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৫ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫ 

সচ শাখা ড -১
জ ির 
সীিমত

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০৯.০০.০৪৯.০৭.৪ তািরখ: 
২৯ এি ল ২০১৯

১৬ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় সচযে রসচযে র   মেয়ো ীণমেয়ো ীণ   ঋণঋণ   আদায়আদায়।।
: ারক নং-৪৭.৬২.০০০০.৫০৯.০০.০৪৯.০৭.৬৩০৭ তাং ০৫/০৯/১৯ ি .

     উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, িসিনয়র ি ি পাল অিফসার আ িলক কাযালয় নীলফামারী ক ক
রীত পে  িবআরিডিব’র িনকট সচযে র ময়ােদা ীণ ২৭৫.৬১ ল  টাকা পিরেশাধ করার জ  মহাপিরচালক মেহাদয়েক

অ েরাধ জানান এবং মাঠ পযােয় মহেযাগীতার জ  আ হ কাশ কেরন।

     এমতাব ায়, ার জলাধীন উপেজলা পযােয় সংি  াংেকর িতিনিধেদর সম েয় াশ া াম হণ কের আগামী
ন/২০১৯ ি . এর মে  ৫০% ময়ােদা ীণ খলাপী ঋণ আদায় কের সংি  াংক শাখায় পিরেশাধ করার জ  অ েরাধ করা

হেলা।

২৯-৪-২০ ১৯

মাঃ আ ুল হা ান, উপপিরচালক
জলা দ র, নীলফামারী

মার চ  দাস
পিরচালক (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০৯.০০.০৪৯.০৭.৪/১(৪) তািরখ: ১৬ বশাখ ১৪২৬
২৯ এি ল ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মাঃ মাহ ামান, িসিনয়র ি ি পাল অিফসার, আ িলক কাযালয়
২) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ )।
৩) পিরচালক, সেরজিমন িবভাগ, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড
৪) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

২৯-৪-২০ ১৯

এ. ক.এম আশরা ল ইসলাম 
উপপিরচালক

১
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