
 

 ইউনাইটেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্লঃ  (ইউর্ির্ি) 

ঝাউতলা শাখা, ৬৯৩/১, শহীদ র্নজাম উর্িন টোড, কুর্মল্লা র্িটি কর্ িারেশন টকারতায়ালী, কুর্মল্লা। 

অর্ িঋণ আদালত আইন ২০০৩ এে ১২ ধাো টমাতারিক িন্ধকী িম্পর্ি র্নলাম র্িক্ররয়ে র্িজ্ঞর্ি  

 

এতদ্বাো িি িিাধােরনে অিগর্তে জন্য জানারনা যাইরতরে টয, ইউনাইরেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্লর্মরেড, ঝাউতলা শাখা, কুর্মল্লা এে ঋন গ্রর্হতা 

টমিাি ি তালুকদাে এন্টােপ্রাইজ স্বত্ত্বাধীকােী টমা  ের্কবুল ইিলাম র্্তা  মৃত  নুরুল ইিলাম, মাতা  টমািা  কাজী টোরকয়া টিগম ব্িিার্য়ক 

ঠিকানা  বুর্িচাং করলজ টগইে, ডাকঘে  বুর্িচাং-৩৫২০, র্ানা  বুর্িচাং, কুর্মল্লা এিাং স্থায়ী ও িত িমান ঠিকানা  তালুকদাে িার্ি, ডাকঘে  বুর্িচাং-

৩৫২০, র্ানা  বুর্িচাং, টজলা  কুর্মল্লা কর্তিক গৃর্হত ০৩টি (র্তন) জামানত র্হিারি র্নম্ন তফর্িটল ির্ণ িত িম্পর্ি ও তদু্র্ের্স্থত স্থা্নার্দ 

টের্জর্িকৃত িন্ধকী দর্ললমূরল ব্াাংরকে র্নকে িন্ধক োখা আরে এিাং টের্জর্িকৃত আমরমাক্তাে দর্ললমূরল আদলরতে আরদশ োিাই উহা 

র্িক্ররয়ে ক্ষমতা ব্াাংকরক প্রদান কো আরে। ঋণগ্রহীতা মঞ্জুেী্রেে শত ি টমাতারিক ঋণ ্র্েরশাধ না কোয় র্িগত ১১.১১.২০১৮ ইাং তার্েখ 

্য িন্ত ব্াাংরকে িি িরমাে ্াওনা টমাে ১,৮৭,০২,৯৪৭.৩২ োকা (এক টকাটি িাতার্শ লক্ষ দুই হাজাে নয় শত িাত চর্ল্লশ োকা এিাং ির্েশ ্য়িা) 

মাে এিাং অন্যান্য আনুিার্িক খেচ ও আদায়কালতক সুদ আদারয়ে র্নর্মি র্নম্ন তফর্িল্ভুক্ত িম্পর্ি টযখারন টয অিস্থায় আরে টিই অিস্থায় 

র্নলারম র্িক্ররয়ে জন্য আগ্রহী টক্রতারদে র্নকে হইরত িাদা কাগরজ/প্যারড স্থায়ী ঠিকানািহ পূণ িাি ঠিকানা উরল্লখ পূি িক িীলরমাহেকৃত দে্ে 

আহিান কো যাইরতরে।  

 

িন্ধকী িম্পর্িে তফর্িল 

 

১. টজলা  কুর্মল্লা, র্ানা ও িাি টের্জর্ি অর্ফি- বুর্িচাং, িারিক ৭৭ নাং এিাং হাল ১০৬ নাং উিে র্িজয়পুে টমৌজাে অন্তগ িত খর্তয়ান-নাং-

র্ি.এি-১২; আে এি-১১২৭, র্ি.এি-১৫৭৫(র্ডর্্ নাং-১৮৬৭ চুিান্তভারি প্রকার্শত র্ডর্্ নাং-১১৩৩), নামজােী খর্তয়ান নাং-২৯৩০, দাগ নাং 

র্ি.এি. ২০৬৯, আে.এি-২০৬৯, র্ি.এি-৪৭৪৬ অন্দরে ০.০২৪ একে ুর্ম এিাং তদর্স্থত স্থা্নার্দ।  

 

১. টজলা  কুর্মল্লা, র্ানা ও িাি টের্জর্ি অর্ফি- বুর্িচাং, িারিক ৭৭ নাং এিাং হাল ১০৬ নাং উিে র্িজয়পুে টমৌজাে অন্তগ িত খর্তয়ান-নাং-

র্ি.এি-১৮০, আে এি-২২৫, র্ি.এি-১৭০৪(র্ডর্্ নাং-১২০২), নামজােী খর্তয়ান নাং-২৯৩০, দাগ নাং র্ি.এি. ২০৬৬, আে.এি-২০৬৬, র্ি.এি-

৪৭৫৫ অন্দরে ০.০০৮ একে ুর্ম এিাং তদর্স্থত স্থা্নার্দ।  

 

 

র্নলারমে শত িািলী 
 

১। আগামী ১০.০১.২০১৯ইাং তার্েখ র্িকাল ৩.৩০ ঘটিকাে মরে ইউনাইরেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্ল , ঝাউতলা শাখায় ের্ক্ষত িারে িোির্ে অর্িা 

টের্জর্িকৃত ডাকরযারগ দে্ে জমা র্দরত হইরি এিাং ঐ র্দনই র্িকাল ৪.০০ ঘটিকাে িময় দে্ে দাতারদে িামরন (যর্দ টকহ উ্র্স্থত র্ারকন) 

দে্ে টখালা হইরি। 

২। প্ররতেক দে্েদাতারক উদ্ধৃত দে অনুধ ি ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) োকা হইরল উহাে ২০%, উদ্ধৃত দে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) োকা 

অর্ক্ষা অর্ধক এিাং অনুধ ি ৫০,০০,০০০/- (্ঞ্চাশ লক্ষ) োকা হইরল উহাে ১৫%, এিাং উদ্ধৃত দে ৫০,০০,০০০/- (্ঞ্চাশ লক্ষ) োকা অর্ক্ষা 

অর্ধক হইরল উহাে ১০% এে িম্র্েমান োকাে ব্াাংক ড্রাফে িা ট্-ওড িাে জামানত স্বরু্ ইউনাইরেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্ল , ঝাউতলা শাখাে 

অনুকুরল দে্রেে ির্হত দার্খল কর্েরত হইরি। 

৩। অনুধ ি ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) োকাে উদ্ধৃত দে গৃহীত হইিাে ্েিতী ৩০ (র্েশ) র্দিরিে মরে, ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) োকা অর্ক্ষা 

অর্ধক এিাং অনুধ ি ৫০,০০,০০০/- (্ঞ্চাশ লক্ষ) োকাে উদ্ধৃত দে গৃহীত হইিাে ্েিতী ৬০ (ষাে) র্দিরিে মরে এিাং ৫০,০০,০০০/- (্ঞ্চাশ 

লক্ষ) োকাে অর্ধক উদ্ধৃত দে গৃহীত হইিাে ্েিতী ৯০ (নব্বই) র্দিরিে মরে দেদাতারক িমুদয় মূল্য ্র্েরশাধ কর্েরত হইরি তাহা কর্েরত 

ব্র্ ি হইরল জামানরতে োকা িারজয়াি হইরি। প্রর্ম িরি িাচ্চ দে্েদাতাে জামানত িারজয়াি হইরল ব্াাংক কর্তি্ ক্ষ র্দ্বতীয় িরি িাচ্চ 

দে্েদাতারক িম্পর্ি ক্ররয় আহিাা্ন কর্েরত ্ার্েরিন। 

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 দে্রে িম্পর্িে প্রস্তািকৃত মূল্য অস্বাভার্িকভারি অ্য িাি িা কম প্রতীয়মান হইরল র্নন্মস্বাক্ষেকােী উক্ত দে প্রস্তাি অগ্রাহ্য 

কর্েরত  ্ার্েরিন। 

৬। ব্াাংক কর্তি্ ক্ষ িফল দেদাতাে অনুকুরল র্নলামকৃত িম্পর্ি টের্জর্ি দর্ললমূরল হস্তান্তে কর্েরিন। তরি দর্লল টের্জর্ি িাংক্রান্ত যািতীয় 

খেচ টযমন- টের্জরেশন র্ফ, স্ট্োম্প র্ডউটি, র্ির্িধ ব্য় িহ অন্যান্য প্ররযাজে শুল্ক প্রভৃর্ত এিাং উহাে উ্ে টকান িেকােী, আধা-িেকােী,  

স্বায়ত্বশার্িত প্রর্তষ্ঠারনে যর্া- র্িটি কর্ িারেশন / ট্ৌেিভা, ওয়ািা, টডিা, টডরকা, গ্যাি িেিোহকােী প্রর্তষ্ঠান, ভূর্মকে ইতোর্দ িহ টয টকান 

্াওনাদারেে ্াওনা িা দািী র্ার্করল তাহা িফল দেদাতারকই িহন কর্েরত হইরি। 

৭। দে্ে জমা টদওয়াে ্ে র্িক্রয় প্রস্তার্িত িম্পর্িে আকাে, প্রকাে, অিস্থান, স্বত্ত্ব/স্বরত্ত্বে দর্লল ইতোর্দ িম্পরকি টকান প্রকাে আ্র্ি 

গ্রহনরযাগ্য হইরি না। 

৮। দে্রেে মােরম র্নলারম অাংশগ্রহরন ইচ্ছুক ব্র্ক্তগণরক র্িস্তার্েত তথ্য অিগত হইিাে জন্য র্নম্নস্বাক্ষেকােীে অর্ফরি টযাগারযাগ কর্েরত 

্ার্েরিন। 

৯। ব্াাংক কর্তি্ ক্ষ টকান কােন দশ িারনা ব্ার্তরেরকই টয টকান দে্ে গ্রহন িা িকল দে্ে িার্তল কর্েিাে ক্ষমতা িাংেক্ষণ কর্েরিন।    

 
 

ব্িস্থা্ক, ইউর্ির্ি র্ল , ঝাউতলা শাখা, কুর্মল্লা। 

 


