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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.৭৪ তািরখ: 

১৮ এি�ল ২০২২

৫ �বশাখ ১৪২৯

িবষয়: বােনৗজা উ�া স�সারেণর লে�� চ��াম �জলা� পেত�া থানাধীন উ�র পেত�া �মৗজার ২৩.৮৩ একর (কম/�বিশ)

�ি�মািলকানাধীন জিম �নৗবািহনীর অ��েল জিম অিধ�হন �সে�।
��: �ারক নং-২৩.০২.১৫৬৫.৩২০.৪৪.০৫২.২১.১৫০৩ তািরখঃ ১৮/০৮/২০২১ ি�.

উপিরউ� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত,  বাংলােদশ �নৗবািহনী ক��ক বােনৗজা উ�া স�সারেণর লে�� চ��াম �জলা� পেত�া থানাধীন উ�র

পেত�া �মৗজার ২৩.৮৩ একর �ি�মািলকানাধীন অিধ�হেণর অনাপি� পে�র জ� আেবদন কেরেছ। আেবদন�ত জিমর �মৗজািভি�ক
তফিসল িন��পঃ

�িমক নং িবএস খিতয়ান নং িবএস দাগ নং জিমর ��ণী �মাট জিমর পিরমাণ (একর) ��ািবত জিমর পিরমাণ (একর)
১ ৩৯৩ ৩০২৭ (অংশ) নাল ০.৩৯০ ০.৩২৮
২ ৩৯৩ ৩০২৮ (অংশ) নাল ০.৫৩০ ০.৪৬৯
৩ ৩৯৩ ৩০২৯ (অংশ) নাল ০.২৫০ ০.২২৬
৪ ৩৯৩ ৩০৩০ (অংশ) নাল ০.২৮০ ০.২৫৫
৫ ৮৮৬ ৩০৩১ (অংশ) নাল ০.৭৫০ ০.৬৭০
৬ ১৯৭২ ৩০৩২ (অংশ) নাল ১.২১০ ১.০৩৭
৭ ৭৭ ৩০৫৪ (অংশ) নাল ০.৩৭০ ০.৩৫০
৮ ৭৭ ৩০৫৫ (অংশ) নাল ০.৪৭০ ০.৪১৮
৯ ১৯৭২ ৩০৫৬ (অংশ) নাল ০.৬৩০ ০.৫৭৩
১০ ১০৬৬ ৩০৫৭ (অংশ) নাল ২.৮১০ ২.০০০
১১ ১০৬৬ ৩০৫৮ (অংশ) খামারবাড়ী ০.০৭০ ০.০৪০
১২ ১৩৫২ ৩০৫৯ (অংশ) নাল ২.৯৪০ ১.৮৫০
১৩ ৪২৯ ৩০৬০ (অংশ) কা� ০.১৪০ ০.১০৩
১৪ ৪২৯ ৩০৬১ (অংশ) নাল ০.৮১০ ০.৫২৮
১৫ ৬৮১ ৩০৬২ (অংশ) নাল ০.৯৭০ ০.৬৭৪
১৬ ৩৩৯ ৩০৬৩ (অংশ) নাল ১.০২০ ০.৭৩২
১৭ ৯০ ৩০৬৪ (অংশ) নাল ০.২৪০ ০.২০৪
১৮ ৯০ ৩০৬৫ (অংশ) নাল ২.১১০ ১.৩৪২
১৯ ৩১৭ ৩০৬৬ (অংশ) নাল ২.৯১০ ১.৮০৬
২০ ১৮৭০ ৩০৬৭ (অংশ) নাল ১.১১০ ০.৭৪৭
২১ ১২৫১ ৩০৬৮ (অংশ) নাল ১.৪৩০ ১.০৬৭
২২ ১২৪, ২০৪৯ ৩০৬৯ (অংশ) নাল ১.৪৪০ ১.০৯৫
২৩ ৪০৩, ২০৪৯ ৩০৭০ (অংশ) নাল ২.৯১০ ২.০৫৬
২৪ ৪০৩ ৩০৭১ (�ণ �) নাল ১.৮৬০ ১.৮৬০
২৫ ৭৬ ৩০৭২ (�ণ �) নাল ০.০৮০ ০.০৮০
২৬ ৪৪৪ ৩০৭৩ (�ণ �) নাল ০.১২০ ০.১২০
২৭ ১৭১৫ ৩০৭৪ (অংশ) নাল ০.৩৪০ ০.১৫০
২৮ ৫৫৮ ৩০৯৭ (�ণ �) নাল ১.০৪০ ১.০৪০
২৯ ৫৫৮ ৩০৯৮ (�ণ �) খামারবাড়ী ০.১২০ ০.১২০
৩০ ৫৫৮ ৩০৯৯ (�ণ �) নাল ০.১৬০ ০.১৬০
৩১ ৩২০ ৩১০০ (�ণ �) নাল ০.৪৮০ ০.৪৮০
৩২ ৯০ ৩১০১ (�ণ �) নাল ০.৩৫০ ০.৩৫০
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৩৩ ৯০ ৩১০২ (�ণ �) খামারবাড়ী ০.২১০ ০.২১০

৩৪ ৬৫৩
৩০৫৫

 ৪১৭৪ (অংশ)
নাল ০.৪৫০ ০.১৫০

৩৫ ৬৮১ ৪০৯ (�ণ �) নাল ০.২২০ ০.২২০
৩৬ ১১৩৯ ৪১০ (�ণ �) নাল ০.১৫০ ০.১৫০
৩৭ ১৯৪৩ ৪১১ (�ণ �) নাল ০.০৭০ ০.০৭০
৩৮ ১৯৪৩ ৪১৭ (অংশ) নাল ০.৩৭০ ০.১০০

��ািবত �মাট জিমর পিরমাণ = ২৩.৮৩০

ত� ��ি�েত উ� এলাকার সেরজিমেন পিরদশ �েন �দখা যায় �য, ��ািবত জিমর িবএস-৩০২৭ ন�র দােগর অভ��ের ০২� �সিমপাকা বািড়,

িবএস- ৩০২৮ ন�র দােগ ০৩� �সিমপাকা বািড় রেয়েছ। িবএস-৩০৬৯ ন�র দােগর অভ��ের ০১� ৩তলা বািড় ও ০২� �দাতলা বািড় রেয়েছ।
এছাড়া িবএস- ৩০২৯, ৩০৩০, ৩০৩১ ও ৩০৩২ ন�র দােগ �নেসড বািড় এবং বাকী অংেশ খািল জিম িব�মান। ��ািবত জিমর পি�ম পাশ

বরাবর চ��াম িস� আউটার িরং �রাড এবং পািন উ�য়ন �বােড �র �সচ খাল রেয়েছ। ��ািবত জিমেত �কান মসিজদ, মি�র গীজ�া, কবর�ান,

�ল কেলজ, মা�াসাসহ �কান ধম�য় ও সামািজক �িত�ান নাই। (পিরদশ �ন �িতেবদন, সং�ি�-০১; Google Map,  সং�ি�-০২)। 

Detail Area Plan for Chittagong Metropolitan Master Plan অ�যায়ী জিম�র ��ািবত �বহার

Residential Zone, No Development Zone ও Environment Protection/Enhancement

(DAP �াপ, সং�ি�-০৩)। চ��াম উ�য়ন ক��প� (চউক) ক��ক ��ািবত জিম অিধ�হেন অনাপি� �দান করা হেয়েছ (�ারক নং-

�িপ-৩/�ঃ�ঃ- ২৩১/২০২০-২১/৩২৪৭ (চউক এর অনাপি� প�, সং�ি�-০৪)। এছাড়া পিরেবশ অিধদ�র ক��ক অনাপি� প� �দান করা
হেয়েছ (সং�ি� -০৫)। উে�� �য, চ��াম উ�য়ন ক��প� আইন, ২০১৮ এর ১৪(২) ধারা অ�যায়ী মহাপিরক�নার পিরপি� �িম �বহােরর

অ�মিত �দােনর ��ে� চউক �চয়ার�ানেক �মতা �দয়া আেছ। 

এমতাব�ায়, জন�ােথ � বাংলােদশ �নৗবািহনী ক��ক বােনৗজা উ�া স�সারেণর লে�� চ��াম �জলা� পেত�া থানাধীন উ�র পেত�া �মৗজার
��ািবত দােগ সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন এবং িন�িলিখত শত� সােপে� ��ািবত ২৩.৮৩ একর জিম অিধ�হেন ি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, িবিধ ও নীিতমালা যথাযথভােব অ�সরণ করেত হেব;

 
(২) "চ��াম উ�য়ন ক��প� আইন, ২০১৮" এর �দ� �মতা বেল �চয়ার�ান, চউক ক��ক DAP অ�েমািদত �িম �বহার পিরবত�ন কের

�গেজট করেত হেব;
 

(৩) চ��াম িস� আউটার িরং �রাড এর এলাইনেম� এবং িরং �রােডর সমা�রােলর খাল �থেক �েয়াজনীয় �র� বজায় রাখার �ব�া �হণ
করেত হেব।  

 
(৪) উ� এলাকার পািনর �বােহ �কানভােবই �যন বাধা �ি� না হয় তার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।

(৫) স�� উপ�লীয় এলাকার জীবৈবিচ�� �যন �কানভােবই �িত�� না হয় �সজ� �েয়াজনীয় �ব�া �হন করেত হেব।
 

(৬) ��ািবত জিমর �ব � পােশর সােথ িরং �রাড পয �� জনসাধারেনর  �াভািবক চলাচল �কানভােবই বাধা�� করা যােব না।
 (৭) ��ািবত জিমর চারপােশ জনসাধারেনর �াভািবক চলাচেলর �ব�া িনি�ত করেত হেব।

 
(৮) চ��াম উ�য়ন ক��প� এর Landuse Plan িব.এস �মৗজার উপের ��ত�ত িবধায় এই অনাপি� পে� �িম �বহারজিনত

জ�লতায় িব.এস �াপই িবেবচ� হেব।
 

(৯) চ��াম উ�য়ন ক��প� এবং পিরেবশ অিধদ�র ক��ক �দ� শত�াবলী যথাযথভােব অ�সরন করেত হেব।
  

উে�� �য, এই অনাপি� �নৗবািহনী ক��ক ��াি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�ি�:
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০১. সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন

০২. ��ািবত এলাকার Google Map

০৩. Detail Area Plan for Chittagong Metropolitan Master Plan অ�যায়ী জিম�র ��ািবত �বহার।
০৪. চ��াম উ�য়ন ক��প� (চউক) ক��ক �দ� অনাপি� প�।

০৫. পিরেবশ অিধদ�র এর অনাপি� প�।  

১৮-৪-২০২২

ক�াে�ন িবএন, অিধনায়ক ও পষ �দ সভাপিত, বােনৗজা উ�া, 

পেত�া, চ��াম

আহেমদ আখতা��ামান

িসিনয়র ��ানার

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.৭৪/১(৭) তািরখ: ৫ �বশাখ ১৪২৯

১৮ এি�ল ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

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

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

 ৩) উপ-পিরচালক (অিতির� দািয়�), উপ-পিরচালক এর দ�র(গেবষণা ও সম�য়), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

৪) সহকারী �েকৗশলী, সহকারী �েকৗশলী(সােভ �), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

৫) সহকারী ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

৬) ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 ৭) �শাসিনক কম �কত�া, �শাসন শাখা, নগর উ�য়ন অিধদ�র

 

১৮-৪-২০২২

�মাঃ সাই�র রহমান 
 

��ানার


