
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
হায়ন ও গণ ত ম ণালয় 
নগর উ য়ন অিধদ র 

আরবান ািনং 
www.udd.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.২৪৮ তািরখ: 
২৭ িডেস র ২০১৮

১৩ পৗষ ১৪২৫

িবষয:় র াজশাহ ীর াজশাহ ী  মে াপিলটনমে াপিলটন   িলেশরিলেশর   মিতহ ারমিতহ ার   থ ানাথ ানা   ভবনভবন   ায়ীভােবায়ীভােব   িনমােণরিনমােণর   লেলে   মেহরচ ীমেহরচ ী
মৗজ ায়মৗজ ায়   ১.০০১.০০   একরএকর   িমিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   অনাপিঅনাপি   সেসে

: রাজশাহী মে াপিলটন িলশ হড কায়াটাস এর ারকঃ আর এম িপ/ ই এ  িড/ ১০-জ/জিম/০৯-৯৮/৩৯১
তািরখঃ ২৭-১০-২০১৮

উপ  িবষয় ও ে র  ি েত  আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, রাজশাহী মে াপিলটন িলেশর মিতহার থানা ভবন ায়ী ভােব
িনমােণর লে  মেহরচ ী মৗজায় ১.০০ একর  িম অিধ হেণর অনাপি পে র জ  আেবদন কেরেছন। 

ািবত িমর তফিসল
মৗজাঃ মেহরচ ী, জ. এল. নং- ১৩৭, থানা- মিতহার, জলাঃ রাজশাহী  

. নং দাগ নং
আর এস

দােগ মাট জিমর পিরমান (একর)

১ ৪২৬০ ০.১৪৩৬
২ ৪২৮১  ০.০২১৩ 
৩ ৪২৮২ ০.৩৫০০
৪ ৪২৮৩ ০.০১৫১
৫ ৪৩৯৪ ০.৩০০০
৬ ৪৩৯৫ ০.১৭০০
সবেমাট= ১.০০

রাজশাহী উ য়ন ক পে র রাজশাহী মে াপিলটন ডেভলেম  ান পযােলাচনা কের দখা যায় য, ািবত জিম র ািবত
িম বহার Mixed Use িহেসেব িচি ত রেয়েছ। ইিতমে , রাজশাহী উ য়ন ক প  এ িবষেয় অনাপি প  দান কেরেছ

(কিপ সং )।  এ ি েত, অিধ হেনর জ  ািবত ান সরজিমেন পিরদশন িতেবদন ও রাজশাহী উ য়ন ক পে র
িব মান মা ার ান (RMDP, 2004) িবেবচনা কের িন িলিখত শেত িনেদশ েম অনাপি  দান করা হেলাঃ

১. RMDP ত উে িখত ািবত রা া স সারেণর ান সংর ণ করেত হেব।

সং ি ঃ
১। রাজশাহী আ িলক অিফেসর িতেবদন
২।  RMDP ত সংি  অংেশর িব মান এবং ািবত িম বহার সহ াপ
৩। গল ােপ ািবত িম িচি ত াপ
৪। রাজশাহী উ য়ন ক প  এর অনাপি প

১
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মাঃ সাইফউ ীন শাহীন, উপ- িলশ কিমশনার (এে ট, 
সা াই এ  এম ), িলশ কিমশনার, রাজশাহী 
মে াপিলটন িলশ, রাজশাহী

মাক দ হােসম
িসিনয়র ানার
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৩) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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মাহিসনাত নাসিরন 
ানার
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