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বালুমহাল ইজারা েরপত্র ববজ্ঞবি 
 

 

স্মারক নাং-৩১.৪৫.৩৯০০.০১৩.১৩.০১১.০৯-৫০১                                                                     তাবরখঃ-       ০৩/০৫/২০২০ বরঃ 

                এতদ্বারা সব যসাধারণদক জানাদনা র্াদে জর্, জামালপুর জজলার বনম্নববণ যত বালুমহাল জর্ অবস্থায় আদে, জস অবস্থায় বাাংলা ১৪২৭ সাদলর ১লা 

ববশাখ হদত ৩০জশ বৈত্র পর্ যন্ত ০১ (এক) বের জময়াদে ইজারা প্রোদনর বনবমদে আগ্রহী তাবলকাভূক্ত ব্যবক্ত/প্রবতষ্ঠাদনর বনকট হদত বনধ যাবরত আদবেন ফরদম 

েরখাস্ত আহবান করা র্াদে। ‘বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০’ ও ‘বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বববধমালা, ২০১১’ এর আদলাদক তাবলকাভুক্ত 

ইজারাোরগণ (বালুমহাল) প্রকাদে েরপদত্রর মাধ্যদম ইজারা জটন্ডাদর অাংশ গ্রহণ করদত পারদব, প্রবতটি েরপত্র/আদবেন ফরম ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা 

নগে মূদে (অদফরতদর্াগ্য) েরপত্র োবখদলর পূব যবেন পর্ যন্ত অবফস ৈলাকালীন সমদয় রাজস্ব শাখা, জামালপুর কাদলক্টদরট জেদক সাংগ্রহ করা র্াদব। ১ম বার 

প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক ববধ েরপত্র/আদবেনপত্র না পাওয়া জগদল ২য় হদত ৩য় বার ববণ যত তাবরখ ও সময় অনুর্ায়ী েরপদত্রর ববজ্ঞবি পর্ যায়ক্রদম কার্ যকর 

োকদব। এ সাংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্যাবে প্রদতেহ অবফস ৈলাকালীন সমদয় এ কার্ যালদয়র রাজস্ব শাখা হদত জানা র্াদব এবাং এ সাংক্রান্ত শতযাবলী আদবেদনর 

সবহত সরবরাহ করা হদব।  

েরপত্র/আদবেন ফরম  বববক্র ও গ্রহদণর সময়সূবৈঃ 

পর্ যায় েরপত্র ফরম  ববক্রদয়র 

তাবরখ 

েরপত্র ফরম গ্রহদণর 

জশষ তাবরখ  

ও  

সময় 

েরপত্র ফরম 

জখালার তাবরখ  

ও  

সময় 

েরপত্র ফরম  প্রাবির  

স্থান 

েরপত্র ফরম  োবখদলর  

স্থান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ম পর্ যায় ০৭/০৫/২০২০ বরঃ হদত  

১৩/০৫/২০২০ বরঃ পর্ যন্ত 

১৪/০৫/২০২০ বরঃ 

দুপুর ১:০০ টা পর্ যন্ত 

১৪/০৫/২০২০ বরঃ 

ববকাল ৩:০০ টা 

ববভাগীয় কবমশনাদরর 

কার্ যালয়, ময়মনবসাংহ 

ববভাগ, ময়মনবসাংহ,জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, রাজস্ব 

শাখা, জামালপুর  ও 

উপদজলা বনব যাহী 

অবফসাদরর কার্ যালর্, 

জামালপুর সের, 

ইসলামপুর, জামালপুর। 

ববভাগীয় কবমশনাদরর 

কার্ যালয়, ময়মনবসাংহ  

ববভাগ, ময়মনবসাংহ,                       

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

রাজস্ব শাখা, জামালপুর ও 

উপদজলা বনব যাহী 

অবফসাদরর কার্ যালর্, 

জামালপুর সের, 

ইসলামপুর, জামালপুর। 

২য় পর্ যায়  ২৭/০৫/২০২০ বরঃ হদত    

০২/০৬/২০২০ বরঃ পর্ যন্ত 

০৩/০৬/২০২০ বরঃ 

দুপুর ১:০০ টা পর্ যন্ত 

০৩/০৬/২০২০ বরঃ 

ববকাল ৩:০০ টা 

ঐ ঐ 

৩য় পর্ যায় ১৪/০৬/২০২০ বরঃ হদত     

২১/০৬/২০২০ বরঃ পর্ যন্ত 

২২/০৬/২০২০ 

দুপুর ১:০০ টা পর্ যন্ত 

২২/০৬/২০২০ বরঃ 

ববকাল ৩:০০ টা 

ঐ ঐ 

 

ববজ্ঞবিকৃত বালুমহাদলর তাবলকাঃ  

ক্রবমক 

নাং 

উপদজলার নাম বালুমহাদলর নাম বালুমহাদলর আয়তন 

(একদর) 

সম্ভাব্য সরকাবর 

মূে 

প্রস্তাববত ইজারার জময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১। জামালপুর সের রবশেপুর,ৈন্দ্রা 

বালুমহাল 

৪৯.৩০০০ 

 

৫০,০০০/- ১৪২৭ সাদলর ১লা ববশাখ হদত ৩০জশ 

বৈত্র  ১৪২৭ সাদলর বাাংলা পর্ যন্ত। 

 

০২। ইসলামপুর জগায়াবলনীরৈর 

বালুমহাল 

৩৫.৪২০০ ৩,২০,০০০/- ১৪২৭ সাদলর ১লা ববশাখ হদত ৩০জশ 

বৈত্র  ১৪২৭ সাদলর বাাংলা পর্ যন্ত। 

 

 

http://www.jamalpur.gov.bd/


েরপদত্রর শতযাববলঃ 

০১। বতযমান প্রৈবলত সরকাবর ‘বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বববধমালা,২০১১’ এর আদলাদক আদবেনপত্র গ্রহণ পূব যক কর্তযপদের অনুদমােন স্বাদপদে 

বালুমহাল সমূহ ইজারা প্রোন করা হদব। 

০২। আদবেনকারীর সদ্যদতালা ৩(বতন) কবপ সতোবয়ত েবব  এবাং জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় হদত প্রেে তাবলকাভূবক্তর সনদের সতোবয়ত কবপ 

আদবেনপদত্রর সাদে োবখল করদত হদব। 

০৩। বালুমহাল ইজারার জময়াে ১লা ববশাখ ১৪২৭ হদত ৩০জশ বৈত্র ১৪২৭ বাাংলা সাল পর্ যন্ত কার্ যকর হদব। আদবেন অনুদমােন প্রাবির ববলম্ব হদলও এ 

ববলদম্বর কারদণ জকান সময় ববধ যত হদব না। ইজারার জময়াে  ১লা ববশাখ হদত কার্ যকর হদব। 

০৪। প্রবতটি েরপদত্রর উবিবখত মূদের ২৫% হাদর জামানত বহদসদব জর্ জকান বসবিউল ব্যাাংক জেদক ব্যাাংক ড্রাফট/জপ-অি যার জজলা প্রশাসক, 

জামালপুর এর অনুকুদল আদবেদনর সবহত োবখল করদত হদব। 

০৫। গৃহীত বালুমহাদলর ইজারা মূদের উপর বভবেকদর অবতবরক্ত ৫% হাদর আয়কর ও ১৫% হাদর মূেসাংদর্াজন কর (ভোট) এবাং গৃহীত মূদের 

সাকূে টাকা িাক গ্রহদণর ০৭(সাত) কার্ য বেবদসর মদধ্য পবরদশাধ করদত হদব। অন্যোয় ইদতাপূদব য জমাকৃত টাকা বাদয়জাি হদয় র্াদব এবাং 

বালুমহাল পুনঃ ইজারা/বদদাবদস্তর ব্যবস্থা জনয়া হদব। 

০৬। বালুমহালটি বদদাবস্ত পাওয়ার ০৭(সাত) কার্ য বেবদসর মদধ্য সাকুে অে য (ইজারা মূে, আয়কর ও মূেসাংদর্াজন কর ভোটসহ) পবরদশাধ কদর 

বনজ োবয়দে ৩০০/- (বতনশত) টাকার নন-জুবিবশয়াল ষ্ট্োদে ইজারা চুবক্ত সোেন কদর বালুমহাল এর েখল বুদে বনদত হদব। 

০৭। বালুমহালটি জর্খাদন জর্ অবস্থায় রদয়দে জস অবস্থায়ই ইজারা জেয়া হদব। ইজারা প্রোদনর পর এ ববষদয় জকান ওজর আপবে গ্রহণদর্াগ্য হদব না। 

০৮। কাটাকাটি/ঘষামাজা বা অষ্পষ্ট্ েরপত্র/আদবেনপত্র গ্রহণদর্াগ্য নদহ। েরপত্র বসবিউদলর প্রবত পাতায় েরপত্র োতার স্বাের োকদত হদব। েরপদত্র 

জেয় মূে অাংদক ও কোয় বলখদত হদব এবাং বসলদমাহরকৃত খাদম প্রবতটি বালুমহাদলর জন্য পৃেক পৃেকভাদব আদবেন ফরম োবখল করদত হদব। 

খাদমর উপর বালুমহাদলর নাম সুষ্পষ্ট্ভাদব বলখদত হদব। 

০৯। ইজারা অনুদমােদনর জেদত্র অনুদমােনকারী কর্তযপদের বসদ্ধান্ত চুড়ান্ত বদল গন্য হদব। এ ব্যাপাদর জকান আপবে গ্রহণ করা হদব না। 

১০। বালুমহাল ইজারা জময়াে ৈলাকালীন আোলদতর স্থবগতাদেশ/বস্থতাবস্থা/বনদষধাজ্ঞা বলবদতর কারদণ ইজারা গ্রহীতা েবতগ্রস্থ হদল তার জকান 

প্রকার েবতপূরণ োবব করা র্াদব না। 

১১। ইজারাপ্রাি বালুমহাল জকান অবস্থাদতই আাংবশক বা সম্পূন যভাদব কাদরা বনকট সাব-লীজ বা হস্তান্তর করা র্াদব না। এরুপ করদল ইজারা 

বাবতলদর্াগ্য হদব। 

১২। ববজ্ঞবিদত প্রকাবশত ইজারার জন্য প্রস্তাববত এলাকার (আয়তন) বাইদর বালু উদোলন করা র্াদব না। জকান অবস্থাদতই বালু ব্যতীত অন্য বকছু 

উদোলন করা র্াদব না। 

১৩। বালুমহাল ইজারা সাংক্রান্ত ববষদয় সরকাবর সকল নীবতমালা প্রদর্াজে হদব এবাং ইজারাোর তা জমদন ৈলদত বাধ্য োকদবন। 

১৪। ভুল/বমথ্যা তথ্য সাংববলত এবাং অসম্পূন য েরখাস্ত বাবতল বদল গণ্য হদব। 

১৫। অকৃতকার্ য েরপত্র োতার োবখলীয় জামানদতর ব্যাাংক ড্রাফট/জপ-অি যার জজলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কবমটির বসদ্ধাদন্তর পর জফরত জেয়া হদব। 

১৬। উপদরাক্ত শতযাবলীর জর্দকান এক বা একাবধক শদতযর ব্যতেয় ঘটদল ইজারা বাবতল বদল গণ্য হদব এবাং সরকাবর সেবে েবতসাধন করদল 

েবতপূরণ আোয়সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। জর্ জকান শতয ভঙ্গ করদল জামানত বাদজয়ািসহ ইজারা বাবতলদর্াগ্য হদব। 

১৭। জকান প্রকার কারণ েশ যাদনা ব্যবতদরদক কর্তযপে জর্ জকান/সকল েরপত্র গ্রহণ বা বাবতল করার েমতা রাদখন। 

 

 

 

 
(জমাহাম্মে এনামুল হক) 
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