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১২ আমড পুিলশ ব াটািলয়ন এর পুিলশ লাই
াপেনর জ ঢাকা জলার করানীগ থানার বাৈঘর
মৗজার ১০.০০ একর জিম পুিলশ িবভােগর অ েল অিধ হেনর জ অনাপি /ছাড়প
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সে ।
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উপযু িবষয় ও সূে র ি েত আিদ হেয় জানােনা যাে য, ১২ আমড পুিলশ ব াটািলয়ন এর পুিলশ লাই
াপেনর
জ ঢাকা জলার করানীগ থানার বাৈঘর মৗজার ১০.০০ একর জিম পুিলশ িবভােগর অ েল অিধ হেনর জ নগর
উ য়ন অিধদ েরর অনাপি পে র জ অ েরাধ করা হয়। ািবত এলাকার দাগ িন পঃ
মৗজার নাম
আর এস দাগ ন র
মাট জিমর পিরমান
বাৈঘর, জ এল ৮৭, সীট নং-১ ৩৯৯ থেক ৪০২, ৪০১( আংিশক),
১০.০০ একর
৪০৩(আংিশক), ৪০৪ থেক ৪১০, ৪৬৩ থেক
৪৬৬, ৭৫৭ থেক ৭৬২, ৭২৬(আংিশক)
অনাপি প ি য়াকরেণর জ
ত াশী সং া কতৃক RAJUK এর অনাপি প ( ারক নং-এ িপ িব(১২)/
শাঃ-২০১৮/১২৬, তািরখ-১০/০১/২০১৮ ি .), সংি ম ণালেয়র শাসিনক অ েমাদন এবং উ জিমেত কান মামলা
নাই মেম ত য়ন প সরবরাহ করা হেয়েছ। অ দ ের রণকৃত তথ ও উপা যাচাই কের দখা যায় রাজধানী উ য়ন
কতৃপে র Detailed Area Plan (DAP) এর তথ ও উপা অ যায়ী বাৈঘর ( জ এল ৮৭, িসট নং ০১) মৗজার
ািবত দাগ ন র এর ব বহার Flood Flow Zone িহেসেব িচি ত রেয়েছ। Detailed Area Plan (DAP) এ
Flood Flow Zone ক সংর ণ করার িনেদশনা রেয়েছ।
এলাকািট সেরজিমেন পিরদশণ করা হেয়েছ। পিরদশণকৃত এলাকায় আর এস দাগ ন র ৪৬৩ ত একিট এক তলা পাকা
বাড়ী এবং আর এস দাগ ন র ৪০৯ এ একিট িভিট রেয়েছ। ািবত জিমর মধ খান বরাবর পূব -পি েম একিট ব িতক
লাইন িবদ মান রেয়েছ। এছাড়া বািক এলাকায় কােনা ধরেনর াপনা নাই।
এমতাব ায় ািবত এলাকািট জন ােথ ব বহার হেব িবধায় বাৈঘর ( জ এল ৮৭, িসট নং ০১) মৗজার জিম িন িলিখত
শত সােপে অিধ হেণ নগর উ য়ন অিধদ েরর কান আপি নাইঃ
১. ািবত এলাকািট Flood Flow zone এ অবি ত হওয়ায় পািনর বাহ িনরিবি
রাখেত হেব ও পযা Water
Retention Pond রাখেত হেব; এবং Average Annual Flood এর থেক কমপে এক (১) িমটার উপের Land
Elevate করণপূব ক াপনা িনমাণ করেত হেব।
২. ািবত এলাকািটর গেজট সংেশাধন কের Flood Flow Zone এর নী পিরবতন কের Administrative Zone
করেত হেব।
৩. ঢাকা- মাওয়া হাইওেয় এবং ািবত এলাকার সংেযাগ সড়েক অবি ত বেরা-িপটিট (Borrow Pit) সংর ণ করেত
হেব।
৪. সংি সং ার সােথ আেলাচনা সােপে ব িতক লাইন সরােত হেব।
সংযুি ঃ
১. Detailed Area Plan (DAP) ম ােপ ািবত জিম িচি ত ম াপ।
২. িফ সােভ ম াপ।
৩. Contour ম াপ।
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৪. রাজধানী উ য়ন কতৃপে র (RAJUK) এর অনাপি প ।
৫. গেলর উপর এলাকা িচি ত ম াপ।
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কাজী মাঃ ফজলুল হক
িসিনয়র ানার

ড. শােয়ব িরয়াজ আলম , অিতির িড আই িজ (এে ট)
পুিলশ হডেকায়াটাস ৬ িফিন রাড, ফুলবািড়য়া, ঢাকা।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
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করার অ েরাধ সহ)
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ইসরাত জাহান
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