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িবষয়: নৗনৗ  পিুলশপিুলশ  ইউিনটইউিনট  ঢাকাঢাকা  অ েলরঅ েলর  িনয় ণাধীনিনয় ণাধীন  “  ব াবলীব াবলী  নৗনৗ  পিুলশপিুলশ  ফাঁিড়ফাঁিড়”  ফতু াফতু া, , নারায়ণগনারায়ণগ
এরএর  অিফসঅিফস  ভবনসহভবনসহ  ফােসরফােসর  ব ারাকব ারাক  ওও  আ ষি কআ ষি ক  াপনাাপনা  িনমােনরিনমােনর  জজ   অনাপিঅনাপি   দানদান  সেসে

সূ : নৗ পিুলশ এর ারকঃ নৗ পিুলশ/ এে ট-২০১৮/৫২২৫ তািরখঃ ২৬/০৭/১৮
উপযু  িবষয় ও ে র  ি েত  আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, নৗ পুিলশ ইউিনট ঢাকা অ েলর িনয় ণাধীন
“ব াবলী নৗ পুিলশ ফঁািড়” ফতু া, নারায়ণগ   এর অিফস ভবনসহ ফােসর ব ারাক ও আ ষি ক াপনা
িনমােনর জ  ০.৩৩ একর ভূিম অিধ হেনর লে   অনাপি পে র জ  আেবদন কেরেছন।

ািবত ভুিমর তফিসল
মৗজাঃ চর ব াবলী, জ.এল.নং-৩২, আর এস দাগনং-৭৪৪৬  (আংিশক),  উপেজলা-ফতু া, জলাঃ নারায়ণগ
. নং দাগ নং খিতয়ান নং ণী দাগ ভু  

মাট জিমর 
পিরমান (একর)

ািবত জিমর 
পিরমান (একর)আর এস আর এস নাল 
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এ ি েত, সরজিমেন পিরদশণ িতেবদেন দখা যায়, ািবত ােন পাউ িট ও িব টু তরীর কারখানা,
কেয়কিট দাকান, ন এবং ািবত ােনর ায় ৪৫০ িফট দূের ফরী ঘাট রেয়েছ। এছাড়া, রাজউক  নীত
Detailed Area Plan পযােলাচনায় দখা যায় য, উ  ানিট DAP এর Group-B এর K-04 ম ােপর
অ গত। উ  এলাকার ভূিম ব বহার Detailed Area Plan (DAP) এ Rural Settlement Zone এ Land
Use Conditionally Permitted িহেসেব Firing Range িহেসেব িচি ত রেয়েছ। 
এমতাব ায়,  ািবত সাইট রাজউক নীত Detailed Area Plan পযােলাচনা এবং সেরজিমেন পিরদশন

িতেবদন সােপে  িনেদিশত হেয় জন ােথ  ভূিম অিধ হেনর  অনাপি প   দান করা হল । তেব শত থােক
য, 

১। পা বতী আবািসক এলাকার বিশ  অ ু  রাখার জ  থানার চারপােশ উচঁ ু াচীর িনমাণ কমপে  ০৩ িমটার
এবং আবািসক এলাকার সােথ পুিলশ ব ারােকর াপনার দূর  কমপে  ২০/২৫ft রাখেত হেব, যােত আবািসক
এলাকার জ  অিতির  শ  বা অ  কান সম া তরী না কের এবং পুিলশ ব ারােক িবেশষ কান কায ম

হণ করা হেল, তা পূেবই জনসাধারণেক অবিহত করেত হেব।
২। পুিলশ ব ারােকর চারপােশর জায়গা ােলােত গাছ লাগােনা যেত পাের, যা পুিলশ ব ারােকর িভ তা র ােথ
সহায়ক হয়।
৩।  ািবত ােনর ায় ৪৫০ িফট দূের ফরী ঘাট রেয়েছ, স ি েত ািবত জিমর আেশপােশর Water
Retention Area কান প পিরবতন করা যােব না, যন পািন বাহ বাধা  না হয়।

সংযিু ঃ
১। সেরজিমেন পিরদশন িতেবদন
২। রাজউক নীত Detailed Area Plan পযােলাচনা িতেবদন

১



৩। গেল ািবত ভূিম িচি ত ম াপ
৪। রাজউক এর অনাপি প
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শখ মাহা াদ মা ফ হাসান , িড আই িজ, নৗ 
পুিলশ, ৩৩৪/১০, আহাে দনগর, পাইকপারা, 
িমরপুর-০১, বাংলােদশ পুিলশ, ঢাকা

কাজী মাঃ ফজললু হক
িসিনয়র ানার
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, নগর উ য়ন অিধদ র
২) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৩) ানার, িরিজওনাল ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৪) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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মাহিসনাত নাসিরন 
ানার
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