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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.৮ তািরখ: 
 

১০ �ফ�য়াির ২০২২

২৭ মাঘ ১৪২৮

িবষয়: ঢাকা �াস �ানিজট �কা�ািন িলিমেটড ক��ক বা�বায়নাধীন ঢাকা �াস র �ািপড �ানিজট �ডেভলপেম� �েজ� (লাইন-১) এর

িরিসিভং সাব-��শন (আরএসএস) িনম �ােনর জ� ঢাকা �াস �ানিজট �কা�ািন িলিমেটড এর অ��েল �শাসিনক অ�েমাদন �া�

ঢাকা �জলার �লশান থানার �তজগ�ও সােক�েলর আওতাধীন ২২ নং �জ.এল �� বা�া �মৗজায় �ি� মািলকানাধীন ০.৬৭৫০ একর

�িম অিধ�হেণর অনাপি�প� �দান �সংেগ।
��: ১। �ারক নং-৩৫.০৫.০০০০.১১৯.৩৯.০০১.২১-৮২; তািরখ: ০১/০৯/২০২১ ি�:

 
২। �ারক নং-৩৫.০৫.০০০০.১৩৫.৩৯.০০২.২২-০৫; তািরখ: ১৮/০১/২০২২ ি�:

ঢাকা �াস �ানিজট �কা�ািন িলিমেটড (িডএম�িসএল) ক��ক বা�বায়নাধীন ঢাকা �াস র �ািপড �ানিজট �ডেভলপেম� �েজ� (লাইন-১) এর
িরিসিভং সাব-��টশন (আরএসএস) িনম �ােণর জ� ঢাকা �াস �ানিজট �কা�ািন িলিমেটড অ��েল �শাসিনক অ�েমাদন�া� ঢাকা �জলার �লশান

থানার �তজগ�ও সােক�েলর আওতাধীন ২২ নং �জ. এল�� বা�া �মৗজায় �ি� মািলকানাধীন ০.৬৭৫০ একর �িম অিধ�হেনর অনাপি�প�

�দােনর জ� নগর উ�য়ন অিধদ�রেক অ�েরাধ কেরেছন। �ত�ািশ সং�া অ� দ�রেক �মাট ০.৬৭৫০ একর জিমর তফিশল সরবরাহ কেরেছন

(তফিশল�� �মাট ০.৬৭৫০ একর জিম (3501/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383))।

�জলা থানা �মৗজা �জ.এল নং আরএস দাগ নং ঢাকা িস� জিরেপর দাগ
নং

চািহত� জিমর পিরমাণ
(একর)

�িমর ��ণী

ঢাকা �লশান বা�া ২২ ৩০২৯ ১৫০০৯ ০.০২৬৬ নাল
ঢাকা �লশান বা�া ২২ ৩০৩১ ০.০০০২ নাল
ঢাকা �লশান বা�া ২২ ৩০৩২ ০.০২১৮ নাল
ঢাকা �লশান বা�া ২২ ৩০৩৩ ০.১০২৭ নাল
ঢাকা �লশান বা�া ২২ ৩০৪৫ ০.০১২৬ নাল
ঢাকা �লশান বা�া ২২ ৮০২৪ ০.০৮৩৫ চালা
ঢাকা �লশান বা�া ২২ ৮০২৫ ০.৪২৭৬ নাল
 সব �েমাট চািহত� জিমর পিরমাণ  ০.৬৭৫০ একর

রাজউেকর Detailed Area Plan (DAP) পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, বা�া �মৗজায় চািহত� জিমর �িম �বহার Urban

residential Zone, Mixed Use Zone (Residential-General Industrial) & Institutional Zone
িহেসেব �দখােনা আেছ। Landuse Permitted িহেসেব Communication Service Facilities,

Communication Tower within Permitted Height & Public Transport Facility এর ��াবনা রেয়েছ।

https://udd.nothi.gov.bd/3501/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383
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সেরজিমেন পিরদশ �েন �দখা যায় �য, �ত�াশী সং�া ক��ক সরবরাহ�ত �মৗজা�াপ ও �ত�াশী সং�ার �িতিনিধ ক��ক িনেদ �িশত ��ািবত জিম

�জলা: ঢাকা, থানা: �লশান, �তজগ�ও সােক�েলর আওতাধীন ২২ নং �জ. এল�� বা�া �মৗজায় ০.৬৭৫০ একর �িম। ��ািবত জিমর িভতের িক�

অংেশ ��েদ স�দােয়র �লাক বসবাস কের, ��েদেদর ভা�মেত আ�মািনক ৪০ (চি�শ) � ঘর আেছ উ� ৪০ (চি�শ) ঘেরর িক� অংশ ��ািবত
জায়গার িভতের। ��ািবত জায়গার িভতের এক� �ডইরী ফাম � আেছ, িক� জায়গা �ট আকাের আেছ, আর বাকী অংশ বত�মােন শাক-সবজী চাষ

কের, উ� ��ািবত জায়গায় �েবশ করার রা�ার জ� �ি�গত স-িমেলর িক� অংশ ভা�া পড়েব। ��ািবত জিমর পািরপাি��ক অব�া: উ�র

পাে�� �সিমপাক� ঘর, �ব �-পাে�� �ট আকােরর জায়গা, দি�ন পাে�� ই� ওেয়� িব�িব�ালেয়র ক�া�াস এবং পি�ম পাে�� স-িমল। উ� ��ািবত

জিমর উপর হাই �ভাে�জ ইেলকি�ক লাইন আেছ।
এছাড়াও ��ািবত জিমেত মি�র, িগজ�া, �ল, কেলজ, মা�াসা ইত�ািদ সহ �কান সামািজক ও ধম�য় �িত�ান নাই।

ঢাকা �াস �ানিজট �কা�ািন িলিমেটড (িডএম�িসএল) ক��ক বা�বায়নাধীন ঢাকা �াস র �ািপড �ানিজট �ডেভলপেম� �েজ� (লাইন-১) এর

িরিসিভং সাব-��টশন (আরএসএস) িনম �ােণর জ� ঢাকা �াস �ানিজট �কা�ািন িলিমেটড অ��েল �শাসিনক অ�েমাদন�া� ঢাকা �জলার �লশান
থানার �তজগ�ও সােক�েলর আওতাধীন ২২ নং �জ. এল �� বা�া �মৗজায় �ি� মািলকানাধীন ০.৬৭৫০ একর �িম �হ�র জন�ােথ � অিধ�হেণর

�েয়াজন আেছ। ফল�িতেত,িন�-িলিখত শত�সােপে� উ� জিম অিধ�হেন অ� দ�েরর �কান আপি� নাই।  

শত�স�হঃ

১। চািহত� �িমেত DAP ��ািবত Urban residential Zone, Mixed Use Zone (Residential-General
Industrial) & Institutional Zone -এ �চিলত আইন অ�সরণ করেত হেব  এবং DAP এর িরিভউ কিম�র মা�েম �িম

�বহােরর ��ণী পিরবত�ন কের িনেত হেব।

২। �ক� এলাকায় িব�মান �া�িতক জলাধার যথাযথভােব সংর�ণ করেত হেব।

৩। রাজউক ��ািবত রা�া�েলার ভিব�ৎ স�সারণ িবেবচনা কের িডজাইন করেত হেব এবং �িত�� রা�া�েলার িবক� �যাগােযাগ িনি�ত
করেত হেব।

৪। Plantation এর �ব�া থাকেত হেব।

৫। সংল� সকল জায়গা �রি�ত রাখেত হেব এবং �া�িতক �সৗ�য �/পিরেবশ র�ােথ � ঐ সম� জায়গা Beautification এর �ব�া িনেত

হেব।
৬। িরিসিভং সাব-��শেনর অভ��ের পয �া� জায়গা খািল রাখেত হেব।

৭।  �বাহমান Vehicle �েলা �যন জনসাধারেণর চলাচেল �কানভােব বাধা�� না কের তার জ� �েয়াজনীয় Protective

Measure/Physical Barrier/Signaling System থাকেত হেব।

৮। �িত�� �ট মািলকেদর িনয়মমািপক �িত�রণ পিরেশাধ করেত হেব।
৯। Main Transport System িলংক করার ��ে� সািভ �স রা�ার জ� পয �া� জায়গা খািল রাখেত হেব।

১০। চ�িদ �েক Noise Preventive Wall/Barrier এর �ব�া থাকেত হেব।

১১। অিত �ি�র পািন িন�াশেনর জ� পয �া� Drainage এর �ব�া রাখেত হেব।

১২। রাজউক ও পিরেবশ অিধদ�র ক��ক �দ� সকল শত�স�হ অ�সরণ করেত হেব।
১৩। �ব � পাে�� হাই �ভাে�জ ইেলকি�ক লাইন িব�মান থাকায় �সখােন সংি�� িনয়ম নীিত অ�সরণ করেত হেব।

 

সং�ি�ঃ

১. সেরজিমেন �া� �িম �বহার �িতেবদন (সেরজিমেন �া� �িম �বহার �িতেবদন

(3502/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383)) 
২. ড�াপ পয �ােলাচনা �িতেবদন (ড�াপ পয �ােলাচনা �িতেবদন (3503/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383))

৩. িরিজওনাল �াপ (িরিজওনাল �াপ (3504/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383))

৪. রাজউক ক�ক ��িরত ছাড়প� (রাজউক ক�ক ��িরত ছাড়প�  (3506/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383))

https://udd.nothi.gov.bd/3502/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/3503/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/3504/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/3506/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383
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৫. �িম �বহার �াপ (�িম �বহার �াপ (3508/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383))

৬. তফিশল�� �মাট ০.৬৭৫০ একর জিম (তফিশল�� �মাট ০.৬৭৫০ একর জিম

(3510/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383))

১৩-২-২০২২

�মা: সাই�ল হক, �ক� পিরচালক, ঢাকা �াস র �ািপড �ানিজট 
�ডেভলপেম� �েজ� (লাইন-১), ঢাকা �াস �ানিজট �কা�ািন 

িলিমেটড

�মা: মাহ�দ �হােসন

িসিনয়র ��ানার

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.৮/১(১০) তািরখ: 
 

২৭ মাঘ ১৪২৮

১০ �ফ�য়াির ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) পিরচালক (চলিত দািয়�), পিরচালক এর দ�র, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

২) উপসিচব, �শাসন-২ অিধশাখা, �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়

৩) একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়
 

৪) একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়
 ৫) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ�র(�ভৗত পিরক�ণা), নগর উ�য়ন অিধদ�র

 
৬) িসিনয়র ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র (প�� ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ�েরাধসহ)

৭) িসিনয়র ��ানার, টাউন �ািনং, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

৮) সহকারী �েকৗশলী, সহকারী �েকৗশলী(সােভ �), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 ৯) সহকারী ��ানার, টাউন �ািনং, নগর উ�য়ন অিধদ�র

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

১৩-২-২০২২

�মা: রােস�ল ইসলাম 
 সহকারী ��ানার

https://udd.nothi.gov.bd/3508/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/3510/potrojariAttachmentRef/9285/0/3383

