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জ ির
অিত গাপনীয়

২ ভা ১৪২৮
তািরখ:
১৭ আগ ২০২১
বাংলােদশ িলেশর আওতাধীন এি টরিরজ ম ইউ িনেটর িলশ লাই সহ ফ ােস র ারাক ও
অ া
াপনা িনমােণর িনিমে ১০.০০ ( দশ ) একর জ িম অিধ হ েন অনাপি
দােনর লে
নারায়ণগ জ লার পগ থ ানাধীন কয়ািরয়া মৗজ ায় িম অিধ হ েণর জ অনাপি
দান
সে ।
১) অ দ েরর ারক নং- ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১৬৩; তািরখঃ ২৭-০৬-২০২১
২) বাংলােদশ িলেশর এি টরিরজম ইউিনেটর ারক নং- ৪৪.০১.০০০০.৯৮৫.০৬.০০৩.১৯-১১৩; তািরখঃ
০৮-০৬-২০২১
৩) অ দ েরর ারক নং- ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.২৩৬; তািরখঃ ১৮-০৯-২০১৯
৪) বাংলােদশ িলেশর এি টরিরজম ইউিনেটর ারক নং- ৪৪.০১.০০০০.৯৮৫.০৬.০০৩.১৯-৩১০; তািরখঃ
২১-০৮-২০১৯ ইং

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১৮৯
িবষয়:

:

উপ
িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে য, বাংলােদশ িলেশর আওতাধীন এি টরিরজম ইউিনেটর িলশ
লাই সহ ফােস র ারাক ও অ া
াপনা িনমাণ শীষ ক কে র আওতায় নারায়নগ জলার পগ উপেজলাধীন
িন িলিখত তফিশল
১০.০০ (দশ) একর জিম অিধ হেন অনাপি
দােনর লে নগর উ য়ন অিধদ র বরাবর
আেবদন করা হয়।
জলা
নারায়ণগ

উপেজলা
পগ

মৗজা

জ এল
নং

কয়ািরয়া ১০৫

আর এস দাগ নং
১৭(অংশ), ২০( ণ),
২১( ণ), ২২(অংশ),
২৩(অংশ), ২৪( ণ),
২৫( ণ), ২৬( ণ),
২৭( ণ), ২৮(অংশ),
২৯(অংশ), ৩২(অংশ),
৭৮(অংশ), ৭৯(অংশ),
৮০(অংশ), ৮১(অংশ),
৮২(অংশ), ৮৩(অংশ),
৮৫(অংশ)

১

ািবত
চািহত
িমর অব া
জিমর
পিরমাণ
১০.০০
ািবত অ িক জিমেত বািল ভরাট করা,
(দশ) অিধকাংশ জিম িন নাল জিম বতমােন পািনেত
একর িনমি ত রেয়েছ। এছাড়া ািবত জিমেত
এক
নেশডঘর, িক উ নাল জিম ও ছাট
আকােরর র রেয়েছ। ািবত জিমর উ ের
বািল ভরাট ত ও নাল জিম, দি েণ বসতবাড়ী,
নাল জিম, েব কবর ান, পাকা ভবনসহ
বসতবাড়ী ও নাল জিম

চািহত
িমর সাইট পিরদশন িরেপাট মাতােবক কয়ািরয়া মৗজাি ত জ.এল নং-১০৫, আরএস খিতয়ান নং-১২, ৪১,
১৩, ৪৯, ৩, ৩১, ৩৫, ৭৬, ৩২, ৭৯, ২৬, ৬১, ৮৩, ৫৬, ৮৫, ১০২, ৮৮, ৬৫, আরএস দাগ নং- ১৭(অংশ), ২০( ণ ),
২১( ণ ), ২২(অংশ), ২৩(অংশ), ২৪( ণ ), ২৫( ণ ), ২৬( ণ ), ২৭( ণ ), ২৮(অংশ), ২৯(অংশ), ৩২(অংশ), ৭৮(অংশ),
৭৯(অংশ), ৮০(অংশ), ৮১(অংশ), ৮২(অংশ), ৮৩(অংশ), ৮৫(অংশ) এর অ ১০.০০ (দশ) একর ি মািলকানাধীন
জিম অবি ত। যা রকড য় অ যায়ী জিমর ণী নাল ও খামা। চািহত
িমর অ িক জিমেত বািল ভরাট করা,
অিধকাংশ জিম িন নাল জিম বতমােন পািনেত িনমি ত রেয়েছ। এছাড়া ািবত জিমেত এক
নেশডঘর, িক উ
নাল জিম ও ছাট আকােরর র রেয়েছ। ািবত জিমর উ ের বািল ভরাট ত ও নাল জিম, দি েণ বসতবাড়ী, নাল
জিম, েব কবর ান, পাকা ভবনসহ বসতবাড়ী ও নাল জিম, পি েম রা া, যা বতমােন ব াচল ক এলাকায় ৩০০ ট
শ রা া থেক জলি িড় আবাসন ক অিভ খী। 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 বাংলােদশ িলেশর আওতাধীন এি টরিরজম ইউিনেটর িলশ
লাই সহ ফােস র ারাক ও অ া
াপনা িনমাণ শীষ ক কে র আওতায় নারায়নগ জলার পগ উপেজলাধীন
কয়ািরয়া মৗজায় িনে া শত সােপে ১০ একর ি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।
শাতাবিলঃ
১। বাংলােদশ িলেশর আওতাধীন এি টরিরজম ইউিনেটর িলশ লাই সহ ফােস র ারাক ও অ া
াপনা
িনমােণর ে চািহত
িমর মে গািড় পািকং এর পযা ব া রাখেত হেব।
২। এি টরিরজম ইউিনেটর স ুখ ভােগ (এ া ) ঢাকার জ কমপে ৫ িফট জায়গা ছাড়েত হেব।
৩। রা ার সমা রাল, সাইেটর ১০ িফট জায়গা সংর ণ করেত হেব।
সং ি ঃ
১। মন িতেবদন।
২। তফিশল
৩। িরিজওনাল াপ।

১৭- ৮- ২০ ২১

শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার
মাঃ হািব র রহমান, িলশ পার ( শাসন)
পে অ ািডশনাল আইিজ, এি টরিরজম ইউিনট,
বাংলােদশ িলশ, বািড় নং-৩৫, সাহরাওয়ািদ এিভিনউ,
ক ক, বািরধারা, ঢাকা-১২১২
২ ভা ১৪২৮
তািরখ:
১৭ আগ ২০২১

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১৮৯/১(৬)
সদয় 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
২

৪) সহকারী েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী(সােভ), নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, থানা স ার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৬) ানার, িনং এ ড েমে শন সল, নগর উ য়ন অিধদ র (প ওেয়বসাইেট আপেলাড করার
অ েরাধসহ)
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ফৗিজয়া শারিমন িতিথ
ানার

৩

