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ি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
ল মা াল মা া   অ যায়ীঅ যায়ী  ঋণঋণ   িবতরণিবতরণ   ওও  আদায়আদায়  িনি তকরণিনি তকরণ ।।

     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 ি েযা া ও ােদর পা েদর আথসামািজক উ য়েনর জ  সরকােরর এক  অন  সাধারণ য়াস।
এই কম চীর আওতায় ি েযা া ও ােদর পা েদর আইিজএ িভি ক (আয় বধক) িশ ণ দান এবং িশ ণ

া েদর ঋণ তহিবেলর যাগান দয়া হে , যা ি েযা া ও ােদর পা েদর আ কমসং ান ি েত ণ িমকা
রাখেছ ।

      চলিত অথ বছেরর জা য়ারী/১৯ পয  জলািভি ক অ গিতর ত  পযােলাচনা কের দখা যায় ৫৯  জলার
(তািলকা সং ) ল মা ার িবপরীেত ঋণ িবতরণ ও ৫২  জলার (তািলকা সং ) আদায়েযা  ঋেণর িবপরীেত
আদায় হার ৫০% িনেচ, যা কান েমই কাংিখত হেত পাের না। ঋণ িবতরণ ও আদােয়র এ ত িচ  হেত সরকারী কােজ

ার একা তা ও আ িরকতার অভাব রেয়েছ মেম তীয়মান হয়। 

    মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবেস উপেজলা পযােয়র িবিভ  কম িচ পািলত হয় যােত িবিভ  ে  জািতর  স ান
বীর ি েযা ােদর সি য় অংশ হন থােক। এ সকল কম িচেত সাধারণত মাননীয় ম ী/ িতম ী/উপম ী/মাননীয় সংসদ
সদ  ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থােকন। ণ এ সকল িদবেস বীর ি েযা া ও ােদর পা েদর মে   ঋণ

দান করেত পােরেল িবআরিডিব’র কমকা  মান হেব এবং িত ােনর ভাব িত উ ল হেব। 

     এমতাব ায় ‘বীর ি েযা া ও ােদর পা েদর জ  িশ ণ এবং আ কমসং ান কম চী’র ল মা া অ যায়ী ঋণ
িবতরণ ও আদায় এবং চলিত অথ বছেরর অবিশ  মাস েলােত িত মােস কমপে  ১০ জন বীর ি েযা া/ ােদর পা েদর
মােঝ ঋণ িবতরেণর িবেশষ কম িচ হণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

২০ -২-২০ ১৯

উপপিরচালক .......(সকল),িবআরিডিব, জলাঃ...............।

মাঃ মাহ ল হাসাইন খান
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৬
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drfs@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০৫.১৪.০০২.১৯.৬/১(৫) তািরখ: ৮ ফা ন ১৪২৫
২০ ফ যা়ির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  জলা শাসক..............।

১



২) উপেজলা িনবাহী অিফসার...........(সকল)।
৩) উপপিরচালক ( া ািমং), (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধসহ)।
৪) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা ।
৫) উপেজলা প ী উ য়ন অিফসার.................(সকল)।
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আলমগীর কিবর সরকার 
সহকারী পিরচালক
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ঋণ আদায়ে নিম্ন অগ্রগনির ৫২ জোর িানকা 

 

  

ঠাকুরগাঁও ফনরদপুর  

নদিােপুর পঞ্চগড়  

িীফামারী gvwbKMÄ   

ামনিরহাট XvKv  

কুনড়গ্রাম gywÝMÄ   

রংপুর bvivqbMÄ  

গাইবান্ধা biwms`x   

েেপুরহাট MvRxcyi   

বগুড়া UvsMvBj   

নিরােগঞ্জ Rvgvjcyi   

চাঁপাইিবাবগঞ্জ ‡bÎ‡Kvbv  

কুনিো wm‡jU  

চুোডাঙ্গা †gŠjfxevRvi  

িড়াই nweMÄ   

নিিাইদহ we-evwoqv   

মাগুড়া Kzwgjøv    

বরগুিা Pv`cyi   

িািক্ষীরা K·evRvi   

সুিামগঞ্জ ev›`ievb   

বায়গরহাট মাদারীপুর  

পটুোখাী ‡bvqvLvjx    

জভাা ‡dbx   

বনরলা j²xcyi  

িাকাঠি লরীেিপুর  

পাবিা gqgbwmsn   

জগাপাগঞ্জ wK‡kviMÄ  

   

 

 

 

 

 

 



 

 

ঋণ নবিরয়ণ নিম্ন অগ্রগনির ৫৯ জোর িানকা 

 

পঞ্চগড় লরীেিপুর  

নদিােপুর ivRevox 

িীফামারী gvwbKMÄ 

ামনিরহাট XvKv 

কুনড়গ্রাম gywÝMÄ 

রংপুর bvivqbMÄ 

গাইবান্ধা biwms`x 

েেপুরহাট MvRxcyi 

বগুড়া UvsMvBj 

নিরােগঞ্জ Rvgvjcyi 

পাবিা ‡kicyi 

িায়টার gqgbwmsn 

িওগাঁ wK‡kviMÄ 

চাঁপাইিবাবগঞ্জ ‡bÎ‡Kvbv 

রােলাহী mybvgMÄ 

মাদারীপুর wm‡jU 

চুোডাঙ্গা †gŠjfxevRvi 

জময়হরপুর nweMÄ 

নিিাইদহ we-evwoqv 

মাগুড়া Kzwgjøv 

যয়লার Pv`cyi 

নপয়রােপুর PÆMÖvg 

িািক্ষীরা K·evRvi 

খুিা ev›`ievb 

বায়গরহাট িাকাঠি 

বরগুিা LvMovQwo 

পটুোখাী ‡bvqvLvjx 

জভাা ‡dbx 

বনরলা  

  

  

  

  

 


