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িবষয:় ইউ িসিসএসহইউিসিসএসহ   সকলসকল  কক //কম িচরকম িচর   হ ম দহ ম দ//আ সাৎ তআ সাৎ ত   ঋণঋণ   আদােয়রআদােয়র   াপােরাপাের   কাযকরীকাযকরী  ব াব া   হণহণ ।।
             উপ  িবষ য়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, দাির  িবেমাচেনর লে  িবআরিডিব’র মা েম বা বািয়ত সকল

ক /কম িচর সদ েদর পিভি ক অথ ঋণ িহেসেব িবতরণ করা হয়। িবতরণ ত ঋণ সদ  পযােয় কেঠার তদারকী ও উ ু করেণর
মা েম িকি েত আদায় কের ঋণ তহিবেল জমা বক নরায় িবতরণ করার ফেল াম পযােয় অথৈনিতক লতা ও আ কমসং ােনর

েযাগ ি  হয়। িক  বতমােন কান কান জলায় িবতরণ ত ঋণ িনয়িমত আদায় না হওয়ার কারেণ িদন িদন ময়ােদা ীণ ঋণ ি
পাে , একইসােথ হ ম ত/আ সাৎ এর মত ঘটনা উৎঘা ত হে । এ সং া  িতেবদন িনয়িমত ম ণালেয় রণ করেত হয় িবধায়
সরকােরর িনকট িবআরিডিব’র ভাব িত  হে  । 
          বিণত াপেট খলাপী ঋণ আদায় ও হ ম ত/আ সাৎ রাধ কের ময়ােদা ীণ ঋণ আদায় িনি ত করার জ  িন বিণত
িনেদশনা দান করা হেলাঃ

১। সকল ক /কম িচর ময়ােদা ীণ সিমিত/দেলর সদে র িনকট া  খলাপী ঋণ আদায় করার জ  উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর িনকট সা িফেকট মামলা দােয়র করেত হেব;
২। সদ েদর িনকট হেত ঋেণর অথ য সম  আদায়কারী আদায় বক হ ম ত/আ সাৎ কেরেছন  উ  অথ আদােয়র জ
জিড়ত ি েদর িব ে  জলা জজ আদালেত মািন ট মামলা দােয়র করেত হেব;
৩। েয়াজেন সংি েদর িব ে  দক বা  থানায় ফৗজদারী মামলা দােয়র করা যেত পাের।
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উপপিরচালক, িবআরিডিব, জলাদ র, (সকল)

মাঃ মাহ ল হাসাইন খান
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৬
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drfs@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০২.০১.০০১.১৯.১৩/১(৪) তািরখ: ১৯ বশাখ ১৪২৬
০২ ম ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক িসিসএম/মউ/স সারণ ও িবেশষ ক , িবআরিডিব, ঢাকা।
২) ক  পিরচালক/িনবাহী পিরচালক, পদািবক/পজীক/প ী গিত ক /ইেরসেপা/িপইিপ, িবআরিডিব, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়বসাইেট চােরর জ  অ েরাধসহ)।
৪) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
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এ. ক.এম আশরা ল ইসলাম 
উপপিরচালক
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