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ইজারা দরপ িব ি ।
িবষয়:

পি কায় কাশ ।

এত ারা িসেলট িস কেপােরশেনর আওতাধীন িন বিণত প অ যায়ী আগামী ০১/০৭/২০২০ হেত ৩০/০৬/২০২৩ ি ঃ
পয ময়ােদ িন বিণত শতাবলী অ সরণ সােপে ইজারা দােনর িনিমে সীল মাহর ত খােম দরপ আহবান করা যাে ।
ইজারা ােনর নাম
১। কাজীিদঘী ( কবল মা মাছ চােষর জ )।
২। যতর র র ( কবল মা মাছ চােষর জ )।
ইজারা দরপ িসিডউেলর

এবং ইজারা সময় িচ িন পঃ
দরপ েয়র সবেশষ
িমক নং ইজারা িসিডউেলর
তািরখ ও সময়
প-১: ১,০০০/২৫-০৬-২০২০ইং ( াংক লনেদন
১
প-২: ১,০০০/চলাকালীন সময় পয )
(অেফরতেযা )

দরপ দািখেলর সবেশষ
তািরখ ও সময়
২৮-০৬-২০২০ইং
র ১.৩০ ঘ কা পয ।

বার

ম

৪থ

শতাবলী
১। দরপ িসিডউল ফরম িসেলট িস কেপােরশেনর কর আদায় শাখা (৫ম তলা ৫২১ নং ক ) থেক াংক লনেদন চলাকালীন
সময় পয িনধািরত ে
য় করা যােব।
২। সীলেমাহর ত দরপ বিণত সময় িচ অ যায়ী িসেলট িস কেপােরশেনর সিচেবর কে র স ুেখ রি ত ট ারবাে দািখল
করেত হেব। ঐ িদন বলা ২.০০ ঘ কার সময় দরপ দাতাগেণর স ুেখ (যিদ কহ উপি ত থােকন) অ কায ালেযর সিচেবর
কে খালা হেব।
৩। দরপে র
িববরণীেত উি িখত অেথর ১০০% টাকা অি ম “ ময়র, িসেলট িস কেপােরশন” বরাবর য কান
তপশীল
াংক হেত াংক াফট (িবিড) এর মা েম জমা করেত হেব।
৪। উ ীণ দরদাতােক দািখল ত দেরর উপর ১৫% ভ াট ও ৫% আয়কর দান করেত হেব।
৫। অ া িব ািরত শতাবলী দরপ িসিডউেল বিণত থাকেব।
অ িব ি সংি আকাের কািশত হেলা। িব ািরত ত াবিল কর আদায় শাখা হেত জানা যােব। কান কারণ দশােনা
িতেরেখ য কান দরপ হণ ও বািতল করার ণ মতা ক প ক ক সংরি ত থাকেব।

২১-৬-২০২০
েকৗশলী র আিজ র রহমান
১

.

ধান েকৗশলী
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট, িবভাগ, িসেলট।
২) িলশ কিমশনার, িসেলট মে াপিলটন িলশ, িসেলট।
৩) জলা শাসক, িসেলট।
৪) ধান িনব াহী অিফসার, িসেলট িস কেপােরশন/ জলা পিরষদ, িসেলট।
৫) সিচব (অিতির দািয় ), সিচবালয় িবভাগ , িসেলট িস কেপােরশন।
৬) িনব াহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ িবভাগ/এলিজইিড/িপডি উড, িসেলট।
৭) উপ-পিরচালক , ানীয় সরকার িবভাগ, িসেলট।
৮) সহকারী কিমশনার ( িম), িসেলট সদর,িসেলট।
৯) ভার া কমকতা, কােতায়ালী মেডল থানা, িসেলট।
১০) ি গত সহকারী কাম াটিলিপকার , ময়র এর দ র, িসেলট িস কেপােরশন।
১১) স াদক, দিনক িসেলেটর ডাক। আপনার ব ল চািরত পি কায় উপেরা িব ি
(এক) িদন চােরর জ অ েরাধ সহকাের রণ করা হেলা।

২

আগামী সং ায়

াকাের ০১

