
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয় 

নগর উ য়ন অিধদ র 
আরবান ািনং 

www.udd.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.৬৮ তািরখ: 
০৩ নেভ র ২০২০

১৮ কািতক ১৪২৭

িবষয়: মাধ িমকমাধ িমক  ওও  উউ   মাধ িমকমাধ িমক  িশ ািশ া  অিধদ রঅিধদ র  কতৃককতৃক  বা বানাধীনবা বানাধীন  ০৯০৯  িটিট  সরকািরসরকাির  মাধ িমকমাধ িমক
িবদ ালয়িবদ ালয়  াপনাপন  কে রকে র  আওতায়আওতায়  রাজশাহীরাজশাহী  িবভাগীয়িবভাগীয়  শহেররশহেরর  বায়িলয়াবায়িলয়া  থানাধীনথানাধীন  বড়বন ামবড়বন াম
মৗজায়মৗজায়  ২.০০২.০০  একরএকর  জিমজিম  অিধ হেণরঅিধ হেণর  অনাপিঅনাপি   দানদান  সেসে ।।

উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত  আিদ  হেয় জানােনা যাে  য,  মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া অিধদ র
কতকৃ বা বানাধীন ০৯ িট সরকাির মাধ িমক িবদ ালয় াপন কে র আওতায় রাজশাহী িবভাগীয় শহেরর
বায়িলয়া থানাধীন বড়বন াম মৗজায় ০১ িট মাধ িমক িবদ ালয় াপেনর লে  ২.০০ একর জিম অিধ হেণর

জ  আেবদন কেরেছন।
ািবত ভুিমর তফিসল

জলা উপেজলা মৗজার 
নাম

 জ. এল. 
নং 

দাগ নং দােগ মাট জিম 
(একর)

অিধ হেনর জ  ািবত জিমর 
পিরমান 

রাজশাহী বায়ািলয়া বড়বন াম ৮২ ১০৯৪  ০.৮৭০০ ০.৫১৮৫
১০৯৫ ০.৮৫০০ ০.০৬০৫
১০৬৩ ০.৫৮০০ ০.৪০২৪
১০৬২ ০.১৬০০ ০.০০০৬ 
১০৫৭ ০.৪২০০ ০.২৩৩৬
১০৫৬ ০.৩৩০০ ০.২৬২৩
১০৫৫ ০.৫৭০০ ০.৪১০৮
১০৫৪ ০.২৮০০ ০.০৪০৯
১০৫২ ০.২৭০০ ০.০১৭১
১০৫৩ ০.৪৪০০ ০.০৫৩৩

=২.০০ 
 
এমতাব ায়, রাজশাহীেত বায়িলয়া থানাধীন বড়বন াম মৗজায় ০১ িট মাধ িমক িবদ ালয় াপেনর লে
িন িলিখত শতসােপে  জন ােথ  অ  অিধদ েরর অনাপি প  দান করা হেলাঃ
শতাবলীঃ  
(১) াশী সং ােক ভুিম অিধ হেনর ে  েযাজ  সকল আইন, িবিধ ও নীিতমালা অ সরণ করেত হেব। 
(২) ািবত সাইেট িবদ মান বা সংল  জলাধার (Water Body)  িবন  বা ভরাট না কের উহা সংর ণ  করেত
 হেব ; 
(৩) ািবত সাইেটরর  পি ম পােশ িবদ মান িসিট হাট হেত ব  গইট সড়কিট যিদ ভিব েত শ  করেণর

েয়াজন হয় (সংেশািধত মা ার ােন ািবত হেয় থােক) স লে  সাইেটর অভ েরর িদেক েয়াজন মত
জায়গা সংর ন কের াপনা িনরমান করেত হেব। 
 (৪) উ  সাইট সংল  এলাকায় যন কান অব ােতই যানজট সিৃ  না হয় স িবসেয় ত াশী সং ােক

েয়াজনীয় ব ব া হন করেত হেব। 
১



উে খ  য, এই অনাপি  প  ত াশী সং া কতকৃ ািবত ভূিম অিধ হেণর জ  নগর উ য়ন অিধদ েরর ভূিম
ব বহােরর অনাপি  ব তীত অ  কান মািলকানা বা শত িনধারণ কের না। বিণত ােন কান উে দ বা
আইনগত জিটলতার উ ব হেল তা ত াশী সং া বহন করেব।
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