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ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.১০ তািরখ: 
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১৮ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় র াজশাহ ীর াজশাহ ী  উ য়নউ য়ন   ক পক প   ক কক ক  ব া ব ায়নাধ ীনবা ব ায়নাধ ীন  “ “ া ি কাি ক  আবািসকআবািসক  এলাকাএলাকা   উ য়নউ য়ন  ( ( ২য়২য়
সংেশািধতসংেশািধত )” )” শীষকশীষক  কেলাপরকেলাপর   জজ   ১৯.৯০৫৬১৯.৯০৫৬   একরএকর   জ িমজিম   অিধ হনঅিধ হন   সেসে ।।

: ০৪০.০০২.৮৭৫.০০০.০০০.২০১৩-২৭১, তািরখঃ ১৬/০৯/২০২০ ি
উপিরউ  িবষয় ও ে র ি েত, রাজশাহী উ য়ন ক প  ক ক বা বায়নাধীন “ াি ক আবািসক
এলাকা উ য়ন (২য় সংেশািধত)” শীষক কে র জ  ১৯.৯০৫৬ (ঊিনশ দশিমক নয়  াচ ছয়) একর
জিম অিধ হন এর লে  অনাপি  প  দােনর জ  আেবদন কেরেছ। যার মৗজা িশিডউল িন প:

জলাজলা থ ানাথ ানা মৗজ ামৗজ া জজ   এলএল  
নংনং

আরআর   এসএস   
খ িতয়ানখ িতয়ান   নংনং

আরএসআরএস   দাগদাগ   নংনং া িবতািবত   জ িমরজিমর   
পিরমানপিরমান  ( ( একেরএকের ))

জ িমরজিমর   
িনিন

রাজশাহী পবা/ বায়ািলয়া গায়ালপাড়া ৫২ ৯ ১৭৭ (আংিশক) ০.৩৩৬৪ ধানী
৯৭  ১৭৮(আংিশক) ০.১০৮৫ ধানী
৭০  ১৭৯(আংিশক) ০.০০৬১ ধানী
৯৯৭  ১৮২(আংিশক) ০.১৫৬৭ ধানী, র
৪৫  ১৮৩( ণ) ০.১৩০০ রপাড়
১০২  ১৮৪ ( ণ) ০.১৩০০ রপাড়
৭০  ১৮৫(আংিশক) ০.৯১০৬ ধানী
১০২  ১৮৬ ( ণ) ০.১৩০০ ধানী
১১৩  ১৮৭ ( ণ) ০.১২০০ ধানী
৭৬  ১৮৮ ( ণ) ০.২২০০ ধানী
৩৭ ১৮৯ ( ণ) ০.৫৭০০ ধানী
৪৫ ১৯০ ( ণ) ০.৫৭০০ ধানী
৯১ ১৯১ ( ণ)  ১.৭৭০০ ধানী
৩৬ ১৯২ (আংিশক) ০.৬৫৮১ ধানী
২৯ ১৯৩(আংিশক) ০.২৬৯১ ধানী
২৫ ২০১ (আংিশক) ০.০৯১৭ ধানী
৫৫ ২০৪ (আংিশক) ০.০৯২২ ধানী

১৩৬ ২০৫ ( ণ) ০.১৫০০ ধানী
৬০ ২০৬ ( ণ) ০.৭৯০০ ধানী
২৬ ২০৭ ( ণ) ০.৭১০০ ধানী
১২৬ ২০৮ ( ণ) ০.৩৪০০ ধানী
৯৮ ২০৯ ( ণ) ০.৩৪০০ ধানী
১৬ ২১০ ( ণ) ০.৩৬০০ ধানী
১০২ ২১১ ( ণ) ০.৩৬০০ ধানী
৯৭ ২১২ ( ণ) ০.৫৮০০ র
০৯ ২১৩ ( ণ) ০.৫৮০০ ধানী
১১৩ ২১৪ ( ণ) ০.৩৯০০ ধানী

১



১০২ ২১৫ ( ণ) ০.৫২০০ ধানী

১১৩ ২১৬ ( ণ) ০.৭৩০০ ধানী
১০২ ২১৭ ( ণ) ০.৭৩০০ ধানী
১১৩ ২১৮ ( ণ) ০.২২০০ ধানী
১০২ ২১৯ ( ণ) ০.২৩০০ ধানী
৪৫ ২২০ ( ণ) ০.৮৮০০ ধানী
৩৭ ২২১ ( ণ) ০.৮৮০০ ধানী
১১৩ ২২২ ( ণ) ০.৩০০০ ধানী
১০২ ২২৩ ( ণ) ০.২৯০০ ধানী
১১২ ২২৪ ( ণ) ০.৯৩০০ ধানী
১০২ ২২৫ (আংিশক) ০.৮২১০ ধানী
৩৭ ২২৬(আংিশক) ০.১০৯২ ধানী
১৩৫ ২২৭ (আংিশক) ০.১৬৩০ ধানী
১১৯ ২৮৮ ( ণ) ০.১৭০০ ধানী

গায়ালপাড়াগায়ালপাড়া   মৗজ ায়মৗজ ায়   মাটমাট == ১৭.৮৪২৬১৭.৮৪২৬   একরএকর
রাজশাহী পবা কািশয়াডা া৫৫ ৮৫ ৪৯৭ (আংিশক) ২.০৪১৩ ধানী

১০৩ ৪৯৮(আংিশক) ০.০২১৭ র
কািশয়াডা াকািশয়াডা া   মৗজ ায়মৗজ ায়   মাটমাট == ২.০৬ ৩০২.০৬ ৩০  একরএকর
গায়ালপাড়াগায়ালপাড়া   এবংএবং  কািশয়াডা াকািশয়াডা া   মৗজ ায়মৗজ ায়   সেবােমাটসেবােমাট  = = ১৯.৯০৫৬১৯.৯০৫৬   একরএকর

সেরজিমেন পিরদশেন দখা যায় য ািবত জিমেত িক  পাকা ও সিমপাকা বসতবাড়ী, র, এক
মসিজদসহ মা াসা এবং িষজিম রেয়েছ। এছাড়া ািবত জিমেত আমবাগান, কলাবাগান ও িক  িল  গাছ
রেয়েছ। ািবত জিমর েব ায় ২০ ট শ  পাকা সড়ক, পি েম রললাইন, উ ের িষজিম ও দি েণ

ায় ১২০ ট শ  রাজশাহী বাইপাস রাড ও কািশয়াডা া রল িসং অবি ত। 

Rajshahi Metropolitan Development Plan, 2004-2024 এর Database পযােলাচনা
কের দখা যায় ািবত ক  এলাকার ািবত িম বহার Mixed

Use এবং Residential/Homestead িহেসেব িচি ত আেছ।  

এমতাব ায়, রাজশাহী উ য়ন ক প  ক ক বা বায়নাধীন “ াি ক আবািসক এলাকা উ য়ন (২য়
সংেশািধত)” শীষক কে র জ  ািবত দােগ পিরদশন িতেবদন এবং িন িলিখত শত সােপে

ািবত ১৯.৯০৫৬ (ঊিনশ দশিমক নয়  াচ ছয়) একর জিম অিধ হেন
িনেদশ েম নগর উ য়ন অিধদ েরর অনাপি  প  দান করা হেলা।

শত াব ল ীশত াব ল ী

(১) ত াশী সং ােক িম অিধ হেণর ে  েযাজ  সকল আইন, িবিধ ও নীিতমালা যথাযথভােব অ সরণ
করেত হেব;
(২) ািবত জিমেত িব মান বা সংল  কান জলাধার িবন  বা ভরাট না কের জলাধার সংর ণ আইন,
২০০০  অ যায়ী সংর ণ করেত হেব;

২



(৩) সড়েকর পােশ বড়পীট এর অংেশ পািন জমার ান সংর ন করেত হেব।
(৪) ািবত জিমেত িব মান আমবাগান অিধ হেণর ে  েযাজ  সকল আইন, িবিধ ও নীিতমালা
যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব;
(৫)  বাইপাস সড়ক ও রললাইন সংল  জিমেত গাছ িদেয় Sound barrier তির করার ব া রাখেত
হেব।
(৬) যানজট িনরসন ও Traffic Flow িনরিবিছ  রাখার লে  বাইপাস সড়ক সংল  ট েলােত
বািণিজ ক বহার পিরহার করেত হেব।
(৭) ািবত জিম সংল  “বাই-পাস” সড়ক  যিদ ভিব েত শ করেণর েয়াজন হয় স লে  কে র
অভ েরর িদেক েয়াজনমত জায়গা সংর ণ করেত হেব; 
(৮) কে র ব পােশর সড়েক Traffic Flow িনরিবিছ  রাখার লে  কান অব ােতই যন যানজট
ি  না হয় স িবষেয় ত াশী সং ােক সড়ক  চার লন িবিশ  (উভয় পােশ টপাথসহ মাট ৬০ িফট )

এর সং ান রাখার  েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব; 
(৯) Road and Rail Crossing point থেক ৩০ িমটার রে র মে  ১ম সংেযাগ সড়ক করা
সমীচীন হেব না, এমতাব ায় Layout plan এর িচি ত ১ম রা া  ব  কের Layout  সংেশাধন
করেত হেব এবং Road and Rail Crossing point থেক ১০০ িমটার  রে র মে  বাইপাস
সড়ক হেত কান সংেযাগ সড়ক করা যােব না।
(১০) বাইপাস সড়েকর উপের Rail এবং Road িসং এ Road Overpass রাজশাহী উ য়ন
ক প  এর চলমান মা ার ােন  করার জ  অ েরাধ করা হল; এবং
(১১) পিরেবশ অিধদ র ক ক দ  অনাপি  পে  অিধ হেনর িনিমে  বিণত শতাবলী অ সরণ করেত
হেব।

উে  য, এই অনাপি  রাজশাহী জলায় রাজশাহী উ য়ন ক প  ক ক াি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 (পিরদশন িতেবদন)   
০২. ািবত এলাকার Google Map( ািবত এলাকার Google Map)

০৩. কে র ান িচি ত বক মৗজা াপ ( কে র ান িচি ত বক মৗজা াপ)
০৪. RMDP অ যায়ী ক  এলাকার ািবত িম বহার াপ (RMDP অ যায়ী ক  এলাকার

ািবত িম বহার াপ) 
০৫. কে র ল-আউট ান ( কে র ল-আউট ান)

৩-৩-২০২১
মা: মাহ দ হােসন
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চয়ার ান, রাজশাহী উ য়ন ক প
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.১০/১(৮) তািরখ: ১৮ ফা ন ১৪২৭
০৩ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) টাউন ানার, িচফ টাউন ানার এর দ র, রাজশাহী উ য়ন ক প
৫) সহকারী েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী(সােভ), নগর উ য়ন অিধদ র
৬) িসিনয়র ানার (অিতির  দািয় ), রাজশাহী আ িলক অিফস, নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী
৭) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৮) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র

৩-৩-২০২১
মাঃ সাই র রহমান 

ানার
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