াআউনাাআটেড কভার্ য়ি ার ব্াাংক র্রাঃ
চাাঁদপুয াখা, ৩৭/৩৭, কুর্ভল্লা রযাড, ার ফাজায, চাাঁদপুয দয, চাাঁদপুয।
ি ণ াঅদারত াঅাআন ২০০৩ এয ১২ ধাযা রভাতাটফক ফন্ধকী ম্পর্ি র্নরাভ র্ফক্রটয়য র্ফজ্ঞর্ি
াথ ঋ
এতদ্বাযা ফ ি াধাযটনয াফগর্তয জন্য জানাটনা মাাআটতটে রম, াআউনাাআটেড কভার্ য়ি ার ব্াাংক র্রাঃ, চাাঁদপুয াখায ঋণগ্রীতা জনাফ রভাাঃ াঅবু
াআউসুপ র্ভঠু, র্তা- রভাাঃ াজী চান র্ভয়া, ভাতা- যর্ভা রফগভ, ঠিকানা- পাটতা ভর্ির, য়াযটর ফাজায, ফাবুযাে, চাাঁদপুয কর্তিক গৃীত
ঋটণয জাভানত র্াটফ র্নম্ন তপর্ল্ভুক্ত ম্পর্ি রযর্জর্িকৃত ফন্ধকী দর্ররভটর ব্াাংটকয র্নকে ফন্ধক যাখা াঅটে এফাং রযর্জর্িকৃত াঅভটভাক্তায
দর্ররভটর াঅদরটতয াঅটদ োড়াাআ উা র্ফক্রটয়য ক্ষভতা ব্াাংকটক প্রদান কযা াঅটে। ঋণগ্রীতা ভঞ্জুযীটেয তি রভাতাটফক ঋণ র্যটাধ
না কযায় র্ফগত ২৪.১১.২০১৬াআাং তার্যখ ম িন্ত রখরাী ঋণ ফাফদ ব্াাংটকয ানা রভাে ১,৪০,৭৭,৬৩৯.৫৬ (এক রকাটি চর্ল্ল রক্ষ াতািয
াজায েয়ত উনচর্ল্ল োকা োপ্পান্ন য়া ভাে) োকা  ান্যান্য াঅনুার্িক খযচ  াঅদায়কারতক সুদ াঅদাটয়য র্নর্ভি র্নন্ তপর্ল্ভুক্ত
ম্পর্ি রমখাটন রম াফস্থায় াঅটে রাআ াফস্থায় র্নরাটভ র্ফক্রটয়য জন্য াঅগ্রী রক্রতাটদয র্নকে াআটত র্নম্ন ফর্ণ তি তিার্দটত াদা
কাগটজ/প্যাটড স্থায়ী ঠিকানা পূণ াি ি ঠিকানা উটল্লখ পূফ কি ীরটভাযকৃত দযে াঅফান কযা মাাআটতটে।

ফন্ধকী ম্পর্ি ভটয তপর্র
রজরা- চাাঁদপুয, থানা  াফ রযর্জর্ি ার্প- চাাঁদপুয দয, রজ. এর. ২৬ নাং তযপুযচন্ডী রভৌজার্স্থত র্.এ.খর্তয়ান নাং-১৮৭(ক), ১৮৭(খ),
১৮৭(গ), এ.এ. খর্তয়ান নাং-১৬১, ২৩৭, ২৩৮, খার্যজ খর্তয়ান নাং-১৬০৫, ৮৬৭, র্.এ.  এ.এ. দাগ নাং- ১৭৬২, ১৭৬৩, জর্ভয র্যভান৭ (াত) তাাং এফাং তদুর্যর্স্থত ৪ (চায) তরা বফন মাায রচৌর্ি- উিটয- রভাাঃ জাভার রভাল্লা, দর্ক্ষটন- ারুনুয যর্দ, পূটফ -ি রাটন
ফকাউর গাং এফাং র্িটভ- রখাকন র্ভয়া গাং।

র্নরাটভয তিাফরী
১। াঅগাভী ২৬.১২.২০১৬াআাং তার্যখ র্ফকার ৩.৩০ ঘটিকায ভটে াআউনাাআটেড কভার্ য়ি ার ব্াাংক র্রাঃ, চাাঁদপুয াখায় যর্ক্ষত ফাটে যার্য াথফা
রযর্জর্িকৃত ডাকটমাটগ দযে জভা র্দটত াআটফ এফাং ঐ র্দনাআ ৪.০০ ঘটিকায ভয় দযে দাতাটদয াভটন (মর্দ রক উর্স্থত থাটকন) দযে
রখারা াআটফ।
২। প্রটতেক দযেদাতাটক উদ্ধৃত দয ানুধ ি ১০,০০,০০০/- (দ রক্ষ) োকা াআটর উায ২০%, উদ্ধৃত দয ১০,০০,০০০/- (দ রক্ষ) োকা
াটক্ষা ার্ধক এফাং ানুধ ি ৫০,০০,০০০/- (ঞ্চা রক্ষ) োকা াআটর উায ১৫%, এফাং উদ্ধৃত দয ৫০,০০,০০০/- (ঞ্চা রক্ষ) োকা াটক্ষা
ার্ধক াআটর উায ১০% এয ভর্যভান োকায ব্াাংক ড্রাপে ফা র-ড াি য জাভানত স্বরু াআউনাাআটেড কভার্ য়ি ার ব্াাংক র্রাঃ, চাাঁদপুয াখায
ানুকুটর দযটেয র্ত দার্খর কর্যটত াআটফ।
৩। ানুধ ি ১০,০০,০০০/- (দ রক্ষ) োকায উদ্ধৃত দয গৃীত াআফায যফতী ৩০ (র্ে) র্দফটয ভটে, ১০,০০,০০০/- (দ রক্ষ) োকা
াটক্ষা ার্ধক এফাং ানুধ ি ৫০,০০,০০০/- (ঞ্চা রক্ষ) োকায উদ্ধৃত দয গৃীত াআফায যফতী ৬০ (লাে) র্দফটয ভটে, এফাং ৫০,০০,০০০/(ঞ্চা রক্ষ) োকায ার্ধক উদ্ধৃত দয গৃীত াআফায যফতী ৯০ (নব্বাআ) র্দফটয ভটে দযদাতাটক ভৄদয় ভল্য র্যটাধ কর্যটত াআটফ তাা
কর্যটত ব্থ ি াআটর জাভানটতয োকা ফাটজয়াি াআটফ। প্রথভ টফ াি চ্চ দযেদাতায জাভানত ফাটজয়াি াআটর ব্াাংক কর্তিক্ষ র্দ্বতীয় টফ াি চ্চ
দযেদাতাটক ম্পর্ি ক্রটয় াঅফান কর্যটত ার্যটফন।
৪। দার্খরকৃত দযটে ম্পর্িয প্রস্তাফকৃত ভল্য াস্বাবার্ফকবাটফ াম িাি ফা কভ প্রতীয়ভান াআটর র্নন্স্বাক্ষযকাযী উক্ত দয প্রস্তাফ াগ্রাে
কর্যটত ার্যটফন।
৫। ব্াাংক কর্তিক্ষ পর দযদাতায ানুকুটর র্নরাভকৃত ম্পর্ি রযর্জর্ি দর্ররভটর স্তান্তয কর্যটফন। তটফ দর্রর রযর্জর্ি াংক্রান্ত মাফতীয়
খযচ রমভন- রযর্জটেন র্প, স্ট্োম্প র্ডউটি, র্ফর্ফধ ব্য়  ান্যান্য প্রটমাজে শুল্ক প্রভৃর্ত এফাং উায উয রকান যকাযী, াঅধা-যকাযী,
স্বায়ত্বার্ত প্রর্তষ্ঠাটনয মথা- রৌযবা, য়াা, র্.র্ড.র্ফ./ ল্লী র্ফদুেৎ, গ্যা যফযাকাযী প্রর্তষ্ঠান, ভূর্ভকয াআতোর্দ  রম রকান
ানাদাটযয ানা ফা দাফী থার্কটর তাা দযদাতাটকাআ ফন কর্যটত াআটফ।
৬। দযে জভা রদয়ায য র্ফক্রয় প্রস্তার্ফত ম্পর্িয াঅকায, প্রকায, াফস্থান, স্বত্ত্ব/স্বটত্ত্বয দর্রর াআতোর্দ ম্পটকি রকান প্রকায াঅর্ি
গ্রনটমাগ্য াআটফ না।
৭। দযটেয ভােটভ র্নরাটভ াাংগ্রটন াআচ্ছুক ব্র্ক্তগণ র্ফস্তার্যত তথ্য াফগত াআফায জন্য র্নম্নস্বাক্ষযকাযীয ার্পট রমাগাটমাগ কর্যটত
ার্যটফন।
৮। ব্াাংক কর্তিক্ষ রকান কাযন দিাটনা ব্ার্তটযটকাআ রম রকান দযে গ্রন ফা কর দযে ফার্তর কর্যফায ক্ষভতা াংযক্ষণ কর্যটফন।

ব্ফস্থাক, াআউনাাআটেড কভার্ য়ি ার ব্াাংক র্রাঃ, চাাঁদপুয াখা, চাাঁদপুয।

