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িবষয:় ঢ াকাঢ াকা   াসাস   ানিজটানিজট   কা া িনকা া িন   িলিমেটডিলিমেটড   এরএর   আওতায়আওতায়  ব া ব ায়নাধ ীনবা ব ায়নাধ ীন   জ াতীয়জ াতীয়   ণণ  Fast Fast
Track Track   ঢ াকাঢ াকা   াসাস   রর◌ ্যা িপড◌্যা িপড   ানিজটানিজট   ডেভলপেমডেভলপেম   েজেজ  ( ( লাইনলাইন --৬৬ ) ) এরএর   প বীপ বী  ওও
িমর রিমর র --১১১১   মে ােরলমে ােরল   শেনশেন   যা ীেদরযা ীেদর   িলফটিলফট ,  ,  এে েলটরএে েলটর ,  ,  ি িড়েতি িড়েত   িনরাপেদিনরাপেদ   ওও  া ো ে   ওঠ াওঠ া
নামানামা   এবংএবং  পথচার ীেদরপথচার ীেদর   িনিবেিনিবে   যাতায়ােতরযাতায়ােতর   িবধােথিবধােথ  Standard  Standard টপাথটপাথ   িনমােনরিনমােনর   জজ
ঢ াকাঢ াকা   মে াপিলটনমে াপিলটন   এলাকারএলাকার   প বীপ বী  থ ানাধ ীনথ ানাধ ীন   চা লীচা লী  ওও  উ রউ র   সনপাড়াসনপাড়া   পবতাপবতা   মৗজ ারমৗজ ার   যথ া েমযথ া েম
০.০০৪০৩০.০০৪০৩  একরএকর   ওও  ০.০৭৪৯৬০.০৭৪৯৬   একরএকর   মাটমাট   ০.০৭৮৯৯০.০৭৮৯৯  একরএকর   িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   লেলে   অনাপি পঅনাপি প

দানদান   সংেগসংেগ।।
: ১। ারক নং-৩৫.০৫.০০০০.৬৫১.৩৮.০০২.২০-৯১৫; তািরখ: ২৫/০৩/২০২১ি :

২। ারক নং-৩৫.০৫.০০০০.৬৫১.৮৪.০০৮.২১-৯৫৯; তািরখ: ১৬/০৯/২০২১ি :
ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড এর আওতায় বা বায়নাধীন জাতীয় ণ Fast Track  ঢাকা

াস র◌্যািপড ানিজট ডেভলপেম  েজ  (লাইন-৬) এর প বী ও িমর র-১১ মে ােরল শেন যা ীেদর িলফট,
এে েলটর, ি িড়েত িনরাপেদ ও া ে  ওঠা নামা এবং পথচারীেদর িনিবে  যাতায়ােতর িবধােথ Standard

টপাথ িনমােনর জ  ঢাকা মে াপিলটন এলাকার প বী থানাধীন চা লী ও উ র সনপাড়া পবতা মৗজার যথা েম
০.০০৪০৩ একর ও ০.০৭৪৯৬ একর মাট ০.০৭৮৯৯ একর িম অিধ হেণর লে  অনাপি প  দােনর জ  নগর
উ য়ন অিধদ রেক অ েরাধ কেরেছন। ত ািশ সং া অ  দ রেক মাট ০.০৭৮৯৯ একর জিমর তফিশল সরবরাহ
কেরেছন (তফিশল  মাট ০.০৭৮৯৯ একর জিম)।

জলা থানা মৗজা জ.এল 
নং

আরএস 
দাগ নং

ঢাকা িস  জিরেপর 
দাগ নং

চািহত  জিমর পিরমাণ 
(একর)

িমর 
ণী

ঢাকা প বী চা লী ৮ ২০২ ৮৫২৫ ০.০০৪০৩ বাড়ী
ঢাকা প বী উ র সনপাড়া 

পবতা
১১ ৫১০ ৫৩৮ ০.০০৪৮৯ বাড়ী 

ঢাকা প বী উ র সনপাড়া 
পবতা

১১ ৫১১ ৫৪০ ০.০০৯৯ বাড়ী

ঢাকা প বী উ র সনপাড়া 
পবতা

১১ ৭৮০ ৫৪২ ০.০০২৯৬ বাড়ী 

ঢাকা প বী উ র সনপাড়া 
পবতা

১১ ৭৮৬ ৫৪৮ ০.০০৬৭৭ বাড়ী

ঢাকা প বী উ র সনপাড়া 
পবতা

১১ ৭৮৮ ৫৫৪ ০.০০৫৭৬ বাড়ী 

ঢাকা প বী উ র সনপাড়া 
পবতা

১১ ৭৮৮ ৫৫৫ ০.০০৩৪১ বাড়ী
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ঢাকা প বী উ র সনপাড়া 
পবতা

১১ ১৬১৯ ৫৫৩৮ ০.০১৬২ িসেনমা 
হল

ঢাকা প বী উ র সনপাড়া 
পবতা

১১ ১৬১৯ ৫৫৪৬ ০.০২৫২৫ মােকট

 সবেমাট চািহত  জিমর পিরমাণ ০.০৭৮৯৯ একর

রাজউেকর Detailed Area Plan (DAP) পযােলাচনায় দখা যায় য, চািহত  জিমর িম বহার Urban
Residential Zone িহেসেব দখােনা আেছ। Landuse Permitted িহেসেব Communication
Service Facilities & Communication Tower within Permitted Height এর

াবনা রেয়েছ।

সেরজিমেন পিরদশেন দখা যায় য, ত াশী সং া ক ক সরবরাহ ত মৗজা াপ ও ত াশী সং ার িতিনিধ ক ক
িনেদিশত ািবত জিম ঢাকা মে াপিলটন এলাকার প বী থানাধীন চা লী ও উ র সনপাড়া পবতা মৗজার যথা েম
০.০০৪০৩ একর ও ০.০৭৪৯৬ একর মাট ০.০৭৮৯৯ একর জিম অবি হত। উ র সনপাড়া পবতা মৗজায় িব মান রবী
িসেনমা হল এর স ুেখ খািল জিম ও দি েণ রবী পার মােকট ভবন (আংিশক) ািবত জিমেত অবি ত, আরএস
৫১১ বা িবএস ৫৪০ নং দােগ এক  ছয়তলা আবািসক ভবন (আংিশক) ও আরএস ৫১০ বা িবএস ৫৩৮ নং দােগ বাউ ারী
ওয়ালসহ খািল জিম, আরএস ৭৮৮ বা িবএস ৫৫৪ ও ৫৫৫ নং দােগ খািল জিম, আরএস ৭৮০ ও ৭৮৬ বা িবএস ৫৪২ ও
৫৪৮ নং দােগ সিম াকা দাকান (আংিশক) ও খািল জিম এবং চা লী মৗজায় আরএস ২০২ বা িবএস ৮৫২৫ নং দােগ
মসাস পক ডার নােম সিম াকা দাকান (আংিশক) ও বাউ ারী ওয়ালসহ খািলজিম অবি ত। এছাড়াও ািবত
জিমেত মি র, িগজা, ল, কেলজ, মা াসা ইত ািদ সহ কান সামািজক ও ধম য় িত ান নাই।

ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড এর আওতায় বা বায়নাধীন জাতীয় ণ Fast Track  ঢাকা াস
র◌্যািপড ানিজট ডেভলপেম  েজ  (লাইন-৬) এর প বী ও িমর র-১১ মে ােরল শেন যা ীেদর িলফট,
এে েলটর, ি িড়েত িনরাপেদ ও া ে  ওঠা নামা এবং পথচারীেদর িনিবে  যাতায়ােতর িবধােথ Standard

টপাথ িনমােনর জ  হ র জন ােথ উ  জিম অিধ হেণর েয়াজন আেছ। ফল িতেত,িন -িলিখত শতসােপে  উ
জিম অিধ হেন অ  দ েরর কান আপি  নাই। 
শতস হঃশতস হঃ
১। চািহত  িমেত DAP ািবত Urban residential Zone -এ চিলত আইন অ সরণ করেত হেব এবং
DAP এর িরিভউ কিম র মা েম িম বহােরর ণী পিরবতন কের িনেত হেব।
২। ক  এলাকায় িব মান া িতক জলাধার যথাযথভােব সংর ণ করেত হেব।
৩। রাজউক ািবত রা া েলার ভিব ৎ স সারণ িবেবচনা কের িডজাইন করেত হেব।
৪। Plantation এর ব া থাকেত হেব।
৫। সংল  সকল জায়গা রি ত রাখেত হেব এবং া িতক সৗ য/পিরেবশ র ােথ ঐ সম  জায়গা
Beautification এর ব া িনেত হেব।
৬। টপাথস হ মে ােরল শেন যা ীেদর িলফট, এে েলটর, ি িড়েত িনরাপেদ ও া ে  ওঠা নামা
এবং পথচারীেদর িনিবে  যাতায়ােতর িবধােথ পযা  জায়গা খািল রাখেত হেব।
৭। টপাথস েহ যা ীেদর েবশ ও বািহর ারা বাহমান Vehicle েলা যন কানভােব বাধা  না হয় তার জ

েয়াজনীয়Protective Measure/Physical Barrier/Signaling System থাকেত হেব।
৮। টপাথস হ ল Track এবং রা ার সােথ সং  থাকেত হেব।
৯। টপাথস হ Main Transport System িলংক করার ে  সািভস রা ার জ  পযা  জায়গা খািল
রাখেত হেব।
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১০। চ িদেক Noise Preventive Wall/Barrier এর ব া থাকেত হেব।
১১। অিত ি র পািন িন াশেনর জ  পযা  Drainage এর ব া রাখেত হেব এবং পযা  Directional
Bill Board এর ব া থাকেত হেব।
১২। রাজউক ও পিরেবশ অিধদ র ক ক দ  সকল শতস হ অ সরণ করেত হেব।

সং ি ঃ
১. সেরজিমেন া  িম বহার িতেবদন(সেরজিমেন া  িম বহার িতেবদন) 
২. ড াপ পযােলাচনা িতেবদন(ড াপ পযােলাচনা িতেবদন)
৩. িরিজওনাল াপ(িরিজওনাল াপ)
৪. রাজউক ক ক িরত ছাড়প (রাজউক ক ক িরত ছাড়প )
৫. িম বহার াপ( িম বহার াপ)
৬. তফিশল  মাট ০.০৭৮৯৯ একর জিম(তফিশল  মাট ০.০৭৮৯৯ একর জিম)

১৬-১১-২০২১

মাঃ আফতাবউি ন তা কদার, ক  পিরচালক,ঢাকা 
াস র◌্যািপড ানিজট ডেভলপেম  েজ  

(লাইন-৬), ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড 
(িডএম িসএল) [পিরদশন মেক যাতায়ােতর 

িবধাসহ]

মা: মাহ দ হােসন
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.৩২/১(১০) তািরখ: ১ অ হাযণ় ১৪২৮
১৬ নেভ র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র
২) একা  সিচব, সিচেবর দ র, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৩) একা  সিচব, িতম ীর দ র, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৪) উপসিচব, শাসন-২ অিধশাখা, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৫) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
৬) িসিনয়র ানার, িনং এ  ড েমে শন সল, নগর উ য়ন অিধদ র (প  ওেয়বসাইেট আপেলােডর
অ েরাধসহ)
৭) িসিনয়র ানার, টাউন ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৮) সহকারী েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী(সােভ), নগর উ য়ন অিধদ র
৯) সহকারী ানার, টাউন ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
১০) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র

১৬-১১-২০২১

৩



মা: রােস ল ইসলাম 
সহকারী ানার

৪


