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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয় 
 নগর উ�য়ন অিধদ�র 

 
আরবান �ািনং 

www.udd.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.৭৭ তািরখ: 

১২ �ন ২০২২

২৯ �জ�� ১৪২৯

িবষয়: এলিজইিডর অধীেন ি�তীয় নগর অ�ল উ�য়ন �কে�র আওতায় ঢাকা �জলার সাভার উপেজলাধীন ২� সড়েকর (Dhaka-

Aricha RHD Boliarpur Bazar Bongaon UP (Konda Bazar)-Chakulia Bazar Road
(Road ID No. 326723016) এবং Nayarhat GC-Savar GC Road (Road ID

No.326722004) সড়ক �শ�করণ ও �স�র এ�াে�াচ িনম �াণ কােজর জ� ১.৪৯ একর জিম অিধ�হেনর জ� অনাপি�প�

�দান �সে�

উপিরউ� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত, এলিজইিডর অধীেন ি�তীয় নগর অ�ল উ�য়ন �কে�র আওতায় ঢাকা �জলার সাভার উপেজলাধীন ২�

সড়েকর (Dhaka-Aricha RHD Boliarpur Bazar Bongaon UP (Konda Bazar)-Chakulia Bazar Road (Road ID
No. 326723016) এবং Nayarhat GC-Savar GC Road (Road ID No.326722004) সড়ক �শ�করণ ও �স�র এ�াে�াচ

িনম �াণ কােজর জ� ১.৪৯ একর জিম অিধ�হেণ অনাপি�প� �দােনর জ� আেবদন করা হয়। �ত�ািশ সং�া ক��ক সরবরাহ�ত  দাগ�চী
িনে� ছেক �দওয়া হলঃ

�.নং �মৗজা �জ.এল.নং নীট
নং

খিতয়ান নং
(আরএস)

দাগ নং
(আরএস)

জিমর
��ণী

দােগর �মাট জিম
(একের)

অিধ�হণ ত� জিমর পিরমান
(একের)

১ ক�া  �রাতন ২৬০
  ন�ন ২৩৬
০৩ ৮৭৫ ২৯৯৪ নাল ০.২৮ ০.০১১৫

৮৭৫ ২৯৯৫ বািড় ০.৭২ ০.১১৭
৮৭৫ ২৯৯৬ বাগান ০.৩২ ০.১১৫
৬৬৩ ২৮৮৯ বািড় ০.৩২ ০.০২
৭৪১ ৩০২২ বািড় ০.৬০ ০.০১৯
৬৫৪ ৩০২৪ বািড় ০.২৪ ০.০৮৭

২ সাদা�র �রাতন ৬৯২
  ন�ন ১৯৪
০১ ৫৪৬ ২০৬৮ �িষ ০.৭৫ ০.০১১

১২৯ ২১০১ নাল ০.৪৯ ০.০২৬
০১ ২১০২ নাল ০.২০ ০.০১৭
৩৯৩ ২০৯৭ নাল ০.৪২ ০.১০৯

২০৯৭ ৪২ ০.০৪৬
১৯৫ ২০৯৮ চালা ১.০৬ ০.০৫৫

৩৪ গা�ািরয়া ২৩৭ ০১ ২৭৪ ১২২ নাল ০.১৪ ০.০৪৬
১৭ ১২৫ নাল ০.৩৬ ০.০৬১
১৭৭ ১২৩ নাল ০.৩৬ ০.১০২
৩৯ ১২৪ নাল ০.১১ ০.০৬
২৬২ ১৫৩ নাল ০.৭০ ০.০২২

৪ কাি�বিলয়ার�র ২৩৪ ০১ ১০১ ১১৫ নাল ০.০৮ ০.০১৫
৪২ ১১৬ নাল ০.১৮ ০.০৩
১১২ ৩৩৪ নাল ০.০৪২ ০.০৪২
৪২ ১১৪ খান ০.০৫ ০.০২১
১ ১১২ পিতত ০.৩৬ ০.০১৬
২১ ৩২৯ নাল ০.২৬ ০.০৩৫

৫ মি�েকর �টক ১৫৩ ০১ ০৫ ৭৫ নাল ০.০৬ ০.০০৭
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০৩ ৭৬ নাল ০.১৪ ০.০২৭
০৫ ৬২ নাল ০.৩৭ ০.০৪২
০৫ ৬৩ নাল ০.৩৫ ০.০৯২
০৫ ৭৪ নাল ০.০৭ ০.০১৬

৬ ০৮ ১৪৬ নাল ০.৪৬ ০.০৮২
অমর�র ১৫৪ ০১ ০১ ১ নাল ০.৬২ ০.০৭০

৮২ ৪ নাল ০.৯৮ ০.০৭১
�মাট
জিম

১.৪৯ একর

রাজউক �নীত Detailed Area Plan পয �ােলাচনা কের �দখা যায়, ��ািবত জিম Proposed Road Network, Rural Settlement
Zone, Agricultural Zone এর অ�� ��। উে�� �য, Town Improvement Act, 1953 এর 75(1) ধারা অ�যায়ী

“Permission for use of land Contrary to the Master Plan” এর ��ে� রাজউেকর �চয়ার�ানেক �মতা �দওয়া আেছ।

এমতাব�ায়, জন�ােথ � এলিজইিডর অধীেন ি�তীয় নগর অ�ল উ�য়ন �কে�র আওতায় ঢাকা �জলার সাভার উপেজলাধীন ২� সড়েকর সড়ক
�শ�করণ ও �স�র এ�াে�াচ িনম �াণ কােজর জ� ১.৪৯ একর জিম সরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন, রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র অনাপি�প�

এবং িন�িলিখত শত� সােপে� নগর উ�য়ন অিধদ�েরর অনাপি� প� �দান করা হেলা।  

শত�াবলী
(১) �ত�াশী সং�ােক �িম অিধ�হেণর ��ে� �েযাজ� সকল আইন, িবিধ ও নীিতমালা যথাযথভােব অ�সরণ করেত হেব;

(২) ��ািবত জিমেত িব�মান বা সংল� �কান জলাধার িবন� বা ভরাট না কের উহা সংর�ণ করেত হেব;

(৩) উ� এলাকার পািনর �বােহ �কানভােবই �যন ব�ধা �ি� না হয় তার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।  

(৪) উ� সাইট সংল� রা�ায় �কান অব�ােতই �যন  যানজট �ি� না হয় �স িবষেয় �ত�াশী সং�ােক �েয়াজনীয় �ব�া �হন করেত হেব।
 (৫)  "Town Improvement Act, 1953" এ�দ� �মতা বেল �চয়ার�ান, রাজউক ক��ক DAP  অ�েমািদত �িম �বহার

পিরবত�ন কের �গেজট করেত হেব।  

উে�� �য, এই অনাপি� রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর  এলিজইিডর অধীেন ি�তীয় নগর অ�ল উ�য়ন �কে�র আওতায় ঢাকা �জলার সাভার
উপেজলাধীন ২� সড়েকর (Dhaka-Aricha RHD Boliarpur Bazar Bongaon UP (Konda Bazar)-Chakulia Bazar
Road (Road ID No. 326723016) এবং Nayarhat GC-Savar GC Road (Road ID No.326722004) সড়ক

�শ�করণ ও �স�র এ�াে�াচ িনম �ােণর জ� ��ািবত জিম অিধ�হেনর জ� নগর উ�য়ন অিধদ�েরর অনাপি� �িতত অ� �কান মািলকানা বা

শত� িনধ �ারণ কের না। বিণ �ত জায়গায় �কান উে�দ বা আইনগত জ�লতার উ�ব হেল তা �ত�াশী সং�া বহন করেব। 

সং�ি�ঃ
 ০১. সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন।

 
০২. ��ািবত এলাকার Google Map।

০৩. DAP অ�যায়ী �ক� এলাকার ��ািবত �িম �বহার
 

০৪. ��ািবত এলাকার সাইট ��ান
 ০৫. রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র অনাপি�প�
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১২-৬-২০২২

িজ. এম. �িজ�র রহমান 

িনব �াহী �েকৗশলী, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র, িনব �াহী 

�েকৗশলীর কায �ালয়, ৬২, পি�ম আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭ 

�মা: মাহ�দ �হােসন

িসিনয়র ��ানার
�ফান: ৯৫১৫৫২৮

ইেমইল: mahamud_planner@yahoo.com

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.৭৭/১(৫) তািরখ: ২৯ �জ�� ১৪২৯

১২ �ন ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) পিরচালক (চলিত দািয়�), নগর উ�য়ন অিধদ�র

২) উপ-পিরচালক (অিতির� দািয়�), 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

 
৫) ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ�েরাধসহ )

১২-৬-২০২২

�মাহিসনাত নাসিরন 
 ��ানার


