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িবষয়: সায়রাতসায়রাত  মহালমহাল  ইজারাইজারা  দােনরদােনর  জজ   দরপদরপ   িব িিব ি

     মেহরপুর জলার ইজারােযাগ  ৪ (চার) িট খড়মাঠ [যথা:- মেহরপুর সদর উপেজলার (১) কাকলীমারী খড়মাঠ,(২) িনি পুর
খড়মাঠ, (৩) তরঘিরয়া খড়মাঠ ও (৪) চংমারা খড়মাঠ] বাংলা ১৪২5 সেনর জন  ১ (এক) বছর ময়ােদ ইজারা দােনর লে
আ হী দরদাতাগেণর িনকট হেত সীলেমাহরযু  মুখব  খােম এত ারা দরপ  আহবান করা যাে । দরপ  দািখেলর িনধািরত
তািরখ ছাড়া িত কমিদবেস অিফস চলাকালীন দরপ  িসিডউল এ কাযালেয়র রাজ  শাখা এবং এ জলার সকল উপেজলা
িনবাহী অিফসােরর কাযালয় হেত িতিট ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকার (অেফরতেযাগ ) িবিনমেয় সং হ করা যােব। দরপ  দািখেলর
িনধািরত তািরেখ জলা শাসেকর কাযালেয়র রাজ  শাখা এবং জলার সকল উপেজলা িনবাহী অিফসােরর দ ের রি ত
দরপ  বাে  দপুুর ১২:০০ টা পয  দরপ  হণ করা হেব এবং ঐিদনই িবেকল ৪:০০ টায় দরদাতাগেণর উপি িতেত (যিদ কউ
উপি ত থােকন) খালা হেব। দরপে র সােথ দরপে  দ  দেরর ২৫% অথ জামানত িহেসেব য কান তফিসলভু  ব াংক
থেক জলা শাসক, মেহরপুর এর অনকূুেল ব াংক াফট এর মাধ েম দািখল করেত হেব। ইজারা সং া  িব ািরত শতাবলী
দরপ  িসিডউেল বিণত থাকেব। উে খ , দরপ  দািখেলর িনধািরত তািরেখ কান সায়রােতর দরপ  দািখল না হেল বা দ  দর
গৃহীত না হেল যথা েম পরবতী তািরেখ দরপ  গৃহীত হেব।
দরপ  দািখেলর তািরখ

দরপ  দািখেলর তািরখসমহূ :
১ম তািরখ ২য় তািরখ ৩য় তািরখ
১৭/৫/২০১৮ ২১/৫/২০১৮ ২৩/৫/২০১৮

শতাবলী :
১।    যার দরপ  গৃহীত হেব তােক অবিহত করােনার ৭ (সাত) িদেনর মেধ  সমদূয় ইজারামলূ  এবং সরকার িনধািরত আয়কর ও
মলূ  সংেযাজন কর এ কাযালেয় জমা িদেত হেব। িনধািরত সমেয়র মেধ  ইজারার সমুদয় অথ, আয়কর  ও মলূ  সংেযাজন কর
জমা িদেত ব থ হেল কান প নািটশ ব িতেরেকই তার দরপ  বািতল করা হেব এবং জামানেতর অথ সরকােরর অনকূুেল
বােজয়া  করা হেব। খড়মােঠর জামানত অথ চুি প  স াদেনর পর ফরত দয়া হেব।
২।   অবিশ  অথ জমা দয়ার পর ৩০০.০০ (িতনশত) টাকার নন-জিুডিসয়াল াে  দরদাতা িনজ খরেচ জলা শাসক,
মেহরপুর এর সােথ চুি প  স াদন করেবন। চুি প  স াদন না করা পয  ইজারাভু  স ি র (খড়মাঠ) দখল হ া র করা
হেব না।
৩। ইজারা দ  স ি েত (খড়মাঠ) সংি  সরকাির কতৃপে র পিরদশেনর অিধকার থাকেব।
৪। ইজারা দানকৃত স ি েত কতৃপে র অনেুমাদন ছাড়া কান অবকাঠােমা িনমাণ/ িতসাধন করা যােব না এবং কান ব ি  বা
িত ােনর অনকূুেল সাব-লীজ দান করা যােব না।

৫। দরপ  ফরেম কান প কাটাকািট বা ঘষামাজা করা যােব না। অস ূণ/ িটপূণ দরপ  সরাসির বািতল বেল গণ  হেব।
৬। দরপ  ফরেমর িত পৃ ায় দরদাতার তািরখসহ া র থাকেত হেব।
৭। সরকােরর িনেদশনা মাতােবক আয়কর ও মলূ  সংেযাজন কর পিরেশাধ করেত হেব।
৮। ইজারার শতাবলী (সরকােরর জারীকৃত এবং পরবতীেত জারীকৃত নীিতমালা) ইজারাদারেক মেন চলেত হেব।
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৯। দরপে র কান িবষয় চিলত আইেনর সােথ সংগিতপূণ নয় তীয়মান হেল কতৃপ  কান প কারণ দশােনা ব িতেরেক য
কান দরপ  বািতল করার মতা সংর ণ কেরন।

৯-৫-২০১৮

পিরমল িসংহ
জলা শাসক

অ িলিপ (সদয় াতােথ/ াতােথ ও কাযােথ)◌ঃ 
১) সিচব, সিচেবর দ র, ভিূম ম ণালয়
২) িবভাগীয় কিমশনার, খলুনা।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, মেহরপ ুসদর, মেহরপরু।
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, গাংনী, মেহরপরু।
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, মিুজবনগর, মেহরপরু।
৬) সহকারী কিমশনার (ভিূম), মেহরপরু সদর, মেহরপরু।
৭) সহকারী কিমশনার (ভিূম), গাংনী, মেহরপরু।
৮) সহকারী কিমশনার (ভিূম), মিুজবনগর, মেহরপরু।
৯) সহকারী া ামার, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু (এ অিফেসর ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)।
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