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উপেরা  িবষয় ও ে র ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, শাল া , বাংলােদশ িলেশ কমরত িলশ
সদ েদর আবাসন সম া িনরসেনর িনিম  ারাকস, আবািসক ভবন, আ ষি ক ভবন ও অিফস ভবন িনমােনর লে
৪.০০ (চার) একর জিম িলশ িবভােগর অ েল অিধ হেণর জ  অনাপি  দােনর জ  নগর উ য়ন অিধদ রেক
অ েরাধ করা হয়। ত াশী সং া ঢাকা জলার কা নগর মৗজায় আর এস দাগ নং-৪৩,৪৯,১৫১২,১৫১৩, ১৫১৪, ১৫১৫,
১৫১৬, ১৫২১, ১৫৫১, ১৫৫৩, ১৫৫৪, ১৫৫৭, ১৬০৯, ১৬১০, ১৬১১, ১৬১২ ও এম এস নং- ৩০, ৬৫৮,৬৫৯, ৬৬০,
৬৬১, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৪ দােগর ািবত ৪.০০ একর জিমর তফিশল  অ  দ রেক সরবরাহ কেরেছন।। ত াশী সং া
ক ক সরবরাহ ত িন বণ ত দাগ চী অ যায়ী ািবত জিম ঢাকা জলার সােবক লালবাগ থানাধীন হােল-
কামরা ীরচর কা নগর মৗজার সব মাট ০৪ (চার) একর জিম অিধ হেনর িনিম  অনাপি  প  দােনর জ
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রাজউেকর Detailed Area Plan (DAP) পযােলাচনায় দখা যায় য, চািহত  জিমর িম বহার Urban
Residential Zone, Open Space, Proposed Road Network and Waterbody
িহেসেব দখােনা আেছ। Urban Residential Zone-এ অ  Landuse Conditionally
Permitted িহেসেব Police Station এবং অ া  িম বহার এর ে  Restricted এর কথা বলা
আেছ। সেরজিমেন পিরদশেন দখা যায় য, চািহত  িমর উ ের ১৬০’-০” স  বড়ী বাধ, পি েম অ  দােগর জিম,

েব িভ  মািলেকর ও িভ  দাগ তৎপরবত  ি  মািলকানাধীন জিম ও দি েন আংিশক ােন বাড়ীঘর ও আংিশক াকা
জিম। ািবত ান েত বতমােন ০২ তলা ০১ (এক)  ভবন আেছ যার আয়তন ায় ২০০০ ব. ট , াচ  নেশড
আেছ এবং মহাসড়ক হেত ায় ২’-০”/৩’-০” নী । ািবত ােনর উ র- ব কােন এক  হাই ভাে জ ইেলকি ক
টাওয়ার আেছ।
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সেরজিমন িতেবদন আেরা দখা যায় য, ািবত ান র মােঝ এক  ৬০ ট চওড়া রা া িব মান। ঊ  রা া
বতমােন াচা ও খানা খ  অব ায় আেছ। ািবত ােন এক  গ র খামার ও আংিশক ােন এক  ৪-৫ ট গভীরতা
স  র আেছ। এছাড়াও ািবত জিমেত মসিজদ, মি র, িগজা, কবর ান, ল, কেলজ, মা াসা ইত ািদ সহ কান
সামািজক ও ধম য় িত ান নাই ।

শাল া , বাংলােদশ িলেশ কমরত িলশ সদ েদর আবাসন সম া কট িবধায় হ র জন ােথ উ  জিম
অিধ হেণর েয়াজন আেছ। ফল িতেত,িন -িলিখত শতসােপে  উ  জিম অিধ হেন অ  দ েরর কান আপি  নাই।
শতস হঃশতস হঃ  
১। চািহত  িমেত DAP ািবত Urban Residential Zone, Open Space, Proposed Road
Network and Waterbody-এ চিলত আইন অ সরণ করেত হেব এবং DAP এর িরিভউ কিম র মা েম

িম বহােরর ণী পিরবতন কের িনেত হেব।
২। ক  এলাকার আেশপােশ িব মান া িতক জলাধার যথাযথভােব সংর ণ করেত হেব।
৩। রাজউক ািবত রা া েলার ভিব ৎ স সারণ িবেবচনা কের িডজাইন করেত হেব।
৪। Plantation এর ব া থাকেত হেব। 
৫। অিত ি র পািন িন াশেনর জ  পযা  Drainage এর ব া রাখেত হেব। 
৬। Structure স হ িমক  সহনশীল হেত হেব। 
৭। সংল  সকল জায়গা রি ত রাখেত হেব এবং া িতক সৗ য/পিরেবশ র ােথ ঐ সম
জায়গা Beautification এর ব া িনেত হেব। 
৮। হাই ভাে জ ইেলকি ক টাওয়ার হেত যথাযথ  বজায় রেখ াপনা িনমান করেত হেব।
৯। রাজউক এর Landuse ান আর এস  মৗজা এর উপের ত ত িবধায় এই ছাড়পে  িম বহারজিনত
জ লতায় আর এস াপ ই িবেবচ  হইেব।
১০। রাজউক ও পিরেবশ অিধদ র ক ক দ  সকল শতস হ অ সরণ করেত হেব।

সং ি ঃ
১. সেরজিমেন া  িম বহার িতেবদন।
২. ড াপ পযােলাচনা িতেবদন। 
৩. িরিজওনাল াপ। 
৪. রাজউক াপ।
৫. িম বহার াপ।
৬. রাজউক এর অনাপি প ।
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মাঃ মায়াে ম হােসন, িবেশষ িলশ পার 
(ইএ িড)এে ট এ  ডেভলপেম  শাখা, শাল া , 
রাজারবাগ, ঢাকা 

মা: মাহ দ হােসন
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.১১/১(৯) তািরখ: ১৫ অ হাযণ় ১৪২৭

৩০ নেভ র ২০২০৩



৩০ নেভ র ২০২০সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র
২) একা  সিচব, িতম ীর দ র, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৩) একা  সিচব, সিচেবর দ র, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৪) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), উপ-পিরচালক এর দ র(গেবষণা ও সম য়), নগর উ য়ন অিধদ র
৫) িসিনয়র ানার, িনং এ  ড েমে শন সল, নগর উ য়ন অিধদ র (প  ওেয়বসাইেট আপেলােডর
অ েরাধসহ)
৬) িসিনয়র ানার, টাউন ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৭) সহকারী েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী(সােভ), নগর উ য়ন অিধদ র
৮) সহকারী ানার, টাউন ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৯) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র
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মা: রােস ল ইসলাম 
সহকারী ানার
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