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জ�ির 
 

অিত �গাপনীয়

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.২১৮ তািরখ: 
 

৩০ নেভ�র ২০২১

১৫ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: বাখরাবাদ-�মঘনা-হির�র �াস স�ালন িনম �াণ �কে�র জ� নারায়ণগ� �জলাধীন ব�র উপেজলায় ১১� �মৗজায় ১২.২৭৪১ একর

(কম/�বশী) �িম অিধ�হণ অনাপি� প� �দান �সে�

��: ১) অ� দ�েরর �ারক নং- ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১৯৭ ; তািরখঃ ২১ আগ� ২০২১
 

২) িজ�িসএল এর �ারক নং- ২৮.১৪.০০০০.৮২০.১৩.০৩৬.২১.১৫; তািরখঃ ২০-০৬-২০২১

উপ� �� িবষয় ও �ে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, বাখরাবাদ-�মঘনা-হির�র �াস স�ালন িনম �াণ �কে�র জ� নারায়ণগ� �জলাধীন ব�র

উপেজলায় ১১� �মৗজায় ১২.২৭৪১ একর (কম/�বশী) �িম অিধ�হণ  অনাপি� �দােনর লে�� নগর উ�য়ন অিধদ�র বরাবর আেবদন করা হয়।

চািহত� �িমর সাইট পিরদশ �ন িরেপাট � �মাতােবক

�জলা উপেজলা �মৗজা �জ.এল.নং
িসট
নং

আর.এস. দাগ নং
চািহত� জিমর
পিরমাণ (একর)

 আং/
স�ন �

জিমর বত�মান অব�া

নারায়নগ� ব�র আৈমর ১৫ ০০

৪৯-৫১, ৫৭-৫৯,
৬১, ৯৫, ১০৭,
১১৭, ১৫৯-১৬০,
১৬৩-১৬৬,
৪০০-৪০২, ৪০৪,
৪১৪-৪১৬,
৪১৯-৪২০, ৫০২,
৫০৫, ৫০৮, ৫৬৮,
৬৯৪, ৭২৬,
৭২৯-৭৩১, ৭৩৬,
৭৪০

১.১২০২ একর আং

��ািবত বাখরাবাদ-�মঘনা-হির�র �াস স�ালন
পাইপলাইন িনম �াণ �কে�র মে� পাকা
�রাড,  ��র/  �ডাবা,  ক�ােনল,  �নেশড ঘরসহ
বসতবািড়, নাল জিম রেয়েছ, অিধকাংশ নালজিম
পািনেত িনমি�ত রেয়েছ।

নারায়নগ� ব�র
বাগ
নয়ানগর

০৪ ০০
৫৯-৬১, ৬৮-৬৯,
১১২, ১২২-১২৩,
১৩৬-১৩৮

০.৪৯৬১ একর আং

��ািবত জিমেতবাখরাবাদ-�মঘনা-হির�র �াস
স�ালন পাইপলাইন িনম �াণ �কে�র মে� পাকা
�রাড, খাল, ��র/ �ডাবা, �নেশড ঘরসহ
বসতবািড়, নাল জিম রেয়েছ।

নারায়নগ� ব�র বািলগ�ও ১৮ ০০

২২১-২২২,
২২৬-২৩১, ২৪৫,
২৪৮, ১৫০-২৫১,
২৫৩, ২৬২-২৬৪,
৫০/২৯৪

০.৫৩৭১ একর আং

��ািবত জিমেত ��ািবত  বাখরাবাদ-�মঘনা-
হির�র �াস স�ালন পাইপলাইন িনম �াণ
�কে�র মে�  পাকা �রাড, ��র/ �ডাবা,
�নেশড ঘরসহ বসতবািড়, নাল জিম রেয়েছ,
অিধকাংশ নালজিম �� পািনেত িনমি�ত এবং
উ� �াস স�ালন পাইপলাইেনর উপের
হাইেভাে�জ িব��ৎ লাইন িব�মান রেয়েছ।
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নারায়নগ� ব�র বার পাড়া ২১ ০১

১১৫, ১২৩-১২৪,
১২৬-১২৮,
১৩১-১৩২,
১৩৫-১৩৭,
২০১-২০৭,
৪০৬-৪০৭, ৪০৯,
৪১৪-৪১৫, ৪২০,
৪৩২, ৪৩৭, ৪৩৯,
৪৪৮, ৪৫১,
৪৬৭-৪৬৮,
৪৭১-৪৭২, ৪৭৪,
৪৭৮-৪৮০, ৫৪০

২.১১৩২ একর  আং

��ািবত বাখরাবাদ-�মঘনা-হির�র �াস
স�ালন পাইপলাইন িনম �াণ �কে�র মে� পাকা
�রাড, ��র/ �ডাবা, পাকা ও �নেশড ঘরসহ
বসতবািড়, ইেটরভাটা, নাল জিম রেয়েছ এবং
অিধকাংশ নালজিম �� পািনেত িনমি�ত এবং
উ� পাইপলাইেনর পােশ �মইন লাইন ভা�
��শন-৬ অবি�ত।

নারায়নগ� ব�র বার পাড়া ২১ ০২

২০৮০,
২০৯৬-২০৯৮,
২১০৯-২১১১,
২১২৯-২১৩২,
২১৩৬-২১৩৭,
২১৪৭-২১৪৯,
২১৫১-২১৫৩,
২২৭৬-২২৭৭,
২২৯০-২২৯৯,
২৩০৯,
২৫৩০-২৫৩৪,
২৫৩৭-২৫৩৮,
২৫৪০,
২৫৪৮-২৫৫০,
২৫৫৩-২৫৫৬,
২৫৬১, ২৫৬৯,
২৫৭১,
২৫৭৩-২৫৭৪,
২৯৩৬-২৯৩৭,
২৯৩৯-২৯৪০,
২৯৪৩, ২৯৭৩,
২৯৭৮, ৩০২৯

২.৩৯০২  আং

��ািবত বাখরাবাদ-�মঘনা-হির�র �াস
স�ালন পাইপলাইন িনম �াণ �কে�র মে� পাকা
�রাড, ��র/ �ডাবা, পাকা ও �নেশড ঘরসহ
বসতবািড়, ইেটরভাটা, নাল জিম রেয়েছ এবং
অিধকাংশ নালজিম �� পািনেত িনমি�ত
এবং উ� পাইপলাইেনর পােশ �মইন লাইন ভা�
��শন-৬ অবি�ত।

নারায়নগ� ব�র চাপাতিল ১৩ ০০

৩০০-৩০২, ৩৩৬,
৪২৭, ৪৩৯-৪৪০,
৪৪৩-৪৪৪, ৪৪৭,
৪৫২, ৪৫৪,
৪৬৭-৪৬৯

০.৬৫৯০ একর  আং ��ািবত জিমেত ��র/ �ডাবা, �নেশড ঘরসহ বসতবািড়, নাল জিম রেয়েছ,
অিধকাংশ নালজিম পািনেত িনমি�ত রেয়েছ।

নারায়নগ� ব�র
চর
উ�কাি�

২৪ ০০
৬৮, ৭৯, ৬৯-৭১,
৭৫-৭৬

০.৩৩৬৬ একর  আং

��ািবত জিম বত�মােন নদী িহসােব �বহার হে�
ও �বািহত পািন �ারা িনমি�ত। ��ািবত
বাখরাবাদ-�মঘনা-হির�র �াস স�ালন
পাইপলাইন নদীর মে� িদেয় �সানারগ�ও
অিভ�খী ।



12/7/21, 1:27 PM ডাক (৪৪৯) | অিফস ব�ব�াপনা

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

নারায়নগ� ব�র �লর ০৮ ০০

৭০, ১৭০-১৭২,
১৭৪, ১৭৬-১৭৯,
১৮৮-১৮৯,
১৯৪-১৯৭,
২২৪-২২৫, ২৩২,
২৪৩, ২৪৮-২৫০,
২৫৩-২৫৪,
২৫৭-২৫৮,
৫৬৮-৫৬৯,
৫৭৮-৫৮০

১.২২৭৮ একর  আং

��ািবতবাখরাবাদ-�মঘনা-হির�র �াস স�ালন
পাইপলাইন িনম �াণ �কে�র মে� মদন�র �
ব�র �রাড,  ��র,  �নেশড ঘরসহ
বসতবািড়, �াক �ােরজ এবং নাল জিম রেয়েছ।

নারায়নগ� ব�র কামতাল ১৯ ০০

৭৬, ৭৯-৮১, ৮৯,
৯১, ৯৩-৯৪,
১৩৩, ১৩৫-১৪১,
১৪৪-১৪৫,
১৪৮-১৪৯,
১৫৩-১৫৪, ১৭৬

০.৮৬০৬ একর  আং
��ািবত জিমর অিধকাংশই নাল জিম, যা
পািনেত িনমি�ত রেয়েছ।

নারায়নগ� ব�র �কওঢালা ০৯ ০১

১১৫৯-১১৬৪,
১২৮৭-১২৯১,
১২৯৭-১২৯৯,
১৩১৬,
১৩১৮-১৩১৯,
১৩২১-১৩২২,
১৩৩৮,
১৩৪০-১৩৪২,
১৩৪৫-১৩৪৯

১.১৪৭৮ একর  আং
��ািবত জিমেত ��র/ �ডাবা, �নেশড ঘর ও
নাল জিম রেয়েছ।

নারায়নগ�
ব�র �কওঢালা ০৯ ০৩

৩৭০৪-৩৭০৫,
৩৭৭০-৩৭৭২,
৩৭৮৪,
৩৭৮৮-৩৭৮৯

০.৩৮৬০ একর  আং
��ািবত জিমেত ��র/ �ডাবা, �নেশড ঘর ও
নাল জিম রেয়েছ।

নারায়নগ� ব�র
মেনাহর
খ�র বাগ

০৫ ০০
৬১৬, ৬৩১-৬৩৩,
৬৩৮-৬৪৫, ৮৪৭,
৮৫১

০.৪৬২৭একর  আং

��ািবত জিমেত আংিশক খািল জিম, আংিশক
বািল ভরাট�ত জিম, ��র ও রা�া রেয়েছ।
উে�� উ� পাইপলাইন�হির�র �র�েল�ং এ�
িমটািরং ��শেনর সােথ সং�� হেয়েছ।

নারায়নগ� ব�র �রাম�র ২৩ ০০

১০, ১২, ১৪, ১৬,
১৮, ৫৪৯,
৫৬৪-৫৬৬,
৯৯৯৯৯

০.৫৩৬৮একর  আং

��ািবত  বাখরাবাদ-�মঘনা-হির�র �াস
স�ালন পাইপলাইন িনম �াণ �কে�র মে�
 লা�লব� � মনারবািড় �রাড, ��র, পাকা ও
�নেশড ঘরসহ বসতবািড় এবং নাল জিম
রেয়েছ।

�মাটঃ ১২.২৭৪১
একর

��ািবত জিম DAP এর Agricultural Zone, Rural Settlement Zone, Proposed Road, Water Body,

Transportation & Communication, General Industrial Zone, Mixed Use Zone(Residential

& Commercial) এর অ�� ��
এছাড়া ��ািবত জিমেত মসিজদ, মি�র, িগজ�া, কবর�ান, হাই�ল, কেলজ, মা�াসা ইত�ািদ সহ �কান ধম�য় ও সামািজক �িত�ান নাই। (�মন

�িতেবদন  ও তফিশল সং��)
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��ািবত জিমেত জিমঅিধ�হেন রাজউেকর �কান আপি� নাই মেম � রাজউেকর অনাপি�পে� উে�খ রেয়েছ (রাজউেকর অনাপি�প� সং��)।

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 বাখরাবাদ-�মঘনা-হির�র �াস স�ালন িনম �াণ �কে�র জ� নারায়ণগ� �জলাধীন ব�র

উপেজলায় ১১� �মৗজায় ১২.২৭৪১ একর  �িম �বহার ছাড়প� �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। �মন �িতেবদন।

২। তফিশল

৩। িরিজওনাল �াপ।

৪। রাজউেকর ছাড়প�।

৩০-১১-২০২১

�খসানা নাজমা ইসহাক , �ব�াপনা পিরচালক (চলিত দািয়�) 

িজ�িসএল, এফ-১৮/এ �শের বাংলা নগর �শাসিনক এিরয়া, 

িজ�িসএল ভবন, আগারগাও, ঢাকা।

শরীফ �মাহা�দ তাির��ামান
িসিনয়র ��ানার

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.২১৮/১(৩) তািরখ: 
 

১৫ অ�হায়ণ ১৪২৮

৩০ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��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) িসিনয়র ��ানার, থানা �স�ার �ািনং-১, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

৩০-১১-২০২১

জনাব �মাহা�দ নজ�ল ইসলাম আখ� 
 

��েনা টাইিপ�


