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১৭ কািতক ১৪২৪

িবষয:় ব িরশালবিরশাল   জলায়জলায়  স ােররসােরর   একএক   ব াফ ারবাফ ার   দামদাম   িনমােণরিনমােণর   লেলে   ব িরশালবিরশাল   জলাজলা
শাসকশাসক  ক কক ক  া িবতািবত   পাতলীপাতলী  মৗজ ায়মৗজ ায়   ৫.৪৫.৪  একরএকর   িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   িনিমিনিম
িমরিমর   অনাপিঅনাপি   দানদান   িবষেয়িবষেয়।।

: ৩৬.০১.০১৪.০৫.২৮.০০০.২০১৭/৩৮, তািরখ: ২৪/০৮/২০১৭

যথািবহীত স ান দশন বক উপ  িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে  য, বিরশাল জলায় সােরর এক
বাফার দাম িনমােণর লে  বিরশাল জলা শাসক ক ক ািবত পাতলী মৗজায় ৫.৪ একর িম অিধ হেণর
িনিমে  অনাপি  দােনর িবষেয় আেবদন করা হেয়েছ। নগর উ য়ন অিধদ র বিরশাল আ িলক অিফস থেক
জায়গা  সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। সেরজিমেন পিরদশন ও মা ার ােনর আেলােক ণীত িতেবদেনর
িভি েত ািবত জিম  গেজট ত বিরশাল মা ার ান এর Existing Urban Area এর EUA-07
যা Mixed use zone (Residential+Commertial) জােনর অ  এবং ায় এক চ থাংশ
জায়গা EUA-14 যা নদীব র এবং আ ষাি ক বহার (River Port and Ancillary Use
Zone) জােনর অ । বিরশাল মা ার ােনর সােথ ািবত িম বহার সাম ণ।

২। ািবত জিমর দাগস হ
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জলার
নাম

উপেজলার
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নাম

জ.এল
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এসএ/িসএস/
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িবএস

খিতয়ান নং দাগ নং জিমর
পিরমান
(একর)

১ বিরশাল বিরশাল
সদর

পাতিল ৫৬ এসএ ৯০৮,১৮৯১ ও ১৯০০,
৮৩৫, ৩৬০ ও
১৩৬৮,৫৪৩ ও ৫৮০,
৫৬৩ ও ৫৭২, ২৬৭ ও
২২১৭ ও  
১৮৬৫,২৫২,৫৪৬ ও
৫৭৮, ৫৪৬ ও ৫৭৮,
৬৯৫, ৯১২,
৩৪৫,৩৪৫,৩৪৫,৫৪১ ও
৫৪২ ও ১১৯৮,৫৬৩ ও  
৫৭২, ৬৩৫ ও ৬৬৬,
৬৭৫, ৬৬২, ৬৯৬,
৬৯৬, ২১৬ (২৩)

৪৩৪৬-৪৩৪৯, ৪৩৫২-৪৩৫৮,
৪৩২৯,৪৯০০-৪৯০২,৪৯১২,৪৯১৩,

৪৮৯২,   ৪৮৯৩, ৪৮৯৫-৪৮৯৭
(২৩)

৫.০৪

সবেমাট ািবত পিরমান = ৫.০৪ ( াচ দশিমক  চার) একর

০৩। এমতাব ায়, বিরশাল জলায় সােরর এক  বাফার দাম িনমােণর লে  বিরশাল জলা শাসক ক ক
ািবত পাতলী মৗজায় ৫.৪ একর জিম অিধ হেনর িম বহার ছাড়প  (NOC) িনেদশ েম দান করা

হেলা।

সং ি  

১। বিরশাল মা ার ােনর কিপ
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২। আর এস দাগ স িলত মৗজা ােপর কিপ 

১-১১-২০ ১৭

ক  পিরচালক
 দেশর িবিভ  জলায় ১৩ ( তর)  সােরর বাফার গাডাউন 
িনমাণ ক , ১৪৮ মিতিঝল, বা/এ, ঢাকা-১০০০।

শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৫৩/১(৫) তািরখ: ১৭ কািতক ১৪২৪
০১ 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 (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)
৫) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র (হাড কিপ রণ ও নিথেত সংর েনর
অ েরাধসহ)
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ফারহানা নাজনীন 
ানার
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