
ক্র: নং জলমহাললর নাম ইজারার মময়াদ (বঙ্গাব্দ)১৪২৯ বঙ্গালব্দর ইজারামূল্য১৫% ভ্যাট ১০% আয়কর ইজারা গ্রহীতা ও  সমমমতর নাম

১ মবল সুরাইয়া উপলজলা-নাল াল ১৪২৮-১৪৩৩ ৩৬৫৩৫০০ ৫৪৮০২৫ ৩৬৫৩৫০ সভাপমত, মুসমলমপুর  মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত মলিঃ, উপলজলা-মভালাহাট, মমাবাইল নং-

২ মবল মসংড়ী বদ্ধ জলমহাল উপলজলা-সদর ১৪২৫-১৪৩০ ৫৬২৫০০ ৮৪৩৭৫ ৫৬২৫০ সভাপমত, ম াবরাতলা মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত মলমমলটড, উপলজলা-সদর

৩ আলয়শ মবল, উপলজলা-ম ামস্তাপুর ১৪২৪-১৪২৯ ৬৫৬২৫০ ৯৮৪৩৮ ৬৫৬২৫ সভাপমত, নন্দলালপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত মলিঃ, উলপজলা-ম ামস্তাপুর, মমাবা: নং-

৪ মবল জশশল মাঝল উপলজলা-ম ামস্তাপুর ১৪২৬-১৪৩১ ৬০০০০০ ৯০০০০ ৬০০০০ সভাপমত, মতমলপাড়া ফম মামলনমুক্ত মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত মলিঃ, উলপজলা-ম ামস্তাপুর, মমাবা: নং-

৫
মবল জশশল প্রজাশন         উপলজলা-

ম ামস্তাপুর
১৪২৪-১৪২৯ ৬৫১২৫ ৯৭৬৯ ৬৫১৩ সভাপমত, বাবুরল ান মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত মলিঃ, উপলজলা-ম ামস্তাপুর, মমাবাইল নং-

৬ শুকলডাবা বদ্ধ জলমহাল উপলজলা- নাল াল ১৪২৮-১৪৩০ ১৪০৮৭৫১ ২১১৩১৩ ১৪০৮৭৬ সভাপমত, মবমবষন  মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত মল:, উলপজলা-ম ামস্তাপুর

৭ মবল মহাডাং া,  উপলজলা-সদর ১৪২৮-১৪৩৩ ১৪০৭০০০ ২১১০৫০ ১৪০৭০০ সভাপমত,  রলজাতপ্রতাপ মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত মলিঃ, সদর, মমাবাইল নং-

৮ হাজারমদ ী বদ্ধ জলমহাল উপলজলা-নাল াল ১৪২৮-১৪৩৩ ১০০০০০০ ১৫০০০০ ১০০০০০ সভ্াপতি,মমাহাম্মদপুর ম ৌতক মৎস্যজীবী সমবায় সতমতি তি: নাচ াি,  মমাবাাঃ

৯ ইটামল মবল উপলজলা-নাল াল ১৪২৭-১৪৩২ ৫১০০০ ৭৬৫০ ৫১০০ সভ্াপতি, আিীনগর ইউতনয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সতমতি তিাঃ, নাচ াি, মমাবাইি নং-

১০ মবল কুজাইন বদ্ধ জলমহাল উপলজলা-ম ামস্তাপুর ১৪২৮-১৪৩৩ ৫১১৫০০০ ৭৬৭২৫০ ৫১১৫০০ সভাপমত, ম রাডাং া মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত মলিঃ, ম ামস্তাপুর, মমাবাইল নং-

১১ বাং াবাড়ী মকাপড়া, উপলজলা-ম ামস্তাপুর ১৪২৮-১৪৩১ ৬৫০০০০ ৯৭৫০০ ৬৫০০০  সভ্াপতি, ম ৌডািা মৎস্যজীবী সমবায় সতমতি তিাঃ, মগামস্তাপুর, মমাবাইি নং-

১২ বামলয়ামদ ী উপলজলা-মশব ঞ্জ ১৪২৮-১৪৩৩ ২৭৫০০০০ ৪১২৫০০ ২৭৫০০০
সভাপমত, কানসাট পুকুমরয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত মল:,  সাং-পুকুমরয়া, ডাক র-কানসাট,  উপলজলা-মশব ঞ্জ 

মমাবাইল নং-

১৩ মবল কালন উলপজলা-ম ামস্তাপুর ১৪২৮-১৪৩৩ ৬০০০০০০ ৯০০০০০ ৬০০০০০ সভাপমত, পূব মসালহবগ্রাম মৎস্যজীবী সমমমত, সাং-পূব মসালহবগ্রাম, ডাক র-ম ৌডালা, ম ামস্তাপুর মমাবাইল নং-

১৪২৯ সচন ইজারাকৃি ২০ একচরর উচধে জিমহািসমূচহর িথ্য 



১৪ মবল  াতরা  উলপজলা-মভালাহাট ১৪২৮-১৪৩৩ ২৩১৯০৬৩ ৩৪৭৮৬০ ২৩১৯০৭ সভ্াপতি, আিীচমাড় মৎস্যজীবী সতমতি, সাং-মুশরীভুজা, ডাকঘর-মুশরীভুজা, উপচজিা-মভ্ািাহাট

১৫ মবল বাইলবানা উপলজলা- ম ামস্তাপুর ১৪২৬-১৪৩১ ১০২০০০০ ১৫৩০০০ ১০২০০০ সভ্াপতি, মকরমপুর মৎস্যজীবী সতমতি, সাং-মকরমপুর, ডাকঘর-আিীনগর, মগামস্তাপুর, মমাবাইি নং-

১৬ মবল ভামতয়া উপলজলা-মভালাহাট ১৪২৫-১৪৩০ ৪৬২৫০০০ ৬৯৩৭৫০ ৪৬২৫০০ সভ্াপতি, মভ্ািাহাট থানা মৎস্যজীবী সতমতি, সাং-ঝাউচবানা, ডাকঘর-সন্যাসীিিা, মভ্ািাহাট, মমাবাইি নং-

১৭ মবল চূড়ইল উপলজলা-ম ামস্তাপুর ১৪২৭-১৪৩২ ১০০০৫০০০ ১৫০০৭৫০ ১০০০৫০০ সভ্াপতি, পুনভ্েবা মৎস্যজীবী সতমতি,মগামস্তাপুর,  াঁপাইনবাবগঞ্জ , মমাবাইি নং-

১৮ মবল বলরন্দ্র উপলজলা- ম ামস্তাপুর ১৪২৮-১৪৩৩ ২৯৫০০০০ ৪৪২৫০০ ২৯৫০০০
সভ্াপতি, হযাঞ্জিপাড়া মৎস্যজীবী সতমতি,সাং-হযাঞ্জিপাড়া, ডাকঘর-রহনপুর, উপচজিা-মগামস্তাপুর, 

 াঁপাইনবাবগঞ্জ , মমাবাইি নং-

১৯ সালুয়া মদ র উপলজলা-সদর ও মশব ঞ্জ ১৪২৮-১৪৩৩ ৪০০০০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ সভামপত/সম্পাদক মহানন্দা মৎস্যজীবী সমমমত, সাং-পীর ামি, ডাক র-ধাইন র, উপলজলা-মশব ঞ্জ

২০  শুক্রবামড় মদ র বদ্ধ জলমহাল উপলজলা- মশব ঞ্জ ও ম ামস্তাপুর১৪২৯-১৪৩৪ ১৩০০০০০০ ১৯৫০০০০ ১৩০০০০০
সভাপমত/সম্পাদক, বামুন াঁও মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত মলিঃ, সাং-বামুন াঁও, ডাক,ধাইন র, উপলজলা-মশব ঞ্জ 

মমাবাইল নং-

২১ মসং াবাদ পাথার উপলজলা-ম ামস্তাপুর ১৪২৮-১৪৩৩ ৮৩০০০০০ ১২৪৫৩০০ ৮৩০০০০
সভ্াপতি/সম্পাদক, নগরপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সতমতি তিাঃ, সাং-নগরপাড়া, ডাক-আচেিপুর, উপচজিা-

মগামস্তাপুর মমাবাইি নং-

২২ মবলগুলদহ     উপলজলা-ম ামস্তাপুর ১৪২৯-১৪৩৪ ১১০৫০০০০ ১৬৫৭৫০০ ১১০৫০০০ সভ্াপতি/সম্পাদক হাতড়য়াবাড়ী মৎস্যজীবী সমবায় সতমতি, গ্রাম-কৃষ্ণপুর, ডাকঘর-বড়গাতিহাট, উপচজিা-মভ্ািাহাট

২৩
তবি দামুস (বধ) উপচজিা- মগামস্তাপুর ও

নাচ াি
১৪২৯-১৪৩৪ ১৬২০০০০০ ২৪৩০০০০ ১৬২০০০০ , সভাপমত,  াঁদপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত,  সাং- াঁদপাড়া, নাল াল,

২৪
মবলগুমলয়া মবল কুমুমরয়া (বদ্ধ) উপলজলা-

 াঁপাইনবাব ঞ্জ সদর
১৪২৯-১৪৩৪ ১২০০০০০ ১৮০০০০ ১২০০০০ সভাপমত, মবমনপুরমৎস্যজীবী সমবায় সমমমত, নাল াল,

২৫ বাঁশবামড়য়া মদ র(মসানাদহ সহ) বদ্ধ জলমহাল  উপলজলা-সদর ও মশব ঞ্জ১৪২৯-১৪৩৪ ১৭০০০০০০ ২৫৫০০০০ ১৭০০০০০ সভাপমত, মবরামহমপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত, মশব ঞ্জ,  াঁপাইনবাব ঞ্জ ,

২৬ মবল  াওয়া জলমহাল উপলজলা-সদর ১৪২৯-১৪৩৪ ৮১০০০০০ ১২১৫০০০ ৮১০০০০ সভাপমত/সম্পাদক, সরজন মমহপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত মলিঃ,  াঁপাইনবাব ঞ্জ সদর,



২৭ তবি আনইি (বধ) জিমহা: উপচজিা:নাচ াি ১৪২৯-১৪৩৪ ৫১০০০০০ ৭৬৫০০০ ৫১০০০০ সভ্াতপি, হতররামপুর মৎস্যজীবী সমবায় সতমতি তি:,  সাং-হতররামপুর, উপচজিা- াঁপাইনবাবগঞ্জ সদর

২৮
লক্ষীপুর মিাটমবলা বড়মবলা        উপলজলা-

ম ামস্তাপুর
০ ০ ০ ০ খাস আদাচয়র কার্ েক্রম প্রতক্রয়াধীন

সব েচমাট= ১২৮৭৮৮১৮৯ ১৯৩১৮৫৩০ ১২৮৭৮৮২১



                          এক নজচর ১৩.০৪.২০২০ িাতরখ পর্ েন্ত জিমহাচির ৫% এি আর এর আদায়কৃি িথ্য                                                                                         

                          মমাট আদায়কৃি জিমহাচির সংখ্যা ২০ টি

                          ২০টি জিমহাচির তবপরীচি মমাট আদায়কৃি অথ ে ১৬,৯৮,১০৩/-

                          িার মচে তবি দামুস, তবি জশশি(প্রজাশন), তবিভ্াতিয়া জিমহাচির ৫% এি আর বাবদ  

                          আইএফ আইতস ব্াংচকর মজিা প্রশাসক নামীয় ৬৪০৬৭০৩১ নং তহসাচব জমা করা হচয়চি-৪,৫৯,৪৮০/-

                          অবতশষ্ট ১৭টি জিমহাচির এিআর বাবদ নগদ- ১২,৩৮,৬২৩/- টাকা নাতজর স্বাধীনচক ১৪/০৪/২০২০ িাতরচখ প্রদান করা হচয়চি।

                           অদ্য ১৮.০৫.২০২০ তামরখ বমণ মত মতনটি জলমহাললর এলআর প্রদান করা হললা।

                           বাঙ্গাবাতড় মকাপড়া জিমহাি বাবদ-  ৩২৫০০

                           তবি মহাডাংগা বাবদ -                 ৩১২৫০



                           তবি  ািরা বাবদ -                    ৬৪০৬৩

                            মমাট=                                 127813/-

                           কথায়: এক িক্ষ সািাশ হাজার আটশি মিচরা টাকা মাত্র।



তসংগাবাদ পাথার (বধ) উপচজিা-

মগামস্তাপুর
১৪২৮-১৪৩৩ ৮৩০০০০০ ০ ৪১৫০০০ আব্দুল  মণ, সভাপমত, ন রপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত মল:, সাং- ন রপাড়া, ডাক র-আলেলপুর, উপলজলা-ম ামস্তাপুর



১৪২৯ সচন ইজারাকৃি ২০ একচরর উচধে জিমহািসমূচহর িথ্য 







                          মমাট আদায়কৃি জিমহাচির সংখ্যা ২০ টি

                          ২০টি জিমহাচির তবপরীচি মমাট আদায়কৃি অথ ে ১৬,৯৮,১০৩/-

                          িার মচে তবি দামুস, তবি জশশি(প্রজাশন), তবিভ্াতিয়া জিমহাচির ৫% এি আর বাবদ  

                          আইএফ আইতস ব্াংচকর মজিা প্রশাসক নামীয় ৬৪০৬৭০৩১ নং তহসাচব জমা করা হচয়চি-৪,৫৯,৪৮০/-

                          অবতশষ্ট ১৭টি জিমহাচির এিআর বাবদ নগদ- ১২,৩৮,৬২৩/- টাকা নাতজর স্বাধীনচক ১৪/০৪/২০২০ িাতরচখ প্রদান করা হচয়চি।

                           অদ্য ১৮.০৫.২০২০ তামরখ বমণ মত মতনটি জলমহাললর এলআর প্রদান করা হললা।

                           বাঙ্গাবাতড় মকাপড়া জিমহাি বাবদ-  ৩২৫০০

                           তবি মহাডাংগা বাবদ -                 ৩১২৫০



                           তবি  ািরা বাবদ -                    ৬৪০৬৩

                            মমাট=                                 127813/-

                           কথায়: এক িক্ষ সািাশ হাজার আটশি মিচরা টাকা মাত্র।



আব্দুল  মণ, সভাপমত, ন রপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমমমত মল:, সাং- ন রপাড়া, ডাক র-আলেলপুর, উপলজলা-ম ামস্তাপুর


