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১৯ ফা ন ১৪২৬

িবষয:় ‘‘‘‘ িতিত   জলাজলা   ওও  উপেজলায়উপেজলায়  একএক   কেরকের   ৫৬ ০৫৬ ০   মেডলমেডল  মসিজদমসিজদ  ওও  ইসলািমকইসলািমক  স াং িতকসাং িতক  কক   াপনাপন
(( ১ম১ম   সংেশািধতসংেশািধত )’’ )’’ শীষকশীষক  কে রকে র   আওতায়আওতায়  র াজশাহ ীর াজশাহ ী  হ েতমহেতম  াা   বড়বড়  মসিজেদরমসিজেদর   উ রউ র - - পি মপি ম   কােণকােণ

িি   মা িলকানাধ ীনমািলকানাধ ীন   ০.০৪০১০.০৪০১   একরএকর   জ িমজিম   অিধ হ েণরঅিধ হ েণর   অনাপিঅনাপি   িবেবচনািবেবচনা   ি য়াকরেনরি য়াকরেনর   লেলে
পিরদশনপিরদশন   িতেবদনিতেবদন   সেসে ।।

: নগর উ য়ন অিধদ েরর ারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.১৯ তািরখ: ২৪ ফ যা়ির ২০২০

                  যথাযথ স ান দশন বক উপ  িবষয় ও ে র ি েত আপনার সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য,
‘‘ িত  জলা ও উপেজলায় এক  কের ৫৬০  মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সাং িতক ক  াপন (১ম সংেশািধত)’’ শীষক

কে র আওতায় রাজশাহী হেতম া বড় মসিজেদর উ র-পি ম কােণ ি  মািলকানাধীন ০.০৪০১ একর জিম অিধ হেণর
অনাপি  িবেবচনা ি য়াকরেনর লে  সংি  সাইট পিরদশন িতেবদন সদয় অবগিত ও পরবত  কাযােথ এতদসে
সিবনেয় রণ করা হেলা।

                        সং িসং ি   
                        ১। সরজিমেন সাইট পিরদশন িতেবদন-০১ (এক) া
                        ২। ািবত সাইট সংি  RS ােপর অংশ িবেশষ
                        ৩। RMDP(2004-2024) এর ািবত সাইট সংি  অংেশর 
                        িব মানিব মান  এবং া িবতািবত  িম বহার াপ এবং
                        ৪। ািবত সাইট িচি ত গল াপ
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িসিনয়র ানার
আরবান ািনং
নগর উ য়ন অিধদ র

মাঃ ফখ ল ইসলাম
ানার

ফান: ০৭২১-৭৬০৪১৭
ইেমইল: pr1@udd.gov.bd
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০৩ মাচ ২০২০

িবতরণঃ 
১) ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
২) াট িলিপকার(িপএ), পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৩) অিফস কিপ
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মাঃ ছাি র হাসাইন 
কি উটার া িরক
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