
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
হায়ন ও গণ ত ম ণালয় 
নগর উ য়ন অিধদ র 

আরবান ািনং 
www.udd.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.৬০ তািরখ: 
২১ ম ২০১৯

৭ জ  ১৪২৬

িবষয:় র াজশাহ ীর াজশাহ ী  মে াপিলটনমে াপিলটন   িলশিলশ  লাইলাই   িনমাণিনমাণ   শীষকশীষক  কে রকে র   জজ   র াজশাহ ীর াজশাহ ী  জলারজলার   ব ায়া িলয়াব ায়া িলয়া
থ ানাধ ীনথ ানাধ ীন   আলীগআলীগ   ওও  মা াপাড়ামা াপাড়া   মৗজ ায়মৗজ ায়   ৯.৪৪৫০৯.৪৪৫০   একরএকর   িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   অনাপিঅনাপি   সেসে ।।

: রাজশাহী মে াপিলটন িলশ লাই  এর ারকঃ আর এম িপ/ ই এ  িড/ ১০-৪০/২০০৯/১২৬ তািরখঃ
০২-০৪-২০১৯ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ে র  ি েত  আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, রাজশাহী মে াপিলটন িলশ লাই  িনমাণ শীষক কে র
জ  রাজশাহী জলার বায়ািলয়া থানাধীন আলীগ  ও মা াপাড়া মৗজায় ৯.৪৪৫০ একর  িম অিধ হেণর অনাপি র জ
আেবদন করা হেয়েছ।

ািবতািবত   জিমরজিমর  দ াগ চীদ াগ চী
রাজশাহী মে াপিলটন িলশ লাইে র জ  অিধ হণ ািবত জিমর দাগ চী

জলা-রাজশাহী, থানা- বায়ািলয়া, মৗজা-আলীগ , জ.এল নং-৬২
.নং আর এস 

খিতয়ান নং
আর এস 
দাগ নং

দােগ মাট জিমর 
পিরমাণ

অিধ হেণর জ  ািবত 
জিম (একর)

রকড য় 
ণী

ম

১ ১৮৯ ১৮২ 
আংিশক

০.২৫ ০.০৩ ধানী ১১/৯৪-৯৫=০.২২ একর

২ ৬৪ ১৮৩ 
আংিশক

০.৪৯ ০.৪৮ িভটা ১১/৯৪-৯৫=০.০১ একর

৩ ৬৪ ১৮৪ ণ ০.৬৭ ০.৬৭ মা য়াল
৪ ২৩ ১৮৫ ণ ০.৮৪ ০.৮৪ িভটা
৫ ৩১ ১৮৬ ণ ০.৪৮ ০.৪৮ িভটা
৬ ৩২৩ ১৮৭ ণ ০.৮০ ০.৮০ িভটা
৭ ৩২৩ ১৮৮ 

আংিশক
১.৮৫ ১.৩৯ িভটা ১১/ ৯৪-৯৫=০.৪৬ একর

৮ ২৩ ১৮৯ 
আংিশক

০.৯৪ ০.১৮ িভটা ১১/৯৪-৯৫=০.৭৫ একর

৯ ২৪৪ ১৯২ 
আংিশক

১.৩৪ ০.০২ িভটা ১১/৯৪-৯৫=০.৯২ একর

১০ ৩২৩ ১৯৩ 
আংিশক

০.২৩ ০.২০ িভটা ১১-৯৪-৯৫= ০.০৩ একর

১১ ১৯৮ ১৯৪ 
আংিশক

০.৫০ ০.০২ িভটা ০.০৩ 
একর=০.৪৮ একর

১২ ৩১১ ১৯৫ 
আংিশক

১.৫৬ ০.২৮২২ িভটা

১৩ ২২৭ ১৯৬ 
আংিশক

০.৩৬ ০.০৯৬০ িভটা

১



১৪ ৬০ ১৯৭ 
আংিশক

০.৫৯ ০.১২০০ িভটা

১৫ ৩০ ২১৮ 
আংিশক

০.৭৭ ০.০৪১৮ িভটা

১৬ ১৬৭ ২২০ 
আংিশক

০.৮৩ ০.৩৬৭০ িভটা

১৭ ৬০ ২২১ ণ ০.২৮ ০.২৮ ধানী
১৮ ৬০ ২২২ ণ ০.৩৮ ০.৩৮ মা য়াল
১৯ ২৯৫ ২২৩ ণ ০.১৮ ০.১৮ মা য়াল
২০ ২৯৫ ২২৪ ণ ০.৪৬ ০.৪৬ ধানী
২১ ৭৮ ২২৭ 

আংিশক
১.৩০ ০.৪৯৮০ িভটা

মাট  ৭.৮১৫০ একর
                                                
                                          জলা-রাজশাহী থানা- বায়ািলয়া মৗজা- মা াপাড়া জ.এল নং-৬১

:নং আরএস 
খিতয়ান 
নং

আরএস দাগ 
নং

দােগ মাট জিমর 
পিরমাণ

অিধ হেণর জ  ািবত জিম 
(একর)

রকড য় 
ণী

ম

২২ ১১৭ ২ আংিশক ০.৯৯ ০.৫৯ ধানী ১১/৯৪-৯৫=০.৩৬ 
একর

২৩ ৪৫ ৫ আংিশক ০.১৩ ০.১২ ধানী ১১/৯৪-৯৫= ০.০১ 
একর

২৪ ১০৯ ৬ ণ ০.২০ ০.২০ ধানী
২৫ ১,১৩,৯০ ৮ আংিশক ৩.০২ ০.৭২ ইটেখালা ৮২/৬৩-৬৪=২.৩০ 

একর
মাট=১.৬৩ একর

সবেমাট =(৭.৮১৫০ + ১.৬৩) = ৯.৪৪৫০ একর

এ ি েত, ািবত সাইট রাজশাহী মে াপিলটন ডেভলপেম  ান (২০০৪-২০২৪) এর আওতায় আবািসক, িম ড ইউজ ও
িশ া-গেবষণা িহেসেব াব করা হেয়েছ। তেব,  ািবত জিমেত রাজশাহী মে াপিলটন িলশ লাই  িনমাণ শীষক ক
বা বায়েনর ে  রাজশাহী উ য়ন ক প  অনাপি প  দান কেরেছন।  এমতাব ায়, িন িলিখত শত  সােপে  িনেদশ েম
অনাপি প  দান করা হল,

১. ািবত জিমেত িব মান জলাধার সংর ণ করেত হেব এবং ব া বাহ বাধা  করা  যােব না 
২. ািবত জিমর উ র পােশর িব মান বাইপাস সড়ক হেত নতম ২০ ট জায়গা  সংর ণ করেত হেব 
৩. পা বত  আবািসক এলাকা ও সামািজক িত ান স েহর কায েম কান প িব  করা যােব না। 
 
 
সং ি ঃ
১।  রাজশাহী আ িলক অিফেসর িতেবদন
২। রাজশাহী মে াপিলটন ডেভলপেম  ােন ািবত জিমর িম বহার
৩।  রাজশাহী উ য়ন ক প  এর অনাপি প       
৪।  গল ােপ ািবত িম িচি ত াপ

২



২১-৫-২০ ১৯

মাঃ সাইফ উ ীন শাহীন , উপ- িলশ কিমশনার (এে ট, 
সা াই এ  এম )
রাজশাহী মে াপিলটন িলশ, রাজশাহী 

মাক দ হােসম
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.৬০/১(৪) তািরখ: ৭ জ  ১৪২৬
২১ ম ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৩) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র

২১-৫-২০ ১৯

মাহিসনাত নাসিরন 
ানার

৩


