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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.৪৬ তািরখ: 
২৭ এি�ল ২০২২

১৪ �বশাখ ১৪২৯

িবষয়: িপিজিসিব ক��ক িনিম �ত� �বাড � বাজার ১৩২/৩৩ �কিভ সাব-উপেক� িনম �ােনর জ� গাজী�র সদর উপেজলাধীন কলেম�র

�মৗজায় সব �েমাট �ায় ১.০২৪১ একর �িম অিধ�হেনর লে�� অনাপি� প� �দান �সে�।

��: ১। িপিজিসিব �ারক নং-২৭.২১.২৬০৪.৪২৭.১৪.০৪১.২২.২৯৬, তািরখ: ১৭-০২-২০২২ ি�ঃ
 ২। নগর উ�য়ন অিধদ�র �ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.১৪৬, তািরখ: ০৪-১২-২০১৮ ি�ঃ

 
৩। নগর উ�য়ন অিধদ�র �ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.৬২, তািরখ: ১৪-০৬-২০২০ ি�ঃ

৪। িপিজিসিব �ারক নং- ২৭.২১.২৬০৪.৪২৭.১৪.০৩৩.১৯.৩২৬, তািরখঃ ১১/০৩/২০২০

উপেজলার নাম �মৗজা নাম �জএলনং দাগনং �ণ �/ আংিশক জিমর পিরমান (শতাংশ)
গাজী�র সদর কলেম�র ১৬ ১১৫ আংিশক ০৮.০৫
গাজী�র সদর কলেম�র ১৬ ১১৬ আংিশক ২৪.৩২
গাজী�র সদর কলেম�র ১৬ ১১৮ আংিশক ০৫.২০
গাজী�র সদর কলেম�র ১৬ ১১৯ আংিশক ৩৬.৮৬
গাজী�র সদর কলেম�র ১৬ ১২৩ আংিশক ৮.৭০
গাজী�র সদর কলেম�র ১৬ ১২৪ আংিশক ১৯.২৮

�মাট জিম ১০২.৪১
�মাট জিম (একর) = ১.০২৪১ একর

উপেরা� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত, িপিজিসিব ক��ক িনিম �ত� �বাড � বাজার ১৩২/৩৩ �কিভ সাব-উপেক� িনম �ােনর জ� গাজী�র সদর

উপেজলাধীন কলেম�র �মৗজায় সব �েমাট �ায় ১.০২৪১ একর �িম অিধ�হেনর িনিমে� �েব �র ই���ত অনাপি� প� বািতল�ব �ক ন�নভােব

অনাপি� প� �দােনর জ� আেবদন কেরেছ।

উে�� ��� ০২ নং পে�র মা�েম ��ািবত  সাব-উপেক� িনম �ােনর জ� গাজী�র সদর উপেজলার কলেম�র �মৗজায় ১১৫, ১১৯,

১২৩,১২৪,১২৫ ও ১২৬ নং দােগ �িম অিধ�হন অনাপি� �দান করা হেয়িছল। পরবত�েত �দ� অনাপি� পে� উি�িখত ১১৫, ১২৫ ও ১২৬ নং

দােগ ১� পাকা �দাতলা বাড়ী এবং িক� �নেশড ঘর িব�মান থাকায় বা�বতার িনিরেখ অনাপি� প�� বািতল করার অ�েরােধর ��ি�েত

��� ০৩ নং পে�র মা�েম নগর উ�য়ন অিধদ�র ক��ক �দ� অনাপি� প�� বািতল করা হয় এবং ��� ০৪ নং পে�র মা�েম িপিজিসিব
ক��ক আেবদেনর ��ি�েত  ��� ০৩ নং পে� একই �মৗজায় ১১৫, ১২৫ ও ১২৬ নং দােগর জিম বািতল�ব �ক ন�নভােব ১১৬ ও ১১৮নং দাগ

অ�� �� কের ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২৩ ও ১২৪ নং দােগ �িম অিধ�হন �নরায় অনাপি� �দান করা হয়। 

পরবত�েত, ��� ০১ নং পে�র মা�েম িপিজিসিব ক��ক একই সাব-উপেক� িনম �ােনর জ� �েব � ২য় দফায় �হীত অনাপি� পে� উে�িখত
দাগ�িচর সােথ একই �মৗজার ১১৫ ন�র দাগ অ�� �� কের �েব �র ই���ত অনাপি� প� বািতল�ব �ক ন�নভােব অনাপি� প� �দােনর

আেবদেনর ��ি�েত নগর উ�য়ন অিধদ�র ক��ক �দ� (�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.৬২, তািরখ: ১৪-০৬-২০২০) অনাপি�

প�� িনেদ �শ�েম বািতল করা হেলা।

১নং �ে�র পে� আেবদন�ত ��ািবত জিমর �মৗজা তফিসল িন��পঃ
 

 

ত� ��ি�েত উ� এলাকার সেরজিমেন পিরদশ �েন �দখা যায় �য, ��ািবত জিম�র অিধকাংশ �� পািনেত িনমি�ত নালজিম, যার আংিশক

জায়গায় মাছ চাষ করা হে�। ��ািবত আরএস ১১৫ নং দােগ �নেশড বসতবাড়ী, আরএস ১১৬ নং দােগ �নেশড মশলা ভা�ােনার কারখানা,
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আরএস ১১৯ নং দােগ িক� জিম বাউ�ারী ওয়াল �ারা �ঘরা রেয়েছ। এছাড়া ��ািবত জিমর পি�েম খাল ও ক�চা রা�া, �েব � পাকাবাড়ী ও

নালজিম, উ�ের এক� ৪তলা িনম �ানাধীন পাকা বাড়ী, কেয়ক� �নেশড বসতবাড়ী ও কলেম�র - আইইউ� পাকা �রাড, দি�েন এক� �তলা

পাকা বাড়ী ও নালজিম রেয়েছ। (পিরদশ �ন �িতেবদন, সং�ি�-০১; Google Map,  সং�ি�-০২)।

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

Residential Zone, Proposed Road Network এবং Waterbody িহেসেব িচি�ত আেছ (DAP এর ��ািবত

�িম �বহােরর উপর ��ািবত এলাকা িচি�ত �াপ, সং�ি�-৩)। DAP এ Urban Residential Zone এ Static

Transformer Station এর Landuse Permission �দয়া আেছ (Landuse Permission, সং�ি�-৪)। রাজউক

ক��ক শত� সােপে� ১.০২৪১ একর �িম অিধ�হেন জন�ােথ � অনাপি� �দান করা হেয়েছ। (রাজউক এর অনাপি�প�, সং�ি�-০৫)।  

এমতাব�ায়, িপিজিসিব ক��ক সাব-উপেক� িনম �ােনর জ� ��ািবত জিম সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন এবং িন�িলিখত শত� সােপে�
��ািবত ১.০২৪১ 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� সকল আইন, িবিধ ও নীিতমালা যথাযথভােব অ�সরণ করেত হেব;
(২) ��ািবত জিমর পি�েম রাজউক এর Detail Area Plan এ  িচি�ত খােলর পািনর সীমানা হেত ১০ �ট পয �� জায়গা Slope

িহসােব এবং পরবত� ০৫ �ট জায়গা �টপাথ িহসােব সংরি�ত রাখেত হেব।

(৩) কলেমশর �মৗজার আর এস ১১৫ এর উ�র পােশর ��ািবত জিম রা�ার জ� সংর�ন করেত হেব।

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

�াপই িবেবচ� হেব।

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

উে�� �য, এই অনাপি� িপিজিসিব 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. পিরদশ �ন �িতেবদন

 
০২. Google Map

০৩. DAP এর ��ািবত �িম �বহােরর উপর ��ািবত এলাকা িচি�ত �াপ।
 

০৪. Landuse Permission
 ০৫। রাজউক এর অনাপি�প�

 
০৬. পিরেবশ অিধদ�র এর অনাপি� প�।

২৭-৪-২০২২

�েকৗ: �মা: শিফউ�াহ, �ক� পিরচালক (�ধান �েকৗশলী) 
পাওয়ার �ীড �নটওয়াক� ��ংেদিনং �েজ�, পাওয়ার ি�ড �কা�ািন 

আহেমদ আখতা��ামান

িসিনয়র ��ানার
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অব বাংলােদশ িলঃ, হাউজ নং#২৯ (১ম ��ার), �রাড#০১, �ক-িড, 

আফতাবনগর, বা�া,ঢাকা-১২১২। 

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.৪৬/১(৬) তািরখ: ১৪ �বশাখ ১৪২৯

২৭ এি�ল 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) উপ-পিরচালক (অিতির� দািয়�), উপ-পিরচালক এর দ�র(গেবষণা ও সম�য়), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 ৪) সহকারী �েকৗশলী, সহকারী �েকৗশলী(সােভ �), নগর উ�য়ন অিধদ�র

 
৫) ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র

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

২৭-৪-২০২২
�মাঃ সাই�র রহমান 

 
��ানার


