
 

সরকাির হাট-বাজারসমূেহর ব ব াপনা,ইজারা প িত এবং উহা হইেত া  আয় 

ব ন স িকত 

 

নীিতমালা 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ানীয় সরকার িবভাগ 

 

ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 

 

তািরখঃ 



 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 

ানীয় সরকার িবভাগ 

শাসন-২ শাখা 

 

নং-         তািরখঃ  

 

ে রকঃ আবু আলম েমাঃ শিহদ খান 

সিচব  

ানীয় সরকার িবভাগ 

 

াপকঃ 

(১)  েময়র 

       .........................িসিট কেপােরশন। 

(২)  েজলা শাসক 

       ......................। 

(৩)  েময়র/ শাসক 

 ..........................েপৗরসভা,  ................................ েজলা। 

(৪)  েচয়ারম ান 

 ............................উপেজলা পিরষদ,  .................... েজলা। 

(৫)  উপেজলা িনবাহী অিফসার 

 ..................................উপেজলা,  ......................... েজলা। 

(৬) েচয়ারম ান 

 ...................................ইউিনয়ন পিরষদ 

 .................................উপেজলা,  ............................েজলা। 

 

িবষয়ঃ সরকাির হাট-বাজারসমূেহর ব ব াপনা, ইজারা প িত এবং উহা হইেত া  আয় ব ন স িকত নীিতমালা। 

 

সরকাির হাট-বাজারসমূেহর ব ব াপনা, ইজারা প িত এবং উহা হইেত া  আয় ইউিনয়ন পিরষদ/ েপৗরসভা/ িসিট কেপােরশেনর মেধ  ব ন 

স িকত ানীয় সরকার িবভাগ কতৃক জািরকৃত ০৭/০২/২০০৮ ইং তািরেখর েজই-২/হ-৫/২০০৮/১১৬/১(৫৫০০) নং ারেকর নীিতমালা এবং 

এত  সং া  অন ান  সকল আেদশ বািতল েম সরকার হাট-বাজার সমূেহর ব ব াপনা, ইজারা প িত এবং উহা হইেত া  আয় ব ন িবষেয় এই 

নীিতমালা জাির কিরেলনঃ 

 

১।  হাট-বাজােরর ইজারা দানকারী কতৃপ ঃ 

১.১  িতিট উপেজলা পিরষদ/েপৗরসভা/িসিট কেপােরশন তাহােদর েভৗগিলক সীমােরখার মেধ  অবি ত এবং ব ব াপনাধীন হাট-বাজার িল 

ইজারা দান কিরেব। 

১.২  যিদ েকান হাট বাজার একািধক েজলা সীমানার মেধ  পেড় তাহার ইজারা কায ম সংি  িবভাগীয় কিমশনার হণ কিরেবন এবং ইজারাল  

অথ নীিতমালা অনুযায়ী হারাহািরভােব ব ন কিরেবন। ইজারা কায ম হেণ িন প কিমিট হইেবঃ 

(১)  কিমশনার                                            - সভাপিত 

(২)  েজলা শাসক, সংি  েজলা     - সদস  

(৩)  উপ-পিরচালক, কৃিষ স সারণ অিধদ র, সংি  েজলা    - সদস  

(৪)  িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র, সংি  েজলা - সদস  



(৫)  েচয়ারম ান, সংি  উপেজলা পিরষদ    - সদস  

(৬)  উপেজলা িনবাহী অিফসার, সংি  উপেজলা   - সদস  

(৭)  উপ-পিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন েবাড, সংি  েজলা  - সদস  

(৭)  েময়র, সংি  েপৗরসভা/ েচয়ারম ান, সংি  ইউিনয়ন পিরষদ  - সদস  

(৮)  পিরচালক, ানীয় সরকার, সংি  িবভাগ   - সদস  সিচব 

১.৩  যিদ েকান হাট-বাজার ই বা তেতািধক উপেজলা ও েপৗরসভার  সীমানার মেধ  পেড় তেব তাহার ইজারা কায ম সংি  েজলার েজলা 

শাসক হণ কিরেবন এবং ইজারাল  অথ নীিতমালা অনুযায়ী হারাহািরভােব ব ন কিরেবন। েসইে ে  ইজারা কায ম হেণ িন প 

কিমিট হইেবঃ 

(১)  েজলা শাসক                                      - সভাপিত 

(২)  উপ-পিরচালক, কৃিষ স সারণ অিধদ র, সংি  েজলা     - সদস  

(৩)  িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র, সংি  েজলা - সদস  

(৪)  েচয়ারম ান, সংি  উপেজলা পিরষদ    - সদস  

(৫)  উপেজলা িনবাহী অিফসার, সংি  উপেজলা   - সদস  

(৬)  উপ-পিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন েবাড, সংি  েজলা  - সদস  

(৭)  েময়র, সংি  েপৗরসভা/ েচয়ারম ান, সংি  ইউিনয়ন পিরষদ - সদস  

(৮)  উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, সংি  েজলা    - সদস  সিচব 

১.৪ েত ক ইউিনয়ন পিরষেদর জন  ঐ ইউিনয়েনর অ ভূ  (েযখােন েযাজ ) একিট হাট-বাজার সুিনিদ ভােব িনে া  শত সােপে  

সংরি ত থািকেবঃ 

(১) ১৪১৪ বাংলা সােল ইজারা মূল  েদড় ল  টাকার কম হইেত হইেব; 

(২) হাট-বাজারিটর ইজারা দান কায ম উপেজলা পিরষদ কতৃক অন ান  হাট-বাজােরর সােথই স  হইেব এবং উপেজলা 

পিরষেদর সভায় অনুেমাদেনর মাধ েম উ  হাটবাজার িনধারণ কিরেবন; 

(৪) ইজারাল  টাকা হইেত অ  নীিতমালার অনুে দ-৪ (হাটবাজার হইেত া  ইজারাল  অথ ব ন প িত) এর (ক) ১,২,৩,৪,৬ 

উপ-অনুে েদ বিণত প িত অনুসাের ব েনর পর অবিশ  ৪৬% অথ সংি  ইউিনয়ন পিরষদেক দান করা হইেব; 

(৫) পরবতী সমেয় উ  িনধািরত হাট-বাজারিটর ইজারা মূল  েদড় ল  টাকা অিত ম কিরেলও তাহা সংি  ইউিনয়েনর জন  

সংরি ত থািকেব। 

 

২।   দরপ  আহবান ও দািখল ি য়াঃ  

২.১  হাট-বাজােরর ইজারা বাংলা বৎসেরর িভি েত (ৈবশাখ-ৈচ ) ১ (এক) বৎসেরর জন  দান কিরেত হইেব। েকান বৎসেরর যাবতীয় ইজারা 

কায ম পূববতী বৎসেরর ২০েশ ৈচে র মেধ  সমা /স  কিরেত হইেব। 

২.২  ইজারা বৎসর  হওয়ার পূববতী বৎসেরর মাঘ মাস হইেত  ইজারা দান কায ম  কিরেত হইেব এবং সকল হাট-বাজােরর ইজারা 

সং া  কায েমর একিট পূণা  ক ােল ার ত করতঃ সংি  েজলা শাসেকর িনকট অবশ ই ে রণ কিরেত হইেব। 

২.৩ সরকাির মূল ঃ ইজারা িব ি েত হাটবাজােরর সরকাির মূল  উে খ কিরেত হইেব। সরকাির মূল  হইেব িবগত ৩ বৎসেরর ইজারা মূেল র গড় 

মূল । উে খ  েয, উ  ৩ বৎসেরর মেধ  েকান বৎসর খাস আদায় করা হইেল উ  খাস আদােয়র অথ ইজারা মূল  িহসােব িবেবিচত হইেব 

না। 

২.৪ হাট-বাজােরর া  ইজারা মূল  হইেত ইজারাজিনত খরচ (সংবাদপে র িব ি  িবল, আনুষাি ক ব য় ইত ািদ) িনবাহ করার জন  রাজ  

বােজেট ব ব া রািখেত হইেব (খাস আদায় ব তীত)। িসিডউল িবি র অথ সরকাির খােত জমা দান কিরেত হইেব। 

২.৫  িসিডউল মূল ঃ হাটবাজার ইজারার ে ে  িসিডউেলর মূল  িন প হইেব- 

 হাটবাজােরর ইজারা মূল - 

(অ)  ১.০০ (এক) ল  টাকা পয  হইেল ৫০০ (পঁাচশত) টাকা 

(আ)  ১.০০ (এক) ল  টাকার উে  িক  ২.০০ ( ই) ল  টাকা পয  হইেল ১০০০ (এক হাজার) টাকা 

(ই)  ২ ( ই )ল  উে  িত ল  বা তার ভ াংশ টাকার জন  ১০০০ (একহাজার) টাকার সােথ অিতির  ২০০ টাকা কিরয়া েযাগ 

কিরেত হইেব। 



  [এইখােন ইজারা মূল  বিলেত সরকাির মূল েক বুঝাইেব] 

২.৬  দরপ  আেবদন সহজলভ  কিরবার িনিম  িনে া  ব ব া হণ কিরেত হইেবঃ  

 হাট-বাজার ইজারার দরপে  অংশ হেণর জন  দরপ  দািখেলর পূেব িনে া  কাযালয় হইেত আেবদন ফরম য় করা যাইেব। যথাঃ 

২.৬.১  উপেজলা পিরষদ ব ব াপনাধীন হাট-বাজােরর দরপে র আেবদন েজলা শাসেকর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, 

সহকারী কিমশনার (ভূিম) এর কাযালয়, েসানালী ব াংেকর উপেজলা সদেরর শাখা ও থানা (পুিলশ ে শন)। 

২.৬.২  েপৗরসভা ব ব াপনাধীন হাট-বাজােরর ে ে  সংি  েপৗরসভা কাযালয় ছাড়াও উপদফা ২.৬.১ এ বিণত কাযালয়সমূহ হইেতও হাট-

বাজার ইজারা দরপে র আেবদন ফরম সং হ করা যাইেব। 

২.৬.৩  িসিট কেপােরশন ব ব াপনাধীন হাট-বাজােরর দরপে র আেবদন সংি  িসিট কেপােরশন অিফস, উহার আ িলক অিফসসমূহ, 

সংি  িবভাগীয় কিমশনার, সংি  েমে াপিলটন পুিলশ কিমশনার ও সংি  েজলা শাসেকর কাযালয় হইেত সং হ করা যাইেব। 

২.৭ দরপ  দািখেলর জন  িনধািরত িদেনর অ তঃ ১৫ িদন পূেব উপেজলার হাট-বাজারসমূেহর ে ে  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

কাযালয়,েপৗরসভা অিফস, ানীয় া  েক , েপা  অিফস, কিমউিনিট েস ার, সংি  হাট-বাজার, পুিলশ ে শন, সাব-েরিজ ার অিফস, 

ইউিনয়ন ভূিম অিফস, উপেজলা ও েজলা সদর দ ের অবি ত পূণ অিফসসমূেহ েনািটশ টাংগাইয়া ইজারা িব ি  চােরর ব ব া 

কিরেত হইেব। েপৗরসভা/িসিট কেপােরশেনর হাট-বাজােরর ে ে ও অনু প সংি  ও পূণ অিফসসমূেহ েনািটশ টাংগাইয়া চােরর 

ব ব া কিরেত হইেব। ইহা ছাড়াও হাট-বাজাের মাইক, েঢাল-সহরেতর মাধ েম দরপ  দািখেলর তািরখ এবং সময় েঘাষণার বে াব  

কিরেত হইেব। ইজারা িব ি  িনজ  ওেয়ব সাইেট দান কিরেত হইেব। অিধক , েকান হাট-বাজােরর স াব  আয় ২ হইেত ২৫ ল  টাকা 

পয  হইেল ানীয় পি কায় (যিদ থােক) এবং ২৫ ল  টাকার অিধক হইেল একিট জাতীয় ও একিট ানীয় পি কায় িব ি  চার কিরেত 

হইেব (িব ি  চােরর জন  ধতব  মলূ  হইেব সরকাির মূল )। েকান হাট-বাজােরর ইজারা মূল  ১(এক) েকািট টাকার েবশী হইেল ইজারা 

িব ি  C P T U  এর ওেয়ব সাইেট দান কিরেত হইেব।   

২.৮  দরপ  জমা দান সং া  িবষেয় িনে া  পদে প হণ কিরেত হইেবঃ 

২.৮.১  উপেজলা পিরষেদর ব ব াপনাধীন হাট-বাজােরর দরপ  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সহকারী কিমশনার (ভূিম), পুিলশ 

সুপােরর কাযালয় এবং েজলা শাসেকর কাযালেয় জমা েদওয়া যাইেব। 

২.৮.২ েপৗরসভার ে ে  েপৗরসভা কাযালয়, সংি  উপেজলা েপৗরসভা কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সংি  সহকারী 

কিমশনার (ভূিম) এর কাযালয়, পুিলশ সুপােরর কাযালয় ও সংি  েজলা শাসেকর কাযালেয় জমা েদওয়া যাইেব। 

২.৮.৩ িসিট কেপােরশেনর ে ে  িসিট কেপােরশন অিফস, উহার আ িলক অিফসসমূহ, সংি  িবভাগীয় কিমশনার ও সংি  েজলা 

শাসেকর কাযালেয় জমা েদওয়া যাইেব। 

২.৯ সরকাির হাট-বাজার ইজারা দােনর জন  সকল ে ে  ব খােম দরপ  দািখল কিরেত হইেব। দরপ দাতােক উ তৃ মূেল র ৩০% অথ 

ব াংক াফট/েপ-অডােরর মাধ েম দরপে র সােথ জমা িদেত হইেব। উ  টাকা হইেত ২৫% অথ ইজারা মূেল র সােথ সম য় করা হইেব 

এবং বাকী ৫% অথ জামানত িহসােব সংরি ত থািকেব। ইজারা হীতা িনয়িমত হাট-বাজার পির ার-পির  না কিরেল বা অন  েকান িত 

সাধন কিরেল, উ  জামানত হইেত তাহা িমটােনা হইেব। বৎসর সমাপনাে  জামানেতর অব ব ত টাকা জমাকারীর বরাবের ত াপণ করা 

হইেব।  

২.১০ া  দরপে র সেবা  দর হণ কিরেত হইেব এবং উ  দেরর অংক যিদ সংি  হাট-বাজােরর সরকাির মূল  হইেত কম হয় তাহা হইেল 

পুনরায় দরপ  আহবান কিরেত হইেব। ি তীয় বার দরপ  আহবান সে ও যিদ া  সেবা  দর সরকাির মূল  হইেত কম হয় তাহা হইেল 

তৃতীয় বার দরপ  আহবান কিরেত হইেব। তৃতীয় বার দরপ  আহবান সে ও যিদ া  সেবা  দর সরকাির মূল  হইেত কম হয় তাহা হইেল 

যথাযথ ইজারা মলূ  না পাওয়ার িবষেয় িবদ মান কারণ স িলত একিট িতেবদন উপেজলা পিরষদ িনয় নাধীন হাট-বাজােরর ে ে  

উপেজলা পিরষেদর সাধারণ সভার এবং খ ও গ ে ণীর েপৗরসভার িনয় নাধীন হাট-বাজােরর ে ে  েপৗর পিরষেদর সাধারণ সভার 

কাযিববরণীসহ সংি  েজলা শাসেকর িনকট ে রণ কিরেব। েসই সােথ নতুন বৎসর  হইেল খাস আদােয়র পদে প হণ কিরেত 

হইেব। অতঃপর যথাযথ ইজারা মূল  না পাওয়ার িবষেয় িবদ মান কারণ স িলত একিট িতেবদন উপেজলা পিরষদ সভায় এবং খ ও গ 

ে ণীর েপৗরসভা েপৗর পিরষেদর সাধারণ সভার কাযিববরণীসহ সংি  েজলা শাসেকর িনকট ে রণ কিরেব। িতেবদন াি র পর 

সংি  েজলা শাসক যথাস ব ত উপযু  িস া  িনেয় িবষয়িট তঁার পযােয় িন ি  করেবন। ক ে ণীর েপৗরসভা এবং িসিট 

কেপােরশেনর ে ে  অনু প িবষেয় একিট িতেবদন উপযু  াবসহ িস াে র জন  ানীয় সরকার িবভােগ ে রণ কিরেত হইেব। 

 

৩।   দরপ  মূল ায়ন ও ইজারা দানঃ 



 ৩.১ উপেজলা পিরষদ ব ব াপনাধীন হাটবাজারসমূেহর ে ে  উপেজলা িনবাহী অিফসার জমাকৃত সকল দরপ  সং হ কিরয়া তুলনামূলক 

িববরণী তপূবক িনে া ভােব গিঠত দরপ  মূল ায়ন কিমিট (Technical Evaluation Committee) েত েপশ কিরেবন। 

 (অ)  উপেজলা িনবাহী অিফসার                         - আহবায়ক 

 (আ)  উপেজলা পিরষদ েচয়ারম ান মেনানীত পিরেষদর একজন সদস   - সদস  

 (ই)   উপেজলা কৃিষ অিফসার                             - সদস  

 (ঈ)   উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা                    - সদস  

 (উ)  সংি  ইউিপ েচয়ারম ান                         - সদস  

 (ঊ) উপেজলা েকৗশলী                          - সদস -সিচব 

দরপ  মূল ায়ন কিমিট দরপ সমূহ দািখেলর পরবতী ০২ ( ই) কাযিদবেসর মেধ  বাছাইেয়র পর সুপািরশ/মতামতসহ েচয়ারম ান, 

উপেজলা পিরষদ-এর অনুেমাদেনর জন  উপ াপন কিরেবন। েচয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ পরবতী ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মেধ  উি িখত 

িবষেয় অনুেমাদন দান কিরেবন। 

৩.২  েপৗরসভার ে ে  েপৗরসভার দরপ  মূল ায়ন কিমিট দরপ সমূহ দািখেলর পরবতী ০২ ( ই) কাযিদবেসর মেধ  সুপািরশ/মতামতসহ 

েপৗরসভার ধান িনবাহী কমকতা/সিচব-এর মাধ েম েময়র এর অনুেমাদেনর জন  উপ াপন কিরেবন। েময়র পরবতী ০৭ (সাত) কাযিদবেসর 

মেধ  উি িখত িবষেয় অনুেমাদন দান কিরেবন। 

৩.৩  িসিট কেপােরশেনর ে ে  িসিট কেপােরশেনর দরপ  মূল ায়ন কিমিট জমাকৃত সকল দরপ  একীভূত কিরয়া ০৩ (িতন) কাযিদবেসর মেধ  

সুপািরশ/মতামতসহ ধান িনবাহী কমকতার মাধ েম েময়েরর অনুেমাদেনর জন  উপ াপন কিরেবন। েময়র পরবতী ০৭ (সাত) কাযিদবেসর 

মেধ  এ িবষেয় অনুেমাদন দান কিরেবন। 

৩.৪ দরপ  অনুেমাদেনর ০৩ (িতন) কাযিদবেসর মেধ  অনুেমািদত দরদাতােক জানাইেত হইেব। দরপ দাতা অবিহত হইবার ০৭ (সাত) 

কাযিদবেসর মেধ  দরপে র সােথ দািখলকৃত জামানেতর ২৫% অথ সম য় করতঃ ইজারার অবিশ  ৭৫% অথ এবং জাতীয় রাজ  েবােডর 

১৫% ভ াট ও ৫% আয়কর পিরেশাধ কিরেবন। অন থায় তাহার দরপ  বািতল বিলয়া গণ  হইেব ও জামানত বােজয়া  হইেব। বােজয়া কৃত 

অথ িসিট কেপােরশন ও েপৗরসভা কতৃক ব ব াপনাধীন হােটর ে ে  সংি  িসিট কেপােরশন ও েপৗরসভার িনজ  রাজ  আয় িহসােব গণ  

হইেব। উপেজলা পিরষদ কতৃক ব ব াপনাধীন হােটর ে ে  বােজয়া কৃত টাকা সংি  উপেজলা রাজ  তহিবেল জমা কিরেত হইেব। গৃহীত 

দেরর স ণূ টাকা (আয়কর ও ভ াটসহ) সরকােরর িনিদ  খােত জমা েদওয়ার পর হাট-বাজােরর দখল অনুেমািদত দরপ  দাতার িনকট 

িনধািরত চুি নামার মাধ েম দান কিরেত হইেব। েকান অবেহলার কারেণ এর অন থা ঘিটেল সংি  ব ি বগ ব ি গতভােব দায়ী 

থািকেবন। 

৩.৫  চুি নামাঃ উপেজলা পিরষদ েচয়ারম ান/েপৗরসভার েময়র অথবা শাসক//িসিট কেপােরশেনর েময়র অথবা তঁাহােদর মেনানীত কমকতা -

 এলাকার ব ব াপনাধীন হাটবাজােরর ইজারার চুি  দিলেল (পিরিশ -"২") া র কিরেবন। ে  িবেশেষ কিমশনার, সংি  িবভাগ/ 

েজলা শাসক চুি  দিলেল া র কিরেবন। 

৩.৬  হাট-বাজার ইজারা দােনর পর ইজারা মূল  হণাে , েকান কারেণ ইজারাদারেক যথাসমেয়  হাট-বাজার হ া র করা স ব না হইেল 

অথবা হ া েরর পর আইনগত কারেণ সংি  ইজারাদার েটাল আদােয় িবরত থািকেত বাধ  হইেল, েটাল আদায় হইেত িবরত থাকাকালীন 

সমেয়র জন , েমাট ইজারা মূেল র আনুপািতক হাের অথ ইজারাদারেক েফরত দান করা যাইেব। 

৩.৭  েকান িবেশষ কারেণ যিদ দরপ  দািখেলর তািরখ পিরবতন করার একা  েয়াজন হয় তাহা হইেল দরপ  আহবানকারী কমকতা ব াপক 

চােরর পদে প হণপূবক িলিখতভােব দরপ  হেণর পরবতী তািরখ ও সময় েঘাষণা কিরেবন। 

 

৪.   খাস আদােয়র ে ে  কায মঃ 

৪.১   উপেজলা পিরষদ িনয় নাধীন হাট-বাজােরর ে ে  খাস  আদােয়র কিমিট িন প হইেবঃ 

(ক)    উপেজলা িনবাহী অিফসার - সভাপিত 

(খ) েচয়ারম ান কতৃক মেনানীত উপেজলা পিরষেদর একজন সদস  - সদস  

(গ) সংি  হােটর িনকটবতী হাই েুলর ধান িশ ক - সদস  

(ঘ) উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা - সদস  

(ঙ) সংি  ইউিনয়ন পিরষদ েচয়ারম ান - সদস  

(চ) সংি  ওয়ােডর ইউিপ সদস  - সদস   

(ছ)  সংি  ওয়ােডর সংরি ত আসেনর ইউিপ মিহলা সদস  - সদস  



(জ)  সংি  ইউিনয়ন ভূিম সহকারী কমকতা - সদস  

(ঝ)  সহকারী কিমশনার (ভূিম) - সদস -সিচব 

 সহকারী কিমশনার (ভূিম) পদিট শনূ  থািকেল উপেজলা িনবাহী অিফসার কিমিটর সদস  এমন একজন কমকতােক সদস  সিচব মেনানীত 

কিরেত পািরেবন। 

৪.২ 'খ' ও 'গ' ে ণীর েপৗরসভার অিধভু  হাটবাজােরর ে ে  খাস আদায় কিমিট িন প হইেবঃ 

(অ) েময়র/ শাসক - সভাপিত 

(আ) উপেজলা িনবাহী অিফসার কতৃক মেনানীত একজন কমকতা - সদস  

(ই) েপৗরসভার সংি  কাউি লর (১ জন পু ষ ও ১ জন মিহলা) - সদস  

(ঈ) সহকারী েকৗশলী, সংি  েপৗরসভা - সদস  

(উ)  সিচব, সংি  েপৗরসভা - সদস -সিচব 

      কিমিট েয়াজেন আেরা সদস  েকা-অ  কিরেত পািরেব। 

৪.৩  'ক' ে ণীর েপৗরসভার অিধভু  হাটবাজােরর ে ে  খাস আদায় কিমিট িন প হইেবঃ 

(অ) েময়র/ শাসক - সভাপিত 

(আ)  েজলা শাসেকর িতিনিধ  - সদস  

(ই) উপেজলা িনবাহী অিফসার কতৃক মেনানীত একজন কমকতা - সদস  

(ঈ) েপৗরসভার সংি  কাউি লর (১ জন পু ষ ও ১ জন মিহলা) - সদস  

(উ) সহকারী েকৗশলী, সংি  েপৗরসভা - সদস  

(ঊ)  সিচব, সংি  েপৗরসভা - সদস -সিচব 

      কিমিট েয়াজেন আেরা সদস  েকা-অ  কিরেত পািরেব। 

৪.৪ িসিট কেপােরশন অিধভূ  হাট-বাজােরর ে ে  খাস আদােয়র কিমিট িন প হইেবঃ 

(অ) ধান িনবাহী কমকতা - সভাপিত 

(আ) পিরচালক, ানীয় সরকার  - সদস  

(ই)  সংি  েজলা শাসেকর িতিনিধ           - সদস  

(ঈ) সংি  ওয়াড কিমশনার (১ জন পু ষ ও ১ জন মিহলা) - সদস  

(উ) িসিট কেপােরশেনর সিচব - সদস  

(ঊ) আ িলক িনবাহী কমকতা (সংি  েজান) - সদস  

(ঋ) ধান স ি  কমকতা/স ি  কমকতা - সদস  সিচব 

     কিমিট েয়াজেন আেরা সদস  েকা-অ  কিরেত পািরেব। 

৪.৫  খাস আদােয়র ে ে  েলাকবল িনেয়াগসহ যেথাপযু  পদে প হেণর মতা কিমিটর থািকেব। 

৪.৬  খাস আদায় কায ম পিরচালনার যাবতীয় ব য় িনবােহর জন  খাস আদায় কিমিট আদায়কৃত অথ হইেত েয়াজনীয় অথ ব য় কিরেত 

পািরেব। তেব এই ব েয়র পিরমাণ আদায়কৃত অেথর ৫% এর মেধ  অবশ ই সীিমত রািখেত হইেব। 

৪.৭  খাস আদায় চলাকালীন যিদ সংি  হাট-বাজারিটর ইজারা দান করা হয়, েসই ে ে  যতিদন খাস আদায় স  হইয়ােছ, মূল ইজারা মূল  

হইেত আনুপািতক হাের ঐ সমেয়র িনধািরত মলূ  বাদ িদেয় বািক টাকা আদায়েযাগ  হইেব। 

৪.৮  হাট-বাজােরর খাস আদায়কৃত অথ হইেত (খাস আদায়জিনত খরচ বােদ) ১৫% অথ মলূ  সংেযাজন কর (ভ াট) বাবদ এবং ৫% অথ আয়কর 

বাবদ সংি  খােত জমা দান কিরেত হইেব। 

৪.৯  হাটবাজােরর খাস আদায়কৃত অথ হেত খাস আদায়জিনত খরচ এবং মূল  সংেযাজন কেরর (ভ াট) ও আয়কেরর অথ বাদ িদেয় অবিশ  টাকা 

৪নং অনুে েদর ব ন নীিতমালা অনুযায়ী ব ন কিরেত হইেব। 

 

৫।   েটাল আদােয়র হারঃ  

 উপেজলা ও েপৗরসভার ে ে  েজলা শাসক এবং িসিট কেপােরশেনর ে ে  ধান িনবাহী কমকতা িবিভ  েব র উপর িব ািরত যাচাই 

বাছাইপূবক েটাল আদােয়র হার সি লত একিট পূণা  তািলকা সহ ত করতঃ অনুেমাদন ও চার কিরেবন। উে খ  েয, েটাল আদােয়র 



হার ইজারা কায ম  হইবার পূেব ত কিরেত হইেব। ইজারা দানকারী কতৃপ  ইজারাদারেক ইজারা চুি নামার পর দখলনামার 

সােথ একিট েটাল আদােয়র হােরর তািলকা সরবরাহ কিরেবন। উ  তািলকা বাজােরর িবিভ  ােন জনসাধারেণর াতােথ ইজারাদার কতৃক 

টাংগাইয়া রািখেত হইেব। ইজারাদার কতৃক দশৃ মান ােন েটাল আদােয়র হার টাংগােনােত ব থ হইেল এবং িনধািরত হােরর চাইেত েবশী 

েটাল আদায় করা হইেল ইজারা দানকারী কতৃপ  উ  ইজারাদােরর ইজারা চুি  বািতল কিরেত পািরেবন এবং জমাকৃত টাকা বােজয়া  

কিরেত পািরেবন। 

 

৬।   আপি / আিপল িন ি ঃ 

 হাটবাজার ইজারা স েক েকান আপি /অিভেযাগ থািকেল তাহা িনে া ভােব িন ি  হইেব- 

৬.১   উপেজলা পিরষদ েচয়ারম ান এবং খ ও গ ে ণীর েপৗর সভার েময়েরর গৃহীত িস াে র িব ে  েকান আপি  থািকেল ০৭ (সাত) 

কাযিদবেসর মেধ  েজলা শাসেকর িনকট িলিখতভােব অিভেযাগ/আপি  করা যাইেব। েজলা শাসক ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মেধ  

েয়াজনীয় নানী েশেষ আনীত অিভেযাগ িন ি  কিরেবন।  

 েজলা শাসেকর িস াে র িব ে  েকান আপি  থািকেল ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মেধ  িবভাগীয় কিমশনােরর িনকট িলিখতভােব আিপল 

দােয়র করা যাইেব। িবভাগীয়কিমশনার ১০ (দশ) কাযিদবেসর মেধ  উ  আপীেলর িবষেয় িস া  দান কিরেবন। এইে ে  িবভাগীয় 

কিমশনােরর িস া ই চুড়া  বিলয়া গণ  হইেব। 

৬.২  িবেশষ ে ণী ও 'ক' ে ণীর েপৗরসভা এবং িসিট কেপােরশেনর ে ে  গৃহীত িস াে র িব ে  েকান আপি  থািকেল ০৭ (সাত) কাযিদবেসর 

মেধ  িবভাগীয় কিমশনােরর িনকট িলিখতভােব অিভেযাগ/আপি  দােয়র করা যাইেব। িবভাগীয় কিমশনার েয়াজনীয় নানী েশেষ ০৭ 

(সাত) কাযিদবেসর মেধ  অিভেযােগর িবষেয় িস া  দান কিরেবন।  

 িবভাগীয় কিমশনােরর আেদেশর িব ে  েকান আপি  থািকেল ১৫ (পেনর) কাযিদবেসর মেধ  ানীয় সরকার িবভােগ িলিখতভােব আপীল 

দােয়র করা যাইেব। এইে ে  ানীয় সরকার িবভােগর িস া ই চুড়া  বিলয়া গণ  হইেব। 

 

৭।    ইজারাদােরর দায়-দািয় ঃ 

 হাটবাজােরর ইজারাদােরর দায়দািয়  িন প হইেব - 

৭.১  ইজারাদারেক িনধািরত সমেয় স ণূ অথ (যাবতীয় কর ও ভ াটসহ) পিরেশাধ কিরয়া চুি নামা স াদন কিরেত হইেব। ইজারাদার কতৃক 

িনয়িমতভােব হাটবাজার পির ার পির  রািখেত হইেব। 

৭.২ ইজারাদারেক অনুেমািদত েটাল েরইট এর তািলকা বাজােরর দশৃ মান ােন জনগেণর াতােথ টাংগাইয়া রািখেত হইেব। 

৭.৩  ইজারাদার েকান েমই ইজারা া  হাটবাজার অেন র িনকট ইজারা বা বে াব  (সাবলীজ) িদেত পািরেব না।  

৭.৪ ইজারাদার যিদ এই নীিতমালার বা ইজারা চুি র েকান শত ভংগ কের, তেব তাহার ইজারা বািতল বিলয়া গণ  হইেব। েসইে ে  তাহার 

জমাকৃত ইজারার টাকা বােজয়া  করা হইেব এবং হাটিট পুনরায় ইজারা দােনর ব ব া করা হইেব। 

৮।    উপেজলা িনবাহী অিফসার, েময়র/ শাসক, ধান িনবাহী কমকতা িসিট কেপােরশন হাট-বাজারসমূহ ইজারা দান েশেষ ১৫ (পেনর) কাযিদবেসর 

মেধ  িতিট হােটর া  ইজারা মূেল র িববরণী সংি  েজলা শাসেকর িনকট ে রণ কিরেবন। েজলা শাসক তাহার অিধে ে র সকল হাট-বাজােরর 

িবগত িতন বৎসেরর আয়সহ বতমান বৎসেরর আেয়র একিট তুলনামূলক িববরণী িত বৎসেরর ৩০েশ ৈবশােখর মেধ  ানীয় সরকার িবভােগ অবশ ই 

ে রণ কিরেবন। 

 

৯।    হাটবাজার হইেত া  ইজারাল  অথ ব ব াপনা ও ব ন প িতঃ 

৯.১  হাট-বাজার হইেত ইজারাল  আয়  "হাট-বাজােরর ইজারাল  আয়" নােম ব াংক একাউ  খুিলয়া জমা রািখেত হইেব। 

৯.২  উপেজলা পিরষদ িনয়ি ত হাট-বাজােরর ইজারাল  আয় িন িলিখতভােব ব ন কিরেত হইেবঃ 

 ৯.২.১ িতিট হাট-বাজােরর ইজারাল  আয় হইেত ৫% অথ েসলামী প সরকারেক "৭-ভূিম রাজ " খােত ে জারী চালােনর মাধ েম 

ইজারার টাকা জমা হইবার ৭ (সাত) কাযিদবেসর মেধ  জমা দান কিরেত হইেব। 

৯.২.২ ২০% অথ ইউিনয়ন পিরষেদর সিচব, দফাদার ও মহ াদারেদর েবতন দান বাবদ "৭-ভূিম  রাজ " খােতর অধীেন "৪-হাট-

বাজার ইজারা হইেত জমা" নামক েগৗণ খােত ে জারী  চালােনর  মাধ েম ইজারার টাকা আদােয়র ৭(সাত) কাযিদবেসর 

মেধ  জমা দান কিরেত হইেব। উভয় ে ে  চালােনর এক কিপ েজলা শাসেকর িনকট ে রণ কিরেত হইেব। 

৯.২.৩ ৫% অথ েয ইউিনয়েন হাট-বাজারিট অবি ত েসই ইউিনয়ন পিরষদেক অিতির  দান কিরেত হইেব। ইহা উ  ইউিনয়ন পিরষেদর 

রাজ  আয় িহেসেব গণ  হইেব। 



৯.২.৪ ৪% অথ মুি েযা ােদর কল ােণ ব েয়র জন  মুি যু  িবষয়ক ম ণালেয়র পিরচালনাধীন ব াংক একাউে  (স য়ী িহসাব নং-

১২১০০৩৯৯৭৭২, েসানালী ব াংক, রমনা কেপােরট  শাখা, ঢাকায়) ইজারার টাকা জমা হইবার ৭ (সাত) কাযিদবেসর মেধ  

জমা দান কিরেত হইেব। 

৯.২.৫ ১৫% অথ সংি  হাটবাজােরর র ণােব ণ/উ য়েনর জন  উপেজলা হাটবাজার ব ব াপনা কিমিটর িস াে র আেলােক ব য় কিরেত 

হইেব। এই অথ িপিপআর, ২০০৮ এর িবধান অনুযায়ী ব য় কিরেত হইেব। হাটবাজােরর র ণােব ণ ও উ য়েনর ে ে  ে েনজ, 

ছাউনী (েশড), স ািনেটশন (ল াি ন/ইউিরনাল), িটউবওেয়ল াপন, হাটবাজােরর অভ রীণ রা া/চলাচল পথ িনমাণ ইত ািদ 

অ ািধকার িদেত হইেব। এই কাজ িলর যথাযথ বা বায়ন এবং িনয়িমত র ণােব ণ িনি ত কিরেত হইেব। তেব েয সকল হাট-

বাজাের ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র কতৃক উ য়নমূলক কায ম হণ করা হইয়ােছ ঐ সম  হাট-বাজােরর জন  সরকার ও 

দাতা সং ার মেধ  স ািদত চুি র শতানুযায়ী ১৫% অথ এর পিরবেত হাট- বাজােরর র ণােব েণর (Routine and 
Periodical Maintenance) জন  েয়াজনেবােধ ২৫% পয  অথ বরা  েদওয়া যাইেব। 

৯.২.৬  ১০% অথ সংি  উপেজলা উ য়ন তহিবেল উপেজলার অ গত হাট-বাজারসমূেহর  র ণােব ণ/ উ য়েনর জন  জমা হইেব। 

তেব ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র কতৃক েকান হােটর উ য়ন কায ম হেণর পর সংি  হােটর র ণােব ণ/উ য়েনর জন  

বরাে র  পিরমাণ বৃি  করা হইয়া থািকেল েসই সকল হােটর ইজারা মূল  হইেত এই খােত জমা দােনর পিরমাণ আনুপািতক 

হাের কিময়া যাইেব অথাৎ সংি  হাট/বাজােরর ইজারা মূল  হইেত হােটর সংর ণ ও উ য়ন বাবদ েমাট ২৫% অেথ সীমাব  

থািকেব। এই খােত া  সমুদয় অথ উপেজলা হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটর সুপািরশ েমাতােবক উপেজলার অ গত অনু ত হাট-

বাজারসমূেহর উ য়েনর জন  উপেজলা পিরষদ সভায় অনুেমােদেনর মাধ েম ব য় কিরেত হইেব এবং এই অথ ারা উপেজলার িতিট 

হাট-বাজার জনসাধারেণর ব বহােরর জন  অ ািধকার দানপূবক েয়াজনীয় সংখ ক িব য় ছাউিন (েশড), িটউবওেয়ল াপন, 

পয়ঃিন াশন ব ব া, ল াি ন/ইউিরনাল িনমাণ কিরেত  হইেব। এই খােত বরা কৃত অথ উপেজলা কমে ে র িভতের েকান 

উ য়ন/সং ারমূলক কােয িকংবা কমকতােদর সুিবধা সৃি  বা বৃি র জন  ব য় করা যাইেব না। যিদ েকান অব িয়ত অথ থােক তাহা 

পরবতী বৎসের হাট-বাজােরর উ য়েনর জন  ব য় কিরেত হইেব। েয়াজনেবােধ ল াি ন/ইউিরনাল ব বহারকারীগেণর িনকট হইেত 

িনধািরত হাের েটাল আদােয়র মাধ েম সংি  ইজারাদােরর ত াবধােন এই সকল ল াি ন/ইউিরনাল র ণােব েণর ব ব া হণ 

কিরেত হইেব। 

৯.২.৭  অবিশ  ৪১% অথ উপেজলা পিরষেদর রাজ  আয় িহসােব গণ  হইেব। জমাকৃত অথ উপেজলা পিরষদ রাজ  তহিবল ব বহার 

িনেদিশকা অনুযায়ী ব য় হইেব। 

৯.৩ িসিট কেপােরশন/েপৗরসভার ে ে  া  হােটর আয় িন িলিখতভােব ব ন কিরেত হইেবঃ- 

৯.৩.১ েপৗরসভা/িসিট কেপােরশেন অবি ত সকল হাট-বাজার েথেক া  ইজারা আেয়র ৫% অথ েসলামী প ইজারার টাকা আদােয়র ০৭ 

(সাত) কাযিদবেসর মেধ  সরকারেক "৭-ভূিম রাজ " খােত দান কিরেত হইেব। 

৯.৩.২ ৪৫% অথ েপৗরসভা/িসিট কেপােরশেনর অ গত সংি  হাট-বাজােরর র ণােব ণ এবং উ য়েনর জন  ব য় কিরেত হইেব। 

হাটবাজার উ য়েনর ে ে  ে ইেনজ, স ািনেটশন (ল াি ন/ ইউিরনাল), িটউবওেয়ল াপন, হাটবাজােরর অভ রীন রা া/চলাচেলর 

পথ িনমাণ, ছাউনী (েশড) িনমাণ ইত ািদেক অ ািধকার িদেত হইেব। এই কাজ িলর যথাযথ বা বায়ন এবং র ণােব ণ িনি ত 

কিরেত হইেব। 

৯.৩.৩ ৪% অথ মুি েযা ােদর কল ােণ ব েয়র জন  মুি যু  িবষয়ক ম ণালেয়র পিরচালনাধীন ব াংক একাউে  (স য়ী িহসাব নং-

১২১০০৩৯৯৭৭২, েসানালী ব াংক, রমনা কেপােরট শাখা, ঢাকায়) ইজারার টাকা জমা হইবার ৭ (সাত) কাযিদবেসর মেধ  জমা 

দান কিরেত হইেব। 

৯.৩.৪ অবিশ  ৪৬% অথ েপৗরসভা/িসিট কেপােরশেনর রাজ  আয় িহসােব গণ  হইেব। 

 

১০.  হাট-বাজার স িকত েজলা শাসেকর িবেশষ দািয় ঃ 

১০.১ এই নীিতমালায় যাহা বলা হইয়ােছ উহা ব িতেরেক নতুন হাট-বাজার িত া, তুিলয়া বা ভাংিগয়া েদওয়া, সীমানা িনধারণ, পিরিধ সংর ণ, 

অৈবধ েদাকান-পাট তুিলয়া েদওয়া, ঘর-বািড় িনমাণ ও উে দ ইত ািদ যাবতীয় শাসিনক কায ম বা বায়েন ভূিম ব ব াপনা ম ানুেয়ল, 

১৯৯১ এবং এতদিবষেয় ভূিম ম ণালয় হইেত সময় সময় জারীকৃত আেদশ/িনেদশ অনুসরেণ কােল র/ েজলা শাসকগণ ব ব া হণ 

কিরেবন। 

১০.২ এই নীিতমালায় েয সকল হাট-বাজােরর কথা উে খ করা হইয়ােছ, উ  হাট-বাজার বােদ যিদ ঈদ বা অন  েকান িবেশষ উপলে  অ ায়ী 

হাট-বাজার বা েমলা বসােনার েয়াজন পেড়, তেব সংি  উপেজলা পিরষদ/েপৗরসভা/িসিট কেপােরশন েজলা শাসেকর পূব অনুমিত হণ 

কিরয়া চিলত নীিতমালার িবিধ-িবধান অনুসরণপূবক (যতদূর স ব) উহা ইজারা দান কিরেবন। ইজারাল  অেথর ২০% অথ "৭-ভূিম 

রাজ " খােত ে জারী চালােনার মাধ েম ইজারা দােনর ৭ (সাত) কাযিদবেসর মেধ  জমা দান কিরেবন। অবিশ  ৮০% অথ সংি  

উপেজলা পিরষদ/েপৗরসভা/িসিট কেপােরশেনর িনজ  আয় িহসােব গণ  হইেব এবং উপেজলার ে ে  উপেজলা রাজ  তহিবেল জমা দান 

কিরেত হইেব। েজলা শাসক এ স েক চিলত িবিধ-িবধান অনুসরণপূবক অনুমিত দান কিরেবন। 



 

১১। হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটঃ 

১১.১ সংি  হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটঃ 

১১.১.১ হাট-বাজােরর ৈদনি ন পিরচালনা, র ণােব ণ ও উ য়নসহ সকল কাযাবলী পযােলাচনানর জন  িতিট হাট-বাজার পযােয় িনে া  

ভােব একিট হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিট গঠন কিরেত হইেবঃ 

(ক)  সংি  ইউিনয়ন পিরষদ েচয়ারম ান - সভাপিত 

(খ)  সংি  ওয়ােডর ইউিপ সদস  - সদস  

(গ)  সংি  ওয়ােডর সংরি ত ইউিপ মিহলা সদস  - সদস   

(ঘ)  সংি  ইউিনয়ন ভূিম কমকতা/ভূিম সহকারী কমকতা - সদস  

(ঙ) মিহলা েদাকানদারেদর মধ  েথেক িনবািচত/মেনানীত - সদস   

       একজন িতিনিধ ( েযাজ  ে ে ) 

(চ) উপেজলা েকৗশলী দ েরর কিমউিনিট অগানাইজার - সদস  

(ছ) অ ায়ী ু  ব বসায়ীগণ* কতৃক তাহােদর মধ  হইেত িনবািচত/ - সদস  

 মেনানীত ২ ( ই) জন িতিনিধ 

(জ) ানীয় ভ ান ও ির া চালকগণ কতৃক তাহােদর মধ  হইেত  - সদস  

 মেনানীত/ িনবািচত ১ (এক) জন িতিনিধ  

(ঝ) বাস/ াক মািলক সিমিত কতৃক একজন মেনানীত িতিনিধ - সদস   

  ( েযাজ  ে ে )    

(ঞ) সংি  হাট-বাজার এর ায়ীেদাকান মািলকগণ কতৃক - সদস -সিচব 

       তাহােদর মধ  হইেত িনবািচত একজন িতিনিধ 

 উে খ  েয, েকান ইজারাদার হাট-বাজারিভি ক ব ব াপনা কিমিটর সদস  হইেত পিরেব না। 

 *  িনবাচন অনু ােনর কমপে  ৬ মাস পূব হইেত অ ায়ীভােব সংি  হাট-বাজাের িনয়িমত ব বসায়রত   

 েদাকানদারগণ অ ায়ী ু  ব বসায়ী িহসােব গণ  হইেব। 

১১.২  িতিট হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটর দািয়  িন প হইেবঃ 

১১.২.১ সংি  হাট-বাজােরর সািবক উ য়ন এবং র ণােব েণর জন  ইজারা মূল  হইেত সংরি ত অেথর আেলােক বািষক পিরক না 

ণয়ন ও বা বায়েনর জন  যথাযথ কতৃপে র িনকট  ে রণ; 

১১.২.২ সংি  হাট-বাজােরর উ য়ন ও র ণােব ণ কে  ক  াব উপেজলা হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটর িনকট ে রণ;  

১১.২.৩ েটাল আদায়কারীেদর েটাল আদায় এবং েটাল সং া  যাবতীয় কায তদারিক এবং েটালেরইট টাংগােনা হইয়ােছ িকনা তাহা িনি ত 

করা; 

১১.২.৪ অনুেমািদত হােরর অিতির  েটাল আদায় এবং েটাল েদওয়া হইেত অব াহিত া  পণ / ব  ে তা এবং িবে তা হইেত েটাল আদায় 

েরাধ করা; 

১১.২.৫ অনুেমািদত হাের েটাল আদায় ব তীত অন  েকান কার েব-আইনীভােব আদায় বা েজারপূবক েকান প আদায় এবং ে তা-

িবে তােদর হয়রািন েরাধ করা; 

১১.২.৬ হাট-বাজার পির ার-পির  রাখা, পািন সরবরাহ ও  স ািনেটশন ব ব া িনি ত করা; 

১১.২.৭ মিহলা ে তা-িবে তােদর য়-িব েয়র সুিবধা দান; 

১১.২.৮ কিমিট নূ নপে  মােস একিট সভায় িমিলত হইেব। উ  সভায় হাট-বাজার পিরচালনা, েটাল আদায়,র ণােব ণ ও উ য়নসহ সকল 

িবষেয় েয়াজনীয় সুপািরশ দান করা হইেব এবং উহা উপেজলা হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটর িনকট ে রণ কিরেত হইেব। 

 

১১.৩  উপেজলা হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিট 

১১.৩.১ ইউিনয়ন পযােয়র সকল হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটর স ািদত কাযাবলী তদারিক, িনেদশ ও পরামশ দােনর জন  এবং িতিট 

হাট-বাজােরর উ য়ন ও র ণােব ণ িনি ত করার জন  উপেজলা পযােয় "উপেজলা হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিট" নােম িনে া  

ভােব একিট  কিমিট গঠন কিরেত হইেবঃ 



(ক)  উপেজলা িনবাহী অিফসার -  সভাপিত 

(খ) উপেজলা েকৗশলী - সদস  

(গ) সংি  ইউিনয়ন পিরষেদর েচয়ারম ান - সদস  

(ঘ) উপেজলা পযােয়র একজন গণ মান  ব ি  - সদস  

 (েচয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ কতৃক মেনানীত) 

(ঙ) উপেজলা পযােয়র একজন সরকারী কমকতা - সদস  

 (েজলা শাসক কতৃক মেনানীত) 

(চ) উপেজলার সকল হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটর - সদস  

 সদস  সিচবেদর েথেক ২ জন িতিনিধ 

 (উপেজলা পিরষদ কতৃক মেনানীত) 

(ছ) সহকারী কিমশনার (ভূিম) - সদস -সিচব 

সহকারী কিমশনার (ভূিম) এর পদিট শূন  থািকেল উপেজলা ভূিম অিফস কতৃক উপযু  কিমিটেক সািচিবক সহায়তা দান করা 

হইেব। 

১১.৪ উপেজলা হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটর দািয়  িন প হইেবঃ   

১১.৪.১ কিমিট িত মােস অ তঃ একবার ৈবঠেক িমিলত হইেব; 

১১.৪.২ উপেজলার সকল হাট-বাজােরর সু  ুব ব াপনা, পিরচালনা ও র ণােব েণর িত নজর রাখা; 

১১.৪.৩ হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিট কতৃক ণীত উ য়ন ও র ণােব ণ পিরক না/ াব পযােলাচনা ও অনুেমাদন েদওয়া; 

১১.৪.৪ উপেজলার অ গত হাট-বাজারসমূেহর র ণােব ণ/ উ য়েনর জন  জমাকৃত ১০% অথ ারা অনু ত হাট-বাজার সমূেহর উ য়নকে  

ণীত উ য়ন ও র ণােব ণ পিরক না ও াব উপেজলা পিরষেদর অনুেমাদেনর জন  ে রণ করা;  

১১.৪.৫ হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটর দািয়  যথাযথ পালন হইেতেছ িকনা না উহার িত ল  রাখা এবং সকল হাট-বাজার ব ব াপনা 

কিমিটর িনয়িমত িমিটং িনি ত করা; 

১১.৪.৬ হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিট ও উপেজলা হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটর কাযাবলী িনয়িমত েজলা শাসকেক অবিহত করা ও তঁাহার 

পরামশ েমাতােবক কাজ করা; 

১১.৪.৭ অনুেমািদত হাের েটাল আদায় িনি ত করা; 

১১.৪.৮ হাট-বাজােরর শাি -শ ৃখলার িত নজর রাখা; 

১১.৪.৯ হাট-বাজােরর অৈবধ দখল েরাধ করা। 

 

১১.৫  েপৗরসভা হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিট 

১১.৫.১ েপৗরসভার িনয় ণাধীন সকল হাট-বাজােরর ৈদনি ন পিরচালনা, র ণােব ণ ও উ য়নসহ সকল কাযাবলী তদারিকর জন  িতিট 

হাট-বাজার পযােয় িনে া  ভােব একিট হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিট গঠন কিরেত হইেবঃ  

(ক)  েপৗরসভার েময়র/ শাসক -  সভাপিত 

(খ) েজলা শাসেকর িতিনিধ  - সদস  

 (ক ে ণীর েপৗরসভার ে ে ) 

(গ) উপেজলা েকৗশলী (উপেজলা পযােয়র েপৗরসভার ে ে ) - সদস  

(ঘ) সংি  েপৗরসভার সকল ওয়াড কিমশনার - সদস  

(ঙ) েপৗরসভা এলাকাভূ  'জন গণ মান  ব ি  (১জন িশ ক) - সদস  

 (েজলা শাসক কতৃক মেনানীত) 

(চ) সংি  েপৗরসভার িতিট হাট-বাজােরর েদাকানদার/ - সদস  

 ব বসািয়ক িতিনিধেদর মধ  হেত ২ জন িতিনিধ 

(ছ) সংি  েপৗরসভার িনবাহী েকৗশলী/সহকারী েকৗশলী - সদস  

(জ) সংি  েপৗরসভার ধান িনবাহী কমকতা/সিচব - সদস -সিচব 

১১.৬ েপৗরসভা হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটর দািয়  িন প হইেবঃ   

১১.৬.১ েপৗর এলাকার সকল হাট-বাজােরর সািবক উ য়ন পিরক না ণয়ন এবং েজলা শাসেকর  সিহত পরামশ েম বা বায়ন; 

১১.৬.২ েটাল আদায়কারীেদর েটাল আদায় এবং েটাল সং া  যাবতীয় কায তদারিক; 



১১.৬.৩ অনুেমািদত হােরর অিতির  েটাল আদায় এবং েটাল েদওয়া হইেত অব াহিত া  পণ / ব  ে তা এবং িবে তা হইেত েটাল আদায় 

েরাধ করা; 

১১.৬.৪ অনুেমািদত হাের েটাল আদায় ব তীত অন  েকান কার েব-আইনীভােব আদায় বা েজারপূবক েকান প আদায় এবং ে তা-

িবে তােদর হয়রানী েরাধ করা; 

১১.৬.৫ হাট-বাজােরর শাি -শ ৃখলা র া করা; 

১১.৬.৬ হাট-বাজার পির ার-পির  রাখা এবং যেথাপযু  া  র ার ব ব ার িত ল  রাখা; 

১১.৬.৭ েত কিট হােট েয়াজনীয় সংখ ক ল াি ন/ইউিরনাল িনমাণ িনি তকরণ;  

১১.৬.৮ হাট-বাজার এলাকায় জিম অৈবধভােব দখল েরাধ এবং উহােত দালান-েকাঠা িনমাণ না কিরেত েদওয়া; এবং 

১১.৬.৯ কিমিট নূ নপে  মােস একিট সভায় িমিলত হইেব। উ  সভায় হাট-বাজােরর পিরচালনা, েটাল আদায়, র ণােব ণ ও উ য়নসহ 

সকল িবষেয় েয়াজনীয় সুপািরশ দান করা হইেব এবং উহা েজলা শাসেকর িনকট ে রণ কিরেত হইেব। 

১১.৬.১০ এই কিমিট েয়াজনেবােধ েপৗর এলাকার িতিট হােটর জন  সংি  হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিট গঠন কিরেত পািরেব। 

১১.৭  িসিট কেপারশন হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিট 

১১.৭.১ েপৗরসভার িনয় ণাধীন সকল হাট-বাজােরর ৈদনি ন পিরচালনা, র ণােব ণ ও উ য়নসহ সকল কাযাবলী েদখােশানার জন  িতিট 

হাট-বাজার পযােয় িনে া  ভােব একিট হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিট গঠন কিরেত হইেবঃ  

(ক)  ধান িনবাহী কমকতা -  সভাপিত 

(খ) পিরচালক, ানীয় সরকার, সংি  িবভাগ - সদস  

(গ) ৪ জন ওয়াড কাউি লর (েময়র কতৃক মেনানীত) - সদস  

 (৩ জন পু ষ ও ১ জন মিহলা) 

(ঘ) ধান পির  কমকতা - সদস  

(ঙ) ধান েকৗশলী - সদস  

(চ) সিচব, সংি  িসিট কেপােরশন - সিচব 

(ছ) আ িলক িনবাহী কমকতাগণ - সদস  

(জ) ধান স ি  কমকতা/স ি  কমকতা - সদস -সিচব 

১১.৮ িসিট কেপােরশন হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটর দািয়  িন প হইেবঃ   

১১.৮.১ িসিট কেপােরশন এলাকার সকল হাট-বাজােরর সািবক উ য়ন পিরক না ণয়ন ও তা বা বায়ন; 

১১.৮.২ েটাল আদায় স িকত যাবতীয় কায ম মিনটিরং; 

১১.৮.৩ হাটবাজার পির ার পির  রাখা; 

১১.৮.৪ হাটবাজােরর জায়গায় অৈবধ দখল ও অৈবধ িনমাণ েরােধ পদে প হণ; 

১১.৮.৫ হাটবাজাের েয়াজনীয় সংখ ক ল াি ন ও সাবখানা াপন িনি ত করা; 

১১.৮.৬ হাটবাজােরর পয়ঃিন াশন, বজ  অপসারণ িনি ত করা; 

১১.৮.৭ কিমিট িতমােস একবার সভায় িমিলত হইেব এবং উহার সুপািরশ িসিট কেপােরশেনর মাননীয় েময়েরর িনকট উপ াপন কিরেবন। 

১১.৮.৮ এই কিমিট েয়াজনেবােধ িসিট কেপােরশন এলাকার িতিট হােটর জন  হাটবাজার িভি ক কিমিট গঠন কিরেত পািরেব। 

১১.৯ েকারামঃ  

 সকল েরর হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটর সভায় িস া  হেণর ে ে  এক-চতুথাংশ সদেস র উপি িত 'েকারাম' বিলয়া িবেবিচত হইেব 

এবং উি িখত কিমিটসমূেহর েময়াদ কিমিট গঠন করতঃ থম সভা েথেক িতন বৎসর েময়ােদর জন  হইেব। 

 

১২। েজলা পযােয় িনয়িমত মািসক রাজ  সভায় পযােলাচনাঃ 

 সংি  েজলা শাসক েজলা পযােয় অনুি ত ভূিম শাসন সং া  ৈবঠেক িবিভ  হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিটর সুপািরশ এবং েজলার সম  

হাট-বাজােরর সািবক অব া পযােলাচনা ও মূল ায়ন কিরয়া ানীয় সরকার িবভাগ এবং ভূিম ম ণালয়েক অবিহত রািখেবন এবং িবিভ  হাট-

বাজার ব ব াপনা কিমিটর সুপািরশ স েক িব ািরত আেলাচনাপূবক তাৎ িণক িস া  দান ও উহার বা বায়ন িনি ত কিরেবন। 

 

১৩। ইজারা মতা বািতল ও ব ব া হণঃ 



 উপেজলা পিরষদ এবং খ ও গ ে ণীর েপৗরসভা ব ব াপনাধীন হাট-বাজারসমূহ িবিধ েমাতােবক ইজারা দােন ব থতা, ইজারা মূেল র অ তঃ 

২৫% অথ উপেজলা হাট-বাজার উপেজলা পিরষদ কতৃক এবং ৪৫% অথ েপৗরসভা হাট-বাজার ব ব াপনা কিমিট কতৃক সংি /অনু ত হােটর 

র ণােব েণ ব য় না করা, ইজারাল  অেথর িনিদ  অংশ যথাসমেয় সরকারী খােত জমা না েদওয়া, ইজারার স ণূ অথ হণ না কিরয়া বা 

ইজারা চুি  স াদন না কিরয়া ইজারাদােরর িনকট হাট-বাজােরর দখল হ া রসহ এতদসং া  অন ান  অিনয়ম মািণত হইেল উ  

উপেজলা পিরষদ এবং খ ও গ ে ণীর েপৗরসভা েময়েরর ইজারা দােনর মতা বািতলসহ আইনগত ব ব া সংি  েজলার েজলা শাসকগণ 

হণ কিরেবন এবং কিথত হাট-বাজার ইজারা দান কিরেবন। অনু পভােব ক ে ণীর েপৗরসভা, েজলা শাসকগণ এবং িসিট কেপােরশেনর 

ে ে  উপেরা  অিনয়ম পিরলি ত হইেল িবভাগীয় কিমশনার সংি  েপৗরসভার েময়র/ শাসক এবং িসিট কেপােরশেনর ধান িনবাহী 

কমকতার ইজারা দােনর মতা বািতলসহ আইনগত ব ব া হণ কিরেবন এবং উ  হাট-বাজার ইজারা দান কিরেবন। 

 

১৪। আয়কর ও মূল  সংেযাজন কর (ভ াট) 

১৪.১ হাট-বাজার ইজারা দানকােল ি রকৃত মূেল র উপর ইজারা হীতার িনকট হইেত অিতির  ৫% আয়কর আদায় কিরেত হইেব। এখােন 

উে খ  েয দরপ  আহবােনর সময় আয়কর আদােয়র িবষয়িটও দরপ  িব ি েত উে খ কিরেত হইেব। আদায়কৃত আয়কেরর টাকা 

িন িলিখত খােত জমা দান কিরেত হইেবঃ 

আয়কর অধ ােদশ, ১৯৮৪ এর ৩৯(৩)২(২০) ধারা অনুযায়ী ইজারা হীতা 'েকা ানী' মযাদার হইেল আদায়কৃত অথ 

"১/১১৪১/০০০০/০১০১ আয়কর েকা ানীসমূহ" খােত এবং ইজারা হীতা েকা ানী ব তীত মযাদার হইেল আদায়কৃত অথ 

"১/১১৪১/০০০০/০১১১-আয়কর েকা ানী ব তীত" খােত জমা দান কিরেত হইেব। 

১৪.২ হাট-বাজার ইজারা দানকােল ি রকৃত মূেল র উপর ইজারা হীতার িনকট হইেত অিতির  ১৫% অথ মূল  সংেযাজন কর (ভ াট) আদায় 

কিরেত হইেব। এখােন উে খ  েয, দরপ  আহবােনর সময় মূল  সংেযাজন কর (ভ াট) আদােয়র িবষয়িট দরপ  িব ি েত উে খ কিরেত 

হইেব। আদায়কৃত মূল  সংেযাজন কেরর (ভ াট) টাকা "১/১১৩৩/০০০০/০৩১১" েকাড ন ের ে জারী চালােনর মাধ েম ইজারা দানকারী 

কতৃপ  কতৃক মূসক কতৃপে র িবধােন উে িখত সমেয় অথবা ৭(সাত) কাযিদবেসর মেধ  (যা আেগ হয়) জমা  দান কিরেত হইেব।  

১৪.৩ পিরিশ -'৩' এ উি িখত ইিট 'ক' ও 'খ' মূসক িনব ন প  যথাযথভােব পূরণপূবক পরবতী কায ম হণ কিরেত হইেব। 

 

১৫। েদেশর অেনক হাট-বাজােরই ইিতমেধ  সরকাির অেথ অথবা ৈবেদিশক সাহায পু  কে র আওতায় মিহলা ব বসায়ীেদর জন  েদাকান িনমাণ 

করা হইয়ােছ। অবিশ  হাট-বাজারসমূেহও এই কায ম অব াহত রাখা হইেব এবং ঐ সকল েদাকান বরা  এবং র ণােব ণ সং া  অ  

িবভাগ হইেত ারক নং- েজই-২/হ-১৪/৯৯/৩৯৬(৫৭৩৩), তািরখঃ ২২/০৮/২০০১ইং (৭ ভা , ১৪০৮বাং) এ জারীকৃত নীিতমালা অনুসরণ 

কিরেত হইেব। 

 

১৬। এই নীিতমালায় যাহাই বলা হউক না েকন ানীয় সরকার িবভাগ েয়াজনেবােধ ও জন ােথ েয েকান িস া  হেণর অিধকার সংর ণ কের। 

 

১৭। এই নীিতমালা যথাযথভােব বা বায়েনর িবষয়িট সংি  সকলেক িনি ত কিরেত হইেব। ইহা জারী হওয়ার পর হইেত কাযকর হইেব। উে খ  

েয, এই নীিতমালা রাংগামািট, খাগড়াছিড় এবং বা রবান পাবত  েজলাসমূেহর ে ে  েযাজ  নেহ। 
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সংি  কাযালেয়র মেনা াম ও নাম 

 

িমক নং..........................  বাজােরর নামঃ ...................................................................... 

তািরখ..............................  দরপ  ে তার নামঃ ................................................................ 

পযায় নং...........................  িপতার নামঃ ........................................................................... 

 ামঃ .................................. ডাকঘরঃ........................................ 

 উপেজলাঃ ............................েজলাঃ ......................................... 

িসিট কেপােরশন ও েপৗরসভার ে ে   

েহাি ং ন রঃ ............................এলাকার নামঃ .................................ওয়াড ন রঃ........................ 

 

ইসু কারী কতৃপ ঃ.................................... 

 

হাটবাজার ইজারা দরপ  িসিডউল...................... বাংলা সন 

 

১। বাজােরর নামঃ …………………………………….…………………………………………… 

২। দরপ  দাতার নামঃ ..……………..…………………………………………………………… 

৩। িপতার নামঃ  ……………...………………....……………………………………………… 

৪। ায়ী িঠকানাঃ  ামঃ ..………….………………… ডাকঘরঃ ..……………………………… 

        উপেজলাঃ ..……………..………… েজলাঃ ..……………………………….. 

৪। বতমান িঠকানাঃ  ামঃ ..……….………………… ডাকঘরঃ ..…...………………………… 

        উপেজলাঃ ..……………..………… েজলাঃ ..……………………………….. 

৫। িসিট কেপােরশন ও েপৗরসভার ে ে   

     েহাি ং ন রঃ .......................এলাকার নামঃ .................................ওয়াড ন রঃ........................ 

৬। দািখলকৃত দেরর পিরমান (অংক) েমাটঃ .................................................................................. 

        কথায়ঃ.................................................................................. 

 

৭। দািখলকৃত দেরর ২০% জামানত জমার িববরণঃ 

 ব াংেকর নাম ও শাখার নাম ব াংক া /েপ-অডার নং তািরখ   টাকার পিরমান 

(ক) 

(খ) 

(গ) 



(ঘ) 

সবেমাট  (অংেক)................................................................................................................ 

       ( কথায়)............................................................................................................... 

 

অ ীকারনামা 

আিম িন া রকারী ......................................................িপতা.................................................. 

াম........................... ডাকঘর...................... উপেজলা...................... েজলা.................. কতৃক বাংলা ....................... সেনর হাট-

বাজার ইজারার জািরকৃত িব াি  িসিডউেলর শতাবলী ও েটাল আদােয়র হার অবগত হইলাম এবং উহা মািনয়া চিলেত বাধ  থািকব। 

 

দরপ দাতার া র 
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১। বাংলা ................ সেনর ১লা ৈবশাখ হইেত ................ সেনর ৩০েশ ৈচ  ১(এক) বৎসর েময়াদকােলর জন  হাট-বাজার ইজারা েদওয়া 

হইেব। 

২। দরপ দাতােক দরপে র সিহত দরপে  উি িখত দেরর ৩০% (শতকরা ি শ ভাগ) অথ জামানত িহসােব েয েকান তফিসলী ব াংক হইেত ব াংক 

াফট/েপ-অডার এর মাধ েম ............................................. এর অনুকূেল জমা িদেত হইেব। ইহার অন থায় দরপ  সরাসির বািতল 

বিলয়া গণ  হইেব। উ  টাকা হইেত ২৫% অথ ইজারা মূেল র সােথ সম য় করা হইেব এবং বাকী ৫% অথ জামানত িহসােব সংরি ত থািকেব। 

ইজারা হীতা িনয়িমত হাট-বাজার িনজ খরেচ পির ার না কিরেল অন  েকান িত সাধন কিরেল উ  জামানত হইেত তাহা িমটােনা হইেব। বৎসর 

সমাপনাে  অব ব ত টাকা জমাকারীর বরাবর ত াপণ করা হইেব। 

৩।  যাহার দরপ  গৃহীত হইেব, দরপ  সংবাদ অবিহত হওয়ার ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মেধ  দরপে  উি িখত দেরর অবিশ  ৭৫% (শতকরা ৭৫ 

ভাগ) অথ েমাট দািখলকৃত দেরর উপর অিতির  ৫% আয়কর এবং ১৫% ভ াট অবশ ই একই সে  পিরেশাধ কিরেত হইেব, অন থায় বাজােরর 

জন  জমাকৃত জামানত বােজয়া পূবক পুণরায় ইজারা কায ম হণ করা হইেব।  

৪।  া  দরপে র সে া  দর হণ করা হইেব এবং উ  অংক যিদ সংি  হাট-বাজােরর সরকাির মূেল র কম হয় তাহা হইেল পুণরায় দরপ  

আহবান করা হইেব। 

৫। এক হাট-বাজােরর জন  য়কৃত দরপ  আেরক হাট-বাজােরর জন  দরপ  িহসােব ব বহার করা যাইেব না। দরপ  হেণর িদন েকান দরপ  

িসিডউল িব য় করা হইেব না। এক দফার জন  িব য়কৃত দরপ  অন  দফায় আহবানকৃত হাট-বাজােরর দরপ  িহসােব ব বহার করা যাইেব না।  

৬। খােমর উপর দরপ দাতার নাম, িঠকানা ও বাজােরর নাম ভােব উে খ কিরেত হইেব। 

৭।  সরকার অনুেমািদত েটাল আদােয়র হার েমাতােবক েটাল আদায় কিরেত হইেব। িবনা রিশেদ েটাল আদায় করা যাইেব না। ইজারাদার িনজ খরেচ 

বাজাের দশৃ মান একািধক ােন েটাল চাট দশেনর ব ব া কিরেবন। 

৮। েত ক বাজােরর জন  পৃথক পৃথক সীলেমাহরকৃত খােম দরপ  দািখল কিরেত হইেব। দরপ দাতােক দরপে র িত পৃ ায় া র কিরেত হইেব। 

৯।  ইজারাদার েকান েমই হাট-বাজার অেন র িনকট সাব-িলজ িদেত পািরেবন না। 

১০। ইজারার সম  অথ (ভ াট, আয়করসহ) পিরেশােধর ০৩(িতন) কাযিদবেসর মেধ  ২৫০/- ( ইশত প াশ টাকা মা ) নন-জুিডিশয়াল াে  

ইজারাদার কতৃক ইজারা চুি  স াদন কিরেত হইেব। 

১১। ই বা তেতািধক দরপ  দাতার দর সে া  বা একই হইেল কতৃপে র িস া ই চুড়া  বিলয়া গণ  হইেব। 

১২।  ইজারাদার িনজ খরেচ হাট-বাজার পির ার-পির  রািখেবন। 

১৩।  ইজারাদার িনজ খরেচ একিট পিরদশন েরিজ ার সংর ণ কিরেবন। 

১৪।  েকান কার ঘষা-মাজা, কাটাকািট, েলখার উপর েলখা দরপ  হণেযাগ  হইেব না। 

১৫।  িনধািরত কতৃপ  কতৃক হাট-বাজার ইজারা অনুেমািদত না হইেল ইজারা বািতল বিলয়া গণ  হইেব এবং দখলকৃত সমেয় হারাহািরভােব ইজারার 

অথ কতনপূবক বাকী অথ ইজারাদারেক দান করা হইেব। 

১৬।  হাট-বাজােরর ইজারার টাকা সরকারী দাবী আদায় আইন অনুযায়ী সািটিফেকট মামলার মাধ েম আদায় করা যাইেব। 

১৭।  চুি পে র েয েকান শত লংঘন করা হইেল ইজারা বািতল করা যাইেব। 

১৮।  কতৃপ  েকান কারণ দশােনা ব িতেরেক েয েকান দরপ  হণ বা বািতেলর মতা সংর ণ কেরন। 



 
পিরিশ -"২" 

অিফেসর নাম 

হাট-বাজার ইজারার চুি  দিলল 

  

 থম প ঃ ইজারা দাতা ি তীয় প ঃ ইজারা হীতা 

 .................................. নামঃ ........................................... 

 .................................. িপতাঃ ......................................... 

 ..................................  িঠকানাঃ ...................................... 

    ...................................... 

    ...................................... 

 

আমরা প য় ............................................. হাট-বাজার .................বাংলা সেনর .................তািরখ হইেত .....................তািরখ পয  

ইজারা দান ও হেণ স ত হইয়া িনে া  শতাবলীেত এই চুি  স াদন কিরলাম। 
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০১।  হাট-বাজােরর েত ক মহােলর সীমানা বহাল থািকেব। মহােলর অ গত েকান জায়গা একমা  েটাল আদায় ব তীত অন  েকান উে েশ  ব বহার 

করা যাইেব না। 

০২।  সরকার অনুেমািদত েটাল আদােয়র হার েমাতােবক েটাল আদায় কিরেত হইেব; সরকাির হােরর অিতির  েটাল আদায় করা যাইেব না। ইজারা 

হীতা িনজ খরেচ বাজাের দশৃ মান একািধক ােন সবসাধারেণর অবগিতর জন  েটাল চাট দশেনর ব ব া কিরেবন। হাট-বাজার হ া র 

কিরবার পূেব েকান েটাল আদায় করা যাইেব না। 

০৩। পাকা রিশদ ব তীত েকান েমই েটাল আদায় করা যাইেব না। 

০৪।  ইজারা হীতা েকান েমই হাট-বাজার বা এর েকান মহাল অেন র িনকট ইজারা হ া র বা সাব-িলজ িদেত পািরেবন না। 

০৫।  ঝাড়দুার কতৃক েকান েটাল আদায় করা যাইেব না। ঝাড়ুদােরর েবতন ইজারাদার বহন কিরেবন। 

০৬। ইজারা হীতা িনজ খরেচ হাট-বাজার পির ার-পির  রািখেবন। 

০৭। ইজারা হীতা কতৃক হাট-বাজােরর মেধ  েকান নালা/কূপ ইত ািদ খনন বা গাছ কাটা বা অন  েকান স ি  িবন  করা যাইেব না। 

০৮। হাট-বাজােরর মহাল সমূহ যথাযথ কতৃপে র বা সরকাির িনেদশ েমাতােবক পিরচািলত হইেব। যথাযথ কতৃপে র অনুেমাদন ব তীত েকান মহাল 

বা মহােলর অংশ িবেশষ অন  ানা র করা বা নতুন েকান মহাল ৈতরী করা যাইেব না। 

০৯। হাট-বাজােরর েপরী-েফরীভু  খাসমহােলর অ গত েকান িভিট বাৎসিরক বা খ কালীন প ন বাবদ েকান ব বসায়ীর িনকট হইেত অথ আদায় 

করা যাইেব না। 

১০। হাট-বাজাের েকান অসামািজক কামকা  চালাইেত বা চিলেত িদেত পািরেবন না বা কতৃপে র িবনা অনুমিতেত েমলা, যা া ইত ািদ চিলেত বা 

চালাইেত েদওয়া যাইেব না। 

১১।  হাট-বাজােরর খািল জিমেত েকান কার অবকাঠােমা িনমান, বাজােরর েকান কার িত বা বাজােরর সীমানা সংেকাচন করা যাইেব না। 

১২।  ইজারা দানকারী কতৃপ  বা এর কতৃক মতা া  েকান কমকতা েটাল আদায় জরীেপ বা অন  েকান ব াপাের পিরদশন বা তদ  কায 

পিরচালনা কিরেত পািরেবন। উ  তদ /পিরদশন কােজ সািবক সহেযািগতা বা চািহদা েমাতােবক কাগজ-প  দান কিরেত ইজারাদার বাধ  

থািকেবন। 

১৩।  যথাযথ কতৃপ  েয েকান সময় ইজারা বািতল বিলয়া েঘাষণা কিরেল ইজারা হীতা (২য় প ) তাহা মািনয়া িনেত বাধ  থািকেবন এব ◌ং েকান 

কার ওজর/আপি  কিরেত পািরেবন না। এ ে ে  জমাকৃত ইজারার অথ ইজারা হীতা কতৃক দখলকৃত সমেয়র জন  হারাহািরভােব কতনপূবক 

বাকী অথ ইজারা হীতােক দান করা হইেব। 

১৪।  চুি পে র েয েকান শত লংঘন করা হইেল ইজারা বািতল করা যাইেব। 



 

 অদ  ..............ি ঃ তািরখ িনে া  সা ীগেণর স েুখ হািজর হইয়া আমরা প য় এ চুি েত া র কিরলাম। 

 

 ১ম প  ২য় প   

 ইজারাদাতা ইজারা হীতা 

 

 

 

সা ীগণ    

১। 

২। 

৩। 

 

হাট-বাজােরর তফিসল 

হাট-বাজােরর নাম  েমৗজা ও েজএল নং  জিমর পিরমান 



 

পিরিশ -"৩" 

 

ছক-ক 

[ ব ঃ সাধারণ আেদশ নং.............../মূসক/৯৯, তািরখঃ........................ি ঃ] 

১।  ইজারাদােরর নাম ও িঠকানাঃ 

২।  কর সনা করণ ন রঃ 

৩।  েয ান বা াপনার জন  ইজারা হণ করা হইয়ােছঃ 

৪। ইজারা মূল  (মূল  সংেযাজন কর বােদ)◌ঃ 

৫।  আদায়কৃত মূল  সংেযাজন করঃ 

৬।  েয ে জাির চালােনর মাধ েম তা সরকাির েকাষাগাের  

 জমা দান করা হইয়ােছ তার ন র ও তািরখঃ 

 (ে জাির চালােনর কিপ/ফেটাকিপ সংযু  করেত হইেব) 

       

  

      আদায়কারী কতৃপে র নাম, া র ও সীল 

 

 
ছক-খ 

[ ব ঃ সাধারণ আেদশ নং.............../মূসক/৯৯, তািরখঃ........................ি ঃ] 

১।  ইজারাদােরর নাম ও িঠকানাঃ 

২।  মূসক িনব ন ন রঃ 

৩।  েয ান বা াপনার জন  ইজারা হণ করা হইয়ােছঃ 

৪। ইজারা দানকারী কতৃপে র নাম ও িঠকানাঃ 

৫।  ইজারা হেণর তািরখ ও েময়াদঃ 

৬। ইজারা মূল  (মূল  সংেযাজন কর বােদ)◌ঃ 

৭।  দ  মূল  সংেযাজন করঃ 

৮।  ে জাির চালােনর ন র ও তািরখঃ 

         

  

      আদায়কারী কতৃপে র নাম, া র ও সীল 

 
 

 
 


