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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩৩.০০২.১৭.৩৩৮ তািরখ: 
 ২১ �সে��র ২০২২

৬ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর ৫ নং �দারা ঘােটর িনকট শীতল��া নদীর উপর কদমর�ল ি�জ িনম �ান �ক� এর জ� নারায়ণগ�

�জলার সদর উপেজলার চাষাড়া (িমউিনিস�ািল�) �মৗজায় ০.১৭৫০ একর, খান�র (ম. খ�) �মৗজায় ০.০২৫০ একর, ব�র

উপেজলার একরাম�র (ম. খ�) �মৗজায় ০.৪৬৫ একর, গং�া�ল (ম. খ�) �মৗজায় ০.৩৪৩ একর �মাট ১.০০৮ একর �িম অিধ�হণ
এর জ� ছাড়প� �দান �সে�।

��: ১) অ� দ�েরর �ারক ন�রঃ ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩৩.০০২.১৭.৮৫৮; তািরখ: ২৯ আগ� ২০২২

২) িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয়, নারায়নগ� এর �ারক ন�রঃ৪৬.০২.৬৭০০.৭০০০.১৬.০০৮.২১.২৯২৭; তািরখঃ ২৬-০৭-২০২২
 

৩) অ� দ�েরর �ারক ন�রঃ ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৫; তািরখ: ১৩ জা�য়াির ২০২২
 ৪) িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয়, নারায়নগ� এর �ারক নংঃ ৪৬.০২.৬৭০০.০০০.১৬.০০৫.২০.৩৪৮৬; তািরখঃ ১৯-১২-২০২১ ি�ঃ

উপেরা� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত আিদ� হেয় জানােনা যাে� �য, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র, িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয়, এলিজইিড,

নারায়ণগ� হেত নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর ৫ নং �দারা ঘােটর িনকট শীতল��া নদীর উপর কদমর�ল ি�জ িনম �ান �ক� এর জ� নারায়ণগ�

�জলার সদর উপেজলার চাষাড়া (িমউিনিস�ািল�) �মৗজায় ০.১৭৫০ একর, খান�র (ম. খ�) �মৗজায় ০.০২৫০ একর, ব�র উপেজলার একরাম�র

(ম. খ�) �মৗজায় ০.৪৬৫ একর, গং�া�ল (ম. খ�) �মৗজায় ০.৩৪৩ একর �মাট ১.০০৮ একর �িম অিধ�হণ এর জ� নগর উ�য়ন অিধদ�র বরাবর

আেবদন কেরেছন। �ত�ািশ সং�া ক��ক সরবরাহ�ত দাগ�চী িন��পঃ 

�মৗজা �জ, এল নংআর এস দাগ নং অিধ�হন �যা� জিমর পিরমাণ
চাষারা ৫ ৩৮৮ ০.১৭৫০একর
খ�ন�র ৪ ৪৮১৮ ০.০২৫০একর

একরাম�র
৪৯ ১৩২,১৩৩,১৩৫,১৩৬,১৫৭,১৫৮,

  ১৬৪,১৬৫,১৬৬,১৬৭.
০.৪৬৫০ একর

গ�া�ল  ৫৬ ২০৪,২০৮ ০.৩৪৩০একর
 �মাট= ১.০০৮ একর

সেরজিমেন পিরদশ �নকােল �দখা যায় �য, চাষাড়া ও খান�র �মৗজা�  ��ািবত �ীজ আরে�র �ােনর উ�ের ��িদিন ও দি�েন রা�া ও শাখা খাল

আেছ। শীতল��া নদীর �ব � পােড় ব�র থানাধীন গ�া�ল �মৗজা� �ড �গাডাউেনর উ�র পােশর সংল� মরা খােলর উপর িদেয় �ীজ� িনম �ােনর জ�

��াব করা হেয়েছ । উে�� �য, �ড �গাডাউেনর উ�র পাে�� সীমা্না �াচীর সংল�   �ড �গাডাউেনর জিম �ীেজর জ� �ব�ত হেব। অতপর

 একরাম�র �মৗজা� একরাম�র �াথিমক িব�ালয় সংল� নবীগ� � ব�র ১০০ �ট �স� রা�ার সােথ সংেযাগ হেব । একরাম�র �মৗজায় �ীজ

িনম �ােনর জ� ��াব�ত জিমেত ১� ছয় তলা ভবন ,কেয়ক� ৩ তলাসহ ৮-৯ � ২ তলা ভবন ও ৩০-৪০ � কাচা–পাকা-�সিম পাকা ১ তলা ঘর

রেয়েছ। ��ািবত �ােনর িভতর ২/৩ � �দাকান রেয়েছ । ��ািবত জিম স�েহর অিধকাংশ িভ�। ��ািবত �ােন �কান সামািজক �িত�ান, সরকারী

অিফস, িশ�া�িত�ান  কবর�ান /�সিমি�/শ�ান পাওয়া যায় নাই।
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রাজউক �ণীত Detailed Area Plan এ ��ািবত জিমর �িম �বহার িহেসেব mixed use zone, waterbody,

proposed road network, urban residential zone এবং  general industrial Zone িহেসেব িচি�ত রেয়েছ।

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।

এমতাব�ায়, জন�ােথ �  ও �কে�র ��� িবেবচনায়, খাল ও জলাশেয়র গিত পিরবত�ন না করা ও �েয়াজনীয় হাইে�ালিজক�াল সােভ �   স�� করা

সােপে� নারায়ণগ� হেত নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশেনর ৫ নং �দারা ঘােটর িনকট শীতল��া নদীর উপর কদমর�ল ি�জ িনম �ান �ক� এর জ�

নারায়ণগ� �জলার সদর উপেজলার চাষাড়া (িমউিনিস�ািল�), খান�র (ম. খ�), ব�র উপেজলার একরাম�র (ম. খ�) ও গং�া�ল (ম. খ�)

�মৗজায় �মাট ১.০০৮ একর জিম অিধ�হেনর অনাপি� �দান করা হেলা। উে�� �য, এ �িম �বহার ছাড়প� জিমর মািলকানা �ঝােব না এবং এ

িবষেয় মামলা হেল তা আেবদনকারী সং�ার দািয়� িহেসেব িবেবিচত হেব। 

সং�ি�ঃ
  ১) সেরজিমেন পিরদশ �ন �িতেবদন

২) রাজউক �ণীত Detailed Area Plan এর ��ািবর �িম �বহার �াপ

৩) ��ািবত �িম িচি�ত �গল �াপ

৪) রাজউক ক�ৃক ��রীত অনাপি�প�

(https://udd.nothi.gov.bd/noteDetail/12249/298239/showPotroAttachment/12249) 
 

২২-৯-২০২২

�শখ তা�ল ইসলাম �িহন 

িনব �াহী �েকৗশলী িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয় এলিজইিড, নারায়ণগ�

শরীফ �মাহা�দ তাির��ামান

িসিনয়র ��ানার
�ফান: ২২৩৩৫০২০৮

ইেমইল: smtariquzzaman@yahoo.com

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩৩.০০২.১৭.৩৩৮/১(৬) তািরখ: 
 

৬ আি�ন ১৪২৯

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

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

 

২২-৯-২০২২

�ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 
 ��ানার
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