ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লিঃ
মাওনা শাখা, মাওনা চ ৌরাস্তা, শ্রীপু র, গাজীপু র

বন্ধকী ম্পতর্তি  র্নলাম র্ব্রয়টয়র ররপ্র  র্ব্ঞপর্তি
(অর্িঋণ আরালত আইন ২০০৩ এর ১২ ধারা চমাতাটবক)
এতদ্বারা মবিমাধারটনর অবগর্তর জন্ জানাটনা যাইটতটে চয, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লিঃ, মাওনা শাখা, এর ঋণ গ্রহীতা চমমামি
র্বমর্মল্লাহ চপার্ি র্িড এন্ড চমর্ডর্মন, চরারাইের চমািঃ মু ো উর্িন ঠিকানািঃ অর্িম- আমাদুল্লাহ মু পার মাটকি ে, মাওনা চ ৌরাস্তা, শ্রীপু র,
গাজীপু র ও বামা-চকওয়া পর্িম খন্ড, মাওনা, শ্রীপু র, গাজীপু র কততিক গত হীত ঋটণর জামানত র্হমাটব জনাব চমািঃ মু ো উর্িন র্নম্ন তির্মলভূক্ত
ম্পতর্তি  ও তদূপরর্িত িাপনা চরর্জর্িকতত বন্ধকী রর্ললমূটল ব্াাংটকর র্নকে বন্ধক রার্খয়াটেন এবাং চরর্জর্িকতত আমটমাক্তার রর্ললমূটল র্নম্ন
তির্মলভূক্ত ম্পতর্তি  ও তদুপরর্িত িাপনা আরালটতর আটরশ োড়াই র্ব্রয়টয়র ক্ষমতা ব্াাংকটক ররান কর্রয়াটেন । ঋণ গ্রহীতা মঞ্জুরীপট্র র
শতি চমাতাটবক ঋণ পর্রটশাধ না করায় ৩১.০৩.২০১৬ ইাং তার্রখ পযিন্ত চখলার্প ঋণ বাবর ব্াাংটকর পাওনা চমাে ১৯,৯৩,৫৮৭/- োকা (উর্নশ
লক্ষ র্তরানব্বই হাজার পা শত মাতার্শ োকা মা্র ) মহ অন্ান্ আনু মার্িক খর ও আরায়কালতক মু র আরাটয়র র্নর্মটতি  র্নম্ন তির্মলভূক্ত
ম্পতর্তি  র্নলাটম র্ব্রয়টয়র জন্ আগ্রহী চ্রয়তাটরর র্নকে হইটত র্নম্ন বর্ণত
ি শতি ার্রটত মারা কাগটজ/প্াটড িায়ী ঠিকানামহ পূ ণিাি ঠিকানা উটল্লখ
পু বিক মীলটমাহরকতত ররপ্র  আহবান করা যাইটতটে ।
Schedule of Mortgaged Property
Schedule
Dist- Gazipur, P.S & S.R- Sreepur, Mouza-Kewa, J. L. No. 07 Khatian Nos. C.S-328, S.A-1119, R.S-528;
corresponds to Dag Nos. C.S & S.A-853 & R.S-2510 Jot No. 14609 Area of land 3.9375 decimal which is butted &
bounded by on the North: Shamsul Huda, On the South: Abdul Hai and others, On the East: Taj Uddin Ahammed,
On the West: Suraiya Alam.
র্নলাটমর শতি বলী
১) আগামী ০৬.০৬.২০১৬ ইাং র্বকাল ৩.৩০ ঘটিকার মটধ্ ইঊনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লিঃ, মাওনা শাখা, গাজীপু র এ রর্ক্ষত বাটে মরামর্র
অর্বা চরর্জর্িকতত ডাকটযাটগ ররপ্র  জমা র্রটত হইটব এবাং ঐ র্রনই ৪.০০ োর মময় ররপ্র রাতার মামটন (যর্র চকহ উপর্িত র্াটকন) ররপ্র 
চখালা হইটব ।
২) রত্ক ররপ্র রাতা উ্ত ত রর অনূ ধিব ১০,০০,০০০/- (রশ লক্ষ) োকা হইটল উহার ২০%, উ্ত ত রর ১০,০০,০০০/- (রশ লক্ষ) োকা
অটপক্ষা অর্ধক এবাং অনূ ধিব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) োকা হইটল উহার ১৫% এবাং উ্ত ত রর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) োকা
অটপক্ষা অর্ধক হইটল উহার ১০% এর মমপর্রমান োকার জামানত স্বরূপ ব্াাংক ড্রািে বা চপ-অডিার ইঊনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লিঃ,
মাওনা শাখা, গাজীপু র এর অনূ কূটল ররপট্র র মর্হত রার্খল কর্রটবন ।
৩) ১০,০০,০০০/- (রশ লক্ষ) োকার উ্ত ত রর গত হীত হইবার পরবতী ৩০ (র্্র শ) র্রবটমর মটধ্, ১০,০০,০০০/- (রশ লক্ষ) োকা অটপক্ষা
অর্ধক এবাং অনূ ধিব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) োকার উ্ত ত রর গত হীত হইবার পরবতী ৬০ (ষাে) র্রবটমর মটধ্ এবাং ৫০,০০,০০০/(পঞ্চাশ লক্ষ) োকার োকার অর্ধক উ্ত ত রর গত হীত হইবার পরবতী ৯০ (নব্বই) র্রবটমর মটধ্ রররাতা মমূরয় মূ ল্ পর্রটশাধ কর্রটবন এবাং
তাহা কর্রটত ব্র্ি হইটল জামানটতর োকা বাটজয়াতি হইটব । রর্ম মটবিাচ্চ ররপ্র রাতার জামানত বাটজয়াতি হইটল ব্াাংক কততিপক্ষ র্দ্বতীয়
মটবিাচ্চ রররাতাটক ম্পতর্তি  ্রয়টয় আহবান কর্রটত পার্রটবন ।
৪) একই তির্মটলর ম্পতর্তি র জন্ আাংর্শক ররপ্র  গ্রহন চযাগ্ হইটব না ।
৫) রার্খলকতত ররপট্র  ম্পতর্তি র রস্তাবকতত মূ ল্ অস্বাভাবার্বকভাটব অপযিাতি বা কম রতীয়মান হইটল কততিপক্ষ উক্ত রররস্তাব অগ্রাহ্ কর্রটত
পার্রটবন ।
৬) ব্াাংক কততিপক্ষ মিল রররাতার অনূ কূটল র্নলামকতত ম্পতর্তি  চরর্জিী রর্ললমূ টল হস্তান্তর কর্রটবন । তটব রর্লল চরর্জিী মাং্রয়ান্ত যাবতীয়
খর চযমনিঃ চরর্জর্িশন র্ি, স্ট্্া্পত র্ডউটি, র্বর্বধ ব্য়মহ অন্ান্ রটযাজ্ শুল্ক রভতর্ত রররাতাটকই বহন কর্রটত হইটব ।
৭) ররপট্র র মাধ্টম র্নলাটম অাংশগ্রহটণ ইচ্ছু ক ব্র্ক্তগণ র্বস্তার্রত তর্্ অবগত হইবার জন্ র্নম্নস্বাক্ষরকারীর অর্িটম চযাগাটযাগ কর্রটত
পার্রটবন ।
৮) ব্াাংক কততিপক্ষ চকান কারণ রশিাটনা ব্ার্তটরটকই চয চকান ররপ্র  বা মকল ররপ্র  গ্রহন অর্বা বার্তল কর্রবার ক্ষমতা মাংরক্ষণ কর্রটবন ।

ব্বিাপক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লিঃ
মাওনা শাখা, গাজীপু র

