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িবষয:় ““ঢ াকাঢ াকা   শহরশহর   স ি কটবতসি কটবত   এলাকায়এলাকায়   ১০১০     সরকািরসরকাির   মা িমকমা িমক  িব ালয়িব ালয়  াপনাপন” ” শীষকশীষক  কে রকে র
আওতায়আওতায়  নার ায়ণগনার ায়ণগ   জলারজলার   িস ি রগিস ি রগ   থ ানাধ ীনথ ানাধ ীন   িচট াগাংিচট াগাং   র াডরাড   এলাকারএলাকার   খ া েঘাষপাড়াখ া েঘাষপাড়া
মৗজ ায়মৗজ ায়   ০১০১     সরকািরসরকাির   মা িমকমা িমক  িব ালয়িব ালয়  াপেনরাপেনর   লেলে   ২.০০২.০০   একরএকর   িি   মা িলকানাধ ীনমািলকানাধ ীন

জিমজিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   িনিমিনিম   জলাজলা   শাসকশাসক, ,  নার ায়ণগনার ায়ণগ   ক কক ক  জ িমরজিমর   তফ িসেলরতফিসেলর   সংেশািধতসংেশািধত
ােবরােবর   আেলােকআেলােক  নগরনগর   উ য়নউ য়ন   অিধদ েররঅিধদ েরর   অনাপিঅনাপি   পপ   দানদান   সেসে ।।

: মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর ারক নং- ঢাঃ শঃ সি কটবত  ১০  (সর) মাঃ িব াঃ াপন
ক /৩৪/২০১৮/৫৯৩; তািরখঃ০১/১০/২০১৯ ি .।

            উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, “ঢাকা শহর সি কটবত  এলাকায় ১০  সরকাির মা িমক
িব ালয় াপন” শীষক কে র আওতায় নারায়ণগ  জলার িসি রগ  থানাধীন িচটাগাং রাড এলাকার খা েঘাষপাড়া মৗজায়
০১  সরকাির মা িমক িব ালয় াপেনর লে  িন িলিখত দাগ িচ মাতােবক মাট ২.০০ ( ই) একর জিম অিধ হেণর জ
অনাপি  প  চেয় আেবদন করা হয়। 

মৗজা- খা েঘাষপাড়া, জ.এল. নং-৫, উপেজলা-নারায়ণগ  সদর, থানা-িসি রগ , জলা-নারায়ণগ

িমক আর.এস. দাগ নং আর. এস. খিতয়ান নং আর.এস. দােগ মাট জিমর 
পিরমাণ (একর)

ািবত জিমর পিরমাণ 
(একর)

রকিডয় 
িণ

১ ৫২৩ ( ণ) ১৭৪ ০.২০০০ ০.২০০০ নাল
২ ৫২৪ (অংশ) ৪২১ ০.৪০০০ ০.৩৮০০ নাল
৩ ৫২৬ (অংশ) ২৪০ ০.৩৪০০ ০.৩১০০ নাল
৪ ৫২৭ ( ণ) ৩৪৩ ০.৩৪০০ ০.৩৪০০ নাল
৫ ৫২৮ ( ণ) ৫১ ০.২৫০০ ০.২৫০০ নাল
৬ ৫২৯ (অংশ) ১৪৬ ০.২৩০০ ০.২১০০ নাল
৭ ৫৩০ (অংশ) ১০২ ০.২২০০ ০.১৩০০ নাল
৮ ৩৬০৩ ( ণ) ১০২ ০.১৬০০ ০.১৬০০ নাল
৯ ৩৬০৪ (অংশ) ৪১৫ ০.০৮০০ ০.০২০০ নাল

মাট ২.০০০০

       রাজউেকর Detailed Area Plan (DAP) পযােলাচনায় দখা যায় য, ািবত জিমর িম বহার Urban
Residential Zone িহেসেব িচি ত রেয়েছ (সং ি -১ )। এবং DAP িরেপােট উ  Zone এ High
School করার িবষেয় Land Use Permitted িহেসেব উে খ রেয়েছ (সং ি -২ )। 

        এমতাব ায়, নারায়ণগ  জলার িসি রগ  থানাধীন িচটাগাং রাড এলাকার খা েঘাষপাড়া মৗজায় ০১  সরকাির
মা িমক িব ালয় াপেনর জ  শাসিনক অ েমাদন থাকায় িন িলিখত শত সােপে  সরকাির েয়াজন ও জন ােথ
িনেদশ েম অ  অিধদ েরর  অনাপি  প  দান করা হেলা।

১



শত ঃশত ঃ
১। রাজউক ক ক দ  অনাপি  পে  উে িখত শত অ সরণ করেত হেব ।
২। Solar Panel, Rain Water Harvesting এর ব া রাখেত হেব।
৩। Existing Road (ঢাকা-নারায়ণগ  িলংক রাড) হেত Detailed Area Plan (DAP) এর ািবত রা া
হেত নতম ১০ (দশ) ট জায়গা ছেড় িদেয় রা ার সােথ Entry-Exit এর ব া রাখেত হেব এবং উ  এলাকায় যােত
যানজেটর ি  না হয় স িবষেয় ত াশী সং া েয়াজনীয় উে াগ হণ করেব।

          উে  য, এই অনাপি  প  ত াশী সং া ক ক ািবত জিম অিধ হেণর জ  নগর উ য়ন অিধদ েরর িম
বহােরর 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।

সং ি ঃ বণনামেত।

৩০ -১০ -২০ ১৯

ড. মাঃ আিম ল ইসলাম, ক -পিরচালক, ঢাকা শহর 
সি কটবত  এলাকায় ১০  সরকাির মা িমক িব ালয় 

াপন ক , মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ২য় ক (ক  
নং-৭০৫), ১৬, িশ া ভবন, আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০।

উদয় শংকর দাস
িসিনয়র ানার
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, 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
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মা. তানভীর হাসান রজাউল 
ানার

২


