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২৪ জ  ১৪২৭

িবষয়: িপিজিসিবিপিজিসিব  “ব রব র  ১৩২১৩২//৩৩৩৩  কিভকিভ  িজআইএসিজআইএস  ীডীড  উপেকউপেক ”  িনমােণরিনমােণর  জজ   নারায়নগনারায়নগ
জলারজলার  ব রব র  উপেজলাধীনউপেজলাধীন  িশয়ারািশয়ারা  ওও  সােত াসােত া  মৗজায়মৗজায়  ১.০১৬২১.০১৬২  একরএকর ( (একএক  একরএকর  একএক

শতাংশশতাংশ  বাষিবাষি   অয়ুতাংশঅয়ুতাংশ) ) ভিূমভিূম  অিধ হেণরঅিধ হেণর  লেলে   অনাপিঅনাপি   দানদান  সেসে ।।
সূ : ১. অ  দ েরর ারক নং◌ঃ ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১২৩; তািরখঃ ২১ মাচ ২০২০

২. িপিজিসিব হেত রীত পে র ারক নং◌ঃ ২৭.২১.২৬০৪.৪২৭.১৪.০৩৩.২০.৩২৭;
তািরখঃ ১০/০৩/২০২০ ইং
৩. িপিজিসিব হেত রীত পে র ারক নং◌ঃ ২৭.২১.২৬০৪.৪২৭.১৪.০৩৩.২০.৩০১;
তািরখঃ ০১/০৩/২০২০ ইং
৪. অ  দ েরর ারক নং◌ঃ ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৩০৮; তািরখঃ ১৩ নেভ র
২০১৮
৫. অ  দ েরর ারক নং◌ঃ ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.২৫৫; তািরখঃ ০৭ সে র
২০১৮
৬. িপিজিসিব হেত রীত পে র ারক নং◌ঃ ২৭.২১.২৬০৪.৪২৭.২২.০১.১৮.৮৯৯; তািরখঃ
০৫/০৭/২০১৮ ইং
৭. অ  দ েরর ারক নং◌ঃ ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৫৬; তািরখঃ ০৫ মাচ ২০১৮
৮. িপিজিসিব হেত রীত পে র ারক নং◌ঃ িপিজিসিব/িপিড
( ঃ েকৗঃ)/িজটুিজ/২০১৮/৪৮১; তািরখঃ ২৪/০১/২০১৮ ইং

যথািবহীত স ানপূবক উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত জানােনা যাে  য, ধান েকৗশলী ও ক
পিরচালক, পাওয়ার ীড নটওয়াক ংেদিনং েজ , িপিজিসিব কতকৃ িপিজিসিব “ব র ১৩২/৩৩ কিভ
িজআইএস ীড উপেক ” িনমােণর জ  নারায়নগ  জলার ব র উপেজলাধীন িশয়ারা ও সােত া মৗজায়
১.০১৬২ (এক দশিমক শূ  এক ছয় ই) ভূিম অিধ হেণর আেবদন করা হয় । 

রাজউক হেত নীত ড াপ এর তথ  অ সাের ািবত জিমিট Agriculture Zone এর Restricted Landuse
এর অ গত । সাইট পিরদশন িরেপাট মাতােবক ািবত জায়গািট চ াম ট ু মদনপুর যাওয়ার রা া থেক
অথ াৎ নবীগ  চৗরা া থেক পূব িদেক নবীগ  ট ুকাইয়ারেটক রােডর দি ন পাে  অবি ত। ািবত জিমেত
বতমােন কান হাপনা নাই , রকড অ যায়ী জিমর নী িনচ ুও আবাদী জিম । ািবত জিমর উ র পাে  ২০
ফুট চওড়া পাকা রা া ও রা ার ই পােশ ব িতক লাইন রেয়েছ। ািবত জিমর দি ন পাে  িনচ ুআবাদী জিম
ও আবািসক বসতবাড়ী রেয়েছ । ািবত জিমর পি ম পাে  খাল, খােলর উপর ীজ ও ায় ১২ ফুট চওড়া
পাকা রা া, রা া সংল  সিমপাকা িটনেসট ঘর, মিুদ দাকান, আবািসক বসত বািড় রেয়েছ। ািবত জিমর পূব
পাে  িনচ ুআবািদ জিম, ায় ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রা া, রা ার পােশ সিমপাকা িটন সট, আবািসক বসত বাড়ী
রেয়েছ। ািবত জিমেত িবদৃ ৎ, ালানী ও খিনজ স দ ম ণালেয়র িব ৎ িবভােগর শাসিনক অ েমাদেনর

১



ি েত অিধ হেনর িনিমে  সরকাির েয়াজেন ও জন ােথ রাজউেকর কান আপি  নাই মেম রাজউেকর
অনাপি পে  উে খ রেয়েছ (রাজউেকর অনাপি প  সংযু )। উে খ  য, Town Improvement Act, 1953
এর 75(1) ধারা অ যায়ী “Permission for use of land Contrary to the Master Plan” এর ে
রাজউেকর চয়ারম ানেক মতা দওয়া আেছ।

২। ািবত জিমর তফিসল
জলাঃ নারায়নগ ,  উপেজলাঃ ব র, মৗজাঃ িশয়ারা ও সােত া

িমক
 নং

মৗজার নাম জ এল নং আর.এস. দাগ নং অিধ হণকতৃ জিমর 
পিরমাণ (একর)

১ িশয়ারা ৪১ ২৮৮ ০.০৮
২ িশয়ারা ৪১ ২৯০ ০.০৯
৩ িশয়ারা ৪১ ২৯১ ০.০৮
৪ িশয়ারা ৪১ ২৯২ ০.১০৬২
৫ সােত া ৩৯ ৪১১ ০.৬২
৬ সােত া ৩৯ ৪১২ ০.০৪

মাট জিমর পিরমাণ ১.০১৬২

 ৩। এমতাব ায়, জন ােথ  িপিজিসিব “ব র ১৩২/৩৩ কিভ িজআইএস ীড উপেক ” িনমােণর জ
নারায়নগ  জলার ব র উপেজলাধীন িশয়ারা ও সােত া মৗজায় ১.০১৬২ একর (এক দশিমক শূ  এক ছয়

ই) ভূিম অিধ হেণর ছাড়প  (NOC) িনেদশ েম দান করা হেলা।
 
 সংযিু
 ১। কে র ানিচি তপূবক মৗজা ম াপ
 ২। ড াপ, রাজউক িরেপাট
 ৩। মন িতেবদন
 ৪। িরিজওনাল ম াপ

৭-৬-২০২০

ধান েকৗশলী ও ক  পিরচালক, পাওয়ার ীড 
নটওয়াক ংেদিনং েজ , িপিজিসিব

শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার
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সদয় 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 টার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প িট ওেয়বসাইেট আপেলাড করার
অ েরাধসহ)
৫) ানার, থানা স টার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র

২



৬) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র

৭-৬-২০২০

ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 
ানার
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