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িবষয়: বিরশালবিরশাল  মে াপিলটনমে াপিলটন  পিুলেশরপিুলেশর  উপউপ--পিুলশপিুলশ  কিমশনারকিমশনার ( ( ািফকািফক) ) এরএর  কাযালয়কাযালয়
াপেনরাপেনর  জজ   ০.৩৩০.৩৩  একরএকর  িনবািচতিনবািচত  জিমজিম  অিধ হেনঅিধ হেন  অনাপিঅনাপি   পপ   দানদান | |

সূ : ২৫.৪৫.০০০০.এস.িপ.িব.১২.০১.১৬-৩০৭, তািরখ-০৪/০৭/২০১৭
 

উপযু  িবষয় ও সূে র আেলােক জানােনা যাে  য, বিরশাল মে াপিলটন পুিলেশর উপ-পুিলশ
কিমশনার ( ািফক) এর কাযালয় াপেনর জন  ০.৩৩ একর জিম অিধ হেণর অনাপি  প  দােনর
িবষেয় আেবদন করা হয়। নগর উ য়ন অিধদ র বিরশাল আ িলক অিফস থেক জায়গািট
সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। সেরজিমেন পিরদশন ও মা ার ােনর আেলােক ণীত িতেবদেনর
িভি েত ািবত জিমিট গেজটকৃত বিরশাল মা ার ান এর New Urban Area এর NUA-03
জােনর অ ভূ  এবং বিরশাল মা ার ােনর সােথ ািবত ভূিম ব বহার সাম স পূণ।
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০১ ২৫৭ ৮৫৪ ২.০৮ ০.২৩ আংিশক বাগান ০.২৩  

০২ ২৫৭ ৮৫৬ ০.৪৭ ০.১০ আংিশক বািড় ০.১০  

ািবত মাট জিমর পিরমান ০.৩৩ ( তি শ শতাংশ) একর

 ০৩। এমতাব ায়, বিরশাল মে াপিলটন পুিলেশর উপ-পুিলশ কিমশনার ( ািফক) এর কাযালয়
াপেনর জন  ০.৩৩ একর জিম অিধ হেনর ভূিম ব বহার ছাড়প  (NOC) িনেদশ েম দান করা

হেলা।
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এস এম ল আিমন, পুিলশ কিমশনার, বিরশাল
মে াপিলটন পুিলশ

শরীফ মাহা দ তাির ামান
িসিনয়র ানার

ফান: ০১৯১২১৮১৯৫৬
ইেমইল: smtariquzzaman@yahoo.com
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল, 
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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, থানা স টার ািনং-১, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) আসা ামান, িসিনয়র ানার, বিরশাল আ িলক অিফস
৫) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র
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মাঃ মা ার আলম 
শাসিনক কমকতা
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