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ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.১১০ তািরখ: 
১৬ লাই ২০১৮

১ াবণ ১৪২৫

িবষয:় নরিসংদীনরিসংদী  জলাধ ীনজলাধ ীন   সদরসদর   উপেজলায়উপেজলায়  ায়ীভােবায়ীভােব   ব াংলােদশবাংলােদশ  “ “ িলশিলশ  ের াের া   অবঅব
ইনেভি েগশনইনেভি েগশন  ( ( িপিবআইিপিবআই) ) এবংএবং  িসআইিডিসআইিড   এরএর   অিফসঅিফস   ভবনভবন   ওও  ার াকার াক” ” িনমাণিনমাণ

কে রকে র   জজ   ০১.০০০১.০০   একরএকর   িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   অনাপি পঅনাপি প   দানদান   সেসে ।।
: ১. অ  দ েরর ারক নং- ২৫. ৪৫. ০০০০.০০০. ৩৩.০০৩.১৭.১০৪; তািরখঃ ১৬ ম, ২০১৮

২. ারক নং-৪৬৫; তািরখঃ ২৪/০৪/২০১৮ ি ঃ

উপেরা  িবষয় ও ে র পিরে ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, নরিসংদী জলাধীন সদর
উপেজলায় ায়ীভােব বাংলােদশ “ িলশ েরা অব ইনেভি েগশন (িপিবআই) এবং িসআইিড
এর অিফস ভবন ও ারাক” িনমাণ কে র জ  ভাগদী মৗজায় িন িলিখত তফিশল  ১.০০
(এক দশিমক  ) একর িম অিধ হেণর অনাপি প  দােনর জ  অ েরাধ করা হয়।
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উ  আেবদেনর আেলােক সেরজিমেন পিরদশেন জিম  নী  জিম িহেসেব দখা যায় যা পাকা
রা া সংল  এবং জিম র চারপােশ নী  খািল জিম রেয়েছ। জিম র ণী যেহ  নাল িহেসেব
বলা আেছ এবং ভিব েত এ এলাকায় জনবসিত গেড় উঠেব এ প িবেবচনায় িলশ েরা অব
ইনেভি েগশন (িপিবআই) এবং িসআইিড এর অিফস ভবন ও ারাক এর চারপােশ  াচীর
িনমাণ করা েয়াজন। একইসােথ ভিব েত ািবত জায়গার সামেনর ঢাকা-িসেলট মহাসড়েকর
 ১০ ট শ  এে াচ রাড বিধত হেব িবেবচনায় পযা  পিরমাণ জায়গা [কমপে  ০৫ ( াচ)
িফট] এবং অিফস ভবন ও ারােকর গাড়ীস েহর এি  এি েটর িবধােথ আেরা ০৫ ( াচ)
িফটসহ মাট ১০ (দশ) িফট জায়গা খািল রেখ াপনা  িভতেরর িদেক িনমাণ করার
শতসােপে  উ  িম অিধ হেন অ  দ েরর আপি  নাই। 

সং ি ঃ
১. মন িতেবদন ও মৗজা াপ। 
২. িরিজওনাল াপ। 
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এ.অার.এম. আিলফ, অিতির  িলশ পার
িলশ েরা অব ইনেভি েগশন (িপিবআই) এর অিফস, 

নরিসংদী।

জনাব শাহীন আহে দ
িসিনয়র ানার
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদী
৩) িলশ পার, নরিসংদী।
৪) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
৫) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), উপ-পিরচালক এর দ র(গেবষণা ও সম য়), নগর উ য়ন অিধদ র
৬) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প  ওেয়বসাইেট আপেলাড করা অ েরাধসহ)
৭) িসিনয়র ানার, টাউন ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৮) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 
ানার
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