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িবষয়: “বাংলােদশবাংলােদশ  সরকারীসরকারী  কমকম  কিমশনকিমশন  সিচবালেয়রসিচবালেয়র  ৭৭  িটিট  আ িলকআ িলক  কাযালয়কাযালয়  িত াসহিত াসহ  স মতাস মতা
বিৃ করণবিৃ করণ”  কে রকে র  আওতায়আওতায়  িবিপএসিসিবিপএসিস  সিচবালেয়রসিচবালেয়র  চ ামচ াম  আ িলকআ িলক  কাযালয়কাযালয়  কমেকমে
িনমােনরিনমােনর  লেলে   িচি তিচি ত  উচুঁউচুঁ  জিমজিম  অিধ হনঅিধ হন//ব বহারব বহার  এরএর  জজ   ছাড়পছাড়প   দানদান  সেসে ।।

সূ : ারক ন র-৮০.০০.০০০০.০০০.১৪.০০১.১৯-৬৩, তািরখঃ ১৭ এি ল, ২০১৯।

উপিরউ  িবষয় ও সূে র ি েত “বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালেয়র ৭ িট
আ িলক কাযালয় িত াসহ স মতা বিৃ করণ” কে র আওতায় িবিপএসিস
সিচবালেয়র চ াম আ িলক কাযালয় কমে  (৩-তলা িবিশ ) িনমােনর লে  চ াম
মহানগেরর ডাবলমুিরং থানার পবূ পাহাড়তলী মৗজায় ০.৪৫ একর উঁচ ু অকিৃষ জিম
অিধ হেনর িনিমে  প  রণ কেরেছ। যার মৗজা ( মৗজা ম াপ, সংযিু -০১) িশিডউল
িন প:

থানাথানা  নামনাম মৗজামৗজা  নামনাম জজ  এলএল  নংনং িশটিশট  নংনং িবিব  এসএস  
দাগদাগ  নংনং

জিমরজিমর  
পিরমানপিরমান  
((একরএকর))

পণূপণূ//আংিশআংিশ
কক

ডাবলমুিরং পবূ 
পাহাড়তলী

০৪ ০১ ১৫৬ ০.৩০ আংিশক

ডাবলমুিরং পবূ 
পাহাড়তলী

০৪ ০১ ১৭২ ০.১৫ আংিশক

মাট= ০.৪৫ একর

ত  ি েত উ  এলাকা সেরজিমেন পিরদশন করা হেয়েছ। পিরদশন িতেবদন
অ যায়ী উ  জিমিটর ১৫৬ নং দােগ পু র অবি ত যার আংিশক ভরাট হেয় গেছ যােত
একিট সিমপাকা বসতবািড় রেয়েছ এবং ১৭২ নং দােগ খািল জিম অবি ত (Google
Map, সংযিু -০২, পিরদশন িতেবদন, সংযিু -০৩)। Detail Area Plan for
Chittagong Metropolitan Master Plan অ যায়ী জিমিটর ািবত ব বহার
Residential Zone (DAP ম াপ, সংযু -০৪) এবং এিট Detail Area Plan এর
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Detail Planning Zone (DPZ)-05 (R-05-13) এর অ ভু । চ াম উ য়ন
কতৃপ  (চউক) কতৃক উ  ােন ব াি / িত ান/কতৃপে র অনাপাি  না থাকার শেত
এবং িবএিডিস সড়েকর ৪০ ফটু জায়গা সংর েনর শত সােপে  অনাপি  দান করা
হেয়েছ ( ারক নং-িটিপ-২/ ভঃূ ব ঃ- ২৫/২০১৯-২০২০/২৩৮৭) (িসিডএ এর অনাপি
প , সংযিু -০৫)।
এমতাব ায়, “বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালেয়র ৭ িট আ িলক কাযালয়

িত াসহ স মতা বিৃ করণ” কে র আওতায় িবিপএসিস সিচবালেয়র চ াম
আ িলক কাযালয় কমে  াপেনর জ  ০.৪৫ একর জিম িন িলিখত শত
সােপে  অিধ হেন নগর উ য়ন অিধদ েরর কান আপি  নাই।
০১. ািবত জিমর সীমানা সংল  ােন একিট পু র রেয়েছ যা জালাধার সংর ন
আইন, ২০০০ অ যায়ী সংর ন করেত হেব।
০২. DAP এ ািবত ৪০ ফটু িবএিডিস সড়েকর জিম সংর ন পবূক িনজ  Access
Road তরী করেত হেব।
উে খ  য, এই অনাপি  চ াম জলায় বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন
সিচবালয় কতৃক ািবত জিম অিধ হেনর জ  নগর উ য়ন অিধদ েরর অনাপি
ব িতত অ  কান মািলকানা বা শত িনধারণ কের না। বিণত জায়গায় কান উে দ বা
আইনগত জিটলতার উ ব হেল তা ত াশী সং া বহন করেব।

সংযিুসংযিু ::
০১. কে র ান িচি তপবূক মৗজা ম াপ।
০২. ািবত এলাকার Tentative Location on Google Map।
০৩. পিরদশন িতেবদন।
০৪. Detail Area Plan for Chittagong Metropolitan Master Plan অ যায়ী
জিমিটর ািবত ব বহার।
০৫. চ াম উ য়ন কতৃপ  (চউক) কতৃক দ  অনাপি  প ।

৪-৯-২০১৯

মাঃ মাখেল র রহমান, উপ ধান, বাংলােদশ 
সরকারী কম কিমশন সিচবালয়, আগারগঁাও, 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

আহেমদ আখতা ামান
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.৯২/১(৩) তািরখ: ২০ ভা  ১৪২৬
০৪ সে র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
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১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র(গেবষণা ও সম য়), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প িট দ েরর ওেয়বসাইেট
আপেলােডর অ েরাধসহ)।

৪-৯-২০১৯

জািকয়া লতানা 
ানার
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