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িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   উ ুউ ু   িব িব ালেয়রিব িব ালেয়র   ধ ামরাইধামরাই   উপউপ- - আ িলকআ িলক  কক   াপেনরাপেনর   জজ   ঢ াকাঢ াকা   জলারজলার
ধামরাইধামরাই   উপেজলারউপেজলার   লা িরয়ালা িরয়া   পাড়াপাড়া   মৗজ ায়মৗজ ায়   ায়ায়   ০.৪০০৬০.৪০০৬   একরএকর   জ িমজিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   অনাপি পঅনাপি প

দানদান   সেসে
: বাংলােদশ উ ু  িব িব ালেয়র ারক নং- বাউিব/পওউ/ধামরাই (উ: আ: ক:)/৩৬৩/২০০৭/৮৮৭৯ তািরখঃ

২২/১০/২০১৮
উপ  িবষয় ও ে র  ি েত  আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, বাংলােদশ উ ু  িব িব ালেয়র ধামরাই উপ- আ িলক
ক  াপেনর জ  ঢাকা জলার ধামরাই উপেজলার লা িরয়া পাড়া মৗজায় ায় ০.৪০০৬ একর জিম অিধ হেণর অনাপি পে র

জ  আেবদন কেরেছন।  
ািবত িমর তফিসল

মৗজাঃ লা িরয়া পাড়া, জ. এল. নং- ২৯০, উপেজলা-ধামরাই, জলাঃ ঢাকা
. 
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নং

আর এস খিতয়ান 
নং

ািবত জিমর পিরমান (একর) জিমর ণী

১. ১০৫১ ৯০ ০.০৩০৭ নাল 
২. ১০৫৫ ৯০ ০.০২৯৯ নাল
৩. ১০৫৬ ৯০ ০.৩৪০০ নাল 
মাট জিমর পিরমান ০.৪০০৬ একর 

  
সরজিমন পিরদশেন দখা যায় য,  ত াশী সং া ক ক সরবরাহ ত দাগ চী অ যায়ী ািবত জিম লা িরয়া পাড়া মৗজা
ঢাকা আিরচা মহাসড়েকর উ ের অবি ত। ািবত ােন ি  মািলকানাধীন াচা বাজার ও মােছর পাইকারী বাজার িব মান।

ািবত িম সরজিমেন পিরদশন সােপে  িনেদিশত হেয় জন ােথ িম অিধ হেনর অনাপি প  দান করা হল । তেব শত
থােক য,
১. ব া বাহ বাধা  করা যােব না
২. াপনা িনমােনর সময় িনমান সাম ী ও আবজনা িদেয় িষ জিম িত  করা যােব না
৩. ক  াপনা ও পিরচলনার ে  পিরেবশ সংর ণ আইন ও িবিধ যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব
৪. পিরেবশ অিধদ র হেত িবিধ ারা িনধািরত প িতেত ছাড়প  হণ করেত হেব
৫. উপ  অি  িনবাপক ব া রাখেত হেব এবং অি কা  িকংবা অ  কান ঘটনার সময় জ ির িনগমন ব া রাখেত হেব
৬. বা  ও শ  ষণ করা যােব না
৭. স ুখ  রা া ২০ িফট শ  করেত হেব 
৮. িব মান মা ার ােন িম বহার পিরবতন  মা ার ােন অ  করেত হেব 

সং ি ঃ
১. সরজিমেন পিরদশন িতেবদন
২. Google Map এ ািবত ান িচি ত াপ
৩. উ ু  িব িব ালেয়র িরিজওনাল স ােরর তািলকা  
৪. ধামরাই মা ার ােনর সংি  অংশ

১



৫. ধামরাই পৗরসভার অনাপি প
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মাঃ আিত র রহমান, পিরচালক, পিরক না ও উ য়ন 
অ িবভাগ

মাক দ হােসম
িসিনয়র ানার
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) ময়র , ধামরাই পৗরসভা, ধামরাই, ঢাকা
৩) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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মাহিসনাত নাসিরন 
ানার
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