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তািরখ: 
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২৮ অ হায়ণ ১৪২৫

িবষয়: বাংলােদশবাংলােদশ  ইউিনভািসিটইউিনভািসিট  অবঅব  েফশনালসেফশনালস ( (িবইউিপিবইউিপ) ) এরএর  উ য়নউ য়ন ( (১ম১ম  পযায়পযায়))
শীষকশীষক  কে রকে র  আওতায়আওতায়  িবইউিপিবইউিপ’রর  মা ারমা ার  ানান  অ যায়ীঅ যায়ী  পযায় েমপযায় েম
বা বায়েনরবা বায়েনর  জজ   িবিভিবিভ   অবকাঠােমাঅবকাঠােমা  িনমােনরিনমােনর  লেলে   ২০২০ ( (িবশিবশ) ) একরএকর  জিমজিম
অিধ হেনরঅিধ হেনর  অনাপিঅনাপি   পপ   রণরণ  সেসে ।।

সূ : ারক নং◌ঃ িবইউিপ/িসইও/ ক /ভিূম অিধ হণ; তািরখঃ ১০ িডেস র,
২০১৮

উপেরা  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে
য, বাংলােদশ ইউিনভািসিট অব েফশনালস (িবইউিপ) এর উ য়ন (১ম

পযায়) শীষক কে র আওতায় িবইউিপ’র মা ার ান অ যায়ী
পযায় েম বা বায়েনর জ  িবিভ  অবকাঠােমা িনমােনর লে  ২০ (িবশ)
একর জিম অিধ হেনর অনাপি  দােনর জ  অ  দ রেক অ েরাধ করা
হয়। চািহতব  জিমর ছাড়প  দােনর জ  দািখলকতৃ তথ  ও নকশা অস নূ
থাকায় ািবত জিম অিধ হেণর ছাড়প  দান করার িবধােথ িন িলিখত
নকশা ও তথ ািদসহ েয়াজনীয় কাগজপ  অ  দ ের জ রী রেণর জ
অ েরাধ করা হেলা। 

১. সংি  ম নালয় কতকৃ আর.এস দাগসচূী উে খসহ ভূিম অিধ হেণর
শাসিনক অ েমাদন। 

২. ািনং কিমশন া ডাড অ যায়ী সংি  সং া অথবা াপত  অিধদ র
কতকৃ জিমর াপ তার ত য়ন প । 
৩. সংি  কতপৃ  কতকৃ ত য়নকতৃ চািহতব  িতিট দােগ  জিমরজিমর  পিরমানপিরমান
উে খপবূকউে খপবূক  আর.আর.  এস.এস.  দাগদাগ  সূচীসূচী।  
৪. আর. এস. মৗজা ম ােপর উপর িচি তপূবক সংি  কতপৃ  কতকৃ
অ েমািদত ািবত জিমর দাগসচূীসহ সাইটসাইট  ানান। 
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মাঃ খায় ল কািদর, কেনল
পিরচালক, পিরক না, উ য়ন ও পূত, অিফস অব িদ 
চীফ ইি িনয়ার, বাংলােদশ ইউিনভািসিট অব 

েফশনাল  (িবইউিপ), িমরপুর সনািনবাস, 
ঢাকা-১২১৬।

জনাব শাহীন আহে দ
িসিনয়র ানার

ারক ন র:
২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.২৪০/১(৬)

তািরখ: ২৮ অ হায়ণ ১৪২৫
১২ িডেস র ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন
অিধদ র
৩) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), উপ-পিরচালক এর দ র(গেবষণা ও সম য়),
নগর উ য়ন অিধদ র
৪) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প িট ওেয়বসাইেট
আপেলাড করার অ েরাধসহ)
৫) িসিনয়র ানার, টাউন ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৬) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র

১৩-১২-২০১৮

ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 
ানার

২


