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িবষয:় নার ায়ণগনার ায়ণগ   জলারজলার   সদরসদর   উপেজলারউপেজলার   দউলপাড়াদউলপাড়া   ওও  জ াল িড়জাল িড়  মৗজ ায়মৗজ ায়   বডারবডার   গাডগাড   ব াংলােদশবাংলােদশ
(( িব িজ িবিবিজ িব ) ) এরএর   াট া িলয়নাট া িলয়ন   সদেররসদেরর   িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   জজ   অনাপিঅনাপি   দানদান   সেসে ।।

: আপনার দ েরর ারক নং- ৪৪.০২.১২০৫.১৬২.০৪.০৭০.১৮/১০৯; তািরখঃ ২৫/১০/২০১৮ ি .।
            উপ  িবষয় ও ে র ি েত িনেদিশত হেয় জানােনা যাে  য, নারায়ণগ  জলার সদর উপেজলার
দউলপাড়া ও জাল িড় মৗজায়  বডার গাড  বাংলােদশ (িবিজিব) এর া িলয়ন সদেরর িম অিধ হেণর জ  মাট
২৪.৮০ (চি শ দশিমক আট ) একর ািবত জিম অিধ হেণর অনাপি  প  দােনর জ  আেবদন করা হয়
( ািবত জিমর দাগ িচ কিপ সং -১)।  RAJUK এর Detailed Area Plan (DAP) পযােলাচনায় দখা
যায় য, ািবত জায়গা র িম বহার Urban Residential Zone িহেসেব িচি ত রেয়েছ (সং ি -২)।
এমতাব ায়, নারায়ণগ  জলার সদর উপেজলার দউলপাড়া ও জাল িড় মৗজায় সং  দাগ িচ মাতােবক বডার গাড
 বাংলােদশ (িবিজিব) এর াটািলয়ন সদেরর িম অিধ হেণর জ  শাসিনক অ েমাদন থাকায় িন িলিখত শত
সােপে  সরকাির েয়াজন ও জন ােথ  অ  অিধদ েরর  অনাপি  প  দান করা হেলা। 
শতশত   স হঃস হঃ

১। রাজউক ক ক দ  অনাপি  পে  উে িখত শত অ সরণ করেত হেব এবং রাজউক এর Detailed Area
Plan (DAP) াপ এ িম বহার পিরবতন করেত হেব।

২। Sewerage Treatment Plant (STP), Solar Panel, Rain Water Harvesting এর
ব া রাখেত হেব। 

৩। Existing Road (ঢাকা-নারায়নগ  িলংক রাড) হেত DAP এর ািবত রা া হেত নতম ২০ (িবশ) ট
জায়গা ছেড় িদেয় রা ার সােথ Entry-Exit এর ব া রাখেত হেব এবং উ  এলাকায় যােত যানজেটর ি  না হয়
স িবষেয় ত াশী সং া েয়াজনীয় উে াগ হণ করেব।

          উে  য, এই অনাপি  প  ত াশী সং া ক ক ািবত জিম অিধ হেণর জ  নগর উ য়ন অিধদ েরর িম
বহােরর অনাপি  তীত 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 ি ঃ বণনামেত।
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পিরচালক, অিধনায়ক
বডার গাড বাংলােদশ (িবিজিব), এ াডহক ৬২ বডার গাড 

উদয় শংকর দাস
িসিনয়র ানার
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াটািলয়ন, নারায়ণগ ।

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০১.১৭.১৬৬/১(৫) তািরখ: ১৭ কািতক ১৪২৫
০১ নেভ র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র [ প  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট আপেলাড করার
অ েরাধ সহ]
৪) িসিনয়র ানার, থানা স ার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, থানা স ার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র
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মা. তানভীর হাসান রজাউল 
ানার
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