
6/29/22, 1:45 PM ডাক (৮৮২) | অিফস ব�ব�াপনা

https://udd.nothi.gov.bd 1/3

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয় 
 নগর উ�য়ন অিধদ�র 

 
আরবান �ািনং 

www.udd.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.৫১ তািরখ: 

২৬ �ম ২০২২

১২ �জ�� ১৪২৯

িবষয়: রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর ‘‘রাজশাহী মহানগরীর সমি�ত নগর অবকাঠােমা উ�য়ন’’ শীষ �ক �কে�র রাজশাহী িস�

কেপ �ােরশেনর হড়�াম বাজার িনম �াণােথ � �িম অিধ�হেণর অনাপি�প� �দান �সে�
��: ১. রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর �ারকঃ ৪৬.১২.০০০০.০০৬.১৪.২২৫.২০২০.২৫৮

 
তািরখঃ ০৬/০২/২০২২

উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর ‘‘রাজশাহী মহানগরীর সমি�ত নগর অবকাঠােমা উ�য়ন’’ শীষ �ক �কে�র
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর হড়�াম বাজার িনম �াণােথ � �মাট ২.০৫৬৭ একর �িম অিধ�হেণর অনাপি�পে�র জ� আেবদন কেরেছন।

��ািবত সংেশািধত �িমর তফিসল িন��পঃ

�জলাঃ রাজশাহী, থানাঃ পবা, �মৗজাঃ হড়�াম, �জএল নং-৫১
�িমক
নং

আরএস দাগ নং আরএস খিতয়ান নং ��ণী অিধ�হেণর
জ� �মাট পিরমা
ন (একর)

০১ ৪১৪০, ৪১৫৫, ৪১৫৬, ৪১৫২, ৪১৫৮, ৪১৫৯  ১০২৯, ১৩, ১০, ৭৩৬, ৭৩৮ বাড়ী ২.০৫৬৭
০২ ৪২৪৪, ৪১৬০, ৪২৪৫, ৪১৬৩, ৪২২৭, ৪২২৮, ৪২৬১,

৪১৫৭
৪৯৭, ৯০, ২৮৯, ৪ িভটা, নালা 

০৩ ৪১৬৪, ৪১৬৫, ৪১৬৬, ৪১৬৮, ৪১৬৯, ৪১৭০, ৪১৭১,
৪১৭২, ৪১৭৩, ৪১৭৪, ৪১৭৬ 

৯৫১, ৭৪, ১২, ৯২৬, ৯৮৮, ৯২০/১, ১৪,
৫৪৭, ১৫৭, ১১৬, ৬৪০

�দাকান

০৪  ৪১৪১, ৪১৬৭ ৬৯৬, ৯৫৬/১ িমল
০৫ ৪১৪২, ৪১৫৪  ৬৩৩, ৬৩৩ মা�য়াল
০৬ ৪১৬২ ৭৩৮ ��র
০৭ ৪১৪৩ ৬৩৩ আম বাগান

 
সরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদেন �দখা যায় �য, ��ািবত সাইেট �বশ িক� আবািসক ভবন, �দাকানপাট এবং িক� �ান উ�ু� রেয়েছ। সাইট

সংল� উ�ের হড়�াম িশব মি�র ও আবািসক এলাকা িব�মান। দি�েণ ও �েব � �কাট � হেত “কািশয়াডা�া �মাড় পয �� রা�া” এবং পি�চেম

আবািসক িব�মান। সাইেটর অ�ের দি�েণ ��ািবত ব�ব� হাইেটক পােক�র জ� িনধ �ািরত �ান এবং সাইট হেত দি�ণ িদেক “�কাট � হেত

�লন�র রা�া” িব�মান। সাইেটর অ�ের উ�র �ব � িদেক হড়�াম িনউমােক�ট অবি�ত। Metropolitan Development Plan RMDP
(2004-2024) �ত, ��ািবত �িমর িব�মান �িম �বহার িহেসেব Business and Mercantile, Industrial and Storage,
Mixed Use, Residential Homesteads Road এবং Water Body ও ��ািবত �িম �বহার িহেসেব Existing Road,
Industrial and Storage, Mixed Use, Residential/ Homestead এবং Water Body িহেসেব  উে�খ রেয়েছ।  

এমতাব�ায়, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর ‘‘রাজশাহী মহানগরীর সমি�ত নগর অবকাঠােমা উ�য়ন’’ শীষ �ক �কে�র রাজশাহী িস�

কেপ �ােরশেনর হড়�াম বাজার িনম �াণােথ � ��ািবত দােগ সরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন এবং রাজশাহী উ�য়ন ক��পে�র মতামেতর িভি�েত

িন�িলিখত শত� সােপে� �মাট ২.০৫৬৭ একর �িম অিধ�হেণর  জ� িনেদ �শ�েম নগর উ�য়ন অিধদ�েরর অনাপি� প� �দান করা হেলা।   

শত�াবলী

১। �ত�াশী সং�ােক �িম অিধ�হেণর ��ে� �েযাজ� সকল আইন/িবিধমালা/নীিতমালা যথাযথভােব অ�সরণ করেত হেব
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২। উ� সাইট সংল� রা�ায় �কান অব�ােতই �যন যানজট �ি� না হয় �স িবষেয় �ত�াশী সং�ােক �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।

৩। ��ািবত সাইট সংল� সড়েক বাজােরর জ� প� পিরবহণকারী যানবাহন এবং অ�া� যানবাহেনর িনরাপদ ও িনিব �� �যাগােযাগ �ব��া

িনি�ত কর�ণর লে�� �ত�াশী সং�ােক সংি�� �িত�ােনর সহেযািগতায় পা��বত� এলাকার জ� Traffic Management Plan
�ণয়ন করেত হেব এবং তা চলমান Rajshahi Metropolitan Development Plan এর সােথ সােথ সম�য় করেত হেব।

৪। পিরেবশ �র�া এবং �া��গত �িঁক এড়ােনার লে�� বাজাের উৎপ� যাবতীয় বজ�� �িতিদন এক� িনিদ �� সমেয় সং�হ কের তা িনধ �ািরত

ডা�িবন (Dumping Station) �ানা�র করতঃ যথাযথ বজ�� �ব�াপনা িনি�ত করেত হেব।

৫। বাজােরর কায ��ম চলাকালীন সমেয় এর পাশ �বত� এলাকায় িব�মান সামািজক �িত�ান স�েহর (সকল িশ�া �িত�ান, মসিজদ, খানকাহ,
মি�র, িগজ�া ইত�ািদ) কায ��েম �কান �প িব� �ি� না হয় �স �াপাের যথাযথ �ব�া �হণ করেত হেব।

৬। বাজােরর আভ��রীণ পািন িন�াশন িনি�ত করেণর লে�� সংি�� সাইেটর জ� িবেশষ  ��েনজ �ব�াপনা/পিরক�না �ণয়ন কের তা

রাজশাহী উ�য়ন ক��পে�র চলমান Rajshahi Metropolitan Development Plan এর সােথ সম�য় সাধন কের �ষম

পািন �বাহ/িন�াশন িনি�ত করেত হেব যােত পা��বত� এলাকাস�েহ �কান�প জলাব�তার �ি� না হয়।
৭। ��ািবত সাইেট িব�মান বা সংল� �কান জলাধার (Water Body) িবন� বা ভরাট না কের উহা সংর�ণ করেত হেব  

 
 

উে�� �য, এই অনাপি� রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর ‘‘রাজশাহী মহানগরীর সমি�ত নগর অবকাঠােমা উ�য়ন’’ শীষ �ক �কে�র রাজশাহী িস�

কেপ �ােরশেনর হড়�াম বাজার িনম �াণােথ � ��াি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।

সং�ি�:
 

    ০১. পিরদশ �ন �িতেবদন
     ০২. ��ািবত �িমর সাইট ��ান

 
    ০৩. RMDP অ�যায়ী �ক� এলাকার িব�মান �িম �বহার �াপ

    ০৪. RMDP অ�যায়ী �ক� এলাকার ��ািবত �িম �বহার �াপ
 

    ০৫. ��ািবত এলাকার Google Map
     ০৬. রাজশাহী উ�য়ন ক��পে�র অনাপি�প�

২৬-৫-২০২২

এ.িব.এম. শরীফ উি�ন, �ধান িনব �াহী কম �কত�া, রাজশাহী িস� 

কেপ �ােরশন 

�ত� িবভাগ, নগর ভবন, রাজশাহী 

�মা: মাহ�দ �হােসন

িসিনয়র ��ানার

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.৫১/১(৫) তািরখ: ১২ �জ�� ১৪২৯

২৬ �ম ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) পিরচালক (চলিত দািয়�), পিরচালক এর দ�র, নগর উ�য়ন অিধদ�র

২) উপ-পিরচালক (অিতির� দািয়�), উপ-পিরচালক এর দ�র(�ভৗত পিরক�ণা), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

৩) িসিনয়র ��ানার, আরবান �ািনং, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 ৪) ��ানার, আরবান �ািনং, নগর উ�য়ন অিধদ�র

 
৫) ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ�েরাধসহ) )
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২৬-৫-২০২২

�মাহিসনাত নাসিরন 
 

��ানার


