
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

িবাবগঞ্জ, নেিাজপুর। 

 

স্মারক িাং-৩১.০২.২৭৬৯.০০০.০১.০৪৪.২০-  260                                                                         তানরখঃ  16 /0৩/২০২০ নরঃ। 

 

‘‘১৪২৭-১৪২৯ বাাংলা সদির ২য় ও ৩য়  পর্ বাদয়র সাংদশানিত জলমহাল ইজারা নবজ্ঞনি’’ 

 

           এতদ্বারা প্রকৃত নিবন্ধিকৃত যুব সনমনত, মৎসজীবী সনমনত, আিসার নিনিনপ সনমনত, মুনিদর্াদ্ধা সাংগঠি, নবিবা ও স্বামী পনরতযািা 

সাংগঠি, েনরদ্র ও অস্বচ্ছল ব্যনির সাংগঠি/সনমনতর নিকট হদত িবাবগঞ্জ উপদজলার নবনিন্ন ইউনিয়দির নিম্নবনণ বত বদ্ধ খাস জলমহাল (২০ একর 

পর্ বন্ত) ‘‘ জলমহাল িীনতমালা -২০০৯’’ ও “২০১২ (সাংদশানিত)’’এর শতবসাদপদে বাাংলা ১৪২৭ হদত ১৪২৯ সি পর্ বন্ত ০৩ (নতি) বছর মময়াদে 

ইজারা  প্রোদির লদেয পৃথক পৃথক সীলদমাহরকৃত খাদম আদবেিপত্র/েরপত্র আহবাি করা র্াদচ্ছ ।  আদবেি িরম অনিস চলাকালীি িগে ৫০০/- 

(পাঁচশত) টাকা জমা প্রোি সাদপদে (১) উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয়, িবাবগঞ্জ, নেিাজপুর, (২) উপদজলা ভূনম অনিস, িবাবগঞ্জ, 

নেিাজপুর এবাং (৩) উপদজলা মৎস্য অনিস, িবাবগঞ্জ, নেিাজপুর হদত সাংগ্রহ করা র্াদব। আদবেিপত্রসমুহ নিদম্নাি সময়সূনচ অনুর্ায়ী উপদজলা 

নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয়, িবাবগঞ্জ, নেিাজপুর এ রনেত আদবেি/েরপত্র বাদে গ্রহণ করা হদব।  আদবেিপত্রসমূহ োনখলকারীদের উপনিনতদত 

(র্নে মকউ উপনিত থাদকি) নিি বানরত সময়সূনচ মমাতাদবক মখালা হদব। উদেখ্য, ২য় পর্ বাদয়র মর্ সমস্ত পুকুর/জলমহাল ইজারা/লীজ প্রোি করা 

হদব ৩য় পর্ বাদয় ঐ সমস্ত পুকুদরর আদবেি/েরপত্র নবক্রয় করা হদব িা। এ প্রনক্রয়া ৩য় পর্ বায় পর্ বন্ত অব্যাহত থাকদব এবাং জলমহালসমুদহর তানলকা 

নিম্নস্বােরকারীর কার্ বালয় www.nawabganj.dinajpur.gov.bd এবাং nawabganj.acland.gov.bd ওদয়ব সাইট হদত 

জািা র্াদব। 

 

েরপত্র  নবক্রয়, গ্রহণ ও মখালার সময়সূনচঃ 

                                                                     

 

 

                                                                                                           (স্বােনরত/-) 

(দমাছাঃ িাজমুি িাহার) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ও 

সিাপনত 

উপদজলা জলমহাল ব্যবিাপিা কনমটি 

িবাবগঞ্জ, নেিাজপুর। 

 

 

পর্ বায় েরপত্র ক্রদয়র  তানরখ ও সময় েরপত্র (নসনিউল) োনখদলর 

তানরখ ও সময় 

েরপত্র মখালার তানরখ ও 

সময় 

নদ্বতীয়  ১৬/০৩/২০ নরঃ তানরখ হদত ২২/০৩/২০ নরঃ 

তানরখ সকাল ০৯.০০ হদত নবকাল ৫.০০ পর্ বন্ত। 

২৩/০৩/২০ নরঃ তানরখ  

সকাল ১০.০০ - দুপুর ১.০০ 

পর্ বন্ত। 

২৩/০৩/২০  নরঃ তানরখ 

দুপুর ১.৩০ ঘটিকা 

তৃতীয় ২৫/০৩/২০ নরঃ তানরখ হদত ৩০/০৩/২০ নরঃ 

তানরখ সকাল ০৯.০০ হদত নবকাল ৫.০০ পর্ বন্ত। 

৩১/০৩/২০ নরঃ তানরখ  

সকাল ১০.০০ - দুপুর ১.০০ 

পর্ বন্ত। 

৩১/০৩/২০ নরঃ তানরখ 

নবকাল ৩.০০ ঘটিকা 

http://www.unonawabganj.gov.bd/

