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অিধ হেনর জ  ািবত ান Rajshahi Metropolitan Development Plan (2004-
2024)  এ ািবত িমেক িম  বহার এলাকা িহেসেব িনধারণ করা হেয়েছ। অিধ হেনর জ  ািবত জিম
আরিডএ ক ক ছাড়প  দান করা হেয়েছ (কিপ সং )। এ ি েত অিধ হেনর জ  ািবত ান রাজশাহী
আ িলক অিফস ক ক সরজিমেন পিরদশন িতেবদন ও রাজশাহী উ য়ন ক পে র িব মান মা ার ান (RMDP,
2004) িবেবচনা কের শহের surface drainage বাধা  না করার শেত িনেদশ েম অনাপি  দান করা
হেলা।
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