গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়
মলা হ, জামাল র
ারক নং-০৫.০০.৩৯৬১.৪৫৫.৩২.০৩২.১৬-১২৪

তািরখঃ 1৭ ফ য়াির ২০১9
হাট-বাজার ইজারা িব ি

এত ারা সব সাধারেণর অবগিতর জ জানােনা যাে য, জামাল র জলার মলা হ উপেজলাধীন িবিভ হাট-বাজার আগামী ০১ বশাখ
হেত ৩০ চ ১৪২6 বাংলা সেনর 0১ (এক) বছর ময়ােদ শতসােপে স ণ অ ায়ীভােব ইজারা দােনর িনিম
ত ইজারা বসায়ীেদর িনকট
হইেত িনে া "ছক" মাতােবক (িনজ ) সীল মাহর ত সীলগালা খােম দরপ আহবান করা যাে ।

িমক নং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩

িববরণ

হাট-বাজােরর নাম
র ঠ বাজার
আমবাড়ীয়া বাজার
টনকী বাজার
মাহ দ র বাজার
নলিছয়া বাজার
গািব গ বাজার
চরপিলশা বাজার
ভাবকী বাজার
িশহাটা বাজার
লেকাচা বাজার
বলৈতল বাজার
তা কপাড়া বাজার
ঝাউগড়া বাজার

দরপ িব েয়র
শষ তািরখ
04-০৩-২০১9
ি . তািরখ রাজ
সামবার অিফস
চলাকালীন সময়
পয

দরপ দািখেলর
তািরখ ও সময়
0৫-০৩-২০১9
ি .
রাজ
ম লবার বলা
০১.০০ ঘ কা
পয

২য়
বার

১১-০৩-২০১৯
ি . তািরখ রাজ
সামবার অিফস
চলাকালীন সময়
পয

১২-০৩-২০১৯
ি .
রাজ
ম লবার বলা
০১.০০ ঘ কা
পয

৩য়
বার

১৮-০৩-২০১৯
ি . তািরখ রাজ
সামবার অিফস
চলাকালীন সময়
পয

১৯-০৩-২০১৯
ি .
রাজ
ম লবার বলা
০১.০০ ঘ কা
পয

১ম
বার

মলা হ উপেজলার িবিভ হাট-বাজােরর তািলকা:
ইউিপ'র নাম
সরকারী
র ঠ
র ঠ
িলয়া
মাহ দ র
মাহ দ র
নয়ানগর
চরবািনপা িরয়া
চরবািনপা িরয়া
চরবািনপা িরয়া
লেকাচা
ঘােষরপাড়া
ঘােষরপাড়া
ঝাউগড়া

দরপ বা খালার
তািরখ,সময় ান
05-০৩-২০১9ি . রাজ
ম লবার বলা ০২.০০
ঘ কায় দরপ দাতােদর
উপি িতেত (যিদ কহ
উপি ত থােকন) খালা
হেব।
১২-০৩-২০১৯ ি . রাজ
ম লবার বলা ০২.০০
ঘ কায় দরপ দাতােদর
উপি িতেত (যিদ কহ
উপি ত থােকন) খালা
হেব।
১৯-০৩-২০১৯ ি . রাজ
ম লবার বলা ০২.০০
ঘ কায় দরপ দাতােদর
উপি িতেত (যিদ কহ
উপি ত থােকন) খালা
হেব।

২,৩৬,৯১০/১৩,২৫০/২৭,৯৪২/২৯,২৭,৮৯৭/৪,১৮১/১,১৫৯/২৩,৬৩৮/১২,২৬১/৫৭৬/১,০০৩/১,১০,১০৬/৫,৬৩২/৩৯,৯১২/-

দরপ িব েয়র ান

দরপে র
(অেফরৎেযা )
১,২০০/৫০০/৫০০/৬,৬০০/৫০০/৫০০/৫০০/৫০০/৫০০/৫০০/১,০০০/৫০০/৫০০/-

দরপ দািখেলর ান

ম

(১) জলা
শাসেকর (১) জলা শাসেকর উি িখত
কাযালয়, জামাল র।
কাযালয়, জামাল র। তািরখ
অ যায়ী
(২) উপেজলা িনবাহী (২) উপেজলা িনবাহী পযা েম
অিফসােরর
কাযালয়, অিফসােরর কাযালয়, দরপ
মলা হ, জামাল র।
মলা হ, জামাল র। আহবান
অ াহত
(৩) উপেজলা িম অিফস, (৩) ) উপেজলা িম থাকেব।
মলা হ, জামাল র।
অিফস,
মলা হ, তেব
য
জামাল র।
কান বার
(৪) অিফসার ইনচাজ,
দরপ
মলা হ থানা, মলা হ,
অ েমািদত
জামাল র।
হেল পরবত
দরপ
(৫)
সানালী
াংক
সং া
মলা হ শাখা, জামাল র
সকল
কায ম
িগত বেল
গ হেব।

১৪২৬ বাংলা সেনর হাট-বাজার ইজারার শতাবলী
০১
০২

০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭

বাংলা ১৪২৬ সেনর ১লা বশাখ হেত ১৪২৬ সেনর ৩০ শ চ 0১ (এক) বৎসর ময়াদ কােলর জ হাট- বাজার ইজারা দওয়া হেব।
দরপ দাতােক দরপে র সিহত দরপে উে িখত দেরর ৩০% (শতকরা ি শ ভাগ) অথ জামানত িহেসেব য কান তফিসলী াংক হেত
াংক াফট/ প-অডার এর মা েম উপেজলা িনবাহী অিফসার, মলা হ, জামাল র অ েল জমা িদেত হেব। অ থায় দরপ সরাসির বািতল
বেল গ হেব। উ টাকা হেত ২৫% অথ ইজারা ে ার সােথ সম য় করা হেব এবং বাকী ৫% অথ জামানত িহেসেব সংরি ত থাকেব।
ইজারা হীতা িনয়িমত হাট-বাজার িনজ খরেচ পির ার না করেল অথবা অ কান িত সাধন করেল উ জামানত হেত তাহা িমটােনা হেব।
বৎসর সমাপনাে অ ব ত টাকা জমাকারীর বরাবর ত াপণ করা হেব।
যার দরপ হীত হেব দরপ সংবাদ অবিহত হওয়ার ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মে দরপে উে িখত দেরর অবিশ ৭৫% (শতকরা ৭৫ ভাগ)
অথ মাট দািখল ত দেরর উপর অিতির ৫% আয়কর এবং ১৫% ভ াট অব ই একই সংেগ পিরেশাধ করেত হেব, অ থায় বাজােরর জ
জমা ত জামানত বােজয়া বক নরায় ইজারা কায ম হণ করা হেব।
া দরপে র সে া দর হণ করা হেব এবং উ অংক যিদ সংি হাট-বাজােরর সরকাির ে র কম হয় তাহেল ণরায় দরপ আ ান
করা হেব।
এক হাট-বাজােরর য় ত দরপ অ হাট-বাজােরর জ দরপ িহেসেব বহার করা যােব না। দরপ হেণর িদন কান দরপ িসিডউল
িব য় করা হেব না। এক দফার জ িব য় ত দরপ অ দফায় আহবান ত হাট-বাজােরর দরপ িহসােব বহার করা যাইেব না।
খােমর উপর দরপ দাতার নাম, কানা ও বাজােরর নাম
ভােব উে খ করেত হেব।
সরকার অ েমািদত টাল আদােয়র হার মাতােবক টাল আদায় করেত হেব। িবনা রিশেদ টাল আদায় করা যােব না। ইজারাদার িনজ খরেচ
বাজাের মান একািদক ােন টালচাট দশেনর ব া করেবন।
েত ক বাজােরর জ থক থক সীলেমাহর ত খােম দরপ দািখল করেত হেব। দরপ দাতােক দরপে র িত ায় া র করেত হেব।
ইজারাদার কান েমই হাট-বাজার অে র িনকট সাব-িলজ িদেত পারেবন না।
ইজারার সম অথ (ভ াট, আয়করসহ) পিরেশােধর 03 (িতন) কাযিদবেসর মে ৩০০/- (িতনশত টাকা মা ) নন- িডিসয়াল াে
ইজারাদার ক ক ইজারা ি স াদন করেত হেব।
ই বা তেতািধক দরপ দাতার দর সে া বা একই হেল ক পে র িস া ই ড়া বেল গ হেব।
ইজারাদার িনজ খরেচ হাট-বাজার পির ার -পির রাখেবন।
ইজারাদার িনজ খরেচ এক পিরদশন রিজ ার সংর ণ করেবন।
কান কার ঘষা-মাজা, কাটাকা , লখার উপর লখা দরপ হণেযা হেব না।
িনধািরত ক প ক ক হাট-বাজার ইজারা অ েমািদত না হেল ইজারা বািতল বিলয়া গ হেব এবং দখল ত সমেয় হারাহািরভােব ইজারার
অথ কতন বক বাকী অথ ইজারাদারেক দান করা হেব।
হাট-বাজােরর ইজারার টাকা সরকাির দাবী আদায় আইন অ যায়ী সা িফেকট মামলার মা েম আদায় করা হেব।
ি পে র য কান শত লংঘন করা হেল ইজারা বািতল করা হেব।
ক প কান কারণ দশােনা িতেরেক য কান দরপ হণ বা বািতেলর মতা সংর ণ কেরন।

দরপ দাতােক উ ত ে র ৩০% (শতকরা ি শ ভাগ) অথ াংক হেত াংক াফট/ প-অডার এর মা েম উপেজলা িনবাহী
অিফসার, মলা হ বরাবর জমা িদেত হেব। অ থায় দরপ বািতল বেল গ হেব। উ টাকা হেত ২৫% অথ ইজারা ে র সােথ সম য় করা হেব এবং
বাকী ৫% অথ জামানত িহেসেব সংরি ত থাকেব। ইজারা হীতা িনয়িমত হাট-বাজার পির ার পির তার ব া হণ না করেল বা কান িত সাধন
করেল উ জামানত হেত তাহা িমটােনা হেব। বৎসর সমাপনাে অ ব ত টাকা জমাকারীর বরাবর ফরৎ দয়া হেব। দরপ অ েমািদত 03(িতন)
কাযিদবেসর মে অ েমািদত দর দাতােক জানােনা হেব। হীত দরপ দাতা অবিহত হওয়ার ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মে ইজারার অবিশ ৭৫%
জাতীয় রাজ বােডর ১৫% ভ াট ও ৫% আয়কর জমা িদেত হেব। অ থায় তাহার দরপ বািতল বেল গ হেব ও জামানত বােজয়া হেব। দরপ
দািখেলর িদন কান কার দরপ িব য় হেব না। উে
থম বাের ইজারা
সে াষজনক না হেল পযায় েম ট ােরর সে াষজনক দর না পাওয়া
পয উে িখত িদন তািরখ স েহ ইজারা কায ম পিরচািলত হেব। এ িব ি সংি
িব ািরত উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় মলা হ,
জামাল র হেত অিফস চলাকালীন সমেয়র মে জানা যােব।
ক প

কান কারণ দশেনা িতেরেক য কান দরপ

হণ বা বািতল করার মতা সংর ণ কেরন।

17-02-2019

তািমম আল ইয়ামীন
উপেজলা িনবাহী অিফসার
মলা হ , জামাল র।
ফান: ০১৭০৯৯৭০১৭০
ফ া : ০৯৮২৬৫৬২০০
ই- মইল-unomelandah@gmail.com

ারক নং-০৫.০০.৩৯৬১.৪৫৫.৩২.০৩২.১৬-১২৪
অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ

তািরখঃ 1৭ ফ য়াির ২০১9
রণ করা হেলা:-

০১। সিচব, ানীয় সরকার প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
০২। জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জামাল র।
০৩। িলশ পার, জামাল র।
০৪। উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার িবভাগ, জলা শাসেকর কাযালয়, জামাল র। িসিডউল িব য়সহ দরপ বা সংর েণর জ অ েরাধ করা হেলা।
০৫। অিতির জলা শাসক (রাজ ), জামাল র।
০৬। চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, মলা হ, জামাল র।
০৭। উপেজলা িনবাহী অিফসার, ----------------------------------------(সকল), জামাল র।
০৮। সহকারী কিমশনার ( িম), মলা হ জামাল র। িসিডউল িব য়সহ দরপ বা সংর েণর জ অ েরাধ করা হেলা।
০৯। ময়র, মলা হ পৗরসভা, মলা হ, জামাল র।
১০। অিফসার ইন-চাজ, মলা হ থানা, মলা হ, জামাল র।
১১। চয়ার ান, -------------------------------------------------------------(সকল ) ইউিনয়ন পিরষদ, মলা হ, জামাল র।
১২। ব াপক , সানালী াংক িল: মলা হ শাখা, মলা হ। ত র বরাবের ------------------- দরপ িসিডউল িব েয়র জ
রণ করা হেলা।
১৩।ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা, ----------------------------------------ইউিনয়ন িম অিফস, মলা হ। তাে িবষয় হাট-বাজাের ঢাল
সহরেতর মা েম ব ল চােরর জ অ েরাধ করা হেলা এবং চােরর িতেবদন দরপ দািখেলর ০৩ (িতন) কাযিদবস েব িন
া রকারীর
কাযালেয় দািখল করার জ অ েরাধ করা হেলা।
১৪। জনাব ---------------------------------------------------------ইজারাদার, --------------------------------------হাট-বাজার, মলা হ, জামাল র।
১৫। না শ বাড।
1৬। মলা হ উপেজলার ওেয়ব সাইট না শ বােড পাওয়া যােব। http://melandah.jamalpur.gov.bd
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তািমম আল ইয়ামীন
উপেজলা িনবাহী অিফসার

