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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.৩৬ তািরখ: 
০৫ এি�ল ২০২২

২২ �চ� ১৪২৮

িবষয়: রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর ‘‘রাজশাহী মহানগরীর সমি�ত নগর অবকাঠােমা উ�য়ন’’ শীষ �ক �কে� সংেশািধত সাইট অ�যায়ী

২নং ওয়াড � কায �ালয় কাম কিমউিন� �স�ার িনম �াণােথ � �মাট ০.৩৩০০ একর �িম অিধ�হেনর অনাপি� �দান �সে�

��: ১.রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর �ারকঃ ৪৬.১২.০০০০.০০৬.১৪.২২৫.২০২০.৫২৬
 তািরখঃ ০৮/০৩/২০২২

যথািবিহত স�ান �দশ �ন�ব �ক উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর ‘‘রাজশাহী মহানগরীর সমি�ত নগর

অবকাঠােমা উ�য়ন’’ শীষ �ক �কে� সংেশািধত সাইট অ�যায়ী ২নং ওয়াড � কায �ালয় কাম কিমউিন� �স�ার িনম �াণােথ � �মাট ০.৩৩০০ একর
�িম অিধ�হেণর অনাপি�পে�র জ� আেবদন কেরেছন। 

 ��ািবত �িমর তফিসল িন��পঃ

�জলাঃ রাজশাহী থানাঃ পবা, �মৗজাঃ হড়�াম, �জ, এল, নং-৫১
�.নং আর,এস,দাগ নং আর, এস, খিতয়ান নং ��ণী �িমর পিরমাণ (একর)
১ ১২৭৮, ১২৭৯, ১২৯৮ ৪৩২, ৩৬১, ৮৮৫/১, ১ ধানী ০.৩৩০০

সরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদেন �দখা যায় �য, ��ািবত সাইেটর অভ��ের এক� �সিমপাকা ভবন ও এক� ি�তল পাকা আবািসক ভবন এবং

িক� ফলজ �� িব�মান। সাইেটর �চৗহি�র উ�ের িবিপএসিসর ��ািবত সাইট ও এক� ��র এবং দি�েণ রা�া িব�মান। �েব � “দা�শা-

�কাট � ��শন �রাড” এবং পি�েম আবািসক বািড় ঘর ও এক� বড় ��র িব�মান।  Metropolitan Development Plan
RMDP (2004-2024) পয �ােলাচনা কের �দখা যায়, ��ািবত �িমর িব�মান �িম �বহার িহেসেব Business and

Mercantile, Residential/Homestead এবং Water Body ও ��ািবত �িম �বহার িহেসেব Mixed Use

এবং Residential/Homestead িহেসেব  উে�খ রেয়েছ।

 
এমতাব�ায়, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর ‘‘রাজশাহী মহানগরীর সমি�ত নগর অবকাঠােমা উ�য়ন’’ শীষ �ক �কে� সংেশািধত সাইট অ�যায়ী

২নং ওয়াড � কায �ালয় কাম কিমউিন� �স�ার িনম �াণােথ � জ� পবা উপেজলার হড়�াম �মৗজার  ��ািবত দােগ সরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন,

  Rajshahi Metropolitan Development   Plan RMDP (2004-2024) পয �ােলাচনা এবং িন�িলিখত শত�

সােপে� ��ািবত �মাট ০.৩৩০০ একর জিম অিধ�হেণর জ� িনেদ �শ�েম 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 সাইেট িব�মান বা সংল� �কান জলাধার (Water Body) িবন� বা ভরাট না কের উহা সংর�ণ করেত হেব
 ৩. ��ািবত সাইেটর �ব �পােশ িব�মান রা�া� (“দা�শা-�কাট � ��শন �রাড”)যিদ ভিব�েত �শ�করেণর �েয়াজন হয় �স লে�� ��ািবত

সাইেটর অভ��েরর িদেক ��তম এক �লন সমপিরমাণ জায়গা সংর�ণ কের �াপনা িনম �াণ করেত হেব। 

৪. উ� সাইট সংল� রা�ায় �কান অব�ােতই �যন যানজট �ি� না হয় �স িবষেয় �ত�াশী সং�ােক �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।
 

উে�� �য, এই অনাপি� ‘‘রাজশাহী মহানগরীর সমি�ত নগর অবকাঠােমা উ�য়ন’’ শীষ �ক �কে� সংেশািধত সাইট অ�যায়ী ২নং ওয়াড �

কায �ালয় কাম কিমউিন� �স�ার িনম �াণােথ � জ�   ��ািবত জিম অিধ�হেনর জ� নগর উ�য়ন অিধদ�েরর অনাপি� �িতত অ� �কান
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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. পিরদশ �ন �িতেবদন
    ০২. ��ািবত �িম িচি�ত নকশা

 
   ০৩. RMDP অ�যায়ী �ক� এলাকার িব�মান �িম �বহার �াপ

   ০৪. RMDP অ�যায়ী �ক� এলাকার ��ািবত �িম �বহার �াপ
 

   ০৫. ��ািবত এলাকার Google Map

১০-৪-২০২২

এ.িব.এম. শরীফ উি�ন, �ধান িনব �াহী কম �কত�া, রাজশাহী িস� 
কেপ �ােরশন, �ত� িবভাগনগর ভবন, রাজশাহী 

�মা: মাহ�দ �হােসন

িসিনয়র ��ানার

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.৩৬/১(৫) তািরখ: ২২ �চ� ১৪২৮

০৫ এি�ল 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) িসিনয়র ��ানার, আরবান �ািনং, নগর উ�য়ন অিধদ�র

৪) ��ানার, আরবান �ািনং, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

৫) ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ�েরাধসহ)
 

১০-৪-২০২২

�মাহিসনাত নাসিরন 

��ানার


