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িবষয:় ঢ াকাঢ াকা   াসাস   রর◌ ্যা িপড◌্যা িপড   ানিজটানিজট   ডেভলপেমডেভলপেম   েজেজ  ( ( িডএমআর িডিপিডএমআর িডিপ ) ) এরএর   উ রাউ রা   নথনথ
শেনরশেনর  Entry/ Exit  Entry/ Exit লােকশেনরলােকশেনর   িমিম   অিধ হ েনরঅিধ হ েনর   অনাপিঅনাপি   দানদান   সেসে ।।

: ১. তাহার দ েরর ারক নং- িডএমআর িডিপ/ শাঃ/ া  এ ইিজশন/৩১০/২০১৬-১০৬৮; তািরখঃ
১৯/১২/২০১৭ ি ঃ
২. অ  দ েরর ারক নং- ২৫.৪৫.০০০০.০০০.১২.০৫.০৪.১৫-৬৭৪; তািরখঃ ২৮/০৩/২০১৭ ি ঃ
৩. তাহার দ েরর ারক নং- িডএমআর িডিপ/ শাঃ/ া  এ ইিজশন/৩১০/২০১৬-১৭০; তািরখঃ
১৯/০৩/২০১৭ ি ঃ

উপেরা  িবষয় ও ে র ি েত আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, ঢাকা াস র◌্যািপড ানিজট
ডেভলপেম  েজ  (িডএমআর িডিপ) এর উ রা নথ শেনর Entry/ Exit লােকশেনর িদয়াবাড়ী
মৗজার জএল নং-১০, খিতয়ান নং-১/১, ১৭, ২৭৮, ৭৫৩, ৭৭৮, ১১০৬, ১১০৭, ১১১১, ১২৬৭, ১২৭৯,
১৩৯৩, ১৪৭৪, ১৫৪১, ২২২৩, ২২২৪, ২২২৫, ২২২৬, দাগ নং-২০৩৮, ২০৩৯, ২০৪০, ২০৪৬, ২০৫০,
২০৫৬, ২০৭১, ২০৭২ যার সম  আর.এস. খিতয়ান নং-১৩২, ৮৮, ১৭৩  এর আর.এস, দাগ নং-৯৮২,
৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫ এ মাট ৩২.১২৪ (.৩২১ একর) শতাংশ িম অিধ হেনর জ  অ েরাধ করা
হয়। RAJUK এর Detailed Area Plan (DAP) পযােলাচনায় (Location 1, G-
15) দখা যায় জায়গা র ািবত িম বহার Urban Residential Zone িহেসেব িচি ত
আেছ। Urban Residential Zone এ Landuse Permitted িহেসেব
Communication Service Facilities এর কথা বলা আেছ। যেহ  ঢাকা াস র◌্যািপড
ানিজট ডেভলপেম  েজ  এক  ফা  াক  ক  এবং ািবত জিম  মে া রেলর িসিড়, িল

ও এসেকেলটর এর জায়গার জ  বহার করা হেব যা Communication Service
Facilities এর অ । এমতাব ায় জন ােথ অিধ হেণ অ  দ েরর আপি  নাই। 
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অিতির  সিচব (অবঃ), ক  পিরচালক
ঢাকা াস র◌্যািপড ানিজট ডেভলপেম  েজ , বাসী ক ান ভবন, 
লেভল-১৪, ৭১-৭২, রাতন এ ািলফ া  রাড, ই াটন গােডন, 

ঢাকা-১০০০।

জনাব শাহীন আহে দ
িসিনয়র ানার
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
২) সিচব, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৩) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
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 করার 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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ফৗিজয়া শারিমন িতিথ 
ানার
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