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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩৩.০০৬.১৭.৬৯ তািরখ: 
২৩ �ন ২০২২

৯ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: ঢাকা �াস �ানিজট �ডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৫): নদ �ান �ট এর �হমােয়ত�র হেত বিলয়ার�র পয�� উড়াল অংশ িনম �ােণর

জ� ঢাকা �জলার সাভার উপেজলার িবলামািলয়া �মৗজায় ১.৪৬৬৯ একর, চা�িলয়া �মৗজায় ১.০২৮১ একর, কাি� বিলয়ার�র

�মৗজায় ১.৬৪৫৬ একর ও িডেপার ��ইেনজ লাইন িনম �ােণর জ� �কা�া �মৗজায় ১.১০৯১ একর অথ �াৎ �মাট ৫.২৪৯৭ একর জিম
অিধ�হেণর অনাপি� �দান �সে�।

��: �ারক নং-৩৫.০৫.০০০০.৫৫৭.৫৭.০০১.২২-১৮তািরখঃ ১৭/০৩/২০২২ ি�.

উপিরউ� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত, ঢাকা �াস �ানিজট �ডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৫): নদ �ান �ট এর �হমােয়ত�র হেত বিলয়ার�র পয��
উড়াল অংশ িনম �ােণর জ� ঢাকা �জলার সাভার উপেজলার িবলামািলয়া �মৗজায় ১.৪৬৬৯ একর, চা�িলয়া �মৗজায় ১.০২৮১ একর, কাি�

বিলয়ার�র �মৗজায় ১.৬৪৫৬ একর ও িডেপার ��ইেনজ লাইন িনম �ােণর জ� �কা�া �মৗজায় ১.১০৯১ একর অথ �াৎ �মাট ৫.২৪৯৭ একর জিম

অিধ�হেণর অনাপি�পে�র জ� আেবদন কেরেছ। ��ািবত এলাকার িব�ািরত �মৗজা তফিসল  (

(1608/potrojariAttachmentRef/9301/0/3383)��ািবত �ােনর �মৗজা তফিসল
(4394/potrojariAttachmentRef/13460/0/3383), ১১ ��া) সং�� করা হেয়েছ (সং�ি�ঃ ১)। 

 
�জলা থানা �মৗজার নাম �জ.এল নং ��ািবত জিমর 

পিরমান (একর)
   ঢাকা    সাভার িবলামািলয়া  ২৩২  ১.৪৬৬৯ 
   ঢাকা    সাভার চা�িলয়া  ১৮৭   ১.০২৮১ 

ঢাকা       সাভার   কাি� বিলয়ার�র  ১৮৬ ১.৬৪৫৬ 
ঢাকা       সাভার   �কা�া  ১৭১ ১.১০৯১

 �মৗজায় সব �েমাট ৫.২৪৯৭ 

  

তদে�ি�েত, উ� এলাকার �ত�ািশ  সং�া ক��ক সরবরাহ�ত িবলামািলয়া �মৗজার আর এস নকশা ও চা�িলয়া �মৗজা, কাি� বিলয়ার�র
�মৗজা, �কা�া �মৗজা স�েহর িবআরএস নকশা ও দাগ�চী অ�যায়ী সেরজিমেন পিরদশ �ন এবং রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র ক��ক �দ�

অনাপি�পে� উে�িখত শত� এবং িন� িলিখত শত� সােপে�  ঢাকা �াস �ানিজট �ডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৫): নদ �ান �ট এর �হমােয়ত�র

হেত বিলয়ার�র পয�� উড়াল অংশ িনম �ােণর জ� ঢাকা �জলার সাভার উপেজলার িবলামািলয়া �মৗজায় ১.৪৬৬৯ একর, চা�িলয়া �মৗজায়

১.০২৮১ একর, কাি� বিলয়ার�র �মৗজায় ১.৬৪৫৬ একর ও িডেপার ��ইেনজ লাইন িনম �ােণর জ� �কা�া �মৗজায় ১.১০৯১ একর অথ �াৎ �মাট
৫.২৪৯৭ একর জিম অিধ�হেণর নগর উ�য়ন অিধদ�েরর অনাপি�প� িনেদ �শ�েম  �দান করা হেলা। 

রাজধানী উ�য়ন ক�প� ক��ক সরকারী �েয়াজেন এবং জন�ােথ � “িডেটই� এিরয়া ��ান (২০১০-১৫) ��ািবত Flood Flow Zone ও

Water Body এর ধরন ও কায �কািরতা সংর�ণ শেত�” অনাপি� �দান করা হেয়েছ (�ারক নং-
২৫.৩৯.০০০০.০৩০.৩৬.০০১.২০২১-৭৮৫, তািরখ-২৬/৫/২০২২ ইং)। উে�� �য, Town Improvement Act, 1953 এর

75(1) ধারা অ�যায়ী “Permission for use of land Contrary to The Master Plan” এর ��ে� রাজউক

�চয়ার�ানেক �মতা �দয়া আেছ।     

শত�াবলী

(১) �ত�াশী সং�ােক �িম অিধ�হেণর ��ে� �েযাজ� সকল আইন, িবিধ ও নীিতমালা যথাযথভােব অ�সরণ করেত হেব;

https://udd.nothi.gov.bd/1608/potrojariAttachmentRef/9301/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/4394/potrojariAttachmentRef/13460/0/3383


6/29/22, 1:36 PM ডাক (৮৮২) | অিফস ব�ব�াপনা

https://udd.nothi.gov.bd 2/2

(২) "Town Improvement Act, 1953" এ �দ� �মতা বেল �চয়ার�ান, রাজউক ক��ক DAP অ�েমািদত �িম �বহার

পিরবত�ন কের �গেজট করেত হেব।

(৩) ��ািবত সাইেটর রাজধানী উ�য়ন ক�প� ক��ক �ণীত Detailed Area Plan (DAP) এ িচি�ত Flood Flow Zone
ও Water Body িবন� বা ভরাট না কের উহা সংর�ণ করেত হেব;     

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

(৫) রাজধানী উ�য়ন ক��প� এবং পিরেবশ অিধদ�র ক��ক �দ� সকল শত�স�হ অ�সরন করেত হেব।    

উে�� �য, এই অনাপি� ঢাকা �াস �ানিজট �ডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৫) 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�ি�:

 
০১. ��ািবত �ােনর �মৗজা তফিসল।
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০৩. ��ািবত এলাকার Google Map।
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