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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.৬৫ তািরখ: 
২২ �ন ২০২১

৮ আষাঢ় ১৪২৮

িবষয়: “যা�বাড়ী (�ময়র হািনফ �াইওভার)-�ডমরা (�লতানা কামাল �স�) মহাসড়ক (আর-১১০) ৪ �লেন উ�ীতকরণ” শীষ �ক �কে�র
আওতায় সড়ক স�সারেণর জ� ঢাকা �জলার �ডমরা উপেজলার মা�য়াইল �মৗজায় ০.১৮০০ একর বা ০.০৭২৮ �হ�র �িম
অিধ�হেণর জ� অনাপি� �দান �সে�।

��: ১। ঢাকা সড়ক িবভাগ, সওজ কায �ালেয়র �ারক নং-২৬২০; তািরখঃ ১৩/০৮/২০২০ ি�.
২। নগর উ�য়ন অিধদ�েরর �ারক নং ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.৮৬; তািরখঃ ২৩/০৯/২০১৯ ি�.
৩। ঢাকা সড়ক িবভাগ, সওজ কায �ালেয়র �ারক নং-৩৩৮৬; তািরখঃ ০২/০৯/২০১৯ ি�.
৪। ঢাকা সড়ক িবভাগ, সওজ কায �ালেয়র �ারক নং-৩৫.০১.২৬০০.৪১২.৩৪.০০১.২০/১৭০২, তািরখঃ ১১/০৫/২০২১ ি�.

যথাযথ স�ান�ব �ক উপেরা� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, “যা�াবাড়ী (�ময়র হািনফ �াইওভার)-�ডমরা
(�লতানা কামাল �স�) মহাসড়ক (আর-১১০) ৪ �লেন উ�ীতকরণ”শীষ �ক �কে�র আওতায় সড়ক স�সারেণর জ� ঢাকা
�জলার �ডমরা উপেজলার মা�য়াইল �মৗজায় ০.১৮০০ একর (�� দশিমক এক আট �� �� একর) �িম অিধ�হেনর জ�
আেবদন করা হয়।

 �মীজা: মা�য়াইল, �জ এল.-২৫ থানা: �ডমরা
�. নং.থানা �মৗজা নাম �জ.এল. নং. আর.এস. দাগ নং ��ািবত জিমর পিরমাণ (একর)আংিশক/�ণ �
১

�ডমরামা�য়াইল ২৫
৩৫৬৯ ০.০১০০ আংিশক

২ ৩৭১৬ ০.১৭০০ আংিশক
�মাট ০.১৮০০

ত�ে�ি�েত, উ� এলাকা সেরজিমেন পিরদশ �ন করা হেয়েছ। পিরদশ �ন �িতেবদন অ�যায়ী ��ািবত জিমেত  বত�মােন ড. হা্িব�র রহমান �মা�া
কেলেজর কেলজ ক�াি�ন এর আংিশক ভবন পেড়েছ বত�মােন পিরত�� ও উ� ক�াি�ন ভবেনর িভতর িদেয় �ায় ৬ (ছয়) �ট �স� পাকা ��ন
�তরী করা হেয়েছ এবং অবিশ� জিম খািল, �যখােন বত�মােন ড. হািব�র রহমান �মা�া কেলেজর �াফ গাড়ী রাখা হয়   (সেরজিমেন পিরদশ �ন
�িতেবদন,  সং�ি�-০১, �গল �াপ,  সং�ি�-০২)।  রাজউেকর Detailed Area Plan (DAP) পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ��ািবত
জিমর �িম �বহার Urban Residential Zone িহেসেব িচি�ত রেয়েছ (��ািবত জিমর �িম �বহার, সং�ি�- ০৩)। রাজধানী উ�য়ন
ক��প� ক��ক সরকারী �েয়াজেন এবং জন�ােথ � অনাপি� �দান করা হেয়েছ (�ারক নং-২৫.৩৯.০০০০.০৩১.৩৬.০৩৩.২০.৬, তািরখ:
০২/০৫/২০২১ ইং, সং�ি�-০৪)।

এমতাব�ায়, ঢাকা �জলার �ডমরা  থানাধীন মা�য়াইল �মৗজায় ০.১৮০০ (�� দশিমক এক আট �� ��) একর জিমেত “যা�াবাড়ী (�ময়র হািনফ
�াইওভার)-�ডমরা (�লতানা কামাল �স�) মহাসড়ক (আর-১১০) ৪ �লেন উ�ীতকরণ” শীষ �ক �কে�র আওতায়   সড়ক স�সারেণর লে��
 �শাসিনক অ�েমাদন থাকায় িন�িলিখত শত� সােপে� সরকাির �েয়াজন ও জন�ােথ � িনেদ �শ�েম অ� অিধদ�েরর  অনাপি� প� �দান করা হেলা।

 শত�স�হঃ



 ১। রাজউক ক��ক �দ� অনাপি� প� অ�সরণ করেত হেব।
 ২। ��ািবত এলাকায় �া�িতক পািন �বাহ অ�� রাখেত �েয়াজনীয় �ব�া �হন করেত হেব।
 ৩। �ত�াশী সং�ােক �িম অিধ�হেনর ��ে� �েযাজ� সকল আইন, িবিধ ও নীিতমালা যথাযথভােব অ�সরন করেত হেব।
 
উে�� �য, এই অনাপি� প� �ত�াশী সং�া ক��ক ��ািবত জিম অিধ�হেণর জ� নগর উ�য়ন অিধদ�েরর �িম �বহােরর অনাপি� �তীত অ�
�কান মািলকানা বা শত� িনধ �ারণ কের না। বিণ �ত জায়গায় �কান উে�দ বা আইনগত জ�লতার উ�ব হেল তা �ত�াশী সং�া বহন করেব।

সং�ি�ঃ

১। সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন (2013/potrojariAttachmentRef/7457/0/3383),  
২। �গল �াপ। (2014/potrojariAttachmentRef/7457/0/3383),  
৩। ��ািবত জিমর �িম �বহার (2016/potrojariAttachmentRef/7457/0/3383),  
৪। রাজউেকর অনাপি�প� (2019/potrojariAttachmentRef/7457/0/3383),  

২২-৬-২০২১

িনব �াহী �েকৗশলী , সওজ, ঢাকা সড়ক িবভাগ, বনানী, ঢাকা, 

উদয় শংকর দাস
িসিনয়র ��ানার

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.৬৫/১(৭) তািরখ: ৮ আষাঢ় ১৪২৮

২২ �ন ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��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, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র (প�� দ�েরর ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ�েরাধসহ)
৪) িসিনয়র ��ানার, থানা �স�ার �ািনং-২, নগর উ�য়ন অিধদ�র
৫) সহকারী �েকৗশলী, সহকারী �েকৗশলী(সােভ �), নগর উ�য়ন অিধদ�র
৬) ��ানার, থানা �স�ার �ািনং-২, নগর উ�য়ন অিধদ�র
৭) �শাসিনক কম �কত�া, �শাসন শাখা, নগর উ�য়ন অিধদ�র

২২-৬-২০২১

জািকয়া �লতানা 
��ানার

https://udd.nothi.gov.bd/2013/potrojariAttachmentRef/7457/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/2014/potrojariAttachmentRef/7457/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/2016/potrojariAttachmentRef/7457/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/2019/potrojariAttachmentRef/7457/0/3383

