
BDbvB‡UW Kgvwk©qvj e¨vsK wjt 

আগ্রাবাদ kvLv| 

 
A_©FY Av`vjZ AvBb 2003 Gi 12 aviv †gvZv‡eK eÜKx m¤úwË wbjvg weµ‡qi weÁwß 

 

GZØviv me©mvavi‡Yi AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hvB‡Z‡Q †h, Rbve মহাব্বাত আলি চ ৌধরুী    , wcZv  মৃত গুরা লময়া চ ৌধুরী---, 
gvZv  িাি বানু, e¨emvwqK wVKvbv  ১২৬৯/লব আইয়ূব চেড চেন্টার(৯ম তিা ),চেখ মুল ়ি ব চরাড, আগ্রাবাদ,  ট্টগ্রাম 

eZ©gvb wVKvbv ১২৬৯/লব আইয়ূব চেড চেন্টার(৯ম তিা ),চেখ মুল ়ি ব চরাড, আগ্রাবাদ,  ট্টগ্রাম  , ¯’vqx wVKvbv আলিম 

উলিননর বালি, গ্রাম-চখায়া  নগর, চ াোঃ আল ম  ািা-৪০০০,  টিয়া, ট্টগ্রাম  KZ…©K BDwmwe, আগ্রাবাদ kvLv nB‡Z M„nxZ 

F‡Yi RvgvbZ wnmv‡e wb¤œ Zdwmjf~³ m¤úwËmg~n I Z`ycwiw¯’Z ’̄vcbvw` (hw` _v‡K) ও  ়ি াহা টি  †iwRw÷ªK…Z eÜKx `wjjg~‡j 

e¨vs‡Ki wbKU eÜK ivLv Av‡Q Ges †iwRw÷ªK…Z Avg‡gv³vi `wjjg~‡j Av`vj‡Zi Av‡`k QvovB Dnv weµ‡qi ÿgZv e¨vsK‡K cÖ`vb 

Kiv Av‡Q| FYMÖnxZv gÄyixc‡Îi kZ© †gvZv‡eK FY cwi‡kva bv Kivq weMZ ৩০/০৯/২০১৭ Bs ZvwiL ch©šÍ e¨vs‡Ki cvIbv †gvU 

৪,৩৭,৯৩,১৭০.৬৬ ( ার চ ৌটি োাঁইলিে িক্ষ  লতরানব্বই হা ার  এ েত েত্তর টা া চেষলট্ট  য়ো মাি) UvKv mn 

Ab¨vb¨ Avbymvw½K LiP I Av`vqKvjZK my` Av`v‡qi wbwgË wb¤œ Zdwmjfz³ m¤úwËmg~n I Z ỳcwiw¯’Z ’̄vcbvw` ও  ়ি াহা টি   

†hLv‡b †h Ae¯’vq Av‡Q †mB Ae¯’vq wbjv‡g weµ‡qi Rb¨ AvMÖnx †µZv‡`i wbKU nB‡Z wbgœ ewY©Z kZ©vw`‡Z mv`v KvM‡R/c¨v‡W ¯’vqx 

wVKvbvmn c~Y©v½ wVKvbv D‡jøL c~e©K mxj‡gvniK…Z `icÎ Avnevb Kiv hvB‡Z‡Q|  

 

 

eÜKx m¤úwËmg~‡ni Zdwmj  
 

1|  চমৌ া-  রিক্ষা, থানা/উ ন িা- টিয়া, চ িা-  ট্টগ্রাম, চ . এি. নং-১৩, আর এে খলতয়ান নং-২২০৭, আর এে 

প্লট নং-১৫৬৬,১৬৮৯,১৬৯০,১৫৫৫, লব এে খলতয়ান নং-৩৪৮,৩০৭,৩৩৭, লব এে লমউনটেন খলতয়ান নং-
৪৪৬৫, বতত মান লব এে লমউনটেন খলতয়ান নং-৪৬৪৫ এবং ৪৭৭৫, লব এে প্লট নং-২২৭৫,২২৭৯,চমাট নাি 
 লমর  লরমান ০.০৮০ এ র অথবা ৮.০০ েতাংে যাহার চ ৌহলি-উত্তনর-ফ ি আহনমদ, দলক্ষনন- লন , 
 ূনবত- আব্দুি  লিি এবং হালনফ,  লিনম- ফারু  এবং মান্নান । 
 
2|  চমৌ া-  রিক্ষা, থানা/উ ন িা- টিয়া, চ িা-  ট্টগ্রাম, চ . এি. নং-১৩, আর এে খলতয়ান নং-
২১৭৫, আর এে প্লট নং-১৫৬৬,১৬৯০,১৮০৫,১৭৬১,১৮০৬ লব এে খলতয়ান নং-৩৪৮, লব এে প্লট নং-
২২৮২,২২৭৫,২৩৩১,২৩৮৩,২০৭৪,২০৮১,২২৭৪,২১৮২, আন াষ দখলি আর এে প্লট নং ১৫৬৬, লব এে প্লট 
নং- ২২৮২, লব এে লমউনটেন খলতয়ান নং- ৩৩৯৬, ৪৭৮৭, ৪৫৬০, বতত মান লব এে লমউনটেন খলতয়ান 
নং-৪৭৭৫, ৪৮৪৬, ৪৬৫৭ চমাট নাি  লমর  লরমান ০.১৯৯৬ এ র অথবা ১৯.৯৬ েতাংে যাহার 
চ ৌহলি-উত্তনর- লন  ,দলক্ষনন- ফ ি আহনমদ,  ূনবত- আবুি  ািাম ের ার,  লিনম- চেখ আহনমদ ও 
অনযানয এবং রলহম । 
 
৩। চমৌ া-  রিক্ষা, থানা/উ ন িা- টিয়া, চ িা-  ট্টগ্রাম, চ . এি. নং-১৩, আর এে খলতয়ান 
নং-২১৬৪,২২১৮, ২২১০, ২১৬৩, ২২০৫, ২২২০, ২১৫৬, ৫৩২,  আর এে প্লট নং-১৫৮১,১৬৮৬, 
১৭১০, ১৭১১, ১৬১৪, ১৬৬৮, ১৬৮৭, ১৫৭৯, ১৭১৪, ১৫৭৪, ১৫৮২,  আন াষ দখলি ল  এে 
খালতয়ানালদর আর এে প্লট নং ১৫৭৯, ১৬৮৭, লব এে খলতয়ান নং-৩৬৫, লব এে লমউনটেন খলতয়ান 
নং- ২২৪৪,লব এে প্লট নং-২২৩০,০২২৩২, বতত মান লব এে লমউনটেন খলতয়ান নং-৫০৯৮, চমাট নাি 
 লমর  লরমান ০.১৭৩৩ এ র অথবা ১৭.৩৩ েতাংে যাহার চ ৌহলি-উত্তনর- হারুন ও অনযানয ,দলক্ষনন- 
চমনহলদ হাোন,  ূনবত- বাচু্চ লময়া ও অনযানয,  লিনম- ১০, - ০, প্রেস্ত রাস্তা এবং দাবু লময়া  । 
 
৪। চমৌ া-  রিক্ষা, থানা/উ ন িা- টিয়া, চ িা-  ট্টগ্রাম, চ . এি. নং-১৩, আর এে খলতয়ান 
নং-২১৬০, আর এে প্লট নং-১৫১১, লব এে খলতয়ান নং-১২১৯, লব এে লমউনটেন খলতয়ান নং- 
৪৮৪০,লব এে প্লট নং-২০১৮, বতত মান লব এে লমউনটেন খলতয়ান নং-৫০৯৮, চমাট নাি  লমর  লরমান 
০.১২০০ এ র অথবা ১২.০০ েতাংে যাহার চ ৌহলি-উত্তনর-  াহালগগর আিম ,দলক্ষনন- ১০, - ০, প্রেস্ত  
ইনটর রাস্তা,  ূনবত- ১০, - ০, প্রেস্ত  ইনটর রাস্তা,   লিনম- লন   । 



 
৫। চমৌ া-  রিক্ষা, থানা/উ ন িা- টিয়া, চ িা-  ট্টগ্রাম, চ . এি. নং-১৩, আর এে খলতয়ান 
নং-২১৮৪, আর এে প্লট নং-১৫৭১, ১৬৯১/৪৭১৫, ১৬৯৬, ১৫৭৭, আন াষ দখলি আর এে প্লট নং 
১৫৭১, লব এে খলতয়ান নং-৭২৩, লব এে লমউনটেন খলতয়ান নং- ৪৬২৫,লব এে প্লট নং-২০৭৯, বতত মান 
লব এে লমউনটেন খলতয়ান নং-৫০৯৮, চমাট নাি  লমর  লরমান ০.০৬০০ এ র অথবা ৬.০০ েতাংে 
যাহার চ ৌহলি-উত্তনর- লন  ,দলক্ষনন- ১০, - ০, প্রেস্ত  ইনটর রাস্তা,  ূনবত- লন ,  লিনম- চেমন আরা 
চবগম  । 

 
৬। চমৌ া-  রিক্ষা, থানা/উ ন িা- টিয়া, চ িা-  ট্টগ্রাম, চ . এি. নং-২১, আর এে খলতয়ান নং-
১৬২৬, ১২৭০ এর ১৬৯৫/২৭, আর এে প্লট নং-৭০৬০, ৭০৫৫, ৭০৫৮,  লব এে খলতয়ান নং-১০০৯, 
৫৪১, লব এে প্লট নং-৬৭৬,৬৭৯,  ূনবতর লব এে লমউনটেন খলতয়ান নং-১৩৪৩, ২৬৪১, লব এে 
লমউনটেন খলতয়ান নং- ৩০৮২,লব এে প্লট নং-৬৭৯, দখলিভূক্ত আর এে প্লট নং- ৭০৬০ চমাট নাি 
 লমর  লরমান ০.৪৬৩৩ এ র অথবা ৪৬.৩৩ েতাংে যাহার চ ৌহলি-উত্তনর- খাি এবং হান রা খাতুন ও 
অনযানয ,দলক্ষনন- খাি,  ূনবত- চরটি খাি,  লিনম- হান রা খাতুন ও অনযানয  এবং ১২, - ০, ইউলনয়ন 
 লরষনদর রাস্তা  । 

 

7) Rvnv‡Ri weeiY  
 
I, wU, wgKgvnx, †iwR‡óªkb bs-Gg-12216, ZvwiL: 20-11-2011, Rvnv‡Ri  aib-A‡qj U¨vsKvi, Rvnv‡Ri ˆ`N©¨ I cÖ¯’-45.50 

wgUvi I 8.57 wgUvi, Rvnv‡Ri MfxiZv-3.68 wgUvi, ‡iwRwóªi ¯’vb-bvivqbMÄ, BwÄb cÖ¯‘ZKviK †Kv¤úvbxi bvg-Pvqbv wW‡Rj Pvqbv, 

BwÄ‡b wmwjÛv‡ii msL¨v-6wU, BwÄ‡bi aib-380 we,GBP,wc Pvqbv wW‡Rj BwÄb, Rvnv‡Ri AvbygvwbK MwZ-N›Uvq 10 gvBj, gUi ¯Œ 

zwbg©vY mvj-2010, RvnvR cÖ¯‘ZKviK †Kv¤úvbxi bvg: w` BóvY© wkc weìvm©, †KivbxMÄ, XvKv, MÖm Ub-347.00|   

 
      wbjv‡gi kZ©vejx t- 

 

1|  AvMvgx ২৫/১০/২০১৭ Bs ZvwiL weKvj 3.30 NwUKvi g‡a¨ BDbvB‡UW Kgvwk©qvj e¨vsK wjt, আগ্রাবাদ kvLvq iw¶Z ev‡· 

mivmwi A_ev †iwRw÷ªK…Z WvK‡hv‡M `icÎ Rgv w`‡Z nB‡e Ges H w`bB 4.00 NwUKvi mgq `icÎ `vZv‡`i mvg‡b (hw` †Kn 

Dcw¯’Z _v‡Kb) `icÎ †Lvjv nB‡e| 

 

2|  cÖ‡Z¨K `icÎ`vZv‡K D×„Z `i Abya© 10,00,000/- (`k j¶) UvKv nB‡j Dnvi 20%, D×„Z `i 10,00,000/-(`k j¶) UvKv 

A‡c¶v AwaK Ges Abya© 50,00,000/- (cÂvk j¶) UvKv nB‡j Dnvi 15%, Ges D×„Z `i 50,00,000/-(cÂvk j¶) UvKv 

A‡c¶v AwaK nB‡j Dnvi 10% Gi mgcwigvY UvKvi e¨vsK WªvdU ev †c-AW©vi RvgvbZ ¯îƒc BDbvB‡UW Kgvwk©qvj e¨vsK wjt, 

আগ্রাবাদ  kvLvi AbyKz‡j `ic‡Îi mwnZ `vwLj Kwi‡Z nB‡e| 

 

3|  Abya© 10,00,000/- (`k j¶) UvKvi D×„Z `i M„nxZ nBevi cieZx© 30 (wÎk) w`e‡mi g‡a¨, 10,00,000/- (`k j¶) UvKv 

A‡c¶v AwaK Ges Abya© 50,00,000/-(cÂvk j¶) UvKvi D×„Z `i M„nxZ nBevi cieZx© 60 (lvU) w`e‡mi g‡a¨, Ges 

50,00,000/-(cÂvk j¶) UvKvi AwaK D×„Z `i M„nxZ nBevi cieZx© 90 (beŸB) w`e‡mi g‡a¨ `i`vZv‡K mgy`q g~j¨ 

cwi‡kva Kwi‡Z nB‡e Zvnv Kwi‡Z e¨_© nB‡j Rvgvb‡Zi UvKv ev‡Rqvß nB‡e| cÖ_g m‡e©v”P `icÎ`vZvi RvgvbZ ev‡Rqvß nB‡j 

e¨vsK KZ…©cÿ  wØZxq m‡e©v”P `icÎ`vZv‡K m¤úwË µ‡q Avne&vb Kwi‡Z cvwi‡eb| 

  

4|  ̀ i`vZvMY Zdwmjf~³ GK ev GKvwaK µwg‡Ki m¤úwËi Rb¨ `icÎ `vwLj Kwi‡Z cvwi‡eb, Z‡e GKB µwg‡Ki m¤úwËi 

AvswkK Gi Rb¨ `icÎ MÖnY‡hvM¨ nB‡ebv|  

 

5|  ̀ vwLjK…Z `ic‡Î m¤úwËi cÖ Í̄veK…Z g~j¨ A¯̂vfvweKfv‡e Ach©vß ev Kg cÖZxqgvb nB‡j wb¤œ¯̂vÿiKvix D³ `i cÖ Í̄ve AMÖvn¨ 

Kwi‡Z cvwi‡eb|  

 

6|  e¨vsK KZ©„cÿ mdj `i`vZvi AbyKz‡j wbjvgK…Z m¤úwË †iwRwóª `wjjgy‡j n Í̄všÍi Kwi‡eb| Z‡e `wjj †iwRwóª msµvšÍ hveZxq 

LiP †hgbÑ †iwR‡óªkb wd, ó¨v¤ú wWDwU, wewea e¨qmn Ab¨vb¨ cÖ‡hvR¨ ïé cÖf„wZ Ges Dnvi Dci †Kvb miKvix, Avav-miKvix, 

¯v̂qZ¡kvwmZ cÖwZôv‡bi h_v- wmwU K‡cv©‡ikb/‡cŠimfv, Iqvmv, ‡Wmv/‡Wm‡Kv, M¨vm mieivnKvix cÖwZôvb, f‚wgKi BZ¨v`x mn †h 

†Kvb cvIbv`v‡ii cvIbv ev `vex _vwK‡j Zvnv mdj `i`vZv‡KB enb Kwi‡Z nB‡e | 

 



7|  ̀ icÎ Rgv †`Iqvi ci weµq cÖ Í̄vweZ m¤úwËi AvKvi, cÖKvi, Ae¯’vb, ¯Ë̂¡/¯^‡Ë¡i `wjj BZ¨v`x m¤ú‡K© †Kvb cÖKvi AvcwË 

MÖnb‡hvM¨ nB‡e bv| 

 

8|  ̀ ic‡Îi gva¨‡g wbjv‡g AskMÖn‡b B”QzK e¨w³MY we¯ÍvwiZ Z_¨ AeMZ nBevi Rb¨ wb¤œ¯̂vÿiKvixi Awd‡m †hvMv‡hvM Kwi‡Z 

cvwi‡eb| 

 

9|  e¨vsK KZ©„c¶ †Kvb KviY `k©v‡bv e¨wZ‡i‡KB †h †Kvb `icÎ MÖnb ev mKj `icÎ evwZj Kwievi ¶gZv msi¶b Kwi‡eb| 

 

e¨e¯’vcK, BDbvB‡UW Kgvwk©qvj e¨vsK wjt, আগ্রাবাদ  kvLv|  


