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চ াম হেত ঢাকা পয পাইপলাইেন ালানী তল পিরবহন” শীষ ক কে র আওতায় নারায়ণগ জলার নারায়ণগ
সদর উপেজলাধীন ২ (জাল ী ও
ব র) মৗজা ও ব র উপেজলাধীন ১৪ (িমর ী চর, সাবিদ, কফলিদ,
িচনারিদ, মীর ী, লচির , বড় বাৈরখািল, দি ণ লচির , িশয়ারা, িতন াও, গািব ল, দােসর াও, ল ণেখালা,
ধামগর) মৗজায় মাট ১১.১৭ একর বা ৪.৫২২২ হ র জিম অিধ হেণর জ অনাপি প দােনর জ প ৩ নং
ারেকর মা েম নগর উ য়ন অিধদ রেক অ েরাধ করা হয়। ািবত পাইপলাইন র মা েম চ াম জলার পেত া
তল িবপণন কা ািন স েহর ধান াপনা হেত িম া এবং নারায়ণগ
গাদনাইল ও ফ া িডেপােত ালািন তল
পিরবহন করা হেব। উে
নারায়ণগ
ব র উপেজলায় ১৬” াস িবিশ পাইপলাইন ও নারায়ণগ িস
কেপােরশেনর উপর িদেয় ১০” াস িবিশ পাইপলাইন াপন করা হেব বেল প ৩ নং ারেকর মা েম উে খ করা
হয়। পরবত েত প ১ নং ারেকর মা েম আরিডিপিপ অ যায়ী ব র উপেজলায় ১১.৪৮ একর ও সদর উপেজলায়
১.৭১৫০ একরসহ মাট ১৩.১৯৫ একর জিম অিধ হেণর অনাপি প দােনর জ প
রণ করা হয়।
ািবত জিমর িববরণঃ
জলা

উপেজলা

মৗজা

জ এল আর এস দাগ নং
নং

১

িমর বতমান অব া

নারায়নগ

নারায়নগ
সদর

জাল

নারায়নগ
সদর
ব র

ী

ব র

িমর

৬

৩৪৭৪-৩৪৭৭, ৩৫২০-৩৫২২,
৩৫২৫-৩৫২৭, ৩৫৪৬, ৩৫৪৭,
৩৫৫০, ৪৭৫৩, ৪৭৫৭-৪৭৫৮,
৪৯৫৯-৪৯৬২, ৫০৩৫,
৫০৩৭-৫০৩৮, ৫০৪১,
৫০৪৮-৫০৫১, ৫০৫৬-৫০৫৭,
৫০৬১-৫০৬২, ৫০৯৩-৫০৯৬,
৫১১৪-৫১১৫, ৫১১৭-৫১১৮,
৫১২১-৫১২৪, ৫১২৬

১০

৪৮-৫০, ৫৩

ী চর ৮৩

সাবিদ

কফলিদ

৮৪

৩১, ৬৯, ৭১-৭২, ৭৪-৭৫,
৭৯-৮০, ৮৩-৮৫

৭৫

২৫৫-২৫৮, ২৬৮-২৭০,
৩২৪-৩২৭, ৩৩৭-৩৩৮,
৩৪৫-৩৪৬, ৩৫২-৩৫৪,
৩৬০-৩৬২, ৩৭৪
২২৮-২২৯, ২৩১, ২৩৯,
২৪১-২৪২, ২৫৪-২৫৭, ২৬০,
২৭৩-২৭৬, ৩০০, ৩০৬,
৩৩৬-৩৩৮, ৩৪৩-৩৪৬
২৬-২৭, ১৪৩, ১৪৫-১৪৬,
১৫১-১৫২, ১৫৯-১৬০

িচনারিদ

৮১

মীর

৮০

ী

৫০৭-৫০৯

লচির

৭৭

১৪৩-১৪৪, ১৪৬-১৪৭,
১৬৫-১৬৭, ২৪২-২৪৭

বড়
বাৈরখািল

৪২

৩৩-৩৪, ৩৮, ৪১-৪৫, ৯৮,
১০০-১০১, ১০৪-১০৬

২

ািবত জিমেত বসতবািড়সহ এক
সিমপাকাঘর, লার গােম স নেশড
ঘরসহ, র/ ডাবার (আংিশক), ঢােক রী
জাল ড়ী পাকা রা া, িনমাণাধীন পাকা রা া
ও এক
াচারা া, বাউ াড়ী ওয়াল
খািলজিম ও নাল জিম রেয়েছ। অিধকাংশই
নালজিম পািনেত িনমি ত রেয়েছ। উে
ািবত মৗজায় আর.এস দাগ নং ৪৮৫৩,
৪৯৬৪,৩৫১৮ এ খাল ণীর জিম িব মান,
ািবত পাইপলাইন উ খােলর ম িদেয়
অিত ম করেব। ািবত তফিসল অ যায়ী
উ খােলর জিম ািবত অিধ হেনর
আওতা নয়।
ািবত জিমেত বাউ াড়ী ওয়াল
খািলজিম ও নাল জিম রেয়েছ। ািবত জিম
সংল ঢাকা নারায়ণগ মহাসড়ক
অবি ত।
ািবত জিমেত বরিপট ও বািল ভরাট ত
জিম রেয়েছ। উে
ািবত জিমর ব
পােশ ব
নদী অবি ত।
ািবত জিমর েব পাে সাবিদকলাগািছয়া নােম পিরিচত পাকা রা া রেয়েছ।
ািবত পাইপলাইন উ রা ার ম িদেয়
অিত ম করেব। িক
ািবত তফিসল
অ যায়ী উ রা ার জিম ািবত
অিধ হেনর আওতা নয়।
ািবত জিমেত এক বসত বািড় ও
অিধকাংশই িষ জিম রেয়েছ।
ািবত জিমর পি েম ায় ১২ ট চওড়া
পাকা রা া রেয়েছ। ািবত পাইপলাইন
উ রা ার ম িদেয় অিত ম করেব।
ািবত মৗজায় ায় ১২ ট চওড়া পাকা
রা া রেয়েছ, ািবত পাইপলাইন উ
রা ার ম িদেয় অিত ম করেব। িক উ
রা ার জিম ািবত অিধ হেনর আওতা
নয়।
ািবত মৗজায় ায় ১২ ট চওড়া পাকা
রা া রেয়েছ, ািবত পাইপলাইন উ
রা ার ম িদেয় অিত ম করেব। িক উ
রা ার জিম ািবত অিধ হেনর আওতা
নয়।
ািবত জিমেত িতন
েরর আংিশক,
এক
নেশড ঘরসহ বসত বািড় ও িষ
জিম রেয়েছ।

দি ণ
লচির

িশয়ারা

২৮

৪১

িতন াও ৪০
গািব ল ২৯
দােসর াও ৩১

ল ণেখালা ৩০

ধামগর

১৭

১৫৮-১৬১, ১৬৬-১৬৮, ১৭০,
ািবত জিমর অিধকাংশই পািনেত
২৭৩-২৭৯, ২৮১-২৮২,
িনমি ত রেয়েছ। উে
ািবত মৗজায়
৩০০-৩০৩, ৩১৫, ৩১৭-৩১৮, ায় ২০ ট চওড়া পাকা রা া রেয়েছ, যা
৩২১-৩২৩, ৩২৫, ৩৪৭-৩৪৮, নবীগ
মাগরাপাড়া বাজার সড়ক নােম
৬৬৩-৬৬৫, ৬৬৭,
িচি ত।
ািবত পাইপলাইন উ রা ার
৬৬৯-৬৭০, ৬৭৬, ৬৮১, ৬৮৪, ম িদেয় অিত ম করেব। িক
ািবত
৭৪৮-৭৪৯, ৭৯৫, ৭৯৭,
তফিসল অ যায়ী উ রা ার জিম ািবত
৭৯৯-৮০৫, ৮১০, ১৭৯/৮১১
অিধ হেনর আওতা নয়।
৪৩৯-৪৪২, ৪৫৩-৪৫৪,
ািবত জিমেত কেয়ক ছাট র/ ডাবা
৪৮৮-৪৮৯, ৫৫৭-৫৫৯, ৫৭৯, ও িষ জিম রেয়েছ। বতমােন অিধকাংশই
৫৮৮-৫৯০, ৫৯৮-৫৯৯,
জিম পািনেত িনমি ত রেয়েছ।
৬০২-৬০৪, ৬০৭-৬০৮,
৬৩৯-৬৪০, ৬৪৪-৬৪৫
১২৬-১২৭, ১৩০-১৩১
ািবত জিমর স ন িষ জিম।
৫১০, ৫২১-৫২৩, ৫৩২-৫৩৩,
ািবত জিমর স ন িষ জিম।
৫৩৯, ৫৪৮-৫৫০, ৫৫৩
৩০৮-৩০৯, ৩১২, ৩১৮-৩১৯,
ািবত মৗজায় ায় ২০ ট চওড়া পাকা
৩২৫, ৩২৭-৩২৮, ৩৩০,
রা া রেয়েছ, যা দােসর াও
মতলা সড়ক
৩৩৪-৩৩৫, ৩৩৮-৩৩৯,
নােম িচি ত। ািবত পাইপলাইন উ
৩৫৬, ৩৭৭-৩৭৯, ৪৩৭-৪৪০ রা ার ম িদেয় অিত ম করেব। িক
ািবত তফিসল অ যায়ী উ রা ার জিম
ািবত অিধ হেনর আওতা নয়।
১২৩৯-১২৪১, ১২৫৫-১২৫৬,
ািবত মৗজায় ই রা া রেয়েছ, ািবত
১৩২৭, ১৩৩০, ১৩৩৬-১৩৩৮, পাইপলাইন উ রা ার ম িদেয় অিত ম
১৩৫৪, ১৩৫৬-১৩৫৯,
করেব। িক
ািবত তফিসল অ যায়ী উ
১৫৪৫-১৫৪৬, ১৫৫০-১৫৫১, রা ার জিম ািবত অিধ হেনর আওতা
১৫৫৫, ১৫৫৭-১৫৫৯, ১৫৯৯, নয়।
১৭০২, ১৭০৬-১৭০৮
১৮৬০, ১৮৬৮-১৮৬৯,
তফিসেল উে িখত আর এস দাগ অ যায়ী
১৯৪৩-১৯৪৫, ১৯৫২, ১৯৫৭,
মাট ০.৪৯২৫ + ১.১৪৭৫ একর জিম
১৯৫৯, ১৯৮৩, ২১৮৮-২১৮৯, অবি ত। ািবত জিমেত বসতবািড়সহ
২২১৬-২২১৭, ২২২৩, ২২২৫,
ই সিমপাকাঘর, মাই ল হাসান
২২৬৩-২২৬৪, ২২৭০, ২২৭৭, ই ার াইজ নােম লার গােম স সিমপাকা
২২৮০, ২২৮৫, ২৩০০-২৩০১, ঘরসহ, এক পাকা ভবন (িনমাণাধীন),
২৩০৯-২৩১২, ২৩১৪, ২৩৩৩, কেয়ক
র/ ডাবার (আংিশক), আর.এস
২৩৪০, ২৩৬২-২৩৬৩,
২২৮০, ২২৮৫ দােগ ায় ২০ ট চওড়া মনার
২৩৬৫-২৩৬৭
বািড় পাকা রা া রেয়েছ, বাউ াড়ী ওয়াল
খািলজিম ও নাল জিম রেয়েছ। এছাড়া
আর.এস ১৮৮৬ নং দােগ পাকা রা া, যা
ািবত তফিসল অ যায়ী ির ইিজশেনর
জ
ািবত জিমর আওতা রেয়েছ এবং
ািবত মৗজায় নবীগ
মদন র সড়ক
িব মান, ািবত পাইপলাইন উ রা ার
ম িদেয় অিত ম করেব।

সাইট পিরদশন িরেপাট মাতােবক ািবত জিম নারায়ণগ জলার জাল ী, ব র, িমর ী, সাবিদ, কফলিদ,
িচনারিদ, মীর ী, লচির , বড় বাৈরখািল , দি ণ লচির , িশয়ারা, িতন াও, গািব ল, দােসর াও ,
ল ণেখালা, ধামগর মৗজায় অবি ত। ািবত জিমর জাল ী মৗজায় আর.এস দাগ নং ৪৮৫৩, ৪৯৬৪,৩৫১৮ এ খাল
ণীর জিম িব মান, ািবত পাইপলাইন উ খােলর ম িদেয় অিত ম করেব। ািবত তফিসল অ যায়ী উ
৩

খােলর জিম ািবত অিধ হেনর আওতা
নয়। ব র মৗজায় ািবত জিম সংল ঢাকা নারায়ণগ মহাসড়ক
অবি ত। িমর ী চর মৗজায় ািবত জিমেত বরিপট ও বািল ভরাট ত জিম রেয়েছ। উে
ািবত জিমর ব পােশ
ব
নদী অবি ত। সাবিদ মৗজায় ািবত জিমেত এক একতলা পাকা ভবনসহ বসত বািড় ও িষ জিম রেয়েছ।
উে
ািবত জিমর েব পাে সাবিদ- কলাগািছয়া নােম পিরিচত পাকা রা া রেয়েছ। ািবত পাইপলাইন উ
রা ার ম িদেয় অিত ম করেব। িক
ািবত তফিসল অ যায়ী উ রা ার জিম ািবত অিধ হেনর আওতা
নয়। কফলিদ মৗজায় ািবত জিমেত এক বসত বািড় ও অিধকাংশই িষ জিম রেয়েছ। এছাড়াও অ া মৗজায়
কাচা-পাকা রা া, বসতবািড় , িষ জিম, নালা রেয়েছ। ( মন িতেবদন সং )।
এমতাব ায়, জন ােথ ও কে র
িবেবচনায় "চ াম হেত ঢাকা পয পাইপলাইেন ালানী তল পিরবহন” শীষ ক
কে র আওতায় নারায়ণগ জলার নারায়ণগ সদর উপেজলাধীন ২ (জাল ী ও
ব র) মৗজা ও ব র
উপেজলাধীন ১৪ (িমর ী চর, সাবিদ, কফলিদ, িচনারিদ, মীর ী, লচির , বড় বাৈরখািল, দি ণ লচির ,
িশয়ারা, িতন াও, গািব ল, দােসর াও, ল ণেখালা, ধামগর) মৗজায় মাট চািহত ব র উপেজলায় ১১.৪৮ একর
ও সদর উপেজলায় ১.৭১৫০ একরসহ মাট ১৩.১৯৫ একর জিম িম বহার ছাড়প িনেদশ েম দান করা হেলা।
সং ি ঃ
১। মন িতেবদন
২। িরিজওনাল াপ
৩। িমর তফিশল
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শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার
মাঃ মা র রহমান
ব াপনা পিরচালক, প া অেয়ল কা ানী িলিমেটড,
Strand Road, Sadarghat, P.O Box-4,
Chattogram-4000
৩ াবণ ১৪২৮
তািরখ:
১৮ লাই ২০২১

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.১৬২/১(৬)

সদয় 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) িসিনয়র ানার, থানা স ার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) সহকারী েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী(সােভ), নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, থানা স ার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৬) ানার, িনং এ ড েমে শন সল, নগর উ য়ন অিধদ র (প ওেয়বসাইেট আপেলাড করার
অ েরাধসহ)

১৮- ৭- ২০ ২১

৪

ফৗিজয়া শারিমন িতিথ
ানার

৫

