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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৭০ তািরখ: 
১৪ মাচ � ২০২১

২৯ ফা�ন ১৪২৭

িবষয়: একেনক কত�ক অ�েমািদত �িম অিধ�হণ ও ইউ�িল� �ানা�র �ক�ঃ সােপাট � �- ঢাকা (ক�চ�র)-িসেলট, তামািবল মহাসড়ক
চার �লেন উ�ীতকরণ এবং উভয় পাে�� �থক সািভ �স �লন িনম �াণ” শীষ �ক �কে�র মহাসড়ক িনম �ােণর িনিমে� অনাপি� প�
�দান �সে�।

��: ১) অ� দ�েরর �ারক নং- ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৫০; তািরখঃ ০৪-০২-২০২১
২) অ� দ�েরর �ারক নং- ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৩১৭; তািরখঃ ০২ িডেস�র, ২০২০
৩) নারায়ণগ� সড়ক িবভােগর �ারক নং- ২৩৬৩; তািরখঃ ০৩-১১-২০২০

উপ� �� িবষয় ও �ে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, একেনক কত�ক অ�েমািদত ঢাকা (ক�চ�র)-িসেলট, তামািবল মহাসড়ক চার �লেন উ�ীতকরণ
এবং উভয় পাে�� �থক সািভ �স �লন িনম �াণ” শীষ �ক �কে�র (ক�চ�র হইেত �দয়াৈব) মহাসড়ক িনম �ােণর জ� নারায়নগ� �জলার �সানারগ�ও
উপেজলাধীন ১� (ক�চ�র), �পগ� উপেজলাধীণ ১১ � (তারাব, িদিঘবরাব, খা�ন, বরপা, কণ �েগাপ, আিড়য়াব, �লতা, �গালাকা�াইল, আমলাব,
আ�িরয়া, মাহনা, �কশরাব) আড়াইহাজার উপেজলাধীণ ৬ � (পা�া, ��রা, প�চ�খী, বড় �নায়াগ�ও, �দয়ৈব, সাতগ�ও) �মৗজার �মাট ১৫.৬৫৫
একর অনাপি� �দােনর জ� নগর উ�য়ন অিধদ�রেক অ�েরাধ করা হয়।

 ��ািবত জিম রাজউক �নীত Detailed Area Plan (DAP) এ Rural Settlement Zone, Agricultural Zone,
Non Conforming Use, Mixed Use Zone (Residential-Commercial, General Industrial),
Waterbody, Proposed Road Network এর অ�� �� যা ��ািবত মহাসড়ক যা এিশয়ান High Way এর অংশ ( রাজউক
ক��ক ��রীত অনাপি�প� সং��)।  

  সাইট পিরদশ �ন িরেপাট � �মাতােবক ��ািবত জিম নারায়ণগ� �জলার �পগ� উপেজলাধীন   বরােবা বাস ��া�   িদিঘ বরাব �মৗজা হেত
(�চইেনজ-২৫০০) �� হেয় আড়াইহাজার  উপেজলাধীন  �দয়াৈব  �মৗজা (�চইেনজ-২৩০০০) পয �� । ��ািবত জিমর �মৗজা �িলর মে� �বশীর ভাগ
জিম নাল ও খামা ��ণী �িম যার �বশীর ভাগ জিমেত বত�মােন �ায় ২-৩ �ট ময়লা�� ময়লা�� পািন িব�মান । এছাড়া িক� জিম পিতত জিম,
িভটা, �ডাবা, ��র, রা�া ইত�ািদ বেল দাগ�চীেত উে�খ রেয়েছ। । ��ািবত জিমর ৬� �মৗজায় (�গালাকা�াইল -আর এস দাগ নং ৩৩/৯২৮,
মাহনা -আর এস দাগ নং ৮৫, �কশরাব- আর এস দাগ নং ১৪১৬, ১৪৩১, প�চ�িখ  -আর এস দাগ নং ১৬১৩, ৫০২২, বড় নওগ �াও -আর এস দাগ নং
১২৩৭, �দয়াৈব -আর এস দাগ নং ৩৮৯) ৮� দােগ মামলা চলমান রেয়েছ যার জিমর পিরমান  �মাট ২.৬৫০০ একর �িমর মে� ��ািবত  �মাট
০.১৮০১ একর জিম (মামলা সং�া� ত� সং��)।  ��ািবত জিমর  মে� গাউিছয়া মােক�ট এর িসিড়র  িক� অংশ, হাজী �লহাস �ইয়া শিপং
কমে�� পাকা ভবন এর আংিশক, এইচ এস িফিলং ��শন এর আংিশক, ৫তলা িবিশ� ইমাম �াজা ভবন এর  আংিশক �িত�� হেব। এছাড়াও
�সিম পাকা, একতলা, �ইতলা, িতনতলা িবিশ� পাকা ভবন এর িক� জায়গা, �নেসড �দাকানপাট, বসতবািড় ও পিরত�া� মসিজদ এর আংিশক
জিম, আ�িরয়া �মৗজায় নারায়ণগ� প�ী িব��ৎ সিমিত-২ এর আংিশক, মাহনা �মৗজায় নারায়ণগ� প�ী িব��ৎ সিমিত স�লন �ক� ও আবািদ
�িষ জিম রেয়েছ (�মন �িতেবদন সং��)।

 ��ািবত জিমেত জাতীয় জীবেনর ����ন � �াথ � িবেবচনায় সড়ক ও জনপেথর তফিশল িবেবচনায় রাজউক ক��ক অনাপি� �দান করা হেয়েছ।
উে�� �য, Town Improvement Act, 1953 এর75(1) ধারা অ�যায়ী “Permission for use of land
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Contrary to the Master Plan” এর ��ে� রাজউেকর �চয়ার�ানেক �মতা �দওয়া আেছ।

 এমতাব�ায়, জন�ােথ � ও �কে�র ��� িবেবচনায় �দ� মামলা সং�া� িবষয় স�হ চািহত� সং�া হেত কায ��ম �হণ করা হেব এবং মামলা
িবষেয় নগর উ�য়ন অিধদ�েরর �কান দায়ব�তা �নই িবেবচনায় একেনক কত�ক অ�েমািদত ঢাকা (ক�চ�র)-িসেলট, তামািবল মহাসড়ক চার �লেন
উ�ীতকরণ এবং উভয় পাে�� �থক সািভ �স �লন িনম �াণ” শীষ �ক �কে�র চািহত� �মাট ১৫.৬৫৫ একর �িম �বহার ছাড়প�  িনেদ �শ�েম �দান
করা হেলা।
সং�ি�ঃ
 ১. �মন �িতেবদন
 ২. চািহত� �িমর তফিশল
 ৩. রাজউক ক��ক ��রীত অনাপি�প�
 ৪. মামলা সং�া� ত�
 ৫. িরিজওনাল �াপ

১৪-৩-২০২১

�মাহা�দ জিহ�ল ইসলাম 
িনব �াহী �েকৗশলী, নারায়ণগ� সড়ক িবভাগ, িশমরাইল, নারায়ণগ�।

শরীফ �মাহা�দ তাির��ামান
িসিনয়র ��ানার

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৭০/১(৭) তািরখ: ২৯ ফা�ন ১৪২৭

১৪ মাচ � ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��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)
৭) �শাসিনক কম �কত�া, �শাসন শাখা, নগর উ�য়ন অিধদ�র

১৪-৩-২০২১

�ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 
��ানার


