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২৯ আি ন ১৪২৫

িবষয়: ""জাতীয়জাতীয়  িব িবদ ালেয়রিব িবদ ালেয়র  ৩িট৩িট  আ িলকআ িলক  অিফসঅিফস  াপনাপন  কক ”  এরএর  আওতায়আওতায়  রংপরুরংপরু  আ িলকআ িলক
অিফেসরঅিফেসর  জজ   ভিুমভিুম  অিধ হেণরঅিধ হেণর  অনাপিঅনাপি   সেসে  । ।

সূ : ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০৭.০৯.৭০

উপযু  িবষয় ও ে র  ি েত  আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, “জাতীয় িব িবদ ালেয়র ৩িট আ িলক
অিফস াপন ক ” এর   আওতায় রংপুর আ িলক অিফেসর জ  আলমনগর মৗজায় ািবত ১.০০ একর
জিম অিধ হেণর ছাড়পে র জ  আেবদন কেরেছন।  রংপুর িসিট করেপােরশন এর মা ার ান পযােলাচনা কের
দখা যায় য, ািবত জিমিট মা ার ােন কিৃষ জিম িহেসেব িচি ত রেয়েছ। 

ািবত ভুিমর তফিসল 
মৗজাঃ আলমনগর, জ. এল. নং- ৯৬, উপেজলা-সদর, জলাঃ রংপুর  

. নং  দাগ নং খিতয়ান নং দােগ মাট জিমর 
পিরমান (একর)

ািবত জিমর 
পিরমান (একর)

 জিমর ণী
িস এস  এস এ িস এস  এস এ 

১ ২১৭৪ ২১৭৪ ১৮২৭ ১৭৩৮ ০.৮১ ০.২৪ ডা া 
২ ২১৭৫ ২১৭৫ ৯৮৯ ৯৬৬ ০.৭৬ ০.৭৬ ডা া

এ ি েত, ািবত সাইট রংপুর শহেরর মা ার ােনর কিৃষ জান এর অ ভূ  থাকায় রংপুর িসিট
কেপেরশেনর অনাপি  সােপে  িনেদিশত হেয় ভূিম অিধ হেনর  ছাড়প  দান করা হল । তেব শত থােক য,

১. ব া বাহ বাধা  করা যােব না
২. াপনা িনমােনর সময় িনমান সাম ী ও আবজনা িদেয় কিৃষ জিম িত  করা যােব না

সংজুি ঃ
১। রাজশাহী আ িলক অিফেসর িতেবদন
২। রংপুর িসিট  করেপােরশন  এর মা ার ােন ািবত জিমর িবদ মান এবং ািবত ভুিম ব বহার

১৫-১০-২০১৮

মন চ বতী, , ক  পিরচালক, পিরক না ও 
উ য়ন দ র,জাতীয় িব িবদ ালয়, গাজীপুর

মাক দ হােসম
িসিনয়র ানার

১
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র
২) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৩) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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মাহিসনাত নাসিরন 
ানার

২


