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িবষয:় র াজশাহ ীর াজশাহ ী  মিডেকলমিডেকল  িব িব ালয়িব িব ালয়  কে রকে র   জজ   ব ায়া িলয়াব ায়া িলয়া   উপেজলায়উপেজলায়  ৮৫.৫১৮৫.৫১   একরএকর   জ িমজিম
অিধ হেণরঅিধ হ েণর   অনাপিঅনাপি   দানদান   সেসে ।।

: রাজশাহী মিডেকল িব িব ালয় এর ারকঃ রােমিব/জ.অ/১৫(১১৫)/২০১৭/১৪০৮ তািরখঃ ২৫-০৮-২০১৯
ি ঃ

উপ  িবষয় ও ে র ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, রাজশাহী  মিডেকল িব িব ালয় িনমাণ কে র জ  রাজশাহী
জলার বায়ািলয়া উপেজলার ৮২ নং বড়বন াম মৗজায় ৮৫.৫০৯০ একর (সং ি -০১) জিম অিধ হেণর অনাপি  পে র জ

আেবদন করা হেয়েছ। রাজশাহী আ িলক অিফেসর সরজিমন পিরদশন িতেবদেন দখা যায়, ািবত ােন বসতবািড়, র,
২  মসিজদ, ১ মি র রেয়েছ। এছাড়া অ া  াপনা রেয়েছ। এছাড়া, রাজশাহী মে াপিলটন ডভলপেম  ান পযােলাচনায়
দখা যায়,  ািবত িম বহার িহেসেব Business and Mercantile, Educational and

Research, Existing Road, Industrial and Storage, Mixed use, Proposed Road,
Residential Homestead, Water Body উে খ রেয়েছ। এমতাব ায়, িন িলিখত শত সােপে  সরকারী

েয়াজন ও জন ােথ অ  অিধদ েরর অনাপি  দান প  দান করা হলঃ

১. ত াশী সং ােক িনজ  পািন িনঃ াশেনর ব াপনা/ পিরক না বা েনজ ব াপনা/ পিরক না ণয়ণ কের তা রাজশাহী
উ য়ন ক পে র চলমান রাজশাহী মে াপিলটন ডভলপেম  ান এর সােথ সম য় সাধন কের ষম পািন বাহ/ িনঃ াশন
িনি ত করেত হেব যন পা বত  এলাকাস েহ জলাব তার ি  না হয়। িব মান বা সংল  কান ‘‘জলাধার” ভরাট না কের
সংর ণ করেত হেব।
২. ািবত জিমর পা বত  বাইপাস ও বাইপাস সড়ক সংেযাগ সড়েক িনরাপদ যাগােযাগ ব া িনি তকরেণর লে  ত াশী
সং ােক সংি  িত ােনর সােথ Traffic Management এর িবষেয় চলমান Rajshahi Metropolitan
Development Plan এর সােথ সােথ সম য় করেত হেব।
৩. ক  বা বায়ন হেল এর ভােব সংল  িম বহাের য পিরবতন আসেব, তা চলমান Rajshahi
Metropolitan Development Plan এর  সােথ সম য় করেত হেব। এিকসােথ, পিরেবশ র া ও া গত

িঁক এড়ােনার লে  ি িনক াল বজ  ব াপনার উে াগ হন করেত হেব।
৪. অিধ হনি ত এলাকার জনগেনর নবাসন ি য়া চলমান Rajshahi Metropolitan Development
Plan এ অ  হেব।
৫. সাইেট ও পাশবত  এলাকায় িব মান সামািজক িত ান স হ ( ল, মসিজদ, খানকাহ ও মি র) চলমান িম বহার
পিরক নায় িববচনায় িনেয় তা নিনমাণ/ নবাসন করেত হেব।

উে খ য, এই অনাপি প  ত াশী সং া ক ক ািবত জিম অিধ হেণর জ  নগর উ য়ন অিধদ রর িম
বহােরর অনাপি প  তীত অ  কান মািলকানা বা শত িনধারণ কের না। বিণপত জায়গায় কান উে দ বা আইনগত

জ লতার উ ব হেল তা ত াশী সং া বহন করেব। 

সং ি ঃ বনণামেত
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