
তািরখ: ৪ �চ� ১৪২৭

এত�ারা সব�সাধারেণর অবগিতর জন� জানােনা যাে� �য, হিবগ� �জলার ইজারােযাগ� িসিলকা বালু �কায়ািরসমূহ ১৪২৮

�থেক ১৪২৯ বাংলা সেনর ৩০ �চ� পয�� �ময়ােদ ইজারা �দওয়ার লে�� িন�বিণ �ত শত� াবিলর অধীেন আ�হী ব�ি�/�িত�ােনর

কাছ �থেক িনে�া� িদনপি� �মাতােবক অনলাইেন দরপ� আ�ান করা যাে� :

িদনপি�

দরপে�র

পয�ায়

দরপ� িব�ি�

�কােশর তািরখ

ও সময়

অনলাইেন দরপ�

দািখেলর �শষ তািরখ

ও সময়

অনলাইেন পূরণকৃত আেবদেনর কিপ এবং আেন��মািন

বাবদ জমাকৃত �প-অড� ার/ব�া� �াফট জমা �দােনর

তািরখ ও সময়

দরপ�

�খালার

তািরখ ও

সময়

১ম

২২.০৩.২০২১

সময় : সকাল

৯:০০ টা

১১.০৪.২০২১

সময় : রাত ১০:০০ টা

১২.০৪.২০২১

সময় : সকাল ৯:০০ টা - িবকাল ৪:০০ টা

১২.০৪.২০২১

সময় : িবকাল

৫:০০ টা

২য়

১৩.০৪.২০২১

সময় : সকাল

৯:০০ টা

২৬.০৪.২০২১

সময় : রাত ১০:০০ টা

২৭.০৪.২০২১

সময় : সকাল ৯:০০ টা - িবকাল ৪:০০ টা

২৭.০৪.২০২১

সময় : িবকাল

৫:০০ টা

৩য়

২৮.০৪.২০২১

সময় : সকাল

৯:০০ টা

১১.০৫.২০২১

সময় : রাত ১০:০০ টা

১২.০৫.২০২১

সময় : সকাল ৯:০০ টা - িবকাল ৪:০০ টা

১২.০৫.২০২১

সময় : িবকাল

৫:০০ টা

ইজারােযাগ� িসিলকাবালু �কায়ািরর তািলকা

�ঃ

নং

�কায়ািরর নাম �মৗজার নাম �জএল নং দাগ নং িসিলকা

%
আয়তন

(একর)

সরকাির ধায�

কৃত ই

জারামূল�

(টাকা)

ম�ব�

১ মনতলা �চৗমুহিন কািশমপুর ১৩৫ ৩০৭, ৮৭৬ ৯৫.১১ ২০.৫৮ ৭০৪০০০০

�ারক ন�র: ০৫.৪৬.৩৬০০.০১৮.৬৬.০০৪.২১.২৬

িবষয়: হিবগ� �জলার �গেজটভু� িসিলকা বালু �কায়ািরসমূহ ১৪২৮-১৪২৯ (১৪২৮ �থেক ৩০ �চ� ১৪২৯) বাংলা সন

�ময়ােদ ইজারা িব�ি�।

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

�জলা �শাসেকর কায�ালয় , হিবগ�

রাজ� (এসএ) শাখা

www.habiganj.gov.bd

১৮ মাচ�  ২০২১



আলব�পুর ১৫৬ ২৪১, ২৮৭

মেনাহরপুর ১৩৩ ১৬২

ম�লপুর ১৫৫ ৪১৫, ৫৩০, ১২৭৭,

১২৮২, ১২৩৬

গাজীপুর ১৬০ ১, ৮৭৭

আ�ফপুর ১৩২ ৭, ১, ২

�ঃ

নং

�কায়ািরর নাম �মৗজার নাম �জএল নং দাগ নং িসিলকা

%
আয়তন

(একর)

সরকাির ধায�

কৃত ই

জারামূল�

(টাকা)

ম�ব�

২ মনতলা বািলমহাল �বারহানপুর ১১১ ১, ২১০, ২০৬, ১

৮০

৯৩.৬২ ২৬.৭২ ৫৭২০০০০

ভবানীপুর ১৩১ ২৪, ৩০, ৬৬, ৭

০, ৭৭, ২১১

দলূ�ভপুর ১২৫ ১, ১০৭, ৮০১

আফজলপুর ১২৪ ২০২, ৪৩৭, ১৩৮

১, ১৩১৫, ১৩১১

বহরা ১৩৪ ৪৩৬

�ঃ

নং

�কায়ািরর নাম �মৗজার নাম �জএল নং দাগ নং িসিলকা

%
আয়তন

(একর)

সরকাির ধায�

কৃত ই

জারামূল�

(টাকা)

ম�ব�

৩ রসুলপুর এি�য়ারপুর ৬০ ১, ২০, ৯৩, ১০২,

১১১, ৩৩৯

৯৪.৮৫ ১৬.৭৬ ৭৩৭০০০০

ভা�া�য়া ৮৫ ৪২০, ৬২৫, ৬২৬

শাহাজাহানপুর ৫৭৫, ৬৭৯, ৬৮

৩, ৭১৩

স�দপুর ৬৩ ১৫৯, ২০২, ৪১৮,

৪৪২, ৪৮১, ৫১৯,

৬৭৪, ৬৪৬, ৬৫

৩

বড় ডািলয় ৫৯২, ৫৯৫, ২৩

৮, ১১৭

�সিলমপুর ৪৬ ৩১৫, ৩১০

রসুলপুর উ�র ৩০৫



�ঃ

নং

�কায়ািরর নাম �মৗজার নাম �জএল নং দাগ নং িসিলকা

%
আয়তন

(একর)

সরকাির ধায�

কৃত ই

জারামূল�

(টাকা)

ম�ব�

৪ সুতাং নদী "গ"

অংশ

�দওড়গাছ ১০৭ ৫৯, ৯৬, ১০৩৮ ২৭.৪৬ ২৮৩৫০০০০

চা�পুর চা বাগান ১১১ ৫০১, ৫৮০, ৯৪

৬, ১৬১০, ১৬৫১,

২০২৬

চা�পুর ১১০ ২৯৩, ২৯৬

এনাতাবাদ ১০৯ ২৬১

মা�লউড়া চক ৬২ ৪২৮, ৪৬১, ৪৬৫,

৪২৭

�ঃ

নং

�কায়ািরর নাম �মৗজার নাম �জএল নং দাগ নং িসিলকা

%
আয়তন

(একর)

সরকাির ধায�

কৃত ই

জারামূল�

(টাকা)

ম�ব�

৫ সুতাং নদী "খ"

অংশ

প�াশ ২৫ ১৪৮৯, ১৪৮৪, ১

৪৮৩, ১৮৭২, ১৯

০৬, ১৯০৭, ১৯১

২, ২০৭১, ২০৫৭,

২০৫৬, ২০৫৫, ২

০৫২, ২৪৬৬, ২৪

১৭, ২৪৬৮, ২৪৬

১, ২৫৭৪, ২৫৪৫,

২৫৪২, ২৫৪১

৯৬.২৪ ৪৭.৬২ ৮৭৬৭৫০০

ফ�াইল ৩৪ ১৫৯, ১৬২

হলহিলেয় �দউি� ২৮ ৩৯১, ৩৯৯, ১৯

৯

ফুলপুর ৩২ ৩২, ১৮৩, ১৬৫,

১৬৩, ৩৯২, ৩৯

০, ৫০৯, ৬৬২,

৮৩২, ৮৩৩, ১,

১১, ২৬, ৩১

উজাইলপুর ৩১ ১০২, ৮৮, ৮৬, ১

১৭, ২৩৫, ৩১৫

মােরলওয়ারা ৫৮ ৪১, ১৭১, ৫২২



গাজীপুর ৩০ ৪৩১, ১৬৭, ১৬৬

ল�রপুর চা বা

গান

১১৪ ৩২৫

ধিলযাবড় ১১৩ ৮৫, ১১৮, ১৪৫

�দৗলত খাঁ ১১২ ১, ২৮৭, ৫৩২

মােরলউড়া চক ৬২ ৪২৫, ৪২৬

�ঃ

নং

�কায়ািরর নাম �মৗজার নাম �জএল নং দাগ নং িসিলকা

%
আয়তন

(একর)

সরকাির ধায�

কৃত ই

জারামূল�

(টাকা)

ম�ব�

৬ ইছািলয়া ছড়া জা�িলয়া চা বা

গান

১৫৬ ৬৬১, ৬৮৫, ১৪

৮৩, ১৮৫০, ২১৭

৭

৯৩.৪০ ৩৯.৩৬ ৮২০০০০০

�গাবর মলা চা বা

গান

১৫৫ ১২০৬, (১২৮০/২

৪৯০), (১৫৯৪/২

৪৯৬), (১২৮০/২

৪৯১)

গাজীপুর চা বা

গান

১৫৪ ১

উছমানপুর ১৬০ ১৩৬৭, ১৪৪১, ১

৫৪৩, ১৫৪৪, ১১

৬৮, ২০৩৬, ২০৪

১, ২০৯৫, ২২০০,

২৬৬৮

দুধপািতল ১৬১ (২৫১/২৯৪), ১০২

০, ১২৫৭

�ঃ

নং

�কায়ািরর নাম �মৗজার নাম �জএল নং দাগ নং িসিলকা

%
আয়তন

(একর)

সরকাির ধায�

কৃত ই

জারামূল�

(টাকা)

ম�ব�

৭ কািল ছড়া মে�ামপুর ২৯ ২৫০, ১, ২, ৪৫, ৫

৮৭, ২৬১, ৬৩১

৯৫.১১ ৫.২১ ২৬৪০০০০

হিররামপুর ২৬ ২৩৮, ৩৩০, ৪৮

০

শত� াবিল



০১। দরপে� অংশ�হেণর আেগ www.esheba.bomd.gov.bd-এ �েবশ কের িনব�ন করেত হেব। িনব�ন ব�তীত �কােনা

দরপে� অংশ�হণ করা যােব না।

০২। িনধ�ািরত তািরখ পয�� �িত দরপে�র জন� ১০০০/- (এক হাজার) টাকা দরপ� ফরেমর মূল� বাবদ খিনজ স�দ উ�য়ন

বু�েরা (িবএমিড)-এর অনুকূেল �কাড নং ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১-�ত ��জাির চালােনর মাধ�েম জমা িদেয় ��জাির চালােনর

��ানকিপ অনলাইেন আপেলাড কের দরপ� ফরম পূরণ করেত হেব। এক দফার চালান অন� দফায় দরপ� ফরম পূরেণর সময়

ব�বহার করা যােব না। একজন ব�ি�/�িত�ান ০৫িটর (পাঁচ) �বিশ �কায়ািরর িবপরীেত দরপ� দািখল করেত পারেব না।

০৩। দরপে�র সােথ দরদাতার হালনাগাদ ছিব, জাতীয় পিরচয়প� (এনআইিড), আয়কর ও ভ�াট �দওয়ার সনদ, ��ড

লাইেস� এবং �যেকােনা তফিসিল ব�াংক �থেক আিথ�ক স�লতার সনদপে�র কিপ (সত�ািয়ত) দািখল করেত হেব।

দািখলকৃত সব ডকুেম� �জিপইিজ/িপিডএফ ফরম�ােট হেত হেব।

০৪। �িতিট িসিলকা বালু �কায়ািরর িবপরীেত উ�ৃত ইজারামূেল�র ২৫% অথ� আেন��মািন বাবদ �জলা �শাসক, হিবগ�

বরাবর �যেকােনা তফিসিল ব�াংেক �প-অড� ার/ব�াংক �াফট-এর মাধ�েম জমা িদেত হেব এবং অনলাইেন দরপ� ফরম পূরেণর

সময় আেন��মািন বাবদ জমাকৃত টাকার �প-অড� ার/ব�াংক �াফট-এর ��ানকিপ আপেলাড করেত হেব। অনলাইেন পূরণকৃত

দরপ� ফরেমর হাড� কিপ এবং মূল �প-অড� ার/ব�াংক �াফট িব�ি�েত উি�িখত তািরেখ অবশ�ই �জলা �শাসেকর

কায�ালেয়র রাজ� শাখায় জমা িদেত হেব। অন�থায় তার দািখলকৃত দরপ� মূল�ায়ন করা হেব না।

০৫। দরদাতা কতৃ� ক আেন��মািন বাবদ দািখলকৃত ব�াংক �াফট/�প-অড� ার এ কায�ালেয় রি�ত থাকেব যা িবএমিড �থেক

�কায়াির ইজারা ম�ুিরপ� ও কায�ােদশ �দওয়ার পর �ফরত �দওয়া হেব, তেব িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� সমুদয় ইজারামূল� জমা

িদেত ব�থ� হেল িবিধ অনুযায়ী তা সরাসির সরকােরর অনুকূেল বােজয়া� করা হেব। অকৃতকায� দরদাতােদর আেন��মািন ৭

(সাত) কায�িদবেসর মেধ� �ফরত �দওয়া হেব।

০৬। সেব�া� দরদাতার দরপ� গৃহীত হওয়ার পর সরকার কতৃ� ক �কায়াির ইজারা অনুেমািদত হেল খিনজ স�দ উ�য়ন বু�েরা,

ঢাকা কতৃ� ক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� তােক ইজারামূেল�র অথ�সহ �দ� দেরর ওপর অিতির� ১৫% ভ�াট এবং ৫% আয়কর

এককালীন পিরেশাধ করেত হেব এবং িবিধ অনুযায়ী মহাপিরচালক খিনজ স�দ উ�য়ন বু�েরা, ঢাকা-এর সােথ িনজ দািয়ে�

�কায়াির ইজারা চুি� স�াদন করেত হেব। চুি� স�াদনপূব�ক বু�েরা �থেক ইজারা ম�ুিরপ� ও কায�ােদশ �দওয়া হেব।

যথাসমেয় স�ূণ� ইজারামূল� ও সরকাির অন�ান� পাওনািদ পিরেশােধ ব�থ�তায় দািখলকৃত আেন��মািন বােজয়া�সহ

আইনানুগ ব�ব�া �নওয়া হেব এবং িসিলকা বালু পুনঃইজারা �দওয়া হেব।

০৭। �যসব িসিলকা বালু �কায়ািরর ওপর সরকার/উ� আদালত/�দওয়ািন আদালত বা অন� �কােনা আদালত কতৃ� ক

�িগতােদশ/ি�তাব�ার আেদশ/িনেষধা�ার আেদশ রেয়েছ �সসব িসিলকা বালু �কায়াির ইজারা �িগতােদশ/ি�তাব�ার আেদশ/

িনেষধা�ার আেদশ �ত�াহােরর পর িবিধ �মাতােবক পরবত� ী ইজারা কায��ম �হণ করা হেব। এজন� �দিরেত দখল বুেঝ

পাওয়ার অজহুাত �দিখেয় পরবত� ীেত �ময়াদ বৃি�র আেবদন সব আদালেত আইনত অ�াহ� হেব। এত� ব�তীত �কােনা িসিলকা

বালু �কায়ািরর �কােনা দােগর ওপর িকংবা স�ূণ� িসিলকা বালু �কায়ািরর ওপর িব� আদালেতর �িগতােদশ/ি�তাব�ার

আেদশ/িনেষধা�ার আেদশ থাকেল তা উে�খ না হেলও ইজারা বিহভূ� ত বেল গণ� করা হেব।

০৮। অনুেমািদত দরদাতা/ইজারা�হীতা �কােনা�েমই কতৃ� পে�র পূব�ানুমিত ব�তীত ইজারা�া� িসিলকা বালু �কায়াির অেন�র

কােছ সাব-িলজ িদেত পারেব না। পূব�ানুমিত ব�তীত সাব-িলজ �দওয়া হেল ইজারা বািতলপূব�ক আইনানুগ ব�ব�া �নওয়া হেব।



০৯। �যেকােনা দরপ� �হণ বা বািতেলর িবষেয় কতৃ� পে�র িস�া� চূড়া� বেল গণ� হেব। �কােনা�প কারণ দশ�ােনা ব�িতেরেক

�যেকােনা দরপ� িকংবা সকল দরপ� বািতেলর �মতা কতৃ� প� সংর�ণ কেরন। কতৃ� প� �েয়াজনেবােধ বা�বতার িনিরেখ

িসিলকা বালু �কায়ািরর তফিসল �াস বা বৃি� করার �মতা সংর�ণ কেরন। �কােনা কারণ দশ�ােনা ব�িতেরেকই �যেকােনা সময়

�যেকােনা পয�ােয় এ িব�ি� পিরবত� ন/পিরবধ�ন/�িগত/বািতল করার �মতা সংর�ণ কেরন।

১০। �িত পয�ােয় ইজারার জন� গৃহীত দরপ� ব�তীত অবিশ� িসিলকা বালু �কায়ািরসমূহ পরবত� ী পয�ােয় ইজারার জন� উ�ু�

থাকেব। দরপ� �য পয�ােয় বা সমেয় আ�ান করা �হাক না �কন, ইজারা ম�ুিরর তািরখ �থেক ১৪২৯ বাংলা সেনর ৩০ �চ� পয��

সংি�� িসিলকা বালু �কায়ািরর ইজারার �ময়াদ বলবৎ থাকেব। ইজারা ম�ুির িদেত �দির হেয়েছ বা দখল িনেত �দির হেয়েছ, বৃি�

না হওয়া, উজান �থেক বালু আেসিন, পািন �বােহ বাঁধ �দওয়া বা বাঁধ না ছাড়ার কারেণ �কায়াির এলাকায় িসিলকা বালু জমা

হয়িন এ�প অজহুােত ইজারার �ময়াদ বিধ�ত করার আেবদন দািখল করা যােব না। এ�প আেবদন সব� আদালেত সব�াব�ায়

অ�াহ� হেব।

১১। ইজারা ম�ুিরর ৭ (সাত) কায�িদবেসর মেধ� �কায়ািরর দখল ইজারা�হীতার অনুকূেল হ�া�র করা হেব। ইজারা ম�ুিরর পূেব�

�কায়াির �থেক িসিলকা বালু উে�ালন করা যােব না। এ�প উে�ালন অৈবধ বেল গণ� হেব এবং আইনানুগ ব�ব�া �নওয়া হেব।

এছাড়া সরকার/কতৃ� প� কতৃ� ক সমেয় সমেয় জািরকৃত পিরপ�/আেদশ/িনেদ� শ �িতপালন করেত হেব।

১২। ভূ-উপিরভাগ �থেক সেব�া� ০৫ (পাঁচ) িমটার উল� গভীরতা পয�� অযাি�ক প�িতেত (�কাদাল, শাবল, বালিত ও ঝুিড়)

পিরকি�তভােব িপট (কূপ/গত� ) খনন কের িসিলকা বালু উে�ালন করেত হেব।

১৩। পিরেবেশর ভারসাম� বজায় রাখেত ��জার/�বামা �মিশন ব�বহার স�ূণ� িনিষ�। জন�াথ� �ু�ন হয় এমন কায��ম �থেক

িবরত থাকেত হেব।

১৪। ইজারা�হীতা িসিলকা বালু উে�ালনকােল খননকৃত কূেপর ঢাল, পিরসীমা/�চৗহি�, বালুর িডেপার সংখ�া, অব�ান ও

পিরবহেনর রা�া সং�া� তথ�ািদ যথাযথভােব বজায় রাখেবন ও সংর�ণ করেবন।

১৫। �সতু, কালভাট� , ড�াম, ব�ােরজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, �রললাইন ও অন�ান� ���পূণ � সরকাির ও �বসরকাির �াপনা

�থেক সব�িন� ১৫০ (একশত প�াশ) িমটার এবং বসত বািড়, ভবন, বাজার, িশ�া �াপনা ও কবর�ান �থেক সব�িন� ৫০

(প�াশ) িমটার দরূ� বজায় �রেখ �কায়াির কায��ম পিরচালনা করেত হেব।

১৬। িসিলকা বালু �কায়াির ইজারাকালীন িব� আদালেতর �িগতােদশ/ি�তাব�ার আেদশ/িনেষধা�ার আেদেশর কারেণ

ইজারাদার �িত�� হেল এর জন� �কােনা �িতপূরণ দািব করা যােব না।

১৭। খিন ও খিনজ স�দ (িনয়�ণ ও উ�য়ন) আইন, ১৯৯২ এবং খিন ও খিনজ স�দ িবিধমালা, ২০১২ এবং বাংলােদশ

পিরেবশ সংর�ণ আইন, ১৯৯৫ এবং ইজারা সং�া� িবষেয় সমেয় সমেয় জারীকৃত সাকু� লার ও পিরপ� ইজারা�হীতাগণ

অবশ�ই �মেন চলেত বাধ� থাকেবন।

১৮। ইউিনয়ন-উপেজলা পয�ােয়র রা�া�েলার সহনীয় �মতা কম থাকায় বালু পিরবহেণ ১০ চাকার �াক ব�বহার করা স�ূণ�

িনিষ� এবং ইজারা�হীতাগণ অবশ�ই �মেন চলেত বাধ� থাকেবন।

১৯। এ দরপ� িব�ি�িট এ কায�ালেয়র ওেয়বসাইট (www.habiganj.gov.bd) ও িবএমিড-এর ওেয়বসাইট

(www.bomd.gov.bd)-এ পাওয়া যােব।
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�ফান:  ০৮৩১-৬২১০০

ইেমইল: dchabiganj@mopa.gov.bd

িবতরণ :

১) স�াদক, �দিনক বাংলােদশ �িতিদন পি�কা, ঢাকা। (তাঁর পি�কার �ভতেরর পাতায়

�� পিরসের �কবলমা� একিদেনর জন� িব�ি�িট �কােশর �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর

জন� অনুেরাধ করা হেলা)
 

২) স�াদক, �দিনক আয়না পি�কা, হিবগ�। (তাঁর পি�কার �ভতেরর পাতায় ��

পিরসের �কবলমা� একিদেনর জন� িব�ি�িট �কােশর �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন�

অনুেরাধ করা হেলা)
 

�ারক ন�র: ০৫.৪৬.৩৬০০.০১৮.৬৬.০০৪.২১.২৬ /১(১৫)

  

সদয় অবগিত ও কায�ােথ� ��রণ করা হল (�জ��তার �মানুসাের নেহ) :

১) িসিনয়র সিচব, �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

২) সিচব, ভূিম ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

৩) কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট।

৪) মহাপিরচালক, খিনজ স�দ উ�য়ন বু�েরা (িবএমিড), �স�ন বািগচা, ঢাকা।

৫) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ভূতাি�ক জিরপ অিধদ�র, ঢাকা।

৬) �জলা �শাসক, সুনামগ�/িসেলট/�মৗলভীবাজার।

৭) পিরচালক, পিরেবশ অিধদ�র, িবভাগীয় কায�ালয়, িসেলট।

৮) পুিলশ সুপার, হিবগ�।

৯) িবভাগীয় �ধান..........................................................................., হিবগ�।

১০) উপেজলা িনব�াহী অিফসার, মাধবপুর/চুনা�ঘাট/বা�বল, হিবগ�।

১১) সহকারী কিমশনার (ভূিম), চুনা�ঘাট/বা�বল/মাধবপুর, হিবগ�। িব�ি�িট তাঁর এলাকার ���পূণ � �ােন/হাটবাজাের

মাইকেযােগ ব�াপক �চােরর ব�ব�া �হেণর জন� অনুেরাধ করা হেলা।

১২) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, হিবগ�। তাঁেক ইজারা িব�ি�িট �জলা �শাসেনর

ওেয়বসাইেট �কােশর ব�ব�া �হেণর জন� অনুেরাধ করা হেলা।

১৩) �জলা তথ� অিফসার, হিবগ�। তাঁেক ইজারা িব�ি�িট ���পূণ � �ােন/হাটবাজাের মাইকেযােগ �চােরর ব�ব�া �হেণর

জন� অনুেরাধ করা হেলা।

১৪) অিফস কিপ/সংর�ণ নিথ

১৫) অ� �নািটশ �বাড� ।

তািরখ: ৪ �চ� ১৪২৭

১৮ মাচ�  ২০২১
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