BDbvB‡UW Kg©vwkqvj e¨vsK wj:
kvwšÍbMi kvLv, gw`bv nvBUm, 32, wbD mvKz©jvi †ivW, wm‡×kix, igbv, XvKv
A_©Fb Av`vjZ AvBb-2003 এর 12 aviv †gvZv‡eK eÜKx m¤úwË wbjvg weµ‡qi weÁwß
GZØviv me©mvavi‡নর অবগতির জনয Rvbv‡bv hvB‡Z‡Q †h, জনাব ম াোঃ মগালা রাসুল গতন, তিিা- ৃি ওস ান গতন, ঠিকানাওস ান তনবাস, ২৮ তিন কনার, তিন মরাড, কলাবাগান, ঢাকা, বযবসাতিক ঠিকানাোঃ মক মক এন্টারপ্রাইজ, ১৫/১/এ তজগািলা,
ধান তি, ঢাকা কিৃ ©ক, BDbvB‡UW Kg©vwkqvj e¨vsK wjwg‡UW, kvwšÍbMi kvLv, ঢাকা nই‡Z গৃহীি Fমের Rvgvbি তহসসসব wb¤œ
Zdwmমল ewb©Z ফ্লাট স ুহ মরতজতিকৃ ি বন্দকী দতলল ূসল e¨vsমকর তনকট eÜK ivখা আসে এবং মরতজতিকৃ ি আ ম াক্তার দতলল
ূসল আদালসির আসদশ োড়াই উহা weµ‡qi ক্ষ িা e¨vsকসক প্রদান করা আসে। FbMÖnxZv ঞ্জুতরিসের kZ© ম ািাসবক Fb cwi‡kva
bv Kivq তবগি ০৬/০৬/২০১৭ ইং িাতরখ ch©šি e¨vsমকর cvIbv ম াট ১,৫৬,৯০,৮১০.৬২ (এক মকাটি োপ্পান্ন লক্ষ নব্বই হাজার
আটশি দশ টাকা চু রানব্বই িিশা) টাকা সহ Aনযানয আনুসতিক খরচ ও আদািকালিক my` আদাসির তনত ত্ত তনম্ন Zdwmjভূ ক্ত
ফ্লযাট মেখাসন মে অবস্থাি আসে মসই অবস্থাি তনলাস weµ‡qi জনয AvMÖnx †µZv‡`i wbKU nB‡Z wb¤œ ewb©Z kZ©vw`‡Z সাদা
কাগসজ/িযাসড স্থািী ঠিকানাসহ c~b©v½ ঠিকানা উসেখিূবক mxj‡gvniK…Z `icÎ Avnevb করা োইসিসে।

র িফতসল
All that piece and parcel of 03 (three) flats being no. B-3 measuring 1000 sft, C-3 measuring 930 sft and D-3
measuring 1265 sft., all on the 3rd floor along with proportionate undivided and unremarcated share of land and
one car parking space with common space and facilities of the 9 (None) storied building situated within DistrictDhaka, P.S. Dhanmondi, J.L. No. C. S. -251, S.A.-1, R.S. & Dhaka City Jarip-11, Mouza, Dhanmondi, Khatian No.
C.S. 194, 195, S.A. 1463, R.S. 214, Dhaka City Jarip-909, 1559, Plot No.C.S. 750 (Seven hundred fifty), S.A. 617
(six hundred seventeen) R.S. 3288 (Three thousand two hundred eighty eight), 3289 (Three thousand two
hundred eighty nine), Dhaka City Jarip 5430 (five thousand four hundred thirty). City Corporation Holding No. 28,
28/1, Green Corner, Green Road, Dhanmondi, Dhaka-1205.

wbjv‡gর kZ©vবলী
আগা ী ০৬.০৮.২০১৭ ইং তবকাল ৩.৩০ ঘটিকার সধয BDbvB‡UW Kg©vwkqvj e¨vsK wj: kvwšÍbMi kvLv, ঢাকা এর
অতফসস রতক্ষি বাসে সরাসতর অথবা মরতজতিকৃ ি ডাকসোসগ দরিে জ া তদসি হইসব এবং ঐ তদনই ৪.০০ ঘটিকার
স ি দরিে দািাসদর সা সন (েতদ মকহ উিতস্থি থাসকন) দরিে মখালা হইসব।
2. cÖ‡Z¨K `icÎ `vZvমক D×„Z `র AbyaŸ© 10,00,000/-(`k jÿ) UvKv nই‡j Dnvi 20%, D×„Z `i 10,00,000/-(`k jÿ)
UvKv A‡cÿv AwaK Ges AbyaŸ© 50,00,000/-(cÂvk jÿ) UvKv nই‡j Dnvi 15% Ges D×„Z `i 50,00,000/-(cÂvk jÿ)
UvKv A‡cÿv AwaK nই‡j Dnvi 10% Gi mgcwigvb UvKvi e¨vsK Wªvd&U ev †c-AW©vর RvgvbZ ¯^iƒc BDbvB‡UW Kg©vwkqvj
e¨vsK wj:, kvwšÍbMi kvLvi AbyK~‡j `ic‡Îi mতহি `vwLj Kতর‡Z nই‡e.
3. AbyaŸ© 10,00,000/-(`k jÿ) UvKvর D×„Z `র M„nxZ nইবার cieZx© 30 (wÎk) w`e‡mi g‡a¨ 10,00,000/-(`k jÿ) UvKv
A‡cÿv AwaK Ges AbyaŸ© 50,00,000/-(cÂvk jÿ) UvKvi D×„Z `i M„nxZ nইবার cieZx© 60 (lvU) w`e‡mi g‡a¨ Ges
50,00,000/-(cÂvk jÿ) UvKvর AwaK D×„Z `i M„nxZ nইবার cieZx© 90 (beŸB) w`e‡mi g‡a¨ `i`vZvমক mgy`q g~j¨
cwi‡kva কতরসি হইসব, Zvহা Kতর‡Z e¨_© nই‡j Rvgvbমির UvKv ev‡Rqvß nই‡e| প্রথ m‡e©v”P `icÎ `vZvর জা ানি
বাসজিাপ্ত হইসল e¨vsK কিৃ িক্ষ wØZxq m‡e©v”P `i`icে `vZvমক সম্পতত্ত ক্রসি আহবান কতরসি িাতরসবন।
4. দরদািাগন িফতসসল বতনিি সবগুসলা ফ্লাসটর জনয একসে একটি অথবা প্রতিটি ফ্লাসটর জনয িৃথক িৃথক দরিে দাতখল
কতরসি িাতরসবন িসব মসসক্ষসে প্রতিটি ফ্লাসটর জনয আনুিাতিক হাসর অতবভক্ত ও অতবভাজয জত হস্তান্তর করা হইসব।
5. `vwLjK…Z `icমে m¤úwËর cÖ¯ÍveK…Z ূলয A¯^vfvweKfv‡e Ach©vß ev Kg cÖZxqgvb nই‡j wb¤œ ¯^vÿiKvix উক্ত `i cÖ¯Íve
অিাহয Kতর‡Z cvতর‡eন|
6. e¨vsK কিৃ িক্ষ সকল দরদািার অনুকুসল তনলা কৃ ি m¤úwË মরতজতি দতলল ুসল হস্তান্তর কতরসবন। িসব দতলল মরতজতি
সংক্রান্ত োবিীি খরচ মে ন-মরতজসিশন তফ, স্টাম্প তডউটি, তবতবধ বযি সহ অনযানয প্রসোজয শূল্ক প্রভৃ তি এবং উহার
উির মকান সরকাতর, AvavmiKvix ev ¯^vqËkvwmZ cÖwZôv‡bi h_v রাজউক,wmwU K‡c©v‡ikb, Iqvmv, মডসা/মডসসকা, M¨vm
1.

mieivnকাতর cÖwZôvb, f~wgKi BZ¨vw` mn †h †Kvb cvIbv`v‡ii cvIbv ev `vex _vwK‡j Zvহা দরদািাসকই enb Kwi‡Z
nB‡e।
7. `icÎ Rgv †`qvi ির তবক্রি প্রস্তাতবি সম্পতত্তর আকার, প্রকার, অবস্থান, স্বত্ত্ব/স্বসত্ত্বর দতলল ইিযাতদ সম্পরসক মকান
প্রকার আিতত্ত িহনসোগয হইসব না।
8. দরিসের াধযস তনলাস অংশ িহসন ইচ্ছুক বযতক্তগে তবস্তাতরি িথয অবগি হইবার জনয wb¤œ ¯^vÿiKvixর অতফসস
মোগাসোগ কতরসি িাতরসবন।
9. e¨vsK কিৃ িক্ষ মকাb Kvib `k©v‡bv e¨wZ‡iমকই †h †Kvb ev mKj `icÎ MÖnb ev evwZj Kতরবার ক্ষ িা msiÿb Kতরসবন|
বযবস্থািক, BDbvB‡UW Kg©vwkqvj e¨vsK wj:, kvwšÍbMi kvLv, XvKv।

