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�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.৭ তািরখ: 
 

১৩ �ফ�য়াির ২০২২

৩০ মাঘ ১৪২৮

িবষয়: “িডিপিডিস’র আওতাধীন এলাকায় িব��ৎ িবতরণ �ব�া স�সারণ ও শি�শালীকরণ” (িজ�িজ) শীষ �ক �কে�র আওতায় এক�

৩৩/১১ �কিভ িব��ৎ উপেক� িনম �ােণর জ� ৪৪.৫৯ শতাংশ জিম অিধ�হেণর লে�� অনাপি�প� �দান �সংেগ।

��: �ারক নং-২৭.৮৭.০০০০.৪০৭.৬৬.০১০.২০.৪১৪; তািরখ: ১৫/১২/২০২১ি�:

িডিপিডিস’র আওতাধীন এলাকায় িব��ৎ িবতরণ �ব�া স�সারণ ও শি�শালীকরণ (িজ�িজ) শীষ �ক �কে�র আওতায় এক� ৩৩/১১ �কিভ
িব��ৎ উপেক� িনম �ােণর জ� ৪৪.৫৯ শতাংশ জিম অিধ�হেণর লে�� অনাপি�প� �দােনর জ� নগর উ�য়ন অিধদ�রেক অ�েরাধ

কেরেছন।  �ত�ািশ সং�া অ� দ�রেক �মাট  ৪৪.৫৯ শতাংশ  জিমর তফিশল সরবরাহ কেরেছন (তফিশল�� �মাট ৪৪.৫৯ শতাংশ জিম

(3478/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383))।

�জলা থানা �মৗজা �জ.এল নং আরএস দাগ নং মহানগর দাগ নং চািহত� জিমর পিরমাণ (শতাংশ) �িমর ��ণী
ঢাকা স�জবাগ উ�ন ১ ২৭৯১ ৭০০৪ ২৮.১৩ পিতত
ঢাকা স�জবাগ উ�ন ১ ২৭৯২ ৭০০৬ ৪.১২ পিতত
ঢাকা স�জবাগ উ�ন ১ ৭০০৭ ৪.১২ পিতত
ঢাকা স�জবাগ উ�ন ১ ৭০০৮ ৪.১২ পিতত
ঢাকা স�জবাগ উ�ন ১ ৭০০৯ ৪.১০ নাল

 সব �েমাট চািহত� জিমর পিরমাণ  ৪৪.৫৯ শতাংশ 

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

Zone ও Waterbody িহেসেব �দখােনা আেছ। 

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: স�জবাগ, �মৗজা: উ�ন ,  আর এস দাগ ন�র: ২৭৯১ ও ২৭৯২ উ� দােগর চািহত জিমর পিরমাণ ৪৪.৫৯ (�য়াি�শ দশিমক প�চ

নয়) শতাংশ। উ� ��ািবত জিমর িভতের িক� অংেশ �সিম পাক� ঘর িছল যা �ভে� �ফলা হে� আর বািক �বিশর ভাগ অংেশ ��র আেছ। ��ািবত

জিমর পািরপাি��ক অব�া: উ�র পাে�� ১ তালা িবি�ং, �ব � পাে�� ১২ �ট ক�চা রা�া, দি�ন পাে�� ৯ তালা ০১ �, ৬ তালা ০১ � ও ৪ তালা ০১ �

ভবন আেছ এবং পি�ম পাে�� ��র, ২ তালা ০১ �, ৪ তালা ০১ � ভবন আেছ।  

এছাড়াও ��ািবত জিমেত মি�র, িগজ�া, �ল, কেলজ, মা�াসা ইত�ািদ সহ �কান সামািজক ও ধম�য় �িত�ান নাই।

https://udd.nothi.gov.bd/3478/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383
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িডিপিডিস’র আওতাধীন এলাকায় িব��ৎ িবতরণ �ব�া স�সারণ ও শি�শালীকরণ (িজ�িজ) শীষ �ক �কে�র আওতায় এক� ৩৩/১১ �কিভ

িব��ৎ উপেক� িনম �ােণর জ� ৪৪.৫৯ শতাংশ জিম 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 ও Waterbody-এ �চিলত আইন অ�সরণ করেত হেব এবং

DAP এর িরিভউ কিম�র মা�েম �িম �বহােরর ��ণী পিরবত�ন কের িনেত হেব।

২। ��ািবত জিমর উ�র অংেশ DAP ��ািবত Waterbody িহেসেব িচি�ত কমেবশী ২.৫০ শতাংশ জিম যথাযথভােব সংর�ণ করেত হেব।

৩। রাজউক ��ািবত রা�া�েলার ভিব�ৎ স�সারণ িবেবচনা কের িডজাইন করেত হেব।

৪। খােলর জিম �কানভােবই দখেল আনা যােব না।

৫। Plantation এর �ব�া �হণ করেত হেব।

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

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

৮। ��ািবত জিমর চারপাে�� আবািসক এলাকা িব�মান থাকায় �সখােন সংি�� িনয়ম নীিত অ�সরণ করেত হেব।

৯। রাজউক ও পিরেবশ অিধদ�র ক��ক �দ� সকল শত�স�হ অ�সরণ করেত হেব।

সং�ি�ঃ

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

(3481/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383)) ।

২. ড�াপ পয �ােলাচনা �িতেবদন (ড�াপ পয �ােলাচনা �িতেবদন (3483/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383))।
৩. িরিজওনাল �াপ (িরিজওনাল �াপ (3485/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383))।

৪. রাজউক ক�ক ��িরত ছাড়প� ( রাজউক ক�ক ��িরত ছাড়প� (3487/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383),)।

৫. �িম �বহার �াপ ( �িম �বহার �াপ (3488/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383))।

৬. তফিশল�� �মাট  ৪৪.৫৯ শতাংশ  জিম (তফিশল�� �মাট ৪৪.৫৯ শতাংশ জিম

(3489/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383))।

১৩-২-২০২২

�কা�ািন �সে�টাির, �কা�ানী �সে�টািরেয়ট, ঢাকা পাওয়ার 

িডি�িবউশন �কা�ািন িলিমেটড (িডিপিডিস)

�মা: মাহ�দ �হােসন

িসিনয়র ��ানার

�ারক ন�র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.৭/১(৯) তািরখ: 
 

৩০ মাঘ ১৪২৮

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

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

৪) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ�র(�ভৗত পিরক�ণা), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 ৫) িসিনয়র ��ানার, ��িনং এ� ড�েমে�শন �সল, নগর উ�য়ন অিধদ�র (প�� ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ�েরাধসহ)

https://udd.nothi.gov.bd/3481/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/3483/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/3485/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/3487/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/3488/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383
https://udd.nothi.gov.bd/3489/potrojariAttachmentRef/12191/0/3383
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৬) িসিনয়র ��ানার, টাউন �ািনং, নগর উ�য়ন অিধদ�র

৭) সহকারী �েকৗশলী, সহকারী �েকৗশলী(সােভ �), নগর উ�য়ন অিধদ�র
 

৮) সহকারী ��ানার, টাউন �ািনং, নগর উ�য়ন অিধদ�র
 ৯) �শাসিনক কম �কত�া, �শাসন শাখা, নগর উ�য়ন অিধদ�র

 

১৩-২-২০২২

�মা: রােস�ল ইসলাম 
 

সহকারী ��ানার


