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ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.৭৫ তািরখ: 
১৭ এি ল ২০১৮

৪ বশাখ ১৪২৫

িবষয়: “পিুলশপিুলশ  িবভােগরিবভােগর  ১০১১০১  িটিট  জরাজীণজরাজীণ  থানাথানা  ভবনভবন  টাইপটাইপ  ােনােন  িনমাণিনমাণ”  শীষকশীষক  কে রকে র  আওতায়আওতায়
িডএমিপিডএমিপ’রর  আদাবরআদাবর  থানারথানার  িনজিনজ   ভবনভবন  িনমােণরিনমােণর  লেলে   ০.৪৬১২০.৪৬১২  একরএকর  জিমজিম  পিুলশপিুলশ  িবভােগরিবভােগর
অ েলঅ েল  অিধ হেনরঅিধ হেনর  জজ   অনাপিঅনাপি / / ছাড়পছাড়প   দানদান  সেসে ।।

সূ : ারক নং-৭-২০১৫ (ইএ ডিড)/ ৪২৬; তািরখঃ ০৪/০৪/২০১৮ ি ঃ

উপেরা  িবষয় ও সূে র পিরে ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  “পুিলশ িবভােগর ১০১ িট
জরাজীণ থানা ভবন টাইপ ােন িনমাণ” শীষক কে র আওতায় ঢাকা জলার আদাবর থানার
অ গত রামচ পুর মৗজায় িডএমিপ’র আদাবর থানার িনজ  ভবন িনমােণর লে  ০.৪৬১২ একর
জিম পুিলশ িবভােগর অনুকূেল অনাপি  প  দােনর জন  অনুেরাধ করা হয়। চািহতব  জিমর
ছাড়প  দােনর জন  দািখলকৃত তথ  ও নকশা অস ূন। ফল িতেত ািবত জিম
অিধ হেণর ছাড়প  দান করার সুিবধােথ িন িলিখত নকশা ও তথ ািদসহ েয়াজনীয় কাগজপ
অ  দ ের জ রী রেণর জন  অনুেরাধ করা হেলা। 

১. চািহতব  ভূিমর আর. এস মৗজা ম াপ। 
২. মহানগর জিরেপর দাগসূচীর সমতূল  যথাযথভােব ত য়নকৃত আর.এস দাগসূচী।  
৩. আর. এস মৗজা ম ােপর উপর িচি তপূবক সংি  কতৃপ  কতৃক অনুেমািদত ািবত
জিমর দাগসূচীসহ সাইট ান তকৃত নকশা। 
৪. ত াশী সং া কতৃক চািহতব  ভূিমেত মামলা সং া  ত ায়ন প । 

১৮-৪-২০১৮

মহুা দ তৗিহ ল ইসলাম, উপ-পুিলশ কিমশনার (ইএ ডিড)
ঢাকা মে াপিলটন পুিলশ হডেকায়াটাস, ৩৬ নং শহীদ ক াে ন 
মন র আলী সরণী, রমনা, ঢাকা-১০০০। 

জনাব শাহীন আহে দ
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.৭৫/১(৭) তািরখ: ৪ বশাখ ১৪২৫
১৭ এি ল ২০১৮

সদয় 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) অিতির  িডআইিজ (এে ট), বাংলােদশ পিুলশ, পিুলশ হডেকায়াটাস, ঢাকা।
৫) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প িট ওেয়বসাইেট আপেলাড করা অ েরাধসহ)
৬) িসিনয়র ানার, টাউন ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৭) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 
ানার
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