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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.১২০ তািরখ: 
 

১৩ িডেস�র ২০২১

২৮ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: নারায়ণগ� �জলার ফ��া মেডল থানাধীন ইসদাইর �মৗজায় িসআইিড, নারায়নগ� এর অিফস ভবন িনম �ােণর জ� ০.৭৫ (��

দশিমক সাত প�চ) একর �ি� মািলকানাধীন �িম �ায়ী অিধ�হেণর িনিমে� অনাপি� প� �দান �সংেগ।

��: িসআইিড (নারায়নগ� �জলা)/২০৬৩, ১৫ নেভ�র ২০২১ ি��া�

নারায়নগ� �জলার ফ��া মেডল থানাধীন ইসদাইর �মৗজায় িসআইিড, নারায়নগ� এর অিফস ভবন িনম �ােনর জ� ০.৭৫ (�� দশিমক সাত প�চ)
একর �াি� মািলকানাধীন �িম �ায়ী অিধ�হেনর িনিমে� অনাপি� পে�র জ� আেবদন করা হয়।

�জলা থানা
�মৗজারনাম�জ. এল. নং ৩৫দােগ �মাট জিমর পিরমান (শতাংশ)��ািবত জিমর পিরমান (শতাংশ)

আর. এস. দাগ

নারায়নগ�ফ��া 
ইসদাইর ৫৪ ২২ ১৯

৫৫ ৫৩ ২৭
৫৬ ৬৫ ২৯

�মাট ১৪০ শতাংশ ৭৫ শতাংশ বা ০.৭৫ একর

ত�ে�ি�েত, উ� এলাকা সেরজিমেন পিরদশ �ন করা হেয়েছ। পিরদশ �ন �িতেবদন অ�যায়ী, ��ািবত জিমেত বত�মােন �কান �াপনা নাই ও নী�
নাল জিম, যা �ায় ৩ �ট গভীর পািনেত িনমি�ত আগাছা�� জিম, তেব ��ািবত জিমর উ�র ও পি�ম সীমানা সংল� উ�র-দি�ণ ও �ব �-

পি�ম অিভ�খী �ায় ১০ �ট চওড়া �সিমপাকা �ই� রা�া, িব��ৎ লাইন, অ�খানা আেছ (সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন, সং�ি�-০১, �গল

�াপ, সং�ি�-০২)। রাজউেকর Detailed Area Plan (DAP) পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ��ািবত জিমর �িম �বহার Urban

Residential Zone িহেসেব িচি�ত রেয়েছ (সং�ি�-০৩)। রাজধানী উ�য়ন ক��প� ক��ক সরকারী �েয়াজেন এবং জন�ােথ � অনাপি�
�দান করা হেয়েছ (�ারক নং-২৫.৩৯.০০০০.০৩০.৩৬.০২৩.১৯.৮৫৬ তািরখ: ০৭/১১/২০২১ ইং, সং�ি�-০৪)।

এমতব�ায়,  নারায়নগ� �জলার ফ��া মেডল থানাধীন ইসদাইর �মৗজায় িসআইিড,  নারায়নগ� এর অিফস ভবন িনম �ােনর জ� ০.৭৫

(�� দশিমক সাত প�চ) একর �ি� মািলকানাধীন  �-স�ি� িসআইিড, নারায়নগ� এর অিফস ভবন িনম �ােনর জ� �শাসিনক অ�েমাদন থাকায়

সরকাির �েয়াজন ও জন�ােথ � িন�িলিখত শত� সােপে� িনেদ �শ�েম অ� অিধদ�েরর অনাপি� প� �দান করা হেলা।

০১। রাজউক ক��ক �দ� অনাপি� প� অ�সরন করেত হেব।

০২। Solar Panel, Rain Water Harvesting এর �ব�া রাখেত হেব।

০৩। ��ািবত �াপনা িনম �ান হেল উ� এলাকায় জলাব�তা িনরসেনর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব। 
০৪। িনজ� Access Road �তরী করেত হেব।

 

উে�� �য, এই অনাপি� প� �ত�াশী সং�া ক��ক ��ািবত জিম অিধ�হেণর জ� নগর উ�য়ন অিধদ�েরর �িম �বহােরর অনাপি� �তীত 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।
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 সং�ি�ঃ

 ১। সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন।
 ২। ��ািবত এলাকার Google Map।

 ৩। DAP এ ��ািবত �িম �বহােরর উপর ��ািবত এলাকা িচি�ত �াপ।

 ৪। রাজউক এর অনাপি� প�

 ৫। �কে�র �ান িচি�ত �ব �ক �মৗজা �াপ

১৩-১২-২০২১

�মাঃ �দেলায়ার �হােসন, িবিপএম, িপিপএম (বার) , িবেশষ �িলশ 
�পােরর কায �ালয়, ি�িমনাল ইনিভি�েগশন িডপাট �েম� (CID) 

নারায়নগ� �জলা

উদয় শংকর দাস

িসিনয়র ��ানার

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.১২০/১(৭) তািরখ: 
 

২৮ অ�হায়ণ ১৪২৮

১৩ িডেস�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) পিরচালক (চলিত দািয়�), 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-২, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

৪) সহকারী �েকৗশলী, সহকারী �েকৗশলী(সােভ �), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 ৫) ��ানার, থানা �স�ার �ািনং-২, নগর উ�য়ন অিধদ�র

 
৬) ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র (প�� দ�েরর ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ�েরাধসহ)

৭) �শাসিনক কম �কত�া, �শাসন শাখা, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

১৩-১২-২০২১
জািকয়া �লতানা 

 
��ানার


