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িবষয:় ””রাজশাহ ীররাজশাহ ীর   চি মাচি মা   থ ানাথ ানা   ভবনভবন   ওও  ফ ােসরফ ােসর   ার াকার াক” ” িনমােনরিনমােনর   জজ   ১.০০১.০০   একরএকর   জ িমজিম   িলশিলশ
িবভােগরিবভােগর   অ েলঅ েল  অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   অনাপিঅনাপি   দানদান   সেসে ।।

: রাজশাহী মে াপিলটন িলশ, কশব র, রাজশাহীর ারক নং-আরএমিপ/ ইএ  িড/জিম/১০-৫০/২০১৮/২১;
তািরখঃ ১৫/০১/২০২০ ি :

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, রাজশাহীর চি মা থানা ভবন ও ফােসর
ারাক” িনমােনর জ   পবা থানাধীন ছাটবন াম মৗজার জ. এল. নং-১৩৩ এর ১.০০ (এক) একর িম অিধ হেণর

জ   রাজশাহী মে াপিলটন িলশ, রাজশাহী আেবদন কেরেছন।
জিমরজিমর  ত ফিসলত ফিসল

জলা থানা মৗজা জ এল নং আর এস দাগ নং জিমর পিরমান

রাজশাহী পবা ছাটবন াম ১৩৩ ৪১৮,৪১৯,৪২৪,৪২৬
,৪২৭ ১.০০(এক) একর

সরজিমেন পিরদশন িতেবদন এবং রাজশাহী মে াপিলটন ডেভলপেম  ান RMDP (2004-2024) পযােলাচনায়
দখা যায় য, ািবত িম Residential িহেসেব উে খ রেয়েছ। 

এমতাব ায়,  রাজশাহীর চি মা থানা ভবন ও ফােসর ারাক” িনমােনর জ   পবা থানাধীন ছাটবন াম মৗজায় িন
িলিখত শতসােপে  সরকাির েয়াজেন ও জন ােথ িনেদশ েম অ  অিধদ েরর অনাপি প  দান করা হল। 

শতাবলীঃ
১। িম অিধ হেণর ে  ত াশী সং া ক চিলত আইন বা িবিধ িবধান মেন িম অিধ হণ করেত হেব,

২। ািবত সাইেটর পি ম পােশ িব মান “বার রা ার মাড় হইেত ভ া মাড় সংেযাগ সড়ক”  যিদ ভিব েত শ করেণর
েয়াজন হয় (রাজশাহী উ য়ন ক প   ক ক যিদ িস া  হীত বা সংেশািধত মা ার ােন ািবত হয় ), স লে  সাইেটর

অভ ের েয়াজনীয় জায়গা সংর ণ কের ভবন বা াপনা িনমাণ করেত হেব।

৩। উ  সাইট সংল  রা ায় যন যানজট ি  না হয় স িবষেয় ত াশী সং ােক েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।

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।

১



সং ি ঃ
১। সরজিমেন পিরদশন িতেবদন
২। রাজশাহী মে াপিলটন ডেভলপেম  ান RMDP (2004-2024) িব মান িম বহার
৩। রাজশাহী মে াপিলটন ডেভলপেম  ান RMDP (2004-2024) ািবত িম বহার
৪। গল ােপ ািবত ান িচি ত াপ
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মাঃ সাইফউি ন শাহীন, উপ- িলশ কিমশনার( এে ট, 
সা াই এ  এম ))
রাজশাহী মে াপিলটন িলশ, রাজশাহী

মাক দ হােসম
িসিনয়র ানার
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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) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৩) ানার , িসিনয়র ানার এর কাযালয়, রাজশাহী আ িলক অিফস, নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী
৪) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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মাহিসনাত নাসিরন 
ানার
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