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িবষয:় ময়ােদা ীণময়ােদা ীণ   খলাপীখলাপী  ঋণঋণ   ি রি র   জজ   া াা া   তলবতলব ।।
: সেরজিমন িবভােগর ারক নং৪৫২০, তািরখঃ১০/০৭/২০১৮ ি ঃ।

        উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য ন/১৮ মােস আবতক ( িষ) ঋণ কম িচর ময়ােদা ীণ খলাপী ঋেণর
পিরমাণ িছল ৩৩৯৭.৬১ ল  টাকা। তৎে াপেট ে া  ারক েল িরত পে  ০৬ (ছয়) মােসর কমপিরক না ণয়ন বক
৩১/১২/২০১৮ ি ঃ তািরেখর মে  ময়ােদা ীণ  খলাপী ঋেণর ৫০% আদায় িনি ত করার িবষেয় িনেদশনা দান করা হয়।
িডেস র/১৮ মােস সদর দ ের িরত মািসক িতেবদন পযােলাচনা কের দখা যায় য আবতক ( িষ) ঋণ কম িচর ময়ােদা ীণ
খলাপী ঋেণর পিরমাণ ি  পেয় ৩৬১১.২১ ল  টাকায় ািড়েয়েছ। উ  িনেদশনা স কভােব বা বায়ন করেল কানভােবই
ময়ােদা ীণ  খলাপী ঋণ ি  পাওয়ার কথা নয়।  খলাপী ঋণ াস পাওয়ার পিরবেত কন ি  পেয়েছ তার ি সংগত া া

জানা েয়াজন।

      এমতাব হায়, খলাপী ঋণ আদােয় িক পিরক না হণ করা হেয়িছল, তা িকভােব বা বািয়ত হেয়েছ, খলাপী ি  পাবার
কারণ এবং থতার দািয়  কার স িবষেয় িব ািরত ত  আগামী ২৮/০১/২০১৯ ি ঃ তািরেখর মে  িন া রকারী বরাবর রণ
করার জ  অ েরাধ করা হেলা।  

বণনা মাতােবক ২৭  জলা সং
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উপপিরচালক, িবআরিডিব, সংি  জলা দ র।

মাঃ মাহ ল হাসাইন খান
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব ঢাকা, (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
২) উপপিরচালক, া ািমং, িবআরিডিব, ঢাকা ( ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
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এ. ক.এম আশরা ল ইসলাম 
উপপিরচালক
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