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িবষয:় চীনচীন   সরকােররসরকােরর   স ােথসােথ   স া িদতস ািদত  G to G  G to G সমেঝাতাসমেঝাতা   ারেকরারেকর   আওতায়আওতায়  ইঁঘরইঁঘর
মৗজ ায়মৗজ ায়   স াইনসাইন   ব াডবাড   এলাকায়এলাকায়   একএক   ১৩২১৩২ //৩৩৩৩//১১১১   কিভকিভ  িব ৎিব ৎ  উপেকউপেক   িনমােনরিনমােনর

জজ   কমকম-- বিশবিশ   ০.৫৮০.৫৮   একরএকর   জ িমজিম   অিধ হ েনরঅিধ হ েনর   লেলে   অনাপিঅনাপি   দানদান   সেসে ।।
: তাহার দ েরর ারক নং-৮৭.৪০২.৪৩২.০১.০৩.০১৩.২০০৬.৫১৮; তািরখঃ ১৯/১১/২০১৭ ি .।

উপ  িবষয় ও ে র পি েত জানােনা যাে  য, চীন সরকােরর সােথ স ািদত G to G সমেঝাতা ারেকর
আওতায় ইঁঘর মৗজায় সাইন বাড এলাকায় এক  ১৩২/৩৩/১১ কিভ িব ৎ উপেক  িনমােনর জ  কম- বিশ
০.৫৮ একর জিম অিধ হেনর লে  অনাপি  প  দােনর আেবদন কেরন। ািবত িম রাজউেকর
Detailed Area Plan এর অ । DAP এর Group-B, Sheet No. L-08 যাচাই কের
দখা যায় য, ািবত জায়গা র িম বহার Mixed use zone (Residential –

commercial) িহেসেব িচি ত রেয়েছ (সং ি - ািবত জিমর নকশা) এবং DAP িরেপাট Land
use conditionally permitted িহেসেব Energy Installation এর উে খ রেয়েছ। এ

ে  িরেপােট বিণত আেছ য, “May be permitted or disallowed in this zone
after review and approved by the Authority/ Committee” তাছাড়া ািবত
জায়গায় সেরজিমেন পিরদশেন দখা যায় য, ািবত জিমেত মসিজদ, মি র, িগজা, কবর ান, ল, কেলজ,
মা াসা ও কান সামািজক িত ান নাই।
এমতাব ায় ািবত জিমর আর এস দাগ িচ অ যায়ী ১৫ দােগ ০.২৩ একর, ১৬ দােগ ০.২৭ একর, ১৭ দােগ
০.০৮ একর সবেমাট ০.৫৮ একর িম যথাযথ ক পে র মা েম িম বহােরর িন পিরবতন এবং রাজউক
ক ক দ  শত অ সরন সােপে  সরকারী েয়াজন ও জন ােথ িনেদশ েম অ  দ েরর অনাপি  প  দান করা
হেলা।

উে  য, এই অনাপি  প  ত াশী সং া ক ক ািবত জিম অিধ হেণর জ  নগর উ য়ন অিধদ েরর
অনাপি  তীত অ  কােনা মািলকানা বা শত িনধারন কের না। বিণত জায়গায় কান উে দ বা আইনগত
জ লতার উ ব হেল তা ত াশী সং া বহন করেব।

সং ি ঃ বণনামেত।
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কা ািন সে টাির
কা ানী সে টািরেয়ট

ঢাকা পাওয়ার িডি িবউশন কা ািন িলিমেটড (িডিপিডিস)

উদয় শংকর দাস
িসিনয়র ানার
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
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, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট আপেলাড করার
অ েরাধ সহ)।
৪) িসিনয়র ানার, থানা স ার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, থানা স ার ািনং-২, নগর উ য়ন অিধদ র
৬) শাসিনক কমকতা, শাসন শাখা, নগর উ য়ন অিধদ র
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মা. তানভীর হাসান রজাউল 
ানার
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