
 

 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 সর্ বসাধারনের অর্গততর জন্য জাোনো যাইনতনে যয, ইউোইনেড কমাতশ বয়াল ব্াাংক তলতমনেড, ঝাউতলা শাখা, কুতমল্লা এর 

ঋে গ্রতিতা যমসাস ব ফয়সাল কেস্ট্রাকশে স্বত্ত্বাধীকারী যমাোঃ আবুল র্াসার তিতাোঃ আর্দুল লততফ, মাতাোঃ যখানেজা যর্গম, ব্র্সাতয়ক 

ঠিকাোোঃ মধ্যম আশ্রাফপুর, কুতমল্লা।এর্াং স্থায়ী ও র্ত বমাে ঠিকাোোঃ গ্রামোঃ মধ্যম আশ্রাফপুর, ডাকঘরোঃ কুতমল্লা-৩৫০০, কুতমল্লা সের 

েতিে, কুতমল্লা কর্তবক গৃতিত ০৪ (চার) টি ঋনের জামােত তিসানর্ তেম্ন তফতসনল র্তণ বত সম্পতি ও তদুিতরতস্থত স্থািোতে যরতজতস্ট্রকৃত 

র্ন্ধকী েতললমূনল ব্াাংনকর তেকে র্ন্ধক রাখা আনে এর্াং যরতজতস্ট্রকৃত আমনমাক্তার েতললমূনল আোলনতর আনেশ োড়াই উিা 

তর্ক্রনয়র িমতা ব্াাংকনক প্রোে করা আনে। ঋণগ্রিীতা ঋে মঞ্জুরীিনের শত ব যমাতানর্ক ঋণ িতরনশাধ ো করায় তর্গত 

২৪.১১.২০১৯ইাং তাতরখ িয বন্ত ব্াাংনকর সর্ বনমাে িাওো যমাে ১,৩৮,০৫,৪০৩.৪৫ োকা (এক যকাটি আেতেশ লি িাাঁচ িাজার চার শত 

ততে োকা এর্াং পঁয়তাতল্লশ িয়সা) মাে এর্াং অন্যান্য আনুসাতিক খরচ ও আোয়কালতক সুে আোনয়র তেতমি তেম্ন তফতসল্ভুক্ত 

সম্পতি যযখানে যয অর্স্থায় আনে যসই অর্স্থায় তেলানম তর্ক্রনয়র জন্য আগ্রিী যক্রতানের তেকে িইনত সাো কাগনজ/প্যানড স্থায়ী 

ঠিকাোসি পূণ বাি ঠিকাো উনল্লখ পূর্ বক সীলনমািরকৃত েরিে আির্াে করা যাইনতনে।  

 

The shedule of the Mortgaged Property. 

Shedule-A 

 

District: Cumilla, PS-Sadar Dakkhin, Ph-Meherkul, Mouza-Ashrafpur, Sub-Registrar Office-
Cumilla Sadar Dakkhin, J.L 293 (Old), 148 (New), Khatian No. CS-82, RS-100, BS Khatian No-
1518 (DP-68), 1520 (D.P-182), CS Plot No-308, RS Plot No-308, BS Plot No-1573, 1571, 1576, 
Separation Khatian No-1348 area of the land 2.46 decimals landed property along with 
structures thereon. 
 

 

Boundary of the land: 
On the North: Road. 
On the South: Abul Hashem. 
On the East: Road. 
On the West: Self. 

Shedule-B 
 

District: Cumilla, PS-Sadar Dakkhin, Ph-Meherkul, Mouza-Ashrafpur, Sub-Registrar Office-
Cumilla Sadar Dakkhin, J.L 293 (Old), 148 (New), Khatian No. CS-03, RS-08, BS Khatian No-
1541 (DP-420), CS Plot No-290, RS Plot No-290, BS Plot No-1597, Separation Khatian No-
1943 area of the land 2.00 decimals landed property along with structures thereon. 
 

Boundary of the land: 
On the North: Mr. Kajal Gong. 
On the South: Bepza School & College. 
On the East: Mr. Sultan Ahmed. 
On the West: Mr. Gandu Miah. 
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র্নলাটমর শত িািলী 
 

১। আগামী ২০.০১.২০২০ইাং তার্রখ র্িকাল ৩.৩০ ঘটিকার মটে ইউনাইটেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্লিঃ, ঝাউতলা শাখায় রর্িত িাটে িরাির্র 

অর্িা টরর্ির্িকৃত ডাকট াটগ দরপত্র িমা র্দটত হইটি এিাং ঐ র্দনই র্িকাল ৪.০০ ঘটিকার িময় দরপত্র দাতাটদর িামটন ( র্দ টকহ উপর্িত 

র্াটকন) দরপত্র টখালা হইটি। 

২। প্রটতেক দরপত্রদাতাটক উদ্ধৃত দর অনুধ ি ১০,০০,০০০/- (দশ লি) োকা হইটল উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লি) োকা 

অটপিা অর্ধক এিাং অনুধ ি ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লি) োকা হইটল উহার ১৫%, এিাং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লি) োকা অটপিা 

অর্ধক হইটল উহার ১০% এর িমপর্রমান োকার ব্াাংক ড্রাফে িা টপ-ওড িার িামানত স্বরুপ ইউনাইটেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্লিঃ, ঝাউতলা শাখার 

অনুকুটল দরপটত্রর ির্হত দার্খল কর্রটত হইটি। 

৩। অনুধ ি ১০,০০,০০০/- (দশ লি) োকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইিার পরিতী ৩০ (র্ত্রশ) র্দিটির মটে, ১০,০০,০০০/- (দশ লি) োকা অটপিা 

অর্ধক এিাং অনুধ ি ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লি) োকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইিার পরিতী ৬০ (ষাে) র্দিটির মটে এিাং ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ 

লি) োকার অর্ধক উদ্ধৃত দর গৃহীত হইিার পরিতী ৯০ (নব্বই) র্দিটির মটে দরদাতাটক িমুদয় মূল্য পর্রটশাধ কর্রটত হইটি তাহা কর্রটত 

ব্র্ ি হইটল িামানটতর োকা িাটিয়াি হইটি। প্রর্ম িটি িাচ্চ দরপত্রদাতার িামানত িাটিয়াি হইটল ব্াাংক কর্তিপি র্িতীয় িটি িাচ্চ 

দরপত্রদাতাটক িম্পর্ি ক্রটয় আহিাা্ন কর্রটত পার্রটিন। 

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 দরপটত্র িম্পর্ির প্রস্তািকৃত মূল্য অস্বাভার্িকভাটি অপ িাি িা কম প্রতীয়মান হইটল র্নন্মস্বািরকারী উক্ত দর প্রস্তাি অগ্রাহ্য 

কর্রটত  পার্রটিন। 

৬। ব্াাংক কর্তিপি িফল দরদাতার অনুকুটল র্নলামকৃত িম্পর্ি টরর্ির্ি দর্ললমূটল হস্তান্তর কর্রটিন। তটি দর্লল টরর্ির্ি িাংক্রান্ত  ািতীয় 

খরচ ট মন- টরর্িটেশন র্ফ, স্ট্োম্প র্ডউটি, র্ির্িধ ব্য় িহ অন্যান্য প্রট ািে শুল্ক প্রভৃর্ত এিাং উহার উপর টকান িরকারী, আধা-িরকারী,  

স্বায়ত্বশার্িত প্রর্তষ্ঠাটনর  র্া- র্িটি কটপ িাটরশন / টপৌরিভা, ওয়ািা, টডিা, টডটকা, গ্যাি িরিরাহকারী প্রর্তষ্ঠান, ভূর্মকর ইতোর্দ িহ ট  টকান 

পাওনাদাটরর পাওনা িা দািী র্ার্কটল তাহা িফল দরদাতাটকই িহন কর্রটত হইটি। 

৭। দরপত্র িমা টদওয়ার পর র্িক্রয় প্রস্তার্িত িম্পর্ির আকার, প্রকার, অিিান, স্বত্ত্ব/স্বটত্ত্বর দর্লল ইতোর্দ িম্পটকি টকান প্রকার আপর্ি 

গ্রহনট াগ্য হইটি না। 

৮। দরপটত্রর মােটম র্নলাটম অাংশগ্রহটন ইচ্ছুক ব্র্ক্তগণটক র্িস্তার্রত তথ্য অিগত হইিার িন্য র্নম্নস্বািরকারীর অর্ফটি ট াগাট াগ কর্রটত 

পার্রটিন। 

৯। ব্াাংক কর্তিপি টকান কারন দশ িাটনা ব্ার্তটরটকই ট  টকান দরপত্র গ্রহন িা িকল দরপত্র িার্তল কর্রিার িমতা িাংরিণ কর্রটিন।    

 
 

 

ব্িিাপক, ইউর্ির্িএল, ঝাউতলা শাখা, কুর্মল্লা। 
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