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৪ জ  ১৪২৮

িবষয:় ““জলিসিড়জলিসিড়  আবাসনআবাসন   কক  ( (আিমআিম   হ াঊিজংহ াঊিজং)” )” নামকনামক  কক   এলাকায়এলাকায়   িনরিবিিনরিবি   িব ৎিব ৎ  স ালেনরস ালেনর
জজ   আিমআিম   হ াঊিজংহ াঊিজং  ক পে রক পে র   চা িহদাচা িহদা   মাতােবকমাতােবক  পাওয়ারপাওয়ার   ি ডি ড   কা া িনকা া িন   অবঅব   ব াংলােদশবাংলােদশ   িলঃিলঃ
(( িপিজ িসিবিপিজ িসিব ) ) ক কক ক “ “জলিসিড়জলিসিড়  ১৩২১৩২ //৩৩৩৩  কিভকিভ  িজআইএসিজআইএস   ি ডি ড   উপেকউপেক ” ” িনমােণরিনমােণর   লেলে
নার ায়ণগনার ায়ণগ   জলারজলার   পগপগ   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   নাওরানাওরা   মৗজ ায়মৗজ ায়   উউ   আবাসনআবাসন   কক   এলাকায়এলাকায়   ৪.৯৯৫৪৪.৯৯৫৪
একরএকর   িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   জজ   অনাপিঅনাপি   দানদান   সেসে ।।

: ১. িপিজিসিব হেত রীত পে র ারক নং◌ঃ ২৭.২১.০০০০.৪২৭.৬৩.০০৩.২১.১৩৯; তািরখঃ ২৩ মাচ ২০২১

যথািবহীত স ান বক উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, ধান েকৗশলী ও ক  পিরচালক, পাওয়ার
ীড নটওয়াক ংেদিনং েজ , িপিজিসিব ক ক িপিজিসিব “জলিসিড় ১৩২/৩৩ কিভ িজআইএস ীড উপেক ”

িনমােণর জ  নারায়নগ  জলার পগ  উপেজলাধীন নাওরা মৗজায় িন িলিখত তফিশল  ৪.৯৯৫৪ একর (চার
দশিমক নয় নয় াচ চার) িম অিধ হেণর আেবদন করা হয় । 

ািবত জিমর তফিসল
 জলাঃ নারায়নগ ,  উপেজলাঃ পগ , মৗজাঃ নাওরা

মৗজার নাম জ এল নং আর.এস. দাগ নং অিধ হণ ত জিমর পিরমাণ (একর)
নাওরা ১১০ ৫৪০৯, ৫৪১০, ৫৪১১, ৫৪১২, ৫৪১৩, ৫৪১৪, 

৫৪১৮, ৫৪১৯,৫৪২০, ৫৪২১, ৫৪২২, ৫৪২৯, 
৫৪৩০, ৫৪৩১, ৫৪৩২, ৫৪৩৩, ৫৪৩৪, ৫৪৩৫, 
৫৪৩৬, ৫৪৩৭, ৫৫০২, ৫৫০৩, ৫৫০৫, 
৫৫১০, ৫৫১১

৪.৯৯৫৪ (চার দশিমক নয় নয় াচ চার)

অিধ হণ ত জিমর পিরমাণ (একর)◌ঃ ৪.৯৯৫৪ (চার দশিমক নয় নয় াচ চার)

হায়ন ও গণ ত ম ণালেয়র অে াবর ১৪, ২০১৪ এ কািশত গেজট ারা নারায়ণগ  জলার পগ  অবি ত জলিসিড়
আবাসন কে র িম বহােরর ণী আরবান রিসেডি য়াল জান িহেসেব পিরবতেনর অ েমাদন দয়া হয় ( গেজট
সং )। চািহত  িত ান ক ক িম  আিম হাঊিজং এলাকার অ  ( ত য়ন সং )। ািবত জিমেত
( ািবত রা া ারা িত  অংশ বােদ) জিম অিধ হেন রাজউেকর কান আপি  নাই মেম রাজউেকর অনাপি পে
উে খ রেয়েছ (রাজউেকর অনাপি প  সং )। উে  য, Town Improvement Act, 1953 এর
75(1) ধারা অ যায়ী “Permission for use of land Contrary to the Master Plan” এর

ে  রাজউেকর চয়ার ানেক মতা দওয়া আেছ।

১



এমতাব ায়, জন ােথ  িপিজিসিব “জলিসিড় ১৩২/৩৩ কিভ িজআইএস ীড উপেক ” িনমােণর জ  নারায়ণগ
জলার পগ  উপেজলাধীন নাওরা মৗজায় ৪.৯৯৫৪ (চার দশিমক নয় নয় াচ চার) একর িম অিধ হেণর ছাড়প
(NOC) িনেদশ েম দান করা হেলা।

  সং ি
  ১। গেজট
  ২। চািহত  িত ান ক ক দান ত ত য়ন
 ৩। রাজউক ক ক দান ত অনাপি  প
 ৪। িরিজওনাল াপ
 ৫। চািহত  িমর মৗজা াপ
৬। চািহত  িমর তফিশল

২৩-৫-২০২১

েকৗঃ মাঃ শিফউ াহ, ক  পিরচালক ( ধান 
েকৗশলী), পাওয়ার ীড নটওয়াক ংেদিনং েজ  

আ ার িপিজিসিব, ঢাকা

শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক, 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) ানার, থানা স ার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র

২৩-৫-২০২১
ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 

ানার
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