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িবষয়: বাংলােদশবাংলােদশ  পিুলশপিুলশ  কতৃককতৃক“  জাতীয়জাতীয়  জ িরজ ির  সবাসবা--৯৯৯৯৯৯”  এরএর  কাযালয়কাযালয়, , ফােসরফােসর  ব ারাকব ারাক  ওও  অ াঅ া
াপনাাপনা  িনমােণরিনমােণর  িনিমেিনিমে   সবেমাটসবেমাট  ২.২৭৫০২.২৭৫০  একরএকর  জিমজিম  পিুলশপিুলশ  িবভােগরিবভােগর  অ েলঅ েল  অিধ হেণরঅিধ হেণর  জজ

অনাপিঅনাপি //ছাড়পছাড়প   দানদান  সেসে ।।
সূ : সূ ঃ আপনার দ েরর ারক নং- ৪৪.০১.০০০০.০৪৩.৩৪-২০১৭/১৭৩০ (৩); তািরখঃ

২৪/০৪/২০১৮ ি .।
         

       উপযু  িবষয় ও সূে র ি েত িনেদিশত হেয় জানােনা যাে  য, বাংলােদশ পুিলশ কতৃক “জাতীয়
জ ির সবা -৯৯৯” এর কাযালয়, ফােসস ব ারাক ও অন ান  াপনা িনমােণর িনিম  ঢাকা জলার ডমরা
থানাধীন আমিলয়া মৗজাি ত আর এস দাগ নং-১১৪১ এ ০.২৪৭২ একর, ১১৪২ এ ০.১৫৪৮ একর, ১১৪৫ এ
০.১৬০০ একর, ১১৪৬ এ ০.২৩৫৩ একর (আংিশক), ১১৫২ এ ০.১৪৯২ একর (আংিশক) , ১১৫২ ও
১১৫৩ এ ০.৩৬২৫ একর (আংিশক), ১১৫২ ও ১১৫৩ এ ০.০৮০০ একর, ১১৪৩ এ ০.১৬০০ একর, ১১৪৪
এ ০.১৬০০ একর, ১১৪২ এ ০.৩২২০ একর, ১১৪০ এ ০.২৪৪০ একর সহ সবেমাট ২.২৭৫০ একর জিম (দাগ
সূচী কিপ সংযু -১) অিধ হেণ অনাপি  প  দােনর জন  আেবদন করা হয়। RAJUK এর Detailed
Area Plan (DAP) পযােলাচনায় দখা যায় য, ািবত জায়গািটর ভূিম ব বহার Urban Residential
Zone িহেসেব িচি ত রেয়েছ (সংযুি -২)। 

        এমতাব ায়, ািবত জিম অিধ হেণ বাংলােদশ পুিলশ কতৃক “জাতীয় জ ির সবা -৯৯৯” এর
কাযালয়, ফােসস ব ারাক ও অন ান  াপনা িনমােণর িনিম  িন িলিখত শত সােপে  সরকাির েয়াজন ও
জন ােথ অ  অিধদ েরর  অনাপি  প  দান করা হেলা। 

 শত সমহূ িন প:
 ১। Detailed Area Plan (DAP) ম াপ এ ভূিম ব বহার পিরবতন করেত হেব।
 ২। রাজউক কতৃক দ  অনাপি  পে  উে িখত শত অনসুরণ করেত হেব।
 ৩। Sewerage Treatment Plant (STP), Solar Panel, Rain Water Harvesting এর ব ব া
রাখেত হেব। 

 ৪।  Existing Road এর সােথ Entry-Exit এর ব ব া রাখেত হেব।
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এআইিজ (ল া ড এ ড এে ট), বাংলােদশ পুিলশ, পুিলশ 

উদয় শংকর দাস
িসিনয়র ানার
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হডেকায়াটাস, ঢাকা।
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সদয় 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 িট অিধদ েরর ওেয়বসাইেট আপেলাড
করার অ েরাধ সহ]
৪) িসিনয়র ানার, থানা স টার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, থানা স টার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র
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মা. তানভীর হাসান রজাউল 
ানার
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