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িবষয:় িদঘিলয়ািদঘিলয়া–– আ য়াআ য়া–– গাজ ীরহ াটগাজ ীরহ াট -- তরখ াদাতরখ াদা   সেড়ােকরসেড়ােকর  ( ( জডজড --৭০৪০৭০৪০) ) লনালনা   সড়ংকাংেশসড়ংকাংেশ   ১১   িকঃিকঃ  িমঃিমঃ--
এএ  ভরবভরব   ীজীজ   িনমােনরিনমােনর   লেলে   লনালনা   জলারজলার   িদঘিলয়ািদঘিলয়া   উপেজলারউপেজলার   অ গতঅ গত   ০৪০৪  নংনং  মেহ রপাশামেহ রপাশা ,,
১৩১৩  নংনং  দবনগরদবনগর   ওও  ১৪১৪  নংনং  িদঘিলয়ািদঘিলয়া   মৗজ ায়মৗজ ায়   ১৭.৪৯১৭.৪৯   একরএকর / / ৭.০৮৭.০৮   হ রহ র   িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   িনিমেিনিমে
নগরনগর   উ য়নউ য়ন   অিধদ েররঅিধদ েরর   ছাড়পছাড়প   দানদান   সেসে ।।

:  -০১◌ঃ ার দ েরর ারক নং- সিব ৩২৮৭, তািরখঃ ২৩/০৩/২০২১
-০২◌ঃ নগর উ য়ন অিধদ েরর ারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০৪১.১৭.১৮, তািরখঃ ২৪/০২/২০২১
-০৩◌ঃ ারক নং- সিব-২৩০৪, তািরখঃ ১০/০১/২০২১

যথাযথ স ান দশন বক উপেরা  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য,  লনা সড়ক িবভাগাধীন িদঘিলয়া-
আ য়া-গাজীরহাট- তরখাদা সেড়ােকর ( জড-৭০৪০) লনা সড়ংকাংেশ ১ িকঃ িমঃ-এ ভরব ীজ িনমােনর লে  লনা
জলার িদঘিলয়া উপেজলার অ গত ০৪ নং মেহ রপাশা, ১৩ নং দবনগর ও ১৪ নং িদঘিলয়া মৗজায় ১৭.৪৯ একর/ ৭.০৮
হ র িম অিধ হেণর িনিমে  নগর উ য়ন অিধদ েরর ছাড়প  চেয় আেবদন কেরেছ। আেবদন ত জিমর মৗজািভি ক
তফিসল িন পঃ
জলা উপেজলা মৗজার নাম  জ এল না ার জিমর পিরমান ( হ র)
লনা িদঘিলয়া মেহ রপাশা ০৪ ২.৮৮

দবনগর ১৩ ৩.৭৬
িদঘিলয়া ১৪ ০.৪৪

ািবত মাট জিমর পিরমান ৭.০৮ হ র 

 উ  আেবদন  ি য়াকরেণর জ  লনা আ িলক কাযালয় থেক সেরজিমেন পিরদশন করা হেয়েছ। উ  পিরদশন
িতেবদন থেক দখা যায় য, ািবত জিমেত িতন  ধম য় িত ান, এক  সরকারী াথিমক িব ালয়, এক

কবর ান, এক  ঈদগাহ, াংেকর কােছ দায়ব  িক  দাম, ফসলী জিম, িন  জিম, াবসায়ী িত ান, ব তল
আবািসক ভবন িব মান। লনা উ য়ন ক পে র ছাড়প  থেক দখা যায় য, িডেটই  এিরয়া ান অ যায়ী ািবত

ােন ীজ িনমােনর াব না কের িভ  ােন ি েজর াব করা হেয়েছ এবং পরবিতেত লনা উ য়ন ক প  ক ক
িডেটই  এিরয়া ান হালনাগাদকােল িনিমত ীজ  মা ার ােন অ  করা হেব। এমতাব ায় জন ােথ উ
এলাকা  ব ত হেব িবধায় িন িলিখত শতসােপে  উ  এলাকা অিধ গেনর জ  িনেদশ েম অনাপি প  দওয়া
হেলা।  

১। পািনর াভািবক বাহ (Natural Drainage) াধা  করা যােব না।
২। রা ার Right of way িনিদ ভােব িচি ত করেত হেব যেনা Encroachment না হয়।  

১



৩। এই ছাড়প  জিমর মািলকানা িনেদশ কের না।
৪। লনা উ য়ন ক প  ক ক দান ত ছাড়পে র শতাবলী মা  করেত হেব।
৫। ধম য় াপনা এবং কবর ান স িকত িব মান সরকারী আইন অ যায়ী ব া হণ করেত হেব।

সং ি ঃ
১। মৗজার িব ািরত তফিসল।
২। সােভ িতেবদন
৩। সােভ াপ।
৪। মৗজা ােপর উপর এলাকা িচি ত াপ।
৫। িডেটই  এিরয়া ােনর াপ।
৬। গল াপ।
৭। লনা উ য়ন ক পে র ছাড়প ।

৯-৫-২০২১

মাঃ আিন ামান মা দ, িনবাহী েকৗশলী, সওজ সড়ক 
িবভাগ, লনা।

কাজী মাঃ ফজ ল হক
িসিনয়র ানার
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
২) িসিনয়র ানার , লনা আ িলক অিফস, নগর উ য়ন অিধদ র, লনা
৩) িসিনয়র ানার, িনং এ  ড েমে শন সল, নগর উ য়ন অিধদ র (ছাড়প  দ েরর ওেয়বসাইেট
আপেলাড করার অ েরাধসহ)
৪) িসিনয়র ানার, িরিজওনাল ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) সহকারী েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী(সােভ), নগর উ য়ন অিধদ র
৬) ানার, িরিজওনাল ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৭) ানার, িনং এ  ড েমে শন সল, নগর উ য়ন অিধদ র
৮) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র

৯-৫-২০২১
ইসরাত জাহান 

ানার
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