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৭ আষাঢ ়১৪২৫

িবষয:় িডআইিজিডআইিজ , ,  ন ৗন ৗ   িলেশরিলেশর   কাযালেয়রকাযালেয়র   শাস িনকশাসিনক  ভবনভবন ,  ,  অিফসাসঅিফসাস   মসমস ,  ,  াফাফ   কায়াট ারকায়াট ার ,,
আবাসনআবাসন // ার াকসহার াকসহ   অ াঅ া   াপনাাপনা   িনমােণরিনমােণর   িনিমিনিম   িখল াওিখল াও  থ ানাধ ীনথ ানাধ ীন   ন ীপাড়ান ীপাড়া   মৗজ ায়মৗজ ায়   ১.০০১.০০   একরএকর
অিপতঅিপত   স িস ি   ন ৗনৗ   িলেশরিলেশর   অ েলঅ েল  িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   জজ   অনাপিঅনাপি //ছাড়পছাড়প   দানদান   সঙসঙ

: আপনার দ েরর ারক নং- নৗ িলশ/এে ট-২০১৮/৩৪৯০; তািরখঃ ১৬/০৫/২০১৮ ি .।
         

       উপ  িবষয় ও ে র ি েত িনেদিশত হেয় জানােনা যাে  য, িডআইিজ, নৗ িলেশর কাযালেয়র শাসিনক ভবন,
অিফসাস মস, াফ কায়াটার, আবাসন/ ারাকসহ অ া  াপনা িনমােণর িনিম  িখল াও থানাধীন ন ীপাড়া মৗজায় আর.
এস. দাগ নং-১৬৬০ (আংিশক) এ ১.০০ একর অিপত স ি  নৗ িলেশর অ েল িম অিধ হেনর   জ  অনাপি  চেয়
আেবদন করা হয় (দাগ চী কিপ সং -১)। RAJUK এর Detailed Area Plan (DAP) পযােলাচনায় দখা
যায় য, ািবত জায়গা র িম বহার Mixed Use Zone (Residential-Commercial) িহেসেব
িচি ত রেয়েছ (সং ি -২)। Detailed Area Plan (DAP) িরেপােট  ািবত জায়গা Land Use
Conditionally Permitted িহেসেব Government Office করার িবষেয় বিণত রেয়েছ য, "land
use may be permitted or disallowed in this zone after review and approval
by the authority/committee (সং ি -৩)" 

        এমতাব ায়, ািবত জিম অিধ হেণ িডআইিজ, নৗ িলেশর কাযালেয়র শাসিনক ভবন, অিফসাস মস, াফ
কায়াটার, আবাসন/ ারাকসহ অ া  াপনা িনমােণর িনিম  িন িলিখত শত সােপে  সরকাির েয়াজন ও জন ােথ অ
অিধদ েরর  অনাপি  প  দান করা হেলা। 

 শতশত   স হস হ   িন পিন প ::

      ১। Detailed Area Plan (DAP) এ ািবত জিমর Land Use পিরবতন করেত হেব।
      ২। Sewerage Treatment Plant (STP), Solar Panel, Rain Water Harvesting
এর ব া রাখেত হেব। 

      ৩।  Existing Road (ি েমাহনী রাড) হেত নতম ২০ (িবশ) ট জায়গা ছেড় িদেয় রা ার সােথ Entry-Exit
এর ব া রাখেত হেব।

সং ি : বননামেত।
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উদয় শংকর দাস
১



িডআইিজ, নৗ িলশ, নৗ িলেশর কাযালয়, ৩৩৪/১০, 
আহে দনগর, পাইকপাড়া, িমর র-১, ঢাকা। 

িসিনয়র ানার
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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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