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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩৩.০৪১.১৭.১৭১ তািরখ: 

২২ �ন ২০২২

৮ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: ঢাকা-�লনা (এন-৮) যা�াবাড়ী ই�ার �সকশন �থেক (ই�িরয়া-বা�বাজার িলংক সড়কসহ) মাওয়া পয �� এবং প�� র-ভাংগা অংশ

ধীরগিতর যানবাহেনর জ� �থক �লনসহ৪-�লেন উ�য়ন শীষ �ক �কে�র ১ম সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী ঢাকা �জলার �িম
অিধ�হেণর লে�� নগর উ�য়ন অিধদ�েরর অনাপি� �দান �সে�।

��: ��- ০১ঃ ৬০৯/�েজ�/ এন ৮/ঢাকা �জলা, তািরখঃ০৬/০৬/২০২২

��- ০২ঃ ৬০৯/�েজ�/ এন ৮/ঢাকা �জলা/২, তািরখঃ০৩/০৪/২০২২

যথাযথ স�ান �ব �ক উপেরা� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, ঢাকা �লনা (এন-৮) মহাসেড়ােকর যা�াবাড়ী ই�ারেসকশন �থেক

(ই�িরয়া-বা�বাজার িলংক সড়কসহ) মাওয়া পয �� এবং প��র-ভা�া অংশ ধীরগিতর যানবাহেনর জ� �থক �লনসহ ৪-�লেন উ�য়ন শীষ �ক

�কে�র অসমা� কাজ স�� করণ �কে�র ১ম সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী ঢাকা �জলার �করানীগ� উপেজলার �ন��য়া �মৗজায় ০.১৫৩৯

একর �িম অিধ�হেণর জ� ছাড়প� �চেয় নগর উ�য়ন অিধদ�েরর িনকট আেবদন কেরেছ। �িম অিধ�হেণর িনিমে� দাগ িন��পঃ 

�মৗজার নাম �জ এল সীট নং দাগ ন�র �মাট জিমর পিরমান (একর)
�ন��য়া ৮৪ ২ ১৩৬৯ ০.০২৭৯

১৩৭০ ০.১২২১
১৩৭২ ০.০০৩৯

�মাট ০.১৫৩৯

অনাপি�প� �ি�য়াকরেণর জ� অ� দ�ের ��রণ�ত ত� ও উপা� যাচাই কের �দখা যায় রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র Detailed Area

Plan (DAP) এর ত� ও উপা� অ�যায়ী �ন��য়া �মৗজায় (�জ এল ৮৪, িসট নং ০২) �মৗজার ��ািবত দাগ ন�র এর �বহার রা�া
(Grid Map- Io8) এবং Overlay িহেসেব িচি�ত রেয়েছ। 

এলাকা� সেরজিমেন পিরদশ �ণ করা হেয়েছ। পিরদশ �ণ�ত এলাকায় �কান �াপনা নাই। বত�মােন উ� এলাকায় রা�া িনম �ান করা হেয়েছ এবং

যানবাহন চলাচেলর জ� �ব�ত হে�। এমতাব�ায় ��ািবত এলাকা� জন�ােথ � �বহার হেব িবধায় উ� জিম অিধ�হেণ নগর উ�য়ন
অিধদ�েরর �কান আপি� নাই। 

সং�ি�ঃ
 

১। িডেটই� এিরয়া ��ােনর উপর এলাকা িচি�ত রি�ন �াপ। (4346/potrojariAttachmentRef/13469/0/3383),  
 ২। ��ািবত এলাকা িচি�ত �মৗজা �াপ। (4349/potrojariAttachmentRef/13469/0/3383),  

 
৩। রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র �ীড �ােপর উপর এলাকা িচি�ত �াপ 

(4351/potrojariAttachmentRef/13469/0/3383),  
 

৪। �গল �ােপ এলাকা িচি�ত �াপ  (4352/potrojariAttachmentRef/13469/0/3383),  
 ৫। সােভ � �িতেবদন (4353/potrojariAttachmentRef/13469/0/3383),  

 
৬। রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র ছাড়প� (4356/potrojariAttachmentRef/13469/0/3383),  

https://udd.nothi.gov.bd/4346/potrojariAttachmentRef/13469/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/4349/potrojariAttachmentRef/13469/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/4351/potrojariAttachmentRef/13469/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/4352/potrojariAttachmentRef/13469/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/4353/potrojariAttachmentRef/13469/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/4356/potrojariAttachmentRef/13469/0/3383


6/29/22, 1:38 PM ডাক (৮৮২) | অিফস ব�ব�াপনা

https://udd.nothi.gov.bd 2/2

২২-৬-২০২২

�ক� পিরচালক, ঢাকা-�লনা (এন-৮) মহাসড়ক উ�য়ন �ক� ২৪ 

ইিসিব।

কাজী �মাঃ ফজ�ল হক

িসিনয়র ��ানার
�ফান: ২২৩৩৫২২৮১

ইেমইল: fhaq321@yahoo.com

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩৩.০৪১.১৭.১৭১/১(৮) তািরখ: ৮ আষাঢ় ১৪২৯

২২ �ন ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) পিরচালক (চলিত দািয়�), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

২) উপ-পিরচালক (অিতির� দািয়�), উপ-পিরচালক এর দ�র(�ভৗত পিরক�ণা), নগর উ�য়ন অিধদ�র

৩) উপ-পিরচালক (অিতির� দািয়�), উপ-পিরচালক এর দ�র(গেবষণা ও সম�য়), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

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 (দ�েরর ওেয়ব সাইেট আপেলাড করার অ�েরাধ সহ)
 

৮) �শাসিনক কম �কত�া, �শাসন শাখা, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

২২-৬-২০২২

ইসরাত জাহান 

��ানার


