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িবষয:় ““সােপাটসােপাট     ঢ াকাঢ াকা  ( ( াচ রাচ র )- )- িসেলটিসেলট  - -তামা িবলতামািবল  - -মহ াসড়কমহ াসড়ক  চারচার   লেনলেন   উ ীতকরনউ ীতকরন   এবংএবং  উভয়উভয়
পােশপােশ   থকথক  স া িভসসািভস   লনলন   িনমাণিনমাণ ” ” শীষকশীষক  অ েমািদতঅ েমািদত   কে রকে র   আওতায়আওতায়  নরিসংদীনরিসংদী  সড়কসড়ক  িবভাগিবভাগ   এরএর
অ েলঅ েল  িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   জজ   নরিসংদীনরিসংদী  জলাজলা   সদরসদর   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   ২১২১     মৗজ ারমৗজ ার   মাটমাট   ৩০.০৫৭৩০.০৫৭
একরএকর  ( (কমকম// বিশবিশ ) ) িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   অনাপি পঅনাপি প   দানদান   সংেগসংেগ।।

উপ  িবষয় ও ে র ি েত, একেনক ক ক অ েমািদত িম অিধ হণ ও ইউ িল  ানা র ক  “সােপাট  ঢাকা
( াচ র)- িসেলট -তামািবল -মহাসড়ক চার লেন উ ীতকরন এবং উভয় পােশ থক সািভস লন িনমাণ” শীষক অ েমািদত

কে র আওতায় নরিসংদী সড়ক িবভাগ এর অ েল নরিসংদী জলা সদর উপেজলাধীন ২১  মৗজার মাট ৩০.০৫৭ একর
(কম/ বিশ) িম অিধ হেণর িনিমে  িন বিণত মৗজা িশিডউল অ যায়ী নরিসংদী সড়ক িবভাগ প  রণ কের ( মৗজা াপ,
সং ি -০১)।
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িমরিমর  
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কা াইল ৬ ৩ আংিশক- (৫৯৯৪,৫৯৯৫,৫৯৯৮,৬০০০,৬০০১,৬০০৫,৬০০৬) ০.৫২০

িবরাম র ১১৩ আংিশক(২২১,১২৬,১২৭,১৪১,১৪২,১৭৬,১৭৭,১৭৮,১৮৪,১৮৫,১৮৮,
১৮৯,১৯০,১৯৪,১৯৫,১৯৬,১৯৭,২১০,২১১,২১২,২১৩,২১৪,২১৫,২১৭,৯৫০,৯৫৩) ০.৭৯০

গদােয়র চর ১১৪ ১  আংিশক - (৫২,৭৮,৭৯,৮০,৯৩,৯৭,৯৯,১০৬,১০৭,১০৯,১১২,১১৩,১১৮,১১৯) ০.২৮০

হ ম র ১১০
 আংিশক (১৮৯,১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮,১৯৯,
২০১,৮১৮,৮১৯,৮২০,৮২১,৮২২,৮৩৪,৮৩৫,৮৪০,৮৪১,৮৪২,৮৪৩,৮৫৯,৮৬০,
৮৬১,৮৬২,৮৬৫,৮৬৭,৮৬৮,৮৭৩,৮৭৪,৮৭৫,৮৭৬,৮৭৭,৯১৭)

২.৪৭৫

গায়ালনগর ৯৩
আংিশক(৩,১৬,১৭,১৯,২১,২২,২৪,৩০,৪০,৪১,৪২,৪৬,৪৭,৪৯,৫০,৫২,৫৪,৫৫,
৫৭,৬৩,৬৪,৬৫,৬৬,৬৭,৬৮

ণ - ২১
১.৩০১

কিবরাজ র ৯২ ১  আংিশক - ১৩১, ১৩২, ২২৮, ২৩০ ০.২৫১
চতাব ৯৬  আংিশক - ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ২৮৫ ০.৩৩৬

পৗলান র ৯৫ আংিশক(৪১,১৮২,১৮৩,৩২৭,৩৩০,৩৩৪,৩৩৫,৩৩৮,৩৩৯,৩৪০,৩৪৪,৩৪৫,
৩৪৬,৩৪৭,৩৪৮,৩৪৯,৩৫০,৩৫১,৩৫২,৪২৯,৪৩৫,৪৩৭,৪৩৮,৭৯৬,৯৯৯৯৯) ১.৩৯৭

চরদাউদ র ৯৯ আংিশক(৫,২৫,২৬,২৭,২৮,৩২,৩৪,৩৫,৩৬,৩৭,৩৮,৪৪,৪৬,৪৭,৪৮,৫৭,৫৮,৭৯,
৮০,৮১,৮২,৮৩,৮৪,৮৭,৮৮,৮৯,৯০,৯২,৯৩,১০৮) ১.৬৪৯

চ ী ১০০ আংিশক (১,২,৩,১০,১১,৩২,১০৯,১১০) ০.৪৮৮

ড়াইহাট ১০১ ১,২

আংিশক(২৮,৩০,৩৫,৩৯,৪০,৪১,৪২,১২৩,১৩১,১৩২,১৩৩,১৩৪,১৩৫,১৩৬,১৩৭,
১৩৮,১৪০,১৫০,১৫১,১৫২,১৫৩,১৫৪,১৫৫,১৫৬,১৫৭,১৫৮,১৫৯,১৬০,১৬১,১৬২,
১৬৩,১৮০,১৮৫,১৮৬,১৮৮,১৮৯,১৯১,১৯২,১৯৩,১৯৪,১৯৫,১৯৬,১৯৭,১৯৮,১৯৯,
২০০,২০১,২০২,২০৩,২০৪,২২৫,২২৮)

১.১১৩

ন য়া ১০৫ আংিশক - ২৮৭,২৮৯ ০.০৫১
আসমাি ১০৩ আংিশক – ৮৩,৮৪,৮৭,৮৮ ০.৪৭২
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গলী ৫২ আংিশক – ১৪৭,১৪৯ ০.০৪৬

দগিরয়া ৫১ আংিশক - ৮৬১,
ণ - ৮৬২ ০.১১৬

িশলমা ী ২৮ ৩

আংিশক(৫৯৫৭,৬০০৩,৬০০৪,৬০০৮,৬০০৯,৬০১১,৬০২৬,৬০২৮,৬০২৯,
৬০৩০,৬০৩১,৬০৩২,৬০৩৭,৬০৩৮,৬০৩৯,৬০৪১,৬০৪২,৬০৪৭,৬০৪৮,
৬০৪৯,৬০৫০,৬০৫১,৬০৫৭,৬০৫৮,৬০৫৯,৬০৬০,৬০৬১,৬০৬৩,৬০৬৪,
৬০৭০,৬০৭১,৬০৭৫,৬০৭৭,৬০৭৮,৬০৭৯,৬০৮০,৬০৮৫,৬০৮৬,৬১১০,
৬১১১,৬১১৯,৬১২০,৬১২৬,৬১২৭,৬১২৮,৬১২৯,৬১৩০,৬১৩৫,৬১৩৬,
৬১৩৭,৬১৫৭,৬১৫৮,৬১৭২,৬১৭৩,৬১৭৪,৬১৭৮,৬১৮৪,৬১৮৫,৬১৮৮,
৬১৮৯,৬১৯০)

৫.২০৫

বাগহাটা  ৫৪ ১,২

 আংিশক- ৪১৯,৪২০,৪২২,৪২৩,৪২৮,৪৩০,৪৩১,৪৩২,৪৪২,৪৪৩,৫০৩,
৫৬৯,৫৭১,৫৭২,৫৭৩,৫৭৬,৫৭৭,৫৮৩,৫৮৪,৫৮৫,৫৮৮,৫৮৯,৫৯০,৫৯১,
৬০৬,৬০৯,৬১০,৬১২,৬২৭,৬২৮,৬২৯,৬৩০,৬৩১,৬৩৩,৬৩৪,৬৩৫,
৬৩৬,৬৭২,৬৭৩,৬৭৪,৬৭৫,৬৭৬,৬৭৭,৬৭৯,৬৮৬,৬৮৭,৬৯৩,৬৯৪,
৬৯৫,৬৯৬,৬৯৭,৬৯৮,৭০০,৭০২,৭০৩,৭৪১,১০১৩,১০১৫,১০১৭,১০১৮,
১০৫৬,১০৫৭,১০৫৮,১০৬৭,১০৬৮,১০৬৯,১০৭০,১০৭১,১০৭২,১০৭৩,
১০৭৪,১০৭৯,১১০৯,১১১০,১১১১,১১১২,১১২২,১১২৩,১২২১,২৩৯৬,২০৯৮,
২০৯৯,২১০০,২১০৭,২১০৮,২১০৯,২১১০,২১১১,২২৪৯,২২৫৯,২২৬০,২২৬১,
২২৬৩,২২৬৪,২২৬৫,২২৬৬,২২৭৩,২২৭৬,২২৭৭,২২৭৮,২৩৭৩,২৩৭৪,
২৩৭৬,২৩৭৯,২৩৮০,২৩৮৪,২৩৮৫,২৩৮৬,২৩৮৭,২৩৮৮,২৩৯০,২৩৯১,
২৩৯২,২৩৯৩,২৩৯৫,২৩৯৭,২৩৯৮,২৩৯৯,২৪০৯,২৪১১,২৪১২,২৪১৩,
২৪১৪,২৪১৫,২৪১৬,২৪১৭,২৪২০,২৪২১,২৪২২,২৪৪১,২৪৪২,২৪৪৩,২৪৪৪,
২৪৪৫,২৪৪৬,২৪৪৭,২৪৪৮,২৪৪৯,২৪৫০,২৪৭৪,২৪৭৫,২৪৭৬,২৪৭৭,২৪৭৮,
২৪৭৯,২৪৮০,২৫২৫,২৫২৬,২৫২৭,২৫৩২,২৫৩৩,২৭৯৫,২৭৯৭,২৮০২,২৮০৩,২৮০৪)

ণ- (৬১১,২২৬,২৩৭৭,২৩৭৮,২৩৮৯)

৯.৯৩৮

বাসাই ৪৯

আংিশক(৩০,৩৫,৩৬,৩৯,৪০,৪১,৪২,৬৫,৬৬,৬৭,৬৮,৭১,৭২,৭৩,৭৪,৭৭,৯৬,১২১,
১২২,১২৪,১২৫,১২৬,১৫৫,১৫৬,১৫৭,১৫৮,১৫৯,১৭৭,১৭৮,২০২,২০৩,২০৪,২০৫,২০৬,
২০৭,২০৮,২০৯,২১০,২১৬,৪৪৮,৪৪৯,৪৫০,৪৫১,৪৫২,৪৭০,৪৭১,৪৭২,৪৭৪)

ণ - ১২৩

১.৩৮৯

ন ীপাড়া ২৯ আংিশক(১৮৪৯,১৯০৩,১৯০৪,১৯০৬,১৯০৭,১৯০৮,১৯৫৫,১৯৫৬,১৯৬৯,১৯৭৮,
১৯৭৯,১৯৮০,১৯৮১,১৯৮৩,১৯৮৪,১৯৮৫) ০.৫০৫

তেরায়া  ৩১
আংিশক- (১১,১২,১৪,১৫,১৬,১৭,২০,২১,২৮,৩৭,৩৮,৩৯,৯১,৯৪,৯৫,১০০,১০১,১০৬,
১০৭,১১১,১১৪,১১৫,১১৬)

ণ - (১৮, ১০৮)
১.৪০৮

 ভলানগর ৩০  আংিশক (১২৯,১৩০,১৩১,১৩৪,১৩৫,১৩৬,১৩৭,১৩৯,১৪০,১৪১,১৪২,১৪৩,১৪৪,১৪৫) ০.৮৭৭
সে ি েত উ  এলাকা সেরজিমেন পিরদশন করা হেয়েছ। পিরদশন িতেবদন অ যায়ী মহাসড়েকর উভয় পাে  অেনক াচা-
াকা াপনা আেছ য েলার বশীরভাগ আবািসক এবং বািণিজ ক উে ে  ব ত হয়। িক  ােন বাজার এলাকা িব মান।

সড়ক শ করন করা হেল িক  াপনার আংিশক অংশ ভা া পড়েব। এছাড়া ািবত জিমর মে  িক  ণ াপনা রেয়েছ
যমন, বাসাই মৗজার আর এস ৯২ ন র দােগ নরিসংদী সড়ক িবভাগ অিফস, আর এস ৪৫০ ন র দােগ জলা সাব- রিজ ার

অিফস এবং আর এস ১২২, ১২৬, ১২৭ দােগ কািদর মা া িস  কেলজ রেয়েছ। হ ম র মৗজায় আর এস ১৯৬ ন র দােগ
ইনেড  াজা নােম ১৪ তলা বািণিজ ক ভবন রেয়েছ। পৗলান র মৗজায় মেহরপাড়া ইউিনয়ন পিরষদ অিফস আেছ। এছাড়া
িবরাম র মৗজায় ২ তলা াকা মসিজদ আেছ (আর এস ২১২ ন র দাগ)। গায়ালনগর মৗজায় ৪ তলা ই াি য়াল ভবন আেছ
( জিনত ি িনং িমল)। ভলানগর মৗজায় ণ াপনার িভতর রেয়েছ নরিসংদী জলা পিরষদ অিফস যা মৗজার আর এস
১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৫ ন র দােগ অবি ত। (Google Map, সং ি -০২, পিরদশন িতেবদন, সং ি -০৩)।
এমতাব ায়, ঢাকা ( াচ র)- িসেলট -তামািবল -মহাসড়ক চার লেন উ ীতকরন এবং উভয় পােশ থক সািভস লন িনমাণ এর
জ  পিরদশন িতেবদন এবং িন িলিখত শত রণ সােপে  ািবত ৩০.০৫৭ (ি শ দশিমক  াচ সাত) একর জিম
অিধ হেন নগর উ য়ন অিধদ েরর কান আপি  নাই।
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০১. পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প  সং হ করেত হেব।  
০২. ািবত জিমেত িব মান ধম য় িত ােনর ে , াবর স ি  অিধ হন ও মদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৪ এর উপ-
ধারা ১৩ অ সরন বক ব া হন করেত হেব। (সং ি -০৪) 
০৩. ািবত জিমেত িব মান নরিসংদী জলা পিরষদ অিফস, জলা সাব- রিজ ার অিফস, মেহরপাড়া ইউিনয়ন পিরষদ
অিফস ইত ািদসহ সকল সরকারী অিফস এর ে    সং া হেত ছাড়প  িনেত হেব। 
০৪. ািবত জিমেত িব মান বািণিজ ক এবং ই াি য়াল ভবন এর ে  সংি  পৗরসভা হেত ছাড়প  িনেত হেব।  
উে  য, এই অনাপি  নরিসংদী জলা সদের নরিসংদী সড়ক িবভাগ ক ক ািবত জিম অিধ হেনর 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 িসং ি ::
০১. কে র ান িচি ত বক মৗজা াপ।
০২. ািবত এলাকার Google Map।
০৩. পিরদশন িতেবদন।
০৪. াবর স ি  অিধ হন ও মদখল আইন, ২০১৭

২৫-৮-২০২০

িনবাহী েকৗশলী
নরিসংদী সড়ক িবভাগ, নরিসংদী

আহেমদ আখতা ামান
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.১০৭/১(৩) তািরখ: ৯ ভা  ১৪২৭
২৪ আগ  ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), উপ-পিরচালক এর দ র(গেবষণা ও সম য়), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র

২৫-৮-২০২০
জািকয়া লতানা 

ানার
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