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সরজিমেন পিরদশন িতেবদেন দখা যায় য, ািবত সাইেটর অভ েরর (দাগ নং-৪১৬ এবং ৪১৭ এর অংশ িবেশষ)
এক  ডাবা িব মান। সাইেটর বাকী ান উ ু । ািবত সাইেটর চাহি র উ ের সাইট ঘেষ এক  র এবং
কািশয়াডাংগা হেত কাট সড়ক িব মান। দি েণ ব ব  হাই- টক পােকর অংশ িবেশষ এবং প া নদী িব মান। েব
কাট হেত লন র সড়ক এবং পি েম ব ব  হাই- টক পােকর অংশ িবেশষ িব মান।Rajshahi
Metropolitan Development Plan RMDP (2004-2024) ত, ািবত িমর িব মান িম

বহার িহেসেব Vacant Land এবং Water Body ও ািবত িম বহার িহেসেব Business and
Mercantile িহেসেব  উে খ রেয়েছ। তাছাড়া, ত াশী সং ার েবর শাসিনক অ েমাদেনর কিপেত ৪০৫, ৪০৬
এবং ৪১৮ নং দাগ চীেত অ  িছল যা ারক নং◌ঃ ৫৬.০০.০০০০.০৫৬.৩২.০৩১. ১৭.১৭৫ তািরখঃ ১০ অে াবর,
২০২২ তািরেখর শাসিনক অ েমাদেনর কিপ থেক দাগ (৪০৫, ৪০৬, ৪১৮) বাদ দয়া হেয়েছ।     

এমতাব ায়, ১০ অে াবর, ২০২২ তািরেখর শাসিনক অ েমাদেনর ি েত “ব ব  শখ িজব হাই- টক পাক”
রাজশাহী কে র ২য় সংেশািধত িডিপিপ অ সাের ক  সংল  ােন পেকট আকােরর ১.৩৮৩১ একর ি
মািলকানাধীন জিম অিধ হেণর জ  ািবত দােগ সরজিমেন পিরদশন িতেবদন এবং Rajshahi
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Metropolitan Development Plan RMDP (2004-2024) এবং রাজশাহী উ য়ন ক পে র
অনাপি প  িবেবচনা কের িন িলিখত শত সােপে  মাট ১.৩৮৩১ একর িম অিধ হেণর জ  িনেদশ েম নগর উ য়ন
অিধদ েরর অনাপি  প  দান করা হেলা।     

শতাবলীশতাবলী
(১) ত াশী সং ােক িম অিধ হেণর ে  েযাজ  সকল আইন/ িবিধমালা/ নীিতমালা যথাযথভােব অ সরণ করেত
হেব এবং
(২) RMDP (2004-2024) এর “িব মান িম বহার” ত া সাের সংি  সাইেটর অ গত (দাগ নং-৪১৬
এবং ৪১৭ এর অংশ িবেশষ) “জলাধার (Water Body)” সংর ণ করেত হেব।   

উে  য, এই অনাপি  “ব ব  শখ িজব হাই- টক পাক” রাজশাহী কে র ২য় সংেশািধত িডিপিপ অ সাের ক
সংল  ােন পেকট আকােরর ১.৩৮৩১ একর ি  মািলকানাধীন জিম অিধ হেণর জ  নগর উ য়ন অিধদ েরর
অনাপি  িতত অ  কান মািলকানা বা শত িনধারণ কের না। বিণত জায়গায় কান উে দ বা আইনগত জ লতার উ ব
হেল তা ত াশী সং া বহন করেব। 

সং ি :
০১. পিরদশন িতেবদন
০২. ািবত িমর সাইট ান
০৩. RMDP অ যায়ী ক  এলাকার িব মান িম বহার াপ
০৪. RMDP অ যায়ী ক  এলাকার ািবত িম বহার াপ
০৫. ািবত এলাকার Google Map
০৬. রাজশাহী উ য়ন ক পে র অনাপি প
০৭. েবর শাসিনক অ েমাদেনর কিপ
০৮. শাসিনক অ েমাদেনর কিপ
০৯. ািবত িমর দাগ চী
১০. মামলা সং া  ত য়ন

১৬-১১-২০২২

এ ক এম ফজ ল হক, ক  পিরচালক (উপ-সিচব) 
‘ব ব  শখ িজব রাজশাহী হাই- টক পাক াপন 

ক , রাজশাহী

মা: মাহ দ হােসন
িসিনয়র ানার
ফান: ৯৫১৫৫২৮

ইেমইল:
mahamud_planner@yahoo.com

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩৩.০০৬.১৭.১০৮/১(৫) তািরখ: ২৪ কািতক ১৪২৯
০৯ নেভ র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
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৩) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, িনং এ  ড েমে শন সল, নগর উ য়ন অিধদ র (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ) )

১৬-১১-২০২২
মাহিসনাত নাসিরন 

ানার
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