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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩৩.০০৮.১৭.৯২ তািরখ: 

০৫ অে�াবর ২০২২

২০ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: চ��াম �জলা� ব�র থানাধীন দি�ণ হািলশহর �মৗজা এলাকায় হাসপাতাল �গইট �রাড সংল� বােনৗজা পেত�ার দি�ণ-পি�ম পােশ
বােনৗজা ঈসা খান ঘ�� স�সারনকে� আ�মািনক ০.৩৪ একর (কম/�বিশ) �ি�মািলকানাধীন জিম �নৗবািহনীর অ��েল অিধ�হেনর

জ� অনাপি� ছাড়প� �দান �সে�।

��: �ারক নং- ২৩.০২.১৫২৮.৩৪১.২২.৩০৬.২২.১০৫৫; তািরখ: ১০/০৮/২০২২ ি�:

উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত, বাংলােদশ �নৗবািহনী ক��ক চ��াম �জলা� ব�র থানাধীন দি�ণ হািলশহর �মৗজা এলাকায় হাসপাতাল �গইট

�রাড সংল� বােনৗজা পেত�ার দি�ণ-পি�ম পােশ বােনৗজা ঈসা খান ঘ�� স�সারনকে� ০.৩৪ একর (কম/�বিশ) �ি� মািলকানাধীন জিম

অিধ�হেন অনাপি� প� �দােনর জ� আেবদন কেরেছ। আেবদন�ত জিমর �মৗজািভি�ক তফিসল িন��পঃ  
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�ি� মািলকানাধীন খাস
১। ৭৬০ ১২১৫৫ �ণ � ০.১৭ ০.১৭ নাল ০.১৭ -
২। ৭৬০ ১২১৫৬ �ণ � ০.১৭ ০.১৭ নাল ০.১৭ -

�মাট জিমর পিরমাণ= ০.৩৪ ০.৩৪ - ০.৩৪ -

ত� ��ি�েত উ� এলাকার সেরজিমেন পিরদশ �েন �দখা যায় �য, ��ািবত জিমেত ০৬� �নেশড বসতবািড়, ০১ � �নেশড �দাকানঘর ও ০১ �

নী� �ডাবা রেয়েছ। ��ািবত জিমর উ�ের পাকা রা�া, িব��ৎ লাইন ও ব�তলা িবিশ� বসতবািড়, দি�েণ �ায় ৪০ �ট চওড়া পাকা রা�া,

হাসপাতাল, পি�েম ব�তলা িবিশ� বসতবািড় রেয়েছ। উে�� �য, ��ািবত জিমেত মসিজদ, মি�র, কবর�ান, ঈদগাহ মাঠ, িগজ�া, �ল, কেলজ,

মা�াসা ইত�ািদ সহ �কান সামািজক ও ধম�য় �িত�ান নাই (পিরদশ �ন �িতেবদন, সং�ি�-০১; Google Map, সং�ি�-০২)।

Detail Area Plan for Chittagong Metropolitan Master Plan অ�যায়ী চািহত�� জিম�র ��ািবত �িম

�বহার হেলা Mixed Use  (Detail Area Plan for Chittagong Metropolitan Master Plan অ�যায়ী

জিম�র ��ািবত �বহার।, সং�ি�-০৩)।

এমতাব�ায়, জন�ােথ � বাংলােদশ �নৗবািহনী ক��ক চ��াম �জলা� ব�র থানাধীন দি�ণ হািলশহর �মৗজা এলাকায় হাসপাতাল �গইট �রাড সংল�

বােনৗজা পেত�ার দি�ণ-পি�ম পােশ বােনৗজা ঈসা খান ঘ�� স�সারনকে� ��ািবত জিমেত সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন এবং িন�িলিখত

শত� সােপে� ��ািবত ০.৩৪ একর জিম অিধ�হেন নগর উ�য়ন অিধদ�েরর অনাপি� প� �দান করা হেলা।

শত�াবলী

(১) �ত�াশী সং�ােক �িম অিধ�হেণর ��ে� �েযাজ� সকল আইন, িবিধ ও নীিতমালা যথাযথভােব অ�সরণ করেত হেব;

(২) ��ািবত জিমর অভ��ের িব�মান ��র সংর�েণর �ব�া �হন করেত হেব।
(৩) উ� এলাকার পািনর �বােহ �কানভােবই �যন বাধা �ি� না হয় তার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।
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(৪) ��ািবত জিমর চারপােশ জনসাধারেণর �াভািবক চলাচল ব�ধা�� করা যােব নাহ।

(৫) চ��াম উ�য়ন ক��প� এর Landuse Plan িব.এস �মৗজার উপের ��ত�ত িবধায় এই অনাপি� পে� �িম �বহারজিনত জ�লতায়

িব.এস �াপই িবেবচ� হেব।
(৬) চ��াম উ�য়ন ক��প� এবং পিরেবশ অিধদ�র ক��ক ��ািবত জিম অিধ�হেন অনাপি� প� সং�হ এবং �দ� শত�াবলী (যিদ থােক)

যথাযথভােব অ�সরন করেত হেব।

উে�� �য, এই অনাপি� বাংলােদশ �নৗবািহনী ক��ক ��ািবত জিম অিধ�হেনর জ� নগর উ�য়ন অিধদ�েরর অনাপি� �িতত 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�ি�ঃ
 

০১. সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন
 ০২. ��ািবত এলাকার Google Map

 
০৩. Detail Area Plan for Chittagong Metropolitan Master Plan অ�যায়ী   জিম�র ��ািবত �বহার।

০৪.��ািবত জিম িচি�ত�ব �ক �মৗজা �াপ।

৫-১০-২০২২

কমা�ার, চ��াম �নৗ অ�ল, িনউ�িরং, চ��াম।

আহেমদ আখতা��ামান

িসিনয়র ��ানার

�ফান: ২২৩৩৮৪৯৩১

ইেমইল: akhtar_udd@yahoo.com

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩৩.০০৮.১৭.৯২/১(৮) তািরখ: ২০ আি�ন ১৪২৯

০৫ অে�াবর ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

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

 
৪) ক�াে�ন িবএন, , চ��াম �নৗ অ�ল, িনউ�িরং, চ��াম।

৫) সহকারী �েকৗশলী, সহকারী �েকৗশলী(সােভ �), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

৬) সহকারী ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 ৭) ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র

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

৫-১০-২০২২

�মাঃ সাই�র রহমান 
 ��ানার


