
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্াাংক র্লর্মটেড 
চাাঁদপরু শাখা, চাাঁদপরু। 

(অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২ ধারা ম াতাবেক) 
েন্দকী সম্পত্তি ত্তনলা  ত্তেক্রবের দরপত্র ত্তেজ্ঞত্তি  

 

এতদ্বারা সেথসাধারবনর অেগত্ততর জনয জানাবনা যাবে ময ইউত্তসত্তেএল চাাঁদপুর শাখা, ৩৭/৩৭, কুত্ত ল্লা 
মরাড, পাল োজার, চাাঁদপরু সদর, চাাঁদপুর এর ঋণগ্রহীতা ম সাসথ আত্ত ন মেডাসথ, স্বত্ত্বাধীকারী- জনাে 
ম াোঃ আে ুইউসুফ ত্ত ঠু, ত্তপতা- ম াোঃ হাজী চান ত্ত ো,  াতাোঃ রত্তহ া মেগ , ঠিকানা- ফাবতহা  ত্তিল, 
ওোরবলস োজার, োেরুহাট, চাাঁদপুর কততথ ক গতহীত ত্তনজ ও প্রত্ততষ্ঠাবনর নাব  ২(দইু) টি ঋবণর জা ানত 
ত্তহসাবে ত্তনম্ন তফত্তসল্ভুক্ত সম্পত্তিস হূ ও তদপুত্তরত্তিত িাপনাত্তদ মরত্তজত্তিকত ত েন্ধকী দত্তলল বূল েযাাংবকর ত্তনকট 
েন্ধক রাখা আবে এোং মরত্তজত্তিকত ত আ ব াক্তার দত্তলল বূল আদলবতর আবদশ োড়াই উহা ত্তেক্রবের ক্ষ তা 
েযাাংকবক প্রদান করা হবেবে। ঋণগ্রহীতা  িরুীপবত্রর শতথ  ম াতাবেক ঋণ পত্তরবশাধ না করাে ত্তেগত 
০৯.০৫.২০১৬ইাং তাত্তরখ পযথন্ত মখলাপী ঋণ োেদ েযাাংবকর পাওনা ম াট ১,৩৭,৯০,৬১৭.৮৫ টাকা(এক 
মকাটি সাইত্তত্রশ লক্ষ নব্বই হাজার েেশত সবতর টাকা পচাত্তশ পেশা  াত্র) সহ অনযানয আনসুাত্তিক খরচ ও 
আদােকালতক সুদ আদাবের ত্তনত্ত বি তফত্তসল্ভুক্ত সম্পত্তিস হূ ও তদপুত্তরত্তিত িাপনাত্তদ ত্তনলাব  ত্তেক্রবের জনয 
আগ্রহী মক্রতাবদর ত্তনকট হইবত ত্তনম্ন েত্তণথত শতথ াত্তদবত সাদা কাগবজ/পযাবড িােী ঠিকানাসহ পূণথাি ঠিকানা 
উবল্লখ পূেথক সীলব াহরকত ত দরপত্র আহোন করা যাইবতবে। আগা ী ১৫/০৬/২০১৬ ইাং তাত্তরখ ত্তেকাল 
৩.৩০ ঘটিকার  বধয ইউত্তসত্তেএল চাাঁদপুর শাখা, চাাঁদপুর এ রত্তক্ষত োবে সরাসত্তর অর্ো মরত্তজত্তিকত ত 
ডাকবযাবগ দরপত্র জ া ত্তদবত হইবে এোং ঐ ত্তদনই ত্তেকাল ৪.০০ ঘটিকার স ে দরপত্র দাতাবদর সা বন 
(যত্তদ মকহ উপত্তিত র্াবকন) দরপত্র মখালা হবে প্রবতযক দরপত্রদাতাবক উদ্ধতত দর এর ১০% এর স পত্তর ান 
টাকা জা ানত স্বরুপ, েযাাংক ড্রাফট ো মপ ওডথ াবরর  াধযব  ইউত্তসত্তেএল চাাঁদপুর শাখা, চাাঁদপুর এর 
অনকুুবল দরপবত্রর সত্তহত দাত্তখল কত্তরবত হইবে । তফত্তসল্ভূক্ত সম্পত্তির আাংত্তশক এর জনয দরপত্র গ্রহনবযাগয 
হইবে না।  

েন্ধকী সম্পত্তি স ূবহর তফত্তসল 

মজলা- চাাঁদপুর, র্ানা ও সাে-মরত্তজত্তি অত্তফস- চাাঁদপুর সদর, মজ. এল. ২৬নাং, তরপুরচন্ডী ম ৌজাত্তিত  
ত্তস.এস.- খত্ততোন নাং-১৮৭, ১৮৭(ক), ১৮৭(খ), এস.এ. খত্ততোন নাং-১৬১, ২৩৭, ২৩৮, খাত্তরজ 
খত্ততোন নাং-১৬০৫, ৮৬৭; ত্তস.এস ও এস.এ. দাগ নাং- ১৭৬২, ১৭৬৩, জত্ত র পত্তর ান-৭ (সাত) 
শতাাংশ এোং তদপুত্তরত্তিত ৪ (চার) তলা ভেন যাহার মচৌহদ্দী- উিবর- ম াোঃ জা াল ম াল্লা, দত্তক্ষবন-

হারুনরু রত্তশদ, পূবেথ মহাবসন েকাউল গাং এোং পত্তিব - মখাকন ত্ত ো গাং।  

  



ত্তনলা  শতথ ােলী 

(১) আগা ী ১৫/০৬/২০১৬ ইাং ত্তেকাল ৩.৩০ ঘটিকার  বধয ইউনাইবটড ক াত্তশথোল েযাাংক ত্তলোঃ চাাঁদপরু 
শাখাে রত্তক্ষত োবে সরাসত্তর অর্ো মরত্তজত্তিকত ত ডাকবযাবগ দরপত্র জ া ত্তদবত হইবে এোং ঐ ত্তদনই ৪.০০ 
ঘটিকার স ে দরপত্র দাতাবদর সা বন (যত্তদ মকহ উপত্তিত র্াবকন) দরপত্র মখালা হইবে। 

(২) প্রবতযক দরপত্রদাতাবক উদ্ধতত দর এর ১০% এর স পত্তর ান টাকা জা ানত স্বরুপ, েযাাংক ড্রাফট ো 
মপ-অডথ ার এর  াধযব  ইউনাইবটড ক াত্তশথোল েযাাংক ত্তলোঃ, চাাঁদপুর শাখার অনকুুবল দরপবত্রর সত্তহত দাত্তখল 
কত্তরবত হইবে। 

(৩) উদ্ধতত দর গতহীত হইোর পরেতী ৯০ (নব্বই) ত্তদেবসর  বধয প্রর্  সবেথাচ্চ দরদাতাবক স দুে  লূয 
পত্তরবশাধ কত্তরবত হইবে এোং তাহা কত্তরবত েযর্থ হইবল জা ানবতর টাকা োবজোি হইবে। প্রর্  সবেথাচ্চ 
দরপত্রদাতার জা ানত োবজোি হইবল েযাাংক কততথ পক্ষ ত্তদ্বতীে সবেথাচ্চ দরপত্রদাতাবক সম্পত্তি ক্রবে আহোা্ ন 
কত্তরবত পাত্তরবেন। 

(৪) দাত্তখলকত ত দরপবত্র সম্পত্তির প্রস্তােকত ত  লূয অস্বাভাত্তেকভাবে অপযথাি ো ক  প্রতীে ান হইবল 
ত্তনম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত দর প্রস্তাে অগ্রাহয কত্তরবত পাত্তরবেন। 

(৫) েযাাংক কততথ পক্ষ সফল দরদাতার অনকুুবল ত্তনলা কত ত সম্পত্তি মরত্তজত্তি দত্তলল বূল হস্তান্তর কত্তরবেন। তবে 
দত্তলল মরত্তজত্তি সাংক্রান্ত যােতীে খরচ ময ন-মরত্তজবেশন ত্তফ, ষ্ট্যাম্প ত্তডউটি, ত্তেত্তেধ েযেসহ অনযানয 
প্রবযাজয শুল্ক প্রভত ত্তত এোং উহার উপর মকান সরকারী, আধা-সরকারী। স্বােত্বশাত্তসত প্রত্ততষ্ঠাবনর যর্া- 
মপৌরসভা/ ইউত্তনেন পত্তরষদ, ওোসা, ত্তপ.ত্তড.ত্তে./পল্লী ত্তেদযুৎ, গযাস সরেরাহকারী প্রত্ততষ্ঠান, ভূত্ত কর 
ইতযাত্তদ সহ ময মকান পাওনাদাবরর পাওনা ো দােী র্াত্তকবল তাহা দরদাতাবকই েহন কত্তরবত হইবে। 

(৬) দরপত্র জ া মদওোর পর ত্তেক্রে প্রস্তাত্তেত সম্পত্তির আকার, প্রকার, অেিান, দখল, স্বত্ত্ব/স্ববত্ত্বর 
দত্তলল ইতযাদী সম্পবকথ  মকান প্রকার আপত্তি গ্রনবযাগয হইবে না। 

(৭) দরপবত্রর  াধযব  ত্তনলাব  অাংশগ্রহবন ইেকু েযত্তক্তগণবক ত্তেস্তাত্তরত তর্য অেগত হইোর জনয 
ত্তনম্নস্বাক্ষরকারীর অত্তফবস মযাগাবযাগ কত্তরবত পাত্তরবেন। 

(৮) েযাাংক পততথ পক্ষ মকান কারন দশথাবনা েযত্ততবরবকই ময মকান দরপত্র ো সকল দরপত্র গ্রহণ ো েত্ততল 

কত্তরোর ক্ষ তা সাংরক্ষন কত্তরবেন। 

      েযেিাপক, ইউনাইবটড ক াত্তশথোল েযাাংক ত্তলোঃ, চাাঁদপুর 
শাখা, চাাঁদপরু। 


