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িবষয:় ঢ াকাঢ াকা   শহরশহর   স ি কটবতসি কটবত   এলাকায়এলাকায়   ১০১০   সরকািরসরকাির   মা িমকমা িমক  িব ালয়িব ালয়  াপনাপন   শীষকশীষক  কে রকে র
আওতায়আওতায়  ঢ াকাঢ াকা   জলারজলার   আ িলয়াআ িলয়া   থ ানাধ ীনথ ানাধ ীন   ইিপেজডইিপেজড   এলাকায়এলাকায়   ব াইপাইলবাইপাইল  মৗজ ায়মৗজ ায়   ০১০১   সরকািরসরকাির
মা িমকমা িমক  িব ালয়িব ালয়  াপেনরাপেনর   লেলে   ২.০০২.০০   একরএকর   জ িমজিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   অনাপিঅনাপি   দানদান   সেসে

উপ  িবষয় ও ে র  ি েত  আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, “ঢাকা শহর সি কটবত  এলাকায় ১০  সরকারী মা িমক
িব ালয় াপন” শীষক কে র আওতায় ঢাকা জলার আ িলয়া থানাধীন ইিপেজড এলাকায় বাইপাইল মৗজায় ০১ সরকারী
মা িমক িব ালয় াপেনর জ  িম অিধ হেনর লে   ছাড়পে র জ  আেবদন কেরেছন। 

ািবত িমর তফিসল
মৗজাঃ বাইপাইল, জ.এল.নং-১১৩, দাগনং-৫৩ (আংিশক),  উপেজলা-আ িলয়া, জলাঃ ঢাকা

. নং দাগ নং খিতয়ান নং িব মান জিমর পিরমান (একর) ািবত জিমর 
পিরমান 
(একর)
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এ ি েত, ািবত সাইট রাজউক নীত Detailed Area Plan পযােলাচনা এবং সেরজিমেন পিরদশন িতেবদন
এবং রাজউক  এর  অনাপি  সােপে  িনেদিশত হেয় জন ােথ  িম অিধ হেনর  ছাড়প  দান করা হল । তেব শত থােক য,

১. ািবত জিমর ব পােশর Detailed Area Plan (DAP) এ িব মান রা ােক ৩০.৪৮ (১০০.০০ ট) িমটার
শ করেনর জ  ২৬৮.১২ বগ িমটার  জিম সংর ণ করেত হেব।  

২. সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর অনাপি  প  হণ করেত হেব
৩. ািবত জিমর ব পােশ সড়ক ও জনপেথর রা ার সীমানা (Right of Way) থেক ১০.০০ িমটােরর মে  কান ধরেনর
অবকাঠােমা িনমাণ করা যােব না।
৪. Traffic and extra dropping/loading bay এর জ  মহাসড়েকর সমা রােল ১২ ট শ  রা া রাখেত
হেব যন মহাসড়ক ব  না হয়।
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ড. মাঃ আিম ল ইসলাম, ক  পিরচালক, ঢাকা শহর 
সি কটবত  এলাকায় ১০  সরকাির মা িমক িব ালয় 

াপন শীষক ক
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, িশ া ভবন, ২য় ক, ৭ম 
তলা, ১৬, আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

মাক দ হােসম
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
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