ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লিঃ
চাঁ দপু র শ খ ।
অর্িঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২ ধারা মমাতাটবক বন্ধকী সম্পর্ি র্নলাম র্বক্রটয়র র্বজ্ঞর্ি
এতদ্বারা সবিসাধারটনর অবগর্তর জন্ জানাটনা যাইটতটে ময, মজাৎস্না মবগম, র্িতা- ইউসু ফ আলী সাউদ, মাতা- আটয়শা মবগম, স্বামী- মমািঃ
মরজাউল কর্রম, বতি মান ও স্থায়ী ঠিকানািঃ ম ার্ডাং নাং-১১৩, াজী ম র্সন মরাড (ছেয়াল বার্ি মরাড), ডাকঘরিঃ চাাঁদিু র-৩৬০০, চাাঁদিু র মিারসভা,
র্ানা ও মজলািঃ চাাঁদিু র, কততিক ইউর্সর্ব, চাাঁদিু র শাখা ইটত গত ীত ঋটণর জামানত র্ সাটব র্নম্ন তফর্সমল বর্ণিত সম্পর্ি ও তদুির্রর্স্থত স্থািনার্দ
(যর্দ র্াটক) মরর্জর্িকতত বন্ধকী দর্ললমূটল ব্াাংটকর র্নকে বন্ধক রাখা আটে এবাং মরর্জর্িকতত আমটমাক্তার দর্ললমূটল আদলটতর আটদশ োিাই
উ া র্বক্রটয়র ক্ষমতা ব্াাংকটক প্রদান করা আটে। ঋণগ্র ীতা মঞ্জুরীিটের শতি মমাতাটবক ঋণ ির্রটশাধ না করায় র্বগত ০৪.১২.২০১৭ইাং তার্রখ িযিন্ত
ব্াাংটকর িাওনা মমাে ৪২,৫৩,৩৫০.৬৮ োকা (র্বয়ার্িশ লক্ষ র্তপ্পান্ন াজার র্তনশত িঞ্চাশ োকা আেষট্টি িয়সা) োকা স অন্ান্ আনু সার্িক খরচ
ও আদায়কালতক সু দ আদাটয়র র্নর্মি র্নম্ন তফর্সল্ভুক্ত সম্পর্ি মযখাটন ময অবস্থায় আটে মসই অবস্থায় র্নলাটম র্বক্রটয়র জন্ আগ্র ী মক্রতাটদর
র্নকে ইটত র্নন্ম বর্ণিত শতি ার্দটত সাদা কাগটজ/ি্াটড স্থায়ী ঠিকানাস িূ ণিাি ঠিকানা উটিখ িূ বিক সীলটমা রকতত দরিে আ বান করা যাইটতটে।

বন্ধকী সম্পর্ির তফর্সল
১. মজলািঃ চাাঁদিু র, র্ানা ও সাব মরর্জর্ি অর্ফস- চাাঁদিু র সদর, ৯১ নাং চাাঁদিু র র্মউর্নর্সিালটি মমৌজার র্স.এস. খর্তয়ান- নাং-৪৮৮; এস.এ. খর্তয়ান
নাং-৬৩৫, খার্রর্জ খর্তয়ান নাং-৯৬৫১, এর র্স.এস. ৪৯৬ ও এস.এ. ১৮৮০, ১৮৮৪ নাং দাটগ ০.০৩২৫ একর ভুর্ম, র্স.এস. ৪৯৮ নাং দাগ, এস.এ.
১৯১৫, ১৯১৬, ১৮৮১, ১৮৮২, ১৮৮৭ নাং দাটগ ০.০১৪০ একর ভুর্ম, র্স.এস. ৪৯৮ নাং দাগ, এস.এ. ১৯১৫, ১৯১৬, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৫, ১৯৮৭
দাটগ এবাং র্স.এস. ৪৯৭ নাং দাগ, এস.এ. ১৮৭৩, ১৮৮০, ১৮৭৫, ১৮৭৬, ১৮৮৪, ১৮৮৫ নাং দাটগ ০.০৮১১ একর ভূর্মর অন্দটর ০.০৫১১ একর ভূর্ম
এবাং তদর্স্থত দালান।

র্নলাটমর শতি াবলী
১। আগামী ০১.০৪.২০১৮ইাং তার্রখ র্বকাল ৩.৩০ ঘটিকার মটধ্ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লিঃ, চাাঁদিু র শাখায় রর্ক্ষত বাটে সরাসর্র অর্বা
মরর্জর্িকতত ডাকটযাটগ দরিে জমা র্দটত ইটব এবাং ঐ র্দনই ৪.০০ ঘটিকার সময় দরিে দাতাটদর সামটন (যর্দ মক উির্স্থত র্াটকন) দরিে
মখালা ইটব।
২। প্রটত্ক দরিেদাতাটক উদ্ধতত দর অনু ধি ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) োকা ইটল উ ার ২০%, উদ্ধতত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) োকা অটিক্ষা
অর্ধক এবাং অনু ধি ৫০,০০,০০০/- (িঞ্চাশ লক্ষ) োকা ইটল উ ার ১৫%, এবাং উদ্ধতত দর ৫০,০০,০০০/- (িঞ্চাশ লক্ষ) োকা অটিক্ষা অর্ধক ইটল
উ ার ১০% এর সমির্রমান োকার ব্াাংক ড্রাফে বা মি-ওডিার জামানত স্বরুি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লিঃ, চাাঁদিু র শাখার অনু কুটল দরিটের
সর্ ত দার্খল কর্রটত ইটব।
৩। অনু ধি ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) োকার উদ্ধতত দর গত ীত ইবার িরবতী ৩০ (র্েশ) র্দবটসর মটধ্, ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) োকা অটিক্ষা অর্ধক
এবাং অনু ধি ৫০,০০,০০০/- (িঞ্চাশ লক্ষ) োকার উদ্ধতত দর গত ীত ইবার িরবতী ৬০ (ষাে) র্দবটসর মটধ্ এবাং ৫০,০০,০০০/- (িঞ্চাশ লক্ষ) োকার
অর্ধক উদ্ধতত দর গত ীত ইবার িরবতী ৯০ (নব্বই) র্দবটসর মটধ্ দরদাতাটক সমু দয় মূ ল্ ির্রটশাধ কর্রটত ইটব তা া কর্রটত ব্র্ি ইটল
জামানটতর োকা বাটজয়াি ইটব। প্রর্ম সটবিাচ্চ দরিেদাতার জামানত বাটজয়াি ইটল ব্াাংক কততিিক্ষ র্দ্বতীয় সটবিাচ্চ দরিেদাতাটক সম্পর্ি ক্রটয়
আ বাা্ন কর্রটত িার্রটবন।
৪। দার্খলকতত দরিটে সম্পর্ির প্রস্তাবকতত মূ ল্ অস্বাভার্বকভাটব অিযিাি বা কম প্রতীয়মান ইটল র্নন্মস্বাক্ষরকারী উক্ত দর প্রস্তাব অগ্রা ্ কর্রটত
িার্রটবন।
৫। ব্াাংক কততিিক্ষ সফল দরদাতার অনু কুটল র্নলামকতত সম্পর্ি মরর্জর্ি দর্ললমূটল স্তান্তর কর্রটবন। তটব দর্লল মরর্জর্ি সাংক্রান্ত যাবতীয় খরচ
মযমন- মরর্জটেশন র্ফ, স্ট্্াম্প র্ডউটি, র্বর্বধ ব্য় স অন্ান্ প্রটযাজ্ শুল্ক প্রভতর্ত এবাং উ ার উির মকান সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশার্সত
প্রর্তষ্ঠাটনর যর্া- র্সটি কটিিাটরশন / মিৌরসভা, ওয়াসা, মডসা, মডটকা, গ্াস সরবরা কারী প্রর্তষ্ঠান, ভূর্মকর ইত্ার্দ স ময মকান িাওনাদাটরর
িাওনা বা দাবী র্ার্কটল তা া সফল দরদাতাটকই ব ন কর্রটত ইটব।
৬। দরিে জমা মদওয়ার ির র্বক্রয় প্রস্তার্বত সম্পর্ির আকার, প্রকার, অবস্থান, স্বত্ত্ব/স্বটত্ত্বর দর্লল ইত্ার্দ সম্পটকি মকান প্রকার আির্ি গ্র নটযাগ্
ইটব না।
৭। দরিটের মাধ্টম র্নলাটম অাংশগ্র টন ইচ্ছু ক ব্র্ক্তগণটক র্বস্তার্রত তর্্ অবগত ইবার জন্ র্নম্নস্বাক্ষরকারীর অর্ফটস মযাগাটযাগ কর্রটত িার্রটবন।
৮। ব্াাংক কততিিক্ষ মকান কারন দশিাটনা ব্ার্তটরটকই ময মকান দরিে গ্র ন বা সকল দরিে বার্তল কর্রবার ক্ষমতা সাংরক্ষণ কর্রটবন।

ব্বস্থািক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লিঃ, চাাঁদিু র শাখা, চাাঁদিু র।

