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িবষয:় নবীনগরনবীনগর   ১৩২১৩২ //৩৩৩৩  কিভকিভ  ীডীড   উপেকউপেক   িনমােণরিনমােণর   িনিমিনিম   িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   লেলে   অনাপি পঅনাপি প
সেসে

: ১। িপিজিসিব’র ারক নং- ২৭.২১.২৬০৪.৪২৯.১৪.০০০.১৭.৫৫২ তািরখ ১৭/১২/২০১৭ 
২। িপিজিসিব’র ারক নং- ২৭.২১.২৬০৪.৪২৯.১৪.০০০.১৮.৯৩ তািরখ ২৮/০২/২০১৮

উপেরা  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, পাওয়ার ীড কা ানী অব বাংলােদশ িলিমেটড (িপিজিসিব) হেত
‘‘Energy Efficiency in Grid Based Power Supply Project (EEGBPSP)”  কে র আওতায়
“নবীনগর১৩২/৩৩ কিভ ীড উপেক ” িনমােণর িনিম  ঢাকা জলার অ গত সাভার উপেজলার িবলবিরল, িদয়া ও াচ িদয়া
মৗজায় সবেমাট ০১ (এক) একর িম অিধ হেণর লে  নগর উ য়ন অিধদ েরর অনাপি  পে র জ  আেবদন করা হেয়েছ।

ছকঃ ািবত “নবীনগর ১৩২/৩৩ কিভ ীড উপেকে র” জিম অিধ হেণর জ  দাগ চী 
.নং. মৗজার নাম জ এল নং দাগ নং দােগর মাট জিমর পিরমাণ 

(একর )
ণ/আংিশক দা

গ নং
ািবত জিম (এ

কর )
১ িবলবিরল ১০১ ২৭ ০.৪১০০ আংিশক ০.৩০৫৫
২ িবলবিরল ১০১ ২৮ ০,২৪০০ আংিশক ০.০৪৫৬
৩ াচ িদয়া ৯৯ ১৪০ ০.৩৮০০ আংিশক ০.১৩৪১
৪ াচ িদয়া ৯৯ ১৪১ ০.৪০০০ আংিশক ০.০১৬৮
৫ াচ িদয়া ৯৯ ২০২ ০.৪০০০ আংিশক ০.২৮৬৪
৬ াচ িদয়া ৯৯ ২০৩ ০.৪০০০ আংিশক ০.২০১২
৭ িদয়া ১০০ ৩৫৪ ০.১৯০০ আংিশক ০.০১০৪
মাট= ১.০০০০

অিধ হেনর জ  ািবত ান Detailed Area Plan (DAP)  এ Flood Flow Zone িহেসেব িচি ত করা আেছ।
Detailed Area Plan এ Flood Flow Zone  অ েমািদত িম াবহার  িহেসেব Static Transformer
stations উে খ করা আেছ। এ ি েত ািবত ান সরজিমেন পিরদশন এবং Detailed Area Plan (DAP)
পযােলাচনা কের িনে া  শেত  িনেদশ েম অনাপি  দান করা হলঃ

১. ািবত ােন  িব মান হালেটর িবক  চলাচল ব া  দান করেত হেব।
২. ািবত ান Surface Drainage ব া বাধা  করা যােব না।

সং ি ঃ
১. Detailed Area Plan ােপ ািবত জিম িচি ত াপ
২. Contour াপ

২৪-৩-২০ ১৮

মা মা ম আলম বকসী , ধান েকৗশলী ও ক  পিরচালক
এনািজ ইিফিসেয়ি  ইন ীড বইজড পাওয়ার সা াই ক , িপিজিসিব, 
আফতাবনগর, বা া, ঢাকা

মাক দ হােসম
িসিনয়র ানার
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, 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

2


