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২১ ভা ১৪২৬
তািরখ:
০৫ সে র ২০১৯
াংক ( ফ সলী ) ঋেণর ময়ােদা ীণ খ লাপী ঋণ ি

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০৩.১৬.০২৪.১৯.২২

িবষয়: ২০১৮ - ১৯ অথ বছের সানালী
সং া ।
:
নং এমিসিড/িবআরিডিব/ ণী ত ঋণ আদায়/৩৭৮, তািরখঃ১৫/০৭/২০১৯ ি ঃ।

উপ
িবষয় ও ে া
ারক েল িরত পে র িনেদ শনা মাতােবক জানােনা যাে য, ২০১৮-১৯ অথবছের
ন/১৯ মােসর িতেবদন পয ােলাচনা কের দখা যায় য, ন/১৮ মােসর লনায় ন/১৯ মােস ময়ােদা ীণ খলাপী ঋণ
৫১৯.৬৪ ল টাকা ি পেয়েছ যা কান ভােবই কাি ত নয়। বাংলােদশ াংেকর ‘ িষ ঋণ কিম ’র সভায়
খলাপী(ফসিল) ঋণ আদােয়র িবষেয় সানালী াংক ক প ক ক বারবার তািগদ দান করা হে ।
এমতাব ায়, াংক (ফসলী) ঋণ আদােয়র জ এক বা বস ত কমপিরক না ণয়ন বক আগামী ৩১ শ িডেস র
/১৯ মােসর মে
ার জলার ময়ােদা ীণ ফসলী ঋেণর ২৫% আদায় িনি ত করেত হেব।
কম িনেদ শনাস হঃ
১। িত মােস ইউআরিডও, এআরিডও এবং পিরদশকগেণর সম েয় ৬ যৗথ মেনর মা েম খলাপী ঋণ আদায়
িনি ত করেত হেব।
২। ‘উপেজলা/ জলা িষ ঋণ কিম ’র সভায় ময়ােদা ীণ খলাপী ঋণ আদােয়র িবষেয় জলা শাসন এবং উপেজলা
শাসেনর সািবক সহেযািগতার মা েম ঋণ আদােয়র েয়াজনীয় ব হা হণ করেত হেব।
৩। ‘উপেজলা/ জলা পয ােয় সানালী াংক এবং িবআরিডিব’র সম েয় যৗথ সভা আেয়াজেনর মা েম খলাপী ঋণ
আদায় িনি ত করেত হেব।
৪। ইউিনয়ন পিরষদ এর মা েম খলাপী ঋণ আদায় সহেযািগতা হণ করা যেত পাের।
৫। অিন
সা িফেকট মামলার িন ি র লে তদারকী বাড়ােত হেব।
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মার চ দাস
পিরচালক (অিতির দািয় )

উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড , জলাদ র
(সকল)

২১ ভা ১৪২৬
তািরখ:
০৫ সে র ২০১৯

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০৩.১৬.০২৪.১৯.২২/১(২)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) উপপিরচালক, ( া ািমং), িবআরিডিব(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১

২) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা(মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
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ফরেদৗস মা ন িশ ল
উপপিরচালক
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