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জ গ াথ িব িব ালেয়র জ দি ণ করানীগে র তঘিরয়া ইউ িনয়েনর পি মিদ মৗজ ায়
িনধ ািরত ২০০ ( ইশত ) একর ( কম / বশী ) িম অিধ হ েনর জ অনাপি
ত য়ন দান সে ।

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০৪১.১৭.৯
িবষয়:

যথাযথ স ান দশন বক উপ
িবষয়
িব িব ালয়েক আ জািতক মােনর এক
আবকাঠােমাগত েযাগ- িবধা ি র জ দি
(কম/ বশী) িম অিধ হেনর জ অনাপি প
মৗজার নাম
জ এল না ার
পি মিদ
৮৯

ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে য, জগ াথ িব িব ালয় ক ক জগ াথ
ন া িব িব ালয় িহেসেব িত ার লে ছা ছা ীেদর আবািসক হলসহ অ া
ণ করানীগে র তঘিড়য়া ইউিনয়েনর পি মিদ মৗজায় িনধািরত ২০০( ইশত) একর
দােনর অ েরাধ জানােনা হেয়েছ ।
দাগ না ার
১৩০১, ১৩০২, ১৩০৩ (আংিশক), ১৩০৪ (আংিশক), ১৩০৫-১৩১০, ১৩১২,
১৩১৪-১৩২৩, ১৩২৫-১৩৩৮, ১৮০০, ১৮০৩-১৮০৬, ১৮১০-১৮২৬, ১৮৫৩(আংিশক),
১৮৫৪-১৮৫৮, ১৮৮২-১৯১৭, ১৯৪০-১৯৬৭, ১৯৬৮ (আংিশক), , ১৯৬৯-১৯৭১,
১৯৭২(আংিশক), ১৯৭৪-১৯৭৮, ১৯৭৯(আংিশক), ১৯৮০-১৯৯৩, ১৯৯৫-২০০৯,
২০১০(আংিশক), ২০১১-২০৫২, ২০৬২-২০৬৬, ২০৬৮-২০৭৩, ২৩৮৫-২৩১৬,
২৩১৮-২৩৪৯, ২৩৮০-২৩৯৭

অনাপি প ি য়াকরেনর জ RAJUK এর Detailed Area Plan (DAP) পয ােলাচনায় (Part-B Group-D
(Sheet No-H06 ও Sheet No-I06) দখা যায় য, ািবত জায়গা র িম বহার Flood Flow Zone এবং
Rural Settlement Zone িহেসেব িচি ত রেয়েছ। RAJUK এর Detailed Area Plan (DAP)
পয ােলাচনায় দখা যায় ক সংর ণ করার িনেদ শনা রেয়েছ আবার Rural Settlement Zone এর ে permitted
এবং conditional বহাের Child day Care/ pre-School, nursery school, Specialized
School (e.g. Dance, Art, Music, Physically Challenged) and Others এর সং ান রেয়েছ িক
িব িব ালেয়র কথা উে খ নাই। অনাপি প ি য়াকরেনর জ উ এলাকা সেরজিমেন পিরদশণ করা হেয়েছ। এছাড়া ত াশী
সং া ক ক RAJUK এর অনাপি প , সংি ম ণালেয়র শাসিনক অ েমাদন এবং উ জিমেত কান মামলা নাই মেম
ত য়ন প সরবরাহ করা হেয়েছ। এমতাব ায়, িব িব ালয় এক ই
উট হওয়ায় এবং জন ােথ উ
িম ব ত হেব িবধায়
িন িলিখত শতসােপে িনেদ শ েম উ জিম অিধ হেণ িনেদ শ েম অনাপি দান করা হেলাঃ
১. ািবত এলাকা Flood Flow zone এ অবি ত হওয়ায় পািনর বাহ িনরিবি
রাখেত হেব এবং পয া Water
Retention Pond রাখেত হেব
২. ািবত জগ াথ িব িব ালেয়র েবশ ও বর হওয়ার জ আলাদা রা া না থাকায় ঢাকা-মাওয়া রা ার সােথ সংেযাগ সড়ক
িনমান বক থক েবশ ও বািহর হওয়ার ব া রাখেত হেব।
৩. Building Construction Rule 2008 অ ◌্য ায়ী (িবিধ ৫০) FAR এবং Maximum Ground
Coverage (MGC) (িবিধ ৫১ সারনী ৩-খ) মেন াপনা িনমান করেত হেব।
৪. ািবত এলাকায় িব মান খাল ও র সংর ণ করেত হেব।
৫. Risk Sensitive Master Plan িবেশষ কের িমকে র িঁ কেক িবেবচনা কের Master Plan করেত হেব।
৬. ািবত এলাকা Flood Flow zone এ অবি ত হওয়ায় Average Annual Flood এর থেক কমপে এক
(১) িমটার উপের Land Elevate করণ বক াপনা িনমাণ করেত হেব।
সং ি ঃ
১. Detailed Area Plan (DAP) ােপ ািবত জিম িচি ত
২. গল ােপর উপর এলাকা িচি তকরন (বতমান বহারসহ) াপ।
৩. িফ সােভ াপ।
৪. Contour াপ।

াপ।
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েকৗশলী মাঃ ওিহ ামান , রিজ ার
জগ াথ িব িব ালয়। ঢাকা-১০০০
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প
৩) িসিনয়র ানার, িরিজওনাল ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র

কাজী মাঃ ফজ ল হক
িসিনয়র ানার
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দ েরর ওেয়ব সাইেট আপেলাড করার অ েরাধ সহ )
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ইসরাত জাহান
ানার

