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িবষয:় ০৯০৯   সরকািরসরকাির   মা িমকমা িমক  িব ালয়িব ালয়  াপনাপন   কক  -  - শীষকশীষক  কে রকে র   আওতায়আওতায়  র াজশাহ ীর াজশাহ ী  শহ েরশহের   ০২০২
(( ইই ))   সরকািরসরকাির   মা িমকমা িমক  িব ালয়িব ালয়  াপেনরাপেনর   জজ   জ িমজিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   অনাপিঅনাপি   পপ   দানদান   সেসে ।।

: মা িমক ও উ  মা িমক িশ া অিধদ েরর ারক নং-০৯  সর.মা.িব. াপন
ক /রাজশাহী/৩২/২০১৯/৩৫৭ তািরখঃ ২০-১১-২০১৯ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ে র ি েত, রাজশাহী িবভাগীয় শহেরর বায়ািলয়া থানাধীন ছাট বন াম মৗজায় ০১  এবং বায়ািলয়া ও
পবা থানাধীন বােজিসিল া ও বড়বন াম মৗজায় ০১ (এক)  অথাৎ সবেমাট ০২ ( ই)  সরকাির মা িমক িব ালয় াপেনর
লে  িত র জ  ২.০০ ( ই) একর কের মাট ৪.০০ (চার) একর ি  মািলকাধীন জিম অিধ হেণর অনাপি  পে র জ
আেবদন করা হেয়েছ। 

ছক ১◌ঃ বায়ািলয়া ও পবা থানাধীন বােজিসিল া ও বড়বন াম মৗজায় ািবত মা িমক িব ালেয়র মৗজা িশিডউল
জলা থানা মৗজার নাম জ. এল 
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(একর)

রকড য় 
ণী
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বায়ািলয়া বড়বন াম ৮২ ১১৫২ 
(আংিশক)
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মাট ২.০০০

ছকঃ ২ বায়ািলয়া থানাধীন ছাট বন াম মৗজায় ািবত মা িমক িব ালেয়র মৗজা িশিডউল
জলা থানা মৗজার 

নাম
জ. এল 

নং
আর এস দাগ 
নং

দােগ মাট জিম 
(একর)

অিধ হেণর জ  ািবত জিম 
(একর)

রকড য় 
ণী

রাজশাহী বায়ািলয়া ছাটবন াম ১৩৩ ৪০৭ (আংিশক) ১.২৮০০ ০.০৬৪৮ ধানী
৪০৮ (আংিশক) ০.৩১০০ ০.০৩৮৭ ধানী
৪১৭ ( ণ) ০.৫২০০ ০.৫২০০ িভটা
৪১৮ ( ণ) ০.৬৪০০ ০.৬৪০০ িভটা
৪১৯ (আংিশক) ০.৫৪০০ ০.৪৫৯৫ িভটা
৪২০ (আংিশক) ০.৫৫০০ ০.০০৩০ িভটা
৪২৬ (আংিশক) ০.৮৫০০ ০.১০৭৫ িভটা
৪৪১ (আংিশক) ০.২১০০ ০.১৬৬৫ িভটা

মাট ২.০০০
১



রাজশাহী মে া পিলটন ডেভলপেম  ান (২০০৪-২০২৪) এ ছাট বন াম মৗজায় ািবত িম বহার িহেসেব
Proposed Road, Residential/ Homestead িহেসেব উে খ রেয়েছ এবং বােজিসিল া ও বড়বন াম
মৗজায় ািবত িম বহার িহেসেব Exiting Road, Proposed Road, Mixed Use, Water Body

িহেসেব উে খ রেয়েছ।
এমতাব ায়, রাজশাহী িবভাগীয় শহেরর ছাট বন াম মৗজায় এবং বােজিসিল া ও বড়বন াম মৗজায় ০১ (এক)  ০২ ( ই) 
সরকাির মা িমক িব ালয় াপেনর লে  িন  িলিখত শত সােপে  সরকাির য়জেন ও জন শারেত অ  অিধদ েরর অনাপি
প  দান করা হেলা।
শতাবলী
১। িম অিধ হেণর ে  ত াশী সং ােক চিলত আইন বা িবিধিবধান মেন িম অিধ হণ করেত হেব
২। ািবত সাইেট িব মান বা সংল  কান ‘‘জলাধার (Water Body) িবন  বা ভরাট না কের, সংর ণ করেত হেব
৩। বােজিসিল া ও বড়বন াম মৗজায় ািবত সাইেটর পি ম পােশ িব মান ‘‘িস  হাট হইেত ব  গট” সড়ক  ষিদ
ভিব েত শ করেণর েয়াজন হয় (রাজশাহী উ য়ন ক প  ক ক যিদ িস া  হীত বা সংেশািধত মা ার ােন ািবত
হেয় থােক। স লে  সাইেটর অভ েরর িদেক েয়াজনমত জায়গা সংর ণ কের ভবন/ াপনা িনশাণ করেত হেব; এবং
৪। ছাট বন াম মৗজায় ািবত সাইেটর উ র পােশ িব মান আিশ ট চওড়া সড়ক  ষিদ ভিব েত শ করেণর েয়াজন
হয় (রাজশাহী উ য়ন ক প  ক ক ষিদ িস া  হীত বা সংেশািধত মা ার ােন ািবত হেয় থােক। স লে  সাইেটর
অভ েরর িদেক েয়াজনমত জায়গা সংর ণ কের ভবন/ াপনা িনশাণ করেত হেব; এবং
 ৫। উ  সাইট সংল  রা ায় কান অব ােতই যন যানজট ি  না হয় স িবষেয় ত াশী সং ােক েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব।
উে  য, এই অনাপি  প  ত াশী সং া ক ক ািবত িম অিধ হেণর জ  নগর উ য়ন অিধদ েরর িম বহােরর
অনাপি  তীত অ  কান মািলকানা বা শত িনধারণ কের না। বিণত জায়গায় কান উে দ বা আইনগত জ লতার উ ব হেল
তা ত াশী সং া বহন করেব।  

সং ি ঃ
 ১. ািবত সাইেট সরজিমেন পিরদশন িতেবদন
 ২. মা ার ােন সংি  অংেশর িব মান এবং ািবত িম বহার সহ াপ
 ৩. গল ােপ ািবত িম িচি ত াপ
 ৪.  রাজশাহী উ য়ন ক প  এর অনাপি প

১১-৩-২০ ২০

রায়হানা তসিলম , ক  পিরচালক 
মা িমক ও উ  মা িমক িশ া অিধদ র, ০৯  সরকাির 
মা িমক িব ালয় াপন ক , ১৬ আ ল গিণ রাড, িশ া 
ভবন-২য় ক (৮ম তলা), ঢাকা
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র
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২) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৩) ানার , িসিনয়র ানার এর কাযালয়, রাজশাহী আ িলক অিফস, নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী
৪) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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