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১৭ আি ন ১৪২৬

িবষয:় ঋণঋণ   িবতরণিবতরণ   এবংএবং  খলাপীখলাপী  আদােয়আদােয়   থতারথতার   জজ   কারণকারণ   দশােনাদশােনা ।।
: ১। াদ র জলা কাযালেয়র ারক নং ৩৪.০১.১৩০০.০০০.৩১.০৩৩.৯৮- ৯৯৫, তািরখ- ০১/০৮/২০১৯

২। ৩৪.০১.০০০০.০২৮.৪৮.০২৮.১৯-২৪৪, তািরখ- ২৭/০৫/২০১৯
           উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, গত ৩১/০৭/২০১৯ ি . তািরেখ অ ি ত াদ র জলা
ব উ য়ন কিম র মািসক সভায় মতলব (উ র) উপেজলার ঋণ িবতরণ এবং আদােয়র থতার জ  াভ কাশ

কের তৎপরতা ি র জ  পরামশ দয়া হয়। সংগত উে  য উ  উপেজলার কায েমর বল িদক েবই িচি ত
হেয়েছ এবং তা থেক উ রেণর জ  ২নং ারক মারফত িনেদশনা দয়া হেয়েছ। মতলব (উ র) উপেজলার ঋণ
কায েমর ( ন-আগ ’১৯ মােসর) অ গিতর ত িচ  িনে  উে খ করা হেলা-

নং ঋেণর ধরণ িবতরণ (ল  টাকা) খলাপী িকি  (ল  টাকা) খলাপী ঋণ (ল  টাকা)
ল মা া অজন ন’১৯ আগ ‘১৯ বধান ন’১৯ আগ ’১৯ বধান

১. আ : ১৯.২০ ২.৬০ ১০.৪৭ ৮.২৩ -২.২৪ ১৭.৬৯ ২০.০১ ২.৩২
২. পির: ৪.৮০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

মাট= ২৪.০০ ২.৬০ ১০.৪৭ ৮.২৩ -২.২৪ ১৭.৬৯ ২০.০১ ২.৩২

            ছেকর ত  পযােলাচনা কের দখা যায় উপেজলায় িবেবচ  সমেয় খলাপী িকি  কমেলও তা লত আদায় না হেয়
ঋণ খলাপীেত  হেয়েছ। িবগত অথবছেরর ায় এবছরও ঋণ িবতরেণর ল মা া অিজত হয়িন এবং পিরবারিভি ক
ঋণ কম িচর কান ঋণ িবতরণ হয়িন। অ িদেক িব ল পিরমাণ িকি  ও ঋণ খলাপী অবিশ  এবং খলাপী িকি  হেত
আদায় না হেয় খলাপীেত  হেয় খলাপী ঋেণর অংশ স  হে । এ ত  হেত তই ঝা যায় ঋণ সংি
জনবেলর কােজ যেথ  অনীহা ও উদাসীনতা রেয়েছ যা কারা ের তােদর অদ তাই মাণ কের।

             বিণত অব ায়,  ল মা ামািফক ঋণ িবতরণ না করা এবং খলাপী হেত আদােয়র পিরবেত যাগ করার
থতার দােয় কন সংি েদর িব ে  িবভাগীয় ব া হণ করা হেবনা তার কারণ আগামী ০৭ (সাত) কমিদবেসর মে

জানােত িনেদশ দয়া হেলা। একইসােথ আগামী ৩১/১২/২০১৯ তািরেখর মে  খলাপী িকি  ে র কাঠায় নািমেয়
আনাসহ িবেবচ  সমেয় খলাপীেত  অথ বা তা লকভােব আদায় এবং ল মা া মাতােবক ঋণ িবতরণ ও চলমান
আদায় শতভাগ িনি ত করেত এবং পাি ক অ গিতর ত  জলা কাযালেয়র মা েম ধান কাযালেয় রণ করেত
িনেদশ দয়া  হেলা| 

৩-১০ -২০ ১৯
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িবতরণ :
১) জনাব তািরক মাহ দ হােসন, 
২) জনাব মা: মছবাহ উি ন, িডট পারভাইজার,  

বউ য়ন অিধদ র,  মতলব(উ র), াদ র।
৩) জনাব মা: ওসমান গনী, িডট পারভাইজার, 

বউ য়ন অিধদ র, মতলব(উ র), াদ র।

ফিরদা ইয়াসিমন
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ৩৪.০১.০০০০.০০০.৪৫.০০৭.১৯.৪০/১(৪) তািরখ: ১৭ আি ন ১৪২৬
০২ অে াবর ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, াদ র
২) পিরচালক , বা বায়ন, মিনটিরং ও ব সংগঠন , ব উ য়ন অিধদ র, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, উপপিরচালেকর কাযালয়, ব উ য়ন অিধদ র, াদ র
৪) সহকারী পিরচালক, আইিস  অিধশাখা , ব উ য়ন অিধদ র
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মাঃ শাহী র রহমান 
সহকারী পিরচালক
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