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১৮ আি ন ১৪২৬

িবষয:় ব া ব ায়নাধ ীনবা ব ায়নাধ ীন  “ “১১১১   মডাণমডাণ   ফ ায়ারফ ায়ার   স া িভসসািভস   ওও  িস িভলিসিভল  িডেফিডেফ   শনশন   াপনাপন” ” শীষকশীষক  কে রকে র
আওতায়আওতায়  িশিশ   মােকটমােকট   ফ াফ া --নার ায়ণগনার ায়ণগ   ফ ায়ারফ ায়ার   শেনরশেনর   জ িমজিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   িনিমিনিম   অনাপিঅনাপি

দানদান   সেসে ।।
: আপনার দ েরর ারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০৫.১৪.১৩২.২০১৯-৮৭৯; তািরখ ০৪/০৯/২০১৯ ি .।

         

    উপ  িবষয় ও ে র ি েত িনেদিশত হেয় জানােনা যাে  য, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র ক ক
বা বায়নাধীন “১১  মডাণ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  শন াপন” শীষক কে র আওতায় িশ  মােকট
ফ া-নারায়ণগ  ফায়ার শেনর জ  নারায়ণগ  জলার িসি রগ  থানাধীন জাল িড় মৗজাি ত আর. এস. দাগ নং
৩২৪৭ এ ০.৬০ একর এবং আর. এস. দাগ নং ৩২৪৮ এ ০.২০ একর সহ মাট ০.৮০ একর ি মািলকানাধীন জিম
অিধ হেণর জ  অনাপি  প  চেয় আেবদন করা হয়।  যার মৗজা িসিডউল িন প

জলা থানার নাম মৗজার নাম জ এল নং আর এস দাগ নং দােগ জিমর পিরমান ািবত 
জিমর পিরমান

ন/আংিশক

নারায়নগ িসি রগ জাল িড় ০৬ ৩২৪৭ ০.৬০ একর ০.৬০ একর ন
৩২৪৮ ০.৫৩ একর ০.২০ একর আংিশক

RAJUK এর Detailed Area Plan (DAP) পযােলাচনায় দখা যায় য, ািবত জায়গা র িম বহার
Urban Residential Zone িহেসেব িচি ত রেয়েছ। িরেপােট  ািবত জায়গা Land Use
Conditionally Permitted িহেসেব Fire Brigade Station করার িবষেয় বিণত রেয়েছ য,
"land use may be permitted or disallowed in this zone after review and
approval by the authority/committee (সং ি  সদয় )"। 

এমতাব ায়, নারায়ণগ  জলার িসি রগ  থানাধীন জাল িড় মৗজায় সং  দাগ িচ মাতােবক ০.৮০ একর
জিমর শাসিনক অ েমাদন থাকায় িন িলিখত শত সােপে  সরকাির েয়াজন ও জন ােথ  অ  অিধদ েরর  অনাপি
প  দান করা হেলা। 
শতশত   স হঃস হঃ

১। রাজউক ক ক দ  অনাপি  পে  উে িখত শত অ সরণ করেত হেব।

২। Detailed Area Plan (DAP) এ ািবত জিমর Land Use পিরবতন করেত হেব। 

৩। Sewerage Treatment Plant (STP), Solar Panel, Rain Water Harvesting এর
ব া রাখেত হেব। 

         

১



            উে  য, এই অনাপি  প  ত াশী সং া ক ক ািবত জিম অিধ হেণর জ  নগর উ য়ন অিধদ েরর িম
বহােরর অনাপি  তীত 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 ি ঃ বণনামেত।

৩-১০ -২০ ১৯

উপ-সিচব ও ক  পিরচালক ,  ১১  মডাণ ফায়ার সািভস ও 
িসিভল িডেফ  শন াপন শীষক ক ,  ফায়ার সািভস 
ও িসিভল িডেফ  অিধদ র, কাজী আলাউি ন রাড, ঢাকা।

উদয় শংকর দাস
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.৮৮/১(৬) তািরখ: ১৮ আি ন ১৪২৬
০৩ অে াবর ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র [ প  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট আপেলাড করার
অ েরাধ সহ]
৪) িসিনয়র ানার, থানা স ার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, থানা স ার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র
৬) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র

৩-১০ -২০ ১৯

মা. তানভীর হাসান রজাউল 
ানার
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