
 

 

 

ওয়ান টাইম ল ান রিস্ত্রাকচারিিং সম্পরকিত প্রশ্ন ও উত্তি 

(বািং া) 
 

1. আরিআই অনমুমারিত ল ান রিস্ত্রাকচারিিং রিম রক? এই লিম ার উশান লেম্বিমকি 

উমেশয রক?? 

ক োভিড ১৯ মহোমোরীর কেক্ষোপটে আভথ ি  অট োগভি কে ভিপুল সংখ্য  ঋণ গ্রহীিোর কিোঝো িোভিটে 

কেে কস সমসযোর সম োটের জেয িোঙ্কগুভল ও অেয ঋণেোটের েভিষ্ঠোেগুভলট  করটজোভলউশে প্লোে 

িোস্তিোেোে  রোর কেমওেো ি কেরণ  টরটে আরভিআই। এই কেমওেো ি এর উটেশয হটলো 

ঋণগ্রহীিোটের কিোঝো হোল্কো  রো। 

এই কেমওেোট ির এিং করগুটলেভর গোইডলোইন্সট  আ োর  টর ফুলোরেে ইন্ডিেো কলোে ভরস্ত্রো চোভরং 

পভলভস ঠি   রটি েোর উটেশ হটি িযোন্ডি ও েভিষ্ঠোেগুভলট  ঋণ কপটি সোহোেয  রো েোরো ক োভিড ১৯ 

মহোমোরীর দ্বোরো ক্ষভিগ্রস্ত। 

 

2. কািা ল ান রিস্ত্রাকচারিিং এি সুরবধা লেমত োমি? 

কলোে ভরস্ত্রো চোভরংেো  রটি হটল ভেম্নভলভখ্ি কেোগযিো গুভল থো টি হটি: 

১. কে সি ঋণগ্রহীিো আটিেে োরীর ই এম আই ও ঋণ পভরটশো  ১ মোচি, ২০২০ ৩০ ভেটের 

ওপর এিং এমএসএমই ঋণগ্রহীিোটের কক্ষটে এই সমেসীমো ৮৯ ভেে  উপর িোভ   আর েোটের 

ঋটণর পভরমোণ িযোং  ও েে-িোন্ডঙ্কং েভিষ্ঠোেগুভলর কথট  ২৫ ক োঠে েো োর েীটচ।। 

২. আটিেে োরীটের অিশযই ক োভিড ১৯ মহোমোরীর জেয আভথ ি  সমসযোর সম্মুখ্ীে হটি 

হটেটে কেমে  ম করোজগোর হটেটে, েগটের অিোি আটে ইিযোভে।  

এই শিিগুভল মটে রোখ্ো ের োর। 

১. ফুলোরেে ইন্ডিেো  ক োভিড ১৯ এর কেক্ষোপটে আটিেে োরীর  ম করোজগোটরর ভিষেঠে 

িটথযর ও েথীর ভিভিটি েোচোই  রটি। 

২. ফুলোরেে ইন্ডিেো ইহোর পর করটজোভলউশে প্লোে দ্বোরো ভে িোভরি ইএমআই িো ঋটের ভ ন্ডস্ত 

পভরটশো   রোর আটিেে োরীর কেোগযিো ভিচোর  রটি। 

৩. ফুলোরেে ইন্ডিেো আটিেে োরীর ঋণ পভরটশোট র ইভিহোস ও আরভিেোই এর কলোে  

মটরটেোভরেোম সংঙ্ক্রোন্ত ভিষটে িোর েভিন্ডিেো ভ  িো িোরো েোচোই  রটি। 

 

3. আমাি রক ল ান রিস্ত্রাকচারিমেি সুরবধা লনওয়া উরচত? 

 



 

 

 

আপভে আপেোর মোভস  ইএমআই পভরটশো   রোর জেয েভে েিুে করোজগোর িো খ্রচ  মোটেোর িযিস্থো 

 রটি পোটরে িটিই আপেোর এই ভিটম েোওেো উভচি েটচৎ েে। এর  োরণ হল: 

১. এই ভিটম কলোে ভরস্ত্রো চোভরং ফী লোঘু হটি েো আপেোর খ্রচ িোিোটি ।  

২. এই ভিটম আপেোর সুটের পভরমোণ িোিটি কেেো ঋটণর খ্রচ িোিোটি । 

 

4. আমাি ঋমেি উেি ল ান রিস্ত্রাকচারিিং রিমমি রক প্রভাব েিমব? 

আপেোর কলোে ভরস্ত্রো চোভরং এর আটিেে েভে গহৃীি হটে থোট  িটি েীটচ উটেভখ্ি অিস্থোগুভল ঘেটি 

পোটর।  

১. আপেোর মোভস  ইএমআই  মটি েোর ফটল আপেোর মোভস  ঋণ কশোট র পভরমোণ ও 

 মটি। 

২. আপেোর ঋণ পভরটশোট র সমে সীমো িোিটি ভ নু্ত িোহো  ভে িোভরি মটরটেোভরেোম সমে 

কেোগ  টর ক োটেোমটিই ২ িেটরর কিশী হটি েো। 

৩. ঋণ পভরটশোট র সমে সীমোে আপেোর সুটের পভরমোণ অিশযই িোিটি। 

 

5. আরম যরি ইএমাআই না রিই তাহম  আমাি ল ান রক স্বাবারভক ভামব রিস্ত্রাকচািট্রাড হময় 

যামব? 

েো, আটিেে েো  রটল অথিো আটিেে িোভিল হটল হটি েো। কস পভরভস্থটি আপেোর কশডুযল অেুসোটর 

ইএমআই কশো   রটি হটি অেযথো কেরী  টর পভরটশো   রটল িো কশো  েো  রটল আপেোট  আভথ ি  

জভরমোেো িরটি হটি। 

 

6. বতিমামন আমাি আময় লকামনা সমসযা লনই রকনু্ত ভরবষ্যমত হমত োমি। এমন অবস্থায় 

আরম রক ল ান রিস্ত্রাকচারিমেি আমবিন কিমত োরি? 

হযো াঁ, আপভে  রটি পোটরে ভ নু্ত আমরো আপেোর আটিেে েোচোই  টর ঋটণর সি মোপেণ্ড এিং কিভডে 

কেোগযিো ইিযোভে ভিচোর  টর আপেোর কলোে ভরস্ত্রো চোভরটের গ্রহণটেোগযিো ভে িোরণ ক োরটিো, এেোই 

ফুলোরেে ইন্ডিেোর েীভি। 

 

7. ফু ািটন ইন্ডিয়াি নীরত অনুযায়ী কািা কািা ল ান রিস্ত্রাকচারিমেি লযাগ্য? 

ফুলোরেে ইন্ডিেো ভেম্নভলভখ্ি পণযগুভল এই ভিটমর কেোগয: 

১. আপেোর আভথ ি  সম্পটের ভিভিটি ঋণ 

২. আপেোর স্থোির সম্পভির ভিভিটি ঋণ 

৩. আপেোর িযোন্ডিগি ঋণ 



 

 

 

৪. েু উইলোর ঋণ 

৫.  মোভশ িেোল কিভহ ল ঋণ 

৬. আপেোর িযিসো ভিভি  ঋণ 

৭. এমএসএমভস ঋণ এিং সুরভক্ষি িযিসোর ঋণ 

৮. গহৃ িে িো ভেম িোণ ঋণ 

কে পেযগুভল ভরস্ত্রো চোভরং ভিটম আসটি কসগুভল আর ভি আই এর কেমওেো ি এিং ভেটেিভশ ো অেুেোেী 

 রটি হটি। 

 

8. ল ান রিস্ত্রাকচারিমেি আমবিন রক ভামব কিমত হয়? ল ান রিস্ত্রাকচারিমেি আমবিন 

কিমত হম  আেনামক নীমচি েিমেেগ্ুর  অনুসিে কিমত হমব? 

এই ভিটম আটিেে  রটি হটল েীটচর পেটক্ষপ গুভল অেুসরণ  রটি হটি: 

১. পোিোর উপর িোটগ “ ন্টোক্ট আস” এ ভি   রুে। 

২. “এক্সভসভটং  োটমোর”ভসটলক্ট  টর আপেোর কলোে আইভড, কমোিোইল েম্বর ইিযোভে এন্টোর 

 রুে।  

৩. ‘কেচোর অফ  ুযেোভর/ভরট োএট/  মটপ্লইে’কথট  “ওেোে েোইম কলোে ভরস্ত্রো চোভরং” 

ভসটলক্ট  রুে। 

৪. ‘কমোর ভডটেল্স’অপ্সোে কথট  “ওেোে েোইম কলোে ভরস্ত্রো চোভরং” ভসটলক্ট  রুে। 

৫. এর পর আপেোট  ভ েু িথয কেমে ভ   রটের চো ভরটি আপভে েুি, ক োভিড ১৯ 

মহোমোরীটি আপেোর আভথ ি  ক্ষভি ভ  এিং িো এখ্েও চলটে ভ েো, ইিযোভে জোেোটি হটি। 

৬. েেো  টর এই িথযগুভল সি িিোর সটে এন্টোর  রটিে। এর পর আপেোর আটিেটের এই 

িটথযর ভিভিটি মূলযোেে  টর কেোটসভসং  রো হটি।  

৭. এই িথযগুভল েোচোই  টর সঠি  িোটি এন্টোর  রুে এিং িোরপর “সোিভমে” ভি   রুে। 

৮. এর পর আপেোর আটিেে েভে কেোগয িটল ভিটিভচি হে িখ্ে আমোটের েভিভেভ  

আপেোর সটে কেোগোটেোগ  টর িভিষযৎ পেটক্ষপগুটলো  ী িো আপেোট  জোেোটি।   

সি সমে মটে রোখ্টিে ফুলোরেে ইন্ডিেো দ্বোরো আপেোর িটথযর েোমোভণ  েোচোইটের পরই আপেোর 

চূোিন্ত কেোগযিো ভে িোরণ  রো হটি। 

 

9. ল ান রিস্ত্রাকচারিমেি কী কী তথ্য ও নথ্ীি প্রময়া ন আমে? 

ভেটম্ন উটেভখ্ি িথয ও েথী চো ুভরজীিী ঋণগ্রহীিোটের জেয েটেোজে:  

১. ৬ মোটসর সযোলোভর ভিপ এিং িযোং  কটেটমন্ট 

২. কেখ্োটে ক ো- অপ্্পভলট ন্টস আটে, িোটের সি িথয ও েথীও লোগটি  



 

 

 

৩. গি েে মোটসর িযোং  কটেটমন্ট 

 

স্বভেিির আটের িযোন্ডি ও িযিসোভে  েভিষ্ঠোেগুভলর কক্ষটে:  

১. গি িোটরো মোটসর িযোং  কটেটমন্ট  

২. ন্ডজএসঠে ভরেোে িস 

৩. ইঙ্কোম েযোক্স ভরেোরন্স 

৪. উটেযোম সোঠেিভফট ে 

৫. িহুল সংখ্য   িযন্ডিগি ও েভিষ্ঠোেমূল  আটিেটের কক্ষটে, সিোর িথয ও েথীর েটেোজে   

কলোে ভরস্ত্রো চোভরটের সমে সুরভক্ষি ঋটণর কক্ষটে ঋটণর পভরমোটণর উপর  খ্েও অভিভরি 

ক োলযোেোরোল ভস ুযভরঠে েটেোজে হটি পোটর। িখ্ে এই সংিোন্ত িথয ও েথী জমো  রটি হটি। 

মটে রোখ্টিে উপটর উটেভখ্ি িথয ও েথী েোিো ভিটশষ ভিটশষ কক্ষটে অভিভরি িথয ও েথীর েটেোজে 

হটি পোটর, িখ্ে িোহো জমো  রটি হটি। 

 

10. ল ান রিস্ত্রাকচারিমেি  নয আমাি লেরডট রহরিমত রক প্রভাব েড়মব? 

করগুটলেভর ভেটেিভশ ো অেুেোেী আপেোর ঋণ িো কিভডে কফভসভলঠে “ভরস্ত্রো চোডি”িটল কিভডে িুযটরো 

কথট  ভিিিৃ  রো হটি। 

 

11. আমাি ফু ািটন ইন্ডিয়া লথ্মক অমনকগ্ুর  ঋে লনওয়া আমে। আরম রক সবগ্ুর  ঋমেি 

ল ান রিস্ত্রাকচারিমেি  নয একটাই আমবিন  মা লকািমবা না প্রমতযকটট ঋমেি  নয 

আ ািা আ ািা আমবিন লকািমবা?   

কলোে ভরস্ত্রো চোভরটের জেয েটিয ঠে ঋটণর আলোেো আলোেো আটিেে জমো  রটি হটি। 

 

12. আরম স্বরনভিি আময়ি বযান্ডি / এমএসএমই প্ররতষ্ঠান যাি েুদ্র বযবসারয়ক উমিযাগ্ 

আমে, তাহম  আরম রক ল ান রিস্ত্রাকচারিমেি লযাগ্য? 

 

লেেীরবনযাস রনে িায়ক মাইমো স্ম  রমরডয়াম 

এমএসএমই-মোইটিো, 

স্মল এিং ভমভডেোম 

উটেযোগ 

প্লোন্ট আর কমভশেোভর ও 

ই ুযপটমন্ট 

ইেটিটটমন্ট এর কিশী 

েে 

₹ ১ ক োঠে ₹ ১০ ক োঠে ₹ ৫০ ক োঠে 



 

 

িোভষ ি  ভিিে এর কিশী 

েে 

₹ ৫ 

ক োঠে 

₹ ৫০ ক োঠে ₹ ২৫০ ক োঠে 

 

 

স্বভেিির আটের িযোন্ডি/িযিসোভে  েভিষ্ঠোেগুভল েোরো এমএসএমই ভিিোটগ পটি  িোরো সিোই িোরি 

সর োটরর কঘোভষি সংটশোভ ি এমএসএমই কেেীভিেযোস  অেুেোেী কলোে ভরস্ত্রো চোভরটের জেয 

আটিেে  রটি পোরটিে েভে িোটের ১ মোচি ২০২০ িোভরটখ্ িযোং  িো/ও েে-িোন্ডঙ্কং েভিষ্ঠোেগুভল 

কথট  ঋটণর পভরমোণ ২৫ ক োঠে েো োর কিশী েো হে। এ িযোপোটর আপেোরো আপেোটের ভে েিিী 

ফুলোরেে ইন্ডিেো ব্রোঞ্চ অভফটস অথিো আপেোর ভরটলশেভশপ মযোটেটজর  োে কথট  আরও িটথযর 

জেয কেোগোটেোগ  রুে।  

ফুলোরেে ইন্ডিেো স্বভেিির আটের িযোন্ডিটের িোরি সর োটরর উটেযোম কপোেিোটল ভগটে ভেটজটের 

এমএসএমই ভহসোটি করন্ডজটোর  রটি অেুটরো   রটে। 

 

13. আরম মাচি লথ্মক অগ্াস্ট ২০২০ অবরি লমামিমটারিয়াম রনময়রে াম, আরম রক ল ান 

রিস্ত্রাকচারিিং রিমম আমবিন কিমত োিমবা? 

ভেশ্চেই পোরটিে িটি আমরো আপেোর আটিেটের ভিভি, কেোগযিো ও কিভডে কেোগযিো ভিটিচেো  টর 

আপেোট  জোেটিো আপেোর আটিেে গ্রহণ হটি ভ  েো। 

 

14. আরম আমাি লকা-বমিায়ািমিি সামথ্ রনময় ঋে রনময়রে াম। সিংমশারধত ল ান 

রিস্ত্রাকচারিিং চুন্ডিমত রক লসই সব লকা-বমিায়ািমিি সই িিকাি? 

কে সি ক ো-িটরোেোররো মূল ঋণ চুন্ডিটি সই  টরভেটলে আইে অেুেোেী িোটের সিোইট  ক োেও র ম 

ঋণ চুন্ডির িেটল িো কলোে ভরস্ত্রো চোভরংএ সই অিশযই  রটি হটি। 

 

15. রক ধিমনি ঋমেি ওেি ল ান রিস্ত্রাকচারিিং রিম ব বত হমব না? 

ভেটমোভলভখ্ি ঋটণর কলোে ভরস্ত্রো চোভরং ভিম িলিি হটি েো। 

১. কে সমস্ত িযন্ডিগি অথিো উটেযোগগুভলর ঋণ ফুলোরেে ইন্ডিেো দ্বোরো  ৃষ  ঋণ ভহসোটি 

ভচভিি। 

২. কে সি ঋণগ্রহীিো িোটের ঋণ এভগ্র োলচোরোল কিভডে কসোসোইঠেস, ভফেোন্ডন্সেোল সোরভিটসস, 

ক ন্ডিে, রোজয ও স্থোেীে সর োভর সংস্থোগুভল কথট  ভেটেটেে অথিো েোরো ফুলোরেে ইন্ডিেোর 

 ম িচোরীিনৃ্দ। 

৩. হোওভসং ভফেোন্স ক োম্পোভের এক্সটপোজোস ি েো ভ েো ১ মোচি ২০২০ িোটে ভরটশডুযল হটেটে। 

৪. িযিসোভে   োরটণ কে সি ঋণ কেওেো হটেটে িোরো এমএসএমই ভেটেিভশ ো অেুেোেী উপটর 

উটেভখ্ি আভথ ি  সোহোেয পোটিে। 

 



 

 

 

16. ল ান রিস্ত্রাকচারিে রিমমি অরন্তম তারিখ রক? 

আমরো আপেোটের অেুটরো   রভে কে আপেোরো অভি দ্রিু কলোে ভরস্ত্রো চোভরটের আটিেে  রুে। 

ফুলোরেে ইন্ডিেো এই আটিেে পোওেোর পর িোটের েীভি অেুেোেী েটিয ঠে আটিেে োরীর ক োভিড 

১৯ মহোমোরীর আভথ ি  ক্ষভি, কেোগযিো ইিযোভে েোচোই  টর কসই সমটের ভিটমর ভেেম অেুেোেী ভসদ্ধোন্ত 

কেটি। 

 

17. এই ল ান রিস্ত্রাকচারিমেি  নয আমায় রক লকামনা প্রমসরসিং রফ বা চাম িস রিমত হমব? 

ফুলোরেে ইন্ডিেো কলোে ভরস্ত্রো চোভরং িোিে ভফ ভেটি পোটর। 

 

18. আরম যরি ল ান রিস্ত্রাকচারিিং করি তাহম ও রক আমামক মারসক ই এম আই রিমত হমব? 

আপভে কলোে ভরস্ত্রো চোভরটের আটিেে  রটলও আপেোট  আপেোর পুরোটেো কশডুযল অেুেোেী ই এম 

আই জমো  টর কেটি হটি েিক্ষণ পে িন্ত আপেোর কলোে ভরস্ত্রো চোভরটের আটিেে গহৃীি েো হটে। 

কেই আপেোর আটিেে গহৃীি হটি িোরপর আপেোট  সংটশোভ ি কশডুযল অেুেোেী ই এম আই জমো 

 রটি হটি।মটে রোখ্টিে কে আপেোর সংটশোভ ি ই এম আই সমে মি জমো  রটি হটি েোটি 

আপেোর ঋটণর কেণীভিেযোস এই কেমওেোট ির করটজোভলউশটে েথম ভেে কথট  িজোে থোট ।      

আপেোর কলোে ভরস্ত্রো চোভরটের আটিেে েভে খ্োভরজ হে িোহটল আপেোট  আপেোর ঋটণর পুরোটেো 

কশডুযল অেুেোেী ই এম আই কশো   রটি হটি এিং সমে মি িো েো  রটল আপেোর উপর অভিভরি 

সুে  োে ি হটি। আপেোর কিভডে কিোর ভিরুপ িোটি েিোভিি হটি। 

 

19. আরম বতিমামন আমাি ঋমেি ই এম আই লশাধ কিমত থ্ারক এবিং রিস্ত্রাকচারিিং লথ্মক 

রবিত থ্ারক তাহম  রক আরম এই রিস্ত্রাকচারিমেি সুরবধা েমি রনমত োরি? 

আপভে েভে আপেোর ঋটণর ই এম আই কশো   টর কেটি থোট ে কস কিো খু্িই গ্রহণটেোগয। ফুলোরেে 

ইন্ডিেো এই িযিুস্থোট  স্বোগি জোেোে। িটি এেো জোেটিে কে এই ভিটমর আটিেে ও িোর জমো এ ঠে 

ভেভেিষ্ট িোভরটখ্র মট য  রটি হটি। আটিেে জমো পরোর পর িোর িথয ও েথী েোচোই কস িোটি হটি কে 

িোটি উপটর উটেখ্  রো হটেটে। িোর পর আপেোর আটিেে গ্রহে  রো হটি অথিো খ্োভরজ  রো 

হটি। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


