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২৫ ভা  ১৪২৫

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   উ ুউ ু   িব িব ালেয়রিব িব ালেয়র   নরিসংদীনরিসংদী  উপউপ--আ িলকআ িলক  কক   াপেনরাপেনর   জজ
নরিসংদীনরিসংদী  জলাধ ীনজলাধ ীন   সদরসদর   উপেজলারউপেজলার   ৩২৩২   নংনং  িবলাসদীিবলাসদী  মৗজ ায়মৗজ ায়   ০.৪২৮৪০.৪২৮৪  একরএকর
((কমকম// বশীবশী) ) জ িমজিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   িনিমেিনিমে   অনাপি পঅনাপি প   দানদান   সেসে ।।

: ারক নং-বাউিব/পওউ/নরিসংদী/৫০৮/২০১৭/৮৮৪৭; তািরখঃ ১০/০৬/২০১৮ ি ঃ

উপেরা  িবষয় ও ে র পিরে ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, বাংলােদশ উ ু
িব িব ালেয়র নরিসংদী উপ-আ িলক ক  াপেনর জ  নরিসংদী জলাধীন সদর উপেজলার
৩২ নং িবলাসদী মৗজায় িন িলিখত তফিশল  ০.৪২৮৪ একর (কম/ বশী) জিম অিধ হেণর
িনিমে  অনাপি প  দােনর জ  অ েরাধ করা হয়।

জলা উপেজলা মৗজা আর এস
খিতয়ান

আর এস
দাগ নং

ণী চািহত  জিমর
পিরমান

নরিসংদ
◌ী

নরিসংদী
সদর

৩২ নং
িবলাসদী

৯৬ ৩৬৬ নাল ০.২৩৮৪ একর
৯৬ ৩৬৩ নাল ০.০৫০০ একর
৯০ ৩৬৪ নাল ০.১৪০০ একর

উ  আেবদেনর আেলােক সেরজিমেন পিরদশেন জিম  নী  জিম িহেসেব দখা যায় যা রল
লাইেনর পা বত  এবং রেলর ািবত চার লন িবিশ  রা া সংল । পিরদশনকােল উ  ােন
৪/৫ ট গভীরতার পািন দখা যায় িক  জিমর নী িহেসেব নাল জিম বলা আেছ। এমতাব ায়
চািহত  িম  যেহ  বাংলােদশ উ ু  িব িব ালেয়র একােডিমক ও শাসিনক কাযািদর
জ  ব ত হেব এবং ছা -ছা ী সমাগম হেব সেহ  াপনার িভতর গাড়ী পািকং এর ব া
রাখা েয়াজন। এছাড়া উ  িম র সামেন ািবত চার লন িবিশ  রা া হেব িবেবচনায় স ুখ
ভােগ রা া, বাস- ব এর জ  কমপে  ১০ (দশ) িফট জায়গা ছেড় াপনা  িভতরিদেক িনমান,
ভবেনর নীচ তলা েত গাড়ী পািকং এর জ   সংর ন এবং িপছেনর িদেক জলা িম থাকায়

ািবত জিমর য কান সীমানা বরাবর সীমানার িভতেরর িদক হেত জিমর িপছেনর িদেকর
িন া েল জল িন াশেনর েয়াজনীয় ব া হণ এ প শত সােপে  উপেরা  তফিসেল বিণত
জিম অিধ হেণ অ  দ েরর কান আপি  নাই। 

সং ি ঃ
১. মন িতেবদন।

১



২. িরিজওনাল াপ। 

৯-৯-২০ ১৮

মাঃ আিত র রহমান, পিরচালক
পিরক না ও উ য়ন িবভাগ, বাংলােদশ উ ু  িব িব ালয়, 
গাজী র-১৭০৫, বাংলােদশ।

জনাব শাহীন আহে দ
িসিনয়র ানার

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.১৫৩/১(৮) তািরখ: ২৫ ভা  ১৪২৫
০৯ সে র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদী
৩) িলশ পার, নরিসংদী।
৪) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
৫) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), উপ-পিরচালক এর দ র(গেবষণা ও সম য়), নগর উ য়ন অিধদ র
৬) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প  ওেয়বসাইেট আপেলাড করা অ েরাধসহ)
৭) িসিনয়র ানার, টাউন ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৮) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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মা. তানভীর হাসান রজাউল 
ানার
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