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১১ ভা  ১৪২৬

িবষয:় ‘‘ব ীরবীর   ি েযা াি েযা া   ওও  ােদরােদর   পা েদরপা েদর   জজ   িশ ণিশ ণ   এবংএবং  আ কমসং ানআ কমসং ান   কম চীকম চী  শীষকশীষক  কে রকে র
২০১৯২০১৯--২০২০২০২০   অথঅথ   বছেররবছেরর   ঋণঋণ   িবতরণিবতরণ   ওও  আদায়আদায়  ল মা াল মা া   িনধারণিনধারণ ।।

          
            উপ  িবষেয়র িত ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য, ি  িবষয়ক ম ণালয় ক ক হীত ও িবআরিডিব
ক ক বা বায়নাধীন ‘বীর ি েযা া ও ােদর পা েদর জ  িশ ণ এবং আ কমসং ান কম চী’ শীষক ক  জািতর

 স ান বীর ি েযা া ও ােদর পা েদর আথ-সামািজক উ য়েনর জ  সরকােরর এক  অন  সাধারণ য়াস । এই
কম চীর আওতায় আইিজএ িভি ক (আয় বধক) িশ ণ া  ি েযা া ও ােদর পা েদর ঋণ তহিবেলর যাগান দয়া হে ,
যা ি েযা া ও ােদর পা েদর আ কমসং ান ি েত ণ িমকা রাখেছ ।

            বািষক কম স াদান ি  (এিপএ) অ যায়ী চলিত অথ বছেরর ঋণ কায েমর ল মা া অজেনর জ  জলাওয়ারী
ল মা া (তািলকা সং ) িনধারণ করা হেয়েছ। িনধািরত ল মা া অজেনর জ  উপেজলাওয়ারী ল মা া মাসিভি ক
িবভাজন বক তা অজেন সমি ত কমপিরক না হণ করেত হেব। সরকারী কােজ একা তা ও আ িরকতার অভােব ল মা ার
িবপরীেত ঋণ িবতরণ (আিথক ও ঋণ িহতার সং া) ও আদায়েযা  ঋেণর িবপরীেত আদােয়র ল মা া অজেন থ হেল এিপএ
টােগট রেণ অিন য়তা দখা িদেব, যার দায় সংি েদর বহন করেত হেব। 

            এমতাব ায় ‘বীর ি েযা া ও ােদর পা েদর জ  িশ ণ এবং আ কমসং ান কম চীর ল মা া অ যায়ী ঋণ
িবতরণ ও আদায় িনি ত করা এবং উপেজলাওয়ারী ল মা া িনধারণ বক সদর দ রক অবিহত করার জ  অ েরাধ করা
হেলা।

২৬ -৮-২০ ১৯

উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড । 
জলা........................(সকল)

মাঃ মাহ ল হাসাইন খান
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৬
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drfs@brdb.gov.bd
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২৬ আগ  ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  জলা শাসক (সকল) ..........।
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার ...........(সকল)।
৩) উপেজলা প ী উ য়ন অিফসার ..........(সকল)।

১



৪) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল)।

২৬ -৮-২০ ১৯

আলমগীর কিবর সরকার 
সহকারী পিরচালক

২



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ববার্ ড 

বীর মুক্তিদ াদ্ধা ও তাঁদের বপাষ্যদের জন্য প্রক্তশক্ষণ এবাং আত্মকর্ ডসাংস্হান কর্ ডসূচী 

 

২০১৯-২০২০ অর্ ড বছদরর বজলাওয়ারী ঋণ ক্তবতরণ ও আোয় লক্ষযর্াত্রা 

 

 

 

ক্রক্তর্ক 

নম্বর 

বজলার নার্ 

 

২০১৯-২০ অর্ ড বছদর ঋণ ক্তবতরণ লক্ষযর্াত্রা  

(ঋণ গ্রহীতা সেস্য/জন) 

 

 

২০১৯-২০২০ অর্ ড বছদর 

ঋণ ক্তবতরণ লক্ষযর্াত্রা 

(টাকা) 

 

 

২০১৯-২০২০ অর্ ড বছদর 

ঋণ আোয় লক্ষযর্াত্রা 

১ পঞ্চগড় ৪০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঋণ তহক্তবদলর    

৮০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আোয়দ াগ্য ঋদণর 

৮০% 

 

 

 

 

২ ঠাকুরগাঁও ৬০ 

৩ ক্তেনাজপুর ১০০ 

৪ নীলফার্ারী ৪০ 

৫ লালর্ক্তনরহাট ৪০ 

৬ কুক্তড়গ্রার্ ৭০ 

৭ রাংপুর ৪০ 

৮ গাইবান্ধা ৪০ 

৯ জয়পুরহাট ৩০ 

১০ বগুড়া ৯০ 

১১ ক্তসরাজগঞ্জ ৭০ 

১২ পাবনা ৭০ 

১৩ নাদটার ৫০ 

১৪ নওগাঁ ৯০ 

১৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৪০ 

১৬ রাজশাহী ৯০ 

১৭ কুক্তিয়া ৮০ 

১৮ চুয়ার্াঙ্গা ৩০ 

১৯ বর্দহরপুর ৪০ 

২০ ক্তিনাইেহ ৫০ 

২১ র্াগুড়া ৩০ 

২২  দশার ৮০ 

২৩ নড়াইল ৬০ 

২৪ সাতক্ষীরা ৮০ 

২৫ খুলনা ৮০ 

২৬ বাদগরহাট ৮০ 

২৭ বরগুনা ৪০ 

২৮ পটুয়াখালী ৫০ 

২৯ ব ালা ৫০ 

৩০ বক্তরশাল ৯০ 

৩১ িালকাঠি ৪০ 

৩২ ক্তপদরাজপুর ৭০ 



৩৩ বগাপালগঞ্জ ৭০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঋণ তহক্তবদলর    

৮০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আোয়দ াগ্য ঋদণর 

৮০% 

 

 

 

 

৩৪ র্াোরীপুর ৪০ 

৩৫ শরীয়তপুর ৫০ 

৩৬ ফক্তরেপুর ৬০ 

৩৭ রাজবাড়ী ৮০ 

৩৮ র্াক্তনকগঞ্জ ৭০ 

৩৯ ঢাকা ৫০ 

৪০ মুক্তিগঞ্জ ৪০ 

৪১ নারায়নগঞ্জ ৪০ 

৪২ নরক্তসাংেী ৬০ 

৪৩ গাজীপুর ৪০ 

৪৪ টাাংগাইল ১৮০ 

৪৫ জার্ালপুর ৫০ 

৪৬ বশরপুর ৪০ 

৪৭ র্য়র্নক্তসাংহ ১০০ 

৪৮ ক্তকদশারগঞ্জ ৯০ 

৪৯ বনত্রদকানা ৬০ 

৫০ সুনার্গঞ্জ ৪০ 

৫১ ক্তসদলট ৬০ 

৫২ বর্ৌল ীবাজার ৫০ 

৫৩ হক্তবগঞ্জ ৪০ 

৫৪ ক্তবিঃবাক্তড়য়া ১০০ 

৫৫ কুক্তর্ল্লা ১৫০ 

৫৬ চাঁেপুর ৫০ 

৫৭ চট্রগ্রার্ ১৬০ 

৫৮ কক্সবাজার ৩০ 

৫৯ বান্দরবান ২০ 

৬০ রাাংগার্াটি ২০ 

৬১ খাগড়াছক্তড় ৪০ 

৬২ বনায়াখালী ৯০ 

৬৩ বফনী ৫০ 

৬৪ লক্ষীপুর ৪০ 

 বর্াট ৩৯৭০ 
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