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ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৪ তািরখ: 
০৪ ন ২০২১

২১ জ  ১৪২৮

িবষয:় নার ায়নগনার ায়নগ   জলারজলার   ব া ব ায়নাধ ীনবা ব ায়নাধ ীন   ব রব র   উপেজলাউপেজলা   মসিজদমসিজদ  িনমােনরিনমােনর   জজ   ০.৫৫০.৫৫  একরএকর   িমিম
অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   িনিমেিনিমে   নার ায়নগনার ায়নগ   জলারজলার   ব রব র   উপেজলায়উপেজলায়  জ িমজিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   জজ   অনাপিঅনাপি   দানদান

সেসে ।।
: ১) অ  দ েরর ারক নং- ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৮৩৯;তািরখঃ ২০ িডেস র ২০২০

২) ারক নং--৫৯০/ইফাঃনাঃ/মঃমঃও ইফাঃ/অংশ-৫/ াপন/০৪/২০১৭/(অংশ-১)/৪১৩(৬); তািরখঃ
১৫/০৯/২০২০
৩) অ  দ েরর ারক নং- ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.২৪৬;তািরখঃ ৩১ আগ  ২০২০
৪) ারক নং- ১৬.০১.৬৭০০.০২২.১০.০০১.১৮.১৯১.৩৮৩(৩); তািরখঃ ২৬-০৭-২০২০ ি ঃ

উপেরা  িবষয় ও ে র ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, নারায়নগ  জলার ব র উপেজলায় মসিজদ িনমােনর
জ  িন িলিখত তফিশল  ০.৫৫ একর জিম অিধ হেণর জ  নগর উ য়ন অিধদ রেক অ েরাধ করা হয়। 

মৗজা আরএস খিতয়ান নং আরএস দাগ নং অিধ হনেযা  জিমর পিরমাণ
মদনগ  ৬১ ১৩৪, ১৪৪ ১৬৩, ১৬৪ ০.৫৫ একর
বিলয়া ৭০ ৪৩ ১৩৩

সাইট পিরদশন িরেপাট মাতােবক ািবত জিমর মে  উ র পাে  বসত বািড়ঘর, দি েণ খািল জিম ও ায় ২০ ট
চওড়া ব র উপেজলা  মদনগ  রাড অবি ত, েব ব র উপেজলা অিফস সংল  পি ম পােশ কলাগািছয়া  ব রঘাট
রাডসহ িক  দাকান ও পি েম মদনগ  খাল অবি ত। চািহত  িম রাজউক নীত Detailed Area Plan
(DAP) এ Mixed Use Zone (Residential-Commercial-General Industrial) এবং
Proposed Road Network িহেসেব উে খ করা হেয়েছ যােত দখা যায় য, বিলয়া ৭০ মৗজার ১৩৩ নং
দাগ  স নই Proposed Road Network এ পরেব। Mixed Use Zone (Residential-
Commercial-General Industrial) এ Permitted Landuse িহেসেব Mosque এর কথা
বলা আেছ।  

রাজউক ক ক রীত অনাপি পে  ািবত জিমর ব পাশ হেত বিশ ১৬.৫০ িমঃ িত  জায়গা ছেড় দয়ার শেত
অনাপি  দান করা হেয়েছ । এমতাব ায় মেডল মসিজদ িনমাণ ক  সরকােরর এক  ন এবং জনক ান

লক ক  িবেবচনায়  চািহত  িমেত ব পাশ হেত বিশ ১৬.৫০ িমঃ িত  জায়গা Proposed Road
Network এর জ  সংর ন বক জিম অিধ হেণর ছাড়প  িনেদশ েম দান করা হেলা। 

১



 সং ি ঃসং ি ঃ
  ১. মন িতেবদন।
  ২. িরিজওনাল াপ
  ৩. ড াপ াপ।
  ৪. ড াপ িতেবদন।
 ৫. রাজউক হেত রীত অনাপি  প । 
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হা দ জািকর হাসাইন, উপ-পিরচালক
ইসলািমক ফাউে শন, নারায়নগ

শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৪/১(৬) তািরখ: ২১ জ  ১৪২৮
০৪ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) িসিনয়র ানার, থানা স ার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) সহকারী েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী(সােভ), নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, থানা স ার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৬) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প  ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ েরাধসহ)
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ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 
ানার
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