
11/28/22, 3:37 PM ডাক (২২) | অিফস ব�ব�াপনা

https://minland.nothi.gov.bd 1/2

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

�িম ম�ণালয় 
 সায়রাত-১ 

 
বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা-১০০০।

www.minland.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০০৯.৬৩০ তািরখ: 
 

২৭ নেভ�র ২০২২

১২ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: জলমহাল ইজারা �াি�র লে�� অনলাইেন আেবদন দািখল এবং ইজারা �ি�য়া।

     জলমহাল ইজারা �াি�র লে�� অনলাইেন আেবদন দািখল এবং ইজারা �ি�য়া স�েক� গত ১৪/১১/২০২১ তািরেখর ৩১.০০.০০০০.০৫০.৫৯.০০২.২১.১২১
ন�র পিরপ��েল জাির�ত িনেদ �শনাস�হ যথাযথভােব �িতপালনসহ িনে�া� িনেদ �শনাস�হ �িতপালেনর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা:

(ক)   �জলা �শাসেকর কায �ালয় ও সহকারী কিমশনার (�িম) এর কায �ালেয় রি�ত সায়রাত �রিজ�ার (৬ ন�র �রিজ�ার) অ�যায়ী

জ�িরিভি�েত lams.gov.bd ওেয়বসাইট login কের জলমহােলর �িনিদ �� নাম ও িব�ািরত ত�সহ জলমহালস�েহর তািলকা

আপেডট করেত হেব;

(খ)   �কান িনিদ �� ব�াে� সংি�� �জলা �থেক উ�য়ন �কে�/সাধারণ আেবদেন এবং উপেজলা �থেক সাধারণ আেবদেন জলমহােলর

ইজারা িব�ি�েত উি�িখত জলমহালস�হ ইজারা িব�ি� জািরর পর পর lams.gov.bd ওেয়বসাইেট login কের জলমহাল

ইজারা িসে�েম �েবশ�ব �ক এি��ত জলমহােলর তািলকা হেত বাছাই কের িনিদ �� �চকবে� �ক (∙) িচ�/ �েয়াজনীয় িচ� িদেয়

অনলাইেন ইজারার জ� উ�ু� করার �েয়াজনীয় পদে�প সকল �জলা �শাসক/ উপেজলা িনব �াহী অিফসারগণ �হণ করেবন (উ� ওেয়ব
সাইেট লগইন করার পের ��মান �পেজর সাইড বাের �বহার িনেদ �িশকা সং�� আেছ); 

(গ)  �কান িনিদ �� ব�াে� উ�য়ন �কে�র আওতায় অনলাইেন ইজারার লে�� ২০ একেরর উে��র �যসকল জলমহাল উ�ু� করা হেব তার

মে� �থেক আেবদন দািখেলর িনধ �ািরত সমেয়র মে� �কান জলমহােলর অ��েল  অনলাইেন �কান আেবদন দািখল না হেল বা �কান

কারেণ �কান জলমহাল ইজারা �দান স�ব না হেল �জলা �থেক িব�ি� �দান কের সরকাির জলমহাল �ব�াপনা নীিত, ২০০৯ অ�যায়ী
অনলাইেন সাধারণ আেবদেন ইজারা কায ��ম �হণ করেত হেব;

(ঘ)  �কান িনিদ �� ব�াে� ২০ একেরর উে�� উ�য়ন �কে�র আওতায় ইজারার লে�� অনলাইেন দািখল�ত �য সকল আেবদেনর কায ��ম

ম�ণালেয় অেপ�মান থাকেব �সে�ে� ম�ণালেয়র িনেদ �শনা �িতেরেক �জলা �থেক অনলাইেন সাধারণ আেবদেন ইজারার কায ��ম �হণ

করা যােবনা।   
সং�� :  �িম ম�ণালেয়র ১৪/১১/২০২১ তািরেখর ৩১.০০.০০০০.০৫০.৫৯.০০২.২১.১২১ ন�র পিরপ

(1023/potrojariAttachmentRef/34551/0/241)�।
 

২৭-১১-২০২২

https://minland.nothi.gov.bd/1023/potrojariAttachmentRef/34551/0/241
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িবতরণ :
১) �জলা �শাসক (সকল)

 
২) উপেজলা িনব �াহী অিফসার (সকল)

�দেলায়ার �হােসন মা��র

��সিচব

�ফান: ০২৯৫৪৬৫১০
ফ�া�: +৮৮০২৯৫৭৭৩৪৪

ইেমইল: sairat1@minland.gov.bd

�ারক ন�র: ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০০৯.৬৩০/১(১৩) তািরখ: 
 

১২ অ�হায়ণ ১৪২৯

২৭ নেভ�র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � অ�িলিপ ��রণ করা হেলা: 

 ১) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
 

২) ম�ীর একা� সিচব, �িম ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)|

৩) সিচেবর একা� সিচব, �িম ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)|
 

৪) জনসংেযাগ কম �কত�া, ম�ীর দ�র, �িম ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)|
 ৫) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, �িম ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।

 
৬) অিফস নিথ/, মা�ার নিথ।

২৭-১১-২০২২

�দেলায়ার �হােসন মা��র 
 ��সিচব


