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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয় 
 নগর উ�য়ন অিধদ�র 

 
িরিজওনাল �ািনং 

www.udd.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০৪১.১৭.৭ তািরখ: 
 

২৬ জা�য়াির ২০২২

১২ মাঘ ১৪২৮

িবষয়: ঢাকা �জলার �করানীগে� ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক এর পােশ �নায়া�া বাৈঘর �মৗজার "ইিমে�শন ও পাসেপাট � �িশ�ন ইনি��উট"

�াপেনর জ� ৫৮৬ (প�চশত িছয়ািশ) শতক �িম) অিধ�হেণর অনাপি� �দান �সে�।
��: �ারক নংঃ ৫৮.০১.০০০০.১০৫.৫০.০০৪.২০২১-৯৬, তািরখঃ৩১ অে�াবর, ২০২১

যথািবিহত স�ান �দশ �ন �ব �ক উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র �থেক �া� ঢাকা �জলার

�করানীগে� ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক এর পােশ �নায়া�া বাৈঘর �মৗজার "ইিমে�শন ও পাসেপাট � �িশ�ন ইনি��উট" �াপেনর জ� ৫৮৬ (প�চশত
িছয়ািশ) শতক �িম অিধ�হেণর অনাপি� সং�া� আেবদনপ� যাচাই �ব �ক �দখা যায়, আেবদন পে�র তফিসল িন��পঃ 

�মৗজার নাম  �জ এল দাগ না�ার আর এস দাগ না�ার জিমর পিরমাণ  স�ন �/আংিশক 
বাৈঘর ৮৭ ৩৭৪০, ৩৭৪১, ৩৭৪২, ৩৭৪৩  ৫৮৬ শতাংশ স�ন �
�নায়া�া ৯০ ১৪, ২৮, ২৯, ৩০, ১৩৫, ১৪৫  স�ন �

��ািবত এলাকা সেরজিমেন পিরদশ �ন করা হেয়েছ। পিরদশ �ন �থেক �দখা যায় এলাকা� পিতত রেয়েছ। এখােন �কােনা ধরেণর িশ�া  এবং ধম�য়
�িত�ান নাই। রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র িডেটই� এিরয়া ��ােনর ��াবনা �থেক �দখা যায় "ইিমে�শন ও পাসেপাট � �িশ�ন ইনি��উট" এর

জ� ��ািবত বাৈঘর �মৗজাধীন এলাকা ওভারেল �জান িহেসেব িচি�ত এবং রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র ছাড়প� �থেক �দখা যায় �নায়া�া �মৗজার

��ািবত এলাকা িডেটই� এিরয়া ��ােনর রা�ার ��াবনা রেয়েছ। 

রাজধানী উ�য়ন ক��প� অনাপি�/ছাড়প� সরবরাহ কেরেছ। এলাকা� জন�ােথ � �ব�ত হেব িবধায় িন�িলিখত শত� সােপে� ছাড়প� �দান করা

হেলাঃ 

১. রাজধানী উ�য়ন ক��প� ক��ক �দ� শত� �মেন চলেত হেব।

২. ��ািবত এলাকায় রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র িডেটই� এিরয়া ��ােনর ��ািবত �রাড �নটওয়ােক�র �ান সংর�ণ করেত হেব। 
 ৩. �াভািবক ��েনজেক বাধা�� করা যােব না। 

 

সং�ি�ঃ
 

১. পিরদশ �ন �িতেবদন।
 ২. িডেটই� এিরয়া ��ােনর উপর এলাকা িচি�ত জিম।

 
২. �গল �ােপর উপর এলাকা িচি�ত জিম।

৩. �মৗজা �ােপর উপর এলাকা িচি�ত জিম।
 

৪. রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র ছাড়প�। 
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২৬-১-২০২২

মহাপিরচালক 

মহাপিরচালক-এর দ�র 

ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র

কাজী �মাঃ ফজ�ল হক

িসিনয়র ��ানার

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০৪১.১৭.৭/১(৫) তািরখ: ১২ মাঘ ১৪২৮

২৬ জা�য়াির ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

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

২) উপ-পিরচালক (অিতির� দািয়�), উপ-পিরচালক এর দ�র(�ভৗত পিরক�ণা), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 ৩) িসিনয়র ��ানার, িরিজওনাল �ািনং, নগর উ�য়ন অিধদ�র

 
৪) ��ানার, িরিজওনাল �ািনং, নগর উ�য়ন অিধদ�র

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

২৬-১-২০২২
ইসরাত জাহান 

 
��ানার


