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উপেরা  িবষয় ও ে র ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, ঢাকা াস র◌্যািপড ডেভলপেম  েজ  (লাইন-৬)-এর
উ রা নথ শেন যা ীেদর ওঠানামা ও কার পািকং এর জ  শাসিনক অ েমাদন া  িন -িলিখত তফিসল  ০.৩৫৪
একর (তফিসল সং ি : ০১) ি  মািলকানাধীন িম অিধ হেণর জ  অনাপি প দােনর জ  অ  দ রেক অ েরাধ করা
হয়।

ঢাকা াস র◌্যািপড ানিজট ডেভলপেম  েজ  (লাইন-০৬) এর আওতায় উ রা নথ শেন যা ীেদর ওঠানামা ও কার পািক এর
জ  িম অিধ হেণর লে  আরএস খিতয়ান অ যায়ী ািবত িমর দাগ িচঃ
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সেরজিমেন পিরদশেন দখা যায় য, চািহত  িমর অিধকাংশ এলাকা ঢাকা জলার উ রা থানাধীন ঢাকা শহর র া বড়ী াধ
সংল  উ রা ৩য় ফজ এর পােশ িদয়াবাড়ী মৗজায় অবি হত। সেরজিমন িতেবদন আেরা দখা যায়
য, ািবত ি মািলকানা জিমেত এক  ই তলা িবি ং, এক  ন সট ও মে ােরল কে র ধান াক রেয়েছ। ািবত

জিমেত কান সামািজক ও ধম য় িত ান ( যমন-মসিজদ, মি র,িগজা, কবর ান এবং িশ া- িত ান ইত ািদ) নাই (সেরজিমন
পিরদশন িতেবদন সং ি : ০২)। 

Detailed Area Plan (DAP) পযােলাচনায় দখা যায় য, চািহত  জিমর িম বহার Urban Residential
Z o n e িহেসেব বলা আেছ। Landuse Permitted িহেসেব Communication Service Failities,
Communication Tower Within Permited Height and Public Utility Stations &
Sub-Stations এর কথা বলা আেছ। এছাড়াও ািবত জায়গা েত Transportation Facilities-এর

াবনা DAP এর ােপ িচি ত রেয়েছ (সং ি : ০৩)। 

এছাড়া িরিজও াল াপ পযােলাচনায় দখা যায় য, ািবত িমর উ র পােশ মে ােরল এর উৎপি ল, পি ম ও দি েণ
রাজউক ািবত আবািসক ট এবং েব পােশ খালী জিম রেয়েছ (সং ি :০৪)। 

উে খ থােক য, বা বায়নাধীন MRT ক র মা েম রাজধানী ঢাকার সােথ উ রা আবািসক এলাকা ও তৎসংল  এলাকার
যাগােযাগ এবং সাধারণ জনগেণর যানজটহীন ত,  আরামদায়ক ও িনরাপদ চলাচল/কিমউ ং এর জ  ঢাকা াস র◌্যািপড
ডেভলপেম  েজ  (লাইন-৬)-এর উ রা নথ শেন যা ীেদর ওঠানামা ও কার পািকং  অত  ণ।  রাজধানী

ঢাকার  উপর চাপ কমােত ও হ র জন ােথ উ  ঢাকা াস র◌্যািপড ডেভলপেম  েজ  (লাইন-৬)-এর উ রা নথ
শেন যা ীেদর ওঠানামা ও কার পািকং  াপেনর জ  জিম অিধ হেণর েয়াজন আেছ। ফল িতেত,িন -িলিখত

শতসােপে  উ  জিম অিধ হেন অ  দ েরর কান আপি  নাই এবং এই ছাড়প  জিমর মািলকানা িনধারণ কের না।  
  

শত স হঃশত স হঃ   

১। MRT এর নীেচ অবি ত রাজউক ািবত রা া েলার ভিব ৎ স সারণ িবেবচনা কের MRT এর যা ী েবশ,
বিহগমন ও কার পািকং এর স ূখ ভােগ পযা  জায়গা খািল রাখেত হেব এবং িডজাইেন তা িবেবচনায় িনেত হেব।
২২ ।  ।  কার পািকং র গাড়ীস হ েবশ ও বািহর ারা নীেচ বাহমান Vehicle েলা যন কানভােব বাধা  না হয় তার
জ  েয়াজনীয় Protective Measure/Physical Barrier/Signaling System থাকেত হেব।
৩।  কার পািকং  ল Track এবং রা া হেত ের াপন করেত হেব।
৪।   Main Transport System িলংক করার ে  সািভস রা ার জ  পযা  জায়গা খািল রাখেত হেব।
৫।  কার পািকং-এ সাইেকল এবং মাটর যান এর জ  আলাদা Parking এর ব া থাকেত হেব। কার পািকং 
ভিব েত ব তল িবিশ  করার িবষয়  িডজাইেন থাকেত হেব এবং একািধক Easy Entry ও Easy Exit এর
সং ান থাকেত হেব। ব তল িবিশ  কার পািকং হেল পযা  িলফট এবং িসিস ক ােমরা এর ব া থাকেত হেব।
৬। কার পািকং এ িব ামাগার, Mechanical Repair Workshop, Public Toilet, পয়ঃিন াশন এর
জ  ETP এবং িনজ  িব ৎ ব া থাকেত হেব। 
৭।  কার পািকং এর চ িদেক Noise Preventive Wall/Barrier এর ব া থাকেত হেব এবং সীমানা

াচীর কমপে  ২০ (িবশ) ট  হেত হেব। 
         ৮।   অিত ি র পািন িন াশেনর জ  পযা  Drainage এর ব া রাখেত হেব। 

৯।  কার পািকং এর চ িদেক Walkway এ Solar lighting এবং Plantation এর ব া থাকেত হেব
১০। কার পািকং এর সংল  সকল জায়গা রি ত রাখেত হেব এবং া িতক সৗ য/পিরেবশ র ােথ ঐ সম  জায়গা
Beautification এর ব া িনেত হেব। 
১১।  কার পািকং-এ পযা  Directional Bill Board এর ব া থাকেত হেব।
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১২।  কার পািকং িডজাইন এর ে  িমক  ও অি  েযাগ িবেবচণায় িনেত হেব।
১৩। কার পািকং  র থেক মান করার ব া রাখেত হেব।
১৪।  কার পািকং  িবেশষ এলাকা িহেসেব িচি ত থাকেত হেব।
১৫।  কার পািকং র Entry ও Exit এ Bump থাকেত হেব যােত কান ঘটনা না ঘেট।
১৬।  রাজউক ও পিরেবশ অিধদ র ক ক দ  সকল শতস হ অ সরণ করেত হেব। 

সং ি ঃ
১. তফিসল  ০.৩৫৪ একর জিম। 
২. সেরজিমেন া  িম বহার িতেবদন।
৩. ড াপ পযােলাচনা িতেবদন। 
৪. িরিজওনাল াপ। 
৫. রাজউক ক ক রীত অনাপি প

১১-১১-২০ ১৯

মা: আফতাবউি ন তা কদার, ক  পিরচালকঢাকা াস 
র◌্যািপড ানিজট ডেভলপেম  েজ  (লাইন-৬) বাসী 
ক াণ ভবন, ৭১-৭২, রাতন এিলফ া  রাড, ঢাকা-১০০০।

জনাব শাহীন আহে দ
িসিনয়র ানার
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০৭ নেভ র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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
৩) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র(গেবষণা ও সম য়), নগর উ য়ন অিধদ র
৪) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প  ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ েরাধসহ)
৫) িসিনয়র ানার, টাউন ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৬) সহকারী ানার, টাউন ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৭) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র

১১-১১-২০ ১৯

মা: রােস ল ইসলাম 
সহকারী ানার
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