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কাম্যফাহী সংতিপ্ত সাৰ 

 
এভএপআই ালি প্ৰবতশ্লফৰ্নৰ 14 তভ সাংস্কৰণ 30 ৈনু, 2022 জলশ্লক ফুু শ্লৰাক ৰ্াবিল কৰা তথুৰ ওৰত আধাবৰত। 

30 ৈনু 2022 তাবৰিজল ভাইক্ৰ 'পাইশ্লনন্স উশ্লৰ্ুাগৰ টৃপবলঅ ' ফশ্লকয়া জহশ্লে 266,541 ডকাটি টকা আৰু 1,041 লাি সবক্ৰয় ঋণ আৰু 
৫ ডকাটি সবক্ৰয় অননু ঋণ লওঁতা। ডফাংকশ্লফাশ্লৰ ফশ্লকয়া টৃপবলঅ 'ত সফৃাবধক অৱৰ্ান আগফঢায়। ডফাংক , এনবফএপবি-এভএপআই 
আৰু এেএপবফ-ডয় এএভশ্লৈ- 22 বতবনভাহত ফশ্লকয়া টৃপবলঅ 'ত 90% আৰু বফতৰণ বৰভাণৰ ফাশ্লফ 89% অবৰহণা ডমাগায়। 
ভাইক্ৰ'পাইশ্লনন্স উশ্লৰ্ুাগ ৈনু 2021 ৰ ৰা ৈনু 2022 জল 20% ফৃবি াইশ্লে আৰু Q-o-Q প্ৰতুক্ষ কবৰশ্লে ভািৃ 2022 ৰ ৰা ৈনু 
2022 জল 1% ফৃবি। এনবফএপবি-ডফাশ্লৰ ৈনু 2021 ৰ ৰা ৈনু 2022 জল সফৃাবধক Y-o-Y ফৃবি 56%  প্ৰতুক্ষ কবৰশ্লে। 

ভূলুঅনুসবৰ বফতৰণত এএভশ্লৈ '21 ৰ ৰা এএভশ্লৈ '22 জল ফাবষৃক ফৃবি জহশ্লে 116% আৰু আয়তনঅনুসবৰ 92%। এনবফএপবি বফতৰণৰ 
বৰভাণৰ বহিাত সফৃাবধক 265% আৰু ঋণ বফতৰণৰ ডক্ষত্ৰত 225% ফৃবি জহশ্লে  এএভশ্লৈ'21 ৰ ৰা এএভশ্লৈ '22 জল। সফৃাবধক 
সাংিুক ঋণ 30 হাৈাৰ-40 হাৈাৰ টিকট আকাৰৰ ডেণীৰ অধীনত ৈাৰী কৰা হয় আৰু ই  এএভশ্লৈ-ৰ 21 ৰ ৰা এএভশ্লৈ-ৰ 
22 জল ফাবষৃক 153% ফবৃি জহশ্লে। 

ৈনু 2021 ৰ তুলনাত ৈনু 2022 ত সকশ্ললা অৰাধী ফাবি হ্ৰাস াইশ্লে। 60-89 বৰ্ন ৰ ফাবহশ্লৰ প্ৰাু  ডেণী 2022 িনৰ ভািৃৰ 
ৰা 2022 িনৰ ৈনুভাহত আন সকশ্ললা অৰাধী ফাশ্লকট হ্ৰাস াইশ্লে। 

উচ্চাকাাংক্ষী বৈলাৰ ফাশ্লফ 30 ৈনু 2022 তাবৰিললশ্লক ফশ্লকয়া টৃপবলঅ ' জহশ্লে 37,124 ডকাটি টকা আৰু ই 29% ফৃবি জহশ্লে  ৈনু 
2021 ৰ ৰা ৈনু 2022 জল। ৈলুাইৰ ৰা উচ্চাকাাংক্ষী বৈলাসভূহত 41,025 ডকাটি টকাৰ ঋণ বফতৰণ কৰা জহবেল  2021 ৰ ৰা 
ৈনু 2022 জল। 

এনবফএপবি-ৰ 25 হাৈাৰ- 50 হাৈাৰ ফশ্লকয়া ডেণীত সফৃাবধক সাংিুক ঋণ লওঁতা আশ্লে আৰু তাৰ বেত আশ্লে এেএপবফ  লাব 
ৰহিতএভএপআই, 50% ডৰা অবধক ঋণ লওঁতা >=25 হাৈাৰ ফশ্লকয়া ডেণীত হ্ৰাস াইশ্লে। 

এই সাংস্কৰণত আবভ সূিীফি এভএপআই অনুসন্ধান ববলউভ বফশ্লেষণ আৰম্ভ কবৰশ্লো। ডকাববড- 19 ৰ বিতীয় ডঢৌৰ বেত  
ভাইক্ৰ'পাইশ্লনন্স উশ্লৰ্ুাশ্লগ নতুন ঋণ অনুসন্ধানত উন্নবত ডৰ্িুৱাইশ্লে। ভািৃ '21 আৰু ৈনু '22 ৰ ভাৈত  ডেশ্লেম্বৰ 2021 ভাহত সফৃাবধক 
সাংিুক অনুসন্ধান আবেল। ৈনু 2021 ৰ তুলনাত ৈনু 2022 অবধক সাংিুক অনুসন্ধান কৰা জহবেল। 
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সংতিপ্ত ৰূ আৰু শব্দােলী 

ATS (এবাশ্লৰৈ টিকট িাইৈ-গড় টিকট আকাৰ)=বফতৰণ কৰা বৰভাণ/ঋণৰ সাংিুা 

• DPD  =ডড’ৈ ােড্ বডউৈ-বৰ্ন অবতক্ৰভ কৰা ফাকী/অনাৰ্ায় 

 সবক্ৰয় POS অথফা ঋণ লওঁতা ফা সবক্ৰয় ঋণ=0 ৰ ৰা 179 DPDজল+ নতুন একাউণ্ট+কাশ্লৰণ্ট একাউণ্ট 

• MFI = ভাইক্ৰ'পাইশ্লনন্স প্ৰবতষ্ঠান 

 POS = ডাটৃপবলঅ' ফশ্লকয়া/ডাটৃপ’বলঅ’ আউটশ্লিবডাং 

 
UT = ডকন্দ্ৰীয় শাবসত অঞ্চল/ইউবনয়ন ডটবৰট’ৰী 

উচ্চাকাঙ্ক্ষী বৈলা (AD) (এবড) - স্বাস্থ্ু আৰু ুবি, বশক্ষা, কৃবষ আৰু ৈল সম্পৰ্, বফত্তীয় অন্তবৃুবি, ৰ্ক্ষতা বফকাশ আৰু 
ডভৌবলক আন্তঃগাঁথবনৰ ৰ্শ্লৰ সূিকৰ ওৰত আধাবৰত কবৰ ভানৱ বফকাশ সূিক ফৃবি কৰাৰ ফাশ্লফ ৈানুৱাৰী 2018 ত বাৰত 
িৰকাৰৰ নীবত আশ্লয়াগ, বিনাি কৰা বৈলাসভূহ (ফতৃভান 117 িন) 

 

1-179 =1ৰ ৰা 179জল DPD/ Live POS 

1-29 = 1ৰ ৰা 29জল DPD/ Live POS 

30-59 = 30ৰ ৰা 59জল DPD/ Live POS 

60-89 = 60ৰ ৰা 89জল DPD/ Live POS 
90-179 =90ৰ ৰা 179জল DPD/ Live POS 
30+বৰশ্লশাধ বফলম্ব = 30-179 DPD/ Live POS 

90+বৰশ্লশাধ বফলম্ব = 90-179 DPD/ Live POS 

AMJ’21 = এবপ্ৰল 2021ৰ ৰা ৈনু 2021জল 

JAS’21 = ৈলুাই 2021 ৰ ৰা ডেশ্লেম্বৰ 2021জল 

OND’21 = অশ্লটাফৰ 2021 to বডশ্লিম্বৰ 2021জল 

JFM’22 = ৈানফুাৰী 2022 ৰ ৰা ভািৃ 2022জল 

AMJ’22 = এবপ্ৰল 2022 ৰ ৰা ৈনু 2022জল 
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ভাইক্ৰপাইননন্স উনদযাগৰ ট্ৰেশ্বট– 
30ৈনু 2022জল 

লাবৰতহি  
এভএপআই 30 ৈনু 2022 জল ডেশ্বট 

ট্ৰফঙ্ক SFBs NBFC-MFIs NBFCs ভুঠ উনদযাগ 

 অননয সতক্ৰয় ধাৰক ('000) 25,548 12,099 23,286 7,524 964 

1,279 

2,383 

266 

69,421 

সবক্ৰয় ডলান (₹000) 38,975 

98,445 

20,868 

37,743 

7.36% 

2.32% 

16,161 

44,810 

9,458 

39,139 

95,671 

21,640 

38,756 

3.24% 

1.58% 

8,576 

25,232 

5,901 

104,130 

266,541 

58,133 

39,830 

4.99% 

ডাটৃশ্লপাবলঅ’ (₹ডকাটি) 

বফতৰণ কৰা বৰভাণ (₹ডকাটি AMJ’22 

গড় টিশ্লকট আকাৰ (₹ডকাটি)`–AMJ’22 

30+বৰশ্লশাধবফলম্ব (POS) 

90+বৰশ্লশাধবফলম্ব (POS) 

45,118 

5.29% 

1.99% 

44,482 

2.02% 

0.79% 

44,380 

2.96% 

1.12% 1.85% 

অননয সতক্ৰয় ধাৰক সতক্ৰয় ট্ৰলান  ('000) 

1,279 

ট্ৰাট্নপাতলঅ’ (`crore) তফিৰণ কৰা তৰভাণ 
('000) (`crore) - AMJ' 22 

2,383 266 964 
8,576 7,524 5,901 25,232 

98,445 20,868 38,975 
25,548 

44,810 95,671 21,640 23,286 16,161 39,139 9,458 
12,099 

ডফঙ্ক এেএপবফ এনবফএপবি-এভএপআই এনবফএপবি লাবৰবহতএভএপআই 

2022 িনৰ 30 ৈনুতাবৰিত এভএপআই উশ্লৰ্ুাগৰ ফকুৰ আকাৰ জহশ্লে ' 266,541 ডকাটি 

ডফাংকশ্লফাৰৰ টৃপবলঅ'ত সফাৃবধক ফৈাৰ অাংশ 37% ফশ্লকয়া আশ্লে 

ডফঙ্ক, এনবফএপবি-এভএপআই আৰ ুএেএপবফ-ডয় ফশ্লকয়া টৃপবলঅ'ত 90% আৰ ুবফতৰণৰ ফাশ্লফ 89% অবৰহণা ডমাগায় 
AMJ’22 বতবনভাহত বৰভাণ 

এেএপবফ, এনবফএপবি আৰ ুলাবৰবহত ৰ গড় টিকটৰ আকাৰ উশ্লৰ্ুাগৰ টিকটৰ আকাৰতলক অবধক 

বফএপবি-এভএপআই, এনবফএপবি আৰ ুলাবৰবহত এভএপআইৰ  30+আৰ ু90+ অৰাধ উশ্লৰ্ুাগৰ অৰাধতলক কভ 
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ভাইক্ৰ’পাইননন্স উনদযাগৰ অেনলাকন 

  ট্ৰাট্নপাতলঅ  অনাদায়(₹ক োটি) 

 ঋণৰ্াতাৰ প্ৰকাৰ 

ট্ৰফঙ্ক 

Jun’21 

95,674 

35,345 

72,856 

16,140 

2,045 

Sep’21 

92,725 

36,863 

79,932 

14,621 

1,982 

Dec’21 

93,841 

39,675 

84,065 

16,337 

2,260 

Mar’22 

102,032 

44,134 

94,481 

19,155 

2,800 

Jun’22 

98,445 

44,810 

95,671 

25,232 

2,383 

Y-o-Y growth% 

3% 

এেএপবফ 27% 

31% 

56% 

17% 

20% 

এনবফএপবি-
এভএপআই 

এনবফএপবি 

লাবৰবহত এভএপআই 
 
ভুঠ উশ্লৰ্ুাগ 

Q-o-Q ফৃবিৰ হাৰ% 

222,060 226,123 

2% 

236,178 

4% 

262,602 

11% 

266,541 

1% 

ঋণদািাৰ প্ৰকাৰ অনুসতৰ ফিাৰ ৰ অংশৰ প্ৰেণিা 

222,060 226,123 236,178 262,602 266,541 

 ট্ৰাট্নপাতলঅ ’ 
অনাদায়  (₹ডকাটি ) 
 

43% 41% 40% 39% 
37% 36% 36% 35% 35% 

33% 

17% 17% 17% 16% 16% 
9% 

1% 
7% 7% 7% 7% 

1% 1% 1% 1% 

Jun' 21 Sep’ 21 Dec’ 21 Mar’ 22 Jun’ 22 

ডফঙ্ক এেএপবফ এনবফএপবি-এশ্লভপআই এনবফএপবি লাবৰবহত এভএপআই 

ভাইক্ৰ'পাইশ্লনন্স উশ্লৰ্ুাগ ৈনু 2021 ৰ ৰা ৈনু 2022 জল 20% ফৃবি জহশ্লে আৰু ইয়াৰ ৰা 1% Q-o-Q ফৃবি জহশ্লে ভািৃ 2022 ৰ ৰা ৈনু 2022 জল। 

এনবফএপবি-ডফাশ্লৰ ৈনু 2021 ৰ ৰা ৈনু 2022 জল সফাৃবধক 56% Y-o-Y ফবৃি ডৰ্বিশ্লে। 
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তফিৰণ প্ৰেণিা সভূহ – প্ৰতিষ্ঠান অনুসতৰ 

 
বফতৰণ কৰা ঋণৰ সাংিুা (লািত) 

ঋণদািাৰ প্ৰকাৰ 

ডফঙ্ক 

AMJ'21 JAS’21 

79 

OND’21 JFM’22 

94 

AMJ’22 

55 42 

10 

19 

4 

70 

29 

65 

13 

3 

এেএপবফ 36 30 21 

এনবফএপবি-এভএপআই 

এনবফএপবি 

69 79 56 

9 17 13 

লাবৰবহত এভএপআই 
1 2 4 1 

ভুঠ উশ্লৰ্ুাগ 76 195 180 224 146 

ঋণদািাৰ প্ৰকাৰ অনুসতৰ ফিাৰ ৰ অংশৰ প্ৰেণিা 
 

26,917 68,955 70,833 89,989 58,133 

তফিৰণৰ তৰভাণ 
(₹ক োটি) 
 

55% 
41% 41% 41% 

37% 36% 
34% 34% 33% 

24% 

18% 16% 16% 15% 
13% 10% 9% 9% 

6% 6% 

2% 1% 1% 1% 1% 

AMJ’ 21 JAS’ 21 OND’ 21 

NBFC-MFIsNBFCs 

JFM’ 22 

Not for Profit MFIs 

AMJ’ 22 

Banks SFBs 

 এভএপআই উশ্লৰ্ুাগশ্লটা ডকাববড-19-ৰ বিতীয় ডঢৌৰ ৰা ুনৰিুাৰ জহশ্লে, ফাবষকৃ প্ৰতুক্ষ কৰা ভলূুঅনসুবৰ বফতৰণ 
AMJ’21ৰ ৰা AMJ’22জল আয়তনঅনসুবৰ 116% আৰ ু92%ৰ ফবৃি জহশ্লে 

এনবফএপবি-ডফাশ্লৰ AMJ' 21ৰ ৰা AMJ' 22 জল ঋণ বফতৰণ ৰ বৰভাণৰ ডক্ষত্ৰত সফাৃবধক ফবৃি ডৰ্বিশ্লে 

10 
অস্বীকাৰ: সৰ্সুসকলৰ ৰা প্ৰাপ্ত আশ্লডটৰ ওৰত আধাবৰত কবৰ ূফৱৃতী সকশ্ললা ডকাৱাটৃাৰৰ িবিৃাং ডাটা আশ্লডট কৰা জহশ্লে।  



 
  

উনদযাগৰ টিকট আকাৰ প্ৰেণিা 

 বফতৰণ কৰা ঋণৰ সাংিুা (লািত) 
 

টিকট আকাৰ AMJ’21 JAS’21 OND’21 JFM’22 AMJ’22 Y-o-Y ফৃবিৰ হাৰ % 

0K-10K 10 18 

20 

10 

13 

11 

16 

6 

9 

-40% 

29% 

31% 

153% 

155% 

133% 

144% 

92% 

- 

10K-20K 7 

20K-30K 13 34 25 30 17 

30K-40K 17 48 51 64 43 

40K-50K 11 30 31 39 28 

50K-60K 9 25 24 30 21 

60KPlus 9 20 26 34 22 

Total 76 195 

157% 

35,299 

-0.4% 

180 

-8% 

39,194 

11% 

224 

24% 

40,080 

2% 

146 

-35% 

39,830 

-1% 

Q-o-Q ঋণ বফতৰণ ফৃবিৰ হাৰ%  

সফৃবাৰতীয় এটিএে (`) 

- 

35,438 12% 

- Q-o-Q এটিএে ফৃবিৰ হাৰ% - 

বফতৰণ কৰা ঋণৰ সাংিুা 

AMJ’21 JAS’21 OND’21 

30k-40k 

JFM’22 

50k-60k60kPlus 

AMJ’22 

0k-10k 10k-20k 20k-30k 40k-50k 

সফাৃবধক সাংিুক ঋণ 30 হাৈাৰ-40 হাৈাৰ টিকট আকাৰৰ ডেণীৰ অধীনত ৈাৰী কৰা হয় আৰ ুই ফাবষকৃ ফবৃি প্ৰতুক্ষ কশ্লৰ AMJ’ 21 ৰ 
ৰা AMJ’ 22 জল 153% 

এটিএে AMJ’21ৰ ৰা AMJ’22জল 12% ফবৃি জহশ্লে 

11 অস্বীকাৰ: সৰ্সুসকলৰ ৰা প্ৰাপ্ত আশ্লডটৰ ওৰত আধাবৰত কবৰ ূফৃৱতী সকশ্ললা ডকাৱাটৃাৰৰ িবিৃাং ডাটা আশ্লডট কৰা জহশ্লে।  



 
  

উশ্লৰ্ুাগৰ বৰস্ক 
প্ৰপাইল 

PoweringtheWorldwithknowledgeTM 



 
  

বফলবম্বত অৰাধৰ প্ৰৱণতা 

30-59হিন অতিক্ৰভ কৰা ট্ৰদয়           60-89হিন অতিক্ৰভ কৰা ট্ৰদয় 90-179হিন অতিক্ৰভ কৰা ট্ৰদয়    1-179হিন অতিক্ৰভ কৰা ট্ৰদয় হৰপোৰ্ট িং হিমোহিক 

Jun’21 

1-29 হিন অতিক্ৰভ কৰা ট্ৰদয় 

14.90% 10.14% 

5.44% 

3.19% 

1.71% 

1.44% 

3.38% 

1.74% 

2.14% 

1.12% 

1.71% 

3.01% 

2.95% 

3.44% 

2.43% 

1.85% 

31.43% 

18.77% 

13.80% 

8.19% 

Sep’21 8.64% 

Dec’21 5.03% 

Mar’22 2.93% 

Jun’22 2.69% 7.69% 

দিয় হিন অতক্ৰম কৰো হৰপ োধ হফলম্ব 

31.43% 18.77% 13.80% 8.19% 7.69% 

1-179 হিন 
অতিক্ৰভ কৰা 
ট্ৰদয় 

Jun'21 Sep'21 Dec'21 Mar'22 
 
90-179হিন অতিক্ৰভ কৰা ট্ৰদয় 

 

Jun'22 

1-29হিন অতিক্ৰভ কৰা ট্ৰদয় 

 
30-59হিন অতিক্ৰভ কৰা ট্ৰদয় 

 
60-89হিন অতিক্ৰভ কৰা ট্ৰদয় 

 

ৈনু 2021-ৰ তুলনাত ৈনু 2022 ত সকশ্ললা হৰপ োধ হফলম্ব অৰাধ ফোপকট হ্ৰাস াইশ্লে 

60-89 দিয় বৰ্নৰ ফাবহশ্লৰ আন সকশ্ললা হৰপ োধ হফলম্ব অৰাধ ফোপকট ভািৃ ২০২২ ৰ ৰো ৈনু 2022-ত হ্ৰাস াইশ্লে। 
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আকাংিাভলূক 
জিলাসমূহ 
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আকাংিাভূলক জিলাসমূহ – 
জনু 2022 অৱপলোকন 

উচ্চাকাাংক্ষী বৈলা বফকাশৰ বফৱৰণ 30th জনু 2021 30th জনু 2022 ফৃহি% উচ্চাকাাংক্ষী বৈলাৰ ফাশ্লফ 30 ৈনু 2022 
তাবৰিললশ্লক ফশ্লকয়া টৃপবলঅ' আবেল 37,124 
ডকাটি আৰ ুই ৈনু 2021 ৰ ৰা ৈনু 2022 জল 
29% ফবৃি জহশ্লে 

সবক্ৰয় গ্ৰাহক প্ৰশ্লৱশ ('000) 

বফতৰণ কৰা বৰভাণ ₹ (ডকাটি) 

সবক্ৰয় ডলান ('000) 

8,143 

30,353* 

12,730 

28,737 

11.80% 

2.36% 

9,867 

41,025** 

15,031 

37,124 

3.98% 

21% 

35% 

18% 

29% 

- 

সবক্ৰয় ঋণ লওঁতাৰ প্ৰশ্লৱশ উচ্চাকাাংক্ষী 
বৈলাসভহূ ৈনু 2021 ৰ ৰা ৈনু 2022 জল 
21% ফবৃি জহশ্লে ডাটৃশ্লপাবলঅ’ ফশ্লকয়া (₹ডকাটি) 

30+বৰশ্লশাধ বফলম্ব  ৈলুাই 2021 ৰ ৰা ৈনু 2022 জল উচ্চাকাাংক্ষী 
বৈলাসভহূত 41,025 ডকাটি টকাৰ ঋণ বফতৰণ 
কৰা জহবেল 90+বৰশ্লশাধ বফলম্ব 1.48% - 

 ডফঙ্ক আৰ ুএেএপবফৰ 30+ আৰ ু90+ হফলম্ব 
অৰাধমউচ্চাকাাংক্ষী বৈলাৰ সাভবগ্ৰক 30+ আৰ ু
90+ হফলম্ব অৰাধতলক অবধক 

Jul’21 ৰ ৰো Jun’22লল 
হফতৰণ কৰো হৰমোণ  (₹ডকাটি) 

জনু 30,2022লল দোটট পপোহলঅ ’ (₹ডকাটি) 
16,385 

14,764 

13,493 15,535 

5,412 
5,126 

3,260 
3,120 573 

481 

Banks SFBs NBFC- MFIs NBFCs NotforProfitMFIs 

ঋণৰ্াতাৰ ডেণী  অনসুতৰ  30+ আৰু 90+ POS বৰশ্লশাধ বফলম্ব  

 

6.01% 
5.29% 

3.98% 

2.78% 

1.34% 

2.07% 
1.69% 1.48% 

1.24% 
0.50% 

0.97%0.42% 

Banks SFBs NBFC - MFIs NBFCs NotforProfitMFIs Overall 

30+বৰশ্লশাধ  বফলম্ব 90+বৰশ্লশাধ  বফলম্ব 

15 
ডটাকা: *বফতৰণ ৈলুাই 2020 ৰ ৰা ৈনু 2021লল ** বফতৰণ ৈলুাই 2021 ৰ ৰা ৈনু 2022 জল POSৰ আধাৰত অৰাধশ্লফাৰৰ গণনা 



 
  

ঋণ লওঁতাৰ স্তৰ 
বফশ্লেষণ 
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30 িনু 2022 িাতৰখলল সতক্ৰয় গ্ৰাহকৰ 
ফনকয়া তৰভাণ  

25,548 12,099 23,286 7,524 

44% 

964 69,421 

গ্ৰোিকৰ  িিংখ্যো  

40% 37% 37% 
35% 

30% 28% 
29% 27% 28% 27% 26% 25% 22% 

20% 22% 21% 
19% 16% 16% 

14% 14% 
12% 11% 

Banks SFBs NBFC-MFIs NBFCs NotforprofitMFIs Indusrty 

<10k হৰমোণৰ অনোিোয় থকো িহক্ৰয় ধোৰকৰ িিংখ্যো 

25k-50k মোজৰ হৰমোণৰ অনোিোয় থকো িহক্ৰয় ধোৰকৰ িিংখ্যো 

10K-25K মোজৰ হৰমোণৰ অনোিোয় থকো িহক্ৰয় ধোৰকৰ িিংখ্যো 

>=50k হৰমোণৰ অনোিোয় থকো িহক্ৰয় ধোৰকৰ িিংখ্যো 

এনবফএপবি-ৰ 25 হাৈাৰ-50 হাৈাৰ ফশ্লকয়া ডেণীত সফাৃবধক সাংিুক ঋণ লওঁতা আশ্লে আৰ ুতাৰ বেত আশ্লে এেএপবফ 

লাবৰহিত এভএপআই-ৰ ফাবহশ্লৰ, 50% ডৰা অবধক ঋণ লওঁতা >=25 হাৈাৰ ফশ্লকয়া ডেণীত বৰশ্লে 
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অনুসন্ধান 
তফনেষণ 
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সচূীফদ্ধ এভএপআই অনসুন্ধানৰ তৰভাণ 
140 

120 

100 

80 

131 

100 
99 86 81 

57 60 

40 

20 

0 
Mar21 Jun 21 Sep21 Dec21 Mar22 Jun 22 

ডকাববড-19ৰ বিতীয় ডঢৌৰ বেত ভাইক্ৰ'পাইশ্লনন্স উশ্লৰ্ুাগশ্লটাশ্লৱ নতুন ঋণ অনসুন্ধানত উন্নবত ডৰ্িুৱাইশ্লে 

ভািৃ 2021 আৰ ুৈনু 2022-ৰ ভাৈত ডেশ্লেম্বৰ 2021 ভাহদটোত সফাৃবধক সাংিুক অনসুন্ধান জহবেল 

ৈনু 2021-ৰ তুলনাত ৈনু 2022 ত অবধক সাংিুক অনসুন্ধান কৰা জহবেল 
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SIDBI ৰ তফষনয় 

 
1990 িনৰ এক সাংসৰ্ীয় অবধবনয়ভৰ অধীনত বাৰতীয় কু্ষদ্ৰ উশ্লৰ্ুাগ বফকাশ ডফঙ্ক স্থ্ান কৰা জহশ্লে।অবত কু্ষদ্ৰ, কু্ষদ্ৰ আৰ ুভৈলীয়া উশ্লৰ্ুাগ 
(এভএেএভই িড)ৰ প্ৰিাৰ, বফত্তীয়  সভথৃন আৰ ুবফকাশৰ বত্ৰস্তৰীয় এশ্লৈডা ৰূান্তৰ কৰা আৰ ুএশ্লক ধৰণৰ কাভ কবৰ থকা বফববন্ন প্ৰবতষ্ঠান সভহূৰ 
কাভশ্লফাৰৰ ভাৈত সভন্বয় স্থ্ান কৰাৰ ডক্ষত্ৰত ভিুু বফত্তীয় প্ৰবতষ্ঠান বহিাশ্ল কাভ কবৰফলল SIDBI ক বনশ্লৰৃ্শনা বৰ্য়া জহশ্লে।। বফগত ফেৰশ্লফাৰত, 
বফববন্ন বফত্তীয় আৰ ুবফকাশভলূক ৰ্শ্লক্ষৰ ৈবৰয়শ্লত, ডফশ্লঙ্ক সভাৈৰ বফববন্ন স্তৰৰ ডলাকসকলৰ ৈীৱন স্পশৃ কবৰশ্লে, এভএেএভইৰ সভগ্ৰ উশ্লৰ্ুাগ ডক্ষত্ৰক 
প্ৰবাবৱত কবৰশ্লে আৰ ুএভএে এভইৰ ইক'বিশ্লিভ -ত ফহুশ্লতা বফশ্বাসশ্লমাগু প্ৰবতষ্ঠানৰ জসশ্লত ৈ বড়ত জহশ্লে। 

ববৈন 2.0-ৰ অধীনত, এেআইবডবফআই-ডয় এভএেএভই িডত তথু অসাভুতা সভাধান কবৰফলল বফববন্ন উশ্লৰ্ুাগৰ ডনতৃত্ব বৰ্ ডে ডমশ্লন 
ভাইক্ৰ'ডনন্স ালিৰ উবৰও এভএেই ৰ অনুবূবত আৰু আকাাংক্ষা, উশ্লৰ্ুাগৰ স্পটলাইট ৰ িা ডিাৱাৰ ফাশ্লফ এভএেএভই ালি , এভএেএভই আৰু 
বক্ৰবিডএক্সৰ স্বাস্থ্ু ডেকাৰ, বপনশ্লটক ঋণ ৰ্ান িডৰ ডক্ৰবডট ডাটা অন্তৰ্ৃৃ বিৰ ফাশ্লফ উশ্লৰ্ুাগ িড আৰু বপনশ্লটক ালেৰ ওৰত এক বফসৃ্তত 
প্ৰবতশ্লফৰ্ন প্ৰস্তুত কৰাত গুৰুত্ব বৰ্ আবহশ্লে। 
 
ভাইক্ৰ’পাইশ্লনন্স ডক্ষত্ৰত SIDBI 
এেআইবডবফআইশ্লয় ভাইক্ৰ'পাইশ্লনন্স আশ্লন্দালনক সভথৃন কৰাৰ ৈবৰয়শ্লত সাভবগ্ৰক বফত্তীয় কামৃসূিীক আগুৱাই বনয়াত অগ্ৰণী বূবভকা ালন 
কবৰশ্লে। ডফঙ্কৰ ভাইক্ৰ'পাইশ্লনন্স ৰ্শ্লক্ষৰ অধীনত 31 ভািৃ, 2022 জলশ্লক ভুঠ ₹23,460 ডকাটি জলশ্লক বফতৰণ কৰা সাভবগ্ৰক সাহামু, বম প্ৰায় 
4.83 ডকাটি িহৰদ্ৰ গ্ৰোিকক লাবাবন্বত কবৰবেল। এভএপআই-ৰ ঋণ আৰু ইকুইটি সভথৃন এই প্ৰবতষ্ঠানশ্লফাৰক ক্ষভতা বনভৃাণসভথৃন আৰু 
অনুালন ভূলুাঙ্কন সঁৈবুল আবৰ্সভথৃন কবৰ কশ্লৃাশ্লৰট শাসন সাংসৃ্কবতআত্মস্থ্ কৰাৰ িাৰা বালৰ্শ্লৰ বৰূৰক। ভাইক্ৰ'পাইশ্লনন্স উশ্লৰ্ুাগক 
বঙ্গৰু আৰম্ভবণৰ ৰা এক সম্পূণৃ উশ্লৰ্ুাগ িডলল হস্তান্তৰ কৰাৰ উবৰও , মাৰ পলত আভাৰ অাংশীৰ্াৰ এভএপআই-ৰ 8 টা 
এেএপবফ/ইউবনবাশ্লিৃল ডফাংকলল বৰৱতৃন হয়। ভাইক্ৰ' ডলবডাংত এক থ প্ৰৰ্শৃনভূলক ৰ্শ্লক্ষ জহশ্লে এে.আই.বড.বফ.আই.-ৰ ৰা 
ডানটীয়ালক সৰু ঋণ উলব্ধ কৰা (অাংশীৰ্াবৰত্বফুৱস্থ্াৰ ৈবৰয়শ্লত), সূতৰ হাৰত বম ফৈাৰৰ হাৰতলক মশ্লথি কভ। প্ৰয়াস শীষৃক এই 
ৰ্শ্লক্ষৰ অধীনত, ডফশ্লঙ্ক অাংশীৰ্াবৰত্ব ভশ্লডলৰ অধীনত ফৈাৰৰ হাৰতলক তুলনাভূলকবাশ্লৱ কভ সূতৰ হাৰৰ জসশ্লত বৰাবভডৰ তলত থকা 
ভাইক্ৰ' ঋণ লওঁতাসকলক ₹0.50 লািৰ ৰা ₹5 লািলল সৰু টিকট আকাৰৰ ঋণ প্ৰৰ্ান কবৰ আবহশ্লে। 
 

ইকুইনপক্স ৰ তফষনয় 

 ইকুইশ্লপক্সত (এনৱাইএেই:ইএপএক্স), আবভ বফশ্বাস কশ্লৰাঁ ডম জ্ঞাশ্লন প্ৰগবত িাবলত কশ্লৰ। এক ডগালকীয় তথু, বফশ্লেষণ আৰ ুপ্ৰমুবি বহিাশ্ল 
ডকাম্পানী, আবভ বফত্তীয় প্ৰবতষ্ঠান , ডকাম্পানীশ্লফাৰক সহায় কবৰ বফশ্ব অথৃনীবতত এক অতুাৱশুকীয় বূবভকা ালন কশ্লৰাঁ , কভৃিাৰী, আৰ ুিৰকাৰী 
সাংস্থ্াশ্লফাশ্লৰ অবধক আত্মবফশ্বাশ্লসশ্লৰ গুৰতু্বূণৃ বসিান্ত লয়। আভাৰ অননু বভেণ ৃথক তথু, বফশ্লেষণ, আৰ ুক্লাউড প্ৰমুবিশ্লয় ভানহুক আগুৱাই বনয়াৰ ফাশ্লফ 
শবিৰ বসিান্তলল অন্তৰ্ৃৃ বি প্ৰৰ্ান কশ্লৰ।  আটলাণ্টাত ভিুু কামৃালয় থকা আৰ ুবফশ্বফুাী 11,000 ডৰা অবধক কভৃিাৰীৰ িাৰা সভবথৃত , ইকুইশ্লপশ্লক্স উত্তৰ 
আশ্লভবৰকা, ভধু আৰ ুৰ্বক্ষণ আশ্লভবৰকা , ইউশ্লৰা আৰ ুএবেয়া প্ৰশান্ত ভহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ 25 িন ডৰ্শত কাভ কশ্লৰ ফা  আমোৰ বফবনশ্লয়াগ আশ্লে। 
অবধক তথুৰ ফোপফ, Equifax.com ভ্ৰমণ কৰক। 

অনস্বীকাম্য 
 
এই প্ৰবতশ্লফৰ্নিন ইকুইশ্লপক্স ডক্ৰবডট ইনপশ্লভৃিন িাববৃশ্লিে প্ৰাইশ্লবট বলবভশ্লটড ( ইকুইশ্লপক্স) িাৰা প্ৰস্তুত কৰা জহশ্লে। প্ৰবতশ্লফৰ্ নিন 
প্ৰশ্লৱশ আৰ ুফুৱহাৰ কবৰ, ফুৱহাৰকাৰীশ্লয় গ্ৰহণ কশ্লৰ আৰ ুস্বীকাৰ কশ্লৰ ডম এশ্লন ফুৱহাৰ এই অস্বীকাৰৰ অধীনত। এই প্ৰবতশ্লফৰ্ন িন 
2020 িনৰ ডেশ্লেম্বৰ জলশ্লক  প্ৰবতষ্ঠানসভশূ্লহ মশ্লথি বৰভাশ্লণ প্ৰৰ্ান কৰা তথুৰ একত্ৰীকৰণৰ ওৰত আধাবৰত আৰ ুবমসকল 
ইইকুইশ্লপক্সৰ সৰ্সু। ইকুইশ্লপক্স ডয় প্ৰবতশ্লফৰ্ন প্ৰস্তুত কৰাত মুবিসঙ্গত মত্ন জলশ্লে, ই প্ৰবতষ্ঠানসভশূ্লহ ৰ্াবিল কৰা বুল ফা অমৃাপ্ত 
তথুৰ পলত ডহাৱা অশুিতা, ত্ৰুটি আৰ/ুফা ফাৰ্ৰাৰ ফাশ্লফ ৰ্ায়ফি নহ 'ফ। তৰ্ুবৰ, ইকুইশ্লপক্স ডয় প্ৰবতশ্লফৰ্নত তথুৰ মৃাপ্ততা ফা 
সমূ্পণৃতাৰ বনশ্চয়তা বনবৰ্শ্লয় আৰ/ুফা ডকাশ্লনা বনবৰৃ্ি উশ্লেশুৰ ফাশ্লফ ইয়াৰ উমুিতা ফা ইকুইশ্লপক্স প্ৰবতশ্লফৰ্নৰ ওৰত ডকাশ্লনা প্ৰশ্লৱশ 
ফা বনবৃৰশীলতাৰ ফাশ্লফ ৰ্ায়ফি নহয় আৰ ু ইকুইশ্লপক্স ডয় এশ্লন সকশ্ললা ৰ্ায়ফিতা প্ৰকাশ  কশ্লৰ। এই প্ৰবতশ্লফৰ্ন িন ডকাশ্লনা এবিশ্লকিন , 
সাভগ্ৰী ফা ইকুইশ্লপক্সৰ িাৰা ঋণ বৰ্ফলল ফা ঋণ বনবৰ্ফলল ডকাশ্লনা ৰাভশৃ স্বীকাৰ/অস্বীকাৰ কৰা ফা গ্ৰহণ কৰাৰ ফাশ্লফ ৰাভশৃ 
বনবৰ্শ্লয় আৰ ু(2) সাংবেি ফুবি/সত্তাৰ জসশ্লত ডকাশ্লনা বফত্তীয় ডলনশ্লৰ্ন ত প্ৰশ্লৱশ ক বৰফলল ফা নকবৰফলল আহ্বান নৈনায়। প্ৰবতশ্লফৰ্নত 
অন্তবৃুি তথুশ্লফাশ্লৰ ৰাভশৃ গঠন নকশ্লৰ আৰ ুফুৱহাৰকাৰীশ্লয় এই প্ৰবতশ্লফৰ্নত অন্তবৃুি তথুৰ ওৰত বববত্ত কবৰ বমশ্লকাশ্লনা বসিান্ত 
ডলাৱাৰ আগশ্লত ইয়াৰ  ভতাভতত বফতাং সকশ্ললা প্ৰশ্লয়াৈনীয় বফশ্লেষণ কবৰফ লাশ্লগ। প্ৰবতশ্লফৰ্নৰ ফুৱহাৰ ডক্ৰবডট তথু ডকাম্পানী 
(বনয়ন্ত্ৰণ) আইন 2005, ডক্ৰবডট তথু ডকাম্পানী বনয়ভাৱলী , 2006, ডক্ৰবডট তথু ডকাম্পানী বনয়ভাৱলী , 2006ৰ ফুৱস্থ্াৰ িাৰা 
বৰিাবলত হয়। প্ৰবতশ্লফৰ্নৰ ডকাশ্লনা অাংশ ূফৃ অনশু্লভাৰ্ন অবফহশ্লন প্ৰবতবলব, প্ৰিাৰ, প্ৰকাশ কবৰফ নালাশ্লগ। 
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ডমাগাশ্লমাগ সবৱশ্লশষ 

 
ইকুইশ্লপক্স ডক্ৰবডট ইনশ্লপাশ্লভৃিন িাববৃশ্লিে প্ৰাইশ্লবট বলবভশ্লটড  

 

বাৰতৰ কু্ষদ্ৰ উশ্লৰ্ুাগ উন্নয়ন ডফঙ্ক 
ইউবনট নাং 931, তৃতীয় ভহলা, বফবডাং নাং 9, 

িবলশ্লটয়াৰ কশ্লৃাশ্লৰট াকৃ, আশ্লডৰী ঘাটশ্লকাাৰ বলাংক ডৰাড, 

আশ্লডৰী (ূৱ) , ভুম্বাই  -400 093 

স্ৱাৱলম্বন বৱন, িট নাং C-11, 'G' ব্লক, ফান্দ্ৰা কুলৃা 
কভশ্লিক্স, ফান্দ্ৰা (ূৱ) , 

ভুম্বাই  -400 051 ভহাৰাষ্ট্ৰ 

ডটাল ফ্ৰী নম্বৰ :1800 2093247 

ecissupport@equifax.com 
ডটাল ফ্ৰী নাং :1800 226753 
www.sidbi.in/en 
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