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িবষয:় র াজশাহ ীর াজশাহ ী  মে াপিলটনমে াপিলটন   িলেশরিলেশর   মিতহ ারমিতহ ার   থ ানাথ ানা   ভবনভবন   িনমােণরিনমােণর   জজ   মিতহ ারমিতহ ার   থ ানাধ ীনথ ানাধ ীন
মেহরচ ীমেহরচ ী  মৗজ ারমৗজ ার   ১.০০১.০০  ( ( একএক) ) একরএকর   জ িমজিম   অিধগহ ণঅিধগহ ণ   সং াসং া   অনাপিঅনাপি   সেসে

: রাজশাহী মে াপিলটন িলশ হডেকায়াটারস এর ারক -আর এম িপ/ ই এ  িড/ জিম/১০-জ/০৯-৯৮/৫৭৩,
তািরখঃ ২৯/০৮/২০২১

িমক নং আর.এস খিতয়ান 
নং

আর.এস দাগ 
নং

মাট জিমমর পিরমাণ (একর) ািবত জিমর পিরমাণ (একর) ণী

১ ৫১৯ ৪১৭৭ ০.২৭০০ ০.১১১৫ ডা া
২ ০১ ৪১৭৮ ০.২০০০ ০.১২১৫ ডা া
৩ ৫১৯ ৪১৭৯ ০.৪২০০ ০.৪২০০ ডা া
৪ ৫১৯ ৪১৮০ ০.৩৯০০ ০.৩৪৭০ ডা া
 ািবত মাট জিমর পিরমাণ ১.০০ (এক) একর

উপ  িবষয় ও ে র ি েত,  রাজশাহী মে াপিলটন িলেশর মিতহার থানা ভবন িনমােণর জ  মিতহার থানাধীন
মেহরচ ী মৗজার  ১.০০ (এক) একর জিম অিধগহ েণর জ  আেবদন কেরেছন। যার মৗজা িশিডউল িন প:

ািবত িমর তফিসল ও পিরমাণঃ
জলাঃ রাজশাহী, থানাঃ মিতহার (সােবক পবা), মৗজাঃ মেহরচ ী, জ. এল.◌ঃ ১৩৭

Rajshahi Metropolitan Development Plan RMDP (2004-2024) পযােলাচনা কের
দখা যায়, ািবত িমর িব মান িম বহার িহেসেব Agriculture এবং Water Body ও ািবত িম
বহার িহেসেব Mixed Use উে খ রেয়েছ। 

এমতাব ায়, রাজশাহী মে াপিলটন িলেশর মিতহার থানা ভবন িনমােণর জ  মিতহার থানাধীন মেহরচ ী মৗজার
 ািবত দােগ সরজিমেন পিরদশন িতেবদন, Rajshahi Metropolitan Development Plan
RMDP (2004-2024) পযােলাচনা এবং িন িলিখত শত সােপে  ািবত ১.০০ (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/িবিধমালা/নীিতমালা যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব
২। RMDP (2004-2024) এর িব মান িম বহার ত া সাের সংি  সাইেটর অ গত জলাধার (Water
body) সংর ণ করেত হেব
৩। ািবত সাইেটর ব পােশ িব মান "৮০ িফট রা া  (িবমান চ র থেক িবহাস মাড় সংেযাগ সড়ক)" যিদ
ভিব েত শ করেণর েয়াজন হয় (রা া িনমাণাকারী সংি  িত ান/দ র/রাজশাহী উ য়ন ক প  ক ক যিদ
িস া  হীত বা সংেশািধত মা ার ােন ািবত হেয় থােক) স লে  ািবত সাইেটর অভ েরর িদেক েয়াজনমত

১



জায়গা সংর ণ কের াপনা িনমাণ করেত হেব; এবং 
৪। উ  সাইট সংল  রা ায় কান অব ােতই যন যানজট ি  না হয় স িবযেয়  ত াশী সং ােক েয়াজনীয় ব া
হণ করেত হেব।

উে  য, এই অনাপি  রাজশাহী জলায় রাজশাহী মে াপিলটন িলশ ক ক াি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. RMDP অ যায়ী ক  এলাকার িব মান িম বহার াপ
 ০৩. RMDP অ যায়ী ক  এলাকার ািবত িম বহার াপ
 ০৪. ািবত এলাকার Google Map
 ০৫. ািবত জিমর তফিসল
 ০৬. রাজশাহী উ য়ন ক পে র অনাপি প
 ০৭. কে র ান িচি ত বক মৗজা াপ
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হা দ আ র রিকব িপিপএম উপ- িলশ কিমশনার 
(এে ট অ া  ডেভলপেম ), রাজশাহী মে াপিলটন 

িলশ
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িসিনয়র ানার
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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 ( অ  দ েরর ওেয়বসাইেট আপেলােডর
অ েরাধসহ)
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