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হায়ন ও গণ ত ম ণালয় 
নগর উ য়ন অিধদ র 

রাজশাহী আ িলক অিফস, রাজশাহী 
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ারক ন র: ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০৭.১৮.৩৯ তািরখ: 
১৬ জা য়াির ২০২২

২ মাঘ ১৪২৮

িবষয:় র াজশাহ ীর াজশাহ ী  মে াপিলটনমে াপিলটন   িলেশরিলেশর   মিতহ ারমিতহ ার   থ ানাথ ানা   ভবনভবন   িনমােণরিনমােণর   জজ   মিতহ ারমিতহ ার   থ ানাধ ীনথ ানাধ ীন   মেহরচ ীমেহরচ ী
মৗজ ারমৗজ ার   ১.০০১.০০  ( ( একএক) ) একরএকর   জ িমজিম   অিধগহ ণঅিধগহ ণ   সং াসং া   অনাপিঅনাপি   সেসে ।।

: ১। আরএমিপর ারক নং-আরএমিপ/ইএ িড/জিম/১০-জ/০৯-৯৮/৫৭৩, তািরখঃ ২৯/০৮/২০২১
২। নগর উ য়ন অিধদ েরর ারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.৫৯, তািরখঃ ১২/০৯/২০২১
৩। নগর উ য়ন অিধদ র, রাজশাহীর ারক নং-২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০৭.১৮.২৯৭, তািরখঃ ৩০/০৯/২০২১
৪। নগর উ য়ন অিধদ েরর ারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩৩.০০৬.১৭.৮২, তািরখঃ ২১/১১/২০২১

            যথাযথ স ান দশন বক উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, সেরজিমেন পিরদশেন দখা যায় য ১নং  পে
বিণত সাইট র িসংহভাগ এক  বড় জলাশেয়র অ । এছাড়াও Google Earth এ িব মান Image'র ২০০৮ হেত
২০২১ সাল পয  সময়া িমক (Chronological) িবে ষেণও ািবত সাইেটর িসংহভাগ জলাশেয়র অ  বেল

তীয়মান হেয়েছ। এমতাব ায়, জিম অিধ হেণর ে  ািবত সাইেটর উপ তা িবষেয় মতামত দােনর জ  িনেদশ েম
সিবনেয় অ েরাধ করা হেলা।

            সং ি ঃসং ি ঃ  
            ১। ািবত সাইট সরজিমেন পিরদশেনর ি র িচ , এবং
            ২। Google Earth এ িব মান Image'র সময়া িমক (Chronological) িবে ষণ

১৬-১-২০২২

উপ িলশ কিমশনার (এে ট এ  ডেভলপেম )
রাজশাহী মে াপিলটন িলশ, রাজশাহী

মাঃ ফখ ল ইসলাম
িসিনয়র ানার (অিতির  দািয় )

ফান: ০২৮৮৮৬২৫২৬
ইেমইল: spr@udd.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০৭.১৮.৩৯/১(৪) তািরখ: ২ মাঘ ১৪২৮
১৬ জা য়াির ২০২২

সদয় অবিগিতর জ  অ িলিপ রণ করা হেলাঃ 
১) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র( ভৗত পিরক ণা), নগর উ য়ন অিধদ র
২) িসিনয়র ানার, আরবান ািনং, নগর উ য়ন অিধদ র
৩) াট িলিপকার(িপএ), পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৪) অিফস কিপ

১৬-১-২০২২
মাঃ ফখ ল ইসলাম 
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