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ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.২১০.০২.০০১.১৮.২৮ তািরখ: 
১০ ন ২০১৮

২৭ জ  ১৪২৫

িবষয:় মাটরমাটর   স াইেকলসাইেকল  ঋণঋণ //অি মঅি ম   দােনরদােনর   িনিমিনিম   আেবদনআেবদন   আ ানআ ান ।।

         উপ  িবষয় অ সরেণ জানােনা যাে  য, িবআরিডিব’র সাংগঠিনক কাঠােমা  িনয়িমত কমকতা/কমচারীগণেক অিফেসর কােজ
বহােরর জ  মাটর সাইেকল েয়র িনিম  ২০১৭-১৮ অথ বছের ৬০ ল  টাকা মাটর সাইেকল ঋণ/অি ম দান করা হেব। ঋণ দােনর
ে  উপেজলা পযােয় কমরত উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা ও সহকারী প ী উ য়ন কমকতাগণেক অ ািধকার দান করা হেব। ঋেণর

আেবদন করার জ  াথ র কমপে  ৫ বছর িনরিবি  চা রীর বয়স হেত হেব। য সকল কমকতা/কমচারীর চা রীর ময়াদ িপআরএল-এ
গমেনর েব ৫ বছর অবিশ  নই ারা মাটর সাইেকল ঋণ/অি ম পােবন না। দান ত ঋণ/অি ম সমান ৬০ (ষাট)  মািসক িকি েত
আদায় করা হেব। মািসক িকি  কতেনর পর ঋণ/অি ম হণকারী কমকতা/কমচারীর া  নীট বতন া  মাট বতেনর কমপে  এক-

তীয়াংশ হেত হেব। ঋণ/অি ম দান, হণ, বহার এবং আদায় স িকত সকল কাযািদ িবআরিডিব ক ক ণীত নীিতমালা অ যায়ী
পিরচািলত হেব। উপেরা  শতাবিল িতপালন ােপে  য সকল কমকতা/কমচারী মাটর সাইেকল ঋণ/অি ম হেণ ই ক তােদরেক
আগামী ২০/০৬/২০১৮ তািরেখর মে  যথাযথ ক পে র মা েম এতদসংেগ সং  ন না মাতােবক আেবদন করার জ  অ েরাধ করা
হেলা।

        সং : মাটর সাইেকল ঋণ/অি ম আেবদেনর ন না (সং )। 

১৮-৬ -২০ ১৮

িবতরণ :
১) উপপিরচালক .......... (সকল), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) উপপিরচালক, িবআরিডিব, জলাদ র, ............ (সকল)

মাঃ হাসা ল ইসলাম এনিডিস
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৪
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: dradmn@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.২১০.০২.০০১.১৮.২৮/১(১৩) তািরখ: ২৭ জ  ১৪২৫
১০ ন ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক .............. (সকল), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) ক  পিরচালক/িনবাহী পিরচালক ..................... (সকল), িবআরিডিব।
৩) পিরচালক ............... (সকল), িবআরিডিব, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (সং ◌্ি সহ ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল)।

১



৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা।
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মাহা: দেলায়ার হােসন 
উপপিরচালক
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