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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র।  

(এস,এ শাখা) 
wwwwww..ddiinnaajjppuurr..ggoovv..bbdd  

    
ারক নং-০৫.৫৫.২৭০০.০১১.০৫.০২১(অংশ-১).১৭- ৫৩৩                                               তািরখ- ১৫  ফ য়াির, ২০১৭ি .।                      

 

বা মহাল ইজারা িব ি  

  এত ারা জানােনা যাে  য, িদনাজ র জলার িবিভ  উপেজলাধীন িন বিণ ত বা মহাল েলা ১৪২৪ বাংলা সেনর জ   
ইজারা দােনর লে  তািলকা  আ হী ি / িত ােনর িনকট হেত িনধ ািরত ফরেম দরপ  আহবান করা যাে ।  
  

ঃ 
নং 

বা মহােলর নাম   
আয়তন 
একের 

১৪২৪ সেনর 
স া  ইজারা 

  

দরপ  সং েহর 
শষ তািরখ   

দরপ  
দািখেলর 

তািরখ ও সময়  
ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ আ াই নদী বা মহাল, 

িদনাজ র সদর। 
মৗজা-দঃ িশব র, দাগ নং-২০৮৩, ২১০৯, 

২১০৮, ২১১২, ২১১৬, ২০৭৩, পিরমাণ-৫.৯৯ 
একর, মৗজা-উ র জয়েদব র, দাগ নং-৪৯১, 
৪১৩, ৪১৯, ৪১২, ৪৩২, পিরমাণ-৮.৫২ একর, 
মৗজা-কাউগ ও, দাগ নং-১২৬৯, ১৩২৫, 

পিরমাণ-২.০০ একর, মৗজা-উমরপাইল, দাগ 
নং-১৪৪৯, পিরমাণ-৭.৯৫ একর, মৗজা-চক 
নারায়ন র, দাগ নং-২৬৩, পিরমাণ-৮.৯৯ একর, 
মৗজা-রাজা র, দাগ নং-৬০৯, ৬১০, পিরমাণ-

১১.০৬ একর, মৗজা-চক দওৈতড়, দাগ নং-
৩৭৫, পিরমাণ-২.৪০ একর। 

৪৬.৯১ ২৫,০৪,৫৭২/- 

১ম-০৫/৩/১৭ 
২য়-২০/৩/১৭ 
৩য়- ০২/৪/১৭ 
 
 

১ম-০৬/৩/১৭ 
২য়-২১/৩/১৭ 
৩য়-০৩/৪/১৭ 
সকাল ৯.০০ টা 
হেত র 
১.০০ টা পয  
 

 

২ ইহাির ধামাহার 
রামনগর বা মহাল, 
িদনাজ র সদর। 

ধামাহার-রামনগর, দাগ নং- ০৩, ৪৮ পিরমাণ- 
৬.৮৫, ১৮.১৫ একর ২৫.০০ ৯,৫১,০৬২/- ঐ ঐ 

 

৩ কা ন নদী বা মহাল, 
িদনাজ র সদর। 

মৗজা-কা ন, দাগ নং-৩২০৪, ৩৪৯২, পিরমাণ-
১৮.০০, ৩১.৮৫ একর, মৗজা-লালবাগ খামার, 
দাগ নং-২৫, পিরমাণ-৩৫.৫০ একর 

৮৫.৩৫ ৬,৯৪,৫৪০/- ঐ ঐ 
 

৪ করণাই বা মহাল, 
িদনাজ র সদর। 

মৗজা-করণাই, দাগ নং-১৫১৮, ১৮১৩ পিরমাণ-
১০.৭০ একর, মৗজা- মহােদব র, দাগ নং- ৪২১, 
৪২২, ৪২০, ৩৯৯, ৪২৫, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, 
৪৪৬, ৪৭৯, ৪৮০, পিরমাণ- ১৭.১০ একর। 

২৭.৮০ ১২,১৩,৫০১/- ঐ ঐ 

 

৫ িড়রহাট আ াই নদী 
বা মহাল,  িদনাজ র 
সদর। 

মৗজা- ব  পারগ ও, দাগ নং-২৭৩, ১০৩০, 
১০৩৩, পিরমাণ-৮.৬৫, ১.১০, ৩.১০ একর। ১২.৮৫ ১,৮২,১২৬/- ঐ ঐ 

 

৬ ঝানিজরা বা মহাল, 
সদর 

মৗজা-ঝানিজরা, দাগ নং-৩৭০৭, ৩৯৬৯ 
পিরমাণ-১১.৯৩ একর। 

১১.৯৩ ২,১২,৩৬৫/- ঐ ঐ 
 

৭ উলটগ ও বা মহাল, 
সদর। 

মৗজা-উলটগ ও, দাগ নং-৪৬৮, পিরমাণ-১২.৪৬ 
একর। 

১২.৪৬ ১,৪৮,৭৯৩/- ঐ ঐ  

৮ ব  মাহন র 
বা মহাল, সদর। 

মৗজা- ব  মাহন র, দাগ নং-২০১৮, ৩১১৩ 
পিরমাণ-২.০০, ১.৫০ একর  

৩.৫০ ৩,২৫,৪৭৭/- ঐ ঐ 
 

৯ নভ বা নদীর 
কামেদব র ও 
রাণী র বা মহাল, 
িবরল। 

মৗজা- কামেদব র, দাগ নং-৯৯৪, পিরমাণ-
৩.০৫ একর, মৗজা-রানী র, দাগ নং-৮৫০,  
পিরমাণ ১.৪৫ একর 

৪.৫০ ২,৯৫,৭১৭/- ঐ ঐ 

 

১০ সাকইর বা মহাল, 
িবরল 

মৗজা-সাকইর, দাগ নং-৬৬৮, ৬৯৩, ১৭৬৩, 
১৪২৯, ১২৯৪, পিরমাণ যথা েম-৮.৪২, ২.৭৫, 
৬.৫০, ৩.১৫, ৮.২৫ একর। 

২৯.০৭ ২,৬৩,৬৩৩/- ঐ ঐ 
 

১১  দহগ ও রামনগর, 
বা মহাল, িবরল। 

মৗজা-দহগ ও রামনগর, দাগ নং- ২৩৩, ৪৩০, 
৪৮১, ২৩২, পিরমাণ-২.৪০, ১.১৮, ০.৭৯, ৯.৯৮ 
একর। 

১৪.৩৫ ৯,২২,২৪০/- ঐ ঐ 
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=০২= 
 

১২ ফর াবাদ বা মহাল, 
িবরল। 

মৗজা-ফর াবাদ, দাগ নং-১৬৭২, পিরমাণ- 
৩.০০ একর। 

৩.০০ ২২,১৮৩/- ঐ ঐ 
 

১৩ জ ক বস র 
বা মহাল, িবরল। 

মৗজা- জ ক বস র, দাগ নং-৪৯৯, 
পিরমাণ- ৯.১৪ একর। 

৯.১৪ ১,৪৯,১২৭/- ঐ ঐ 
 

১৪ টা ন নদী পারঘাটা 
বা মহাল, বাচাগ  

মৗজা- কড়াডা ী , দাগ নং-২৭২, পিরমাণ-
২.৭৮ একর। 

২.৭৮ ৪৩,১৩৯/- ঐ ঐ 
 

১৫ কা ন নদী ঢপানদী 
বা মহাল, কাহােরাল। 

মৗজা- কা নগর, দাগ নং-৫৫, ২৫, ২৮, ৩০, 
৩৮, ৩১, পিরমাণ-৩.৩৪, ৩.০৪, ৪.৫৫, ২.৮৬, 
১.৩০, ৫.২৫ মাট ২০.৩৪ একর, মৗজা-

র, দাগ নং-২৫২২, পিরমাণ-৪.০০ 
একর, মৗজা-ই য়া, দাগ নং- ২১,২২, ৪৫, 
৫৫/৩৭৩, ৫৫/৩৭৪, পিরমাণ-১.৫৫, ৩.২০, 
১১.২১, ১.৮৫, ০.১৯ একর মাট ১৮.০০ একর, 
মৗজা- ামগর, দাগ নং-১৩, পিরমাণ-২.৫৩ 

একর, মৗজা- নয়াবাদ, দাগ নং-৪৪৪২, 
পিরমাণ-৩.০০ একর 

৪৭.৮৭ ১৬,৪২,৭০৩/- ঐ ঐ 

 

১৬ পরেমশ র বা মহাল, 
কাহােরাল। 

মৗজা-পরেমশ র, দাগ নং-৫১৩, পিরমাণ- 
৫.০০ একর। 

৫.০০ ২,৫৯,৩৮০/- ঐ ঐ 
 

১৭ রামচ র বা মহাল, 
কাহােরাল। 

মৗজা-রামচ র, দাগ নং-১৯৩, ৫৩৫, ১০১৭, 
৮৬৬, ৮৫৯, ৮৬৫, পিরমাণ-৩.৯০ একর। 

৩.৯০ ৭৫,৫৭০/- ঐ ঐ 
 

১৮ ব  লতান র 
বা মহাল, কাহােরাল। 

মৗজা ব  লতান র, দাগ নং-
৭৪,৮৬,১১৩,১১৪ পিরমাণ- ৪.৩০ একর। 

৪.৩০ ১৬,১৭১/- ঐ ঐ 
 

১৯  ইল বা মহাল, 
কাহােরাল। 

মৗজা- ইল, দাগ নং-২/৭০০, পিরমাণ- 
১.০৩ একর। 

১.০৩ ৭১,৩৫৩/- ঐ ঐ 
 

২০ ঢপানদী মাকড়াই 
বা মহাল, বীরগ  

মৗজা-মাকড়াই, দাগ নং-৪৯২, ৪৯৪, পিরমাণ-
৩.৫০ ২.০০ একর, মৗজা-কাজল, দাগ নং-
১৫১, ১৫২, পিরমাণ-৩.০৫ ,৩.৪৫ একর । 

১২.০০ ৫,৩৬,৪৭০/- ঐ ঐ 
 

২১ ঢপানদী িনজপাড়া 
বা মহাল, বীরগ ।  

মৗজা-িনজপাড়া , দাগ নং- ৫১০৩, ৫১১০, 
পিরমাণ- ১.৫০, ৩.৫০ একর। 

৫.০০ ১,৮৭,০০০/- ঐ ঐ 
 

২২ পা া র বা মহাল, 
বীরগ । 

মৗজা-পা া র, দাগ নং-১৪৫০, ১৪৫১, 
পিরমাণ-২.০০ , ৩.০০ একর। 

৫.০০ ১,৩৬,৪০০/- ঐ ঐ 
 

২৩ ম বন র বাছার াম 
বা মহাল, বীরগ । 

মৗজা-ম বন র, বাছার াম, দাগ নং- ৩০১, 
৮৪৪, পিরমাণ-০.৫০, ৭.৫০ একর মৗজা-
ভাগেডামা, দাগ নং-১, পিরমাণ-৮.০০ একর। 

১৬.০০ ২,৩৯,৩২৩/- ঐ ঐ 
 

২৪ কািশ র বা মহাল, 
বীরগ । 

মৗজা-কািশ র, দাগ নং-৪২৬, পিরমাণ-
১৬.০০ একর। 

১৬.০০ ১,৯৯,৪৯৬/- ঐ ঐ  

২৫ বলিদয়াপাড়া 
বা মহাল,বীরগ । 

মৗজা-বলিদয়াপাড়া, দাগ নং-৩৬৫, পিরমাণ-
১২.০০ একর। ১২.০০ ১,১৬,৮৫৬/- ঐ ঐ 

 

২৬ আ া বা মহাল, 
খানসামা 

মৗজা-আ া, দাগ নং-৮০২, পিরমাণ- ২.৪০ 
একর। ২.৪০ ১,০৮,২০৪/- ঐ ঐ 

 

২৭ জায়ার বা মহাল, 
খানসামা 

মৗজা- জায়ার, দাগ নং-৩০৬৩,১,৪৬৭, 
পিরমাণ-৫.৬৭, ১.৮৯, ১.২৬ একর। 

৮.৮২ ১,৫০,৩৮১/- ঐ ঐ 
 

২৮ কাকড়ানদী কাের  হাট 
বা মহাল, িচিররব র। 

মৗজা- উ র ভালানাথ র, দাগ নং-২২৮৪, 
পিরমাণ-২.৩১ একর, মৗজা-মহাদানী, দাগ 
নং-২২৪২, পিরমাণ-৬.১৪ একর। 

৮.৪৫ ২৬,০১,২৫১/- ঐ ঐ 
 

২৯  কাকড়া নদী গা ল াম 
বা মহাল, িচিররব র,  

মৗজা- গা ল াম, দাগ নং-১৫০১, ৪৬৩, 
১৪৭৩, পিরমাণ-১১.৪৮, ৬.৬৯, ৩.৯৫ একর, 
মৗজা- বক র, দাগ নং- ১৪৮৬, পিরমাণ-

৫.০০ একর। 

২৭.১২ ৯,৫০,২৭০/- ঐ ঐ 

 

৩০ কাকড়ানদী র নাথ র 
বা মহাল, িচিররব র 

মৗজা-র নাথ র, দাগ নং-১৯৭৩, পিরমাণ-
৪.৬০ একর। 

৪.৬০ ২,৬৮,৪০৬/- ঐ ঐ  

৩১ কাকড়ানদী ব  
সাইতাড়া বা মহাল, 
িচিররব র। 

মৗজা- ব  সাইতাড়া, দাগ নং-৪৪১০, পিরমাণ-
০.৮০ একর। ০.৮০ ৩,০১,৬৭৫/- ঐ ঐ 
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=০৩= 
 

৩২ শল র বা মহাল, 
িচিররব র। 

মৗজা- শল র, দাগ নং-৫৭, 
৫৭/৮১১,পিরমাণ- ২১.৩৭ একর। 

২১.৩৭ ৩,০২,৬৮৩/- ঐ ঐ 
 

৩৩ 
দ া বা মহাল, 
িচিররব র। 

মৗজা-দ া, দাগ নং-৩২৭৪, ৩২৮৭, ৩২৭৫, 
পিরমাণ- ৩.৬৬, ১.২০, ৩.০০ মাট ৭.৮৬ 
একর 

৭.৮৬ ১,২৮,৫১৭/- ঐ ঐ 
 

৩৪ র খামার 
বা মহাল, িচিররব র। 

মৗজা- র, দাগ নং-২১৫, ২১৭, পিরমাণ- 
৭.৮৬ একর। 

৭.৮৬ ১,৬২,২২৪/- ঐ ঐ 
 

৩৫ রইল বা মহাল, 
িচিররব র। 

মৗজা- রইল, দাগ নং-১, পিরমাণ- ৮.১৭ 
একর। ৮.১৭ ৩৫,৭৫০/- ঐ ঐ 

 

৩৬ বড় হির র বা মহাল, 
পাব তী র। 

মৗজা-বড় হির র ১২৬৪, ৯৯৮, ১২৯৮, ১০০৪, 
৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯১, ৯৮৯, ৯৯০, ১৩০৫, ৯৮৫, 
৯৯৯, ১০০০, ৯৬৭, ১৩৪১, ৯৬২, ৯৪৮, ৯৯৪, 
১২৫১, ১০০৫, ১২৫৪, ১২৫৬, ১২৬১, ১২৬৫, 
১২৬৬, ১২৭৪, ১২৬৭, পিরমাণ-২.২৩, ১.৭৬, 
০.২৫, ০.৩৬, ০.১১, ০.১১, ০.০৮, ০.০৫, 
০.১২, ০.১৩, ১.৫০, ০.৪০, ০.৯৫, ০.৬০, 
০.৫০, ০.১৫, ০.৬০, ০.১৫, ০.৩৭, ০.০৫, 
০.৮১, ০.১৫, ০.৫০, ০.৪২, ০.১৮, ০.২০, 
০.৩০ একর। 

১৩.০৩ ৩,৫১,৭৪৩/- ঐ ঐ 

 

৩৭ চ র বা মহাল, 
পাব তী র 

মৗজা-চ র, দাগ নং-৪৯৩, ১২০, ১২১/৫০৩, 
১২১, ১২১/৫০৪, ১২০/৪৯৪, ৪৮০, ৪৮৯, ৪৯০, 
৪৮০/৪৯৯, পিরমাণ-০.৪০, ০.৯০, ০.৬৩, 
০.২০, ০.২৭, ০.২০, ০.৭৩, ০.৩০, ০.৪০, 
১.৩৯ একর। 

৫.৪২ ১,৭৯,৬৬৭/- ঐ ঐ 

 

৩৮ চক জয়েদব র 
বা মহাল, পাব তী র। 

মৗজা- চক জয়েদব র, দাগ নং-১৩৪, 
পিরমাণ-১.২০ একর। 

১.২০ ৭০,০০০/- ঐ ঐ 
 

৩৯ রাজারাম র ছাট 
য নানদী বা মহাল, 

লবাড়ী। 

মৗজা-রাজারাম র, দাগ নং-৬০১, 
৮৪৫/২৭৭৩, পিরমাণ-২.০৩, ১.০৬ একর। ৩.০৯ ৬,৬৯,১৬৬/- ঐ ঐ 

 

৪০ ছাট য নানদী 
বা মহাল 

মৗজা- গাপাল র (ি মহনী), দাগ নং-  ৩৫৯, 
পিরমাণ- ১.৭৮ একর। ১.৭৮ ৫,২৪,৩৩৩/- ঐ ঐ 

 

৪১ হােসন র বা মহাল, 
িবরাম র। 

মৗজা- হােসন র, দাগ নং-৭৩, ৭৪, ৭২, ৭৫, 
৭৮, ১৩১, ১৩২, ১৩৯, ১৪০, ১৪৬, ১৪৮, ১৩৭, 
১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৪৪, ১৫৪, ১৩৬, পিরমাণ-
১১.৪২ একর, মৗজা- মহা দ র, দাগ নং- 
১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, 
১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৪ পিরমাণ-২.৫৬ একর। 

১৩.৯৮ ৩,৭৫,৮৭৯/- ঐ ঐ 

 

৪২ জাত জয়রাম র, উ র 
ভগবতী র বা মহাল, 
িবরাম র। 

মৗজা- জাতজয়রাম র,  দাগ নং-১৫৫, ১৫৪, 
১৫৬, ১৫৩, ১৫১, ১৫০, ১৫৯, ১৫৮, ১৫৭, 
১৬২, ২৫২, ১৬৩, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬, ২৫১, 
২৩৩, ২৩২, ২২৯, ২৩১, পিরমাণ-১১.২৭ 
একর, মৗজা- উ র ভগবতী র, দাগ নং-৩১৬, 
৩১৯, ৩১৮, ৩১৭, ৩৬৬, ৩৬৩, ৩৬০, ৩৫৯, 
৩৩৩, ৩৩২, ৩২০ পিরমাণ-৭.১১ একর। 

১৮.৩৮ ৫,৫৯,২১৩/- ঐ ঐ 

 

৪৩ চকবস  বা মহাল, 
িবরাম র। 

মৗজা-চক বস , দাগ নং-৫৩, ৯৩২, ৯২৯, 
৫৬, ৫৫, ৫৪, ৯১১, ৯১০, ৯১৬, ৯১৫, ৯১৪, 
৯১৭, ৯১৮, ৯২৫, ৯২৩, ৯৩১, ৯৩৩, ৯১৩, 
৯০৬, ৯০৯, ৮৮৭, ৮৯৭, ৮৯৯, ১০৩২, ৯০৪, 
৯০১, ৯০৩, ৯২৪, ৯০৫, ১০২০, ৮৯৩, ৮৯৪, 
৮৯৬, ৮৯৫, ৮৯২, ৮৯১, ৮৯০, ৯৯৫ পিরমাণ- 
১৬.৮১ একর। 

১৬.৮১ ৬,৫৬,১৫০/- ঐ ঐ 
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=০৪= 
 

৪৪ রাজিসংহ র, 
পিল য়াগ র, 

ব জগ াথ র, 
বা মহাল, িবরাম র। 

মৗজা-রাজিসংহ র, দাগ নং-৯, ১০, ২০, ১১, 
১২, ১৪, ১৩, ১৯, ১৫, ১৮, ১৬, ১৭, ১৪৬, ৫০, 
৫১, ৫২, ১৪৭, ১৫০, ১৪৯, ১৩৯, ১৪০ পিরমাণ-
১০.২৭ একর , মৗজা-িবরাম র, দাগ নং- 
৬১৬, ৩৭, ৫৩, ৬১৪, ১২৫, ১৩৬, ৬১৫, ৬০৬ 
পিরমাণ-২.৬১ একর,  মৗজা-পিল য়াগ র, 
দাগ নং-১৩৯৭, ১৩৩৭, ১৩৩৬, ১৩৩৮, 
১৩৪০, ১৩৪১, ১৩৬৭, ১৩৬৮, ১৩৭২, ১৩৭৭, 
পিরমাণ-৩.৭৩ একর,  মৗজা- ব  জগ াথ র, 
দাগ নং-৪৯, ৫০, ৫১, পিরমাণ- ০.৬৪ একর। 

১৭.২৫ ১,৫৫,৪৩৪/- ঐ ঐ 

 

৪৫ চৗঘিরয়া বা মহাল, 
িবরাম র। 

 মৗজা- চৗঘিরয়া, দাগ নং-৩৭, ৬২, ৭১, ৭২, 
৯৯, ১২৬, ১২৭, ৭০১, ৭০২, ৭০৬, ৭০৯, ৭১৩, 
৭১৪, ৭২৩, ১০০৩, পিরমাণ-৬.০৩ একর। 

৬.০৩ ৩,৬৬,৭৪৭/- ঐ ঐ 
 

৪৬ প চআিন নয়ানগর 
বা মহাল, হািকম র। 

মৗজা-প চআিন নয়ানগর, দাগ নং-৪৯১, ১, 
৫৬৬, ১৯৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, পিরমাণ-১.৬৫, 
১.৯০, ০.৮০, ০.২১, ০.০৭, ০.৪০, ০.১০ একর, 
মাট ৫.১৩ একর। 

৫.১৩ ১,৬৪,৭৪৩/- ঐ ঐ 

 

৪৭  মাধবপাড়া বা মহাল, 
হািকম র 

মৗজা-মাধবপাড়া, দাগ নং-১, ২, ৩, ৩৮০, ৮, 
১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, 
২৬, ২৮, ২৭, ১০৩৬, ১০৩৫, ১০৩৪, ১০৩১, 
১০৪১, ১০৪২, ১১০৫, ১১০৬, ১১০৪, ১০৬৮, 
১০৪৩, ১০৪৪, ২৮৫/৪০২, ১০০৭/১৪০৬ 
পিরমাণ-০.০৭, ০.০৬, ০.০৩, ০.০৩, ০.০৭, 
০.১৫, ০.১৩, ০.১৪, ০.১১, ০.১৬, ০.১১, ০.০২, 
০.০৫, ০.০৯, ০.০৮, ০.০৬, ০.০৮, ০.২৪, 
০.৫৬, ০.২০, ০.১২, ০.৩৫, ০.৮৬, ০.২০, 
০.১০, ০.০৯, ১.৬৫, ০.০৫, ০.১৩, ০.০৯, 
১.০০, ৫.৭৫ একর।  

১২.৮৩ ৮,৮৫,১৩৩/- ঐ ঐ 

 

 

শতাবলী 
০১।   আেবদন  ফরম িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রং র, জলা  শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র এর এস,এ শাখা এবং সকল 

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় হেত িনধ ািরত তািরেখ অিফস চলাকালীন সমেয় সং হ করা যােব। দরপে র সংেগ 
িফ বাবদ িদনাজ র জলার সানালী াংক িলিমেটেডর য কান শাখা হেত ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা (অেফরতেযা ) 
ও জামানত বাবদ উ ত দেরর ২৫% হাের ( ফরতেযা ) প-অড ার/ াংক াফট জলা শাসক, িদনাজ র বরাবর দািখল 
করেত হেব। ইজারা া  ি / িত ােনর দরপে র জামানেতর অথ  ইজারা ে র সােথ সম য় করা হেব। দরপ  হীত  
হওয়ার ০৭ (সাত) কম  িদবেসর মে  ভ াট, আয়কর এবং ইজারার স দয় অথ  আবি কভােব পিরেশাধ করেত হেব । 
অ থায় ইজারা বািতলসহ জামানেতর অথ  সরকােরর অ েল বােজয়া  করা হেব। ইজারার স দয় অথ  পিরেশােধর পর 
৩০০/-(িতন শত)  টাকার নন- িডিশয়াল াে  িনধ ািরত ফরেম ইজারা ি  স াদন করেত হেব। 

০২। ড লাইেস  (হালনাগাদ ত), .আই.এন ন রসহ হাল সন পয  আয়কর দােনর সনদপ  এবং িসিডউল াংক ক ক 
দ  আিথ ক সনদপ  (হালনাগাদ) আেবদেনর সােথ দািখল করেত হেব।  

০৩। দরপ   ফরম যথাযথভােব রণ ব ক িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রং র, জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র এর 
এস,এ শাখা এবং সকল উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয় রি ত বাে  িনধ ািরত িদেন র ১.০০ টার মে  জমা 
িদেত হেব। কান অব হােতই আেবদনপ  দািখেলর জ  সময় বাড়ােনা যােব না। 

০৪।   িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রং র, জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র এর এস, এ শাখা,  এবং উপেজলা িনব াহী 
অিফসার এর কায ালেয় রি ত বাে  দরপ  জমাদােনর িদেন র ১.০০ টায়  িমিনেট ব  কের ঐ িদনই িবকাল ৫.০০ টার 
সময় আেবদনকারীেদর উপি হিতেত (যিদ কহ উপি হত থােক) আেবদন প স হ খালা হেব এবং জলা বা মহাল 

ব াপনা কিম র পরবত  সভায় িস াে র জ  উপ হাপন করা হেব।  
০৫।   কান কারণ দশ ােনা িতেরেক আেবদন প  বািতল িকংবা হণ করার মতা ক প  সংর ণ কেরন। 
০৬।        ইজারা ডােকর উপর ৫% আয়কর এবং ১৫% ভ াট পিরেশাধ করেত হেব। 
০৭।    বা মহাল ইজারার ময়াদ বাংলা ১৪২৪ সেনর ৩০ শ চ  পয  বলবৎ থাকেব।  
০৮। এতদিবষেয় যাবতীয় ত ািদ জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র এর এস, এ শাখা হেত অিফস চলাকালীন সমেয় জানা 

যােব। 
০৯। ইজারার স দয় টাকা পিরেশােধর পর জলা শাসন ক ক দখল িঝেয় দয়া সােপে  ইজারাদারগণ ইজারা ত বা মহাল 

হেত বা  উে ালন  কিরেত পািরেবন। অ াথায় বা মহাল হেত বা  উে ালন করা যােব না। 
১০। বা  উে ালেনর ে  বা মহাল ও মা  ব াপনা আইন, ২০১০ অ সরণ করেত হেব। 
 



Shairat Ejara Bibidh-1422/ 5 

 

=৫= 
১১। ইজারা হীতা সায়রাত মহােলর পিরসীমা/ চৗহ ী বজায় রািখেবন ও সংর ণ করেবন। ইজারা ত বা মহােল অৈবধ 
 অ েবশ বা বদখল রাধ ইজারা হীতা িনি ত করেবন। 
১২। ইজারা হীতার অ েল ইজারা ত বা মহাল তাহার কান াথ- ামী  অ  কারও িনকট হ া র বা সাবলীজ দান 

করেত পারেবন না। কান ধরেনর সাবলীজ/অ  কােরা িনকট বা মহাল হ া র করা হেল ইজারা তাৎ িণকভােব বািতল 
হেয় জমা ত অথ  সরকােরর অ েল বােজয়া সহ বা মহাল  জলা শাসেকর িনকট য়ংি য়ভােব অিপ ত হেব। জলা 

শাসক িবিধমেত মহাল র পরবত  কায ম হণ করেত পারেবন। 
১৩। ইজারা হীতা চিলত আইেনর অধীেন েদয় বা আেরাপেযা  য কান কােরর কর, িডউ  ইত ািদ দান /পিরেশাধ 

করেত বা  থাকেবন। 
১৪। ইজারা ময়ােদ সরকার ক ক ন ন কের কান কর আেরাপ করেল ইজারা হীতা তা পিরেশােধ বা  থাকেবন। 
১৫। ব া, নদী বাহ, নদীর না তা, ভা ন ও পিরেবশ র া ইত ািদ কারেণ জাতীয় ােথ  য কান সময় ক প  বা মহােলর 

ইজারা বািতল করেত পারেবন। 
১৬। িনিদ  দাগ, পিরমাণ ও সীমানার বািহর হেত কান অব ােতই বা  উে ালন করা যােব না। 
১৭। বা  উে ালেনর সময় নৗ-চলাচেল যােত কান কার িব  না ঘেট স িদেক ল  রেখ ইজারাদারেক বা মহাল হেত বা  

উে ালন করেত হেব। 
১৮। ইজারা হীতার বা মহােলর উপর িব মান কান  বা ইজারা ি  ময়ােদর মে  রািপত ে র উপর কান দাবী বা 
 অিধকার বা াথ  থাকেব না। 
১৯। বিণ ত ইজারা  ১ লা বশাখ ১৪২৪ বাংলা সন হেত ১ বছেরর জ  কায কর হেয়েছ মেম  গ  হেব। 
২০। সীমানাবত  ও িবওিপ ক া  এলাকায় অবি ত মহাল িলেত ই দেশর সীমাে র  রখা হেত ১৫০  িমটােরর মে  

নদী হেত বা  উে ালন করা যােব না। এসব এলাকায় উ  িবষেয় কান জ লতা ি  হেল ইজারা হীতা দায়ী থাকেবন 
এবং এেহন িবিধ বিহ ত কােজর জ  ইজারাদাতা ক প  আইন মাতােবক কায কর ব া হণ করেবন। 

২১। সড়ক-মহাসড়ক এবং নদীেত ল/ ীজ থাকেল তার উভয় পাে  ২০০ িমটােরর মে  বা  উে ালন করা যােব না  
২২। বা মহাল ইজারার ময়াদ চলাকালীন আদালেতর ি তােদশ/ি তাব া িনেষধা া বলবৎ এর কারেণ ইজারা হীতা িত  

হেল তার জ  কান িত রণ দাবী করা যােব না। 
২৩। বা মহােলর সীমানায় বা  মও দ কের রাখা যােব না। 
২৪। বা মহােলর অব ান সেরজিমেন দেখ িনেত হেব। বা মহােলর আয়তন কম/ বশী হেত পাের। সেরজিমেন আয়তেন 

তারত  িনেয় পরবত েত কান ওজর/আপি  হণ করা হেব না।  
২৫। ল/িম া ত  স িলত এবং অস ণ  দরখা  িবেবচনা যা  নয়।  
২৬। ড়া  অ েমাদন সােপে  সরকারীভােব বা মহােলর দখল হ া র করা হেব। 
২৭। রাি  কােল মা  বা বা  খনন/উে ালন করা যােব না। 
২৮। বা  বা মা  উে ালেনর সময় ানীয় জনগেনর জায়গা জিম এবং সরকারী কান অবকাঠােমার িত করা যােব না এবং 

িতর স ুখীন হেল ইজারা হীতা িনজ উে ােগ তা সমাধান করেবন। এেত  ইজারাদাতা কান প হ ে প করেব না বা 
দায়ী থাকেব না। 

২৯। বা  উে ালনকােল নদীর তীর, তীর সংল  ফসিল জিম বা ােমর পিরেবেশর কান প িতসাধন করা যােব না।  
৩০। তািলকা ি  িতত কান ি / িত ান ইজারা ি য়ায় অংশ হণ করেত পারেবন না। 
৩১। থম আহবােনর দরপ  হীত না হেল পয ায় েম ২য় ও ৩য় আহবােনর কায ম চলমান থাকেব। 
 

                                 
া 

 া িরত/-  
((মীর খায়মীর খায়

iæ

iæল আলমল আলম))  
জলা শাসকজলা শাসক  

ওও  
সভাপিতসভাপিত  

জলা বা মহাল ব াপনা কিমজলা বা মহাল ব াপনা কিম   
িদনাজ র।িদনাজ র। 
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=০৬= 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র।  

 (এস,এ শাখা) 
wwwwww..ddiinnaajjppuurr..ggoovv..bbdd  

 
ারক নং-০৫.৫৫.২৭০০.০১১.০৫.০২১(অংশ-১).১৭- ৫৩৩(৫০)                             তািরখঃ ১৫ ফ য়ারী, ২০১৭ি .। 

 
 অ িলিপ সদয় অবগিত ও কায ােথ  রণ করা হেলাঃ 
 
১। সিচব, িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। চয়ার ান, িম সং ার বাড, ১৪১-১৪৩, মিতিঝল বািণিজ ক এলাকা, ঢাকা। 
৩। িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
৪। িলশ পার, িদনাজ র। 
৫। িসিভল সাজন, িদনাজ র। 
৬। িনব াহী েকৗশলী, গণ ত  িবভাগ, িদনাজ র। 
৭।  িনব াহী েকৗশলী, পািন উ য়ন বাড, িদনাজ র।  
৮-১৭। ময়র, ....................,(সকল), িদনাজ র।  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
৪৪। স াদক, ................................................., ঢাকা। 
৪৫। স াদক, ................................................., িদনাজ র। 
 

 

৪৬।  ইজারা হীতা জনাব..................................................... 

  িপতা-...................................... াম........................... 

 উপেজলা-............................................ জলা-িদনাজ র। 

 ................................................................বা মহাল।   

 
া িরতা িরত//--  

((  মাছাঃ আফেরাজা খা নমাছাঃ আফেরাজা খা ন  ))  
রিভিনউ ড  কােল র 

ও 
সদ  সিচব 

জলা বা মহাল ব াপনা কিম  
িদনাজ র। 

 
 
 

১৮-৩০। উপেজলা িনব াহী অিফসার...........................(সকল), িদনাজ র। 
৩১-৪২। সহকারী কিমশনার ( িম),.....................(সকল),িদনাজ র। তােক 
 িরত না শ জাির কের ফরত দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা। 
 
৪৩। জলা িসিনয়র ত  অিফসার, িদনাজ র। 
 
 
 
 
 

ত েক তার কায ালেয়র না শ বােড  
টা ােনা সহ ানীয় হাট-বাজার ও 
অ া  জনাক ণ এলাকায় ঢাল-শহরত 
ও মাইিকং কের াপক চােরর জ  
অ েরাধ করা হেলা। 

 

িব ি  তার ব ল চািরত বাংলা দিনক 
পি কায় ০১(এক) সং ায়  পিরসের 

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।  


