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

 

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

 

GZØviv me©mvavi‡bi AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hvB‡Z‡Q †h, মসাস শাহ আলম এ ার াইজ  , ব বসা িত ােনর 
ািধকারী Rbve মাঃ শাহ আলম wcZv- মাঃ মাখেলছর রহমান, gvZv- তােহরা খাতন, e¨emvwqK wVKvbv- নািসরাবাদ 

ট টাইল গইট, বায় জদ থানা রাড, থানা- বায় জদ বা ািম, চ াম, eZ©gvb wVKvbv- মাখেলছর রহমান বািড়, বামা 

কেলািন, আিমন জটু িমল – ৪২১১, থানা – পাচঁলাইশ, চ াম, ’̄vqx wVKvbv- মাখেলছর রহমান বািড়, বামা কেলািন, 

আিমন জটু িমল – ৪২১১, থানা – পাচঁলাইশ, চ াম, KZ©„K BDbvB‡UW Kgvwk©qvj e¨vsK wjwg‡UW, পাহাড়তিল kvLv 
nB‡Z M„nxZ F‡Yi RvgvbZ wnmv‡e wb¤œ Zdwm‡j ewb©Z m¤úwË I Z ỳcwiw¯’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 ÿgZv e¨vsK‡K cÖ`vb Kiv Av‡Q| FYMÖnxZv gÄyixc‡Îi kZ© †gvZv‡eK FY cwi‡kva bv Kivq weMZ 
৩০.০৯.২০১৯ Bs ZvwiL ch©šÍ e¨vs‡Ki cvIbv ইউিসিব ূব , ইউিসিব অংকুর এবং পােসানাল লান বাবদ †gvU 
৮০,৮৮,৪১৬.৩০ (আিশ ল  অ ািশ হাজার চারশত ষাল টাকা শ পয়সা) UvKv mn Ab¨vb¨ Avbymw½K LiP I 
Av`vqKvjZK my` Av`v‡qi wbwgË wb¤œ Zdwmjfz³ m¤úwË ‡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~b©v½ wVKvbv D‡jøL c~e©K 
mxj‡gvniK…Z `icÎ Avnevb Kiv hvB‡Z‡Q|  
 AvMvgx ০৩.১১.২০১৯ Bs ZvwiL weKvj 3.30 NwUKvi g‡a¨ BDwmwe, পাহাড়তিল kvLvq iw¶Z ev‡· mivmwi A_ev †iwRw÷ªK…Z 
WvK‡hv‡M `icÎ Rgv w`‡Z nB‡e Ges H w`bB 4.00 NwUKvi mgq `icÎ `vZv‡`i mvg‡b (hw` †Kn 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 ¯îƒc BDwmwe, 
পাহাড়তিল  kvLvi AbyKz‡j `ic‡Îi mwnZ `vwLj Kwi‡Z nB‡e| GZ`msµvšÍ we¯ÍvwiZ Z_¨ www.ucb.com.bd I‡qemvB‡U 
cvIqv hvB‡e|  
 

eÜKx m¤úwËi Zdwmj 
 

জলা – চ াম, থানা – সােবক পাচলাইশ বতমান বাই জদ বা ািম, সাব-ের জি  অিফস – চ াম সদর, মৗজা – 
প ম ষালশহর, র জ াড িব য় কবলা নং – ৪৬১০ তািরখ ২৩.০৩.২০১৭, চ াম সাংবািদক কা-অপাের টব 
হাউ জং সাসাই ট এর  ট নং – ৯৩, এস.এ ( িপ.এস) খিতয়ান নং – ১৫৭৩, এস.এ ( িপ.এস) দাগ নং – ৪৪১, অির জনাল 
িব.এস খিতয়ান নং – ১, সােবক িব.এস নামজাির খিতয়ান নং – ১/১, ১/১/৯২, ৪৯১০, বতমান িব.এস নামজাির খিতয়ান 
নং – ৫০৪১, িব.এস দাগ নং – ৭৪। জিমর পিরমাণ – ৫.৮৪ শতাংশ যাহার চৗহ ী উ ের – ৬০ ফুট চলাচল রা া, দি েণ 
– ১০৪ নং ট, পূেব – অ  েটর অবিশ  ভূিম এবং ৯২ নং ট , প েম – ২০ ফুট রা া। 
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