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িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   ীড়াীড়া   িশ ািশ া   িত ানিত ান   চট ামচট াম   ওও  র াজশাহ ীর াজশাহ ী  তত   ীড়াীড়া   লল  িত ািত া  ( ( ২য়২য়  সংেশািধতসংেশািধত ))
কে রকে র   জজ   জ িমজিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   অনাপিঅনাপি   দানদান   সেসে ।।

: বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান, িজরানী, ঢাকা এর ারকঃ ৩৪.০৪.০০০০.০০২.১৪.০০৯.১৬/৬৮০ তািরখঃ
২৫-০৩-২০২০ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান চট াম ও রাজশাহী ত ীড়া ল িত া
(২য় সংেশািধত) ক  এর আওতায় রাজশাহীেত পবা উপেজলাধীন িখরসন মৗজায় ১৭.০০ একর িম অিধ হেণর জ  আেবদন
কেরেছন। রাজশাহী মে াপিলটন ডেভলপেম  ান (২০০৪-২০২৪) এ রাজশাহীেত পবা উপেজলাধীন িখরসন মৗজায়  ািবত

িম বহার িহেসেব Residential Homestead এবং Mixed Use িহেসেব উে খ রেয়েছ ।
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.নং আর.এস 
খিতয়ান
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জিমর ণী

১. ২৫০ ১১৯৪ আং ০.৭৪ ০.৫৩ িভটা
২. ১০৬ ১১৯৫ আং ১.০২ ০.১৫ ধানী
৩. ২৫৫ ১১৯৮ আং ০.৫৭ ০.০৫ ধানী
৪. ৪৮২ ১১৮৮ আং ০.৬৮ ০.২৪ ধানী
৫. ১২২ ১১৮৯ ণ ০.৩৫ ০.৩৫ িভটা
৬. ২৫৭ ১১৯০ ণ ০.৩৫ ০.৩৫ িভটা
৭. ২৫৫ ১১৯৩ ণ ০.৬৯ ০.৬৯ িভটা
৮. ৪২৪ ১২০১ আং ০.১৯ ০.১৩ ধানী
৯. ৬২ ১২০২ আং ০.৯১ ০.৭৮ ধানী
১০. ৫০৬ ১০০১ আং ০.১৬ ০.০৮ ধানী
১১. ৪৩৪ ১০০৩ আং ০.১৭ ০.০২ ধানী
১২. ৫৩৪ ৯৯৯ আং ০.২১ ০.০২ ধানী
১৩. ২৫৫ ১২০৩ ণ ০.১১ ০.১১ ধানী
১৪. ২৫৫ ১২০৪ ণ ০.৪৩ ০.৪৩ ধানী
১৫. ৫০৬ ১২০৬ ণ ০.৪৭ ০.৪৭ ধানী
১৬. ৪০২ ১২০৭ ণ ০.০৭ ০.০৭ ধানী
১৭. ৪০২ ১২০৫ আং ০.৮৪ ০.৩৪ ধানী
১৮. ৪৩৯ ১২০৮ আং ০.১৩ ০.০৬ ধানী
১৯. ৪২৪ ১১৯১ ণ ০.৭৬ ০.৭৬ ধানী
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২০. ৩৪ ১১৯২ ণ ০.২৫ ০.২৫ িভটা
২১. ৫১ ১২১৬ ণ ০.৭৭ ০.৭৭ িভটা
২২. ৫৬৪ ১২১৭ ণ ০.৩৩ ০.৩৩ িভটা
২৩. ৫৬৪ ১২১৮ ণ ০.৪৫ ০.৪৫ ধানী
২৪. ৩৬৪ ১২১৯ ণ ১.১৫ ১.১৫ িভটা
২৫. ১ ১২২০ ণ ০.১০ ০.১০ ধানী
২৬. ৪৩৯ ১২১৫ আং ০.৭৫ ০.২৪ িভটা
২৭. ৯২ ১২২১ আং ২.১৮ ১.৯৫ ধানী
২৮. ৫৩৪ ১৯০৩ ণ ০.২৩ ০.২৩ ধানী
২৯. ৫৮১ ১৯০৪ ণ ০.২৩ ০.২৩ ধানী
৩০. ২৮০ ১২৩৩ ণ ১.০৯ ১.০৯ ধানী
৩১. ৪৩৯ ১২৩৪ ণ ০.২৯ ০.২৯ ধানী
৩২. ৪৩৯ ১২৩৫ ণ ০.৩০ ০.৩০ িভটা
৩৩. ৪৩৯ ১২৩৬ ণ ০.৩৯ ০.৩৯ ধানী
৩৪. ১২ ১২৩৭ ণ ০.১৭ ০.১৭ মা য়াল
৩৫. ৩৩৮ ১২৩৮ আং ১.৫৪ ০.৪০ ধানী
৩৬. ৩৮৩ ১২৩৯ আং ১.২৮ ০.৬০ ধানী
৩৭. ৪৩৯ ১২৫৫ আং ১.১২ ০.৩০ ধানী
৩৮. ১৬৯ ১২৫৬ আং ০.৬৯ ০.১৮ ধানী
৩৯. ২৮০ ১২৫৯ আং ০.৬২ ০.২৯ িভটা
৪০. ১ ১২৬০ আং ০.৬০ ০.৩৮ ধানী
৪১. ১৩৩ ১২৬১ আং ০.৫৩ ০.১৩ ধানী
৪২. ৫৯৩ ১২৬৪ আং ০.০৯ ০.০৫ ধানী
৪৩. ৫৯৩ ১২৬৫ আং ০.১৯ ০.০২ ধানী
৪৪. ৯২ ১২২৫ আং ০.৯১ ০.২৪ িভটা
৪৫. ৫৯৩ ১২৩১ আং ০.২৭ ০.১৪ ধানী
৪৬. ৫৬৪ ১২৩২ আং ০.৬৫ ০.৬৪ ধানী
৪৭. ৪০২ ১২৭০ আং ০.৯৭ ০.০৬ ধানী
মাট ১৭.০০

এমতাব ায়, রাজশাহীেত পবা উপেজলাধীন িখরসন মৗজায়  ীড়া ল িত া  াপেনর লে  িন িলিখত শতসােপে
জন ােথ  অ  অিধদ েরর অনাপি প  দান করা হেলাঃ

১। িম অিধ হেণর ে  ত াশী সং ােক চিলত আইন বা িবিধিবধান মেন িম অিধ হণ করেত হেব
২। ত াশী সং া ক িনজ  পািন িন াশন ব াপনা/ পিরক না বা েনজ ব াপনা/পিরক না ণয়ন কের রাজশাহী উ য়ন
ক পে র চলমান রাজশাহী মে াপিলটন ডেভলপেম  ান এর সােথ সম য় কের ষম পািন বাহ/ িন া ন িনি ত করেত
হেব  যন পা বত  এলাকাস েহ কান প  জলাব তার ি  না হয়।  
৩।  ািবত সাইেটর ব পােশ িব মান ‘‘রাজশাহী বাইপাস” সড়ক  যিদ ভিব েত শ করেণর েয়াজন হয় (রাজশাহী
উ য়ন ক প  ক ক যিদ িস া  হীত বা সংেশািধত মা ার ােন ািবত হেয় থােক) স লে  সাইেটর অভ েরর িদেক

েয়াজনমত জায়গা সংর ণ কের ভবন/ াপনা িনমাণ করেত হেব; এবং
৪।  উ  সাইট সংল  রা ায় কান অব ােতই যন যানজট ি  না হয় স িবষেয় ত াশী সং ােক েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব।
৫। ািবত সাইেট িব মান বা সংল  কান ‘‘জলাধার (Water Body) িবন  বা ভরাট না কের, সংর ণ করেত হেব
৬। সাইেট ও পা বত  এলাকায় িব মান সামািজক িত ান  স েহর ( ল, মসিজদ, খানকাহ ও মি র) কায ম ক িব  ি
করা যােব না।
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উে  য, এই অনাপি  প  ত াশী সং া ক ক ািবত িম 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 ি ঃ
১. ািবত সাইেট সরজিমেন পিরদশন িতেবদন
২. বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান দাগ চী
৩. ািবত সাইট সংি  RS ােপর অংশ িবেশষ
৪.  RMDP(2004-2024) এ  িব মান এবং ািবত িম বহার াপ
৫. ািবত সাইট িচি ত গল াপ
৬. আর িড এ ছাড়প
৭. মামলা সং া  ত য়প
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মাঃ রািশ ল হাসান, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস 
ি েগিডয়ার জনােরল,মহাপিরচালক, িবেকএসিপ, 
িজরানী,সাভার, ঢাকা
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র
২) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৩) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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ানার
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