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যথাযথ স�ান�ব �ক উপ� �� িবষয়  ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, ঢাকা পাওয়ার িডি�িবউশন �কা�ািন িলিমেটড (িডিপিডিস)

আওতাধীন এলাকার িব��ৎ িবতরণ শি�শালীকরণ )িজ�িজ (শীষ �ক �কে�র আওতায় এক� ৩৩/১১ �কিভ িব��ৎ উপেক� িনম �ােনর জ�

ফ��া থানার িপল�ণী �মৗজায় ০.৫৬ একর জিম অিধ�হেনর িনিমে� অনাপি� পে�র জ�  �িম �ায়ী অিধ�হেণর িনিমে� আেবদন করা হয়।
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ত� ��ি�েত উ� এলাকা সেরজিমেন পিরদশ �ন করা হেয়েছ। পিরদশ �ন �িতেবদন অ�যায়ী িডিপিডিস ক��ক ��ািবত জিম� বত�মােন

 বাউ�াির ওয়াল �বি�ত যােত অ�ায়ী �নেশড ঘরসহ �পাি�ফাম � ও আগাছা�� খািল জিম (আংিশক পািনেত িনমি�ত) রেয়েছ (পিরদশ �ন

�িতেবদন, সং�ি�-০২, �গল �াপ, সং�ি�-৩)। Detailed Area Plan (DAP) এর Database অ�যায়ী জিম�র ��ািবত

�বহার Administrative Zone এবং Proposed Road Network (DAP �াপ, সং��-০৪)। রাজধানী উ�য়ন
ক��প� (রাজউক) ক��ক ��ািবত �ক� এলাকার ড�াপ �ােপ �দখা যায়, ��ািবত জিম আরবান �রিসেডি�য়াল এিরয়া, ��ািবত �রাড

�নটওয়াক� ও ওয়াটার িরেটনশন এিরয়া িহসােব িচি�ত। ড�ােপ ওয়াটার িরেটনশন এিরয়ায় Utility Line এর Landuse

permission �দয়া আেছ। ��ািবত জিমেত ১৮.২৫ িম. চওড়া রা�ার জিম সংর�েনর শত� সােপে� রাজউক হেত অনাপি� �দান করা

হেয়েছ (�ারক নং-২৫.৩৯.০০০০.০৩১.৩৬.০২৫.২০.১৭, তািরখ: ১০/০১/২০২২) (রাজউক এর অনাপি� প�, সং�ি�-০৫)।
এমতাব�ায়, “চায়না G to G ঋণ সহায়তায় িডিপিডিসর আওতাধীন এলাকায় িব��ৎ িবতরণ �ব�া স�সারণ ও শি�শালীকরণ” শীষ �ক

�কে�র আওতায় এক� ৩৩/১১ �কিভ িব��ৎ উপেক� িনম �ােনর লে�� ��ািবত দােগ সংি�� ম�ণালেয়র �শাসিনক অ�েমাদন থাকায় এবং

পিরদশ �ন �িতেবদন অ�যায়ী িন�িলিখত শত� সােপে� ০.৫৬ (�� দশিমক প�চ ছয়) একর জিম অিধ�হেন িনেদ �শ�েম নগর উ�য়ন

অিধদ�েরর অনাপি� প� �দান করা হেলা।

শত�স�হঃ

১। রাজউক ক��ক �দ� অনাপি� প� অ�সরণ করেত হেব ।
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২। ��ািবত ওয়াটার িরেটনশন এিরয়া (বত�মান রা�ার সমা�রােল হেত ১৩.৫৫ �ট জায়গা) সংর�ন করেত হেব (DMDP

 Structure Plan Policy RS/5) এবং িরেটনশন এিরয়ায় Utility Line �তীত অ� �কান �ায়ী �াপনা িনম �ান করা যােব

না। 
৩। উ� এলাকায় ��ািবত �াপনা িনম �ানকােল পািন�বাহ অ�� রাখেত হেব এবং জলাধার আইন অ�যায়ী �েয়াজনীয় �ব�া �হন করেত

হেব।

৪। �ত�াশী সং�ােক �িম অিধ�হেনর ��ে� �েযাজ� সকল আইন, িবিধ ও নীিতমালা যথাযথভােব অ�সরন করেত হেব।

উে�� �য, এই অনাপি� নারায়নগ� �জলায় িডিপিডিস 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। 
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