
 

 ইউনাইটেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্লর্মটেড (ইউর্ির্িএল) 

           রাউজান এিএমই/কৃর্ি শাখা, রফিক সেন্টার (১ম তলা), মুন্সীরঘাটা, রাউজান স ৌরেভা, রাউজান, চট্টগ্রাম ।

রাউজান-৪৩৪০, থানাাঃ রাউজান, সজলাাঃ চট্টগ্রাম । 

         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, রাউজান এসএমই/কৃষি শাখা, রাউজান, 

চট্টগ্রাম এর ঋন গ্রর্িতা টমাোঃ মাটজদ আলী, র্িতাোঃ টমাোঃ রজি আলী, মাতাোঃ ওয়ার্িদুটেো, ঠিকানাোঃ (১) ১১, এম. এম. আলী টরাড (আব্দুল 

িার্লম কটলানী), দামিাড়া, টকাটতায়ালী, চট্টগ্রাম, (২) ৬৫২/১, মা ভিন, িড় মগিাজার, ঢাকা, (৩) স্বত্তাষিকারী, মমসাস স মেষরটেজ কটপাষজে 

ষনেওয়্যার ষ িঃ, ১৫, ষি কুশা বা/এ, (১০ ম ত া), ঢাকা-১০০০, (৪) ১৫, ষি কুশা বা/এ, (১০ ম ত া), ঢাকা-১০০০ । এিাং স্থায়ী ও িতিমান 

ঠিকানাোঃ ১১, এম. এম. আলী টরাড, দামিাড়া, টকাটতায়ালী, চট্টগ্রাম কর্তিক গৃর্িত ০১ (এক) টি টিাম মে িটগজ ঋটনর জামানত র্িিাটি র্নম্ন 

তফর্িটল ির্ণ িত িম্পর্ি ও তদুির্রর্স্থত স্থািনার্দ টরর্জর্িকৃত িন্ধকী দর্ললমূটল ব্াাংটকর র্নকে িন্ধক রাখা আটে এিাং টরর্জর্িকৃত আমটমাক্তার 

দর্ললমূটল আদালটতর আটদশ োড়াই উিা র্িক্রটয়র ক্ষমতা ব্াাংকটক প্রদান করা আটে। ঋণগ্রিীতা ঋন মঞ্জুরীিটের শতি টমাতাটিক ঋণ 

ির্রটশাধ না করায় র্িগত ৩১.১০.২০২২ ইাং তার্রখ িয িন্ত ব্াাংটকর িি িটমাে িাওনা টমাে ৩৪,২৬,৫৭৬.৪৭ োকা (টচৌর্েশ লক্ষ োর্িশ িাজার 

িাচঁ শত র্েয়াির োকা এিাং িাতচর্িশ িয়িা) মাে এিাং অন্যান্য আনুিার্িক খরচ ও আদায়কালতক সুদ আদাটয়র র্নর্মি র্নম্ন তফর্িল্ভুক্ত 

িম্পর্ি টযখাটন টয অিস্থায় আটে টিই অিস্থায় র্নলাটম র্িক্রটয়র জন্য আগ্রিী টক্রতাটদর র্নকে িইটত িাদা কাগটজ/প্যাটড স্থায়ী ঠিকানািি 

পূণ িাি ঠিকানা উটিখ পূি িক িীলটমািরকৃত দরিে আিিান করা যাইটতটে। 

 

The shedule of the Mortgaged Property. 

Shedule 

 

District: Chattogram, P.S-Panchlaish, Mouza-East Nasirabad, Sub-Registrar Office-Chattogram 

Sadar, under Chattogram City Corporation, J.L 06, R.S. Khatian No. 457, R. S. Plot No: 3184(Part), 

corresponding to B.S. Khatian No: 801 and B.S. Mutation Khatian No: 801/1 and thereafter B.S. 

Mutation Khatian No: 1626 B. S. Plot No: 3963 measuring area of Land 0365 Satangsha Bhiti Land 

along with 05 (Five) storied building standing thereon out of which Flat area 850 sft of 1
st
 Floor 

(North-wester side) and 1700 sft of entire 3
rd

 Floor, Total Flat Area 2550 sft. Undivided and 

undemarcated 0134 Ajutangsha Land and with all government taxes being paid for the same. As 

per recent field survey (Halparcha) & physical possession the area of land is of 0365 Satangsha to 

finalize at the time of Gazette Notification of the field survey (Halparcha) being butted & bound as 

under: 

 

On the North: Kasa Bazar Road. 

On the South: Md. Wazed Ali. 

On the East: M. M. Ali Road. 

On the West: Yousuf Hazi. 

 

র্নলাটমর শতিািলী 
 

১। আগামী ১২.১২.২০২২ ইাং তার্রখ র্িকাল ৩.৩০ ঘটিকার মটে ইউনাইটেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্লোঃ, রাউজান এসএমই/কৃষি শাখায়্ রর্ক্ষত 

িা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 লক্ষ) োকা িইটল উিার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) োকা 

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

অর্ধক িইটল উিার ১০% এর িমির্রমান োকার ব্াাংক ড্রাফে িা টি-ওড িার জামানত স্বরুি ইউনাইটেড কমার্শ িয়াল ব্াাংক র্লোঃ, রাউজান 

এসএমই/কৃষি শাখার অনুকুটল দরিটের ির্িত দার্খল কর্রটত িইটি। 

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

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

(িঞ্চাশ লক্ষ) োকার অর্ধক উদ্ধৃত দর গৃিীত িইিার িরিতী ৯০ (নিই) র্দিটির মটে দরদাতাটক িমুদয় মূল্য ির্রটশাধ কর্রটত িইটি তািা 

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

দরিেদাতাটক িম্পর্ি ক্রটয় আিিাা্ন কর্রটত িার্রটিন। 

`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 র্নন্মস্বাক্ষরকারী উক্ত দর প্রস্তাি অগ্রািে 

কর্রটত  িার্রটিন। 



৬। ব্াাংক কর্তিিক্ষ িফল দরদাতার অনুকুটল র্নলামকৃত িম্পর্ি টরর্জর্ি দর্ললমূটল িস্তান্তর কর্রটিন। তটি দর্লল টরর্জর্ি িাংক্রান্ত যািতীয় 

খরচ টযমন- টরর্জটেশন র্ফ, 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 িফল 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 র্নম্নস্বাক্ষরকারীর অর্ফটি টযাগাটযাগ কর্রটত 

িার্রটিন। 

৯। ব্াাংক কর্তিিক্ষ টকান কারন দশ িাটনা ব্ার্তটরটকই টয টকান দরিে গ্রিন িা িকল দরিে িার্তল কর্রিার ক্ষমতা িাংরক্ষণ কর্রটিন।    

 
 

 

ব্িস্থািক, ইউর্ির্িএল, রাউজান এসএমই/কৃষি শাখা, রাউজান, চট্টগ্রাম । 

 


