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“ িলশ িবভােগর ১০১
জ রাজ ীণ থ ানা ভবন টাইপ
ােন িনমাণ ” শীষ ক
কে র আওতায় িডএমিপ ’ র আদাবর থ ানার িনজ ভবন িনমােণর লে
০.৪৬ ১২ একর জ িম িলশ িবভােগর অ েল অিধ হ েনর জ অনাপি / ছাড়প
দান সে ।
১. ারক নং-৭-২০১৫ (ইএ িড)/ ৫৫৩; তািরখঃ ২৫/০৪/২০১৮ ি ঃ
২. ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.৭৫; তািরখঃ ১৭ এি ল, ২০১৮
৩. ারক নং-৭-২০১৫ (ইএ িড)/ ৪২৬; তািরখঃ ০৪/০৪/২০১৮ ি ঃ

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.১০৩
িবষয়:

:

উপেরা িবষয় ও ে র পিরে ি েত আিদ হেয় জানােনা যাে “ িলশ িবভােগর ১০১
জরাজীণ থানা ভবন টাইপ ােন িনমাণ” শীষক কে র আওতায় ঢাকা জলার আদাবর থানার
অ গত রামচ র মৗজায় িডএমিপ’র আদাবর থানার িনজ ভবন িনমােণর লে িন িলিখত
তফিশল
০.৪৬১২ একর জিম িলশ িবভােগর অ েল অনাপি প দােনর জ অ েরাধ
করা হয়।
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উ আেবদেনর আেলােক সেরজিমন পিরদশেন উ
ােন ৫
নেশড সিমপাকা বািড় ও
এক ছাট িদ দাকান পাওয়া যায়। এমতাব ায় রাজউক নীত Detailed Area Plan
(DAP) পযােলাচনায় দখা যায় য, উ জিম Urban Residential Zone এর
অ
। ড ােপ Urban Residential Zone এ Landuse Conditionally
Permitted িহেসেব Police Station এর কথা বলা আেছ। এমতাব ায় পা বত
আবািসক এলাকার বিশ অ
রাখার জ থানার চারপােশ উ ঁ াচীর িনমাণ এবং
Regional Context িবেবচনায় ভিব েত সদরঘাট-গাবতলী বিড় াধ/সড়ক স সারেনর
স াবনা থাকায় সদরঘাট-গাবতলী বিড় াধ/সড়ক এর এে াচ রাড এর িদেক পযা পিরমােন
১

(কমপে ১০ িফট) জায়গা খািল রেখ এবং বািক িতনপােশ ভিব ৎ “U-loop” ধরেনর
রা ার জ পযা পিরমােন (কমপে ৫ িফট) জায়গা খািল রেখ াপনা িভতেরর িদেক িনমাণ
করার শতসােপে উ
িম অিধ হেণর অ দ েরর আপি নাই।
সং ি ঃ
১. মন িতেবদন, ত ত াপ ও চািহত িমর তফিশল।
২. ড াপ পযােলাচনা িতেবদন।
৩. Regional Context এর ািবত িমর াপ
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হা দ তৗিহ ল ইসলাম, উপ- িলশ কিমশনার (ইএ িড)
ঢাকা মে াপিলটন িলশ হডেকায়াটাস, ৩৬ নং শহীদ ক াে ন
মন র আলী সরণী, রমনা, ঢাকা-১০০০।

ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৩.১৭.১০৩/১(৭)

জনাব শাহীন আহে দ
িসিনয়র ানার

তািরখ: ২৪ জ ১৪২৫
০৭ ন 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) অিতির িডআইিজ (এে ট), বাংলােদশ িলশ, িলশ হডেকায়াট াস , ঢাকা।
৫) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র (প ওেয়বসাইেট আপেলাড করা অ েরাধসহ)
৬) িসিনয়র ানার, টাউন ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৭) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
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ফৗিজয়া শারিমন িতিথ
ানার
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