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স্মারক িাং ০৫.৩০.৩৯০৭.০০১.০৬.০০১.১6-                                                                                                               তানরখ: 31-01-২০১8 নি. 

হাট-বাজার ইজারা নবজ্ঞনি 

 

 

 এতদ্ধারা সব ব সাধারদণর অবগনতর জন্য জািাদিা র্াদে যর্, জামালপুর যজলার বকশীগঞ্জ উপদজলাধীি  নবনিন্ন হাট-বাজার আগামী  ০১ ববশাখ হদত ৩০ বৈত্র ১৪২5 

e½v‡ãi Rb¨ ১ (এক) বছর যময়াদে নিম্ন বনণ বত শতব সাদপদে সম্পূণ ব অস্থায়ী িাদব ইজারা প্রোি Kiv n‡e| GgZve¯’vq প্রকৃত ইজারা`viM‡Yi নিকট হইদত নিদম্নাক্ত "ছক" 

যমাতাদবক (নিজস্ব) নসল যমাহরকৃত নসলগালা যুক্ত খাদম েরপত্র আহবাি করা র্াদে । 

বকশীগঞ্জ উপদজলার হাট-বাজাদরর তানলকা: 

 

ক্রনমক িাং হাট-বাজাদরর িাম ইউনপ'র িাম সরকানর মূল্য েরপদত্রর মূল্য(অদিরৎদর্াগ্য) 

০১ সূর্য্বিগর হাট-বাজার বকশীগঞ্জ 61,36,364/- 13,000/- 

০২ বাট্রাদজাড় িতুি হাট-বাজার বাট্টাদজাড় 3,90,349/- 1,400/- 

০৩ বাট্রাদজাড় নজন্নাহ বাজার বাট্টাদজাড় 17,362/- 500/- 

০৪ সারমারা হাট-বাজার বগারৈর 4,48,562/- 1,600/- 

০৫ ধানুয়া কামালপুর হাট-বাজার  ধানুয়া কামালপুর 1,30,000/- 1,000/- 

০৬ জব্বারগঞ্জ হাট-বাজার যমরুরৈর 2,75,000/- 1,200/- 

০৭ নিলনেয়া হাট-বাজার নিলানেয়া 1,15,900/- 1,000/- 

০৮ লাউৈাপড়া  হাট-বাজার ধানুয়া কামালপুর 24,323/- 500/- 

০৯ োদসর হাট-বাজার সাধুরপাড়া 25,600/- 500/- 

১০ যেরুর নবল আর্চ্বাকানি সাধুরপাড়া 10,724/- 500/- 

 

নববরণ েরপত্র নবক্রদয়র যশষ তানরখ েরপত্র োনখদলর তানরখ ও 

সময় 

েরপত্র বাক্স যখালার তানরখ, 

সময় I স্থাি 

েরপত্র নবক্রদয়র স্থাি েরপত্র োনখদলর স্থাি মন্তব্য 

১ম বার 13-০2-২০১8 নি. তানরখ 

যরাজ g½jevi অনিস 

ৈলাকালীি পর্ বন্ত 

১৪-০২-২০১8 নি. ZvwiL 

যরাজ বুধevi যবলা ২.০০ 

ঘটিকা পর্ বন্ত 

14-০2-২০১৮ নি. ZvwiL যরাজ 

বুধevi যবলা ৩.০০ ঘটিকায় 

েরপত্রোতাদের উপনস্থনতদত (র্নে 

যকD উপনস্থত থাদকি) যখালা হদব। 

(১)  যজলা প্রশাসদকর    

      কার্ বালয়, জামালপুর। 

(২)  উপদজলা নিব বাহী  

      অনিসাদরর কার্ বালয়,  

      বকশীগঞ্জ, জামালপুর। 

(৩)  উপদজলা ভূনম  

       অনিস,  বকশীগঞ্জ  

       জামালপুর। 

(৪)  অনিসার ইিৈাজব  

      বকশীগঞ্জ থািা,   

      বকশীগঞ্জ, জামালপুর|   

(৫)  যসািালী ব্যাাংক   

      বকশীগঞ্জ শাখা,   

       জামালপুর| 

(১) যজলা প্রশাসদকর  

     কার্ বালয়,  

     জামালপুর। 

(২) উপদজলা নিব বাহী  

      অনিসাদরর  

      কার্ বালয়,    

      বকশীগঞ্জ,    

      জামালপুর। 

(৩)  উপদজলা    

       ভূনম অনিস     

       বকশীগঞ্জ,    

       জামালপুর। 

 

উনিনখত 

তানরখ 

অনুর্ায়ী 

পর্ বায় ক্রদম 

েরপত্র 

আহবাি 

অব্যাহত 

থাকদব। 

তদব যর্ 

যকাি বার 

েরপত্র 

অনুদমানেত 

হদল পরবতী 

েরপত্র 

সাংক্রান্ত 

সকল 

কার্ বক্রম 

স্থনগত বদল 

গণ্য হদব। 

২য় বার 27-০2-২০১7 নি. তানরখ 

যরাজ g½jevi অনিস 

ৈলাকালীি পর্ বন্ত 

28-০2-২০১৮ নি. ZvwiL 

যরাজ বুধevi  যবলা  

২.০০ ঘটিকা পর্ বন্ত 

28-০2-২০১৮ নি. ZvwiL যরাজ 

বুধevi যবলা ৩.০০ ঘটিকায় 

েরপত্রোতাদের উপনস্থনতদত (র্নে 

যকD উপনস্থত থাদকি) যখালা হদব। 

৩য় বার 06-০৩-২০১৮ নি. তানরখ 

যরাজ g½jevi অনিস 

ৈলাকালীি পর্ বন্ত 

07-০৩-২০১৮ নি. ZvwiL 

যরাজ বুধevi  যবলা 

 ২.০০ ঘটিকা পর্ বন্ত 

07-০৩-২০১৮ নি. ZvwiL যরাজ 

বুধevi  যবলা ৩.০০ ঘটিকায় 

েরপত্রোতাদের উপনস্থনতদত (র্নে 

যকD উপনস্থত থাদকি) যখালা হদব। 

4_© evi 13-০3-২০১৮ নি. তানরখ 

যরাজ g½jevi অনিস 

ৈলাকালীি পর্ বন্ত 

14-০3-২০১৮ নি. ZvwiL 

যরাজ বুধevi  যবলা ২.০০ 

ঘটিকা পর্ বন্ত 

14-০3-২০১৮ নি. ZvwiL যরাজ 

বুধevi  যবলা ৩.০০ ঘটিকায় 

েরপত্রোতাদের উপনস্থনতদত (র্নে 

যকD উপনস্থত থাদকি) যখালা হদব। 

5g evi 20-০3-২০১৮ নি. তানরখ 

যরাজ g½jevi অনিস 

ৈলাকালীি পর্ বন্ত 

21-০3-২০১৮ নি. ZvwiL 

যরাজ বুধevi  যবলা  

২.০০ ঘটিকা পর্ বন্ত 

21-০3-২০১৮ নি. ZvwiL যরাজ 

ম½jevi  যবলা ৩.০০ ঘটিকায় 

েরপত্রোতাদের উপনস্থনতদত (র্নে 

যকD উপনস্থত থাদকি) যখালা হদব। 

 

 

 

 েরপত্রোতাদক উদ্ধৃত মূদল্যর ৩০%(শতকরা নত্রশ িাগ) অথ ব ব্যাাংক হদত ব্যাাংক ড্রািট/দপ-অোর এর মাধ্যদম উপদজলা নিব বাহী অনিসার, বকশীগঞ্জ বরাবর জমা নেদত 

হদব। অন্যথায় েরপত্র বানতল বদল গণ্য হদব। উক্ত টাকা হদত ২৫% অথ ব ইজারা মূদল্যর সাদথ সমন্বয় করা হদব এবাং বাকী ৫% অথ ব জামািত নহদসদব সাংরনেত থাকদব। ইজারা 

গ্রনহতা নিয়নমত হাট-বাজার পনরষ্কার পনরেন্নতার ব্যবস্থা গ্রহণ িা করদল বা যকাি েনত সাধি করদল উক্ত জামািত হদত তা নমটাদিা হদব। eQi সমাপিাদন্ত অব্যবহৃত  টাকা 

জমাকারীর বরাবর যিরZ যেয়া হদব। েরপত্র অনুদমানেত 03(নতি) কার্ বনেবদসর মদধ্য অনুদমানেত েরোতাদক জািাদিা হদব। গৃহxত েরপত্রোতা অবনহত হওয়ার ০৭ (সাত) 

কার্ বনেবদসর মদধ্য ইজারার অবনশষ্ট ৭৫% অথ ব জাতীয় রাজস্ব যবাদে বর ১৫% িযাট ও ৫% আয়কর জমা নেদত হদব। অন্যথায়  তার েরপত্র বানতল বদল গণ্য হদব ও জামািত 

বাদজয়াি হদব। েরপত্র োনখদলর নেি যকাি প্রকার েরপত্র নবক্রয় হদব িা। উদিখ্য, প্রথম বাদর ইজারা মূল্য সদন্তাষজিক িা হদল পর্ বায়ক্রদম যটন্ডাদরর সদন্তাষজিক ের িা পাওয়া পর্ বন্ত 

উনিনখত নেি তানরখসমূদহ ইজারা কার্ বক্রম  পনরৈানলত হদব। এ নবজ্ঞনির নবস্তানরত তথ্য উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয়, বকশীগঞ্জ, জামালপুর হদত অনিস ৈলাকালীি জািা 

র্াদব। 

 কর্তবপে যকাি কারণ েশ বাদিা ব্যনতদরদক যর্ যকাি েরপত্র  বানতল করার েমতা সাংরেণ কদরি। 

 

 

             

স্বােনরত  

(†gv: Avey nvmvb wmwÏK ) 

Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi 

eKkxMÄ, Rvgvjcyi 

যিাি : ০৯৮২২-৫৬০01                                                                                

ই-যমইল-unobakshiganj@mopa.gov.bd 

 

 

 

 



স্মারক িাং : ০৫.৩০.৩৯০৭.০০১.০৬.০০১.১৫-                                                                                                                                  তানরখ: ৩১-০১-২০১8 নি. 

 

                                                                                                                                                                               

        অনুনলনপ সেয় অবগনত ও প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য যপ্ররণ করা nÕj: 

১। সনৈব, স্থািীয় সরকার পিী উন্নয়ি ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থািীয় সরকার নবিাগ, বাাংলাদেশ সনৈবালয়, ঢাকা।  

২। যজলা প্রশাসক, জামালপুর।  

৩। পুনলশ সুপার, জামালপুর।  

৪। উপ-পনরৈালক, স্থািীয় সরকার জামালপুর, তাঁর eivei ......................wU `icÎ  নসনেউল নবক্রয়সহ েরপত্র বাক্স সাংরেদণর জন্য ‡cÖiY করা nÕj|  

৫। অনতনরক্ত যজলা প্রশাসক(রাজস্ব), জামালপুর। 

৬। যৈয়ারম্যাি, উপদজলা পনরষে বকশীগঞ্জ, জামালপুর। 

৭। উপদজলা নিব বাহী অনিসার, ----------------------------------------(সকল), জামালপুর। 

৮। সহকারী কনমশিার (ভূনম), বকশীগঞ্জ, জামালপুর | Zvi eivei...........................wU `icÎ  নসনেউল নবক্রয়সহ েরপত্র বাক্স সাংরেদণর জন্য ‡cÖiY করা nÕj|  

৯। যপৌর প্রশাসক, বকশীগঞ্জ।  

10|------------------------------Kg©KZ©v, eKkxMÄ, m`m¨/m`m¨ mwPe `icÎ  g~j¨vqb KwgwU eKkxMÄ | Zv‡K `icÎ †Lvjvi mgq  Dcw¯’Z _vKvi Rb¨ Aby‡iva Kiv  

nÕj|  

১1। অনিসার ইি-ৈাজব, বকশীগঞ্জ থািা, বকশীগঞ্জ  Zvi eivei.....................wU `icÎ ‡cÖiY Kiv n‡jv Ges `icÎ `vwLj Ges †Lvjvi mgq cÖ‡qvRbxq msL¨K cywjk †dvm©  

†cÖiY    

     Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv nÕj|  

১2। যৈয়ারম্যাি, -----------------------------------(সকল ) ইউনিয়ি পনরষে, বকশীগঞ্জ, জামালপুর।  

১3। ব্যবস্থাপক , যসািালী ব্যাাংক নল: বকশীগঞ্জ শাখা, বকশীগঞ্জ| তাঁর বরাবদর -------------------টি েরপত্র নসনেউল নবক্রদয়র জন্য যপ্ররণ করা nÕj|  

১4। ইউনিয়ি ভূনম সহকারী কম বকতবা, ----------------------------------------ইউনিয়ি ভূনম অনিস, বকশীগঞ্জ। তাদক weÁvbcbwU Kgc‡¶ 03 (wZb)w`b Zvi Awd‡mi 

আIZvaxb হাট- 

     বাজাদর gvBK‡hv‡M e¨vcK প্রৈাদরর জন্য  অনুদরাধ করা nÕj এবাং প্রৈাদরর প্রনতদবেি েরপত্র োনখদলর ০৩ (নতি) কার্ ব নেবস পূদব ব নিম্নস্বােরকারীর কার্ বালদয় োনখল করার 

জন্য    

     অনুদরাধ করা nÕj| 

১5। জিাব -------------------------------------------------ইজারাোর, --------------------------------হাট-বাজার, বকশীগঞ্জ।  

16| m¤úv`K, ˆ`wbK যুগান্তর I ‰`wbK AvR‡Ki Rvgvjcyi Zvi cwÎKvq ¯^íZg (dª›U-10) cwim‡i AvMvgx 09-02-2018 wLª.Zvwi‡Li g‡a¨ GKw`b cÖKvk K‡i cwÎKvi 

03  

     (wZb) Kwc wbgœ¯^v¶iKvixi Kvh©vj‡q `vwLj Kivi Rb¨ ejv n‡jv| 

১7। যিাটিশ যবাে ব।  
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