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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩৩.০৪১.১৭.১৫৫ তািরখ: 
০৭ �ন ২০২২

২৪ �জ�� ১৪২৯

িবষয়: িপিজিসিব ক��ক "আ��াহ�র ১৩২/৩৩ �কিভ িজআইএস �ীড উপেক�" িনম �ােণর জ� ঢাকা �জলার �করানীগ� উপেজলাধীন

চর গ�িলয়া �মাউজায় ১.০০৯৪ একর (এক একর �রান�ই অ�তাংশ) �িম অিধ�হেনর লে�� অনাপি� প� �দান �সে�।

��: ��-০১ঃ তার দ�েরর �ারক নং-২৭.২১.০০০০.৪২৭.৫৫.০০১.৩৩, তািরখঃ ৪/০২/২০২১
 ��-০২ঃ নগর উ�য়ন অিধদ�েরর �ারক নং- ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০৪১.১৭, তািরখঃ ১৭/০২/২০১৯

 
��-০৩ঃ তার দ�েরর �ারক নং-িপিজিসিব/িপিড(�ঃ�েকৗঃ)/িজ�িজ/২০১৮/৪৭৯

��-০৪ঃ তার দ�েরর �ারক নং-২৭.২১.২৬০৪.৪২৭.১৪.০৪১.২২.৩৮৩, তািরখঃ ০২/০৩/২০২২ 
 

��-০৫ঃ তার দ�েরর �ারক নং-২৭.২১.২৬০৪.৪২৭.১৪.০৪১.২২.৬২৩ তািরখঃ ১০/০৪/২০২২

উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র ত�াবধােন গন�জাত�ী বাংলােদশ সরকার ও

গনচীন সরকােরর �যৗথ অথ �ায়েন “Power Grid Network Strengthening Project under PGCB” শীষ �ক �কে�র

আওতায় পাওয়ার �ীড �কা�ানী অব বাংলােদশ িলঃ (িপিজিসিব) ক��ক “আ��াহ�র ১৩২/৩৩ �কিভ িজআইএস �ীড উপেক�” িনম �ােণর
জ� ঢাকা �জলার �করানীগ� উপেজলাধীন চর গলগিলয়া �মৗজায় ১.০০৯৪ একর (এক একর �রান�ই অ�তাংশ) �িম অিধ�হেণর জ�

�ারক নং ২৫.৪৫.০০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.৩৬ তািরখঃ ২৯/০৩/২০২১ এর মা�েম অনাপি� �দান করা হেয়িছেলা। ��ািবত দােগ �াপনা

থাকায় �ত�ািশ সং�া ক��ক �েব � উপ�ািপত সীমানা (��ািবত জিমর দা� ন�র) পিরবত�ন �ব �ক �ারক নং

২৭.২১.২৬০৪.৪২৭.১৪.০৪১.২২.৩৮৩, তািরখঃ ০২/০৩/২০২২ এর মা�েম �নরায় অনাপি� �দােনর জ� আেবদন কেরন। পরবিত�েত
রাজধানী উ�য়ন ক��প� ক��ক ��ািবত িডেটই� এিরয়া ��ােনর ১৫০’ �স� রা�ার সােথ ওভার�ািপং হওয়ায় �ারক

নং-২৭.২১.২৬০৪.৪২৭.১৪.০৪১.২২.৬২৩ তািরখঃ ১০/০৪/২০২২ এর মা�েম ��ািবত জিমর দাগ ন�র �নরায় পিরবত�ন �ব �ক সংেশািধত

আেবদনপ�  দািখল কেরন। সংেশািধত আেবদনপ� অ�যায়ী ��ািবত জিমর তফিসল িন��পঃ 

�মৗজার নাম �জ.এল ন�র িসট ন�র আর এস দাগ ন�র �মাট জিমর
পিরমান

চর গলগিলয়া  �মৗজা,  ৬৭ ০২ ১৩০০, ১৩০১, ১৩০২, ১৩০৪, ১৩০৫, ১৩০৬, ১৩০৭, ১৩০৮,
১৩০৯, ১৩১০, ১৩১২, ১৩১৪, ১৩১৫, ১৩১৬  

১.০০৯৪ একর 

এলাকা� সেরজিমেন পিরদশ �ন করা হেয়েছ। পিরদশ �ণকােল �দখা যায় ��ািবত জিম� বািলভরাট�ত সমতল খািল জিম। যার উ�ের �ায় ১৬

�ট চওড়া (ধম ��র- �সানাকা�া) পাকা �রাড ও বসতবািড়, দি�েণ নালজিম, �েব � বসতবািড়, খািলজিম ও মসিজদ, পি�েম খািল জিম

অবি�ত। রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র িডেটই� এিরয়া ��ান এর  ত� ও উপা� অ�যায়ী চর গলগিলয়া �মৗজা (�জ এল নং-৬৭, িসট নং-০২)
এর ��ািবত দাগ ন�র এর �বহার Flood Flow Zone এবং Waterbody িহেসেব িচি�ত রেয়েছ। রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র

িডেটই� এিরয়া ��ান এর িরেপাট � অ�যায়ী  এবং Waterbody এর Resticted �বহার �থেক �দখা যায় উ� এলাকায় �কােনা

ধরেনর �াপনা �তরী িনিষ�। তেব Flood Flow Zone এর Permitted �বহাের ি�িতশীল Transformer Station

িনম �ান করা যােব মেম � উে�খ আেছ। 

রাজধানী উ�য়ন ক��প� ক��ক �ারক নং- ২৫.৩৯.০০০০.০৩১.৩৬.০০২.২২.১, তািরখ ০১/০৬/২০২২ এ �িম অিধ�হেণর জ� শত�সােপে�

অনাপি�প� �দান করা হেয়েছ। এমতাব�ায় উ� এলাকা জন�ােথ � �বহার হেব িবধায় িন�িলিখত শত�সােপে� উ� �িম অিধ�হেন নগর

উ�য়ন অিধদ�েরর �কান আপি� নাইঃ



6/29/22, 1:47 PM ডাক (৮৮২) | অিফস ব�ব�াপনা

https://udd.nothi.gov.bd 2/3

১। িডেটই� এিরয়া ��ােন উে�িখত ��র� সংর�ন করেত হেব।
 

২। �ত�ািশ সং�া ক��ক ��ািবত এলাকাটী Flood Flow Zone এ অবি�ত হওয়ায় সংি�� এলাকার �িমর ঢােলর (Natural
Slope) সােথ স�িত �রেখ ইি�িনয়ািরং সােভ �র ফলাফেলর িভি�েত পয �া� পািন িন�াশন �ব�া রাখেত হেব যােত পা��বত� এলাকায়

জলাব�তা �ি� না হয়।

৩। ব�া পািনর �বাহেক ব�ধা�� না করার িনিম� �ত�াশী সং�া ক��ক �দ� �ল আউেট �দিশ �ত �াপনার চ�িদ �েক �েয়াজন অ�যায়ী এক�

��েনজ �ব�াপনা এবং ১৩২৩ �কিভ িজআইএস �ীড কে�াল �ম এবং ৩৩ �কিভ িজআইএস �ীড কে�াল �ম এর ম�বত� �ােন এক�
��েনজ �ব�া রাখেত হেব যােত উ� �াপনার কারেন পা��বত� এলাকার ��েনজ �ব�াপনা িবি�ত না হয়।

 
৪। িডেটই� এিরয়া ��ােন উে�িখত ��ািবত রা�ার জায়গা সংর�ণ করেত হেব।

৫। এই ছাড়প� জিমর মািলকানা িনেদ �শ কের না। 
 

৬। অি� �ঘ �টনা �িতেরােধ পয �া� অি�কা� �িতেরাধ এবং িনব �াপন �ব�া রাখেত হেব।
 ৭। রাজধানী উ�য়ন ক��প� ক��ক �দান�ত ছাড়পে�র শত�াবলী মা� করেত হেব। 

 
 ৮। Town Improvement Act 1953 অ�যায়ী �গেজট সংেশাধন করেত হেব 

 
 
 সং�ি�ঃ
১. পিরদশ �ন �িতেবদন।

২. রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র অনাপি� প�।

৩. Detailed Area Plan (DAP) �ােপ ��ািবত জিম িচি�ত �াপ।

৪. �মৗজার উপর এলাকা িচি�ত জিম
৫. Google �ােপ এলাকা িচি�ত �াপ।

৬. Flood Flow Zone এবং Waterbody এর Permitted এবং Conditional �বহার। 

 

 

৭-৬-২০২২

�েকৗঃ �মাঃ শিফউ�াহ, �ক� পিরচালক ও �ধান �েকৗশলী ও 

�ক� পিরচালক“Power Grid Network 
Strengthening Project under PGCB” 

এিভিনউ-৩, জ��ল ইসলাম িস�, আফতাব নগর, বা�া-১২১২

কাজী �মাঃ ফজ�ল হক

িসিনয়র ��ানার

�ফান: ২২৩৩৫২২৮১

ইেমইল: fhaq321@yahoo.com

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩৩.০৪১.১৭.১৫৫/১(৪) তািরখ: ২৪ �জ�� ১৪২৯

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

 ১) পিরচালক, 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 (দ�েরর ওেয়বসাইেট আপেলাড করার

অ�েরাধসহ)
 

৩) িসিনয়র ��ানার, িরিজওনাল �ািনং, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 ৪) ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র(দ�েরর ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ�েরাধসহ)।
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৭-৬-২০২২

ইসরাত জাহান 
 

��ানার


