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িবষয:় র াজশাহ ীর াজশাহ ী  িসিস   কেপােরশেনরকেপােরশেনর   িনজিনজ   অথ ায়েনঅথায়েন   জণসাধ ারেণরজণসাধারেণর   জজ   কবর ানকবর ান   ওও  ঈদগাহঈদগাহ   মাঠমাঠ
িনমাণ ােথিনমাণ ােথ   িমিম   অিধ হ েনরঅিধ হ েনর   জজ   অনাপি পঅনাপি প   দানদান   সেসে ।।
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উপ  িবষয় ও  পিরে ি েত জানােনা যাে  য, রাজশাহী িস  কেপােরশেনর িনজ  অথায়েন জণসাধারেণর
জ  কবর ান ও ঈদগাহ মাঠ িনমাণােথ িন  তফিসল  িম অিধ হেনর অনাপি পে র জ  আেবদন কেরেছন। ।  
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৩১ ১১৩ ৮০৩ আংিশক ধানী .০৭২৯
৩২ ২২৭ ৮০৪ আংিশক ধানী .৪৯৯৫
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সবেমাট ৪.৯৪৯৫ (একর)

সেরজিমেন পযেব েণ দখা যায় য, ািবত সাইেটর অভ ের এক  আম বাগান, ২  সিম পাকা ঘড় এবং এক
ডাবা িব মান। ািবত সাইেটর চৗহি র উ ের উ ু  ান ( িষ জিম), আম বাগান এবং অ ের িক  আবািসক ভবন

১



িব মান। দি েণ িবমান চ র  িবহাস বাইপাস, মদীনা নগর জােম মসিজদ এবং সংল  িক  আবািসক ভবন িব মান।
েব উ ু  ান এবং পি েম িক  আবািসক ভবন, আম বাগান এবং অ ের বার রা ার মাড় িব মান। 

এমতাব ায়, রাজশাহী িস  কেপােরশেনর িনজ  অথায়েন জণসাধারেণর জ  কবর ান ও ঈদগাহ মাঠ িনমাণােথ
ািবত দােগ সেরজিমেন পিরদশন িতেবদন এবং রাজশাহী মে াপিলটন ডেভলপেম  ান ২০০৪-২০২৪ এর মা ার

ান পযােলাচনা কের িন িলিখত শত সােপে  ািবত ৪.৯৪৯৫ একর জিম অিধ হেণর জ  িনেদশ েম নগর উ য়ন
অিধদ েরর অনাপি  প  দান করা হেলা।

শতাবলীশতাবলী
(১) ত াশী সং ােক িম অিধ হেণর ে  েযাজ  সকল আইন/িবিধমালা/নীিতমালা যথাযথভােব অ সরণ করেত
হেব;
(২) RMDP (2004-2024) এর “িব মান” িম বহার ত া সাের সংি  সাইেটর অ গত (দাগ নং ৭৯৬
এবং ৮০১ এর অংশ িবেশষ) “জলাধার (Water Body)” বা ডাবা সংর ণ করেত হেব;
(৩) RMDP (2004-2024) এর “িব মান” এবং “ ািবত” িম বহার  ত া সাের দাগ নং ৮০১ এবং ৮০৯
এর ম বত  রা া  শ  করেণর লে  িব মান রা ার উভয় পােশ েয়াজনীয় RMDP, (2004-2024) এ
িনেদিশত) পিরমাণ জায়গা ছেড় াপনা িনমাণ/উ য়ন কায ম স  করেত হেব; এবং
(৪) ািবত সাইেট িব মান আম গাছ েলা যথাস ব সংর ণ করার লে , ািবত সাইেটর য অংেশ আম গােছর
আিধক  কম স অংেশ ঈদগাহ মাঠ এবং বাকী অংেশ িব মান আমগাছ েলা সংর ণ করতঃ কবর ান িনমাণ করা যেত
পাের।

উে  য, এই অনাপি  রাজশাহী িস  কেপােরশেনর িনজ  অথায়েন জণসাধারেণর জ  কবর ান ও ঈদগাহ মাঠ
িনমাণােথ ািবত জিম অিধ হেনর জ  নগর উ য়ন অিধদ েরর অনাপি  িতত অ  কান মািলকানা বা শত
িনধারণ কের না। বিণত জায়গায় কান উে দ বা আইনগত জ লতার উ ব হেল তা ত াশী সং া বহন করেব।

সং ি :
০১. পিরদশন িতেবদন
০২. মৗজা ােপ ািবত িমর নকশা
০৩. সাইট সংি  অংেশ RMDP িব মান িম বহার াপ
০৪. সাইট সংি  অংেশ RMDP ািবত িম বহার াপ
০৫. ািবত এলাকার Google Map
০৬. রাজশাহী উ য়ন ক পে র অনাপি প
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ধান িনবাহী কমকতা 
নগর ভবন, রাজশাহী িস  কেপােরশন, রাজশাহী

মা: মাহ দ হােসন
িসিনয়র ানার
ফান: ৯৫১৫৫২৮

ইেমইল:
mahamud_planner@yahoo.com
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
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