এককালীন ঋণ পুনগর্ ঠন েযাজনা সঘনাই েসাধা
1. আৰিবআইৰ াৰা অনুেমািদত েলান িৰ াক্সািৰং

সমূহ

ীম (ঋণ পুনগর্ ঠন েযাজনা) িক? এই

সমাধান গাঁঠিন (ে মৱকর্)ৰ উে শয্ িক?
েকািভড-19 মহামাৰী আৰু অথর্ৈনিতক পিৰণিতৰ ফল ৰূেপ, ই েদশৰ লাখ লাখ ঋণগ্রহীতাক ৈল আিহেছ,
আৰিবআইেয় েবংক আৰু অনয্ ঋণ

দানকাৰী সং াসমূহক সমাধান পিৰক না বা ৱািয়ত কিৰবৰ বােব

এক গাঁঠিন(ে মৱকর্ ) দান কিৰেছ । এই গাঁঠিন(ে মৱকর্ )ৰ উে শয্ ৈহেছ, েকািভড-19 মহামাৰীৰ ফলত
অথর্ৈনিতকভােব

ভািবত ঋণগ্রহীতা সকলক সকাহ িদয়া ।

এই গাঁঠিন(ে মৱকর্ )আৰু ইয়াৰ িনয় ক িনেদর্ শাৱলী সমূহৰ ওপৰত িভিত্ত কিৰ, ফু লাৰট’ন ইি য়াই
েকািভড-19 মহামাৰীৰ

াৰা

ভািবত বয্িক্ত আৰু সং াক

াৰা গ্রহণ কৰা ইয়াৰ ঋণৰ পুনগর্ঠনৰ বােব

নীিতৰ গাঁঠিন (ে মৱকর্ )ৈতয়াৰ কিৰেছ ।

2. ঋণ পুনগর্ ঠনৰ বােব েকান েযাগয্ ?
ঋণ পুনগর্ঠনৰ বােব মুখয্ েযাগয্তাৰ ৈবিশ

ইয়াত উে খ কৰা হ’ল

1. আেবদনকাৰী মাচর্ 01, 2020ত মােহকীয়া ইএমআই / সুদ পিৰেশাধৰ বাকায়া 30 দনৰ
অিধক যােত নহয় । েবংক আৰু NBFCৰ পৰা 25 েকািট টকাৰ তলত ঋণ েলাৱা
MSME ঋণগ্রহীতাৰ বােব এই সময়েচাৱা 89 িদন হব ।
2. আেবদনকাৰী েকািভড-19 মহামাৰীৰ
অথর্ৈনিতকভােব

াৰা আয়ৰ ক্ষিত বা কতর্ ন /নগদ

বাহত

ভািবত বয্িক্ত হ’ব লািগব ।

অনুগ্রহ কিৰ েটাকা কিৰব েয:
1. আেবদনকাৰীৰ আয় কতর্ ন আৰু ইয়াৰ অথর্ৈনিতক
তথয্ৰ লগেত সমথর্নকাৰী নিথপ

ভাবৰ িবষেয়, ঋণগ্রহীতাৰ

ফু লাৰট’ন ইি য়াৰ

াৰা

দান কৰা

াৰা পযর্ােলাচনা কৰা হ’ব ।

2. ফু লাৰট’ন ইি য়াই েতিতয়া সমাধান পিৰক না অনুেমািদত কৰাৰ আগেত েহাৱা আেলাচনা আৰু
মূলয্ায়নৰ ওপৰত িভিত্ত কিৰ স িত

দান কৰা সংেশািধত মােহকীয়া ইএমআই / সুদ

আেবদনকাৰীেয় পুনৰায় পিৰেশাধ কৰাৰ েযাগয্তা আেছ েন নাই েসয়া মূলয্ায়ন কিৰব ।
3. ফু লাৰট’ন ইি য়াই ইয়ােৰাপিৰও আেবদনকাৰীৰ পুনঃপিৰেশাধৰ ইিতহাস, আৰু মাচর্–আগ
2020 ৰ মাজত গ্রহণ কৰা আৰিবআইৰ ঋণ পিৰেশাধ সামিয়কভােব

িগতােদশৰ সময়ত িদয়া

িতিক্রয়া িবেবচনা কিৰব ।

3. মই ঋণ পুনগর্ ঠন িনবর্ াচন কৰা উিচত েন ?
যিদ আপুিন আেপানাৰ মােহকীয়া ইএমআই সমূহ আয়ৰ নতু ন উৎস িবচািৰ উিলওৱাৰ

াৰা অথবা

আেপানাৰ বয্য় বয্ৱ াপনা কৰাৰ

াৰা পিৰেশাধ কিৰব পােৰ, আিম আেপানাক েসয়া কিৰবৈল আৰু

অদৰকাৰীভােব েযাজনা িনবর্াচন নকিৰবৈল দৃঢ়ভােব পৰামশর্ কিৰম ।
এইেটা এইবােবই, িকয়েনা ঋণ পুনগর্ঠনৰ িন
1. এক অিতিৰক্ত ঋণ পুনগর্ঠন
2. পিৰেশাধনীয় মুঠ/স

উে িখত

ভাব সমূহ আেছ:

েযাজয্ হ’ব পােৰ, আেপানাৰ খৰচ/মূলয্ েযাগ কিৰ

ূণর্ সুদ বৃি , যাৰ ফলত আেপানাৰ ঋণ অিধক বয্য়ব ল কিৰ তু িলব

4. ঋণ পুনগর্ ঠন পিৰক নাই েমাৰ ঋণ েকেনদেৰ ভািবত কিৰব ?
যিদ আেপানাৰ ঋণ পুনগর্ঠনৰ অনুেৰাধ গ্রহণ কৰা হয়, িন

উে িখত িযেকােনা এটা বা তেতািধক হ’ব

পােৰ:
a. আেপানাৰ মােহকীয়া ইএমআই
দায়ব তা

াস হ’ব পােৰ, ইয়াৰ ফলত মােহকীয়া ঋণ পুনঃপিৰেশাধ

াস হ’ব পােৰ ।

b. আেপানাৰ সামিগ্রকভােব সময়সীমা বৃি

হ’ব,িয সময়ত আেপানাৰ বােকয়া ঋণ পিৰেশাধ কিৰব

পৰা যাব । তথািপও, অনুগ্রহ কিৰ মনত ৰািখব েয, ঋণৰ অবসৰকালীন েময়াদ বৃি
ঋণ পিৰেশাধ

কৰা বা

িগতকৰন/মেৰেটািৰয়ামৰ ৈসেত বা অিবহেন সময়সীমা দুবছৰৰ অিধক হ’ব

েনাৱািৰব ।
c. ঋণৰ সময়সীমাৰ ওপৰত পিৰেশাধনীয় আেপানাৰ মুঠ সুদ বৃি

হ’ব ।

5. েমাৰ ঋণ পুনগর্ ঠন য়ংিক্রয়ভােব হ’ব েনিক যিদ মই েমাৰ ইএমআই পিৰেশাধ নকেৰা?
নহয় । যিদ আপিন এই পিৰক নাৰ বােব আেবদন নকেৰ, অথবা যিদ আেপানাৰ আেবদন প

তয্াখান

কৰা হয়, আপুিন সময়সূচী অনুসিৰ আেপানাৰ ইএমআই সমূহ পিৰেশাধ কৰােতা বা নীয় । িযেকােনা
কাৰৰ িবল তা বা েতেন কিৰবৈল বয্থর্ হ’েল, ইয়াক িবল
আৰু েপনাি

/ বাউ

/িনয়ম উল ন িহচােপ িবেবচনা কৰা হ’ব

আকষর্ণ কিৰব ।

6. এই সময়ত েমাৰ আয়ত ভাব পৰা নাই, িক

ভিৱষয্েত হ’ব পােৰ । মই ঋণ পুনগর্ ঠনৰ

বােব আেবদন কিৰব পােৰা েন ?
আপুিন ঋণ পুনগর্ঠনৰ বােব আেবদন কিৰব পােৰ । তথািপও, ওপেৰাক্ত িনণর্ায়কৰ লগেত অনয্ানয্ কাৰক
সমূহ েযেন েক্রিডট েযাগয্তা ইতয্ািদৰ ওপৰত িভিত্ত কিৰ, আিম আেপানাৰ আেবদন প

মূলয্ায়ন কিৰম

আৰু তাৰিপছত, আেপানাক জনাম েয আেপানাৰ ঋণ পুনগর্ঠন অনুেৰাধ ফু লাৰট’ন ইি য়াৰ পিলিচৰ
েয়াজনীয়তা পিৰপূণর্ কিৰেছ েন নাই ।
7. ঋণ পুনগর্ ঠনৰ বােব ফুলাৰট’ন ইি য়াৰ েকানেবাৰ উৎপাদেক েযাগয্তা অজর্ন কিৰেছ?
ফু লাৰট’ন ইি য়াৰ িন

উে িখত েসৱা /উৎপাদক সমূহ এই েযাজনাৰ বােব েযাগয্ :

1.

অংশীদাৰীপ ৰ িবপৰীেত ঋণ

2.

স

িত্তৰ িবপৰীেত ঋণ

3.

বয্িক্তগত ঋণ

4.

দুচকীয়া বাহন ঋণ

5.

বয্ৱসািয়ক বাহন ঋণ

6.

বয্ৱসায় ঋণ

7.

MSME ঋণ/সুৰিক্ষত বয্ৱসায় ঋণ

8.

গৃহ ঋণ

*

এই েযাজনাৰ বােব আৰিবআইৰ

াৰা

দান কৰা গাঁথিন আৰু িনদর্ শাৱলী অনুসিৰ েসৱা /উৎপাদক

সমূহ পুনগর্ঠনৰ বােব িবেবচনা কৰা হ’ব ।

8. ঋণ পুনগর্ ঠন েযাজনাৰ বােব েকেনৈক আেবদন কিৰব লািগব?
ঋণ পুনগর্ঠন েযাজনাৰ বােব আেবদন কিৰবৈল, অনুগ্রহ কিৰ িন

উে িখত পযর্ায় সমূহ অনুসৰণ কৰক:

1.

পৃ াৰ ওপৰৰ ফেল থকা “আমাক েযাগােযাগ কৰক” শাখাত িনবর্াচন/িক্লক কৰক

2.

“ইিতমেধয্ থকা গ্রাহক” িনবর্াচন কৰক আৰু আেপানাৰ সিৱেশষ েযেন ঋণ ধাৰক ন ৰ/LAN
আইিড, েমাবাইল ন ৰ ইতয্ািদ

3.

‘

ৰ

কৃ িত /অনুেৰাধ /অিভেযাগ’

পডাউনৰ পৰা “এবাৰ ঋণ পুনগর্ঠন” িবক

িনবর্াচন

কৰক
4.

ইয়াৰ িপছত, ‘অিধক সিৱেশষ’

5.

ইয়াৰ িপছত, আেপানাক িকছু মান তথয্ৰ িবষেয় সুিধব েযেন আেপানাৰ িনেয়াগৰ

পডাউনৰ পৰা “এবাৰ ঋণ পুনগর্ঠন” িবক

মহামাৰীৰ বােব আপুিন স ুখীন েহাৱা (স খ
ু ীন হ’ব পৰা) অথর্ৈনিতক
6.

িনবর্াচন কৰক
কৃ িত,

ভাব, আৰু ব েতা

অনুগ্রহ কিৰ ওপেৰাক্ত তথয্ সমূহ সাবধানতােৰ ভিতর্ কৰক আৰু যথা স ব সিঠকতােব ।
আপুিন

দান কৰা তথয্সমূহৰ ওপৰত িভিত্ত কিৰ আেপানাৰ অনুেৰাধ পৰবতর্ী

িক্রয়াকৰণৰ

বােব মূলয্ায়ন কৰা হ’ব
7.

এবাৰ আপুিন সকেলা

েয়াজনীয় সিৱেশষ ভিতর্ আৰু

মাণীকৰণ কৰাৰ িপছত, ‘দািখল’ত

িনবর্াচন/িক্লক কৰক
8.

যিদ পিলিচ অনুসিৰ আেপানাৰ আেবদন প

েযাগয্ বিল িবেবচনা কৰা হয়, আপিন আমাৰ

িতিনিধৰ পৰা পৰৱতর্ী পযর্য্ায়ৰ বােব এক েযাগােযাগ

া্

কিৰব অনুগ্রহ কিৰ মনত ৰািখব েয

েয়াজনীয় নিথপ

দািখল কৰাৰ িপছত আৰু ফু লাৰট’ন ইি য়াৰ

াৰা েসইেবাৰৰ পৰৱতর্ী

মাণীকৰণ েহাৱাৰ িপছত অি ম েযাগয্তা িনণর্য় কৰ হ’ব

9. ঋণ পুনগর্ ঠনৰ বােব িক নিথপ ৰ েয়াজন ?
ঋণ পুনগর্ঠনৰ বােব

েয়াজনীয় নিথপ ৰ তািলকা ইয়াত উে খ কৰা হ’ল:

েবতনযুক্ত ঋণগ্রহীতা সকলৰ বােব:
1. েশষৰ 6 মাহৰ পৰা েবতন ি প আৰু েবংকৰ িববৃিত
2. সহ-আেবনকাৰীৰ েক্ষ ত, সকেলা পক্ষৰ নিথপ ৰ

েয়াজন হ’ব

3. েশষৰ 6 মাহৰ পৰা েবংকৰ িববৃিত
-িনেয়ািজত ঋণগ্রহীতা /সং া সমূহৰ বােব:
1. েশষৰ 12 মাহৰ পৰা েবংকৰ িববৃিত
2. িজএচিট িৰটাণর্
3. আয়কৰ িৰটাণর্
4. উদয্ম

মাণপ

5. ব েতা আেবদনকাৰী/সং াৰ েক্ষ ত, সকেলা জিড়ত পক্ষৰ নিথপ ৰ

েয়াজন হ’ব

সুৰিক্ষত ঋণৰ েক্ষ ত, পুনগর্ঠনৰ সময়ত থকা ঋণ ৰািশৰ পিৰমাণৰ ওপৰত িভিত্ত কিৰ, যিদ েকােনা
অিতিৰক্ত ব ক /েকােলটােৰল

েয়াজন হয়, েতেনহ’েল ইয়াৰ স

ীয় দিলল

দশর্নৰ বােবও অনুেৰাধ

কিৰব পােৰ ।
অনুগ্রহ কিৰ মনত ৰািখব েয এই তািলকা ৈহেছ সূচক, আৰু অনয্ানয্ িবিভ
কিৰ, অিতিৰক্ত দিলল

কাৰকৰ ওপৰত িনভর্ ৰ

দশর্নৰ বােব অনুেৰাধ কিৰব পােৰ ।

10. েমাৰ ক্রিডট ইিতহাসত ঋণ পুনগর্ ঠনৰ িক ধৰণৰ ভাব পিৰব?
িনয়ি ত িনেদর্ শাৱলী অনুসিৰ, আেপানাৰ ঋণ / েক্রিডট সুিবধা েক্রিডট বুয্েৰাত
“িৰ াক্সাৰড্”(“পুনগর্ঠন”) িহচােপ িৰেপাটর্ কৰা হ’ব ।

11. েমাৰ ফুলাৰট’ন ইি য়াৰ ৈসেত েকইবাটও ঋণ আেছ । মই মা এবােৰই ঋণ পুনগর্ ঠনৰ
বােব আেবদন কিৰব লািগব েন মই িতেটা ঋণৰ বােব পৃথকভােব আেবদন কিৰব লািগব ?
যিদ আেপানাৰ েকইবাটাও ঋণ আেছ, আপুিন পুনগর্ঠন কিৰব িবচৰা
কিৰব লািগব ।

িতেটা ঋণ পৃথকভােব অনুেৰাধ

12. মই -িনেয়ািজত / িনজৰ সৰু উেদয্াগ থকা এক MSME সং া । মই ঋণ পুনগর্ ঠনৰ বােব
েযাগয্ হয় েন ?
ভাৰত চৰকাৰ অনুসিৰ, তলৰ তািলকাত MSME সং াৰ সংেশািধত সং া উে খ কৰা হ’ল
বগর্ীকৰণ

িমি ত িনণর্ ায়ক

সূক্ষ্ম/মাইেক্রা,

কাৰখানা/ া

সৰু/ ল এ

আৰু য পািত

সূক্ষ্ম/মাইেক্রা

সৰু

মধয্ম

1 েকািট টকা

10 েকািট টকা

50 েকািট টকা

5 েকািট টকা

50 েকািট টকা

250 েকািট টকা

বা সৰ াম অিধক হ’ব

মধয্ম/িমিডয়াম

েনাৱািৰব

সং া/এ াৰ াইজ

বািষর্ক টানর্অভাৰ অিধক
হ’ব েনাৱািৰব
ভাৰত চৰকাৰৰ

াৰা েঘাষনা কৰা সংেশািধত MSME ে ণীৰ অধীনত থকা

-িনেয়ািজত বয্িক্ত /

সং া সমূেহ MSME পুনগর্ঠন েযাজনাৰ অধীনত সকাহৰ বােব আেবদন কিৰব পােৰ, যিদ েবংক আৰু
NBFCৰ ফা যুক্ত েনােহাৱা সুিবধাৰ অ ভূর্ িক্তেৰ 1 মাচর্ 2020ত মুঠ

দশর্ন 25 েকািট টকাৰ সীমা

অিতক্রম নকেৰ । অিধক সিৱেশষৰ বােব অনুগ্রহ কিৰ আেপানাৰ িনকটবতর্ী ফু লাৰট’ন ইি য়াৰ শাখা
অথবা আেপানাৰ স

ব কক েযাগােযাগ কৰক ।

ফু লাৰট’ন ইি য়াই আমাৰ

-িনেয়ািজত গ্রাহক সকলক চৰকাৰৰ উদয্ম েপােটর্লৰ েযােগিদ েতওঁেলাকক

িনজেক MSME িহচােপ প ীকৃ ত কিৰবৈলও পৰামশর্ আগবঢ়ায় ।

13. মই মাচর্ -আগ , 2020ৰ মাজত ঋণ সামিয়কভােব িগতাকৰণ আেদশ গ্রহণ কৰা নাই ।
মই ঋণ পুনগর্ ঠন েযাজনাৰ বােব এিতয়া আেবদন কিৰব পািৰম েন?
আপুিন ঋণ পুনগর্ঠনৰ বােব আেবদন কিৰব পােৰ । তথািপও, ওপৰত উে িখত িনণর্ায়কৰ লগেত অনয্
কাৰক সমূহ েযেন েক্রিডট েযাগয্তা ইতয্ািদৰ ওপৰত িভিত্ত কিৰ আিম আেপানাৰ আেবদন প
কিৰম আৰু তাৰিপছত, আেপানাক জনাম েয আেপানাৰ ঋণ পুনগর্ঠন অনুেৰাধ পৰৱতর্ী

মূলয্ায়ন

িক্রয়কৰণ কিৰব

পািৰ েন েনাৱািৰ ।

14. েমাৰ ঋণ এক সহ-ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা সকলৰ সেত গ্রহণ কৰা ৈহিছল ।

কৃত ঋণ

চু িক্তত থকা সকেলা সহ-ঋণগ্রহীতাই সংেশািধত ঋণ পুনগর্ ঠন হ াক্ষৰ কৰা েয়াজন হ’ব
েনিক ?
িনয় ণ আৰু আইনগত

েয়াজন অনুসিৰ, কৃ ত ঋণ চু িক্তত থকা সকেলা ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাই

ঋণ পুনগর্ঠন চু িক্তৰ অ ভূর্ িক্তেৰ ঋণ গঠনৰ িযেকােনা পিৰবতর্ নত স িত
েয়াজনীয় ।

15. িক কাৰৰ ঋণ পুনগর্ ঠনৰ বােব েযাগয্ নহয় ?
িন

উে িখত ঋণৰ

কাৰ সমূহ পুনগর্ঠনৰ বােব েযাগয্ নহয়:

দান আৰু হ াক্ষৰ কৰা

1. কৃ িষগত উে শয্ৰ বােব বয্িক্ত / সং াক

দান কৰা আৰু ফু লাৰট’নৰ

াৰা কৃ িষগত ঋণ িহচােপ

ে ণীভূ ক্ত কৰা ঋণ
2. কৃ িষগত েক্রিডট সিমিত সমূহ, অথর্ৈনিতক েসৱা

দানকাৰী, েক ীয়, ৰািজয্ক আৰু

ানীয়

চৰকাৰী সং া, ফু লাৰট’ন ইি য়াৰ কমর্চাৰী
3. হাউিচং ফায়েন

েকা

ানী সমূহ য’ত একাউ

মাচর্ 1, 2020 ৰ িপছত পুনঃিনধর্াৰণ কৰা ৈহেছ

4. ওপৰত উে িখত দফাত বাখয্া কৰা MSME িনেদর্ শাৱলীৰ অধীনত বািণিজয্ক বয্ৱহাৰৰ বােব
দান কৰা ঋণ দািব অবয্াহিতৰ বােব

া

16. ঋণ পুনগর্ ঠন েযাজনাৰ বােব আেবদন কৰাৰ অি ম তািৰখ িক ?
যিদ আপুিন ঋণ পুনগর্ঠনৰ বােব আেবদন কিৰব িবচােৰ, আেপানাক এয়া অনিতপলেম কৰবৈল অনুেৰাধ
জেনাৱা হ’ল, িকয়েনা েকািভড-19 মহামাৰীৰ

তয্ক্ষ পিৰণিত

অথর্ৈনিতক ক্ষিতৰ মা াৰ ওপৰত আেপানাৰ েযাগয্তা

ৰূেপ আপুিন মুখামুিখ হ’ব পৰা

ায় িনভর্ ৰ কিৰব । ফু লাৰট’ন ইি য়াই ওপৰত

উে খ কৰা িনণর্ায়কৰ লগেত আেবদন কৰাৰ সময়ত এই েযাজনা স

ীয় আমাৰ পিলিচৰ ওপৰত িভিত্ত

কিৰ আেপানাৰ অনুেৰাধ মূলয্ায়ন কিৰব ।

17. েকােনা ধৰণৰ িক্রয়কৰণ মাছু ল বা

লািগব েনিক, যিদ মই েমাৰ ঋণ পুনগর্ ঠন

কেৰা ?
ফু লাৰট’ন ইি য়াই এক মাছু ল ধাযর্য্ কিৰব পােৰ যিদ আপুিন ঋণ পুনগর্ঠন কৰােতা িনবর্াচন কেৰ ।

18. যিদ মই ঋণ পুনগর্ ঠনৰ বােব আেবদন কেৰা, মই তথািপও েকােনা মােহকীয়া ইএমআই
পিৰশধ কিৰব লািগব েনিক ?
যিদও আপুিন ঋণ পুনগর্ঠনৰ আেবদন দািখল কেৰ, েযিতয়াৈলেক এয়া গ্রহণেযাগয্ নহয়, আপুিন বতর্ মান
সূচী অনুযায়ী আেপানাৰ মােহকীয়া ইএমআই পিৰেশাধ কৰােতা বা নীয় । এবাৰ আেপানাৰ ঋণ পুনগর্ঠনৰ
অনুেৰাধ গ্রহণ কৰাৰ লেগ লেগ, আপুিন সংেশািধত সচী অনুসৰণ কিৰব পােৰ । অনুগ্রহ কিৰ মনত
ৰািখব েয বতর্ মান সূচী অনুযায়ী মােহকীয়া ইএমআইৰ পুনঃপিৰেশাধ সময়মেত কিৰব লািগব িযেহতু এই
গাঁঠিন(ে মৱকর্ )ৰ অধীনৰ সমাধানৰ আ ানৰ তািৰখৈলেক একাউ

সমূহ ে

াডর্ িহচােপ ে ণীভূ ক্ত

কৰােতা অিবৰত থািকব ।
অনুগ্রহ কিৰ মনত ৰািখব, েয যিদ আেপানাৰ ঋণ পুনগর্ঠনৰ অনুেৰাধ

তয্ািখত হয়, তথািপও আপুিন

বতর্ মান বিতর্ ত থকা সূচী অনুসিৰ মােহকীয়া ইএমআই পিৰেশাধ কৰােতা বা নীয় । িযেকােনা িবল তাই
/ িডফে

অিতিৰক্ত সুদ আকিষর্ত কিৰব আৰু আেপানাৰ েক্রডট ে াৰত

ভাব পিৰব ।

19. িক হ’ব যিদ মই এিতয়াই েমাৰ ইএমআই পিৰেশাধ কেৰা আৰু পুনগর্ ঠনৰ বােব পচ
নকেৰা ? মই এই সুিবধা িপছত গ্রহণ কিৰব পািৰম েনিক?
যিদ আপুিন এিতয়াই আেপানাৰ ইএমআই পিৰেশাধ কিৰব পােৰ, ফু লাৰটন ইি য়াই আেপানাক েসয়া
কিৰবৰ বােব আম ণ জনাইেছ । তথািপও, মনত ৰািখব েয এই েযাজনা এক িনি র্

তািৰখৰ পূেবর্ই

ম ৰ
ু কিৰব লিগব আৰু আেপানাৰ আেবদন প
প

েসই তািৰখৰ পূেবর্ দািখল কিৰব লািগব । আেবদন

গ্রহণ কৰা হ’ব যিদেহ ই ওপৰত উে িখত িনয়ম সমূহ পূৰণ কেৰ আৰু আেপানাৰ আেবদন প ৰ

লগেত সমথর্নকাৰী নিথপ
*

িনয়ম আৰু চতর্

**

পূবর্ সমাি

সমূেহ সকেলা

মাণীকৰণ

িক্রয়া সমূহ অিতক্রম কেৰ

েযাজয্
সােপক্ষ । িনয়ম আৰু চতর্

েযাজয্ হ’ব ।

