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১৩ জলুাই, ২০১৭

২৯ আষাঢ়, ১৪২৪

িবষয়: ঢাকাঢাকা  দি ণদি ণ  িসিটিসিট  কেপােরশেনরকেপােরশেনর  “মাতুয়াইলমাতুয়াইল  ািনটািরািনটাির  ল া ডিফলল া ডিফল  স সারণসহস সারণসহ
ভিূমভিূম  উ য়নউ য়ন”  শীষকশীষক  কক   বা বায়েনবা বায়েন  িবদ মানিবদ মান  ল া ডিফলল া ডিফল  সংলসংল   পবূপােশপবূপােশ
অিধ হেণরঅিধ হেণর  জজ   ৮১.০৯০৯৮১.০৯০৯  একরএকর  জিমজিম  অিধ হেণরঅিধ হেণর  জজ   অনাপিঅনাপি   পপ   দানদান

সেসে ।।
সূ : ৪৬.২০৭.০০০.১২.০৫.২৭(MLP) ২ ◌০১৭; তািরখ: ০৩/০৭/২০১৭

                 যথাযথ স ানপূবক উপযু  িবষয় ও সূে র ি েত আিদ  হেয় জানােনা
যাে  য, ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর “মাতুয়াইল স ািনটাির ল া িফল স সারণসহ
ভূিম উ য়ন” শীষক ক  বা বায়েন িবদ মান ল া িফল সংল  পূবপােশ অিধ হেণর জন
৮১.০৯০৯ একর জিম অিধ হেণর জন  অনাপি  প  চেয় আেবদন করা হয়। অনাপি
প  দােনর সুিবধােথ িন িলিখত তথ ািদ অ  দ ের রেনর জন  িনেদশ েম অ◌নুেরাধ
করা হেলা।

১। আর. এস. দাগসূচী ও জিমর পিরমান উে খপূবক শাসিনক অনেুমাদেনর
কিপ।

২। রাজউক কতৃক নীত Detailed Area Plan (DAP) ম ােপর উপর জিমর
দাগ িচি ত পূবক তকৃত রিঙন নকশা।

৩। ত াশী সং া কতৃক মামলা সং া  তথ ািদ।

২০১৭-০৭-১৩

ধান িনবাহী কমকতা
ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন, নগর ভবন,
ঢাকা-১০০০।

উদয় শংকর দাস
িসিনয়র ানার

ফান: ০১৭১৬০০৭১১০
ইেমইল: uday2104@yahoo.com

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.১/১(৪) তািরখ: 
১৩ জলুাই, ২০১৭

২৯ আষাঢ়, ১৪২৪

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল, 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র [প িট অিধদ েরর ওেয়বসাইেট
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আপেলাড করার অ েরাধ সহ]।
৩) িসিনয়র ানার, থানা স টার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) ানার, থানা স টার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র

২০১৭-০৭-১৩

মাঃ তানভীর হাসান রজাউল
ানার
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