
     
kvwšÍbMi

 এর

GZØviv me©mvavi‡নর অবগতির জনয Rvbv‡bv hvB‡Z‡Q †h, তিসেে নাতেিা আক্তার, তিিা-আব্দুল িান্নান, িািা-†িvোাঃ জাহানারা 
ববগি, আবাতেক ঠিকানা-102/3 (১ি িলা), িতনিুতর িাড়া, ফািমসগট, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানাাঃ ১২৬, বিজকুতনিাড়া (আউলাদ 

বহাসেন িাসকম সটর তবিরীসি), বিজগাও, ঢাকা কিৃ©ক, BDbvB‡UW Kg©vwkqvj e¨vsK wjwg‡UW, kvwšÍbMi kvLv, ঢাকা nই‡Z গৃহীি 

Fবের Rvgvbি তহসেসব wb¤œ Zdwmবল ewb©Z ফ্লাট বরতজতিকৃি বন্দকী দতলল িূসল e¨vsবকর তনকট eÜK ivখা আসে এবং বরতজতিকৃি 

আি বিাক্তার দতলল িূসল আদালসির আসদশ োড়াই উহা weµ‡qi ক্ষিিা e¨vsকসক প্রদান করা আসে। FbMÖnxZv িঞ্জতুরিসের kZ© 

বিািাসবক Fb cwi‡kva bv Kivq তবগি ০৫/০৬/২০১৭ ইং িাতরখ ch©šি e¨vsবকর cvIbv বিাট 1,18,30,420.72 (এক বকাটি 

আঠার লক্ষ তেশ হাজার চার শি তবশ টাকা বাহাত্তর িয়শা) UvKv েহ Aনযানয আনুেতিক খরচ ও আদায়কালিক my` আদাসয়র 

তনতিত্ত তনম্ন Zdwmjভূক্ত ফ্লযাট বেখাসন বে অবস্থায় আসে বেই অবস্থায় তনলাসি weµ‡qi জনয AvMÖnx †µZv‡`i wbKU nB‡Z wb¤œ ewb©Z 

kZ©vw`‡Z োদা কাগসজ/িযাসে স্থায়ী ঠিকানােহ c~b©v½ ঠিকানা উসেখিবূক mxj‡gvniK…Z `icÎ Avnevb করা োইসিসে। 

র িফতেল

Dist-Dhaka, P.S.- Ramna, Mouza-Siddeswari, J.L. No. C.S. 287, S.A.-7, R.S.-2, City Jarip-1, C.S. Khatian No.-

237, C.S. Plot No.-23, S.A. Khatian No.-136, S.A. Plot No. 46, R.S. Khatian No. 475, R.S. Plot No. 1406, City 

Jorip Khatian No.-367, City Jorip Plot-519, Mutation Khatian No. -2393, Jote No.-1498/8, undivided & un-

demarcated proportionate area of land measuring 0082.50 ajutangsha out of 1155 ajutangsha along with 2 (Two) 

Fat being No.-B-3 & B-4 measuring 2400 sft on the 2nd floor and a car parking space and all other common 

facilities of the 8 (Eight) storied building named Zahanara Vila, Dhaka City Corporation Holding No.-26/9/1 

(Part), Omar Ali Lane, West Rampura, Dhaka. 

wbjv‡gর kZ©vবলী 
 

1. আগািী ০৬.০৮.২০১৭ ইং তবকাল ৩.৩০ ঘটিকার িসযয BDbvB‡UW Kg©vwkqvj e¨vsK wj: kvwšÍbMi kvLv, ঢাকা এর 

অতফসে রতক্ষি বাসে েরােতর অথবা বরতজতিকৃি োকসোসগ দরিে জিা তদসি হইসব এবং ঐ তদনই ৪.০০ ঘটিকার 

েিয় দরিে দািাসদর োিসন (েতদ বকহ উিতস্থি থাসকন) দরিে বখালা হইসব। 

2. cÖ‡Z¨K `icÎ `vZvবক D×„Z `র AbyaŸ© 10,00,000/-(`k jÿ) UvKv nই‡j Dnvi 20%, D×„Z `i 10,00,000/-(`k jÿ) 

UvKv A‡cÿv AwaK Ges AbyaŸ© 50,00,000/-(cÂvk jÿ) UvKv nই‡j Dnvi 15% Ges D×„Z `i 50,00,000/-(cÂvk jÿ) 

UvKv A‡cÿv AwaK nই‡j Dnvi 10% Gi mgcwigvb UvKvi e¨vsK Wªvd&U ev †c-AW©vর RvgvbZ ¯^iƒc BDbvB‡UW Kg©vwkqvj 

e¨vsK wj:, kvwšÍbMi kvLvi AbyK~‡j `ic‡Îi mতহি `vwLj Kতর‡Z nই‡e.   

3. AbyaŸ© 10,00,000/-(`k jÿ) UvKvর D×„Z `র M„nxZ nইবার cieZx© 30 (wÎk) w`e‡mi g‡a¨ 10,00,000/-(`k jÿ) UvKv 

A‡cÿv AwaK Ges AbyaŸ© 50,00,000/-(cÂvk jÿ) UvKvi D×„Z `i M„nxZ nইবার cieZx© 60 (lvU) w`e‡mi g‡a¨ Ges 

50,00,000/-(cÂvk jÿ) UvKvর AwaK D×„Z `i M„nxZ nইবার cieZx© 90 (beŸB) w`e‡mi g‡a¨ `i`vZvবক mgy`q g~j¨ 

cwi‡kva কতরসি হইসব, Zvহা Kতর‡Z e¨_© nই‡j Rvgvbবির UvKv ev‡Rqvß nই‡e| প্রথি m‡e©v”P `icÎ `vZvর জািানি 

বাসজয়াপ্ত হইসল e¨vsK কিৃিক্ষ wØZxq m‡e©v”P `i`icে `vZvবক েম্পতত্ত ক্রসয় আহবান কতরসি িাতরসবন। 

4. `vwLjK…Z `icবে m¤úwËর cÖ¯ÍveK…Z িূলয A¯^vfvweKfv‡e Ach©vß ev Kg cÖZxqgvb nই‡j wb¤œ ¯^vÿiKvix উক্ত `i cÖ¯Íve 

অগ্রাহয Kতর‡Z cvতর‡eন| 

5. e¨vsK কিৃিক্ষ েকল দরদািার অনুকুসল তনলািকৃি m¤úwË বরতজতি দতললিুসল হস্তান্তর কতরসবন। িসব দতলল বরতজতি 

েংক্রান্ত োবিীয় খরচ বেিন-বরতজসিশন তফ, স্টাম্প তেউটি, তবতবয বযয় েহ অনযানয প্রসোজয শূল্ক প্রভৃতি এবং উহার 

উির বকান েরকাতর, AvavmiKvix ev ¯^vqËkvwmZ cÖwZôv‡bi h_v রাজউক,wmwU K‡c©v‡ikb, Iqvmv, বেো/বেেসকা, M¨vm 

mieivnকাতর cÖwZôvb, f~wgKi BZ¨vw` mn †h †Kvb cvIbv`v‡ii cvIbv ev `vex _vwK‡j Zvহা দরদািাসকই enb Kwi‡Z 

nB‡e। 

6. `icÎ Rgv †`qvi ির তবক্রয় প্রস্তাতবি েম্পতত্তর আকার, প্রকার, অবস্থান, স্বত্ত্ব/স্বসত্ত্বর দতলল ইিযাতদ েম্পসকম  বকান 

প্রকার আিতত্ত গ্রহনসোগয হইসব না। 



 

 

 

7. দরিসের িাযযসি তনলাসি অংশ গ্রহসন ইচ্ছকু বযতক্তগে তবস্তাতরি িথয অবগি হইবার জনয wb¤œ ¯^vÿiKvixর অতফসে 

বোগাসোগ কতরসি িাতরসবন। 

8. e¨vsK কিৃিক্ষ বকাb Kvib `k©v‡bv e¨wZ‡iবকই †h †Kvb ev mKj `icÎ MÖnb ev evwZj Kতরবার ক্ষিিা msiÿb Kতরসবন| 

 

বযবস্থািক, BDbvB‡UW Kg©vwkqvj e¨vsK wj:, kvwšÍbMi kvLv, XvKv।  


