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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.১১ তািরখ: 
 

০১ �ফ�য়াির ২০২২

১৮ মাঘ ১৪২৮

িবষয়: বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � ক��ক বা�বািয়ত� “িব��ৎ িবতরন �ব�ার উ�য়ন, চ��াম �জান (২য় পয �ায়)”, িবউেবা, চ��াম

শীষ �ক �কে�র আওতায় ন�ন ০৫ (প�চ) � ৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �ােনর জ� চ��াম মহানগেরর (চউক) আওতাধীন ০৪ (চার)�
�মৗজা এবং ক�বাজার উ�য়ন ক��প� (কউক) এর আওতাধীন ০১ (এক) � �মৗজায় সব �েমাট ০৫ (প�চ) � �মৗজায় �িম অিধ�হেণর

িনিম� অনাপি�প� �দান �সে�।

��: ১। �ারক নং-২২-িপিড/িবউিব/িপিডএসিড/চ�:�জান(২য় পযায়)/২০২২ তািরখঃ ০৫/০১/২০২২ ি�.
 

২। �ারক নং-৬০৬-িপিড/িবউিব/িপিডএসিড/চ�:�জান(২য় পযায়)/২০২১ তািরখঃ ০১/১২/২০২১ ি�.
উপিরউ� িবষয় ও ��� �ারেকর ��ি�েত

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � ক��ক বা�বািয়ত� “িব��ৎ িবতরন �ব�ার উ�য়ন, চ��াম �জান (২য় পয �ায়)”, িবউেবা, চ��াম শীষ �ক �কে�র আওতায় ন�ন

 ০৫ (প�চ) � ৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �ােনর জ� চ��াম মহানগেরর  (চউক) আওতাধীন ০৪ (চার)� �মৗজাএবং ক�বাজার উ�য়ন ক��প� (কউক) এর আ

ওতাধীন ০১ (এক) � �মৗজায় সব �েমাট ০৫ (প�চ) �  �মৗজায় �িম অিধ�হেণর িনিমে� অনাপি�প� �দােনর জ� আেবদন কেরেছ। 

আেবদন�ত জিমর �মৗজািভি�ক তফিসল িন��পঃ

�.
নং

৩৩/১১ �কিভ উপেকে�র িববরণ �মৗজার নাম, �জএল নং,
উপেজলা ও �জলা

খিতয়ান
নং (িব,এস,)

দাগ
নং (িব,এ

স,)

দােগ �মাট জিমর
পিরমাণ (একর)

অ�েমািদত �মাট জিমর
পিরমাণ (একর)

১ ৩৩/১১ �কিভ ২×২০/২৬ এমিভএ
িজআইএস উপেক�

�মৗজা: দি�ন পেত�া
�জএল নং-২৫
উপেজলা: পেত�া, �জলা:
চ��াম

৭০৫৬ ৬০৭৪ ০.০৪

০.৪৩
১৫৭৭

৬০৭৭ ০.২২

৬০৭৮ ০.১৭
২ ৩৩/১১ �কিভ ২×২০/২৬ এমিভএ

িজআইএস উপেক�
�মৗজা: উ�র পেত�া
�জএল নং-২৪
উপেজলা: পেত�া, �জলা:
চ��াম

৭৩১৭ ৮৫৫৫ ০.১৪৯৪

০.৫৬০১
৭৩১৮ ৮৫৫৫ ০.১৪৯৩
৭৩১৯ ৮৫৫৫ ০.১৪৯৪
৭৩২০ ৮৫৫৫ ০.১১২০

৩ ৩৩/১১ �কিভ ২×২০/২৬ এমিভএ
িজআইএস উপেক�

�মৗজা: মাদারবাড়ী
�জএল নং-৪
উপেজলা: ব�র
�জলা: চ��াম 
 

১৪০ ১৭১১ ০.০০৭৫

০.৪৩৩৭

৩৩ ১৭১২ ০.০১৩১
১০৩ ১৭১৩ ০.০২০৬
৪৯০ ১৭১৪ ০.০১২৭
৪১১ ১৭১৯ ০.০৪৮৭
৮০৭ ১৭২০ ০.০২২৩
৮৩২ ১৭২০ ০.০৪৯

৪১৪/৩ ১৭২০ ০.১৭২৩
৩০০ ১৭২১ ০.০৭৫৬
১৬ ১৭২২ ০.০১১৯

৪ ৩৩/১১ �কিভ ২×২০/২৬ এমিভএ
িজআইএস উপেক�

�মৗজা: িনজ শহর
�জএল নং-২
উপেজলা: �কাতয়ালী

৭৭৯
২০৬১ ০.০২৫০ ০.৪৯৯২
২০৫৫ ০.০৭২৩

১২১৮ ২০৬১ ০.০১০০
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�জলা: চ��াম  ২০৫৫ ০.০২৫০
১০৫/১ ২০৫৫ ০.০৮১৯

১০৪/৪
২০৫৫ ০.১০৬৭
২০৬১ ০.০১১৬

১০৪/৫ ২০৫৫ ০.১৪০০

৩৩৫
২০৫৫ ০.০৬০০
২০৫৫ ০.৬০০

৫ ৩৩/১১ �কিভ ২×২০/২৬ এমিভএ
িজআইএস উপেক�

�মৗজা: িঝলংজা
�জএল নং-১৭
উপেজলা: ক�বাজার সদর
�জলা: ক�বাজার

৫৩৮৩
২৭৬০২
(২২১৩২

)
০.২০

০.৩৮৬৫

১৩৪৫ ২২১৩৮ ০.১৮

১০৮৮০
২৮৩৩৮
(২২১৩৭

)
০.০৬৫

 
২৪৩০৮
(২২১৩৭

)
০.০৬৫

�মাট জিম ২.৩০৯৫ একর

ত� ��ি�েত উ� এলাকার সেরজিমেন পিরদশ �েন �দখা যায় �য, �ত�াশী সং�াক��ক সরবরাহ�ত ��ািবত জিমর তফিশল/দাগ�িচ অ�যায়ী- 

(১)  �মৗজা  উ�র পেত�া:  ��ািবত জিম� বত�মােন খািল অব�ায় আেছ এবং চারিদেক �দয়াল আেছ।  ��ািবত জিমর উ�ের ০৩ তালা মসিজদ ও

মা�াসা, দি�েণ �সিমপাক� ঘর �যখােন ওয়াক�সেপর কাজ করা হয়, �েব � উ�ু� �ান এবং পি�েম িবমানবািহনীেদর বসবােসর জ� ভবন িনম �াণ করা হে�। 

(২) �মৗজা দি�ন পেত�া: ��ািবত জিম� �িষ জিম এবং পি�ম সীমানা সংল� এক� �েনর �শড আেছ, যা ির�া �ােরজ িহসােব �বহার করা হে� ।

 উ�ের বসতবাড়ী, দি�েণ- পাকা, �সিমপাকা ঘরসহ বসতবাড়ী, �েব � �িষ জিম এবং পি�েম- িসিডএ �রাড অবি�ত। 

(৩)  �মৗজা  িনজশহর:  ��ািবত জিমেত �দাকান ও আবািসক �সিমপ�কা ও �েনর �বশিক� ঘর এবং চলাচেলর গিল পথ রেয়েছ।  উ�ের-  কিমউিন�

�স�ার, দি�েণ- বসতবাড়ী, �েব �- বসতবাড়ী এবং পি�েম- নািজর হাট �রাড ও �দাকান অবি�ত। 

(৪) �মৗজা মাদারবাড়ী: ��ািবত জিম� আবািসক �যখােন প�কা ভবন, �সিমপ�কা ও �নেশড ঘর আেছ। ��ািবত জিমর উ�ের-বসতবাড়ী, দি�েণ- ��া� �রাড

এবং �সিমপাক� �দাকান আেছ �েব �- পাকা রা�া এবং পি�েম- পাকা ভবন ও বসতবাড়ী। 

(৫)  �মৗজা িঝলংজা: ��ািবত জিমেত এক� (০৩) িতন তলা �াপনা এবং অবিশ� অংেশ �সিমপাকা �াপনা রেয়েছ। যা মােছর হ�াচারী িহেসেব �বহািরত

হে�। ��ািবত জিমর পি�ম পােশ ২৫ �ট পাকা রা�া, উ�র পােশ ১০ �ট এবং �ব � পােশ ৬ �ট ক�চা রা�া 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�� চ��াম মহানগেররআওতাধীন জিম�র ��ািবত �িম �বহার হেলা Residential, Mixed Use, Recreation

and Open Space (Detail Area Plan for Chittagong Metropolitan Master

Plan  অ�যায়ী  জিম�র  ��ািবত  �বহার।,  সং�ি�-০৩)।    ক�বাজার  উ�য়ন  ক��প�  (কউক) এর

 আওতাধীন �ত�ািশত �িম� নগর উ�য়ন ক��ক �ণীত মা�ার ��ােনর ক�বাজার �পৗরসভার ১২ নং ওয়ােড �র অ�� �� এবং  ��ির� �জান এলাকায় অবি�ত

(সং�ি�-০৪)।  



2/28/22, 6:09 PM ডাক (৬১৯) | অিফস ব�ব�াপনা

https://udd.nothi.gov.bd 3/4

চ��াম উ�য়ন ক��প� (চউক), ক�বাজার উ�য়ন ক��প� (কউক) এবং পিরেবশ অিধদ�র ক��ক অনাপি� �দান কেরেছ (সং�ি�-০৫)। উে�� �য, চ��াম

উ�য়ন ক��প� আইন, ২০১৮ এর ১৪(২) ধারা অ�যায়ী মহাপিরক�নার পিরপি� �িম �বহােরর অ�মিত �দােনর ��ে� চউক �চয়ার�ানেক �মতা �দয়া আেছ

(সং�ি�-০৬)।

এমতাব�ায়, জন�ােথ � বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � ক��ক বা�বািয়ত� “িব��ৎ িবতরন �ব�ার উ�য়ন, চ��াম �জান (২য় পয �ায়)”, িবউেবা, চ��াম শীষ �ক

  �কে�র  আওতায়  চ��াম  মহানগেরর    (চউক)  আওতাধীন  ০৪  (চার)�  �মৗজা

এবং ক�বাজার উ�য়ন ক��প� (কউক) এর আওতাধীন ০১ (এক) � �মৗজায় সব �েমাট ০৫ (প�চ) �  �মৗজার ��ািবত দােগ সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন

 এবং িন�িলিখত শত� সােপে� ��ািবত ২.৩০৯৫ একর জিম অিধ�হেন ি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) �ত�ািশ সং�া ক��ক চািহত ০৫ (প�চ) �  �মৗজার ��ািবত জিমেত িব��ৎ উপেক� ছাড়া অ� �কান �িম �বহার করা যােব না;

(৩) ��ািবত জিমর চারপােশর বাসী�ােদর �াভািবক চলাচল ও িনরাপ�ার �ব�া িনি�ত করেত হেব;

(৪) উ� এলাকার পািনর �বােহ �কানভােবই �যন বাধা �ি� না হয় তার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব;

(৫) ��ািবত জিম সংল� সড়কস�হ ভিব�েত �শ�করেণর �েয়াজন হয় �স লে�� জিমর অভ��েরর িদেক �েয়াজনমত জায়গা সংর�ণ করেত হেব

;
 (৬)চ��াম উ�য়ন ক��প� এর LandusePlan িব.এস �মৗজার উপের ��ত�ত িবধায় এই অনাপি� পে� �িম �বহারজিনত জ�লতায় িব.এস

 �াপই িবেবচ� হেব; 

(৭) "চ��াম উ�য়ন ক��প� আইন, ২০১৮" এর �দ� �মতা বেল �চয়ার�ান, চউক ক��ক DAP অ�েমািদত �িম �বহার পিরবত�ন কের �গেজট 

করেত হেব;

(৮) চ��াম উ�য়ন ক��প�, ক�বাজার উ�য়ন ক��প� এবং পিরেবশ অিধদ�র ক��ক ��ািবত জিম অিধ�হেন অনাপি� পে�র �দ� সকল শত�স�হ

অ�সরন করেত হেব;

(৯) ক�বাজার উ�য়ন ক��প� (কউক) এর আওতাধীন িঝলংজা �মৗজার ��ািবত জিম� স�� তীরবত� হওয়ায় �া�িতক �েয �াগ �মাকােবলায় �েয়াজনীয়

কায ��ম �হণ করেত হেব।

উে�� �য, এ অনাপি� বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 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 Planঅ�যায়ী জিম�র ��ািবত �বহার ।

০৪. ক�বাজার মা�ার ��ােনর ��ািবত জিম�র �বহার

০৫.  চ��াম উ�য়ন ক��প� (চউক), ক�বাজার উ�য়ন ক��প� (কউক) এবং পিরেবশ অিধদ�র এর অনাপি�প�। 

০৬. "চ��াম উ�য়ন ক��প� আইন, ২০১৮" এর সংি�� অংশ।
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আহেমদ আখতা��ামান
িসিনয়র ��ানার
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�েকৗ. �মাঃ শাম�ি�ন, �ক� পিরচালক, 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন , চ��াম �জান (২য় পযায়), িব��ৎ 

ভবন(৬� তলা), িবউেবা, চ��াম 

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.১১/১(৪) তািরখ: ১৮ মাঘ ১৪২৮

০১ �ফ�য়াির 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 (অিতির� দািয়�), উপ-পিরচালক এর দ�র(�ভৗত পিরক�ণা), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 ৩) ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র

 
৪) �শাসিনক কম �কত�া, �শাসন শাখা, নগর উ�য়ন অিধদ�র
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ইয়া�ে�ছা খানম 
 সহকারী ��ানার


