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উপেরা িবষয় ও সূে র
ি েত আিদ হেয় জানােনা যাে
য, িন িলিখত তফিসলভু
জিম
বাংলােদশ প ী িবদু তায়ন বােডর আওতাধীন “শতভাগ িবদু তায়েনর জন িবতরণ নটওয়াক
স সারণ” কে র আওতায় নরিসংদী পিবস-২ এর নরিসংদী জলাধীন সদর উপেজলায় নরিসংদী-৮
(বাগহাটা) ১০ এমিভএ ৩৩/১১ কিভ একিট বদু িতক উপেক িনমােণর জন ভূ িম অিধ হেণর
আেবদন করা হেয়েছ।
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উ এলাকািট ড াপ বিহভূ ত এলাকা হওয়ায় এবং আেবদনপে র সােথ রীত কাগজপে র সােপে
ভূ িম ব বহার যাচাই করার জন সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। সেরজিমেন পিরদশেন দখা যায় য,
জিমিট বালু ারা ভরাটকৃ ত খািল জিম এবং এর পােশ শেখরচর-বাবুরহাট পাকা রা া আেছ ।
এমতাব ায় যেহতু শতভাগ িবদু তায়ন একিট জন
পূন িবষয় সেহতু জন ােথ ও সরকারী েয়াজেন
পািন িন াশেনর যেথাপযু ব ব া রাখার সােপে চািহতব ০.৪০ একর ( ন দশিমক চার ন একর)/ ৪০
শতাংশ (চি শ শতাংশ) ভূ িম অিধ হেণ অ দ েরর আপি নাই।
সংযুি ঃ
১. মন িতেবদন।
২. তফিশল।
৩. আেশপােশর এলাকা িচি তপূবক

তকৃ ত ম াপ।
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মাঃ রজাউল কিরম, িনবাহী েকৗশলী, বাংলােদশ প ী িব তায়ন
বাড, নরিসংদী।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) ধান েকৗশলী ( ক ), বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, ঢাকা।
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদী
৪) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
৫) উপ-পিরচালক (অিতির দািয় ), উপ-পিরচালক এর দ র(গেবষণা ও সম য়), নগর উ য়ন অিধদ র
৬) ক পিরচালক (িডএনইএস), বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, ঢাকা।
৭) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প িট ওেয়বসাইেট আপেলাড করার
অ েরাধসহ)
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৯) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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