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িবষয:় র াজশাহ ীেতরাজশাহ ীেত   ব াফ ারবাফ ার   দামদাম   িনমােণরিনমােণর   জজ   িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   অনাপি পঅনাপি প   দানদান   সেসে
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উপ  িবষয় ও ে র  ি েত  আিদ  হেয় জানােনা যাে  য,  সার সংর ন ও িবতরেণর িবধােথ দেশর িবিভ  জায়গায়
৩৪  বাফার দাম িনমাণ” শীষক কে র আওতায় রাজশাহীেত বাফার দাম িনমােণর জ  রাজশাহী িস  কেপােরশন এর
অ গত পবা উপেজলায় কািশয়াডা া এবং গায়ালপাড়া মৗজায় ৬.৯৮ একর িম অিধ হেনর লে  অনাপি পে র জ
আেবদন কেরেছন।  
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মাট জিমর পিরমাণ ৬.৯৮

রাজশাহী মে াপিলটন ডভলপেম  ান (RMDP) পযােলাচনায় দখা যায়, ািবত িম বহার িহেসেব
Agriculture, Residential/ Homestead, Water Body, Mixed Use উে খ রেয়েছ।
এমতাব ায়, িন িলিখত শত সােপে  অনাপি প  দান করা হলঃ
শতাবলীঃ
১। িম অিধ হেণর ে  ত াশী সং ােক চিলত আইন বা িবিধ িবধান মেন িম অিধ হন করেত হেব,
২। ািবত সাইেট িব মান বা সংল  কান ‘‘জলাধার (Water Body)” ভরাট না কের সংর ণ করেত হেব,
৩। পা বত  আবািসক এবং িষ জিমর বিশ  কান প িবন  না কের তা অ  রাখেত হেব,
৪। াবিত সাইেটর দি ণ পােশর িব মান বাইপাস রা া হেত সাইেটর অভ েররর িদেক নতম ২০ ট জায়গা সংর ণ কের
Entry-Exit এর ব া রাখেত হেব
৫। পাশবত  সামািজক িত ান স েহর কায েম কান প িব  ি  করা যােব না; RDA এর চলমান ডেভলপেম  ান

কে র সােথ ািবত পিরবতন সম য় করেত হেব 
৬। উ  সাইট সংল  রা ায় কান অব ােতই যন যানজট ি  না হয় স িবষেয় ত াশী সং ােক েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব এবং
৭। িব মান আম বাগােন ািবত সার দাম িনমােণর জ  িষ স সারণ অিধদ র হেত অনাপি প  হণ করেত হেব।
সং ি  :
 ১। সেরজিমেন পিরদশন িতেবদন।
 ২। রাজশাহী মে াপিলটন ডভলপেম  ান (RMDP) ত িব মান ও ািবত িম বহার
৩। ািবত জিমর গল ােপর িচ  ।
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 ৪। রাজশাহী উ য়ন ক পে র অনাপি পে র কিপ
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িবতরেণর িবধােথ দেশর িবিভ  জায়গায় ৩৪  বাফার 
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