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ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১৩২ তািরখ: 
০৪ ন ২০২১

২১ জ  ১৪২৮

িবষয:় স ােপাটসােপাট     জয়েদব রজয়েদব র -- দব ামদব াম -- লতালতা --মদন রমদন র   সড়কসড়ক ( ( ঢ াকাঢ াকা   ব াইপাসবাইপাস ) ) িপিপিপিপিপিপ   কক   শীষকশীষক
কে রকে র   আওতায়আওতায়  নার ায়নগনার ায়নগ   জলারজলার   পগপগ   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   কা নকা ন ,  ,  আমলাবআমলাব   ওও  ভ কােব াভ কােব া   মৗজ ায়মৗজ ায়

১.৭৮০১.৭৮০   একরএকর   িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   জজ   অনাপিঅনাপি   দানদান   সেসে ।।
: ১) অ  দ েরর ারক নং- ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১০৬; তািরখঃ ২৫-০৩-২০২১

২) সড়ক ও জনপথ অধদ েরর ারক নং- ৩৫.০১.০০০০.২৬৪.৩১.০৬৯.২০-১৯৯৭; তািরখঃ ২৮-০১-২০২১
৩) সড়ক ও জনপথ অধদ েরর ারক নং-৩৫.০১.০০০০.২৬৪.৩১.০৬৯.২০-১৮৪২; তািরখঃ ০৯ নেভ র
২০২০
৪) অ  দ েরর ারক নং- ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.২১৯; তািরখঃ ১৭-০৮-২০২০
৫) সড়ক ও জনপথ অধদ েরর ারক নং-৩৫.সওজ.০০০০.িডিবিপিড.১৪.০০১.২০১৭-১৬১৭; তািরখঃ২৭

লাই ২০২০
উপ  িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে  য, সােপাট  জয়েদব র- দব াম- লতা-মদন র সড়ক (ঢাকা
বাইপাস) িপিপিপ ক  শীষক কে র আওতায় নারায়নগ  জলার পগ  উপেজলাধীন িন িলিখত তফিশল
কা ন, আমলাব ও ভ কােবা মৗজায় ১.৭৮০ একর িম অিধ হেণর জ  অনাপি  প  দােনর জ  নগর উ য়ন
অিধদ রেক অ েরাধ করা হয়। 
জলা উপেজলা মৗজা জ এল নং আর এস 

খিতয়ান নং
আর এস দাগ 
নং

দােগ মাট জিমর 
পিরমাণ (একের)

ািবত জিমর 
পিরমাণ (একের)

নারায়নগ পগ কা ন ১৬৪ ১৩৪৩ ৮১৬৩ .২১০০ .০.১১০০
নারায়নগ পগ আমলাব ১৭৪ ২০১ ৬৯ ০.৭৮০০ ০.৫০০০
নারায়নগ পগ আমলাব ১৭৪ ২০১ ৭০ ০.৭৬০০ ০.২৪০০
নারায়নগ পগ ভ কােবা ১৭২ ২৩,৪৫,৫৪ ১৪৪ ০.৩৪০০ ০.২০০০
নারায়নগ পগ ভ কােবা ১৭২ ১৫,৪৫ ১৪৭ ০.২৬০০ ০.২৫০০
নারায়নগ পগ ভ কােবা ১৭২ ৫৮ ১৫৬ ০.৩০০০ ০.২৫০০
নারায়নগ পগ ভ কােবা ১৭২ ৩৪ ১৬১ ০.১৬০০ ০.০২০০
নারায়নগ পগ ভ কােবা ১৭২ ৫৯ ১৬২ ০.৪২০০ ০.২১০০

ািবত মাট জিমর পিরমাণ (একের) ১.৭৮০

সাইট পিরদশন িরেপাট মাতােবক ািবত জিম নারায়ণগ  জলার পগ  উপেজলাধীন কা ন, আমলাব ও ভ কােবা
মৗজায় অবি ত। ািবত জিমর আমলাব মৗজায় বতমােন ঢাকা বাইপাস মহাসড়ক (আংিশক) িব মান, আইতলা
জােম মসিজদ (একতলা পাকা), এক  সিমপাকা ঘরসহ িক  বসত বািড় ও পািনেত িনমি ত খািল জিম অবি ত।
ভ কােবা মৗজায় বসত বািড়, কারখানা, পালি  ফাম, গাছপালা ও খািল জিম রেয়েছ। কা ন মৗজায় দাকান, রা া,
মাবাইল টাওয়ার ও বসতবািড় রেয়েছ। ািবত জিমেত মি র, িগজা, করবর ান, হাই ল, কেলজ, মা াসাসহ কান

১



সামািজক িত ান নই। ( মন িতেবদন সং )।

 এমতাব ায়, জন ােথ ও কে র  িবেবচনায় সােপাট  জয়েদব র- দব াম- লতা-মদন র সড়ক (ঢাকা বাইপাস)
িপিপিপ ক  শীষক কে র আওতায় নারায়নগ  জলার পগ  উপেজলাধীন কা ন, আমলাব ও ভ কােবা মৗজায়
১.৭৮০ একর িম বহার ছাড়প  িনেদশ েম দান করা হেলা।
 
সং ি ঃ
১. মন িতেবদন।
২. িরিজওনাল াপ
৩. ািবত জিমর তফিশল
 

৪-৬ -২০ ২১

মাঃ স জ উি ন খান(পিরিচিত-০০৫০৩২), ক  
পিরচালক(অঃ ঃপঃ)
সওজ, সােপাট  জয়েদব র- দব াম- লতা-মদন র 
সড়ক (ঢাকা-বাইপাস) িপিপিপ ক

শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১৩২/১(৬) তািরখ: ২১ জ  ১৪২৮
০৪ ন ২০২১

সদয ়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
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, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প  ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ েরাধসহ)

৪-৬ -২০ ২১

ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 
ানার

২


