BDbvB‡UW Kgvwk©qvj e¨vsK wjt
চাতুরী শাখা|
অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২ ধারা ম াতাবেক েন্ধকী সম্পত্তি ত্তনলা ত্তেবযের ত্তেজ্ঞত্তি
এতদ্বারা সেথসাধারবনর অেগত্ততর জনে জানাবনা যাইবতবে ময, ম সাসথ রাজ্জাক মেইত্তর ফা থ, াত্তলক-জনাে ম াোঃ জাহাঙ্গীর আল , ত্তিতাোঃ ৃ ত আব্দু র
রাজ্জাক, াতা কুনেু া খাতুন, েেেসাত্তিক ত্তিকানাোঃ চর ফত্তরদ, গ্রা োঃ-চর ফত্তরদ, োকোঃ চরলক্ষ্ো, উিবজলাোঃ কণথফুলী, চট্টগ্রা । স্থািী ত্তিকানাোঃ হাজী
আব্দু ল জত্তলবলর োড়ী, গ্রা +োকোঃ ত্তশকলোহা, উিবজলাোঃ কণথফুলী, চট্টগ্রা , কতৃথক ইউনাইবেে ক াত্তশথইিাল েোাংক ত্তলত্ত বেে চাতরী শাখা হইবত
গৃ হীত ঋবণর জা ানত ত্তহসাবে ত্তনম্ম তফত্তসবল েত্তণথত সম্পত্তি ও তদু িত্তরত্তস্থত স্থািনাত্তদ(যত্তদ র্াবক) মরত্তজত্তিকৃত েন্ধকী দত্তলল ূ বল েোাংবকর ত্তনকে
েন্ধক রাখা আবে এোং মরত্তজিকৃত আ -ম াক্তার দত্তলল ূ বল আদালবতর আবদশ োড়াই উহা ত্তেযবির ক্ষ্ তা েোাংকবক প্রদান করা আবে। ঋণ গ্রহীতা
ঞ্জু রী িবের শতথ ম াতাবেক ওত্তে(মজ) এবগ্রা ঋণ োেদ িত্তরবশাধ না করাি ত্তেগত ১৮/০৫/২০২২ ইাং তাত্তরখ িযথন্ত েোাংবকর িাওনা ৬৩,০৩,২৫৩/(মতষত্তট্ট লক্ষ্ ত্ততন হাজার দু ইশত ত্ততপ্পান্ন) োকা এোং ম িাদী এবগ্রা ঋণ োেদ ত্তেগত ১৮/০৫/২০২২ ইাং তাত্তরখ িযথন্ত েোাংবকর িাওনা
২০,৯৪,৭২৩/- (ত্তেশ লক্ষ্ চুরানব্বই হাজার সাতশত মতইশ) োকা স ু দ্বি ঋবণর ম াে ৮৩,৯৭,৯৭৬/-(ত্ততরাত্তশ লক্ষ্ সাতানব্বই হাজার নিশত
ত্তচিাির) োকা সহ অনোনে আনু সত্তঙ্গক খরচ ও আদািকালতক সু দ আদাবির ত্তনত্ত ি ত্তনম্ম তফত্তসলভুক্ত সম্পত্তি মযখাবন ময অেস্থাি আবেবসই অেস্থাি
ত্তনলাব

ত্তেবযের জনে আগ্রহী মযতাবদর ত্তনকে হইবত ত্তনম্ম েত্তণথত শতথাত্তদবত সাদা কাগবজ/িোবে স্থািী ত্তিকানাসহ িূ ণথাঙ্গ ত্তিকানা উবেখিূ েথক সীল

ম াহরকৃত দরিে আহোন করা যাইবতবে।

েন্ধকী সম্পত্তি স ূ বহর তফত্তসল
তফসিলঃ-১) সিলা-চট্টগাম, থানা-পসিয়া, জি এল নং ২৬, জমৌিাঃ-দারাক, আর এি খসতয়ান নং ১৩৫, আর এি প্লি নং ৩৮৪ & সি.এি খসতয়ান
২১৯, সি.এি প্লি নং- ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, সি.এি সমউটিশন খসতয়ান নং-২৬৮, সি.এি প্লি নং- ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, িায়গার পসরমান ১১.০০
জেসিটমল িসম ।
তফসিলঃ-২) সিলা-চট্টগাম, থানা-পসিয়া, জি এল নং ২৬, জমৌিাঃ-দারাক, আর এি খসতয়ান নং ৬৪, আর এি প্লি নং ১৯৪, ১৯৫ সি.এি খসতয়ান
১৬৭, সি.এি প্লি নং-১৯০, ১৯১, সি.এি সমউটিশন খসতয়ান নং-২৫৮, সি.এি প্লি নং- ১৯০, ১৯১ িায়গার পসরমান ১৯.৮৪ জেসিটমল িসম ।
তফসিলঃ-৩) সিলা-চট্টগাম, থানা-পসিয়া, জি এল নং ০৯, জমৌিাঃ- চরফসরদ, আর এি খসতয়ান নং ৪১৩, ৭৩, ৩৯৩ আর এি প্লি নং ১১৮৮,
১১৯৭, ১১৮৬, ১২০০, ১২০১, ১২০৫, ১১৮১, ১১৯৪, ১১৮৪, ১১৮৭, ১১৮৫, ১১৯১, ১১৭৫, ১১৭৭, ১১৭৯,

সি.এি খসতয়ান ২৩২, ২৩৪, ২২৫,

সি.এি প্লি নং- ১২৮৪, ১৩০০, ১২৭৪, ১২৭৫, ১২৯৭, ১২৯৬, ১২৯৫, ১২৭৭, ১২৭৮, ১৩০৩, ১৩০৪, ১৩০৫, ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৩, ১২৮১, ১২৮৭,
১২৮৯, ১২৬০, ১২৫৯, ১২৭০, ১২৬৪, ১২৬৫, সি.এি সমউটিশন খসতয়ান নং- ১৩৪৯, সি.এি প্লি নং- ১২৭০, ১২৭১, ১২৮৪, িায়গার পসরমান
১৬.০০ জেসিটমল িসম ।
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wbjv‡gi kZ©vejx
AvMvgx ২২/০৬/২০২২ Bs weKvj 3.30 NwUKvi g‡a¨ BDbvB‡UW Kgvwk©qvj e¨vsK wjt,আটনায়ারা 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 ¯^iƒc BDbvB‡UW
Kgvwk©qvj e¨vsK wjt, চাতরী kvLvi AbyKz‡j `ic‡Îi mwnZ `vwLj Kwi‡Z nB‡e|
Abya© 10,00,000/- (`k j¶)UvKvi D×„Z `i M„nxZ nBevi cieZx© 30(wÎk) w`e‡mi g‡a¨, 10,00,000/- (`k j¶)UvKv
A‡c¶v AwaK Ges Abya© 50,00,000/-(cÂvk j¶) UvKvi D×„Z `i M„nxZ nBevi cieZx© 60(lvU) w`e‡mi g‡a¨,Ges
50,00,000/-(cÂvk j¶)UvKvi AwaK D×„Z `i M„nxZ nBevi cieZx© 90(beŸB) w`e‡mi g‡a¨ `i`vZv‡K mgy`q g~j¨
cwi‡kva Kwi‡Z nB‡e Zvnv Kwi‡Z e¨_© nB‡j Rvgvb‡Zi UvKv ev‡Rqvß nB‡e|cÖ_g m‡e©v”P `icÎ`vZvi RvgvbZ ev‡Rqvß
nB‡j e¨vsK KZ…c
© ÿ wØZxq m‡e©v”P `icÎ`vZv‡K m¤úwË µ‡q Avne&vb Kwi‡Z cvwi‡eb|
`vwLjK…Z `ic‡Î m¤úwËi cÖ¯ÍveK…Z gyj¨ A¯^vfvweKfv‡e Ach©vß ev Kg cÖZxqgvb nB‡j wbgœ¯^v¶iKvix D³ `i cÖ¯Íve AMÖvn¨
Kwi‡Z cvwi‡eb|
e¨vsK KZ©„cÿ mdj `i`vZvi AbyKz‡j wbjvgK…Z m¤úwË †iwRwóª `wjjgy‡j n¯ÍvšÍi Kwi‡eb|Z‡e `wjj †iwRwóª msµvšÍ hveZxq
LiP †hgbÑ†iwR‡óªkb wd, ó¨v¤ú wWDwU, wewea e¨qmn Ab¨vb¨ cÖ‡hvR¨ ïé cÖf„wZ Ges Dnvi Dci †Kvb miKvix, AvavmiKvix, ¯^vqZ¡kvwmZ cÖwZôv‡bi h_v- wmwU K‡cv©‡ikb/‡cŠimfv, Iqvmv, ‡Wmv/‡Wm‡Kv, M¨vm mieivnKvix cÖwZôvb, f‚wgKi
BZ¨v`x mn †h †Kvb cvIbv`v‡ii cvIbv ev `vex _vwK‡j Zvnv mdj `i`vZv‡KB enb Kwi‡Z nB‡e|
`icÎ Rgv †`Iqvi ci weµq cÖ¯ÍvweZ m¤úwËi AvKvi, cÖKvi, Ae¯’vb, ¯^Ë¡/¯^‡Ë¡i `wjj BZ¨v`x m¤ú‡K© †Kvb cÖKvi AvcwË
MÖnb‡hvM¨ nB‡e bv|
`ic‡Îi gva¨‡g wbjv‡g AskMÖn‡b B”QzK e¨w³MY we¯ÍvwiZ Z_¨ AeMZ nBevi Rb¨ wbgœ¯^v¶iKvixi Awd‡m †hvMv‡hvM Kwi‡Z
cvwi‡eb|
e¨vsK KZ©„c¶ †Kvb KviY `k©v‡bv e¨wZ‡i‡KB †h †Kvb `icÎ MÖnb ev mKj `icÎ evwZj Kwievi ¶gZv msi¶b Kwi‡eb|

e¨e¯’vcK, BDbvB‡UW Kgvwk©qvj e¨vsK wjt চাতরী kvLv|

