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খখয়াঘাট ইজাযায দযত্র নফজ্ঞনি 

 

এতদ্বাযা ফ বাধাযদণয অফগনতয জন্য জানাদনা মাদে খম, যাঙ্গাফারী উদজরায ননম্ন ফনণ বত যকানয খখয়াঘাট মূ ফাাংরা 

১৪27 াদরয ০১ বফাখ দত ৩০ বৈত্র ম বন্ত ভদয়য জন্য অনুদভানদত খটাদরয ায  ননম্ন ফনণ বত তব াদদে ইজাযা ফদদাফস্ত প্রদাদনয 

নননভত্ত আগ্রী ব্যনিদদয ননকট দত ননধ বানযত পযদভ ীরদভাযযুি দযত্র আহ্বান কযা মাদে। দযত্র াংক্রান্ত ননধ বানযত পযভ, প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং তবাফরী ননম্ন স্বােযকাযীয কাম বারয় এফাং খজরা প্রাদকয কাম বারয়, টুয়াখারী দত ননধ বানযত মূল্য জভা প্রদান পূফ বক 

দযত্র দানখদরয আদগয নদন নফকার ৫.০০ ঘটিকা ম বন্ত াংগ্র কযা মাদফ। খখয়াঘাদটয দযত্র পযভ ননধ বানযত তানযদখয ভদে খজরা 

প্রাক, টুয়াখারী এফাং উদজরা ননফ বাী অনপায, যাঙ্গাফারী এয কাম বারয় যনেত দযত্র ফাদে দানখর কযদত দফ। প্রাি কর দযত্র 

উনিনখত তানযখ খফরা ৪.০০ ঘটিকায় উনিত দযদাতাদদয ম্মুদে (মনদ খক উনিত থাদকন) খখারা দফ। 

 

ক্রভ. খখয়াঘাদটয নাভ অফিান ফাাংরা ১৪২7 

াদর ম্ভাব্য 

ইজাযা মূল্য 

দযত্র পযদভয 

মূল্য 

(অদপযত খমাগ্য) 
খভৌজা ইউননয়ন 

০১ যাঙ্গাফারী-ৈযগাংগা খখয়াঘাট কানিয়াবুননয়া-ৈযগাংগা যাঙ্গাফারী-ফড়ফাইনদয়া ৬,26,390/- ২ ,০০০/- 

০২ কানজয ারা-ৈযগাংগা খখয়াঘাট কানজয ারা- ৈযগাংগা যাঙ্গাফারী-ফড়ফাইনদয়া 37,830/- ৫০০/- 

০৩ খকাড়ানরয়া-ৈয ইভাযন খখয়াঘাট খকাড়ানরয়া-ৈযইভাযন খিাটফাইনদয়া-

ফড়ফাইনদয়া 

2,11,095/- ১,০00/- 

০৪ খভৌডুফী-তুরাতরী-কানিয়াবুননয়া 

খখয়াঘাট 

খভৌডুফী-কানিয়াবুননয়া ফড়ফাইনদয়া- যাঙ্গাফারী 77,533/- 7০০/- 

০৫ ৈযদভান্তাজ-ৈযআন্ডা খখয়াঘাট ৈযদভান্তাজ-ৈযআন্ডা ৈযদভান্তাজ-যাঙ্গাফারী 60,371/- ৫০০/- 

০৬ ফুরখারী-ানরভৈয খখয়াঘাট ফুরখারী-ানরভৈয খিাটফাইনদয়া-

ফড়ফাইনদয়া 

35,583/- ৫০০/- 

০৭ খভৌডুনফ-ননৈকাটা খখয়াঘাট খভৌডুনফ-ননৈকাটা ফড়ফাইনদয়া 6,০০০/- ৫০০/- 

০৮ খকাড়ানরয়া-ৈানরতাবুননয়া 

খখয়াঘাট 

খকাড়ানরয়া-ৈানরতবুননয়া 

খখয়াঘাট 

ৈানরতাবুননয়া ২2,০০০/- ৫০০/- 

 

দযত্র ননিউর ক্রয় এফাং দানখদরয তানযখ খখারায তানযখ  ভয়ঃ 

১ভ ফায দযত্র 

পযভ ক্রদয়য 

তানযখ 

১ভ ফায দযত্র 

পযভ দানখর  

খখারায তানযখ  

ভয় 

২য় ফায দযত্র 

পযভ ক্রদয়য 

তানযখ 

২য় ফায দযত্র পযভ 

দানখর  খখারায 

তানযখ  ভয় 

৩য়ফায দযত্র 

পযভ ক্রদয়য 

তানযখ 

৩য়ফায দযত্র পযভ 

দানখর  খখারায তানযখ 

 ভয় 

11-০২-২০20 

নি. তানযখ দত 

১9-০২-২০20 

নি. তানযখ ম বন্ত 

20-০২-২০20 

কার ৯.০০ দত 

দুপুয ২.০০ টা ম বন্ত 

খখারাঃ নফদকর 

৪.০০ টা। 

23-০২-২০20 

নি. তানযখ দত 

02-০3-২০20 

নি. তানযখ ম বন্ত 

03-০৩-২০20 নি. 

কার ৯.০০ দত দুপুয 

২.০০ টা ম বন্ত খখারাঃ 

নফদকর ৪.০০ টা। 

০4-০৩-২০20 

নি. তানযখ দত 

১১-০৩-২০20 

নি. তানযখ ম বন্ত 

১২-০৩-২০20 কার 

৯.০০ দত দুপুয ২.০০ টা 

ম বন্ত খখারাঃ নফদকর 

৪.০০ টা। 

 

এখাদন  উদিখ্য খম, ১ভ িাক গ্রণদমাগ্য না দর ২য় িাক ফরফৎ দফ। ২য় িাক গ্রণদমাগ্য না দর ৩য় িাক ফরফৎ দফ এফাং ১ভ দযত্র 

ায়া খগদর এফাং দানখরকৃত দযত্র অনুদভানদত দর 23.০২.২০20 তানযদখ ঐ াটফাজাযটিয নাভ দযত্র নফজ্ঞনি খথদক ফাদ খদয়া দয়দি 

ফদর গণ্য দফ। ২য় ফায দযত্র ায়া খগদর এফাং দানখরকৃত দযত্র অনুদভানদত দর ০ 4.০৩.২০20 নি. তানযদখ ঐ াটফাজাযটিয নাভ 

দযত্র নফজ্ঞনি খথদক ফাদ খদয়া দয়দি ফদর গণ্য কযদত দফ। 

  

“উন্নয়দনয গণতন্ত্র 

খখ াননায মূরভন্ত্র” 

http://www.rangabali.patuakhali.gov.bd/


তবাফরীঃ 

১। ফাাংরা ১৪২7 াদরয ১রা বফাখ ইদত ৩০ খ বৈত্র ম বন্ত ০১ (এক) ফিয খভয়াদ কাদরয জন্য খখয়াঘাট ইজাযা খদয়া দফ। 

২। দযদত্রয াদথ দযদত্র উদ্ধৃত মূদল্যয ৩০% (তকযা নত্র বাগ) অথ ব জাভানত নাদফ খম খকান তপনর ভূি ব্যাংক ড্রাপট/দ-অি বায এয ভােদভ 

উদজরা ননফ বাী অনপায, যাঙ্গাফারী এয ফযাফয জভাদান কযদত দফ। ইায অন্যথায় দযত্র যানয ফানতর ফনরয়া গন্য দফ। উি টাকা ইদত ২৫% 

অথ ব ইজাযা মূদল্যয াদথ ভন্বয় কযদত দফ। এফাং ফানক ৫% অথ ব জাভানত নদদফ াংযনেত থাকদফ। ইজাযা গ্রীতা ননয়নভত খখয়াঘাট ননজ খযদৈ 

নযষ্কায না কযদর অন্য খকান েনত াধন কনযদর উি জাভানত ইদত তাা নভটাদনা ইদফ। ফিয ভাদন্ত অব্যফানযত টাকা জভাকাযীয ফযাফয 

প্রতযা বণ কযা ইদফ।    

৩। মাায দযত্র গৃীত দফ দযত্র াংফাদ অফনত য়ায ০৭ (াত) কাম বনদফদয ভদে দযদত্র উদিনখত দদযয অফনষ্ট ৭৫% অথ ব খভাট দানখরকৃত 

দদযয উয অনতনযি ৫% আয়কয এফাং ১৫% বযাট অফশ্যই একই দঙ্গ নযদাধ কযদত দফ। অন্যথায় খখয়াঘাদটয জন্য জভাকৃত জাভানত ফাদজয়াি 

পূফ বক পূনযায় ইজাযা কাম বক্রভ গ্রণ কযা দফ। 

৪। প্রাি দযদত্র দফ বাচ্চ দয গ্রন কযা দফ এফাং উি অাংক মনদ াংনিষ্ট খখয়াঘাট যকানয মূদল্যয কভ য় তাা ইদর পূনযায় দযত্র আব্বান কযা 

দফ।  

৫। ইজাযাদাযগন খকান ক্রদভই খখয়াঘাট অদন্যয ননকট াফ-রীজ নদদত াযদফ না এফাং প্রনতনদন খবায ৫.০০ টা দত যাত ১০.০০ টা ম বন্ত মাত্রী াযাায 

কযদত দফ এফাং যাদত উযুি আদরায ব্যফিা কযদত দফ।  

৬। ইজাযায ভস্ত অথ ব (বযাট, আয়কয)  নযদাদধয ০৩ (নতন) কাম বনদফদয ভদে ২৫০ (দুইত ঞ্চা) টাকায ননজুনিনয়ার স্ট্যাদে ইজাযাদায 

কর্তবক ইজাযা চুনি োদন কযদত দফ। 

৭। খখয়াঘাদটয ইজাযায টাকা যকানয দাফী আদায় আইন অনুমায়ী াটি বনপদকট ভাভরায ভােদভ আদায় কযা মাদফ। 

৮।  াযাাদযয জন্য অনুভনদত াদযয অনতনযি খকান অথ ব আদায় কযা মাদফ না। মনদ অনতনযনি অথ ব আদায় প্রভানণত য় তদফ াংনিষ্ট ভদয়য ইজাযা 

মূল্য ইজাযা ফদদাফস্ত ফানতর কদয পূনযায় খখয়াঘাট ইজাযা খদয়া দফ।  

৯। দযদত্রয আদফদন পযভ নফজ্ঞনিদত উদিনখত তানযদখ প্রনতনদন অনপ ৈরাকারীন ভদয় খজরা প্রাদকয কাম বারয়, টুয়াখারী, উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয়, যাঙ্গাফারী ইদত ননধ বানযত মূদল্য াংগ্র কযা মাদফ। দযত্র পযদভয মূল্য অদপযতদমাগ্য। 

১০। দযত্র াংক্রান্ত নফস্তানযত তথ্যানদ/তবাফরী দযত্র পযদভয াদথ াংযুি থাকদফ । 

১১। অম্পূন ব  ত্রুটিপূন ব দযত্র গ্রনদমাগ্য দফ না। কর্তবে খকান কাযণ দ বাদনা ব্যনতদযদক জনস্বাদথ ব খম খকান অথফা কর দযত্র গ্রন নকাংফা ফানতর 

কযায েভতা াংযেন কদযন। 

১২। খাদভয উয দযদাতায নাভ, ঠিকানা  াট-ফাজাদযয নাভ স্পষ্টবাদফ উদিখ কযদত দফ এফাং দযত্র পযদভয াদথ অফশ্যই জাতীয় নযৈয় দত্রয 

পদটাকন াংযুি কযদত দফ। 

১৩। চুনি দত্রয খম খকান তব রঙ্গন কযা দর ইজাযা ফানতর কযা মাদফ । 

১৪। উদিনখত কর তব, কবুনরয়দতয তব যকানয াংনিষ্ট কর তবাফরী ফা আইন ইজাযাদায খভদন ৈরদত ফাে থাকদফন। মনদ খকউ উদিনখত 

তবাফরী ফা আইন বঙ্গ কদয তদফ ইজাযা মূল্য  অন্যান্য জাভাকৃত কদযয অথ ব ফাদজয়াি কদয ঘাটটি পূনযায় দযদত্রয ভােদভ ইজাযা খদয়া দফ  

দন্ডনফনধ অনুাদয দন্ডনীয় দফন।  

 

 

খভা: ভাপাকুয যভান 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

যাঙ্গাফারী, টুয়াখারী। 

স্মাযক নাং-০৫.১০.৭৮৯৭.০০২.১১.০৩.২০19- 61      তানযখঃ ০5-০২-২০20 নি. 

 

অনুনরন দয় অফগনত/অফগনত  ফহুর প্রৈাদযয জন্য অনুদযাধ কাদয খপ্রযণ কযা ’র: 

 

১। নৈফ, িানীয় যকায, িী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রনারয়, িানীয় যকায নফবাগ, ফাাংরাদদ নৈফারয়, ঢাকা। 

২। নফবাগীয় কনভনায, ফনযার নফবাগ, ফনযার। 

৩। খজরা প্রাক, টুয়াখারী। 

৪। পুনর সুায, টুয়াখারী। 

৫। অনতনযি খজরা প্রাক (যাজস্ব), টুয়াখারী। 

৬। উদজরা ননফ বাী অনপায, টুয়াখারী দয/ ফাউপর/ গরানৈা/ করাাড়া/ নভজবাগঞ্জ/ দনভনা/ দুভনক, টুয়াখারী। 

৭। উদজরা .................................. অনপায, যাঙ্গাফারী, টুয়াখারী। 

৮। অনপায ইন ৈাজব, যাঙ্গাফারী থানা। 

৮। ম্যাদনজায, কৃনল ব্যাাংক/ রুারী ব্যাাংক, যাঙ্গাফারী াখা। 

৯। খৈয়াযম্যান, ............................ ইউ.ন, যাঙ্গাফারী 

১০। ইউননয়ন ভূনভ কাযী কভ বকতবা, ইউননয়ন ভূনভ অনপ, যাাংগাফারী/ ৈানরতাবুননয়া/ ৈযদভান্তাজ। 

১১। জনাফ ............................................... নতা-....................................াাং.......................... 

     উদজরা ..................... খজরা টুয়াখারী  ইজাযাদায............................. খখয়াঘাট, ফাাংরা ১৪২৪/1425/1426 ার। 

১২। োদক, বদননক ..............................  (ফহুর প্রৈাদযয জন্য আনায নত্রকায় ১২``×৪`` াইদজ প্রকাদয জন্য অনুদযাধ কযা ’র।) 

 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

যাাংগাফারী, টুয়াখারী। 


