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িবষয়: লগাঁওলগাঁও  মৗজায়মৗজায়  বাসবাস// াকাক  টািমনালটািমনাল  াপেনরাপেনর  িনিমিনিম   ভিূমভিূম  অিধ হেণরঅিধ হেণর  জজ   অনাপিঅনাপি   দানদান
সস ।।

সূ : চ াম িসিট কেপোেরশেনর ারক ন র-৪৬.১১.১৬০০.০০৩.১৮.৩২.১৯-৫৯৩, তািরখঃ
০৯/০৬/২০১৯।

উপিরউ  িবষয় ও সেূ র ি েত “চ াম িসিট কেপােরশেনর িবিভ  ওয়ােড সড়ক নটওয়াক উ য়ন এবং
বাস টািমনাল িনমাণ” শীষক কে র চ াম মহানগেরর হাটহাজারী রােড লগঁাও মৗজায় ০৮.১০ (আট
দশিমক এক শণূ ) একর জিম অিধ হেনর িনিমে  প  রণ কেরেছ। যার মৗজা (ম াপ সংযিু -১) িশিডউল
িন প:
থানাথানা  নামনাম মৗজামৗজা  নামনাম জজ  এলএল  নংনং িশটিশট  নংনং িবিব  এসএস  দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  

পিরমানপিরমান  
((একরএকর))

পূণপূণ//আংিশকআংিশক

পঁাচলাইশ লগঁাও ০২ ০১ ১১৯৩, ১১৯৭, ১১৯৫, ১২১৬, ১২১৭, ১২১৯, 
১২২০, ১২২১, ১২২২, ১২৪৪, ১২৫০, ১২৫১, 
১২৫২, ১২৬৩, ১২৬৬, ১২৭১, ১২৯৪, ১২৯৫, 
১২৯৮, ১৩০৫, ১৩০৭, ১৩১২, ১৩১৫, ১৩২৭, 
১৩২৮, ১৩২৯

১.৫২ আংিশক

পঁাচলাইশ লগঁাও ০২ ০১ ১২২৩, ১২২৪, ১২২৫, ১২২৬, ১২২৭, ১২২৮, 
১২২৯, ১২৩০, ১২৩১, ১২৩২, ১২৩৩, ১২৩৪, 
১২৩৫, ১২৩৬, ১২৩৭, ১২৩৮, ১২৩৯, ১২৪০, 
১২৪১, ১২৪২, ১২৪৩, ১২৪৭, ১২৪৮, ১২৪৯, 
১২৫৩, ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৫৬, ১২৫৭, ১২৫৮, 
১২৫৯, ১২৬০, ১২৬১, ১২৬২, ১২৬৪, ১২৬৫, 
১২৬৯, ১২৭২, ১২৭৩, ১২৭৪, ১২৭৫, ১২৭৬, 
১২৭৭, ১২৭৮, ১২৭৯, ১২৮০, ১২৮১, ১২৮২, 
১২৮৩, ১২৮৪, ১২৮৫, ১২৮৬, ১২৮৭, ১২৮৮, 
১২৮৯, ১২৯০, ১২৯১, ১২৯২, ১২৯৩, ১২৯৬, 
১৩০৬, ১৩০৮, ১৩০৯, ১৩১০, ১৩১১, ১৩১৬, 
১৩১৭, ১৩১৮, ১৩১৯, ১৩২০, ১৩২১, ১৩২২, 
১৩২৩, ১৩২৪

৬.৫৮ পূণ

মাট= ৮.১০ একর
ত  ি েত উ  এলাকা সেরজিমেন পিরদশন করা হেয়েছ। পিরদশন িতেবদন অ যায়ী ািবত ােন িকছু
অংশ পািনেত িনমি ত এবং িকছ ুঅংেশ অ ায়ী াপনা ও বসতবাড়ী এবং পি ম পােশ ৪০ ফুট শ  রা া ও
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দি েণ ায় ২০ ফুট চওড়া পাকা রা া ও কেয়কিট ব তলা ভবনসহ বসতবািড় ও একিট মসিজদ রেয়েছ
(Google Map, সংযিু -২, পিরদশন িতেবদন, সংযিু -৩)। Detail Area Plan for Chittagong
Metropolitan Master Plan অ যায়ী জিমিটর ািবত ব বহার Transport Related Use এবং
Residential Zone (ম াপ সংযু -০৪) এবং এিটDetail Area Plan এর Detail Planning Zone
(DPZ)-06 (Tran-06-01 & R-06-02) এর অ ভু । চ াম উ য়ন কতপৃ  (চউক) কতকৃ উ  ােন
সাইেটর পি ম পােশ ািবত ১২০ ফুট রা ার জিম সংর নপূবক সাইেটর চতিুদেক ৬ িমটার জায়গা ীন বাফার
রাখার শত সােপে  অনাপি  দান করা হেয়েছ ( ারক নং-িটিপ-১/ভূঃব ঃ-৬২৭/২০১৯-২০/৬৮৮)
(সংযিু -০৫)।
এমতাব ায়, “চ াম িসিট কেপােরশেনর িবিভ  ওয়ােড সড়ক নটওয়াক উ য়ন এবং বাস টািমনাল িনমাণ”
শীষক কে র চ াম মহানগেরর হাটহাজারী রােড লগঁাও মৗজায় ০৮.১০ (আট দশিমক এক শণূ ) একর
জিম িন িলিখত শত সােপে  অিধ হেন নগর উ য়ন অিধদ েরর কান আপি  নাই।
০১. DAP এ ািবত ১২০ ফুট সড়েকর জিম সংর ন পূবক িনজ  Access Road তরী করেত হেব এবং
উ  এলাকার ািফক ব ব া িবে ষন কের ইন ও আউট লেুপর ব ব া রাখেত হেব।
০২. শ  দূষন রাধ এবং আবািসক এলাকার পিরেবশ অ ু  রাখার জ  ািবত জিমর চতিুদেক আবি কভােব
সবজু ব নী রাখেত হেব।
০৩. ািবত জিমর পািনর িন াশেনর জ  ানীয় এবং পািরপািশক েনজ ব ব া রাখেত হেব।
০৪. পযা  পাবিলক টয়েলট ও িনরাপ া ব ব াসহ কি য় িসিস িটিভর ব ব া রাখেত হেব।
০৫. ািবত জিমেত অবি ত ধমীয় িত ােনর ে , াবর স ি  অিধ হন ও মদখল আইন, ২০১৭ এর
ধারা-৪ এর উপ-ধারা-১৩ অ সরণপূবক ব ব া হন করেত হেব (সংযিু -০৬)।
উে খ  য, এই অনাপি  চ াম জলায় চ াম িসিট কেপােরশেনর কতকৃ ািবত জিম অিধ হেনর জ  নগর
উ য়ন অিধদ েরর অনাপি  ব িতত অ  কান মািলকানা বা শত িনধারণ কের না। বিণত জায়গায় কান উে দ
বা আইনগত জিটলতার উ ব হেল তা ত াশী সং া বহন করেব। 
সংযিুসংযিু ::
০১. কে র ান িচি তপূবক মৗজা ম াপ।
০২. গল ম ােপ ািবত এলাকার ান িচি তপূবক মানিচ ।
০৩. পিরদশন িতেবদন।
০৪. Detail Area Plan for Chittagong Metropolitan Master
Plan অ যায়ী জিমিটর ািবত ব বহার।
০৫. চ াম উ য়ন কতপৃ  (চউক) কতকৃ দ  অনাপি  প ।
০৬. াবর স ি  অিধ হন ও মদখল আইন, ২০১৭।

১৪-১-২০২০

মাঃ সাম ে াহা, ধান িনবাহী কমকতা, চ াম 
িসিট কেপােরশন, চ াম।

আহেমদ আখতা ামান
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.৪/১(৩) তািরখ: ৩০ পৗষ ১৪২৬
১৪ জা য়াির ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), উপ-পিরচালক এর দ র(গেবষণা ও সম য়), নগর
উ য়ন অিধদ র
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৩) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প িট দ েরর ওেয়ব সাইেট
আপেলােডর অ েরাধসহ)।

১৪-১-২০২০

জািকয়া লতানা 
ানার
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