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অর্িঋন আদালত আইন ২০০৩ এর ১২ ধারা চমাতাটবক র্নলাম র্বজ্ঞর্ি। 

 
 

এতদ্বারা সবিসাধারটনর অবগর্তর জন্ জানাটনা যাইটতটে চয, চমািঃ জগলুল আলম, র্পতািঃ র্দদারুল আলম, মাতািঃ রার্জয়া চবগম 

ঠিকানািঃ -৪২৩/৩১ খ, চমৌভাগ, র্শমলুতলী, র্ানা-জয়টদবপুর, চজলা-গাজীপুর, কততি ক Zvnvi wbR bv‡g Ges Zvnvi 

gvwjKvbvaxb e¨emv cÖwZôvb †gmvm© Gm.G. Kvi †Rvb Gi bv‡g BDbvB‡UW Kgvwk©qvj e¨vsK, MvRxcyi ‡PŠiv¯Ív kvLv nB‡Z গতহীত 

ঋটনর জামানত র্হসাটব র্নম্ন তফর্সলভুক্ত জর্ম চরর্জর্িকত ত বন্ধকী দর্ললমটূল ব্াাংটকর র্নকে বন্ধক রাখা আটে এবাং 
চরর্জর্িকত ত আমটমাক্তার দর্ললমটূল আদালটতর আটদশ োড়াই Dnv র্বক্রটয়র ক্ষমতা ব্াাংকটক প্রদান আটে। ঋনগ্রহীতা মঞ্জরুীপটের 

শতি  চমাতাটবক ঋন পর্রটশাধ না করায় র্বগত ২৯.০৫.২০১৬ ইাং তার্রখ পযিন্ত চখলাপী ঋন বাবদ ব্াাংটকর পাওনা চমাে 

৮৬,৮৬,০৬০.২০/-  (র্েয়ার্শ লক্ষ র্েয়ার্শ হাজার ষাে োকা র্বশ পয়সা) UvKv mn Ab¨vb¨ Avbymw½K LiP I Av`vqKvjZK my` 

Av`v‡qi wbwgË wb¤œ Zdwmjfz³ জর্ম †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~b©v½ wVKvbv D‡jøL c~e©K mxj‡gvniK…Z `icÎ Avnevb Kiv hvB‡Z‡Q|  

 

বন্ধকী সম্পত্তির তফত্তসল 

 

চজলা-গাজীপুর, র্ানা I সাব-চরর্জর্ি অর্ফস-গাজীপুর সদর, চমৌজা-র্পরুজালী,  চজল নাং-১, র্স.এস. খর্তয়ান নাং-১৪৪, 

এস.এ খর্তয়ান নাং-৪৮২, 348, আর এস খর্তয়ান নাং-১০৯৫,৯০২ নামজারী খর্তয়ান নাং- ৪৮২/১০৯৫, ৩৪৮/৯০২,  

র্স.এস এবাং এস.এ দাগ নম্বর-২০২০,২০১৪, আর.এস দাগ নম্বর- ৫৫৪৬,৫৫৪৫,৫৫৬৪, চমাে জর্মর পর্রমান- ৬২.০০ 

শতাাংশ|  

 

wbjv‡gi kZ©vejx  

 

(1) 
AvMvgx ২৬.০৬.২০১৬ Bs weKvj 3.30 NwUKvi g‡a¨ BDbvB‡UW Kgvwk©qvj e¨vsK wjt, MvRxcyi ‡PŠiv¯Ív 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 Gi 10% Gi mgcwigvY UvKv RvgvbZ ¯^iƒc, e¨vsK WªvdU ev †c-AW©vi Gi gva¨‡g 

BDbvB‡UW Kgvwk©qvj e¨vsK wjt, MvRxcyi ‡PŠiv¯Ív kvLvi AbyKz‡j `ic‡Îi mwnZ `vwLj Kwi‡Z nB‡e| 

(3) 

 

 

D×„Z `i M„nxZ nBevi cieZx© 90 (beŸB) w`e‡mi g‡a¨ cÖ_g m‡e©v”P `i`vZv‡K mgy`q g~j¨ cwi‡kva Kwi‡Z nB‡e Ges 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) `vwLjK…Z `ic‡Î m¤úwËi cÖ¯ÍveK…Z gyj¨ A¯̂vfvweKfv‡e Ach©vß ev Kg cÖZxqgvb nB‡j wbgœ¯v̂¶iKvix D³ `i cÖ¯Íve AMÖvn¨ 

Kwi‡Z cvwi‡eb|  

(5) 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, ¯^vqZ¡kvwmZ cÖwZôv‡bi h_v- wmwU K‡cv©‡ikb/‡cŠimfv, Iqvmv, wc.wW.we./cjøx we`¨yr, M¨vm mieivnKvix 

cÖwZôvb, f‚wgKi BZ¨v`x mn †h †Kvb cvIbv`v‡ii cvIbv ev `vex _vwK‡j Zvnv `i`vZv‡KB enb Kwi‡Z nB‡e | 

(6) `icÎ Rgv †`Iqvi ci weµq cÖ¯ÍvweZ m¤úwËi AvKvi, cÖKvi, Ae¯’vb, ¯^Ë¡, ¯^‡Ë¡i `wjj BZ¨v`x m¤ú‡K© †Kvb cÖKvi AvcwË 

MÖnb‡hvM¨ nB‡e bv| 

(7) `ic‡Îi gva¨‡g wbjv‡g AskMÖn‡b B”QzK e¨w³MY‡K we¯ÍvwiZ Z_¨ AeMZ nBevi Rb¨ wbgœ¯^v¶iKvixi Awd‡m †hvMv‡hvM 

Kwi‡Z cvwi‡eb|  

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

| 

 
 
 

                       ব্বস্থাপক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লর্মটেড, গাজীপুর চ ৌরাস্তা শাখা, গাজীপুর  


