা এরপ দােম বয্বসা কের �প লগ অডর্ ার তখন মােকর্ ট/িলিমট অডর্ াের পিরণত হয় ও িলিমেট বা 
আেরা ভােলা ভােব কাযর্কর হয়৷ এমন েকান িন�য়তা েনই েয িলিমট অডর্ ার কাযর্কর হেব েযেহতু 
িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� পূবর্ িনধর্ািরত দামেক েপিনে�ট করেত পাের, েসে�ে� অডর্ ার কাযর্কর না 
হওয়ার ঝঁুিক ওেঠ, েযমন েরগলার িলিমট অডর্ ােরর সে� হয়৷ 
 
1.5 খবর েঘাষণার ঝঁুিক: 
খবর েঘাষণা যা িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে�র দাম �ভািবত করেত পাের বয্বসার সময় ঘটেত পাের 
এবং কম িলকুইিডিট ও েবশী েভালািটিলিটর সে� যু� হয় তেব হঠাৎ িসিকউিরিট/ক�াে�র দােম 
অ�তয্ািশতভােব ইিতবাচক বা েনিতবাচক ওঠানামা ঘটােত পাের৷ 
 
1.6 গজেবর ঝঁুিক: 
েকা�ািন/কােরি�র বয্াপাের গজব মুেখ মুেখ, খবেরর কাগজ, ওেয়বসাইট ও িনউজ এেজি�র �ারা বাতােস 
ভােস৷ িবিনেয়াগকারীেদর সতকর্  থাকেত হেব ও গজব অনুযায়ী কাজ করা েথেক িবরত থাকেত হেব৷ 
 
1.7 িসে�েমর ঝঁুিক: 
খুব েবশী পিরমাণ বয্বসা �ায়ই বাজার েখালা ও বাজার বে�র আেগ হেত পাের৷ এরকম েবশী পিরমাণ 
বয্বসা িদেনর েয েকান সমেয় হেত পাের৷ এগিল অডর্ ার কাযর্কর করা বা কনফামর্ করােত িবল� ঘটােত 
পাের৷ 
 
1.7.1 েভালািটিলিট িপিরয়েড, বাজাের অংশ�হণকারীগণ �মাগত তােদর অডর্ ােরর পিরমাণ বা দাম, ে�শ 
অডর্ ার ে�স মিডফাই করেত পােরন, ফেল অডর্ ার কাযর্কর করা বা কনফামর্ করায় িবল� হয়৷ 
 
1.7.2 িকছু িনিদর্� মােকর্ ট কি�শেন, মােকর্ েট যুি�সংগত দােম একিট পিজশন িলকুইেডট করা খুব 
অসুিবধাজনক হয় বা আেদৗ স�ব হয় না, যখন �য় সাইড বা িব�য় সাইেড েকান আউট�য্াি�ং থােক না 
অথবা িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�াে� বয্বসা যিদ েকান অ�াভািবক বয্বসািয়ক কাযর্কলােপ থমেক দাড়ায় 
মােকর্ ট িফ�ারেক িহট করা বা অনয্ েকান কারেণ৷ 
 
1.8 িসে�ম/েনটওয়াকর্  কনেজসন্: 
এ�েচে� সয্ােটলাইট/লীজ েনওয়া লাইন িভিত্তক সংেযােগর উপর িভিত্ত কের ইেলক�িনক েমােড বয্বসা করা 
হয়, অডর্ ার ে�স ও রট করার জনয্ �যুি� ও কি�উটােরর সম�য় করা হয়৷ সুতরাং, সংেযাগ েফল করা 
বা িসে�েম সমসয্া বা িসে�ম েথেক ধীর বা িবলি�ত সাড়া বা বয্বসা থমেক দাঁড়ােনার স�াবনা থাকেল বা 
েয েকান সমসয্া/�িটর ে�ে� েযখােন বয্বসািয়ক িসে�ম/েনটওয়ােকর্  অয্াকেসস �িতি�ত করা যায় না, েযটা 
িনয়�েণর বাইের ও �েসিসং-এ িবল� ঘটােত পাের বা �য়-িব�েয়র অডর্ ার আংিশক বা পুেরাপুির �েসস করা 
নাও েযেত পাের৷ আপনােক েনাট করবার জনয্ সতকর্  করা হে� েয যিদও এই সমসয্াগিল সামিয়ক �কৃিতর 
িক� যখন আপনার আউট�য্াি�ং ওেপন পিজসন বা কাযর্কর না করা অডর্ ার রেয়েছ, এগিল ঝঁুিকেকই িনেদর্শ 
কের কারণ আপনার সব কাজ সিঠকভােব করাটা বাধয্তামূলক৷ 
 



2. যতদরূ পযর্� েডিরেভিটভ েসগেম� সংি�� রেয়েছ, অনু�হ কের ততখািন েনাট করন ও িনে�র অিতির� 
ৈবিশ�য্গিলর সে� পিরিচত েহান:- 
 
2.1 "িলভােরজ" বা "িগয়ািরং"-এর �ভাব: 
েডিরেভিটভ মােকর্ েট, েডিরেভিটভ ক�াে�র ভয্ালুর তুলনায় মািজর্ েনর পিরমাণ কম, সুতরা কাজকমর্ 
'িলভােরজড' বা 'িগয়ারড' হয়৷ েডিরেভিটভ ে�িডং যা তুলনামূলকভােব কম পিরমাণ মািজর্ ন িদেয় পিরচািলত 
হয়, মািজর্ েনর পিরমােণর তুলনায় খুব েবশী বা লাভ বা �িতর স�াবনা তুেল ধের৷ িক� েডিরেভিটভ 
কাজকারবার খুব েবশী মা�ায় ঝঁুিক বহন কের৷ 
 
সুতরাং েডিরেভিটভ িনেয় বয্বসা করার আেগ আপনার নীেচর িববৃিতগিল স�ূণর্ভােব বুঝেত হেব,িনেজর 
অব�া, আিথর্ক স�দ ইতয্ািদ িহসাব কের বয্বসা করেত হেব৷ দাম যিদ আপনার িবরে� যায়, তাহেল 
তুলনামূলকভােব কম সমেয়র মেধয্ আপিন পুেরা মািজর্ েনর পিরমােণর একটা অংশ বা স�ূণর্ অংশ হারােত 
পােরন৷ অিধক�, �িত আসল মািজর্ েনর পিরমাণেক ছািপেয় েযেত পাের৷ 
 
A. িফউচারস ে�িডং সব অব�ার ৈদনি�ন েসটলেম�েক েবাঝায়৷ �িতিদন সূচক/েডিরেভিটভ ক�াে�র উপর 
িভিত্ত কের বাজাের ওেপন পিজসন মাকর্  করা হয়৷ ক�া� যিদ আপনার িবরে� যায়, তেব এই ধরেণর 
ওঠানামা জিনত আপনার �িতর পিরমাণ (েনাশনাল) জমা েদওয়ার �েয়াজন হেব৷ িনিদর্� সমেয়র মেধয্ই 
আপনােক এই টাকা িমিটেয় িদেত হেব, সাধারণত, পেরর িদন বয্বসা শর হওয়ার আেগ৷ 
 
B. যিদ আপিন অিতির� টাকা েডডলাইেনর মেধয্ জমা িদেত বয্থর্ হন বা যিদ আপনার একাউে� েকান 
বািক ধার থােক, তেব �ক ে�াকার স�ূণর্ পিজসন বা পিরবতর্ ন িসিকউিরিট িলকুইিডিট করেত পাের৷ 
এে�ে�, এরপ ে�াজআউেটর জনয্ যা �িত হেব তার জনয্ আপিন দায়ী থাকেবন৷ 
 
C. বাজােরর এমন অব�ায়, িবিনেয়াগকারীর কাজকারবার চালােনা অসুিবধাজনক বা অস�ব মেন করেত 
পাের৷ উদাহরণ�রপ, িকছু িবষেয়র জনয্ এই অব�ার সৃি� হয় েযমন ইলিলকুইিডিট অথর্াৎ যখন অপযর্া� 
িবড বা অফার থােক বা �াইস িলিমট বা সািকর্ ট ে�কােরর জনয্ বয্বসা �িগত থােক৷ 
 
D. বাজাের ি�রতা বজায় রাখার জনয্, িন�িলিখত ধাপগিল �হণ করা েযেত পাের, মািজর্ ন েরেটর পিরবতর্ ন, 
কয্াশ মািজর্ ন েরট বৃি� বা অনয্ানয্৷ এই নতুন প�িতগিল বতর্ মান ওেপন ই�ােরে�র উপর �েয়াগ করা 
েযেত পাের৷ এরপ অব�ায়, আপনার অিতির� মািজর্ ন রাখার �েয়াজন হেব বা আপনার পিজসন কমােত 
হেব৷ 
 
E. জানােত হেব আপিন বয্বসা করার পিরক�না কেরেছন েয েডিরেভিটভ ক�া� িনেয় েসগিলর িব�ািরত 
িববরণ আপনােক িদেত আপনার ে�াকারেক অবশয্ই বলেবন, অথর্াৎ ক�াে�র িবশদ িববরণ ও তার সে� 
যু� বাধয্বাধকতা৷ 
 
2.2 কােরি� িনিদর্ � ঝঁুিক: 
1. িবেদশী কােরি� মেূলয্র কন�াে�র কােজ লাভ বা �িত, আপনার িনেজর বা অেনয্র ৈবধ কতৃর্ ে� বয্বসা 
করাই েহাক না েকন, কােরি� েরেটর �াস-বৃি�র �ারা �ভািবক হেব যখন কন�াে�র কােরি� মূলয্ অনয্ 
কােরি�েত পিরবতর্ ন করার �েয়াজনীয়তা আেছ৷  
 
2. বাজােরর িকছু িনিদর্� অব�ায়, আপনার কােছ একিট পিজসন িলকুইেডট করা অসুিবধাজনক বা অস�ব 
হেত পাের৷ এিট হেত পাের যখন কােরি� িডেরগেলট করা হয় বা িফ�ড ে�িডং বয্া� িব�ৃত করা হয়৷ 
 
3. কােরি�র দাম খুবই পিরবতর্ নশীল৷ কােরি�র জনয্ দােমর ওঠাপড়া �ভািবত হয়, অনয্ অেনক িকছুর 
মেধয্ও, েযাগান চািহদার স��, বািণজয্, রাজ� স��ীয়, আিথর্ক, এ�েচ� িনয়�ণ ে�া�াম, সরকােরর নীিত, 



ৈবেদিশক, রাজৈনিতক ও অথর্ৈনিতক ঘটনা ও নীিত, জাতীয় ও আ�জর্ ািতক সুেদর হার ও ম�ুা�ীিত ও 
বাজােরর আেবগ৷ েকান একজন পরামশর্দাতার পে� এই িবষয়গিল িনয়�ণ করা স�ব হয় না ও েকান 
িন�য়তা েদওয়া যায় না েয একজন পরামশর্দাতার পরামেশর্র ফেল অংশ�হণকারী �াহেকর লাভজনক বয্বসা 
হেব বা একজন �াহেকর এরপ ঘটনা েথেক েকান �িত হেব না৷ 
 
2.3 অপশন েহা�ারেদর ঝঁুিক: 
1. আপশন েহা�াররা তুলনামূলকভােব �� সমেয় অপশেনর জনয্ েশাধ করা পুেরা টাকাটাই হারােনার ঝঁুিক 
বহন কের৷ এই ঝঁুিক একিট ন� অয্ােসট িহসােব একিট অপশেনর �কৃিত �িতফিলত কের যা েময়ােদর েশেষ 
মূলয্হীন হেয় যায়৷ একজন অপশন েহা�ার েয েসেক�ারী মােকর্ েট অপশন িব�ী কের না বা েময়াদ েশেষর 
আেগ এিটেক বয্বহার কের না েস অপশেন িনি�তভােব সব িবিনেয়াগ হারােব৷ অপশেনর েময়াদ েশেষর আেগ 
যিদ অনুমান করা িদেক না পিরবিতর্ ত হয়, এতটা যা অপশেনর খরচ েমেটােনার পে� যেথ�, িবিনেয়াগকারী 
সব বা তার িবিনেয়ােগর একটা তাৎপযর্য্পূণর্ অংশ হািরেয় েফলেত পাের৷ 
 
2. এ�েচ� এ�ারসাইেজর বাধা চািপেয় িদেত পাের, িকছু সমেয় বা িকছু িনিদর্� অব�ায় অপশেনর 
এ�ারসাইজ িনয়�ণ করার চরম কতৃর্ � আেছ৷ 
 
2.4 অপশন েলখকেদর ঝঁুিক: 
1. অপশেনর দাম যিদ অনমুান করা িদেক না পিরবিতর্ ত হয়, তেব অপশন েলখক �চুর পিরমাণ হারােনার 
ঝঁুিক বহন কের৷ 
2. একই সুেদ অনয্ অপশন িকেন বা েসই ভােব অপশন মােকর্ েট বা অনয্ানয্ মােকর্ েট ে�ড পিজশন �হণ 
কের বা অনয্ানয্ েহিজং পিজশন লাভ কের অপশন রাইটারেদর ঝঁুিক কমােনা েযেত পাের৷ যাই েহাক, এমন 
িক যখন রাইটার একিট ে�ড বা েহিডং পিজশন �হণ কেরেছ তখনও ঝঁুিক তাৎপযর্য্পূণর্৷ একিট ে�ড 
পিজশন সরল "লং" ও "শটর্ " পিজশেনর েচেয় কম ঝঁুিকপূণর্ নয়৷ 
3. সংি�� অ�িনর্িহত সুেদর �য় ও িব�য় সহ েয েলনেদেন এক বহমুখী অপশেনর �য় ও রাইিটং সম�য়, 
বা সম�েয় �য় বা রাইিটং জিড়ত তা িবিনেয়াগকারীর কােছ অিতির� ঝঁুিক উপ�ািপত করেত পাের৷ 
কি�েনশন �য্ানজাকশন একিচ িস�ল অপশন েকনা বা রাইট করার েথেক অেনক েবশী জিটল৷ এবং এটা 
আেরা েবশী কের েনাট করা উিচত েয িবিনেয়ােগর েয েকান ে�ে� একিট জিটলতা ভােলাভােব েবাঝা যায় 
না, েসিট হল ির� ফয্া�র৷ এটা পরামশর্ েদওয়া হে� না েয সম�য় নীিত িবেবচনায় আনা উিচত নয়, এিট 
পরামেশর্র েযাগয্, েযমন অপশেন সকল িবিনেয়ােগর ে�ে�, এমন একজেনর সে� পরামশর্ করা উিচত েয 
অিভ� ও বাজােরর িবিভ� অব�ায় ঝঁুিক ও স�াবয্ময় েযৗথ েলনেদেনর পুর�ার স�ে� যার �ান রেয়েছ৷ 
 
3. ওয়য্ারেলস �যুি�র মাধয্েম বয্বসা /�াকর্  অডর্ ার রিটং বা অনয্ �যুি�: 
 
েয েকান অিতির� �িভশন যা সং�ািয়ত কের ৈবিশ�য্, ঝঁুিক, দািয়�, বাধয্বাধকতা, িসিকউিরিটর সে� যু� 
লায়ািবিলিট ওয়য্ারেলস �যুি�র মাধয্েম বয্বসা/�াকর্  অডর্ ার রিটং বা অনয্ �যুি�-�ক ে�াকােরর উিচত 
এগিল �াহেকর নজের আনা৷ 
 
4. সাধারণ 
 
4.1 ক�িটিটউেয়� শ�িট েবাঝায় ও ইন�ুড কের একজন �াহক, কা�মার বা একজন িবিনেয়াগকারী েয 
এ�েচে�র �দত্ত েমকািনজেমর মাধয্েম িসিকউিরিট/েডিরেভিটভ ক�া� অজর্ ন করা বা িব�ী করার উে�েশয্ 
�ক ে�াকােরর সে� বয্বসা কের৷ 
 
4.2 �ক ে�াকার শ�িট েবাঝায় ও ইন�ুড কের একজন �ক ে�াকার, একজন ে�াকার বা একজন �ক 
ে�াকার েয এইভােবই এ�েচ� েথেক �ীকৃিত েপেয়েছ ও যার SEBI েথেক �দত্ত েরিজে�শন সািটর্ িফেকট আেছ৷ 


