
 

 

 

শ্রীরাম ট্রান্সপ ার্ট  ফিনান্স ক াম্পাফন ফিফমপর্ড 

ক াফিড-১৯ সংস্করণ: ২০২০ ফি.১- এর  ারপণ আফথট  সঙ্কপর্র জনয কেনাোরগপণর প্রফি স্থফগি রাখার ফনপেট শ 

সংক্রান্ত নীফি 

২৭ মার্চ , ২০২০ তারিখে রিজার্চ  ব্যাঙ্ক অব্ ইরিয়াি (আইিরব্আই) তিখে উন্নয়নমূলক এব্ং রনয়ন্ত্রখেি নীরত সম্পরকচ ত একটি রব্বৃ্রত প্রকাশ 

কিা হয়, যেটিখত যকারর্ড-১৯ এি কািখে উদ্ভূত আরথচক সঙ্কখেি উপি সিাসরি আখলাকপাত কিা হখয়খে। এি মখযয একটি অনযতম নীরত 

হল যকারর্ড-১৯ এি প্রখকাখপ সৃরি হওয়া আরথচক সঙ্কে রনিসখে ঋে পরিখশাখযি র্াপ হ্রাস কিা এব্ং কােচকিী মূলযন নাগাখল আনাি ব্যাপাখি 

পরিরিরতি উন্নরত কিা। এই যেখে ১ মার্চ , ২০২০ তারিে যথখক ৩১ যম, ২০২০ তারিখেি মখযয রনযচারিত সমস্ত রকরস্তি প্রদাখন রতনমাখসি 

িরগতাখদশ জারি কিখত এনরব্এেরস সহ ঋে প্রদানকািী সমস্ত প্ররতষ্ঠানখক রনখদচ শ রদখয়খে আিরব্আই। পরিখশাখযি সূর্ী এব্ং পিব্তী রনরদচ ি 

তারিে পরিব্তচ ন কিখত ও অনুরূপ সমস্ত ঋে পরিখশাখযি সময়সীমাখতও রতনমাখসি িরগতাখদশ যদওয়া হখয়খে। এোডা আিরব্আইখয়ি 

তিে যথখক ঋে প্রদানকািী সমস্ত প্ররতষ্ঠানখক রনখদচ শ যদওয়া হখয়খে যে এই ব্যাপাখি যব্াখডচ ি অনুখমারদত একটি নীরত প্রস্তুত কিখত হখব্। 

আিরব্আইখয়ি সখে নরথরু্ক্ত একটি নন-ব্যারঙ্কং আরথচক সংিা রহখসখব্ আমাখদি যকাম্পারন প্রযানত ব্যব্হৃত ব্ারেরজযক গারডি রেনারসংখয়ি 

কাজ কখি, ো যকারর্ড-১৯ এি কািখে ব্যাপকর্াখব্ ব্যহত হখয়খে। অতএব্ ২৭ মার্চ , ২০২০ তারিখেি সার্কচ লাি নং. আইিরব্আই/২০১৯-

২০/১৮৬/ রডওআি. নং. রব্রপ. রব্রস. ৪৭/২১.০৪.০৪৮/২০১৯-২০ সাখপখে আিরব্আই দ্বািা ইসুয কিা নীরত রনযচািেিকািী গাইডলাইন 

রব্খব্র্নাক্রখম আমাখদি যকাম্পারন রনখনাক্ত নীরত প্রেয়ন কখিখে: 

1. যদনাদািগেখক প্রদান কিা যেখকাখনা প্রকাি োমচ যলান সাখপখে ১ মার্চ , ২০২০ তারিে যথখক ৩১ যম, ২০২০ তারিখেি মখযয 

রনযচারিত রকরস্তি প্রদাখনি উপি যকাম্পারন িরগতাখদশ জারি কিখব্। 

2. তদনুোয়ী, অনুরূপ ঋখেি পরিখশায সূর্ী এব্ং রব্দমযান সময়সীমাও সমস্ত যেখে িরগতাখদশ সময়সীমাি পি রতন মাস পেচন্ত ব্রযচত 

কিা হখব্। 

3. যদনাদািগখেি সখে ঋে রু্রক্তি সমখয় যে সুখদি হাি রনযচারিত হখয়রেল, যসই দখিই িরগতাখদশ সময়সীমায় সুখদি হাি আখিাপ 

কিা হখব্। িরগতাখদখশি সময়সীমায় আখিাপ কিা সুদ যকাম্পারন দ্বািা অনুখমারদত িরগতাখদশ সময়সীমাি উপখি রর্রি কখি 

সব্চখশষ সংখশাযীত রকরস্ত জমা যদওয়াি রনযচারিত তারিখেি পি সংগ্রহ কিা হখব্। অনুরূপ সুখদি অথচিারশ রকরস্তখত সংগ্রহ কিা 

হখব্ এব্ং রকরস্তি অথচিারশ ব্তচ মান রকরস্তি অথচিারশি সমতুল হখব্। অনুরূপ ঋে রু্রক্তি ব্তচ মান রু্রক্তব্দ্ধ দখি যপ ৌঁেখত সব্চখশষ 

রকরস্ত সামঞ্জসয কিা হখব্। 

4. যলাটিং রব্জখনস যলান, রডলািগেখক যর্রহকল যেড অযাডর্াস যলান এব্ং যদনাদািগেখক কােচকিী মূলযখনি (জ্বালারন, যোল 

ঋে ইতযারদ) আকাখি কােচকিী মূলযন যক্ররডে যেরসরলটিি যেখে, ১ মার্চ , ২০২০ তারিে যথখক ৩১ যম, ২০২০ তারিে পেচন্ত 

সময়সীমায় অনুরূপ যেরসরলটি সাখপখে সুদ প্রদাখনি জনয যদনদািগেখক রতন মাখসি রব্লখেি সুরব্যা যদওয়া হখব্। রতন মাস 

উিীেচ হওয়াি পি রপ্ররসপাল অথচিারশখত সরিত সুদ যোগ কিা হখব্ এব্ং ঋে রু্রক্তি সমূ্পেচ হওয়াি সময় উক্ত অথচিারশ সংগ্রহ 

কিা হখব্। 

5. যলাটিং রব্জখনস যলান, রডলািগেখক যর্রহকল যেড অযাডর্াস যলান এব্ং যদনাদািগেখক কােচকিী মূলযখনি (জ্বালারন, যোল 

ঋে ইতযারদ) আকাখি কােচকিী মূলযন যক্ররডে যেরসরলটিি যেখে, যদনাদািগখেি জনয মারজচ ন হ্রাস এব্ং/অথব্া যদনাদািগখেি 

জনয কােচকিী মূলযন পুনঃমূলযায়ে কিাি জনয যকাম্পারনি তিখে প্রতযাহাখিি শরক্ত পুনিায় রহখসখব্ কিা হখত পাখি। 

6. যকারর্ড-১৯ এি আরথচক সংঙ্কে যথখক যদনাদািগেখক সুিাহা প্রদান কিখত ঋে রু্রক্তখত উপখিাক্ত পরিব্তচ নগুরল রনরদচ ির্াখব্ 

প্রস্তুত কিা হখয়খে। অতএব্ যদনাদাখিি আরথচক সমসযাি কািখে ঋে রু্রক্তি রনয়ম ও শতচ াব্লীখত পরিব্তচ ন রহখসখব্ অনুরূপটি  



 

 

 

রব্খব্রর্ত হখব্ না। প্রতযারশত যক্ররডে যলাকসান (ইরসএল) সংিাখনি উখেখশয আইএনরড এএস অযীখন যেজ III 

যেেীরব্র্রক্তকিে সখব্চাপরি আিরব্আই রিখপাটিচ ংখয়ি উখেখশযি জনয উপখিাক্ত রনখদচ শাব্লীি রর্রিখত সম্পরিি 

যেেীরব্র্রক্তকিে রননগামী কিা হখব্ না।  

7. যকারর্ড-১৯ প্রখকাখপি যজখি আরথচক সুিাহা প্রদাখনি জনয যপখমন্ট িরগত/রব্লে/পুনিায় রহখসখব্ি ‘প্রতযাহাখিি ক্ষমতা' 

রনরদচ ির্াখব্ যদনাদািগেখক প্রদান কিা হখে। ৭ জুন ২০১৯ তারিখেি (“রব্খব্র্নােুক্ত পরিকাঠাখমা”) রিজার্চ  ব্যাঙ্ক অব্ ইরিয়াি (ঋখে 

জজচ রিত সম্পরিসমূখহি সমাযাখনি জনয রব্খব্র্নােুক্ত পরিকাঠাখমা) রনখদচ শাব্লীখত অযাখনক্স-১ এি অনুখেদ ২ অযীখন যদনাদাখিি আরথচক 

সমসযাি কািখে ঋে রু্রক্তি রনয়ম ও শতচ াব্লীখত অনুরূপটি যকাখনা োড রহখসখব্ রব্খব্রর্ত হখব্ না। অতএব্ অনুরূপ পদখেপ যকাখনার্াখব্ই 

সম্পরিি যেেীরব্র্রক্তকিখেি রননগমে ব্া পতখন পেচব্রসত হখব্ না। োমচ যলাখনি সম্পরিি যেেীরব্র্রক্তকিে যা স্বস্তি  রহখসখব্ প্রদান কিা 

হয়, যসটি সংখশাযীত পরিখশায সূর্ী এব্ং পরিব্রতচ ত রনযচারিত তারিে অনুোিী রনযচািে কিা হখব্। অনুরূপর্াখব্ কােচকিী মূলযন সুরব্যা যেোখন 

স্বস্তি প্রদান কিা হয়, যসোখন যেশাল যমনশন অযাকাউন্টস (এসএমএ) এব্ং রনরিয়তাি যেোস সংখশাযীত রনয়মাব্লী সখব্চাপরি রব্লরেত 

সময়সীমা সমূ্পেচ হওয়াি পি তাৎেরেকর্াখব্ সরিত সুখদি প্রখয়াগ রব্খব্র্নাক্রখম মূলযায়ে কিা হখব্। 

8. সুদ সহ যপখমখন্টি পুনিায় রনযচারিত সূর্ী যকাখনার্াখব্ই যক্ররডে ইনেিখমশন যকাম্পারনগুরলি (রসআইরস) প্ররত রিখপাটিচ ং এব্ং সুপাির্াইজরি 

রিখপাটিচ ংখয়ি উখেখশযি জনয যেলাপ রহখসখব্ যোগয রব্খব্রর্ত হখব্ না। 

9. োখদি এক্সখপাজাি  ৫ যকাটি  টাকা এবং তাি উখবচ , যসইসকল যদনাদাি সাখপখে স্বস্তি অথচিারশ এব্ং প্রকৃরত সেখে যদনাদািগতর্াখব্ 

এব্ং যক্ররডে যেরসরলটি অনুোয়ী যেে সহ যদনাদািগখেি জনয প্রদান কিা স্বস্তি যকাম্পারন এমআইএস প্রস্তুত কিখব্। 

10. এসরপরর্/ব্যাঙ্ক/প্ররতষ্ঠাখনি প্ররত এটিি ঋখেি সম্ভাব্য যকাম্পারন দ্বািা ব্েকরু্ক্ত/সংেুক্ত কিা হখয়খে এব্ং যদনাদািগখেি কাে 

যথখক রকরস্ত সংগ্রখহি পস্তিষেবা দাতা এবং এসরপরর্/ব্যাঙ্ক/প্ররতষ্ঠাখনি প্ররত অনুরূপটিি যপ্ররিত অখথচি জনয যকাম্পারনখক রনেুক্ত কিা 

হখয়খে। অতএব্ এই যলনখদনগুরলখত জরডত সংরিি যদনাদািগখেি যথখক ১ মার্চ , ২০২০ তাারিে যথখক ৩১ যম, ২০২০ তারিে 

পেচন্ত রনযচারিত রকরস্ত প্রদাখন িরগতাখদখশি অনুমরত প্রদাখন এই সমস্ত োে/ব্যাঙ্ক/প্ররতষ্ঠান যথখক যকাম্পারনি তিখে সম্মরত 

সংগ্রহ কিা হখব্। 

11. যকাম্পারনি শীষচিানীয় পরির্ালন আরযকারিকখদি এটি রনরিত কিখত হখব্ যে যকাম্পারনি পরির্ালনা যথখক ব্রাি এগরজরকউটির্ - সমস্ত 

রব্র্াখগ উপখিাক্ত রনখদচ শাব্লী সম্পখকচ  েথােথর্াখব্ অব্গত কিা হয় এব্ং যসগুরলি ব্াস্তব্ায়খন এটিি কমীখদি প্ররত েি রনখদচ শাব্লী জারি 

কিা হয়। 

12. উপখিাক্ত তথযাব্লী সম্পখকচ  রডরজোল অথব্া ইখলক্ট্ররনক যমাখডি মাযযখম যকাম্পারনি তিে যথখক যদনাদািগেখক অব্গত কিা হখব্।  



 

 

 

 

13. প্রকৃত পস্তিষ াধন সূচী অনুোয়ী যদনাদাখিি অনুখিাযক্রখম যকাম্পারন রকরস্ত সংগ্রহ ব্জায় িােখত পাখি। 

14. উপখিাক্ত নীরত আমাখদি যর্রহকল অযাি ইর্কইপখমন্ট, রব্জখনস যলান, যেড অযাডর্াস এব্ং কােচকিী মূলযন ঋখেি জনয রব্দযমান 

যক্ররডে নীরতি অরব্খেদয অংশ রহখসখব্ রব্খব্রর্ত হখব্। 

15. এোডা যকাম্পারনি তিখে তাি উপখিাক্ত নীরত  রনখজি ওখয়ব্সাইখে www.stfc.in প্রকাশ কিা হখব্। 
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