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িবষয:় গাইবা াগাইবা া   জলারজলার   রগরগ   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   ০৫নং০৫নং  দহবদহব   ইউ িনয়নইউিনয়ন   পিরষেদরপিরষেদর   মা িলকানাধ ীনমািলকানাধ ীন   ৯০৯০
শতাংশশতাংশ   জ িমরজিমর   মেমে   হ েতহেত   ২০২০  ( ( িবশিবশ) ) শতাংশশতাংশ   জ িমেতজিমেত   ব াংলােদশবাংলােদশ   আওয়ামীলীগআওয়ামীলীগ ,  ,  রগরগ
উপেজলাউপেজলা   শাখ াশাখ া   অিফসঅিফস   াপনাপন   এবংএবং  ৭০৭০  ( ( স রস র ) ) শতাংশশতাংশ   জ িমেতজিমেত   ইউ িনয়নইউিনয়ন   পিরষেদরপিরষেদর   নােমনােম   মােকটমােকট
িনমাণিনমাণ   সংেগসংেগ।।

: জলা শাসেকর কাযালয়, গাইবা া এর ারক নং-৮৭৮, তািরখ: ১৭/১১/২০২১।

          উপ  িবষয় ও  ারেকর ি েত, গাইবা া জলার রগ  উপেজলাধীন ০৫নং দহব
ইউিনয়ন পিরষেদর মািলকানাধীন ৯০ শতাংশ জিমর মে  হেত ২০ (িবশ) শতাংশ জিমেত বাংলােদশ
আওয়ামীলীগ, রগ  উপেজলা শাখা অিফস াপন এবং ৭০ (স র) শতাংশ জিমেত ইউিনয়ন পিরষেদর
নােম মােকট িনমাণ সং া  িবষেয় িনে া  ত ািদ রণ বক িব ািরত িতেবদন মতামতসহ রেণর
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

(১) ইউিনয়ন পিরষেদর মািলকানা ও দখেলর সপে  উপ  মাণক; 

(২) জিম সং েহর উে  িক িছল, জিম অ ব ত থাকার কারণ এবং বতমােন উ  জিম িক কােজ
ব ত হে  স িবষেয় উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক সেরজিমন পিরদশন িতেবদন;

(৩) মা ার ান অ যায়ী উ  জিম বহােরর িডজাইন ও ান;

(৪) মােকট িনমাণ কে  িবিনেয়ােগর উৎস;

(৫) দীঘেময়াদী লীজ দান এবং মােকট িনমাণ তীত জিমর িবক  বহার উপেযািগতা রেয়েছ িকনা স
িবষেয় উপপিরচালক, ানীয় সরকার ক ক সেরজিমন পিরদশন বক মতামত।
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জলা শাসেকর কাযালয়, গাইবা া ইেমইল: lgup1@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০১৭.৯৯.০০৩.২০১৯-১৮/১(৫) তািরখ: ২৫ পৗষ ১৪২৮
০৯ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৩) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ
৪) ি গত কমকতা, ইউিনয়ন পিরষদ অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৫) জনাব গালাম কিবর ল, চয়ার ান, ০৫নং দহব  ইউিনয়ন পিরষদ, রগ , গাইবা া।

৯-১-২০২২
মাহা দ আিজ ল ইসলাম 

উপসিচব

২


