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হাট বাজার ইজারা দরপ িব ি
বলাব উপেজলার হাট-বাজার স হ ১৪২৬ বাংলা সেনর ১লা বশাখ হেত ৩০ চ পয (এক বছর) সমেয়র জ ইজারা দােনর িনিম সবসাধারেণর
িনকট হেত িনধািরত ফরেম সীলেমাহর দরপ আহবান করা যাে । দরপে র শতসংবিলত ফরম/িসিডউল দরপ দািখেলর জ িনধািরত তািরেখর বিদন পয
অিফস চলাকালীন সমেয় িনধািরত ে (অেফরতেযা ) জলা শাসেকর কাযালয়, সহকারী কিমশনার ( িম) বলাব, সানালী াংক, বলাব বাজার শাখা, বলাব
থানা ও িন া রকারীর কাযালয় হেত সং হ করা যােব। দরপ স হ দরপ দািখেলর িনধািরত িদন সকাল ০৯.০০ টা হেত ১.০০ টা পয জলা শাসক,
নরিসংদী ও িন া রকারীর কাযালেয় রি ত দরপ বাে ফলা যােব ।পযায় েম দরপ দািখেলর তািরেখ বলা ২.৩০টায় উপি ত দরদাতােদর সামেন (যিদ
কহ উপি ত থােকন) খালা হেব। দরপ দািখেলর িদন কান দরপ ফরম/িসিডউল িবি করা হেবনা। িনে বিণত হাট-বাজােরর ক ােল ার মাতােবক ১ম পযােয়
য সম হাট-বাজােরর দরপ হীত হেব না, ি তীয় পযােয় মা স সকল হাট-বাজােরর দরপ হণ করা হেব। একই িনয়েম ৫ম পযায় পয দরপ হণ করা
হেব। এজ
থকভােব কান দরপ িব ি জাির করা হেব না। আ হী দরদাতাগণেক িব ািরত জানার জ িন া রকারীর অিফেস যাগােযাগ করার জ
অ েরাধ করা যাে ।
১৪২৬ বাংলা সেন বলাব উপেজলার ইজারােযা হাট-বাজার স েহর ণা ক ােল ার
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হাট-বাজােরর নাম
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বলাব বাজার
নারায়ন র বাজার
বাৈরচা বাজার
পাড়ািদয়া বাজার
আমলাব বাজার
লালকাি বাজার
রাধাখালী বাজার

পযায়
১ম পযায়
২য় পযায়
৩য় পযায়
৪থ পযায়
৫ম পযায়

য ইউিনয়েন অব ান

িবগত িতন বছেরর গড়
বা সরকারী

বলাব
২৪,০৪,০০০/নারায়ন র
২৬,০৩,৭০০/চর উিজলাব
১০,৫২,০০০/পা লী
৬১,৮৪,০০০/আমলাব
১,১৮০০০/নারায়ণ র
৭৯,০০০/িব াবাইদ
৩৩,৯৫০/দরপ িবি , হণ ও খালার সময় চী

দরপ িবি র শষ তািরখ ও সময়
১৯.০২.২০১৯,িবকাল ৫.০০টা
০৬.০৩.২০১৯,িবকাল ৫.০০টা
২০.০৩.২০১৯,িবকাল ৫.০০টা
০৩.০৪.২০১৯,িবকাল ৫.০০টা
০৯.০৪.২০১৯,িবকাল ৫.০০টা

দরপ দািখেলর শষ তািরখ ও সময়
২০.০২.২০১৯, র ১.০০টা
০৭.০৩.২০১৯, র ১.০০টা
২১.০৩.২০১৯, র ১.০০টা
০৪.০৪.২০১৯, র ১.০০টা
১০.০৪.২০১৯, র ১.০০টা

িসিডউল

৫৬০০/৬০০০/২৮০০/১৩০০০/১০০০/৫০০/৫০০/-

দরপ খালার তািরখ ও সময়
২০.০২.২০১৯, িবকাল ২.৩০টা
০৭.০৩.২০১৯, িবকাল ২.৩০টা
২১.০৩.২০১৯, িবকাল ২.৩০টা
০৪.০৪.২০১৯, িবকাল ২.৩০টা
১০.০৪.২০১৯, িবকাল ২.৩০টা

১৪২৬ বাংলা সেনর হাট-বাজার ইজারার শতাবলী
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দরপ দাতােক দরপে র সােথ দরপে উি িখত দেরর ৩০% (শতকরা ি শ ভাগ) অথ জামানত িহেসেব য কান তফিসলী াংক হেত াংক
াফট এর মা েম উপেজলা িনবাহী অিফসার, বলাব, নরিসংদী এর অ েল জমা িদেত হেব। অ থায় দরপ সরাসির বািতল বেল গ হেব।
দরপ হীত হেল 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 বা অ কান িতসাধন করেল উ জামানত হেত তা িমটােনা হেব। বৎসর
সমাপনাে অ ব ত টাকা জমাকারীর বরাবের ত াপন করা হেব।
যার দরপ হীত হেব, দরপ সংবাদ অবিহত হওয়ার ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মে দরপে উে িখত দেরর অবিশ ৭৫% (পচা র ভাগ) অথ,
মাট দািখল ত দেরর উপর অিতির ৫% আয়কর এবং ১৫% ভ াট ( সংেযাজন কর) অব ই একই সােথ পিরেশাধ করেত হেব, অ থায়
বাজােরর জ জমাদান ত জামানত বােজয়া বক নরায় ইজারা কায ম হণ করা হেব।
এক বাজােরর জ
য় ত দরপ আেরক বাজােরর জ দরপ িহসােব বহার করা যােব না। দরপ হেণর িদন কান দরপ িসিডউল িব য়
করা হেব না। এক দফার জ িব য় ত দরপ অ দফায় অ
বাজােরর দরপ িহেসেব বহার করা যােব না।
খােমর উপর দরপ দাতার নাম, কানা ও বাজােরর নাম
ভােব উে খ করেত হেব।
ে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। যিদ অ প কান কার কাযকলাপ পিরলি ত হয় অথবা
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ি পে র শত লংঘন করা হয় তাহেল ইজারা বািতল বেল গ হেব।
ইজারার সম অথ (ভ াট, আয়করসহ) পিরেশােধর ০৩ (িতন) কাযিদবেসর মে ৩০০/-(িতনশত)টাকার নন- িডিশয়াল াে ইজারাদার
ক ক ইজারা ি স াদন করেত হেব।
ই বা তেতািধক দরপ দাতার দর সেবা বা একই হেল ক পে র িস া ই ড়া বেল গ হেব।
ইজারাদার িনজ খরেচ বাজার পির ার-পির রাখেবন।
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 বেল গ হেব এবং দখল ত সমেয় হারাহািরভােব ইজারার অথ
কতন বক বাকী জমা ত অথ ইজারাদারেক দান করা হেব।
হাট-বাজােরর ইজারার টাকা সরকারী দাবী আদায় আইন অ যায়ী সা িফেকট মামলার মা েম আদায় করা যােব।
ক প কান কারণ দশােনা িতেরেক য কান দরপ হণ বা বািতেলর মতা সংর ণ কেরন।
এ ছাড়াও সরকাির হাটবাজার স েহর ব াপনা নীিতমালা এবং হাট-বাজােরর ইজারার ে সরকার ক ক সময় সময় জাির ত সকল িবিধিবধান কাযকর হেব।

(উে হািববা)
উপেজলা িনবাহী অিফসার
বলাব, নরিসংদী

