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উপেরা  িবষয় ও ে র পিরে ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, ঢাকা পািন সরবরাহ ও
পয়ঃ িন াশন ক প  ক ক “হাজারীবাগ, বাইশেটকী, িমেটালা, মা া ও ব নবাড়ী খােল
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৬৫৩০, ৬৫৪২, ৬৫৪৩, ৬৫৫৬, ৬৫৫৭,
৬৫৯৫, ৬৫৯৬, ৬৬১০, ৬৬১১, ৬৬২৮,
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৩৬২, ৮০, ৭৬, ৩৫৬, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮৪,
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১১০, ৭২, ৫৯, ১৮৬১, ৫৮, ৭০, ৬২, ৬৭,
৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৬১, ৬৬, ৯১, ৪৭১,
৩৫৮, ৭৩, ৭৪, ৫১০, ৫০৩, ৫০১, ৫০৪,
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ঢাকা স জবাগ রাজারবাগ ১০০৬৪, ১০০৫৯, ১০০৬২, ১০০৬৩,
১০০৫৭, ১০০৫৮, ১০০৬০, ১০০৬৬,
১০০৬৭, ১০০৭০, 

ঢাকা বা া বা া ৩০৬৪, ৩০৬৮, ৩০৭৩, ৩০৬৯, ০.৮৫
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উ  আেবদেনর আেলােক সেরজিমেন পিরদশেন দখা যায়, চািহত  ব নবাড়ী, মা া,
িমেটালা, বাইশেটকী, সাংবািদক খাল, হাজারীবাগ (উ র ও দি ন) খােলর পা বত  িম খাল
শ করেণর জ  অিধ হেণর আেবদন করা হেয়েছ। যার মে  ব নবাড়ী খােলর অ গত বা া

মৗজায় চািহত  িমেত এক  সচ পা  ভবন, ইচ গট, াকা জিম রেয়েছ, ওলন ও
মরািদয়া মৗজায় াকা জিম রেয়েছ এবং িক  অংেশ ভা েনর ফেল খাল শ  হেয়েছ। মা া,
দি ন াও ও রাজারবাগ মৗজায় চািহত  িমেত াপনা রেয়েছ। িমেটালা খােলর চািহত

িম াকা জিম িক  এর পা বত  িমেত াপনা আেছ। িমেটালা খােলর চািহত  িম  লত
িবমানবািহনীর অভ রীন জলাব তা রীকরেনর লে  খােলর সােথ সংেযাগ াপেনর জ

াবনা দয়া হেয়েছ। বাইশেটকী ও সাংবািদক খােলর চািহত  িমেত পাকা, সিম-পাকা ও
াচা বাড়ী রেয়েছ যা খােলর পা বত । হাজারীবাগ (উ র ও দি ন) খাল ই েত ইস গট

রেয়েছ এবং িন  জলাব  জিম িহেসেব রেয়েছ। 
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এমতাব ায় Detailed Area Plan (DAP) পযােলাচনায় দখা যায় য, চািহত  িম
Urban Residential Zone ও Mixed Use zone এর অ । Urban
Residential Zone এ Permitted Landuse িহেসেব Utility Lines,
Water Pump/ reservoir এবং Mixed Use Zone এ Water Body
এর কথা বলা না থাকেলও যেহ  চািহত  জিমর পািরপাি ক এলাকার জলিন াশেনর এবং

া িতক জল স ালেনর মা ম িহসােব খাল েলার ধারাবািহক সংেযাগ অ  রেখ
পািনর াভািবক বাহ ক রাখা এবং খাল বিধতকরেণর একা  েয়াজন। ফল িতেত চািহত
জিমেত ািবত খােলর ইপােশ িফিজক াল ািরয়ার িহেসেব ওয়াকওেয় িনমাণ এবং

াে শেনর ব া রাখার শতসােপে  উ  িম অিধ হেণ অ  দ েরর আপি  নাই।

সং ি ঃ
১. মন িতেবদন।
২. ড াপ পযােলাচনা িতেবদন।
৩. খালস েহর িরিজওনাল াপ। 
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েকৗশলী তাকিসম এ খান, ব াপনা পিরচালক, ব াপনা 
পিরচালেকর কাযালয়, ওয়াসা ভবন, ৯৮ কাজী নজ ল ইসলাম 
এিভিনউ, কাওরান বাজার, ঢাকা।

জনাব শাহীন আহে দ
িসিনয়র ানার
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ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 
ানার
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