
BDbvB‡UW Kgvwk©qvj e¨vsK wjt (BDwmwe) 

     চকবাজার  kvLv, চট্টগ্রাম । 

 

A_©FY Av`vjZ AvBb 2003 Gi 12 aviv †gvZv‡eK eÜKx m¤úwË  wbjvg weµ‡qi weÁwß 

 

GZØviv me©mvavi‡Yi AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hvB‡Z‡Q †h, Rbve মমাোঃ জসিম উসিন, wcZv মৃত নুরুল আলম, মাতা- 

মৃত িাজজদা মবগম, e¨emvwqK wVKvbv - ১৬৯০/সি, শাহ আমানত মিতু িংজ াগ িড়ক, রাহাত্তারজ াল, বাকসলয়া, চট্টগ্রাম, 

eZ©gvb wVKvbv- কমািস সিউ কমজেক্স, ১৯২, ূবস নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম, ¯’vqx wVKvbv- গ্রাম-মামুর খাইন, ডাকঘর-ঊশখাইন, 

থানা-আজনায়ারা, মজলা-চট্টগ্রাম ও মমাোঃ ওমর ফারুক,wcZv–কামাল আহজমদ, মাতা-ফসরদা ইয়ািসমন, e¨emvwqK wVKvbv-

১৬৯০/সি, শাহ আমানত মিতু িংজ াগ িড়ক, রাহাত্তারজ াল, বাকসলয়া, চট্টগ্রাম, eZ©gvb wVKvbv- মাতৃনীড়,  ুরাতন ওয়া দা 

অসফি, শুলকবহর, াাঁ চলাইশ, চট্টগ্রাম, ¯’vqx wVKvbv-গ্রাম-বারইজকারা, ডাকঘর-মমৌলসিহাট, থানা- টিয়া, মজলা-চট্টগ্রাম KZ…©K 

তাজদর মাসলকানাধীন অংশীদারী প্রসতষ্টান মমিািস আমানত স্টীল কজ সাজরশজনর নাজম  BDwmwe, চকবাজার kvLv nB‡Z M„nxZ 

সিসি(হাইজ া) F‡Yi RvgvbZ wnmv‡e wb¤œ Zdwmjf~³ m¤úwËmg~n I Z`ycwiw¯’Z ¯’vcbvw` (hw` _v‡K) 

†iwRw÷ªK…Z eÜKx `wjjg~‡j e¨vs‡Ki wbKU eÜK ivLv Av‡Q Ges †iwRw÷ªK…Z Avg‡gv³vi `wjjg~‡j 

Av`vj‡Zi Av‡`k QvovB Dnv weµ‡qi ক্ষমতা e¨vsK‡K cÖ`vb Kiv Av‡Q|FYMÖnxZv gÄyixc‡Îi kZ© †gvZv‡eK 

FY cwi‡kva bv Kivq weMZ ৩০/০৬/২০১৯ Bs ZvwiL   সন্ত e¨vs‡Ki cvIbv †gvU টাোঃ 1৬২৫২৬৫৫.৩৯ (এক মকাটি 

বাষট্টি লক্ষ বায়ান্ন হাজার ছয়শত  ঞ্চান্ন UvKv ঊনচসিশ  য়িা) mn Ab¨vb¨ Avbymvw½K LiP I Av`vqKvjZK my` 

Av`v‡qi wbwgমত্ত wb¤œ Zdwmjfz³ m¤úwËmg~n I Z`ycwiw¯’Z ¯’vcbvw` †hLv‡b †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~Y©v½ wVKvbv D‡jLc~e©K mxj‡gvniK…Z `icÎ Avnevb Kiv hvB‡Z‡Q| AvMvgx ০৪/০৮/২০১৯ Bs ZvwiL weKvj 

3.30 NwUKvi g‡a¨ BDwmwe, চকবাজার kvLvq রসক্ষত ev‡· mivmwi A_ev †iwRw÷ªK…Z WvK‡hv‡M `icÎ Rgv 

w`‡Z nB‡e Ges H w`bB weKvj 4.00 NwUKvi mgq `icÎ`vZv‡`i mvg‡b (hw` †KD Dcw¯’Z _v‡Kb) `icÎ 

†Lvjv nB‡e| cÖ‡Z¨K `icÎ`vZv‡K D×„Z `i Abya© 10,00,000/- (`k j¶) UvKv nB‡j Dnvi 20%, D×„Z 

`i 10,00,000/-(`k j¶) UvKv A‡c¶v AwaK Ges Abya© 50,00,000/- (cÂvk j¶) UvKv nB‡j Dnvi 

15%, Ges D×„Z `i 50,00,000/-(cÂvk j¶) UvKv A‡c¶v AwaK nB‡j Dnvi 10% Gi mgcwigvY UvKvi 

e¨vsK WªvdU ev †c-AW©vi RvgvbZ ¯^iƒc BDwmwe, চকবাজার kvLvi AbyKz‡j `ic‡Îi mwnZ `vwLj Kwi‡Z nB‡e| 

`i`vZvMb Zdwmjf‚³ GK ev GKvwaK µwg‡Ki m¤úwËi Rb¨ `icÎ `vwLj Kwi‡Z cvwi‡eb Z‡e GKB 

µwg‡Ki m¤úwËi AvswkK Gi Rb¨ `icÎ MÖnb‡hvM¨ nB‡e bv| GZ`msক্রান্ত সবস্তাসরত Z_¨ www.ucb.com.bd 

I‡qemvB‡U cvIqv hvB‡e| 

 

eÜKx m¤úwËmg~‡ni Zdwmj  

 

মজলা-চট্টগ্রাম, থানা-বাকসলয়া, মমৌজা-বাকসলয়া ( ূবস বাকসলয়াস্থ সময়াখান নগর মরাড), মজএল নং-১৫, আর.এি খসতয়ান নং-

৩৪৮০, ৩৪৮১ আর.এি দাগ নং-৬৮৬৮, ৬৮৭২, ৬৮৭৫, ৬৮৭৬ , সব এি খসতয়ান নং-২০৪, ৯৩৩, ৩৭৫৯, সবএি নামজারী 

খসতয়ান নং-৯৩৩/৩, ৫৯৭৫ ,৯৩৩/২, সবএি দাগ নং-১৮৪৯৩, ১৮৪৯৪, ১৮৪৮১, ১৮৪৯০, ১৮৪৮৯, ১৮৪৮৮, ১৮৪৮৭, ৪৯৪৪, 

৪৯৪৫, জায়গার  সরমান – ১৫ শতক। জায়গার মাসলক - মমাোঃ ওমর ফারুক (অংশীদার), Rbve মমাোঃ জসিম উসিন (অংশীদার) 

জনাব কামাল আহজমদ (ঋণ গ্রহীতা প্রসতষ্ঠান মমিািস আমানত স্টীল কজ সাজরশজনর অংশীদার Rbve মমাোঃ ওমর ফারুজকর স তা), 

ও জাহানারা মবগম (ঋণ গ্রহীতা প্রসতষ্ঠান মমিািস আমানত স্টীল কজ সাজরশজনর অংশীদার Rbve মমাোঃ জসিম উসিজনর স্ত্রী) 

 

 

িাইি মপ্রসিজডন্ট ও শাখা প্রধান,  

BDwmwe, চকবাজার kvLv, চট্টগ্রাম 

 


