
 

 ইউনাইটেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্লর্মটেড (ইউর্ির্িএল) 

           ঝাউতলা শাখা, 0693/1, IqvW© bs-10, knx` LvRv wbRvg DÏxb †ivW, SvDZjv, Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb,  

       WvKNit Kzwgjøv-3500, _vbvt Av`k© m`i, wRjvt Kzwgjøv 

         অর্ িঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২ ধারা টমাতাটিক িন্ধকী িম্পর্ি র্নলাম র্িক্রটয়র র্িজ্ঞর্ি  

 

এতদ্বারা িি িিাধারটনর অিগর্তর জন্য জানাটনা যাইটতটে টয, ইউনাইটেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্লর্মটেড, ঝাউতলা শাখা, কুর্মল্লা এর ঋন গ্রর্িতা 

টমিাি ি িামীম এন্ড ব্রাদাি ি স্বত্ত্বাধীকারী এ. টক. এম িািান ইমাম র্িতাাঃ এ. টক.এম শািাি উর্িন, মাতাাঃ টেরটদৌি আক্তার, ব্িিার্য়ক ঠিকানাাঃ 

দর্িন চর্ িা, কুর্মল্লা।এিাং স্থায়ী ও িত িমান ঠিকানাাঃ ৭৩৩/৫৭৯, দর্িন চর্ িা, টিাচ্ছার্ময়া লুতফুটেিা স্কুল টরাড, ডাকঘরাঃ কুর্মল্লা-৩৫০০, কুর্মল্লা 

আদশ ি িদর, কুর্মল্লা টিৌরিভা, কুর্মল্লা কর্তিক গৃর্িত ০৪ (চার) টি ঋটনর জামানত র্িিাটি র্নম্ন তের্িটল ির্ণ িত িম্পর্ি ও তদুির্রর্স্থত স্থািনার্দ 

টরর্জর্িকৃত িন্ধকী দর্ললমূটল ব্াাংটকর র্নকে িন্ধক রাখা আটে এিাং টরর্জর্িকৃত আমটমাক্তার দর্ললমূটল আদালটতর আটদশ োড়াই উিা 

র্িক্রটয়র িমতা ব্াাংকটক প্রদান করা আটে। ঋণগ্রিীতা ঋন মঞ্জুরীিটের শত ি টমাতাটিক ঋণ ির্রটশাধ না করায় র্িগত ০২.১০.২০১৯ইাং তার্রখ 

িয িন্ত ব্াাংটকর িি িটমাে িাওনা টমাে ১,৩০,৫১,৭৮৯.৭৫ োকা (এক টকাটি র্েশ লি একাে িাজার িাত শত উন নব্বই োকা এিাং পঁচাির 

িয়িা) মাে এিাং অন্যান্য আনুিার্িক খরচ ও আদায়কালতক সুদ আদাটয়র র্নর্মি র্নম্ন তের্িল্ভুক্ত িম্পর্ি টযখাটন টয অিস্থায় আটে টিই 

অিস্থায় র্নলাটম র্িক্রটয়র জন্য আগ্রিী টক্রতাটদর র্নকে িইটত িাদা কাগটজ/প্যাটড স্থায়ী ঠিকানািি পূণ িাি ঠিকানা উটল্লখ পূি িক িীলটমািরকৃত 

দরিে আিিান করা যাইটতটে। 

The shedule of the Mortgaged Property. 
Shedule-A 

 

District: Cumilla, PS-Kotwali, Ph-Meherkul, Mouza-Dakkhin Chartha, Sub-Registrar Office-
Cumilla Sadar, under Cumilla City Corporation, J.L 294 (Old), 153 (New), Khatian No. CS-16, 
RS-99, BS Khatian No-1385 (DP-862), CS Plot No-201, RS Plot No-246, BS Plot No-1401, 
Separation Khatian No-3372 area of land as per Mutation Khatian 0.0216 Acres and with all 
government taxes being paid for the same. As per recent field survey (Halparcha) & physical 
possession the area of land is 8.00 decimals to finalize at the time of Gazatte Notification of the 
field survey (Halparcha) being butted & bound as under: 
 

On the North: Mr. Major Hasan Gong. 
On the South: 12 feet wide Road. 
On the East: 6 feet wide Road then Monowara. 
On the West: Mrs Nurzahan Gong. 

Shedule-B 
 

All that piece and parcel of undemocratic & undivided land measuring 0.0216 (Point Zero Two 
One Six) Acres (approx.) of the schedule land described above in schedule together with all 
right title and interest of ownership easement appertain thereto. 

Shedule-C 
 

All that piece and parcel of the residential apartment No. 1st floor B. 892sft+4th floor A. 
900sft+5th floor A. 900sft+5th floor B. 892sft+7th floor A. 900sft+6th floor B. 892sft=1st, 4th, 5th, 6th, 
floor consisting of total 5376 (Five Thousand Three Hundred Seventy-Six) sft (approx.) floor 
space (Including Comm. Area) of south, North & West side on the 1st, 4th, 5th, 6th, floor of 10 
storied Rashed Villa Apartment project to be constructed on the land described in schedule-1st 
floor B+4th floor A+5th floor A+5th floor B+6th floor A+6th floor B, above which shall consist of 12 
(Twelve) bed rood, 12 (Twelve) toilets+6 W.C, 6 (Six) Kichen, 6 (Six) drawing room dining 
family sitting 09 (Nine) varandas and common services area consisting of stain lift & other utility 
space as per approved plan, drawing design specification and estimates contained in 
Annexure-A and reserved of the 10 storied apartment project, one Car parking space.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

র্নলাটমর শত িািলী 
 

১। আগামী ০৭.১১.২০১৯ইাং তার্রখ র্িকাল ৩.৩০ ঘটিকার মটে ইউনাইটেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্লাঃ, ঝাউতলা শাখায় রর্িত িাটে িরাির্র অর্িা 

টরর্জর্িকৃত ডাকটযাটগ দরিে জমা র্দটত িইটি এিাং ঐ র্দনই র্িকাল ৪.০০ ঘটিকার িময় দরিে দাতাটদর িামটন (যর্দ টকি উির্স্থত র্াটকন) 

দরিে টখালা িইটি। 

২। প্রটতেক দরিেদাতাটক উদ্ধৃত দর অনুধ ি ১০,০০,০০০/- (দশ লি) োকা িইটল উিার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লি) োকা 

অটিিা অর্ধক এিাং অনুধ ি ৫০,০০,০০০/- (িঞ্চাশ লি) োকা িইটল উিার ১৫%, এিাং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০/- (িঞ্চাশ লি) োকা অটিিা 

অর্ধক িইটল উিার ১০% এর িমির্রমান োকার ব্াাংক ড্রােে িা টি-ওড িার জামানত স্বরুি ইউনাইটেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্লাঃ, ঝাউতলা শাখার 

অনুকুটল দরিটের ির্িত দার্খল কর্রটত িইটি। 

৩। অনুধ ি ১০,০০,০০০/- (দশ লি) োকার উদ্ধৃত দর গৃিীত িইিার িরিতী ৩০ (র্েশ) র্দিটির মটে, ১০,০০,০০০/- (দশ লি) োকা অটিিা 

অর্ধক এিাং অনুধ ি ৫০,০০,০০০/- (িঞ্চাশ লি) োকার উদ্ধৃত দর গৃিীত িইিার িরিতী ৬০ (ষাে) র্দিটির মটে এিাং ৫০,০০,০০০/- (িঞ্চাশ 

লি) োকার অর্ধক উদ্ধৃত দর গৃিীত িইিার িরিতী ৯০ (নব্বই) র্দিটির মটে দরদাতাটক িমুদয় মূল্য ির্রটশাধ কর্রটত িইটি তািা কর্রটত 

ব্র্ ি িইটল জামানটতর োকা িাটজয়াি িইটি। প্রর্ম িটি িাচ্চ দরিেদাতার জামানত িাটজয়াি িইটল ব্াাংক কর্তিিি র্দ্বতীয় িটি িাচ্চ 

দরিেদাতাটক িম্পর্ি ক্রটয় আিিাা্ন কর্রটত িার্রটিন। 

4| `i`vZvMY 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 MÖnY‡hvM¨ nB‡ebv|   

৫। দার্খলকৃত দরিটে িম্পর্ির প্রস্তািকৃত মূল্য অস্বাভার্িকভাটি অিয িাি িা কম প্রতীয়মান িইটল র্নন্মস্বািরকারী উক্ত দর প্রস্তাি অগ্রাহ্য 

কর্রটত  িার্রটিন। 

৬। ব্াাংক কর্তিিি িেল দরদাতার অনুকুটল র্নলামকৃত িম্পর্ি টরর্জর্ি দর্ললমূটল িস্তান্তর কর্রটিন। তটি দর্লল টরর্জর্ি িাংক্রান্ত যািতীয় 

খরচ টযমন- টরর্জটেশন র্ে, স্ট্োম্প র্ডউটি, র্ির্িধ ব্য় িি অন্যান্য প্রটযাজে শুল্ক প্রভৃর্ত এিাং উিার উির টকান িরকারী, আধা-িরকারী,  

স্বায়ত্বশার্িত প্রর্তষ্ঠাটনর যর্া- র্িটি কটি িাটরশন / টিৌরিভা, ওয়ািা, টডিা, টডটকা, গ্যাি িরিরািকারী প্রর্তষ্ঠান, ভূর্মকর ইতোর্দ িি টয টকান 

িাওনাদাটরর িাওনা িা দািী র্ার্কটল তািা িেল দরদাতাটকই িিন কর্রটত িইটি। 

৭। দরিে জমা টদওয়ার ির র্িক্রয় প্রস্তার্িত িম্পর্ির আকার, প্রকার, অিস্থান, স্বত্ত্ব/স্বটত্ত্বর দর্লল ইতোর্দ িম্পটকি টকান প্রকার আির্ি 

গ্রিনটযাগ্য িইটি না। 

৮। দরিটের মােটম র্নলাটম অাংশগ্রিটন ইচ্ছুক ব্র্ক্তগণটক র্িস্তার্রত তথ্য অিগত িইিার জন্য র্নম্নস্বািরকারীর অর্েটি টযাগাটযাগ কর্রটত 

িার্রটিন। 

৯। ব্াাংক কর্তিিি টকান কারন দশ িাটনা ব্ার্তটরটকই টয টকান দরিে গ্রিন িা িকল দরিে িার্তল কর্রিার িমতা িাংরিণ কর্রটিন।    

 
 

 

ব্িস্থািক, ইউর্ির্িএল, ঝাউতলা শাখা, কুর্মল্লা। 

 


