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প্রধান অংশীদারগণ:

ঋণ শ�োধের সূ চ ী

•
•

ঋণের কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ ক্ষমায�োগ্য নয়।

Target first close of $100M; potential upsize to $500M

সু দ সহ 60 মাসের সময়কাল:

NY Forward –Loan
Fund
0-12
মাস:Trust
কেবল সু দে র টাকা শ�োধ, মাসিক কিস্তিতে প্রদেয়, এবং

– 13-60 মাস: সু দ এবং আসলের টাকা শ�োধ সরল হারে ভাগ করে,
মাসিক কিস্তিতে প্রদেয়।

78 months (anticipated repayment in month 72)

Class A (senior):
2% ব্যবহার
উপার্জনের
Class B (subordinate): 0%

•

ইনভেন্টরি, নতু ন সামাজিক দূ র ত্বের নির্দে শনার জন্য রিফিটিং,

12 months পরিচালন ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ, সম্পত্তি কর, ইউটিলিটিস,

ভাড়া, য�োগান ইত্যাদি সহ কার্যকর ী মূ লধন।

70% Class A to collateral ratio

•

অন্য ক�োনও ঋণ পু ন রায় অর্থায়ন করা অনু ম�োদিত নয়।
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•

ক�োনও দরখাস্ত ফি লাগবে না।

যে সমস্ত
অঞ্চলগুলি বা শিল্পোদ্যোগগুলি খু লে গেছে তাদের জন্য প্রাক-দরখাস্ত চালু
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"Recipient") in considering the proposed transaction. By its receipt thereof, Recipient acknowledges and agrees that: (i) this information is confidential
and shall not be disclosed by the Recipient, (ii) Calvert Impact Capital has received the information from third party sources (including the Borrower)
Empire
State
একটি
শাখা
and it is provided to the Recipient for informational
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andDevelopment
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thereon
by Recipient, (iii) Calvert Impact Capital and
its affiliates bear no responsibility for the accuracy or completeness
(or lack thereof) of the information, and (iv) no representation regarding the
www.esd.ny.gov
information is made by Calvert Impact Capital or any of its affiliates.

