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ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.১৪ তািরখ: 
২৩ আগ , ২০১৭

৮ ভা , ১৪২৪

িবষয়: ‘‘প াপ া  সতুসতু  রলরল  সংেযাগসংেযাগ  কক ’’  বা বায়েনরবা বায়েনর  জজ   ৩.৪৭৬৩৩.৪৭৬৩  একরএকর  ভিূমভিূম  ায়ীায়ী
অিধ হেণরঅিধ হেণর  জজ   নগরনগর  উ য়নউ য়ন  অিধদ রঅিধদ র  এরএর  অনাপিঅনাপি   পপ   দানদান  সেসে ।।

সূ : তাহার দ েরর ারক নং- ৫৪.০১.০০০০.৬৩১.৩১.০১৬.১৫-৪৮৭, তািরখঃ
১০/০৮/২০১৭ ি .।

উপযু  িবষয় ও সূে র ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, ‘‘প া সতু রল সংেযাগ
ক ’’ বা বায়েনর জন  ঢাকা জলার ডমরা থানাধীন জরুাইন, শ ামপুর, কদমতলী এবং করানীগ

উপেজলাধীন কাতুইয়াইল, া ণগাঁও, পূব বাৈঘর, বীর বাৈঘর, কা া, বা া ও পি মদী মৗজায়
সবেমাট কমেবিশ ৩.৪৭৬৩ (িতন দশিমক চার সাত ছয় িতন) একর ভূিম ায়ী অিধ হেণর জন
অনাপি  প  দােনর অনেুরাধ করা হয়। ািবত জিম িবষেয় শাসিনক অনেুমাদন এবং রাজধানী
উ য়ন কতৃপ  (রাজউক) কতৃক অনাপি  প  থাকায় ািবত জিম অিধ হেণ সরকারী েয়াজন
ও জন ােথ িনমিলিখত শত সােপে  িনেদশ েম ছাড়প  দান করা হেলা। শত সমহূ িন পঃ

১। ািবত এলাকায় জলাভূিম থাকায়, ‘‘মহানগরী, িবভাগীয় শহর ও জলা শহেরর পৗর
এলাকাসহ দেশর সকল এলাকার খলার মাঠ, উ ু  ান, উদ ান এবং াকৃিতক জলাধার সংর ণ
আইন, ২০০০’’ অনসুরণ করেত হেব।

            ২। ািবত এলাকায় িবিভ  অবকাঠােমা থাকায় এ িবষেয় িবিধ মাতােবক েয়াজনীয় ব ব া
হণ করেত হেব।

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

২০১৭-০৮-২৩

ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), ক  পিরচালেকর
কাযালয়, প া সত ু রল সংেযাগ ক  বাংলােদশ
রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।

মা. তানভীর হাসান রজাউল
ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.১৪/১(৬) তািরখ: ৮ ভা , ১৪২৪
২৩ আগ , ২০১৭

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল, 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
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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 েরাধসহ]।
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
৬) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র (হাড কিপ রণ ও নিথেত
সংর েণর অ েরাধসহ)।

২০১৭-০৮-২৩

মা. তানভীর হাসান রজাউল 
ানার
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