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৫.৪ হাটবাজার বাৎসরিক ইজারা প্রদান (পপৌরসভা/বসটি কপপ পাপরশন বনয়বিত হাটবাজার ব্যবতত): 

 

সসবা প্রদান পদ্ধবত (সংপেপপ): 

 

বাংলা সপনর সশষ বতন মাস (মাঘ-চৈত্র) হাটবাজার ইজারাপূব প কার্ পক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ উপেপে প্রথপম হাটবাজাপরর কযাপলন্ডার 

ততবর কপর সজলা প্রশাসক বরাবর সপ্ররণ করা হয়। অনুপমাদন হপয় আসপল ববগত বতন বছপরর গড় ইজারামূল্য বহসাব কপর কাংবেত 

ইজারামূল্য বনর্ পারণ করা হয় এবং বসবিউল ততবর কপর পবত্রকায় ববজ্ঞবি প্রকাশ করা হয়। অতঃপর বহুল প্রৈাপরর জন্য ইউবনয়ন ভূবম 

অবিস, ইউবনয়ন পবরষদ, উপপজলা পর্ পাপয়র বববভন্ন অবিস, ব্যাংক, সপাস্ট অবিস, হাটবাজাপরর দশ পনীয় স্থাপন ববজ্ঞবি প্রৈার ও বববভন্ন 

হাটবাজাপর মাইক ও স ালসহরপতর মাধ্যপম প্রৈার করা হয়। উপপজলা পবরষপদর আওতার্ীন হাটবাজাপররর দরপপত্র সজলা প্রশাসপকর 

কার্ পালয়/ উপপজলা বনব পাহী অবিসাপরর কার্ পালয়/উপপজলা ভূবম অবিস/থানা/ সসানালী ব্যাংপকর উপপজলা সদপরর শাখা হপত ক্রয় করা 

র্ায় এবং পূরণকৃত দরপপত্র সজলা প্রশাসপকর কার্ পালয় অবিস/পুবলশ সুপাপরর কার্ পালয়/উপপজলা ভূবম অবিস জমা প্রদান করা র্ায়। 

আগ্রহী ইজারাগ্রহীতাগণ বনর্ পাবরত মূপল্য দরপত্র বসবিউল দরপত্র ববজ্ঞবিপত উবিবখত অবিসসমূহ সথপক ক্রয় করপত পাপরন। দরপত্র িরম 

র্থার্থভাপব পূরণ কপর উদ্ধৃত মূপল্যর ৩০% অপথ পর ব্যাংক ড্রািট/পপ-অি পার সংযুক্ত কপর বসলগালাযুক্ত খাপম বনর্ পাবরত তাবরখ ও সমপয়র 

মপধ্য দাবখল করপত হয়। প্রাি দরপত্রসমূহ সংগ্রহ কপর দরপত্র মূল্যায়ন কবমটির সভায় সপশ করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কবমটির বসদ্ধাপের 

বভবিপত উপপজলা পবরষদ সৈয়ারম্যান দরপত্র অনুপমাদন কপরন। সিল দরদাতা ৭ (সাত) বদপনর মপধ্য ইজারামূপল্যর অববশষ্ট অথ প, 

বনর্ পাবরত ভযাট ও আয়কর পবরপশার্ কপর ৩০০/- টাকার নন-জুবিবশয়াল স্টযাপম্প চুবক্ত সম্পাদন কপর আনুষ্ঠাবনকভাপব বাজাপরর দখল 

বুপে সনন। 

 

সসবা প্রাবি সময়: কযাপলন্ডার বপষ পর শুরুর পূপব পই ০২ মাস (আনুমাবনক) 

 

প্রয়য়াজনীয় বি: 

বাজাপরর ইজারামূল্য অনুর্ায়ী বসবিউপলর মূল্য বনর্ পারণ 

১। ইজারামূল্য ১ লে পর্ পে- ৫০০ টাকা 

২। ইজারামূল্য ১ লে টাকার ঊর্ধ্প সথপক ২ লে টাকা পর্ পে- ১০০০ টাকা 

৩। ইজারামূল্য ২ লে টাকার ঊপর্ধ্প প্রবত লে বা তার ভগ্াংশ টাকার জন্য ১০০০ টাকার সাপথ অবতবরক্ত ২০০ টাকা। 

৪। ইজারামূপল্যর ২৫% দরপপত্রর সাপথ দাবখল 

৫। জামানত বাবদ ইজারামূপল্যর ৫% জমাদান 

৬। ইজারাপ্রাি হপল ইজারামূপল্যর অববশষ্ট ৭৫% জমাদান 

৭। ভযাট বাবদ ১৫% এবং আয়কর বাবদ ৫% জমাদান 

 

সসবা প্রাবির স্থান: ১। উপপজলা বনব পাহী অবিসাপরর কার্ পালয়; ২। উপপজলা ভূবম অবিস 

 

দাবর়্িত্বপ্রাি কম পকতপা/কম পৈারী: ১. উপপজলা বনব পাহী অবিসার;  ২. সহকারী কবমশনার (ভূবম) 

 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। বনর্ পাবরত সমপয়র মপধ্য বনর্ পাবরত ক্রয়কৃত বসবিউল র্থার্থভাপব পূরণ কপর বন্ধ খাপম দরপত্র দাবখল; 

২। ইজারা গ্রহীতা কর্তপক ৩০০ টাকা নন-জুবিবশয়াল স্টযাম্প (ইজারা গৃহীত হপল) ইজারা মূপল্যর ২৫% ও জামানত বাবদ ৫% এর সপ-

অি পার/ব্যাক ড্রািট 

 

সসবা প্রাবির শতপাববল: 

১। প্রবতটি হাপটর জন্য আলাদা আলাদা দরপত্র বসবিউল ক্রয় ও দাবখল 

২। অবিস কর্তপক সরবরাহকৃত বনর্ পাবরত বসবিউপল প্রপয়াজনীয় তথ্য পূরণপূব পক দর দাবখল 

৩। দরপপত্রর প্রবত পাতায় দরদাতার স্বাের 

৪। খাপমর উপর দরদাতার নাম, ঠিকানা ও বাজাপরর নাম স্পষ্ট কপর বলখপত হপব 

৫। সলখার উপর সকান প্রকার ঘষামাো/কাটাকাটি গ্রহণপর্াগ্য নয় 

৬। বসলপমাহরকৃত বদ্ধ খাপম দরপত্র দাবখল। 

 

সংবিষ্ট আইন ও বববর্: স্থানীয় সরকার ববভাগ কর্তপক ২১/৯/২০১১ তাবরপখ জাবরকৃত “সরকাবর হাটবাজারসমূপহর ব্যবস্থাপনা, 

ইজারা পদ্ধবত এবং উহা হইপত প্রাি আয় বণ্টন সম্পবকপত নীবতমালা” 

 

সসবা প্রদাপন ব্যথ প হপল প্রবতকারকারী কম পকতপা: সজলা প্রশাসক 
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