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ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০৪১.১৭.১০৩ তািরখ: 
১৬ সে র ২০১৯

১ আি ন ১৪২৬

িবষয:় ““বাংলােদশবাংলােদশ   সরকারীসরকারী  কমকম  কিমশনকিমশন   স িচবালেয়র৭সিচবালেয়র৭   আ িলকআ িলক  কাযালয়কাযালয়  িত াসহিত াসহ   স মতাস মতা
ি করণি করণ ” ” কে রকে র   আওতায়আওতায়  িব .িপ.এস.িস .িব.িপ.এস.িস .  স িচবালেয়রসিচবালেয়র   লনালনা   আ িলকআ িলক  কাযালয়কাযালয়  কমেকমে

িনমােণরিনমােণর   লেলে   িচি তিচি ত   অ িষঅ িষ   জ িমজিম   অিধ হণঅিধ হণ // বহ ারবহ ার   এরএর   জজ   ছাড়পছাড়প   দানদান   সেসে ।।
: বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালেয়র ারক নং- ৮০.০০.০০০০.০০০.১৪.০০১.১৯-১৪৭।

যথাযথ স ান দশন বক উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, িদঘিলয়া
উপেজলার বয়রা মৗজায় বাংলােদশ পাবিলক সািভস কিমশেনর লনা আ িলক কাযালয় কমে  (৩ তলা িবিশ )
িনমােনর লে  ০.৩৭৫  একর জিম ায়ীভােব অিধ হেনর জ  নগর উ য়ন অিধদ েরর ছাড়পে র জ  আেবদন
কেরেছন। জিমর তফিশল িন পঃ 

জলা থানা মৗজা জ এল নং আর এস দাগ ন র ািবত মাট জিমর পিরমান 
লনা িদঘিলয়া বয়রা ১০ ১০১৪২ ( ন) ০.৩৭৫  একর  

আেবদন প  ি য়া করেনর জ  উ  এলাকা সেরজিমেন পিরদশন করা হেয়েছ। পিরদশণ িতেবদন থেক দখা
যায় Khulna Master Plan 2001 অ যায়ী উ  এলাকা  িম ড ইউজ জান এলাকার অ । লনা
আ িলক কাযালয় কমে  (৩ তলা িবিশ ) ািবত জিমর পি েম এক  ি  মািলকানাধীন আবািসক বসত বাড়ী

েব লনা যেশার মহাসড়ক ও সড়ক সংল  খা  অিধদ র অিফস ও গাডাউন রেয়েছ এবং উ ের লনা িবভাগীয়
িজিপও অিফেসর কাযালয়। ািবত জিমেত অ ায়ী ও সিম পাকা িতন  ঘর রেয়েছ এবং বাংেশ এক  ডাবা রেয়েছ।
 
এমতাব ায় ািবত এলাকা  জন ােথ বহার হেব িবধায় িন িলিখত শত সােপে  উ  জিম অিধ হেণ নগর উ য়ন
অিধদ েরর কােনা আপি  নাইঃ 
      ১. আেলাচ  কে র কায েমর মা েম যােত পািরপাি ক পিরেবশ (মা , পািন ও বা ) এর উপর কান িব প ভাব
না পেড় সিবষেয় যথাযথ ব া হণ করেত হেব। 
        ২. উ  এলাকার েনেজর পািনর াভািবক বাহেক বাধা  করা যােব না। 
উে  য এই অনাপি প  জিমর মািলকানার  িনেদশ কের না। 
সং ি ঃ
১. সােভ াপ।
২. সােভ িরেপাট।
৩. িডেটই  এিরয়া ােনর উপর এলাকা িচি ত রি ন াপ।
৪. গল ােপর উপর এলাকা িচি ত াপ। 
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জনাব মাঃ খেল র রহমান, উপ ধান
বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয়, আগার াও, 
শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

কাজী মাঃ ফজ ল হক
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০৪১.১৭.১০৩/১(৬) তািরখ: ১ আি ন ১৪২৬
১৬ সে র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র(গেবষণা ও সম য়), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প  দ েরর ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধ
সহ)।
৪) িসিনয়র ানার, িরিজওনাল ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, িরিজওনাল ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৬) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র
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ইসরাত জাহান 
ানার
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