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৫ অ হাযণ় ১৪২৪

িবষয:় ‘‘‘‘ব াংলােদেশরবাংলােদেশর   ১৩১৩    নদীনদী  ব েরব ের   ১ম১ম   নীরনীর   আবহ াওয়াআবহ াওয়া   পযেব ণ াগারপযেব ণ াগার   শি শালীকরণশি শালীকরণ ’’’’
শীষকশীষক  কে রকে র   আওতায়আওতায়  নার ায়ণগনার ায়ণগ   জলারজলার   িস ি রগিস ি রগ   থ ানারথ ানার   জ াল িড়জাল িড়  মৗজ ায়মৗজ ায়   একএক
আবহ াওয়াআবহ াওয়া   পযেব ণ াগারপযেব ণ াগার   ওও  ডরিমটররীডরিমটররী  ভবনভবন   িনমাণ ােথিনমাণ ােথ   ১.৫০১.৫০   একরএকর   িমিম   অিধ হ েণঅিধ হ েণ
অনাপিঅনাপি   দানদান   সস

: ১। তাহার দ েরর ারক নং- ২৩.০৯.০০০০.০৯০.১৮.০১৪.১৫.৮৭০৫; তািরখ ০৮/১০/২০১৭ ি ঃ। 
২। অ  দ েরর ারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০০.১২.২৬.১৬-২১০৭; তািরখঃ ২৯/০৯/২০১৬ ি ঃ

     উপ  িবষয় ও  পে র ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, ‘‘বাংলােদেশর ১৩  নদী ব ের ১ম নীর
আবহাওয়া পযেব ণাগার শি শালীকরণ’’ শীষক কে র আওতায় নারায়ণগ  জলার িসি রগ  থানার জাল িড় মৗজায়
আর. এস. দাগ নং- ৩২৫২, ৩২৫৩, ৩২৫৪, ৩২৫৫ ও ৩২১৩ এ এক  আবহাওয়া পযেব ণাগার ও ডরিমটররী ভবন িনমাণােথ
১.৫০ একর িম অিধ হেণ অনাপি  প  চেয় আেবদন করা হয়। RAJUK এর Detailed Area Plan
(DAP) পযােলাচনায় (Group-B, Sheet No. L06) দখা যায় য, ািবত জায়গা র িম বহার Urban
Residential Zone িহেসেব িচি ত রেয়েছ (সং ি - ািবত জিমর নকশা)। RAJUK এর DAP Report এ
আবহাওয়া পযেব ণাগার ( শাসিনক) Restricted Use িহেসেব বিণত রেয়েছ। 

     বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ েরর ািবত জিমর আর. এস. দাগ িচ অ যায়ী দাগ নং- ৩২৫৩, ৩২৫৪, ৩২৫৫ ও ৩২১৩
এ নাল জিম এবং দাগ নং- ৩২৫২ র িহেসেব জিমর িণ িচি ত রেয়েছ। তাছাড়া ািবত জায়গায় সেরজিমেন পিরদশেন
দখা যায়, ািবত জিমর দাগ নং- ৩২৫২ এ ায় ০.৯৪২৫ একর জিমেত র রেয়েছ। এমতাব ায় ািবত জিমর আর. এস.

দাগ নং-৩২৫২ এ ০.৯৪২৫ একর জিমেত র থাকায়, ‘‘মহানগরী, িবভাগীয় শহর ও জলা শহেরর পৗর এলাকাসহ দেশর
সকল এলাকার খলার মাঠ, উ ু  ান, উ ান এবং া িতক জলাধার সংর ণ আইন, ২০০০’’ অ সরণ করেত হেব।

     পািরপাি ক পািনর াভািবক গিত ও িত পিরবতন না করা সােপে  মা  আর. এস. দাগ নং- ৩২৫৩ এ ০.১২০০
একর, ৩২৫৪ এ ০.০৪০০ একর, ৩২৫৫ এ ০.০২২৫ একর এবং ৩২১৩ এ ০.৩৭৫০ একর সহ সবেমাট ০.৫৫৭৫ একর জিমর
যথাযথ ক পে র মা েম িণ পিরবতন বক সরকাির েয়াজন ও জন ােথ অনাপি  প  দান করা হেলা।

     উে  য, এই অনাপি  প  ত াশী সং া ক ক ািবত জিম অিধ হেণর জ  নগর উ য়ন অিধদ েরর অনাপি
তীত অ  কান মািলকানা বা শত িনধারণ কের না। বিণত জায়গায় কান উে দ বা আইনগত জ লতার উ ব হেল তা
ত াশী সং া বহন করেব। 

     তাছাড়া,  ২ নং ারেক ইেতা েব অ  দ র হেত দ  অনাপি  প  বািতল বেল গ  হেব।

সং ি : বননামেত।
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পিরচালক
বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ র

উদয় শংকর দাস
িসিনয়র ানার
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ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.৬৮/১(৬) তািরখ: ৫ অ হাযণ় ১৪২৪
১৯ 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, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র [প  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ েরাধ
সহ]
৪) িসিনয়র ানার, থানা স ার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, থানা স ার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র
৬) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র (হাড কিপ রণ ও সংি  হাড ফাইেল সংর েণর
অ েরাধসহ)।
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মা. তানভীর হাসান রজাউল 
ানার
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Proposed Land in Detailed Area Plan (DAP), RAJUK 

Dhaka 
Group:B, Sheet No:L-06  
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