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ত  ি েত উ  এলাকা সেরজিমেন পিরদশন করা হেয়েছ। পিরদশন িতেবদন (সং ি -০২) অ যায়ী উ  দাগ ন র স েহ
সিমপাকা ও নেসড দাকান, ােরজ ইত ািদ িব মান রেয়েছ। RAJUK এর Detail Area Plan (DAP) এর

Database পযােলাচনা কের দখা যায় উি িখত মৗজার দাগস েহর মে  ভাগড়া মৗজার আর এস ৫৭৬ ও ৫৭৭ ন র দাগ
এবং নাও ির মৗজার আর এস ৯৮৪, ৯৮৮, ৯৯১, ১০০২, ১০০৬, ১০০৮ এবং ১০০৯ ন র দােগর িক  অংশ DAP এর অ
এবং বতমান িম াবহার িষ এবং আবািসক, জলাশয় এবং খািল (বতমান িম াবহার াপ, সং ি -০৩) ািবত িম

বহার (Group-E, Grid No.-G20, G21) Rural Settlement এবং Proposed Road ( ািবত
িম াবহার াপ, সং ি -০৪) িহেসেব িচি ত আেছ। রাজউক ক ক সরকারী েয়াজেন এবং জন ােথ অনাপি  দান করা

হেয়েছ ( ারক নং-২৫.৩৯.০০০০.০৩৩.৩৬.০০১.১৮-১০৭১, তািরখ-০৬/১২/২০১৮ ইং, সং ি -০৫)। এছাড়াও রাজউক এবং
িম বরা  কিম র আওতা  এলাকায় ( মৗজা াপ সং , সং ি -০১) িবিভ  ােন (১৩  অংেশ) াইওভােরর েবশপথ

ও টওভার ীজ িনমােনর জ  ািবত দাগস েহর জিম অিধ হেনর িনিমে  সরকারী েয়াজেন এবং জন ােথ নগর উ য়ন
অিধদ েরর কান আপি  নই।
উে  য, এই অনাপি  সড়ক ও জনপথ ক ক ািবত জিম অিধ হেনর জ  নগর উ য়ন অিধদ েরর অনাপি  িতত অ
কান মািলকানা বা শত িনধারণ কের না। বিণত জায়গায় কান উে দ বা আইনগত জ লতার উ ব হেল তা ত াশী সং া বহন

করেব।
সং িসং ি ::
০১. ক  এলাকার মৗজা াপ।
০২. পিরদশন িতেবদন।
০৩. ক  এলাকার বতমান িম াবহার াপ।
০৪. ক  এলাকার ািবত িম াবহার াপ।
০৫. রাজউক এর ছাড়প ।
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মাঃ হািফ র রহমান, ক  ব াপক-০১ (িনঃ ঃ), সওজ, 
সােসক সংেযাগ সড়ক ক , বাড়ী নং-১২৭, সড়ক নং- ২, 

ক-এ, িনেকতন, লশান, ঢাকা-১২১২।

আহেমদ আখতা ামান
িসিনয়র ানার
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