
হাওড়া উন্নয়ন সংস্থা
১৯, জি টি র োড (দজিন), হোওড়ো – ৭১১ ১০১

সম্পজি জিভোগ

জলাশয় ইজারার জন্য দরপত্র
টেন্ডার ন্ং ১ / ২০১৭-১৮ 

বিজ্ঞবি

ক্রমিক
 ন্ং

জলাশয়য়র 
আন্ুিামন্ক িাপ

ইজারার 
টিয়াদ

প্রস্তামিত ন্ুযন্তি দর 
(পুয়রা টিয়ায়দর জন্য) 

(₹)

িায়ন্া জিা 
(₹)

১ ৬/১, ৬/২ িারুইপাড়া ১ি িাই টলন্, হাওড়া-৪ ৫ কাঠা ৩ িছর ৫,০০০ ৫০০
২ ২৮, িারুইপাড়া টলন্, হাওড়া - ৪ ১৮ কাঠা ৩ িছর ১৭,৮০০ ১,৮০০

৩ ৭, িারুইপাড়া টলন্, হাওড়া - ৪ ৪৯ কাঠা ৩ িছর ৫৮,৮০০ ৫,৯০০

৪ ১১৪, ১১৫ িারুইপাড়া ১ি িাই টলন্, হাওড়া-৪ ৫০ কাঠা ৩ িছর ৬০,০০০ ৬,০০০
৫ ২০৭, িয়হন্দ্র ভট্টাচাজয টরাড, হাওড়া-৪ ১২ কাঠা ৩ িছর ১২,৬০০ ১,৩০০

৬ ৬৩/৬৪, িয়হন্দ্র ভট্টাচাজয টরাড, হাওড়া-৪ ৪৩ কাঠা ৩ িছর ৫১,৬০০ ৫,২০০

৭ ২২৮, িয়হন্দ্র ভট্টাচাজয টরাড, হাওড়া-৪ ৭৫ কাঠা ৩ িছর ৯৪,৫০০ ৯,৫০০

৮ ১০৯, কাসুমিয়া ১ি িাই টলন্, হাওড়া-১ ১৭ কাঠা ৩ িছর ১৫,৩০০ ১,৫০০

৯ ১০৮, কাসুমিয়া ১ি িাই টলন্, হাওড়া-১ ২০ কাঠা ৩ িছর ২৪,০০০ ২,৪০০

১০ ১০৫/১০৬, কাসুমিয়া ১ি িাই টলন্, হাওড়া-১ ২৮ কাঠা ৩ িছর ৩৩,৬০০ ৩,৪০০
১১ ২৭, তাাঁমত পাড়া টলন্, হাওড়া-১ ৩৮ কাঠা ৩ িছর ৪৫,৬০০ ৪,৬০০

১২ ঘুসুমড় পাকক , হাওড়া -৬ ৪০ কাঠা ৩ িছর ১,০০,৫০০ ১০,১০০

১৩ ওলামিমিতলা জলাশয়,  হাওড়া-১ ৭১ কাঠা ৩ িছর ১,০৫,২০০ ১০,৫০০

১৪ পদ্মপুকুর জলা,  হাওড়া ৮০ কাঠা ৩ িছর ৯৬,০০০ ৯,৬০০

১৫ ২৯, হমরপদ ভট্টাচাজয টরাড,  হাওড়া-৪ ১০২ কাঠা ৩ িছর ১,২২,৪০০ ১২,২০০

আয়িদন্ পত্র জিা কমরিার টশষ তামরখ : ৪ঠা টসয়েম্বার, ২০১৭ টিলা ২ ঘণ্টা পর্কন্ত।

আয়িদন্ পত্র খুমলিার তামরখ : ঐ মদন্ টিলা ২ ঘণ্টা ৩০ মিমন্য়ে সংস্থার মন্র্কামরত কয়ে 

আবিদনপত্র www.hit.gov.in থেবেও ডাউনব াড েরা যাইবি অেিা সম্পবি বিভাগ হইবে পাওয়া যাইবি। 

স্াাঃ
সম্পমি আমর্কামরক

তাং :   ১৭/৮/২০১৭,  হাওড়া হাওড়া উন্নয়ন্ সংস্থা

মন্ম্ন িমণকত জলাশয়গুমল িৎসয চায়ষর জন্য ইজারা টদওয়া হইয়ি। আগ্রহী পেগণয়ক িুখ িন্ধ খায়ি মন্মদকষ্ট সংর্ুক্ত দরখায়স্ত 
আয়িদন্ কমরয়ত অন্ুয়রার্ করা হইয়তয়ছ।

সমূ্পণক আয়িদন্ পত্র (িায়ন্া িূলয সয়িত), িুখ িন্ধ খায়ি, হাওড়া উন্নয়ন্ সংস্থার অমিস, ১৯ মজ টি টরাড (দমেন্), মিতীয় 
তল, (ন্তুন্ িামড়), মন্মদষ্ট িায়ে জিা কমরয়ত হইয়ি। খায়ির ওপর টন্াটিশ ন্ং, আয়িদন্কারীর ন্াি ও ঠিকান্া, জলাশয়য়র 
ক্রমিক ন্ং উয়েখ কমরয়ত হইয়ি। একামর্ক জলাশয়য়র জন্য আয়িদন্ কমরয়ত হইয়ল পৃথক খায়ি আয়িদন্ কমরয়ত হইয়ি।

জলাশয়য়র ঠিকান্া
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শেত াি ী

১ দরখাস্ত িুখয মন্িকাহী আমর্কামরয়কর উয়েয়শয মন্িন্ধকৃত সিিায় অথিা এককভায়ি আয়িদন্ কমরয়ত পায়র।

২ টকান্ও টর্ৌথ আয়িদন্পত্র এই িয়িক গ্রাহয হইয়ি ন্া।

৩ ইজারার টিয়াদ ৩(মতন্)  িৎসর।

৪ মন্মদকষ্ট দরখায়স্ত দরপত্র জিা মদয়ত হইয়ি।

৫ দরখায়স্তর সায়থ আয়িদন্কারীর টভাোর পামরচয়পত্র অথিা টরশন্ কায়ডক র প্রমতমলমপ সংয়র্ামজত কমরয়ত হইয়ি। 

৬

৭ অসিল দরপ্রদান্কারীয়দর িায়ন্ািূলয মন্য়ি অন্ুসায়র টিরত টদওয়া হইয়ি।

৮

৯

১০

১১ টকান্ও কারন্ ন্া দশকাইয়া কতৃক পে টেন্ডার/দরপত্র িামতল কমরয়ত পায়র। 

১২

১৩

১৪ সকল আয়িদন্কারীয়ক সংস্থার প্রচমলত চুমক্তপত্র, মন্য়ি ও অন্যান্য শতক ািলী িামন্য়া চমলয়ত হইয়ি। 

স্াাঃ
সম্পমি আমর্কামরক

তাং :   ১৭/৮/২০১৭,  হাওড়া হাওড়া উন্নয়ন্ সংস্থা

সিল দরপ্রদান্কারী মচঠি পাওয়ার পর মন্মদকষ্ট সিয়য়র িয়র্য পুয়রা োকা জিা মদয়ত ন্া পামরয়ল মন্য়ি অন্ুসায়র 
তার িায়ন্ািূলয িায়জয়াপ্ত হইয়ি এিং পরিতী দরপ্রদান্কারী সুয়র্াগ পাইয়িন্।

সিল দরপ্রদান্কারীর িায়ন্ািূলয মসকুযমরটি মহসায়ি পমরগমণত হইয়ি এিং টিয়াদ টশয়ষ মন্য়ি অন্ুসায়র টিরত হইয়ি।

জলাশয়য়র টসৌির্কায়ন্ অথিা সংরেয়ন্র প্রয়য়াজয়ন্ হাওড়া উন্নয়ন্ সংস্থা ইজারা টিয়ায়দর িয়র্য টকান্ও মন্িকাণ/ 

সংস্কার প্রকল্প গ্রহণ কমরয়ত পায়র। এইয়েয়ত্র টকান্ও আপমি অথিা েমতপূরণ গ্রাহয হইয়ি ন্া।

টকান্ও প্রাকৃমতক দয়ুর্কাগ অথিা অন্য টকান্ও কারয়ণ িৎসয চায়ষর েমত হইয়ল হাওড়া উন্নয়ন্ সংস্থা দায়ী থামকয়ি 
ন্া।

দরপত্র সমহত উমেমখত অমগ্রি িায়ন্ািূলয (টিরত টর্াগয) হাওড়া উন্নয়ন্ সংস্থার অন্ুকূয়ল মডিান্ড ড্রািে িারিৎ 
অিশযই জিা মদয়ত হইয়ি, অন্যথায় আয়িদন্পত্রটি িামতল িমলয়া গন্য করা হইয়ি।

দর প্রদায়ন্র পূয়িক আয়িদন্কারী মন্মদকষ্ট জলাশয় র্থার্ত পর্কয়িেন্ কমরয়িন্। পরিতী টেয়ত্র টকান্ও আপমি গ্রাহয 
হইয়ি ন্া।
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দরপত্র

১। জলাশয়য়র ক্রমিক ন্ং ..........................................

২। জলাশয়য়র ঠিকান্া  ...........................................................................

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

৩। িায়ন্া ₹ ..........................................

  

ইজারার থেয়াদ – ৩ িছর

৪। প্রস্তামিত দর (পুয়রা সিয়য়র জন্য)   ₹ .....................             

(োকা.............................................................................................................................................)

৫। আয়িদন্কারীর/সিিায়য়র ন্াি .................................................................................................

৬। ঠিকান্া ..........................................................................................................................

…………………………………..............................................................................................

৭। টিািাইল ন্ং .......................................

৮। পমরচয় পয়ত্রর ন্ং (টভাোর কাডক / টরশন্কাডক )    ........................................................

(টজরে কমপ সংর্ুক্ত করুন্)

তাং ......./......./২০১৭, হাওড়া .............................................

আয়িদন্কারীর স্াের

িযাঙ্ক..........................................    মড মড ন্ং ................................................
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