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ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৪৯ তািরখ: 
১৩ নেভ র ২০১৭

২৯ কািতক ১৪২৪

িবষয:় উপেজলাউপেজলা   ওও  ইউ িনয়নইউিনয়ন   সড়েকসড়েক  দীঘদীঘ   সস   িনমাণিনমাণ   কে রকে র   আওতায়আওতায়  নার ায়নগনার ায়নগ   জলারজলার
পগপগ   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   ড়াপাড়াড়াপাড়া   ফরীঘাটফরীঘাট   র া ায়রা ায়   ৫৭৬ .২১৪৫৭৬ .২১৪  িমঃিমঃ  দীঘদীঘ   সস   িনমাণিনমাণ

কােজরকােজর   সংেযাগসংেযাগ   সড়কসড়ক  িনমােণরিনমােণর   িনিমেিনিমে   জ িমজিম   অিধ হ েনরঅিধ হ েনর   অনাপিঅনাপি   পপ   দানদান
সেসে ।।

: ারক নং-এলিজইিড/িনঃ াঃ/নাঃগ /িভ-০২/২০১৭/২০৩০, তািরখঃ ১১/০৭/২০১৭

উপ  িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে  য, উপেজলা ও ইউিনয়ন সড়েক দীঘ স  িনমাণ কে র
আওতায় নারায়নগ  জলার পগ  উপেজলাধীন ড়াপাড়া ফরীঘাট রা ায় ৫৭৬.২১৪ িমঃ দীঘ স  িনমাণ
কােজর সংেযাগ সড়ক িনমােণর িনিমে  জিম অিধ হেনর অনাপি  প  চেয় আেবদন কেরেছন। DMDP:
Detailed Area Plan, Volume: XVIII, Page No: 96 অ সাের ািবত জিম  Flood
Flow Zone এর Restricted Uses এর অ গত। Town Improvement Act, 1953
এর 75(1) ধারা অ যায়ী “Permission for use of land Contrary to the Master
Plan” এর ে  রাজউেকর চয়ার ানেক মতা দওয়া আেছ। স মাতােবক রাজউক ািবত িম বহােরর
ছাড়প  দান কেরেছ।
২। ািবত জিমর তফিসল
মৗজা: মািঝনা, জএল নং-১২৫, িসট নং-১, উপেজলা: পগ , জলা: নারায়ণগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
০১ ৩০২ ২৭২৮ ০.৯৯০০ ০.১২৪৫ নাল ১২.৪৫০০ ১,১৩,৭০০.০০ ১৪,১৫,৫৬৫.০০
০২ ৪৭৩ ২৭২৭ ০.২৩০০ ০.০০৯২ নাল ০.৯২০০ ১,১৩,৭০০.০০ ১,০৪,৬০৪.০০
০৩ ৬৯৪ ২৭২৯ ০.১০০০ ০.১৯৮০ নাল ১৯.৮০০০ ১,১৩,৭০০.০০ ২৫,৫১,২৬০.০০
০৪ ২৭০ ২৭৩১ ০.৩২০০ ০.০১৮৪ নাল ১.৮৪০০ ১,১৩,৭০০.০০ ২,০৯,২০৮.০০
০৫ ৩৫৯ ২৭৪৪ ০.৩৬০০ ০.৯৬৮৮ নাল ৬.৮৮০০ ১,১৩,৭০০.০০ ৭,৮২,২৫৬.০০
০৬ ৩৪৯ ২৭৪৫ ০.৩৬০০ ০.০৭৮০ নাল ৭.৮০০০ ১,১৩,৭০০.০০ ৮,৬৮,৮৬০.০০
০৭ ৪১০ ২৭৪৬ ০.১৮০০ ০.০৯৬৪ নাল ৯.৬৪০০ ১,১৩,৭০০.০০ ১০,৯৬,০৬৮.০০
০৮ ৪১০ ২৭৪৭ ০.৪৬০০ ০.০৯১৮ নাল ৯.১৮০০ ১,১৩,৭০০.০০ ১০,৪৩,৭৬৬.০০
০৯ ১১৩ ২৭৪৮ ০.২৭০০ ০.১০১০ নাল ১০.১০০০ ১,১৩,৭০০.০০ ১১,৪৮,৩৭০.০০
১০ ১১৩ ২৭৪৯ ০.১২০০ ০.০৫৫০ নাল ৫.৫০০০ ১,১৩,৭০০.০০ ৬,২৫,৩৫০.০০
১১ ৬৫৫ ২৭৫০ ০.২৩০০ ০.০৭৩৫ নাল ৭.৩৫০০ ১,১৩,৭০০.০০ ৮,৩৫,৬৯৫.০০
১২ ৪১১ ২৭৫১ ১.১২০০ ০.০৭৩৫ নাল ৭.৩৫০০ ১,১৩,৭০০.০০ ৮,৩৫,৬৯৫.০০
১৩ ৪৫৪ ২৭৫২ ০.২১০০ ০.১৩৩১ নাল ১৩.৩১০০ ১,১৩,৭০০.০০ ১৫,১৩,৩৪৭.০০
১৪ ৬৬৭ ২৭৫৭ ০.৪৭০০ ০.০৪৬৭ নাল ৩.৬৭০০ ১,১৩,৭০০.০০ ৪,১৭,২৭৯.০০
১৫ ২৭০ ২৭৫৮ ০.২২০০ ০.০৯৪১ নাল ৯.৪১০০ ১,১৩,৭০০.০০ ১০,৬৯,৯১৭.০০
১৬ ৭১২ ২৭২৪ ০.৩১০০ ০.০৫১৬ নাল ৫.১৬০০ ১,১৩,৭০০.০০ ৫,৮৬,৬৯২.০০
১৭ ২৭০ ২৭৬১ ০.১১০০ ০.০৩৪৪ নাল ৩.৪৪০০ ১,১৩,৭০০.০০ ৩,৯১,১২৮.০০

মাট = ৬.০৬০০ ১.৩৩৮০ নাল ১৩৩.৮০০ ১,১৩,৭০০.০০ ১,৫২,১৩,০৬০.০০

মৗজা: া ণ াও, জএল নং-১২৬, িসট নং-২, উপেজলা: পগ , জলা: নারায়ণগ
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০৩ ৬৩ ১০২০ ০.৮৭০০ ০.১০০০ নাল ১০.০০০ ১,১৩,১১০.০০ ১৩,১১,০০০.০০
০৪ ৯২২ ১০২৭ ০.৩৩০০ ০.০৭৫০ নাল ৭.৫০০০ ১,১৩,১১০.০০ ৯,৮৩,২৫০.০০
০৫ ৬৩ ১০২৮ ০.২০০০ ০.০৬২০ নাল ৬.২০০০ ১,১৩,১১০.০০ ৮,১২,৮২০.০০
০৬ ৮২৯ ১০২৯ ০.১৯০০ ০.০৪৫০ নাল ৪.৫০০০ ১,১৩,১১০.০০ ৫,৮৯,৯৫০.০০
০৭ ৮২৯ ১০৩১ ০.৩৩০০ ০.০৫০০ নাল ৫.০০০ ১,১৩,১১০.০০ ৬,৫৫,৫০০.০০
০৮ ১১০৬ ১০৩২ ০.৩৮০০ ০.০৪০০ নাল ৪.০০০ ১,১৩,১১০.০০ ৫,২৪,৪০০.০০

মাট = ৩.৭৩০০ ০.৫৬৪০ নাল ৫৬.৪০০০ ১,১৩,১১০.০০ ৭৩,৯৪,০৪০.০০
২ নং মৗজায় ািবত  মাট   জিমর বাজার  = ২,২৬,০৭,১০০.০০ টাকা।

৩। এমতাব ায়, Flood Flow Zone এর িত র ােথ স ণ Flood Flow Zone -এ ীজ
িনমাণ করার শেত এবং রাজউক এর অনাপি  পে র িভি েত সরকাির েয়াজেন ও জন ােথ  ািবত
জিমেত িম াবহােরর ছাড়প  (NOC) িনেদশ েম দান করা হেলা।

সং ি :  
১। রাজউক ছাড়পে র কিপ।
২। আর এস মৗজা ােপর কিপ। 
৩। ড াপ ন ায় ািবত দাগ স হ।
৪। ড াপ িরেপােটর সংি  া।

১৩-১১-২০ ১৭

িনবাহী েকৗশলী
ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র, ানমারী, নারায়ণগ

শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৪৯/১(৫) তািরখ: ২৯ কািতক ১৪২৪
১৩ নেভ র ২০১৭

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) িসিনয়র ানার, থানা স ার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)
৫) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র (হাড কিপ রণ ও নিথেত সংর েনর
অ েরাধসহ)

১৩-১১-২০ ১৭

ফারহানা নাজনীন 
ানার
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