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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.৯ তািরখ: 
২২ �ফ�য়াির ২০২১

৯ ফা�ন ১৪২৭

িবষয়: একেনক ক��ক অ�েমািদত �িম অিধ�হণ ও ইউ�িল� �ানা�র �ক�: সােপাট � � ঢাকা (ক�চ�র)-িসেলট-তামািবল মহাসড়ক
চার �লেন উ�ীতকরণ এবং উভয় পাে�� �থক সািভ �স �লন িনম �ান” শীষ �ক �কে�র মহাসড়ক িনম �ােনর িনিমে� নগর উ�য়ন
অিধদ�র ক��ক অনাপি� প� �দান �সে�।

��: ১। �ারক নং-৮৮৬; তািরখ: ২০/১০/২০২০ ি�ঃ
২। �ারক নং-৯৯০; তািরখ: ১৯/১১/২০২০ ি�ঃ

উপেরা� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত আিদ� হেয় জানােনা যাে� �য, একেনক ক��ক অ�েমািদত �িম অিধ�হণ ও ইউ�িল� �ানা�র �ক�: সােপাট � �
াকা (ক�চ�র)-িসেলট-তামািবল মহাসড়ক চার �লেন উ�ীতকরণ এবং উভয় পাে�� �থক সািভ �স �লন িনম �ান” শীষ �ক �কে�র মহাসড়ক িনম �ােনর

িনিমে� নরিসংদী �জলার সদর উপেজলাধীন বড় নওয়াপাড়া �মৗজার �মাট ০.৮৩১০ একর বা ০.৩৩৬৪ �হ�র �িমর অনাপি� প� �দােনর জ� নগর
উ�য়ন অিধদ�রেক অ�েরাধ করা হয়। 

��ািবত জিম নরিসংদী �জলার, নরিসংদী সদর উপেজলাধীন, বড় নওয়াপাড়া �মৗজা, �জ.এল নং-১১১, সীট নং-১ ও ২ এ �মাট ০.৮৩১০ একর বা
.৩৩৬৪ �হ�র জিম, যা নরিসংদী � িসেলট মহাসড়েকর উ�র পােশ অবি�ত। সেরজিমেন �দখা যায় �য, ��ািবত জিমর বড় নওয়াপাড়া �মৗজা,
জ.এল নং-১১১, সীট নং-১ এ আর.এস দাগ ৪০২ এ �ায় ২০ �ট চওড়া জজ �ঞা কেলজ (১ নং �গট) পাকা �রাড ও �দাকান এবং ৪০৩, ৪০৪ নং
ােগ কেয়ক� �দাকান (আংিশক) রেয়েছ, ৪১১ নং দােগ �ছাট �ীজ সংল� খািল জিম, ��ািবত জিমেত জজ �ঞা কেলজ �রাড ও মিণর কম�ার
ােম পাকা রা�া এবং অ�া� দাগ স�হ কেয়ক� অ�ায়ী �দাকান ও খািল নাল জিম অবি�ত, ��ািবত জিমর বড় নওয়াপাড়া �মৗজা, �জ.এল
ং-১১১, সীট নং-২ এ আর এস দাগ নং ২৬২৪ ও ২৬২৫ এ �মসাস � রহমান �ীল এর �দাকান (আংিশক) ও ২৬২৮, ২৬২৯,২৬৪০ এ বত�মােন ��র
 পািনেত িনমি�ত, �রকড�য় ��ণী নাল জিম, আর এস দাগ নং ২৬৪১, ২৬৫০, ২৬৫১ এ খািল জিম ও পািনেত িনমি�ত, �রকড�য় ��ণী বাগান ও
াড়ী িহসােব িচি�ত। ��ািবত জিমর উ�র পােশ �ায় রা�া, �দাকান, আবািসক ভবন/ বসতবাড়ী, নাল জিম, মসিজদ ইত�ািদ রেয়েছ,
ি�েণ নরিসংদী � িসেলট মহাসড়ক ও সড়েকর জ� �েব � অিধ�হণ�ত জিমসহ িব��ৎ স�ালন লাইন, �েব � খািল জিম ও পি�েম �িগরেটক পাকা
া�া ও বািণিজ�ক �িত�ান অবি�ত। এছাড়াও ��ািবত জিমেত মসিজদ, মি�র, িগজ�া, কবর�ান, �ল, কেলজ, মা�াসা ইত�ািদ সহ �কান সামািজক
 ধম�য় �িত�ান নাই।

কেনক ক��ক অ�েমািদত �িম অিধ�হণ ও ইউ�িল� �ানা�র �ক�: সােপাট � � ঢাকা (ক�চ�র)-িসেলট-তামািবল মহাসড়ক চার �লেন উ�ীতকরণ
বং উভয় পাে�� �থক সািভ �স �লন িনম �ান” শীষ �ক �ক�� সরকােরর অ�তম অ�ািধকার �ক� িবধায় �হ�র জন�ােথ � উ� জিম অিধ�হেণর

�েয়াজন আেছ। ফল�িতেত,িন�-িলিখত শত�সােপে� উ� জিম অিধ�হেন অ� দ�েরর �কান আপি� নাই।
শত�স�হঃ 
১। �ক� এলাকার পািনর �বাহ িনরিবি�� রাখেত িব�মান �া�িতক জলাধার যথাযথভােব সংর�ণ করেত হেব।
২। �ক� এলাকার ��ািবত রা�া�েলার ভিব�ৎ স�সারণ িবেবচনা কের সংর�ণ �ব �ক িডজাইন করেত হেব। 
৩। Plantation এর �ব�া থাকেত হেব ।
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৪। পিরেবশ অিধদ�র ক��ক �দ� সকল শত�স�হ অ�সরণ করেত হেব।

সং�ি�ঃ
১. সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন ( (1010/potrojariAttachmentRef/8115/0/3383)
(1147/potrojariAttachmentRef/8115/0/3383)সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন
(1149/potrojariAttachmentRef/8115/0/3383))।
২. িরিজওনাল �াপ(িরিজওনাল �াপ (1152/potrojariAttachmentRef/8115/0/3383))।
(1012/potrojariAttachmentRef/8115/0/3383)
৩. �ত�াশী সং�া ক��ক সরবরাহ�ত �মাট ০.৮৩১০ একর বা ০.৩৩৬৪ �হ�র �িমর তফিসল(�ত�াশী সং�া ক��ক সরবরাহ�ত �মাট ০.৮৩১০
একর বা ০.৩৩৬৪ �হ�র �িমর তফিসল (1154/potrojariAttachmentRef/8115/0/3383))।
৪. �মৗজা �ােপ ��ািবত �ান িচি�তকরণ নকসা(�মৗজা �ােপ ��ািবত �ান িচি�তকরণ নকসা

(1155/potrojariAttachmentRef/8115/0/3383))।

২৪-২-২০২১

�মাফা�ল হায়দার, িনব �াহী �েকৗশলী নরিসংদী সড়ক িবভাগ, 
নরিসংদীিনব �াহী �েকৗশলী সওজ এর কায �ালয়,নরিসংদী সড়ক িবভাগ, 
নরিসংদী

�মা: মাহ�দ �হােসন
িসিনয়র ��ানার

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.৯/১(৯) তািরখ: ৯ ফা�ন ১৪২৭

২২ �ফ�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ�র, নগর উ�য়ন অিধদ�র
২) একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়
৩) একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়
৪) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ�র(�ভৗত পিরক�ণা), নগর উ�য়ন অিধদ�র
৫) িসিনয়র ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র (প�� ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ�েরাধসহ)
৬) িসিনয়র ��ানার, টাউন �ািনং, নগর উ�য়ন অিধদ�র
৭) সহকারী �েকৗশলী, সহকারী �েকৗশলী(সােভ �), নগর উ�য়ন অিধদ�র
৮) সহকারী ��ানার, টাউন �ািনং, নগর উ�য়ন অিধদ�র
৯) �শাসিনক কম �কত�া, �শাসন শাখা, নগর উ�য়ন অিধদ�র

২৪-২-২০২১

�মা: রােস�ল ইসলাম 
সহকারী ��ানার
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