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ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১৮৩ তািরখ: 
০২ আগ  ২০২১

১৮ াবণ ১৪২৮

িবষয:় ““ ি তীয়ি তীয়   নগরনগর   অ লঅ ল  উ য়নউ য়ন   কক ” ” এরএর   আওতায়আওতায়  ব াব া   নদীরনদীর   উপরউপর  Kanchan GC- Kanchan GC-
Somakhali bazar-Chanpara RHD Rd. (Road ID No.Somakhali bazar-Chanpara RHD Rd. (Road ID No.
367682003) 367682003) স রস র   এে াচএে াচ  এরএর   জজ   নার ায়ণগনার ায়ণগ   জলারজলার   পগপগ   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   ব রব র
মৗজ ায়মৗজ ায়   মাটমাট   ০.৬ ৬০.৬ ৬   একরএকর   িমিম   অিধ হ েনরঅিধ হ েনর   জজ   অনাপি পঅনাপি প   দানদান   সেসে ।।

: ১) িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, নারায়ণগ  হেত রীত পে র ারক নং◌ঃ
৪৬.০২.৬৭০০.৯১৩.১৮.০০২.২০.১৫৬৭, তািরখঃ ১৪-০৬-২০২১ইং 
২) অ  দ েরর ারক নং- ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১৪৮, তািরখঃ ১২ ন ২০২১ ইং
৩) অ  দ েরর ারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১০৫, ২৫ মাচ ২০২১ ইং
৪) িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, চানমারী, নারায়ণগ  হেত রীত পে র ারক নং◌ঃ
৪৬.০২.৬৭০০.৯১৩.১৮.০০২.২০.৩৩৭৬, তািরখঃ ২৬-১১-২০২০ ইং 
৫) অ  দ েরর ারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.২৮১, ২০ অে াবর ২০২০
৬) িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, চানমারী, নারায়ণগ  হেত রীত পে র ারক নং◌ঃ
৪৬.০২.৬৭০০.৯১৩.১৮.০০২.২০.২৮০৩, তািরখঃ ০৭ অে াবর ২০২০

 উপ  িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে  য,  “ি তীয় নগর অ ল উ য়ন ক ” এর আওতায় বা  নদীর উপর
Kanchan GC-Somakhali bazar-Chanpara RHD Rd. (Road ID No.
367682003) স র এে াচ এর জ  নারায়ণগ  জলার পগ  উপেজলাধীন ব র মৗজায় িন িলিখত
তফিশ◌্ল  মাট ০.৬৬ একর িম অিধ হেনর জ  অনাপি প  দােনর জ  নগর উ য়ন অিধদ রেক অ েরাধ করা
হয়। 
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০.৬৬ 
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ািবত জিম নারায়ণগ  জলার পগ  উপেজলাধীন ব র 
মৗজায় ণখালী বাজার সংল  ীেজর পােশ অবি ত। জিমর 

অিধকাংশই ায় ১০ ত পািনেত িনমি ত, যার রকরডীয় ণী 
নাল জিম। জিমর উ ের কা ন  ছানপাড়া নােম পিরিচত পাকা 
রা াসহ আি  ীজ ও দি েন নাল জিম, েব িভ  জিম ও 
পি েম নেশড ঘরসহ নালজিম অবি ত। 

সাইট পিরদশন িরেপাট মাতােবক ািবত জিম নারায়ণগ  জলার পগ  উপেজলার ব র মৗজায় নখািল
১



বাজার সংল  ি েজর পােশ অবি ত। ািবত জিমর পােশ নখািল খাল িব মান, ত াশী সং া ক ক দ  দাগ িচ
অ যায়ী বতমােন অিধ হেণর আওতা  নয়। ািবত জিমর উ ের কা ন  ছানপাড়া নােম পিরিচত পাকা রা াসহ
এক  ীজ, দি েন নাল জিম, েব িভ  জিম যােত অেনক গাছপালা রেয়েছ ানীয় লাকজেনর মেত যা হাউিজং ক
নােম পিরিচত, পি েম নেশড াইংঘরসহ নাল জিম রেয়েছ। এছাড়া ািবত জিমেত মি র, িগজা, করবর ান,
হাই ল, কেলজ, মা াসাসহ কান সামািজক িত ান নই। ( মন িতেবদন সং )।

 এমতাব ায়, জন ােথ ও কে র  িবেবচনায় "ি তীয় নগর অ ল উ য়ন ক ” এর আওতায় বা  নদীর উপর
Kanchan GC- Somakhali bazar- Chanpara RHD Rd. (Road ID No.
367682003) স র এে াচ এর জ  ব র মৗজায় মাট ০.৬৬ একর িম বহার ছাড়প  দান করা হেলা। এ

িম বহার ছাড়প  জিমর মািলকানা ঝােব না এবং এ িবষেয় মামলা হেল তা আেবদনকারী সং ার দািয় ।  

 সং ি ঃ
১। মন িতেবদন
২। িরিজওনাল াপ
৩। চািহত  িমর তফিশল

৭-৮-২০ ২১

মাঃ সিলম সরকার, িনবাহী েকৗশলী
এলিজইিড, চানমারী, নারায়নগ

শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১৮৩/১(৫) তািরখ: ১৮ াবণ ১৪২৮
০২ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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) ানার, থানা স ার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, িনং এ  ড েমে শন সল, নগর উ য়ন অিধদ র (প  ওেয়বসাইেট আপেলাড করার
অ েরাধসহ)

৭-৮-২০ ২১

ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 
ানার

২


