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১৩ ফা ন ১৪২৫

িবষয:় গাজ ী রগাজ ী র   জলারজলার   িবৈশয়ািবৈশয়া   িড়বাড়ীিড়বাড়ী  মৗজ ায়মৗজ ায়   বডারবডার   গাডগাড   ব াংলােদেশরবাংলােদেশর   াট া িলয়ানাট া িলয়ান   সদেররসদেরর   িমিম
অিধ হনঅিধ হন   িবষেয়িবষেয়  অনাপিঅনাপি   দানদান   সেসে ।।

: ০১. বডার গাড বাংলােদশ এর প  নং-৪৪.০২.১২০৫.১০৫.০৪.০২৮.১৮, তািরখ: ২৫/০৭/২০১৮ ইং।
০২. বডার গাড বাংলােদশ এর প  নং-৪৪.০২.১২০৫.১৬৩.০৪.০৫৪.১৮/৩৬, তািরখ: ১০/১২/২০১৮ ইং।

উপিরউ  িবষয় ও ে র ি েত, গাজী র জলার িবৈশয়া িড়বাড়ী মৗজায় াটািলয়ান সদেরর জ  ২৫.০০ ( িচশ) একর
িম অিধ হন িবষেয় অনাপি  দােনর জ  বডার গাড বাংলােদশ হেত প  রণ কেরছ। ািবত জিম  গাজী র জলাধীন

গাজী র সদর উপেজলার িবৈশয়া িড়বাড়ী মৗজার ৫ নং জ এল এর অ গত মৗজা দাগ চী িন প। 

উপেজলাউপেজলা   নামনাম মৗজ ামৗজ া   নামনাম জজ   এলএল  নংনং িশটিশট   নংনং আরআর   এসএস   দাগদাগ   নংনং ণণ //আংিশকআংিশক
গাজী র সদর িবৈশয়া 

িড়বাড়ী
০৫ ০০ ৪৬০১, ৪৭৫৭, ৪৭২১, ৪৭২৫, ৪৭৩৪, 

৪৭৬৪, ৪৭৬৫, ৪৭৬৬, ৪৭১৮
আংিশক

গাজী র সদর িবৈশয়া 
িড়বাড়ী

০৫ ০০ ৪৭৫৮, ৪৭৫৫, ৪৭৫৪, ৪৭৫৯, ৪৭৫৩, 
৪৭৪৭, ৪৭৪৮, ৪৭৪৬, ৪৭৪৫, ৪৭৪৪, 
৪৭৪৩, ৪৭৪৯, ৪৭৫০, ৪৭৫১, ৪৭৫২, 
৪৭২০, ৪৭২২, ৪৭২৩, ৪৭২৪, ৪৭৩৫, 
৪৭৩৬, ৪৭৩৭, ৪৭৩৮, ৪৭৩৯, ৪৭৪০, 
৪৭৪১, ৪৭৪২ 

ণ

ািবত ান  সেরজিমেন পিরদশন করা হেয়েছ। পিরদশন িতেবদন (সং ি -১) অ যায়ী উ  জিম র িক  অংেশ বতমােন
এক  পিরত া  িরেসাট এর ভা া দালান রেয়েছ এবং বাকী অংশ খািল রেয়েছ ( গল ইেমজ, সং ি -২)। ািবত

ান  RAJUK এর Detail Area Plan (DAP) এর অ  নয় িবধায় রাজউেকর ( ারক
নং-২৫.৩৯.০০০০.০৩০.৩৬.০১৭.১৮-৭৪৭, তািরখ-০৭/০৮/২০১৮ ইং, সং ি -৩) এিবষেয় কান অনাপি  দােনর েযাগ নই
বেল পে  উে খ কেরেছ। এমতাব ায়, সং -২ এ গল ােপ হ াচ িচি ত অংেশ া িতক পািন বাহ  সংর ন এবং এে াচ
রােড ি জ/কালভাট িনমান কের পািন বােহর ধারাবািহকতা র ার শত সােপে ; সরকারী েয়াজেন উ  দাগস েহ ২৫.০০

( িচশ) একর জিম অনাপি  ছাড়প  দােন িনেদশ েম কান আপি  নই। 

উে  য, এই অনাপি  বডার গাড বাংলােদশ 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 ি ঃ
০১. পিরদশন িতেবদন।
০২. গল ইেমজ এ ািবত ােনর বতমান অব া।

১



০৩. রাজউক এর প ।

২৫-২-২০ ১৯

জনাব এমারত হােসন, পিরচালক (অিধনায়ক)বডার গাড 
বাংলােদশ।

আহেমদ আখতা ামান
িসিনয়র ানার
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), উপ-পিরচালক এর দ র(গেবষণা ও সম য়), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প  দ েরর ওেয়বসাইেট আপেলােডর
অ েরাধসহ)।
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জািকয়া লতানা 
ানার
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