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ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৫৩ তািরখ: 
১৭ এি ল ২০১৮

৪ বশাখ ১৪২৫

িবষয়: কাঁচপরুকাঁচপরু--নারায়ণগনারায়ণগ   ফায়ারফায়ার  শনশন  াপেনরাপেনর  জজ   জিমজিম  অিধ হেণরঅিধ হেণর  িনিমিনিম   ছাড়পছাড়প
দানদান  সং াসং া ।।

সূ : ারক নং- মপদ/পির/১৫৬ ক /িবিবধ/২০১৮/১২৫, তািরখ : ০৬-০২-২০১৮
যথাযথ স ান পূবক উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র
কতকৃ কাঁচপুর-নারায়ণগ  ফায়ার শন াপেনর ০.৫০ একর ভূিম অিধ হেনর অনাপি প  চেয়
আেবদন কেরেছন। রাজউক ড াপ তথ  অ সাের ািবত জিমিট Mixed Use Zone
(Residential-Commercial-General Industrial) এর Permitted Landuse এর অ গত।
২। ািবত জিমর দাগসচূী
জলা- নারায়নগ , মৗজা-শীমরাইল
মৗজা জএল নং আর এস

খিতয়ান নং
আরএস দাগ নং জিমর ণী অিধ হণেযাগ

জিমর পিরমাণ
শীমরাইল ০১ ১০ ৬৬৩ - ০.৫০ একর
মাট ০.৫০ একর

৩। এমতাব ায়, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র কতকৃ কাঁচপুর-নারায়ণগ  ফায়ার
শন াপেনর জ  ০.৫০ একর ভূিম অিধ হেনর ছাড়প  (NOC) িনেদশ েম দান করা হেলা।

সংযিু :  
১। আর এস মৗজা ম ােপর কিপ।
২। ড াপ িরেপাট, রাজউেকর কিপ
৩। কনটু র ম াপ
৪। ড াপ ম াপ

১৯-৪-২০১৮

যু  সিচব ও ক  পিরচালক, ফায়ার সািভস ও িসিভল 
িডেফ  অিধদ র, কাজী আলাউি ন রাড,ঢাকা

শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার

ারক ন র:
২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৫৩/১(৫)

তািরখ: ৪ বশাখ ১৪২৫
১৭ এি ল ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
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২) িসিনয়র ানার, থানা স টার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৩) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)
৪) ানার, থানা স টার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র

১৯-৪-২০১৮

ফারহানা নাজনীন 
ানার
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