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ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১৫ তািরখ: 
২১ আগ , ২০১৭

৬ ভা , ১৪২৪

িবষয়: নারায়নগনারায়নগ   জলারজলার  পগপগ   থানাধীনথানাধীন  ভলূতাভলূতা  ফাঁিড়রফাঁিড়র  জজ   আমলাবআমলাব  মৗজাি তমৗজাি ত
আরআর,,এসএস, , ১৮৬২১৮৬২  নংনং  দােগরদােগর  ০.৩৩০.৩৩  একরএকর  ব িব ি   মািলকানাধীনমািলকানাধীন  ভূভূ--স িস ি
অিধ হেনরঅিধ হেনর  অনাপিঅনাপি   পপ   দানদান  সেসে ।।

সূ : ারক নং-৫৮৮১/ই, তািরখঃ ০২/০৮/২০১৭ ি ঃ
 

উপযু  িবষয় ও সূে র ি েত জানােনা যাে  য, নারায়নগ  জলার পগ
থানাধীন ভূলতা ফঁািড়র জন  আমলাব মৗজাি ত আর,এস, ১৮৬২ নং দােগর ০.৩৩ একর
ব ি  মািলকানাধীন ভূ-স ি  অিধ হেনর জন  পিুলশ সুপােরর কাযালয়, নারায়নগ  থেক
প  রণ করা হেয়েছ। গেজটকৃত িডেটই  এিরয়া ান (ড াপ) এ ািবত জিমিট
এি কালচার জান িহেসেব িচি ত
(সূ -www.rajukdhaka.gov.bd/rajuk/image/dap/group/G_A_012.pdf)। এছাড়া "Final
Report, Preparation of Detailed Area Plan (DAP) for DMDP Area, GroupA,
RAJUK, Chapter IV, Page: IV 38" অনসুাের ািবত ভূিম ব াবহার Restricted use
িহেসেব বলা আেছ। (সংযু -২)। এে ে  Town Improvement Act, 1953  এর িবিধ-৭৫ এর
ভি েত রাজউক ছাড়প  দান করার এখিতয়ার রােখ।

এমতাব ায়,  রাজউেকর ছাড়প  রন করার জন  অনেুরাধ জানান হল।

সংযুি  

১। ািবত ট িচি ত ম ােপর কিপ
২। সংি  জান এ ভূিম ব বহার সং া  িরেপােটর কিপ

২০১৭-০৮-২১

জনাব মঈ ল হক, িপিপএম, পুিলশ পার, পুিলশ পােরর
কাযালয়, নারায়নগ

শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১৫/১(৫) তািরখ: ৬ ভা , ১৪২৪
২১ আগ , ২০১৭

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল, 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) িসিনয়র ানার, থানা স টার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
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৪) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর অ েরাধ সহ)
৫) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র (হাড কিপ রণ ও নিথেত
সংর েনর অ েরাধ সহ)

২০১৭-০৮-২১

মা ার আলম 
শাসিনক কমকতা
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