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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩৩.০০৮.১৭.৯১ তািরখ: 
 

২৯ �সে��র ২০২২

১৪ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: “গাজী�র িস� কেপ �ােরশেনর ক�ন বজ�� �ব�াপনার জ� এবং িবিভ� অ�েল বাস- �াক টািম �নাল িনম �ােণর িনিমে� জিম অিধ�হন”

শীষ �ক �কে�র আওতায় ক�ন বজ�� �ব�াপনার জ� ৩৩.৩৩ একর জিম অিধ�হেনর লে�� অনাপি� ছাড়প� �দান �সে�।
��: �ারক নং- ৪৬.১৯.০০০০.০১৮.৯৯.০৬২.২০-১৩৬১; তািরখ: ৩১/০৮/২০২২ ি�:

উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত, গাজী�র িস� কেপ �ােরশন ক��ক “গাজী�র িস� কেপ �ােরশেনর ক�ন বজ�� �ব�াপনার জ� এবং িবিভ� অ�েল

বাস- �াক টািম �নাল িনম �ােণর িনিমে� জিম অিধ�হন“ শীষ �ক �কে�র আওতায় ক�ন বজ�� �ব�াপনার জ� ৩৩.৩৩ একর জিম অিধ�হেনর
লে�� অনাপি� ছাড়প� �দােনর জ� আেবদন কেরেছ (��ািবত জিমর �মৗজািভি�ক তফিসল, সং�ি�-১)। 

 

ত� ��ি�েত উ� এলাকার সেরজিমেন পিরদশ �েন �দখা যায় �য, ইটাহাটা �মৗজায় ��ািবত জিমেত এক� �তলা পাকা ভবন, �ই� �সিমপাকা ঘর

ও কেয়ক� �নেশডসহ বসতবািড় ও ফাকা জিম রেয়েছ। এছাড়া ��ািবত জিমর উ�ের �িষজিম, পি�েম ক�া হেত কদমতলা বাজার সড়ক
রেয়েছ। মজিলশ�র �মৗজায় ক�া হেত কদমতলা বাজার �রাড �শ�করেণর জ� ��ািবত জিমেত ক�চা রা�া (আংিশক ) ও উ�-নী� এক ফসলী

�িষজিম রেয়েছ। এছাড়া ��ািবত জিমর উ�ের �িষজিম, দি�েন �িষজিম, পি�েম �িষজিম ও ক�চ রা�া ও �েব � িব�মান ক�া হেত কদমতলা

বাজার সড়ক অবি�ত। (পিরদশ �ন �িতেবদন, সং�ি�-০২; Google Map, সং�ি�-০৩)।

 
 RAJUK এর Detail Area Plan (DAP) পয �ােলাচনা কের �দখা যায় জায়গা�র ��ািবত �িম �বহার Flood Flow Zone

িহেসেব িচি�ত আেছ (সং�ি�-৪)। রাজউক ক��ক ৩৩.৩৩ একর �িম অিধ�হেন জন�ােথ � শত� সােপে� অনাপি� �দান করা হেয়েছ,

(সং�ি�-০৫)। উে�� �য, Town Improvement Act, 1953 এর 75(1) ধারা অ�যায়ী “Permission for use of

land Contrary to The Master Plan” এর ��ে� রাজউক �চয়ার�ানেক �মতা �দয়া আেছ। পিরেবশ অিধদ�র ক��ক অনাপি�
প� �দান করা হেয়েছ (সং�ি�-৬)।

এমতাব�ায়, “গাজী�র িস� কেপ �ােরশেনর ক�ন বজ�� �ব�াপনার জ� এবং িবিভ� অ�েল বাস- �াক টািম �নাল িনম �ােণর িনিমে� জিম

অিধ�হন” শীষ �ক �কে�র আওতায় ক�ন বজ�� �ব�াপনার িনিমে� ��ািবত দােগ সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন এবং িন�িলিখত শত� সােপে�
��ািবত ৩৩.৩৩ একর জিম অিধ�হেন িনেদ �শ�েম নগর উ�য়ন অিধদ�েরর অনাপি� প� �দান করা হেলা।

শত�াবলী
 

(১) �ত�াশী সং�ােক �িম অিধ�হেণর ��ে� �েযাজ� আইন, িবিধ ও নীিতমালা যথাযথভােব অ�সরণ করেত হেব;
 (২) িলেচড এর তরল পদাথ � যথাযথভােব �ি�য়াকরন করেত হেব।

 
(৩) ��ািবত সাইেটর চারপােশ ি�ন �ব� এর সং�ান রাখেত হেব।

(৪) পি�ম পােশর ক�া হেত কদমতলা বাজার সড়ক� ভিব�েত �শ�করেণর �েয়াজন হয় �স লে�� ��ািবত জিমর অভ��ের িদেক জায়গা

সংর�ণ করেত হেব;
 (৫) উ� এলাকার পািনর �বােহ �কানভােবই �যন বাধা �ি� না হয় তার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।
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(৬) রাজউক এর Landuse Plan আর.এস �মৗজার উপের ��ত�ত িবধায় এই অনাপি� পে� �িম �বহারজিনত জ�লতায় আর.এস �াপই

িবেবচ� হেব।
 

(৭) ��ািবত জিমর চারপােশ জনসাধারেনর �াভািবক চলাচেলর �ব�া িনি�ত করেত হেব।
 (৮) "Town Improvement Act, 1953" এ �দ� �মতা বেল �চয়ার�ান, রাজউক ক��ক DAP অ�েমািদত �িম �বহার

পিরবত�ন কের �গেজট করেত হেব।

(৯) রাজউক ও পিরেবশ অিধদ�র ক��ক �দ� সকল শত�স�হ অ�সরন করেত হেব।

উে�� �য, এই অনাপি� গাজী�র িস� কেপ �ােরশন ক��ক ��াি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. ��ািবত জিমর �মৗজািভি�ক তফিসল

 
০২. সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন

০৩. ��ািবত এলাকার Google Map
 

০৪. DAP এর ��ািবত �িম �বহােরর উপর ��ািবত এলাকা িচি�ত �াপ।
 ০৫. রাজউক এর অনাপি�প�

 
০৬. পিরেবশ অিধদ�র এর অনাপি� প�।

২৯-৯-২০২২

�ধান িনব �াহী কম �কত�া 

�ধান িনব �াহী কম �কত�া এর দ�র 

গাজী�র িস� কেপ �ােরশন

আহেমদ আখতা��ামান
িসিনয়র ��ানার

�ফান: ২২৩৩৮৪৯৩১

ইেমইল: akhtar_udd@yahoo.com

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩৩.০০৮.১৭.৯১/১(৮) তািরখ: ১৪ আি�ন ১৪২৯

২৯ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��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) উপ-পিরচালক (অিতির� দািয়�), উপ-পিরচালক এর দ�র(গেবষণা ও সম�য়), নগর উ�য়ন অিধদ�র

 
৪) সিচব, গাজী�র িস� কেপ �ােরশন

৫) সহকারী �েকৗশলী, সহকারী �েকৗশলী(সােভ �), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

৬) সহকারী ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 ৭) ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র

 
৮) �শাসিনক কম �কত�া, �শাসন শাখা, নগর উ�য়ন অিধদ�র

২৯-৯-২০২২
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�মাঃ সাই�র রহমান 

��ানার


