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িবষয:় িপিজ িসিবিপিজ িসিব   ক কক ক “ “মাধবদীমাধবদী  ২৩০২৩০//১৩২১৩২ //৩৩৩৩  কিভকিভ  িজআইএসিজআইএস   ীডীড   উপেকউপেক ””
িনমােণরিনমােণর   জজ   নরিসংদীনরিসংদী  জলারজলার   নরিসংদীনরিসংদী  সদরসদর   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   আআ   পাইকাপাইকা
মৗজ ায়মৗজ ায়   ৪.৯৮৮৩৪.৯৮৮৩ ( ( চারচার   দশিমকদশিমক  নয়নয়  আটআট   আটআট   িতনিতন ) ) একরএকর   িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর

লেলে   অনাপিঅনাপি   দানদান   সেসে ।।
: তাহার দ েরর ারক নং-২৭.২১.২৬০৪.৪২৭.৯৯.০০৭.১৮.২০৫৬; তািরখঃ ০৭/১০/২০১৮

ইং

উপেরা  িবষয় ও ে র পিরে ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, িপিজিসিব ক ক
“মাধবদী ২৩০/১৩২/৩৩ কিভ িজআইএস ীড উপেক ” িনমােণর জ  নরিসংদী
জলার নরিসংদী সদর উপেজলাধীন আ  পাইকা মৗজায় িন িলিখত
তফিশল  ৪.৯৮৮৩ (চার দশিমক নয় আট আট িতন) একর িম অিধ হেণর জ
অনাপি  প  দােনর জ  অ েরাধ করা হয়।

জলা উপেজলা মৗজা জ.এল
.নং

আর এস 
খিতয়ান

আর এস 
দাগ নং

ণীর 
ধরণ

চািহত  জিমর পিরমান (শতাংশ/ 
একর)

নরিস
◌ংদী

নরিসংদী 
সদর

আ  
পাইকা

৭৯

৩৩৪ ৬৫৬ নাল ১৭ শতাংশ
১৫৪ ৬৫৭ নাল ১৬ শতাংশ
৩৩৪ ৬৫৮ নাল ১৬ শতাংশ
৩৩৮ ৬৬০ নাল ০.৫ শতাংশ
২০৫ ৬৬২ নাল ৫১ শতাংশ
১৫৩ ৬৬৩ নাল ৪৩ শতাংশ
২৭২ ৬৬৪ নাল ৩৪ শতাংশ
৩৬০ ৬৬৫ নাল ২৮.৫ শতাংশ
২৩১ ৬৬৬ নাল ২৯ শতাংশ
৩১৫ ৬৬৭ নাল ১৫ শতাংশ
৫০৩ ৬৬৮ নাল ১২ শতাংশ
২৩৯ ৬৬৯ নাল ১২ শতাংশ
২০২ ৬৭০ নাল ৩০ শতাংশ
২৬০ ৬৭১ নাল ৩০ শতাংশ
১০৩ ৬৭২ নাল ২৬.১ শতাংশ
৫২৬ ৬৭৩ নাল ২৯ শতাংশ
২৭১ ৬৭৪ নাল ২৪ শতাংশ
৫০৩ ৬৭৮ নাল ৮ শতাংশ
৪০ ৬৭৯ নাল ২৪ শতাংশ
২৩৯ ৬৮০ নাল ৫ শতাংশ
৩০৯ ৬৮১ নাল ৩.২ শতাংশ
৫০৩ ৬৮২ নাল ০.৫ শতাংশ
৪৬৪ ৭৩৭ নাল ৭.৫ শতাংশ
২৫৭ ৭৩৮ নাল ৬.৭৫ শতাংশ
২১০ ৭৩৯ নাল ২.৫ শতাংশ

১



২৫৭ ৭৪৫ নাল ০.২৫ শতাংশ
৯৯ ৯০৬ নাল ১৬ শতাংশ
২৩৯ ৯০৭ নাল ০৬ শতাংশ
২৩৯ ৯০৮ নাল ০৬ শতাংশ

    ম াটমাট   জ িমরজ িমর   পিরমানপিরমান ৪৯৮.৮৪৯৮.৮   শত াংশশতাংশ   ব াব া   
৪.৯৮৮৪.৯৮৮   একরএকর   

উ  আেবদেনর আেলােক সেরজিমেন পিরদশেন দখা যায় য, জিম  নরিসংদী-
আড়াইহাজার সড়ক হেত ায় ০১ (এক) িকেলািমটার েব অবি ত যা ১৫ ট শ

াচা রা া সংল  নাল/ িষ জিম। চািহত  িম ও তফিশল অ যায়ী নাল জিম িহেসেব
বলা আেছ। এমতাব ায় চািহত  িম  যেহ  িজআইএস ীড উপেক  িনমাণ কে র
অ  যা িব ৎ সরবরাহ িবতরণ ও পেরা ভােব অ  এলাকার জীবনযা ার
মােনা য়েনর সােথ স িকত সেহ  চািহত  িম িন -িলিখত শতসােপে  অিধ হেণ
অ  দ েরর আপি  নাই।

শতস হঃ
১। ভিব েত রা া স সারেনর জ  চািহত  জিমর স ুখভােগ কমপে  ০৫ ( াচ) িফট
জায়গা সংর ন করেত হেব। 
২। িব ৎ উপেক  যেহ  ০১  িঁক ন/ Vulnerable াপনা সেহ
Transpassing রাধকে  চািহত  জিমর চারপােশ উ  ঁ াচীর িনমাণ করেত হেব।
৩। ব িতক য পািত Overhauling করার জ  স ুখভােগ পযা  জায়গা উ ু
রাখেত হেব। 
৪। াপনার স ুেখ ব িতক ভারী য পািত পিরবহনকারী যানবাহেনর জ  াক/িপক
আপ- ব এর জ  কমপে  ১০ (দশ) িফট জায়গা িনজ  জায়গা হেত সংর ন করেত
হেব। 
৫। াপনা িনমােণর সময় অ  এলাকার ৩০ বছেরর Flood Scenario িবেবচনা
কের Plinth Level িনধারন করেত হেব।  
৬। া িতক ব া বাহ বা েনেজর বাহেক াধা-  করা যােব না। 

সং ি ঃ 

১. মন িতেবদন।
২. িরিজওনাল াপ।  
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েকৗ: ফিরদ উি ন আহেমদ, ধান েকৗশলী ও ক  
পিরচালক

জনাব শাহীন আহে দ
িসিনয়র ানার

২



িপিজএনএন (িজ িজ) ক , িপিজিসিব, বাড়ী নং-২৯, রাড 
নং-১, ক-িড, আফতাবনগর, বা া, ঢাকা-১২১২।

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.২৪৮/১(৬) তািরখ: ১১ পৗষ ১৪২৫
২৫ িডেস র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), উপ-পিরচালক এর দ র(গেবষণা ও সম য়), নগর উ য়ন
অিধদ র
৪) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প  ওেয়বসাইেট আপেলাড করার
অ েরাধসহ)
৫) িসিনয়র ানার, টাউন ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৬) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 
ানার

৩


