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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.৩৭ তািরখ: 

৩১ মাচ � ২০২২

১৭ �চ� ১৪২৮

িবষয়: বাংলােদশ উ�ু� িব�িব�ালেয়র নারায়নগ� উপ-আ�িলক �ক� �াপেনর জ� নারায়নগ� �জলাধীন িসি�রগ� থানার জাল�িড়
�মৗজায় ০.১৭০৪ একর �িম অিধ�হেণর িনিমে� অনাপি� প� �দান �সে�।

��: বাউিব/পওিব/ঢাকা(নারায়ন-এলিস)২১৩/২০০০/১০০২৩, তািরখ:২৭/০১/২০২২

যথাযথ স�ান�ব �ক উপ� �� িবষয়  ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, বাংলােদশ উ�ু� িব�িব�ালেয়র নারায়নগ� উপ-আ�িলক �ক�

�াপেনর জ� নারায়নগ� �জলাধীন িসি�রগ� থানার জাল�িড় �মৗজায় ০.১৭০৪ একর �িম �ায়ী অিধ�হেণর িনিমে� আেবদন করা হয়। যার
�মৗজা িসিডউল (�মৗজা �াপ, সং�া�-০১) িন��প:

�জলার নাম �মৗজা িসট নংআর. এস. দাগ��ািবত জিমর পিরমানজিমর ��নী 
নারায়নগ� জাল�িড়

  �জ.এল. নং-০৬
০৩ ৩২৪১ ০.১৭০৪ একর নাল

�মাট ��ািবত জিমর পিরমান  ০.১৭০৪ একর

ত�ে�ি�েত, উ� এলাকা সেরজিমেন পিরদশ �ন করা হেয়েছ। পিরদশ �ন �িতেবদন অ�যায়ী, ��ািবত জিমেত বত�মােন এক� �নেশড �ট
কারখানা রেয়েছ (সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন, সং�ি�-০২, ও �গল �াপ, সং�ি�-০৩)। উে�� ��ািবত �ক� এলাকা Detail

Area Plan �ােপ �দখা যায় ��ািবত জিম আরবান �রিসেডনিশয়াল �জান িহসােব িচি�ত রেয়েছ। (সং�ি�-০৪)। রাজধানী উ�য়ন

ক��প� ক��ক সরকারী �েয়াজেন এবং জন�ােথ � অনাপি� �দান করা হেয়েছ (�ারক নং-২৫.৩৯.০০০০.০৩১.৩৬.০০২.২১.১৫, তািরখ:

২৪/১১/২০২১ ইং, সং�ি�-০৫)।

এমতাব�ায়, বাংলােদশ উ�ু� িব�িব�ালেয়র নারায়নগ� উপ-আ�িলক �ক� �াপেনর জ� নারায়নগ� �জলাধীন িসি�রগ� থানার জাল�িড়

�মৗজায় ০.১৭০৪ একর �িম অিধ�হেণর লে�� �শাসিনক অ�েমাদন থাকায় িন�িলিখত শত� সােপে� সরকাির �েয়াজন ও জন�ােথ �

িনেদ �শ�েম অ� অিধদ�েরর অনাপি� প� �দান করা হেলা।

শত�স�হঃ

 ১।রাজউক ক��ক �দ� অনাপি� প� অ�সরণ করেত হেব।
 

 ২।উ� এলাকায় ��ািবত �াপনা িনম �ানকােল পািন�বাহ অ�� রাখেত �েয়াজনীয় �ব�া �হন করেত হেব।
  ৩।�ত�াশী সং�ােক �িম অিধ�হেনর ��ে� �েযাজ� সকল আইন, িবিধ ও নীিতমালা যথাযথভােব অ�সরন করেত হেব।

 
 

উে�� �য, এই অনাপি� প� �ত�াশী সং�া ক��ক ��ািবত জিম অিধ�হেণর জ� নগর উ�য়ন অিধদ�েরর �িম �বহােরর অনাপি� �তীত

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। �কে�র �ান িচি�ত �ব �ক �মৗজা �াপ (3818/potrojariAttachmentRef/12598/0/3383),  
 

০২। সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন (3821/potrojariAttachmentRef/12598/0/3383),

https://udd.nothi.gov.bd/3818/potrojariAttachmentRef/12598/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/3821/potrojariAttachmentRef/12598/0/3383
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(3824/potrojariAttachmentRef/12598/0/3383)

০৩। ��ািবত এলাকার Google Map। (3825/potrojariAttachmentRef/12598/0/3383),  
 

০৪। DAP এ ��ািবত �িম �বহােরর উপর ��ািবত এলাকা িচি�ত �াপ।
(3827/potrojariAttachmentRef/12598/0/3383),  

 
০৫।রাজউক এর অনাপি� প� (3829/potrojariAttachmentRef/12598/0/3383),  

৩১-৩-২০২২

সাখাওয়াত �হােসন, পিরচালক (ভার�া�)  

পিরক�না 
পিরক�না ও উ�য়ন িবভাগ, �বাড � বাজার, গাজী�র -১৭০৫

উদয় শংকর দাস

িসিনয়র ��ানার

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.৩৭/১(৭) তািরখ: ১৭ �চ� ১৪২৮

৩১ মাচ � 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) িসিনয়র ��ানার, থানা �স�ার �ািনং-২, নগর উ�য়ন অিধদ�র

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

৫) ��ানার, থানা �স�ার �ািনং-২, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 ৬) ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র (প�� দ�েরর ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ�েরাধসহ)

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

৩১-৩-২০২২

জািকয়া �লতানা 
 ��ানার

https://udd.nothi.gov.bd/3824/potrojariAttachmentRef/12598/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/3825/potrojariAttachmentRef/12598/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/3827/potrojariAttachmentRef/12598/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/3829/potrojariAttachmentRef/12598/0/3383

