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িবষয:় র াজধানীর াজধানী  উ য়নউ য়ন   ক পক প   ক কক ক  ব া ব ায়নাধ ীনবা ব ায়নাধ ীন  “ “মাদানীমাদানী  এিভিনউএিভিনউ   হ েতহেত   ব াব া   নদীনদী  পযপয  ( ( মজরমজর   র াডরাড --৫৫) ) শ করণশ করণ   ওও  ব াব া   নদীনদী  হ েতহেত
শীতল াশীতল া   নদীনদী  পযপয  (   (  মজরমজর   র াডরাড   ৫ক৫ক) ) সড়কসড়ক  িনমাণিনমাণ  ( ( ১ম১ম   পবপব )” )” শীষকশীষক  কে রকে র   আওতায়আওতায়  ঢ াকাঢ াকা   জলাধ ীনজলাধ ীন   বড়বড়  বড়াইদবড়াইদ   মৗজ ামৗজ া   ওও
নারায়ণগনার ায়ণগ   জলাধ ীনজলাধ ীন   পগপগ   ওও  নাওড়ানাওড়া   মৗজ ামৗজ া   এলাকরএলাকর   ৫২.৬ ৪৮৪৫২.৬ ৪৮৪  একরএকর  ( (কমকম// বশীবশী) ) িমিম   অিধ হ েনঅিধ হ েন   অনাপিঅনাপি   দানদান   সেসে ।।

: ১)অ  দ েরর ারক নং ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১৪৭; তািরখঃ ১৬ ন ২০২১ ি ঃ
২) রাজধানী উ য়ন ক পে র ারক নং- ২৫.৩৯.০০০০.৬৮.১৩.১৯-০৯ া; তািরখঃ ২৫মাচ ২০২১ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে  য, রাজধানী উ য়ন ক প  ক ক বা বায়নাধীন “মাদানী এিভিনউ হেত বা  নদী পয  ( মজর রাড-৫)
শ করণ ও বা  নদী হেত শীতল া নদী পয  ( মজর রাড ৫ক) সড়ক িনমাণ (১ম পব)” শীষক কে র আওতায় ঢাকা জলাধীন বড় বড়াইদ মৗজা  ও

নারায়ণগ  জলাধীন পগ   ও নাওড়া মৗজা  এলাকার িন িলিখত তফিশল  ৫২.৬৪৮৪ একর (কম/ বশী) িমঅিধ হেন অনাপি  দােনর লে  নগর উ য়ন
অিধদ র বরাবর আেবদন করা হয়। 
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২৬ ০২ ১১৮৮-১১৯৬, ১২০৪, ১২১৭, ১২১৯-১২২০, ১২৪৪-১২৪৮, 
১২৫০-১২৫১, ১২৬২, ১২৮০-১২৮১, ১২৮৩-১২৮৫, 
১৩১৯-১৩২৫, ১৩২৭-১৩২৮, ১৩৩৩-১৩৪১, ১৩৪৩, ১৩৪৫, 
১৩৪৭ 

৩.৯২৫৭ ািবত জিমেত বসতবািড়সহ কেয়ক  ব তল পাকা ভবন, 
সিমপাকা ও নেশডঘর, পাকা রা া, াচারা া ও নাল জিম, 

ািনটাির ও পাইপ কারখানা, াচীর  খািল জিম, ব রা 
হাউিজং এর সীমানা াচীর ও খািল জিম রেয়েছ। উে  ািবত 
জিমর মৗজা াপ অ যায়ী ওয়াসা ক ক পািন সরবরােহর জ  
পাইপলাইেনর িনধািরত জিম ও বা নদী িব মান, যা অিধ হেনর 
আওতা  নয়। বতমােন বা নদীর উপের ীজ তরীর কাজ 
চলমান রেয়েছ।

নারায়ণগ  পগ ১১০ ০ ১২৮ .২৫১২ ািবত জিমেত বসতবািড়সহ কেয়ক  ব তল পাকা ভবন, 
সিমপাকা ও নেশডঘর, পাকা রা া, াচারা া ও নাল জিম, 

র, বািলভরাট ত জিম রেয়েছ।
 
 

নারায়ণগ পগ ১১০ ০০ ১৯৩-১৯৪, ২০১-২০২, ২১৩, ২১৬-২১৯, ২২৫-২৪৩, ২৪৫, 
৩৫২-৩৫৩, ৩৫৫-৩৫৮, ৩৬২, ৩৭৩, ৩৭৪

৮.০০৭৩

নারায়ণগ নাওড়া ১০৯ ১,৩,৪ ৪৬১, ৪৬৪, ৫১৮, ৯৬৪, ৩৫২৮, ৫৫০২, ৫৫৬৩, ৫৫৬৫, 
৫৫৬৯-৫৫৭১, ৫৫৭৩-৫৫৭৪, ৬১০৮, ৬১৩৩

১.৫৯৭১ ািবত জিমেত িক  বসতবািড়সহ কেয়ক  পাকা, সিমপাকা ও 
নেশডঘর, র, খাল, নাল জিম ও বািল ভরাট ত জিম 

রেয়েছ। উে  ািবত অিধকাংশ জিমেত বািল ভরাট করা ও 
িক  অংেশ রা ার বড তরী করা রেয়েছ এবং যখােন খাল ও 
সংেযাগ সড়ক িব মান সখােন ওভারপাস তরীর কাজ চলমান 
রেয়েছ। এছাড়াও ািবত জিমর মৗজা াপ অ যায়ী ওয়াসা 
ক ক পািন সরবরােহর জ  পাইপলাইেনর িনধািরত জিম 
িব মান, যা অিধ হেনর আওতা  নয়।

নারায়ণগ নাওড়া ১০৯ ০১ ৪৩২, ৪৪৬-৪৪৯, ৪৫৯-৪৬০, ৪৬২, ৪৬৮-৪৭১, ৪৭৭-৪৭৯, 
৫০৮-৫১০, ৫১২, ৫১৪-৫১৭, ৫১৯- ৫২০, ৫২৮, ৫৪৪-৫৪৭, 
৫৬৯-৫৭৫, ৫৯৯-৬০৩, ৬০৬-৬১৯, ৬৩২-৬৩৪, 
৯৬৫-৯৭০, ৯৯৭-৯৯৮, ১০০১-১০০২, ১০১০-১০১১, ১০১৪, 
১০১৭-১০২৯

১৬.৪৪৭৭

নারায়ণগ  নাওড়া ১০৯ ০৩ ৩৫০৪-৩৫০৭, ৩৫১০-৩৫১৩, ৩৫১৫-৩৫১৮, ৩৫২১-৩৫২৭, 
৩৫২৯-৩৫৩২, ৩৫৩৪, ৩৫৫৪-৩৫৫৫, ৩৬০৪, 
৩৬১৪-৩৬১৯, ৩৬৫৭-৩৬৬২, ৩৬৭০-৩৬৭৮, 
৩৬৮১-৩৬৮৩, ৩৭০২

৭.০৯০৯

১



নারায়ণগ নাওড়া ১০৯ ০৪ ৫৪১২, ৫৪৩২-৫৪৩৩, ৫৪৩৯-৫৪৫০, ৫৪৯৮-৫৪৯৯, ৫৫০১, 
৫৫০৩-৫৫০৮, ৫৫১০-৫৫১২, ৫৫১৬-৫৫১৯, ৫৫৫৭-৫৫৬২, 
৫৫৬৪, ৫৫৬৬-৫৫৬৮, ৫৫৭২-৫৫৭৩, ৫৭৩২-৫৭৩৩, 
৫৭৩৫-৫৭৩৬, ৫৭৩৯-৫৭৪৭, ৫৭৫৮-৬৫৬৩, 
৫৭৭৫-৫৭৮২, ৫৭৮৪, ৫৮২২, ৬১০০-৬১০১, ৬১১০-৬১১১, 
৬১১৫-৬১১৮, ৬১২১-৬১২২, ৬১২৬-৬১২৮, ৬১৩১-৬১৩২, 
৬১৩৪-৬১৩৫, ৬১৩৯-৬১৪৫, ৬১৫৩-৬১৫৬, ৬১৫৮-৬১৬৩

১৫.১৬৮০

মাট জিমর পিরমাণ (একর) ৫২.৬৪৮৪ 

চািহত  িমর সাইট পিরদশন িরেপাট মাতােবক ঢাকা জলাধীন বা া উপেজলার বড় বড়াইদ মৗজা  জ.এল নং-২৬, িসট নং-০২, আর এস দাগ চী অ যায়ী
মাট ৩.৯২৫৭ একর জিম অবি ত। ািবত জিমেত বসতবািড়সহ কেয়ক  ব তল পাকা ভবন, সিমপাকা ও নেশডঘর, পাকা রা া, াচারা া ও নাল জিম,

ািনটাির ও পাইপ কারখানা, াচীর  খািল জিম, ব রা হাউিজং এর সীমানা াচীর ও খািল জিম রেয়েছ। উে  ািবত জিমর মৗজা াপ অ যায়ী
ওয়াসা ক ক পািন সরবরােহর জ  পাইপলাইেনর িনধািরত জিম ও বা নদী িব মান, যা অিধ হেনর আওতা  নয়। বতমােন বা নদীর উপের ীজ তরীর কাজ
চলমান রেয়েছ। নারায়ণগ  জলাধীন, পগ  উপেজলার পগ  মৗজা  জ.এল নং-১০৯, িসট নং ১, িসট নং ৩, িসট নং ৪, আর এস দাগ চী অ যায়ী
১৬.৪৪৭৭+৭.০৯০৯+১৫.১৬৮০ একর ি মািলকানাধীন জিম ও ১.৫৯৭১ একর জলা শাসক, নারায়ণগ  এর আওতায় ১ নং ও ১৩৬১ নং খিতয়ান  জিম,
মাট ৪০.৩০৩৭ একর জিম অবি ত। ািবত জিমেত িক  বসতবািড়সহ কেয়ক  পাকা, সিমপাকা ও নেশডঘর, র, খাল, নাল জিম ও বািল ভরাট ত জিম
রেয়েছ। উে  ািবত অিধকাংশ জিমেত বািল ভরাট করা ও িক  অংেশ রা ার বড তরী করা রেয়েছ এবং যখােন খাল ও সংেযাগ সড়ক িব মান সখােন
ওভারপাস তরীর কাজ চলমান রেয়েছ। এছাড়াও ািবত জিমর মৗজা াপ অ যায়ী ওয়াসা ক ক পািন সরবরােহর জ  পাইপলাইেনর িনধািরত জিম িব মান,
যা অিধ হেনর আওতা  নয়। পগ  উপেজলার পগ  মৗজা  জ.এল নং-১১০, িসট নং-০০, আর এস দাগ চী অ যায়ী ৮.০০৭৩ একর ি মািলকানাধীন
জিম ও ০.২৫১২ একর জলা শাসক, নারায়ণগ  এর আওতায় ১ নং খিতয়ান  জিম, মাট ৮.২৫৮৫ একর জিম অবি ত। ািবত জিমেত বসতবািড়সহ
কেয়ক  ব তল পাকা ভবন, সিমপাকা ও নেশডঘর, পাকা রা া, াচারা া ও নাল জিম, র, বািলভরাট ত জিম রেয়েছ। এছাড়া ািবত জিমেত মসিজদ,
মি র, িগজা, কবর ান, হাই ল, কেলজ, মা াসা ইত ািদ সহ কান ধম য় ও সামািজক িত ান নাই।। ( মন িতেবদন সং )।

এমতাব ায়, জন ােথ ও কে র  িবেবচনায় খােলর জিম সং িচত না করা এবং পািনর হাবমান চ ােনল ব  না করার শত সােপে  ঢাকা জলাধীন বড়
বড়াইদ মৗজা  ও নারায়ণগ  জলাধীন পগ   ও নাওড়া মৗজা  এলাকর ৫২.৬৪৮৪ একর (কম/ বশী) িম বহার ছাড়প  দান করা হেলা। উে  য, এ িম
বহার ছাড়প  জিমর মািলকানা ঝােব না এবং এ িবষেয় মামলা হেল তা আেবদনকারী সং ার দািয়  িহেসেব িবেবিচত হেব। 

 সং ি ঃ
 ১। মন িতেবদন
২। চািহত   িমর তফিশল
৩। িরিজওনাল াপ
৪। রাজউক ক ক রীত ছাড়প
 
 

১৪-৯-২০ ২১

মাহা দ কাইছার, ক  পিরচালক
“মাদানী এিভিনউ হেত বা  নদী পয  ( মজর রাড-৫) শ করণ ও বা  নদী 
হেত শীতল া নদী পয  ( মজর রাড ৫ক) সড়ক িনমাণ (১ম পব)” শীষক 

ক , রাজধানী উ য়ন ক প , ঢাকা।

শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.২১৪/১(৫) তািরখ: ৩০ ভা  ১৪২৮
১৪ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, 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, থানা স ার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) ানার, থানা স ার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, িনং এ  ড েমে শন সল, নগর উ য়ন অিধদ র (প  ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ েরাধসহ)

২



১৪-৯-২০ ২১

ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 
ানার

৩


