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ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.১৫২ তািরখ: 
০৪ িডেস র ২০১৮

২০ অ হায়ণ ১৪২৫

িবষয়: “জাতীয়জাতীয়  িব িবদ ালেয়রিব িবদ ালেয়র  ৩৩  িটিট  আ িলকআ িলক  অিফসঅিফস  াপনাপন”  শীষকশীষক  কে রকে র  ভিূমভিূম  অিধ হনঅিধ হন  িবষেয়িবষেয়  নগরনগর  উ য়নউ য়ন
অিধদ েররঅিধদ েরর  অনাপিঅনাপি   দানদান  সেসে ।।

সূ : ০১. জাতীঃ িবঃ/পউ/আ িলক/২৯২/২০১৭/২৪৭৬, তািরখঃ ১১/০৪/২০১৮।
উপিরউ  িবষয় ও সেূ র ি েত “জাতীয় িব িবদ ালেয়র আ িলক অিফস াপন” শীষক কে র জ  চ ম জলার
হাটহাজারী উপেজলার দি ন পাহারতলী মৗজায় (িব এস) ১.০০ (এক) একর ভূিম অিধ হেনর িনিমে  প  রণ কেরেছ। । যার
মৗজা (ম াপ সংযিু -১) িশিডউল িন প:

উপেজলাউপেজলা  নামনাম মৗজামৗজা  নামনাম জজ  এলএল  নংনং িশটিশট  নংনং িবিব  এসএস  দাগদাগ  নংনং পূণপূণ//আংিশকআংিশক জিমরজিমর  পিরমানপিরমান  
((একরএকর))

হাটহাজারী দি ন পাহারতলী ৪০ ০৪ ১৮৭২২ আংিশক ০.১৭
হাটহাজারী দি ন পাহারতলী ৪০ ০৪ ১৮৭২৩ পূণ ০.০৮
হাটহাজারী দি ন পাহারতলী ৪০ ০৪ ১৮৭২৪ পূণ ০.৩৪
হাটহাজারী দি ন পাহারতলী ৪০ ০৪ ১৮৭২৫ পূণ ০.২২
হাটহাজারী দি ন পাহারতলী ৪০ ০৪ ১৮৭২৬ পূণ ০.১৯

ত  ি েত উ  এলাকা সেরজিমেন পিরদশন করা হেয়েছ। পিরদশন িতেবদন অ যায়ী উ  জিমিট বতমােন ফাকা রেয়েছ
(Google Map, সংযিু -২, পিরদশন িতেবদন, সংযিু -৩)। Detail Area Plan for Chittagong Metropolitan Master
Plan অ যায়ী জিমিটর ািবত ব বহার Township (ম াপ সংযু -০৩) এবং এিট Detail Area Plan এর Detail
Planning Zone (DPZ)-08 এর অ ভু ।চ াম উ য়ন কতপৃ  (চউক) কতকৃ উ  ােন ািবত ৬০ ফুট রা া সংর েনর
শত সােপে  জন ােথ অনাপি  দান করা হেয়েছ ( ারক নং-িটিপ-৩/২২২১/১৬-১৭/৪৩২৯) (সংযিু -০৩)।
এমতাব ায়, “জাতীয় িব িবদ ালেয়র আ িলক অিফস াপন” শীষক কে র জ  চ ম জলার হাটহাজারী উপেজলার দি ন
পাহারতলী মৗজায় (িব এস) ১.০০ (এক) একর ভূিম অিধ হেন নগর উ য়ন অিধদ েরর কান অনাপি  নাই।
উে খ  য, এই অনাপি  চ াম জলায় জাতীয় িব িবদ ালয় কতকৃ ািবত জিম অিধ হেনর জ  নগর উ য়ন অিধদ েরর
অনাপি  ব িতত অ  কান মািলকানা বা শত িনধারণ কের না। বিণত জায়গায় কান উে দ বা আইনগত জিটলতার উ ব হেল
তা ত াশী সং া বহন করেব।
সংযিুসংযিু ::
০১. কে র ান িচি তপূবক মৗজা ম াপ।
০২. ািবত এলাকার Tentative Location on Google Map।
০৩. পিরদশন িতেবদন।
০৪. Detail Area Plan for Chittagong Metropolitan Master Plan অ যায়ী জিমিটর ািবত ব বহার।
০৫. চ াম উ য়ন কতপৃ  (চউক) কতকৃ দ  অনাপি  প ।

৪-১২-২০১৮

মন চ বতী, ক  পিরচালক, জাতীয় িব িবদ ালেয়র ৩ 

আহেমদ আখতা ামান
িসিনয়র ানার

১



িট আ িলক অিফস াপন ক , জাতীয় িব িবদ ালয়, 
গাজীপুর।

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৮.১৭.১৫২/১(৪) তািরখ: ২০ অ হায়ণ ১৪২৫
০৪ িডেস র ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), উপ-পিরচালক এর দ র(গেবষণা ও সম য়), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প িট দ েরর ওেয়বসাইেট আপেলােডর
অ েরাধসহ)।
৪) ানার, িনং এ ড ড েমে টশন সল, নগর উ য়ন অিধদ র
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জািকয়া লতানা 
ানার
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