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অধিগ্রহণ-১ অধিশাখা 

ভূধি িন্ত্রণালয় 

২০১৭-১৮ অর্ থ বছরে কেন্দ্রীয় ভূধি বোদ্দ েধিটিে সভায় অনুরিাধিত অধিগ্রহরণে তাধলো ধিম্নরূপ- 

তাধেখঃ২২/১১/২০১৮  

ক্রধিে িং প্রেরেে িাি অনুরিািরিে 

তাধেখ  

ভূধিে পধেিাণ 

১ ঢাো-খুলিা িহাসড়রেে যাত্রাবাড়ী ইন্টােরসেশি কর্রে িাওয়া 

পয থন্ত যািবাহি চলাচরলে লরযে পৃর্ে কলিসহ ৪ (চাে) কলরি 

উন্নয়ি শীর্ থে প্রেরেে জন্য ঢাো কজলািীি কেিো ও কেোণীগঞ্জ 

উপরজলায় ভূধি অধিগ্রহণ। 

 

২০/০৯/২০১৭ ২৫.৪৩০১ এেে  

 

 

 

 ২ ঢাো ওয়াসা ের্তথে সাভাে উপরজলাে কততুলঝড়া-ভাকুতথা 

এলাোয় ওরয়ল ধিল্ড ধিি থাণ (১ি পব থ) প্রেেটি বাস্তবায়রিে 

লরযে ঢাো কজলাে কেোণীগঞ্জ ও সাভাে উপরজলাে ধবধভন্ন 

কিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ। 

” ০.৩৮৬৪৬২ এেে 

৩ ট্যেধেস্ট পুধলশ ঢাো কজারিে অধিস, অধিসাে ও কিাস থরিে 

আবাসরিে জন্য িন্দীপাড়া কিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ। 

” ০.৯৬ এেে  

৪ “তাোব কপৌেসভাে কপৌে ভবি সম্প্রসােণ ও অধেটধেয়াি” 

ধিি থারণে ধিধিত্ত ভূধি অধিগ্রহণ। 

” ০.৬৫ এেে 

৫ “Jet A-1 pipeline from pitolgonj (Near 

Kanchan Bridge) to Kurmitola Aviation 

Depot including Pumping facilities” 

প্রেরেে অনুকূরল িাোয়ণগঞ্জ কজলাে রূপগঞ্জ উপরজলািীি 

ব্রাহ্মিখালী ও ধপতলগঞ্জ কিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ। 

০৩/০৪/২০১৮ ৬.০৯ এেে 

৬ “ঢাো ইধপরজরেে মূল কজারিে পধিি ধিরে ইধপরজে হরত 

সেোধে খাল হরয় বংশী িিী পয থন্ত স্বাভাধবে পাধিে প্রবাহ বজায় 

োখা” শীর্ থে প্রেরেে জন্য সাভাে উপরজলািীি গিেবাধড় 

কিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ।  

 

 

” ২.৮৫৪৭ এেে 

৭ “বাংলারিশ কোস্ট গাে থ বাধহিীে ঢাো কজারিে কজািাল েিান্ডাে 

িপ্তে স্থাপি” প্রেরেে অনুকূরল িাোয়ণগঞ্জ কজলাে সিে 

উপরজলািীি োশীপুে ও কগাপচে কিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ। 

” ১৫.০০ এেে 

৮ বাংলারিশ পুধলরশে “িােী ব্যাটাধলয়ি পুধলশ লাইন্স” ধিি থারণে 

লরযে ঢাো কজলাে কেিো র্ািািীি োরয়তপাড়া কিৌজায় ভূধি 

অধিগ্রহণ। 

” ১০.১১ এেে 

৯ বাংলারিশ পুধলরশে “কেন্দ্রীয় কিাটেযাি ওয়ােথসপ” ধিি থারণে 

লরযে ঢাো কজলাে কেিো র্ািািীি োরয়তপাড়া কিৌজায় ভূধি 

অধিগ্রহণ। 

” ৯.৩২ এেে 

১০ ধেএিধপ’ে “যাত্রাবাড়ী পুধলশ িাঁধড়ে ধিজস্ব ভবি” ধিি থারণে 

লরযে যাত্রাবাড়ী কিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ। 

” ০.১১৯২ এেে 

১১ বাংলারিশ পুধলরশে “কেধন্দ্রয় লধজধস্টে ধেরপা (LOG এধেয়া)” 

স্থাপরিে লরযে কেিো র্ািািীি োরয়তপাড়া কিৌজায় ভূধি 

অধিগ্রহণ। 

 

 

” ২.৯৯ এেে 

১২ “ধেএিধপ’ে েিিতলী র্ািাে ধিজস্ব ভবি” ধিি থারণে লরযে 

েিিতলী কিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ। 

” ০.৫০ এেে 

১৩ বাংলারিশ পুধলশ, ধসআইধে ঢাো “ধেধভশিাল অধিস ও কিাস থ 

ব্যাোে েিরেক্স” ধিি থারণে লরযে োরয়তপাড়া কিৌজায় ভূধি 

অধিগ্রহণ। 

” ২.৩২ এেে 

১৪ বাংলারিশ কোস্ট গাে থ সিে িপ্তে সারপাট থ ইউধিট এে অবোঠারিা 

স্থাপরিে লরযে ডুিধি ও িস্তুল কিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ। 

 

” ৮.০০ এেে 



2 
 

১৫ “ইন্ডাধিয়াল পুধলশ-৩ চট্টগ্রাি এে পুধলশ লাইি স্থাপি ধিি থাণ” 

শীর্ থে প্রেরেে জন্য উত্তে োট্টলী কিৌজাে  ভূধি অধিগ্রহণ। 

” ১০.০০ এেে 

১৬ “ঢাো ম্যাস ে োধপে াািধজে কেরভলপরিন্ট (ধেএিআেটিধেধপ)” 

শীর্ থে প্রেরেে জন্য উত্তো র্ািািীি ধিয়াবাড়ী কিৌজায় ভূধি 

অধিগ্রহণ। 

 

” ০.৩২১২৪ এেে 

১৭ ঢাো িধযণ ধসটি েরপ থারেশরিে অিীরি “িাতুয়াইল স্যাধিটােী 

ল্যান্ডধিল সম্প্রসােণসহ ভূধি উন্নয়ি” শীর্ থে প্রেরেে জন্য ভূধি 

অধিগ্রহণ। 

০৪/০৬/২০১৮ ৮১.০৯০৯ এেে 

১৮ “িাোয়ণগঞ্জ ধসটি েরপ থারেশরি েঠিি বজথে সংগ্রহ ও অপসােণ 

ব্যবস্থাপিা” প্রেে বাস্তবায়রিে আওতায় স্থায়ী োধপং গ্রাউন্ড 

স্থাপরিে লরযে িাোয়ণগঞ্জ কজলাে সিে উপরজলাে ধসধিেগঞ্জ 

র্ািািীি জালকুধড় কিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ।  

” ২৩.২৯ এেে 

১৯ “বাংলারিরশে ১৩টি িিী বন্দরে ১ি কেধণে আবহাওয়া 

পয থরবযণাগাে শধিশালীেেণ (১ি সংরশাধিত)” শীর্ থে প্রেরেে 

আওতায় আবহাওয়া পয থরবযণাগাে স্থাপরিে লরযে িাোয়ণগঞ্জ 

কজলাে সিে উপরজলাে ধসধিেগঞ্জ র্ািািীি জালকুধড় কিৌজায় 

ভূধি অধিগ্রহণ। 

” ১.৫০ এেে 

২০ পাঁচরিািা-োংগা-র াড়াশাল কজলা িহাসড়রেে এেস্তে িীচু ধিরয় 

উভয় পারবথ পৃর্ে সাধভ থস কলিসহ ৪-রলরি উন্নীতেেণ (োংগা 

বাজাে ইসলািপুে ধলংেসহ) প্রেরেে সড়ে ধিি থারণে (১ি 

অংরশে) জন্য বুড়াইে হাট, িলুয়া, িধযণ চন্দি, শ্রীিগে, 

পাঁচরিািা, োেধশয়া ও কচৌয়া কিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ। 

” ১৬.৪৬৯ এেে 

২১ পাঁচরিািা-োংগা-র াড়াশাল কজলা িহাসড়রেে এেস্তে িীচু ধিরয় 

উভয় পারবথ পৃর্ে সাধভ থস কলিসহ ৪-রলরি উন্নীতেেণ (োংগা 

বাজাে ইসলািপুে ধলংেসহ) প্রেরেে সড়ে ধিি থারণে (২য় 

অংরশে) জন্য কচৌয়া, ববলাইি, িার্ো ও বিভাগ কিৌজায় ভূধি 

অধিগ্রহণ।  

” ১৬.০১৫ এেে 

                                                                                                   

সব থরিাট =                                                                                                                         

২৩৩.৪১৬৬০২ এেে 

 

 

 


