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Pvu`cyi kvLv, Pvu`cyi 

37/37, cvj  evRvi Kzwgjøv †ivW, Pvù cyi ‡cŠimfv, Pvu`cyi 

       WvKNi: Pvu`cyi m`i, Dc‡Rjv: Pvu`cyi m`i, wRjv: Pvu`cyi 

অর্ িঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২ ধারা টমাতাবেক েন্ধকী সম্পর্ি র্নলাম র্েক্রবয়র র্েজ্ঞর্ি  

 

জনাব ম াোঃ Avwbmyi ingvb Lvb, পিতা- gyZ Ave`yi iwk` Lvb,   াতা- g„Z RqZzb †eMg, বযবসাপিক ঠিকানা- ‡gmvm© mvMwiKv 

B‡jKUªwb·, †nvwìs bs -813-00, iæcymx gv‡K©U, †R Gg ‡mb¸ß †ivW,, চাাঁ দিুর মিারসভা, ডাকঘর, থানা ও মজলা- চাাঁ দিুর, বতত  ান 

ঠিকানা Ges , স্থািী ঠিকানা- 1355/1260, weòyw` †ivW, weòyw` ,WvKNi: Pvu`cyi-3600, Pvu`cyi †cŠimfv, থানা ও মজলা- চাাঁ দিুর, 

কততত ক ইউপসপব, চাাঁ দিুর শাখা হইতত গতহীত ঋতের জা ানত পহসাতব পনম্ন তফপসল্ভুক্ত সম্পপিস ূহ ও তদুিপরপস্থত স্থািনাপদ (যপদ থাতক) মরপজপিকত ত 

বন্ধকী দপলল ূতল বযাাংতকর পনকট বন্ধক রাখা আতে এবাং মরপজপিকত ত আ ত াক্তার দপলল ূতল আদলততর আতদশ োড়াই পবক্রতির ক্ষ তা বযাাংকতক 

প্রদান করা আতে। ঋেগ্রহীতা  ঞু্জরীিতের শতত  ম াতাতবক ঋে িপরতশাধ না করাি পবগত 29/10/2019 ইাং তাপরখ িযতন্ত বযাাংতকর িাওনা ম াট 

1,27,43,877.63 টাকা (GK †KvwU mvZvk jÿ †ZZvwjøk nvRvi AvUkZ mvZvËi UvKv †ZlwÆ cqmv)  সহ অনযানয আনুসাপিক খরচ ও 

আদািকালতক সুদ আদাতির পনপ ি পনম্ন তফপসল্ভুক্ত সম্পপিস ূহ ও তদুিপরপস্থত স্থািনাপদ মযখাতন ময অবস্থাি আতে মসই অবস্থাি পনলাত  পবক্রতির 

জনয আগ্রহী মক্রতাতদর পনকট হইতত পনম্ন বপেতত শতত াপদতত সাদা কাগতজ/িযাতড স্থািী ঠিকানাসহ িূেতাি ঠিকানা উতেখ িূবতক সীলত াহরকত ত দরিে 

আহবান করা যাইতততে।  

 

েন্ধকী সম্পর্ি সমূবের তফর্সল 

১. মজলাোঃ চাাঁ দিুর, থানা ও সাব মরপজপি অপফস- চাাঁ দিুর সদর, 89bs nv‡j 92 bs weòzw` †gŠRv, wm. Gm. LwZqvb bs 109(M), 

Gm. G. LwZqvb bs: 108, LvwiRv LwZqvb bs  1611,  wm.Gm. Ges Gm. G. `vM bs 475 Ges we Gm. `vM bs -1468. 

7.০০ শতক জপ ।  

 

২. মজলাোঃ চাাঁ দিুর, থানা ও সাব মরপজপি অপফস- চাাঁ দিুর সদর, 100 bs nv‡j 102 bs bvbycyi †gŠRvi wm.Gm. LwZqvb bs 186, 

49, 22,204, 160 Ges 172, Gm. G. LwZqvb bs 185, we.Gm. LwZqvb bs: 505 Ges 507, LvwiRv LwZqvb bs 

185 , wm. Gm. `vM bs 719, 941/1154, 904, 809, 723, 860, we Gm  `vM bs 1671, 1611, 1710, 1787 Ges 

1791. 153.50 শতক জপ । 
 

পনলাত র শতত াবলী 
 

১। আগা ী 10/12/2019ইাং তাপরখ পবকাল ৩.৩০ ঘটিকার  তধয ইউনাইতটড ক াপশতিাল বযাাংক পলোঃ, চাাঁ দিুর শাখাি রপক্ষত বাতে সরাসপর অথবা 

মরপজপিকত ত ডাকতযাতগ দরিে জ া পদতত হইতব এবাং ঐ পদনই ৪.০০ ঘটিকার স ি দরিে দাতাতদর সা তন (যপদ মকহ উিপস্থত থাতকন) দরিে 

মখালা হইতব। 

২। প্রততযক দরিেদাতাতক উদ্ধত ত দর অনুধত ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা হইতল উহার ২০%, উদ্ধত ত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অতিক্ষা 

অপধক এবাং অনুধত ৫০,০০,০০০/- (িঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইতল উহার ১৫%, এবাং উদ্ধত ত দর ৫০,০০,০০০/- (িঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অতিক্ষা অপধক হইতল 

উহার ১০% এর স িপর ান টাকার বযাাংক ড্রাফট বা মি-ওডত ার জা ানত স্বরুি ইউনাইতটড ক াপশতিাল বযাাংক পলোঃ, চাাঁ দিুর শাখার অনুকুতল দরিতের 

সপহত দাপখল কপরতত হইতব। 

৩। অনুধত ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধত ত দর গতহীত হইবার িরবতী ৩০ (পেশ) পদবতসর  তধয, ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অতিক্ষা অপধক 

এবাং অনুধত ৫০,০০,০০০/- (িঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধত ত দর গতহীত হইবার িরবতী ৬০ (ষাট) পদবতসর  তধয এবাং ৫০,০০,০০০/- (িঞ্চাশ লক্ষ) টাকার 

অপধক উদ্ধত ত দর গতহীত হইবার িরবতী ৯০ (নব্বই) পদবতসর  তধয দরদাতাতক স ুদি  ূলয িপরতশাধ কপরতত হইতব তাহা কপরতত বযথত হইতল 

জা ানততর টাকা বাতজিাপ্ত হইতব। প্রথ  সতবতাচ্চ দরিেদাতার জা ানত বাতজিাপ্ত হইতল বযাাংক কততত িক্ষ পিতীি সতবতাচ্চ দরিেদাতাতক সম্পপি ক্রতি 

আহবাা্ন কপরতত িাপরতবন। 

৪। দরদাতাগন তফপসলভূক্ত এক বা একাপধক ক্রপ তকর সম্পপির জনয দরিে দাপখল কপরতত িাপরতবন, ততব একই ক্রপ তকর সম্পপির আাংপশক এর 

জনয দরিে গ্রহনতযাগয হইতব না। 

৫। দাপখলকত ত দরিতে সম্পপির প্রস্তাবকত ত  ূলয অস্বাভাপবকভাতব অিযতাপ্ত বা ক  প্রতীি ান হইতল পনন্মস্বাক্ষরকারী উক্ত দর প্রস্তাব অগ্রাহয কপরতত  

িাপরতবন। 

৬। বযাাংক কততত িক্ষ সফল দরদাতার অনুকুতল পনলা কত ত সম্পপি মরপজপি দপলল ূতল হস্তান্তর কপরতবন। ততব দপলল মরপজপি সাংক্রান্ত যাবতীি খরচ 

ময ন- মরপজতেশন পফ, স্ট্যাম্প পডউটি, পবপবধ বযি সহ অনযানয প্রতযাজয শুল্ক প্রভত পত এবাং উহার উির মকান সরকারী, আধা-সরকারী,  স্বািত্বশাপসত 

প্রপতষ্ঠাতনর যথা- পসটি কতিতাতরশন / মিৌরসভা, ওিাসা, মডসা, মডতকা, গযাস সরবরাহকারী প্রপতষ্ঠান, ভূপ কর ইতযাপদ সহ ময মকান িাওনাদাতরর 

িাওনা বা দাবী থাপকতল তাহা সফল দরদাতাতকই বহন কপরতত হইতব। 



৭। দরিে জ া মদওিার ির পবক্রি প্রস্তাপবত সম্পপির আকার, প্রকার, অবস্থান, স্বত্ত্ব/স্বতত্ত্বর দপলল ইতযাপদ সম্পতকত  মকান প্রকার আিপি গ্রহনতযাগয 

হইতব না। 

৮। দরিতের  াধযত  পনলাত  অাংশগ্রহতন ইচু্ছক বযপক্তগেতক পবস্তাপরত তথয অবগত হইবার জনয পনম্নস্বাক্ষরকারীর অপফতস মযাগাতযাগ কপরতত িাপরতবন। 

৯। বযাাংক কততত িক্ষ মকান কারন দশতাতনা বযাপততরতকই ময মকান দরিে গ্রহন বা সকল দরিে বাপতল কপরবার ক্ষ তা সাংরক্ষে কপরতবন। 

 

      ব্েস্থাপক, ইউনাইবেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্লিঃ,  চাাঁদপুর শাখা, চাাঁদপুর। 


