আরিবআই 'ারা অনুেমািদত পুনিব1 ন2াস 4যাজনা7 (ির9াকচাড1 =ীম) িক?
পুনিব'ন(াস বা পুনগ'ঠন .যাজনা হল ঋণ5দানকারী সং;া<িলর 5িত আরিবআই-এর িনেদ' িশত একD
িরেজািলউশন .Fমওয়াক' .সইসব Jাহকেদর 5িত 5েয়াগ করার জেন( যাঁরা .কািভড-19-এর দNন
অিতমারীর কারেণ আিথ'ক পীড়েনর সRুখীন হেTন। আরিবআই Vারা ইসু( করা এই িনেদ' শাবলীর মেধ(,
এিবএফএল একD পিলিস Zতির কেরেছ ইি\িভজুয়াল ব(ি] এবং সং;া<িলর ঋেণর পুনিব'ন(ােসর জেন(
যােদর অথ'ৈনিতকভােব এবং আিথ'কভােব 5ভািবত হেয়েছ .কবলমা_ .কািভড-19 অিতমারীর কারেণ।
পুনিব1 ন2ােসর জেন2 কােদর 4যাগ2 িহসােব িবেবচনা করা 4যেত পাের?
•

`তa ব(ি] এবং সং;া .য<িলেক b(া\াড' িহসােব .cণীভু ] করা যায়, িকd মাচ' 1,2020
তািরেখর 30 িদেনর অিধক আেগ পয'f এিবএফএল-এর .gে_ .কােনা hD হয়িন এবং বত' মান
তািরখ পয'f অন(ান( সকল ঋেণর .gে_ মানক বজায় .রেখেছ, তারাই এই পুনিব'ন(ােসর জেন(
.যাগ(।

•

Jাহকেক .কািভড-19 অিতমারীর কারেণ উপাজ'েনর উপায় চেল যাওয়া অথবা iাস পাওয়া
অথবা নগদ অেথ'র ঘাটিতর সRুখীন হেত হেT।

•

ঋণ হেত হেব ব(ি]গত ব(বহােরর জেন(।

•

এিবএফএল iাস5াl ক(াশেmা এবং পুনিব'ন(াস করা ইএমআই .দওয়ার gমতার িবষেয় যাচাই
কের মূল(ায়ন কের তারপর পুনিব'ন(ােসর িবষেয় িবেবচনা করেব। Jাহেকর সােথ আেলাচনা, তাঁর
নিথপে_র মূল(ায়ন এবং পিরেশাধ করার সািব'ক gমতার p(াক এই সব<িলর উপর এিবএফএলএর পুনিব'ন(ােসর মqুর করা িনভ' র করেছ।

4কান ধরেণর ঋণEিলেক পুনিব1 ন2ােসর জেন2 4যাগ2 িহসােব িবেবচনা করা হেব না?
.যসব ঋণ `তa/সং;া<িলেক .দওয়া হেয়েছ িনsিলিখত কারেণ –
•

কৃ িষ-সংvাf কারেণ এবং ব(াংেকর Vারা কৃ িষ-সংvাf ঋণ িহসােব .cণীভু ]

•

কৃ িষ-সংvাf .vিডট .সাশাইDজ

•

আিথ'ক পিরেষবা 5দানকারী

•

.কিwয়, রাজ( এবং ;ানীয় সরকার

•

এিবএফএল কমxগণ

•

হাউিজং ফাইন(াy .কাzািন, .য<িলেক ইিতমেধ( পুনগ'ঠন করা হেয়েছ

কমািশ'য়াল কারেণ ব(বহায' 5দ{ ঋণ এমএসএমই িনেদ' িশকার অfগ'ত পেয়ে| িববৃত (েমাট এ~েপাজার
<25 .কাDর জেন( এমএসএমই পুনগ'ঠন) অনুযায়ী শত' পূরণ করেল .•ম িরিলফ .পেত পাের।
কেপ'ােরট ঋণJহীতা (>25 .কাD)-এর জেন( পুনিব'ন(াস িনেদ' িশকা ইসু( করা হেয়েছ কনেসাD'য়াম ƒের।

আিম আমার ঋেণর উপর িকভােব পুনিব1 ন2াস সুিবধা িনেত পাির?
আপিন আমােদর Jাহক পিরেষবা Dেমর কােছ িনsিলিখত তািলকা অনুযায়ী সংি„… নিথপ_সহ িলেখ
জানােত পােরন, এখােনঃ
আপিন যিদ অফলাইন উপােয় ঋেণর আেবদন কের থােকন, care.finance@adityabirlacapital.com
আপিন যিদ অনলাইন উপােয় ঋেণর আেবদন কের থােকন, care.digitalfinance@adityabirlacapital.com
পুনিব1 ন2াস সুিবধা 4নওয়ার জেন2 আমার জন2 িক িক িবকK আেছ?

ঋেণর ব(ােলy .ময়াদ 24 মাস পয'f বাড়ােত পােরন, মািসক ইএমআই-এর পিরমাণ কম করার জেন(।
পুনিব1 ন2াস সুিবধা 4নওয়ার জেন2 আমােক িক 4কােনা নিথপN জমা করেত হেব?
এিবএফএল-এর কােছ আপনার নিথপ_ জমা করেত হেব .য<িল আপনার বত' মান কম'েg_ অথবা
ব(বসার পিরি;িতর িবষেয় বণ'না .দওয়া আেছ। .বতনেভাগী/ `-িনযু] ঋণJহীতার জেন( - ব(া‰
.bটেম|, আইDআর, িজএসD িরটােন'র 5েয়াজন হেত পাের। এছাড়াও, এিবএফএল Dম আপনার কােছ
ওভারঅল ক(াশেmা-র িবষেয় আেলাচনা করার জেন( .যাগােযাগ করেব।
এই পুনিব1 ন2াস প2ােকজ 4নওয়ার জেন2 আমার 4Pিডট বুেরা িরেপােট1র উপর 4কােনা Rভাব পড়েব
িক?
সংিবধােনর িনেদ' শাবলী অনুসাের, আপনার ঋণ/েvিডট সুিবধা .vিডট বুেরা-র কােছ িরেপাট' করা হেব
"পুনিব'ন(াস" বা "ির‹াকচাড'" িহসােব।
অনুJহ কের মেন রাখেবন িনয়aক িবিধর িনেদ' িশকা অনুসাের পুনিব'ন(ােসর জেন( একD িবিধ হল
.vিডট বুেরার কােছ ঋণJহীতার ƒেরর িবষেয় জানােনা। সুতরাং ঋণJহীতার Vারা .নওয়া সকল
সুিবধা/ঋণ-েক "পুনগ'Œত" বা "পুনিব'ন(াস" িহসােব .cণীভু ] এবং িরেপাট' করা হল ব(াে‰র উপর
5েযাজ( একD িবিধ, এমনিক যিদ ঋণJহীতা .কবলমা_ একD ঋণও িনেয় থােকন।

আিম যিদ আমার ঋণেক পুনিব1 ন2াস করেত চাই, 4সেUেN আমােক িক 4কােনা Rেসিসং ফী িদেত হেব?

আপিন যিদ আপনার ঋেণর পুনিব'ন(াস চান, .সেgে_ এিবএফএল আপনার উপর একD ফী ধায' করেত
পাের।
এিবএফএল-এর কােছ আমার একািধক ঋণ আেছ। আমােক িক এEিলর জেন2 আলাদা আলাদা কের
আেবদন করেত হেব?
এই সুিবধাD .কবলমা_ একবারই .নওয়া যােব এবং আপনার তাই একবােরই সবকDর জেন( আেবদন
করেত হেব।
এই পুনিব1 ন2াস সুিবধা 4নওয়ার জেন2 িক আউটZ2াি[ং ঋেণর পিরমােণর 4কােনা িনিদ1 \ নূ2নতম
সীমা আেছ?
সমƒ সুিবধার আউটb(াি\ং ঋেণর নূ(নতম সীমা টাকা 25,000 হওয়া 5েয়াজন যা আপিন পিরবিত' ত
করেত চাইেছন।
আিম একজন 4স^-এম_েয়ড (`-িনযুa)/এমএসএমই ইউিনট। আিম িক এই সাহায2 4পেত পাির?
ভারত সরকার Vারা 5েযাজ( এমএসএমই .cণীিবভােগর জন( সংেশািধত িনেদ' িশকা অনুযায়ী এমএসএমই
.cণীর অfভু' ], .স•-এমŽেয়ড (`-িনযু]) ব(ি]/ সং;া, এমএসএমই পুনিব'ন(াস .যাজনা অনুযায়ী এই
সাহােয(র জেন( আেবদন করেত পােরন। আপিন আেরা িবশেদ জানার জেন( আপনার িরেলশনিশপ
ম(ােনজার অথবা Jাহক পিরেষবা Dেমর সােথ (উপের িববরণ উে•খ করা আেছ) .যাগােযাগ করেত
পােরন।
উদ(ম .পাট'াল িলংক - https://udyamregistration.gov.in/Government-of-India/Ministry-ofMSME/online-registration.htm

আিম যিদ 4মারােটািরয়ােমর সুিবধা িনেয়/না িনেয় থািক 4সেUেN আিম িক পুনিব1 ন2ােসর জেন2
আেবদন করেত পাির?
পুনিব'ন(ােসর এই .যাজনাD ব(াংেকর সকল Jাহেকর জেন(ই 5েযাজ(, .মারােটািরয়াম ি;িত .যমনই .হাক
না .কন, যিদও এই পুনিব'ন(ােসর িস•াf .কবলমা_ এিবএফএল-এর উপেরই িনভ' র করেব।
পুনিব1 ন2ােসর জেন2 িক সকল ঋণcহীতা/সহ-ঋণcহীতােক আেবদন করেত হেব অথবা 4কবলমাN
একজন ঋণcহীতা পুনিব1 ন2ােসর িবকেKর জেন2 আেবদন করেল চলেব?

িনয়aক এবং আইনী 5েয়াজনীয়তার িবিধ িহসােব 5কৃ ত ঋেণর সকল ঋণJহীতা/সহ-ঋণJহীতােকই মুখ(
ঋেণর চু ি]র সংেযাজনীয় দিলল<িলসহ 5কৃ ত ঋেণর পিরেশািধত িবিধ এবং শত' <িলেক `ীকার করেত
হেব।

পুনিব1 ন2ােসর জেন2 আেবদন করার 4শষ তািরখ কেব?
আপিন 15ই িডেস‘র, 2020-এর মেধ( আেবদন করেত পােরন, যােত পুনিব'ন(ােসর িস•াf এবং
দƒােবজকরণ 5িvয়া িনয়aক িবিধর Vারা 5দ{ িনিদ' … (েডডলাইন) 31.শ িডেস‘র 2020 তািরেখর
মেধ( সমাl করা যায়।

