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িবষয়: িব ৎিব ৎ  িবতরণিবতরণ  ব ব াব ব া  উ য়নউ য়ন  কে রকে র  আওতায়আওতায়  রাজশাহীররাজশাহীর  মেহরচ ডীমেহরচ ডী  ৩৩৩৩//১১১১
কিভকিভ  উপেকউপেক   িনমাণকেিনমাণকে   ভিূমভিূম  অিধ হেণরঅিধ হেণর  অনাপিঅনাপি   সেসে ।।

সূ : ারক নং-িনঃ েকৗঃ/িবিবব উ /সাধা-১.০১/২০১৭/২২৬ তািরখঃ ১২/০৭/২০১৭
উপযু  িবষয় ও সূে র ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, বাংলােদশ িবদু � উ য়ন বাড এর
আওতায় ‘‘িবদু � িবতরণ ব ব া উ য়ন ক ’’ রাজশাহী জান, িবউেবা কতৃক ািবত মেহরচ ী
৩৩/১১ কিভ উপেক  িনমানকে  ভূিম অিধ হেনর লে  নগর উ য়ন অিধদ েরর ছাড়পে র জন
আেবদন করা হেয়েছ।
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এ ি েত অিধ হেনর জন  ািবত ান সরজিমেন পিরদশণ ও রাজশাহী উ য়ন কতৃপে র
িবদ মান মা ার ান (RMDP, 2004) িবেবচনা কের শহের surface drainege বাধা  না করার
শেত িনেদশ েম অনাপি  দান করা হেলা।

সংযু : ছাড়পে র নকশা  ১ পাতা 
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জনাব মাক দ হােসম
িসিনয়র ানার
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িনবাহী েকৗশলী (রাজশাহী িবভাগ), িব ৎ িবতরণ
উ য়ন ক , রাজশাহী জান, িবউেবা, রাজশাহী
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল, 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক ( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
৩) িসিনয়র ানার, নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহী আ িলক অিফস, সপরুা , রাজশাহী
৪) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৫) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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মাহিসনাত নাসিরন 
ানার
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