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যথািবিহত স ান দশন বক উপ  িবষয় ও ে র ি েত, রাজশাহী জলা আনসার িশ ণ ক  াপেনর জ
পবা উপেজলার হড় াম মৗজার িন বিণত তফিসল ত জিম অিধ হেনর অনাপি পে র জ  আেবদন কেরেছন।  

ািবত িমর তফিসল ও পিরমাণঃ
জলাঃ রাজশাহী, থানাঃ পবা উপেজলার, মৗজাঃ হড় াম, জ. এল.: ৫১ 
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সরজিমেন পিরদশেন দখা যায় য, ািবত সাইেটর বহার িষ (১৩৭৪ নং দাগ) এবং খনন ত অগভীর ডাবা (১৩৭৫
দাগ) সাইেটর উ ের ১২০ শ  ‘‘রাজশাহী বাইপাস’’। দি েণ িষ জিম ও বসত বািড় িব মান। েব এক   চাতাল ও
বসত বািড় এবং পি েম িষ জিম িব মান। Metropolitan Development Plan RMDP
(2004-2024) পযােলাচনা কের দখা যায়, ািবত িমর িব মান িম বহার িহেসেব Agriculture এবং
Vacant Land ও ািবত িম বহার িহেসেব Mixed Use এবং Residential/Homesteaded
উে খ রেয়েছ। 

এমতাব ায়, রাজশাহী জলা আনসার িশ ণ ক  াপেনর জ  পবা উপেজলার হড় াম মৗজার  ািবত দােগ
সরজিমেন পিরদশন িতেবদন, Rajshahi Metropolitan Development Plan RMDP
(2004-2024) পযােলাচনা এবং িন িলিখত শত সােপে  ািবত ১.৬৫ একর (এক) একর জিম 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, িবিধ ও নীিতমালা যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব
২. ািবত সাইেট িব মান বা সংল  কান জলাধার (Water Body) িবন  বা ভরাট না কের উহা সংর ণ করেত
হেব
৩. সাইট সংল  রা ায় কান অব ােতই যন যানজট ি  না হয় স িবষেয় ত াশী সং ােক েয়াজনীয় ব া হণ
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করেত হেব।

উে  য, এই অনাপি  রাজশাহী জলায় রাজশাহী জলা আনসার িশ ণ ক  াপেনর জ   াি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 ি :
  ০১. পিরদশন িতেবদন
  ০২. ািবত িম িচি ত নকশা
  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
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মাঃ কামাল  হােসন, জলা কমা া  (অিতঃ দাঃ), 
জলা কমা া  এর কাযালয়
আনসার ও াম িতর া বািহনী, রাজশাহী

মা: মাহ দ হােসন
িসিনয়র ানার

ফান: 9562728
ফ া : 9557868

ইেমইল:
director.udd1965@gmail.com
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), 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, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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মাহিসনাত নাসিরন 

ানার

. ২


