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িবষয়: িপিজিসিবিপিজিসিব  কতৃককতৃক  হমােয়তপরুহমােয়তপরু  ১৩২১৩২//৩৩৩৩  কিভকিভ  িজআইএসিজআইএস  ীডীড  উপেকউপেক ”  িনমােণরিনমােণর  জজ   ভিূমভিূম
অিধ হেনরঅিধ হেনর  অনাপিঅনাপি   সেসে

যথাযথ স ান দশন পূবক উপযু  িবষেয়র ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য,  িপিজিসিব কতকৃ
" হমােয়ত পুর ১৩২/৩৩ কিভ িজআইএস ীড উপেক ” িনমান কে র জ  ত াশী সং া কতকৃ দ
দাগসচূী অ যায়ী ঢাকা জলার বরতািলয়া মৗজায় ১.০২০১ একর ভূিম অিধ হেনর লে   ছাড়পে র জ
আেবদন কেরেছন।

ািবত হমােয়ত পুর ১৩২/৩৩ কিভ  GIS উপেক  এর ট (আর.এস) ও দাগ অ যায়ী জিমর অিধ হন এর
তািলকাঃ

মাট জিমর পিরমান: ১.০২০১ একর 
মৗজা: বরতািলয়া, জ এলঃ২২৪
উপেজলা: সাভার, জলা: ঢাকা 
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আংিশক/
পূণ

জিমর ধরণ ম ব

১. ২৩০ ১০৭ ৩৮ ২১.২৫ আংিশক নাল
২. ২৩১ ১ ১৪ ২৫.২৬ আংিশক নাল
৩. ১০৫ ৩০ আংিশক
৪. ২৩২ ১ ১ ২১.৫০ আংিশক নাল
৫. ১৪৯ ৩৭ আংিশক
৬. ২৩৩ ১ ৬ ২৬.০০ আংিশক নাল 
৭. ১২১ ৩৫ আংিশক
৮. ২৩৪ ৫৪ ৪৫ ৮.০০ আংিশক নাল

 মাট জিম (শতাংশ) ১০২.০১ 

 রাজউক নীত Detailed Area Plan পযােলাচনায় দখা যায় য, উ  ানিট DAP এর Group-E এর C-
11 ম ােপর অ গত। উ  এলাকার ভূিম ব বহার Detailed Area Plan (DAP) এ Agricultural Zone
িহেসেব দখােনা হেয়েছ।  Dhaka Detailed Area Plan (DAP) এ Land Use Permitted িহেসেব
Static Transformer Station িহেসেব িচি ত রেয়েছ। সরজিমেন পিরদশন িতেবদন এবং Dhaka
Detailed Area Plan (DAP) পযােলাচনা কের িন িলিখত শত সােপে  িনেদশ েম অনাপি  দান করা
হল ◌ঃ

১



                  ১। ব ার পািন বাহ বাধা  করা যােব না।
                  ২। ক  বা বায়নকােল সাইটসংল  িবদ মান কিৃষ জিম িত  করা যােব না।

সংযিু ঃ
১। Dhaka Detailed Area Plan (DAP) পযােলাচনা িতেবদন
২। সরজিমেন পিরদশন িতেবদন
৩। ািবত ান িচি ত Google Map
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েকৗঃ ফিরদ উি ন আহ দ , ধান েকৗশলী     ও 
ক  পিরচালক, িপিজএনএস (িজটিুজ) ক  (অঃ 

দাঃ), হাউস নং# ২৯ (১ম তলা), রাড # ০১, ক- িড, 
আফতাবনগর, বা া, ঢাকা -১২১২

মাক দ হােসম
িসিনয়র ানার
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
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
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