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জবজ্ঞজি 

িাং- ২৬.০৬.০০০০.০০১.২৮.০২৯.১৪/              তাজরখঃ ০২ জুলাই ২০১৬ জরঃ 

 

        এতদ্বারা সাংজিষ্ট সকদলর অবগজতর জন্য জািাদিা যাদে রয, রকাম্পাজি আইি ১৯৯৪-এর জবধািানুসাদর 

জিবজিত রকাম্পাজির জিদে বজণ মত জরটাি ম/বিদকর জববরণী প্রদোজিীে জফস প্রোিপূব মক জিজে মষ্ট সর্দের র্দে জর্া 

প্রোদির আইিগত বােবাধকতা রদেদ ঃ  

       

  ১। বিদকর জববরণীসমূহ: 

       

ক) Mortgage/বন্ধকের বববরণী (ফরর্-XVIII): বন্ধেী দবিি সম্পাদকের তাজরখ হদত ২১তর্ জেদির 

র্দে জিধ মাজরত জফস ব্াাংদক জর্া প্রোি পূব মক বিদকর জববরণী আর রজ এস জস-এর রকন্দ্রীে/জবভাগীে েিদরর 

এখজতোরাধীি সাংজিষ্ট কযাশ কাউন্টাদর হার্ ম কজি জর্া করদত হদব [ধারা ১৫৯ এবাং ৩৯১]। 

        

খ) Modification/িজরবজতমত বিদকর জববরণী (ফরম-XIX): িজরবজতমত বিকী েজলল সম্পােদির 

তাজরদখর হদত ২১তর্  জেদির র্দে জিধ মাজরত জফস ব্াাংদক জর্া প্রোি পূব মক বিদকর জববরণী আর রজ এস 

জস-এর রকন্দ্রীে/জবভাগীে েিদরর এখজতোরাধীি সাংজিষ্ট কযাশ কাউন্টাদর হার্ ম কজি জর্া করদত হদব [ধারা 

১৬৭]। 
        

 গ) Satisfaction Of Mortgage (ফরম-XXVIII): বিক ও চাদজমর োেদেিা 

িজরদশাধ/Satisfied-এর তাবরখ হকত ২১তম জেদির র্দে বিদকর োেদেিা িজরদশাদধর জববরণী আর রজ 

এস জস-এর রকন্দ্রীে/জবভাগীে েিদরর এখজতোরাধীি সাংজিষ্ট কযাশ কাউন্টাদর হার্ ম কজি জর্া করদত হদব 

[ধারা ১৭২ এবং ৩৯১]। 
       

      ২। রশোর বরাদ্দ সাংক্রান্ত জরটাি ম (ফরর্-XV): রশোর বরাদদ্দর তাজরখ হদত ৬০তর্  জেদির র্দে আর রজ 

এস জস-এর রকন্দ্রীে/জবভাগীে েিদরর এখজতোরাধীি সাংজিষ্ট  কযাশ কাউন্টাদর হার্ ম কজি জর্া করদত হদব [ধারা 

১৫১]। 
 

       ৩। রকাি রকাম্পাজি ক্রজর্ক িাং ১ ও ২-এ উদেজখত সর্েসীর্ার র্দে জরটাি মসমূহ ররজজস্ট্রার অব জদেন্ট স্টক 

রকাম্পাজিজ এন্ড ফার্ মস-এর সাংজিষ্ট েিদর োজখল করদত ব্র্ ম হদল রকাম্পাজি আইি ১৯৯৪-এর  ধারা ১৫১, ১৭১ ও 

১৭৩ এর জবধাি রর্াতাদবক র্হার্ান্য হাইদকাদট মর অনুদর্ােি গ্রহণ পূব মক আদেদশর কজিসহ জরটাি ম/বিদকর জববরণী 

জিবিদির জন্য োজখল করদত হদব।    

           

      ৪। রয রকাি জরটাি ম োজখদলর তাজরখ জহসাদব ররজজস্ট্রার অব জদেন্ট স্টক রকাম্পাজিজ এন্ড ফার্ মস এর 

কায মালদে কযাশ কাউন্টাদর হার্ ম কজি  জর্া প্রোদির তাজরখদকই জবদবজচত করা হদব। 
 

      ৫। রশোর বরাদ্দ/বন্ধেী দবিি সম্পাদকের তাজরখ হদত ক্রজর্ক িাং ১ ও ২-এ উদেজখত জরটাি মসমূহ জর্া 

প্রোদির সর্ে/জেি ধারাবাজহক ভাদব  গণিা করদত হদব।       

 

      

       কর্তমিক্ষ 
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