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২৩ চ  ১৪২৫

িবষয:় ““বিরশালবিরশাল   িশিশ   উ য়নউ য়ন   কক ” ” াপেনরাপেনর   জজ   অনাপিঅনাপি   পপ   দানদান   সেসে ।।
: সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল এর ারক নং : ৪১.০১.০৬০০.০০০.০৬.৩৯৬.১৫.৪৩১, তািরখ : ১৮/০৪/২০১৮

ি : ।

উপ  িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে  য, উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল হেত “বিরশাল িশ
উ য়ন ক ” াপেনর জ  অনাপি  প  দােনর আেবদন করা হেয়েছ। ািবত জিম  বিরশাল-ঝালকাঠী মহা সড়েকর দি ণ
পােশ অবি ত। ািবত জিম র পি ম পাে  এক  খাল রেয়েছ।  ািবত জিম  গেজট ত বিরশাল মা ার ান এর ESA
(Ecological Sensitive Area) এবং New Urban Area (NUA) জােনর অ । মহাপিরক নার
NUA জােনর পিলিসর অ সাের ািবত জিম অিধ হেনর িবষয়  সাম ণ, তেব ESA এলাকার উপর য সকল পিলিস/
গাইড লাইন রেয়েছ তার ল সারমম হে  ESA এলাকা ক সংর ণ করেত হেব ।
 
২। ািবত জিমর দাগস হ
বিরশাল িস  কেপােরশন এলাকা  ৫৬নং জএল পাতলী মৗজায়

িমক নং এসএ দাগ নং এসএ খিতয়ান 
নং

মাট দােগর 
জিম(একের)

ািবতজিম
(একের)

আংিশক/ ণ জিমরে নী ( রকড
ে )

১ ১৭৪০ ২২৭৬ ০.৪৪ ০.৪১ আংিশক নাল
২ ১৭৪১ ১১৫৬ ০.১১ ০.০৯ আংিশক নাল
৩ ১৭৪২ ২৪০ ০.১৪ ০.১৪ ণ নাল
৪ ১৭৪৩ ০১ ০.৪১ ০.৩৩ আংিশক নাল
৫ ১৭৪৭ ৯২৩ ০.৬৭ ০.৪৪ আংিশক নাল
৬ ১৭৪৮ ৯২৩ ০.১৫ ০.১২ আংিশক নাল
৭ ১৭৪৯ ৯২৩ ০.২৮ ০.২৮ ণ নাল
৮ ১৭৫০ ৯৭৬ ০.২৫ ০.২৫ ণ নাল
৯ ১৭৫১ ৯২৩ ০.১৮ ০.১৮ ণ নাল
১০ ১৭৫২ ৯৭৬ ০.১৭ ০.১৭ ণ নাল
১১ ১৭৫৩ ৯২৩ ০.২০ ০.২০ ণ নাল
১২ ১৭৫৭ ১৮৭২,১৮৭৪ ২.৭৭ ০.৩৫ আংিশক নাল
১৩ ১৭৫৮ ১৮৬৯ ০.৩৭ ০.৩৭ ণ িভটা
১৪ ১৭৫৯ ১৯১৫ ০.৪৬ ০.৩৬ আংিশক নাল
১৫ ১৭৬০ ১৮৬৯ ১.১০ ০.২৮ আংিশক নাল
  মাট ৪.০০ (চার) একর

০৩। এমতাব ায়, মহাপিরক নার  ESA (Ecological Sensitive Area), Protcted pond, জনগেনর
চলাচেলর রা া সংর ণ করার শেত নগর উ য়ন অিধদ র, বিরশাল আ িলক অিফেসর সাইট এনালইিসস িতেবদেনর িভি েত

১



“বিরশাল িশ  উ য়ন ক ”  াপেনর জ   ৪.০০ (চার) একর জিম অিধ হেনর িম বহার ছাড়প  (NOC) িনেদশ েম
দান করা হেলা।

সং ি
১। আর.এস মৗজা ােপর উপর সংি  ক প  ক ক অ েমািদত ািবত জিমর দাগ চীসহ সাইট ান
২। মা ার ান অ যায়ী Landuse Provision Map
৩। মা ার ান িরেপােটর সংি  অংশ
৪। সাইট এনালইিসস িতেবদন

৮-৪-২০ ১৯

উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়
বিরশাল

শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০২.১৭.৮৬/১(৪) তািরখ: ২৩ চ  ১৪২৫
০৬ এি ল ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (ওেয়বসাইেট আপেলােডর েয়াজনীয় ব া
হেণর অ েরাধসহ)

৩) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র

৮-৪-২০ ১৯

ফারহানা নাজনীন 
ানার

২


