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ন র: ৫৬.০০.০০০০.০২০.৩২.০০১.১৯.১৪৭ তািরখ: 
০৩ জনু ২০১৯

২০ জ  ১৪২৬

াপনাপন

বাংলােদেশ হাই- টক িশ  াপন ও িবকােশর িনিম  বাংলােদশ হাই- টক পাক কতপৃ  আইন, ২০১০ (২০১০
সেনর ৮ নং আইন) এর ২২ ধারায় দ  মতাবেল গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার এত ারা িন বিণত ভূ-
স ি সমহূেক পাক িহসােব ঘাষণা করেলন:
১. পােকরপােকর  নামনাম: : আইিটআইিট  পাকপাক, , বিরশালবিরশাল
জলা: বিরশাল, উপেজলা: বিরশাল সদর
মৗজা: ইছাকাঠী, জ.এল. নং-: ১৩

খিতয়ানখিতয়ান  নংনং দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))

০১

১৩০৮ ০.২৩
১৩০৯ ০.১৫
১৩১০ ০.৫৫
মাটমাট ০০..৯৩৯৩

মৗজা: কািশপুর চ তপুর, জ.এল. নং-: ৩১
খিতয়ানখিতয়ান  নংনং দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))

০১

১১৬৩ ০.০৯
১১৮৩ ০.৩২
১১৮৪ ০.৩৮
১১৮৫ ০.৭৩
১১৮৬ ০.৩৬
১১৮৭ ০.৩৯
১১৮৮ ০.১৩
১১৮৯ ০.১৩
১১৯০ ০.৭২
মাটমাট ৩.২৫

২. পােকরপােকর  নামনাম: : সফটওয় ারসফটওয় ার  টকেনালিজটকেনালিজ  পাকপাক, , বিরশালবিরশাল ( ( শখশখ  কামালকামাল  আইিটআইিট  িনংিনং    এ ডএ ড  ইনিকউেবশনইনিকউেবশন  স টারস টার))
জলা: বিরশাল, উপেজলা: বিরশাল সদর
মৗজা: কািশপুর চ তপুর, জ.এল. নং-: ৩১

খিতয়ানখিতয়ান  নংনং দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))

০১

১১৯০ ০.৩০
১১৯১ ১.২২
১১৯২ ০.২০
১১৯৩ ০.১৪

১



১১৯৪ ০.৬৫
সবসব মাটমাট ২.৫১

৩. পােকরপােকর  নামনাম: : ব ব ুব ব ু  শখশখ  মিুজবমিুজব  হাইেটকহাইেটক  পাকপাক, , িসেলটিসেলট  
জলা: িসেলট, উপেজলা: কা ানীগ
মৗজা: খিলতাজুির িবেলপাড়, জ. এল নং-: ১৮৮
খিতয়ানখিতয়ান  নংনং দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))
১ ২৫ ১৫৩.৮৩
৪. পােকরপােকর  নামনাম: : সফটওয় ারসফটওয় ার  টকেনালিজটকেনালিজ  পাকপাক, , িসেলটিসেলট ( ( শখশখ  কামালকামাল  আইিটআইিট  িনংিনং  এ ডএ ড  ইনিকউেবশনইনিকউেবশন  স টারস টার)) 
জলা: িসেলট, উপেজলা: কা ানীগ
মৗজা: খিলতাজুির িবেলপাড়, জ. এল নং-: ১৮৮

খিতয়ানখিতয়ান  নংনং দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))
১ ২৫ ০৪.০০

৫. পােকরপােকর  নামনাম: : আইিটআইিট  পাকপাক, , িসেলটিসেলট
 জলা: িসেলট, উপেজলা: কা ানীগ
 মৗজা: খিলতাজুির িবেলপাড়, জ. এল নং-: ১৮৮

খিতয়ানখিতয়ান  নংনং দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))
১ ২৫ ০৫.০০

৬. পােকরপােকর  নামনাম: : আইিটআইিট  পাকপাক, , ক বাজারক বাজার
 জলা: ক বাজার, উপেজলা: রাম ু
মৗজা: দি ণ িমঠাছিড়, জ.এল নং-: ২৭

খিতয়ানখিতয়ান  নংনং িবিব..এস.দাগএস.দাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))
০১ ১২২৭ ৮.০৭

৭. পােকরপােকর  নামনাম: : আইিটআইিট  পাকপাক, , রংপুররংপুর
জলা: রংপুর, উপেজলা: রংপুর সদর
মৗজা: খিলসা িড়, জ. এল নং-: ৬৭

খিতয়ানখিতয়ান  নংনং আরআর..এস.এস.  দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))
১ ৪৭৬ ৮.৫৯

৮. পােকরপােকর  নামনাম: : সফটওয় ারসফটওয় ার  টকেনালিজটকেনালিজ  পাকপাক, , নােটারনােটার ( ( শখশখ  কামালকামাল  আইিটআইিট  িনংিনং  এ ডএ ড  ইনিকউেবশনইনিকউেবশন  স টারস টার))
 জলা: নােটার, উপেজলা: নােটার সদর 
মৗজা: িভটা, জ. এল নং-: ১৪৪

খিতয়ানখিতয়ান  নংনং আরআর..এস.এস.  দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))

০১
৩৭৩২ ০.৯৪৬২
৩৭৩৩ ০.২৯৩১
সবেমাট ১.২৩৯৩

৯. পােকরপােকর  নামনাম: : সফটওয় ারসফটওয় ার  টকেনালিজটকেনালিজ  পাকপাক, , ন েকাণান েকাণা  (( শখশখ  কামালকামাল  আইিটআইিট  িনংিনং  এ ডএ ড  ইনিকউেবশনইনিকউেবশন
স টারস টার))

 জলা: ন েকাণা, উপেজলা: ন েকাণা সদর
 মৗজা: সাতপাই

িবআরএসিবআরএস  খিতয়ানখিতয়ান  নংনং দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))
০১ ৫৬৪০ ১.১৩

১০. পােকরপােকর  নামনাম: : সফটওয় ারসফটওয় ার  টকেনালিজটকেনালিজ  পাকপাক, , মা ড়ামা ড়া  (( শখশখ  কামালকামাল  আইিটআইিট  িনংিনং  এ ডএ ড    ইনিকউেবশনইনিকউেবশন  স টারস টার)) 
জলা: মা রা, উপেজলা: মা রা সদর
মৗজা: মা রা, জ. এল নং-: ৯৬

২



খিতয়ানখিতয়ান  নংনং দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর)) খিতয়ানখিতয়ান  নংনং দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))

১

২৩৪০ ০.০৪

১

২৪১৭ ০.০৪
২৩৪১ ০.০৪ ২৪১৯ ০.৪৫
২৪০৪ ০.২৬ ২৪২০ ০.৫৪
২৪০৫ ০.০৪ ২৪২১ ০.০৮
২৪০৬ ০.০১ ২৪২২ ০.১৭
২৪০৭ ০.২০ ২৪২৩ ০.১৩
২৪০৮ ০.৩৬ সবেমাটসবেমাট ৫.০০ 
২৪০৯ ০.৩৭
২৪১০ ০.০৭
২৪১১ ১.০১

  

২৪১২ ০.৩৫
২৪১৩ ০.৩১
২৪১৪ ০.২৫
২৪১৫ ০.২৩
২৪১৬ ০.০৫

১১. পােকরপােকর  নামনাম:: ব ব ুব ব ু  শখশখ  মিুজবমিুজব  হাইেটকহাইেটক  পাকপাক, , রাজশাহীরাজশাহী
 জলা: রাজশাহী, উপেজলা: পবা
 মৗজা: নবীনগর, জ. এল নং-: ৫০

খিতয়ানখিতয়ান  নংনং আরআর. . এস.দাগএস.দাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))

১
৩০১,৭৪,৭৫,৬৪,৬৫,৭৩,৬৬,৬৩,৭৬,৭৭,৭৯,৮০,৮১,৮৪,৪০৭
৪০৮,৮৫,৪০৯,৩২৫,৪১০,৪১৩,৪১৪,৪১৫,৮৬,৮৭,২৩৭,২৩৮
২৩৯,২৪০,৩২২,৩২০,৩২১,৩১৯,৩৪৪,৩৪৫,৩৪৮,৩৫৫

২৩.২৩১৭

৪ ৩২৬,৩২৭,৪১৮ ০৭.৪৪৩১
সবেমাটসবেমাট  ৩০৩০..৬৭৪৮৬৭৪৮

১২. পােকরপােকর  নামনাম:: আইিটআইিট  পাকপাক, , ময়মনিসংহময়মনিসংহ
 জলা: ময়মনিসংহ, উপেজলা: সদর 
মৗজা: িকসমত, জ. এল নং-: ৮৯
খিতয়ানখিতয়ান  নংনং এসএস  এএ  

দাগদাগ  নংনং
িবআরএসিবআরএস  দাগদাগ  
নংনং

জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর)) খিতয়ানখিতয়ান  নংনং এসএস  এএ  
দাগদাগ  নংনং

জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))

১

৮১২

১৫২৪

০.৫৬০০

১

৮২৯ ০.৩৭০০
৮১৩ ০.৭৬০০ ৮৩০ ০.৪২০০
৮১৪ ০.৬৮০০ ৮৩১ ০.৪৩০০
৮১৫ ০.৬০০০ ৮৪৩ ০.৩৯০০
৮১৬ ০.৩৩৫০ ৮৪৪ ০.৬৮০০
৮২৫ ০.০৯০০ ৮৪৫ ০.৫৫০০
৮২৭ ০.৩০৫০ মাটমাট ৭.০০০
৮২৮ ০.৮৩০০

১৩. পােকরপােকর  নামনাম:: আইিটআইিট  পাকপাক, , জামালপুরজামালপুর
 জলা: জামালপুর, উপেজলা: সদর 
 মৗজা: মু বািড়, জ.এল নং-: ৭

খিতয়ানখিতয়ান  নংনং দাগদাগ  ন রন র জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))
এস,এ আর,এস সংেশাধীত এস,এ আর,এস 

৫.২৩০০
৩



৬৩ ৮ ০১ ৯৮ ১৪৩
১৪. পােকর নাম: সফটওয় ারসফটওয় ার  টকেনালিজটকেনালিজ  পাকপাক, িসংড়া, নােটার (( শখ কামাল আইিট িনং এ ড ইনিকউেবশন
স টার)

 জলা: নােটার, উপেজলা: িসংড়া
মৗজা: সরেকাল, জ. এল নং-: ৩২৯

খিতয়ানখিতয়ান  নংনং আরআর..এসএস  দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))

১

৭৪২৯ ০.২২
৭৪৩০ ০.৩৩
৭৪৩১ ০.১৫
৭৪৩২ ০.০১৫
৭৪৩৩ ০.৩৩
৭৪৫২ ০.৯১
৭৪৫৮ ০.১১৫
সবেমাটসবেমাট ২.০৭২.০৭  একরএকর  

১৫. পােকরপােকর  নামনাম:: আইিটআইিট  পাকপাক, , নােটারনােটার
 জলা: নােটার, উপেজলা: িসংড়া
 মৗজা: সরেকাল, জ. এল নং-: ৩২৯

খিতয়ানখিতয়ান  নংনং আরআর..এসএস  দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))

১

৭৩৯০ ০.০২
৭৩৯৩ ০.২৫
৭৩৯৪ ০.৩৩
৭৩৯৫ ০.১৪
৭৪৫১ ০.০৮৫
৭৪৫৪ ০.১২
৭৪৫৫ ০.১৮
৭৪৫৬ ০.৪৫
৭৪৫৮ ০.১১৫
৭৪৬০ ০.১৭
৭৪৬১ ০.২৫
৭৪৬২ ০.১৩
৭৪৬৪ ০.২৪
৭৪৬৫ ০.২৩
৭৪৬৬ ০.১৬
৭৪৬৭ ০.২৫
৭৪৬৮ ০.০১
সবেমাটসবেমাট ০৩০৩..১৩১৩  একরএকর  

১৬. পােকরপােকর  নামনাম:: আইিটআইিট  পাকপাক, , করাণীগকরাণীগ
 জলা: ঢাকা, উপেজলা: করাণীগ

িঠকানািঠকানা জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))
ট নং-০৭, রাড- ২িব, স র-০৬, িঝলিমল আবািসক ক , করাণীগ , ঢাকা। ০৩.২৭২

১৭. পােকরপােকর  নামনাম:: আইিটআইিট  পাকপাক, , খুলনাখুলনা
 জলা: খুলনা, উপেজলা: িদঘিলয়া
  মৗজা: তিলগঁািত, জ. এল নং-: ০১
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আরআর..এস.এস.  দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ ( (একরএকর))
৩৩৭০ ০৮.০০
১৮. পােকরপােকর  নামনাম:: আইিটআইিট  পাকপাক, , গাপালগগাপালগ
 জলা: গাপালগ , উপেজলা: গাপালগ  সদর
 মৗজা: গাবরা, জ.এল নং-: ৯৫
  এসএস. . এএ  দাগদাগ  নংনং জিমরজিমর  পিরমাণপিরমাণ  ((একরএকর))
৩২৪১ ০.০১
৩২৪২ ০.১৩
৩২৪৩ ০.৩২
৩২৪৪ ০.০৮
৩২৪৫ ০.৩০
৩২৪৬ ০.৪২
৩৩০৭ ০.২৮
৩৩০৮ ০.২৩
৩৩০৯ ০.২২
৩৩১০ ০.২৪
৩৩১১ ০.০৭
৩৩১৩ ০.১২
৩৩৪০ ০.২২
৩৩৪১ ০.০১
৩৪৪৬ ০.৪৪
৩৪৪৭ ০.৪৫
৩৪৪৮ ০.৩৭
৩৪৪৯ ০.০৯
মাটমাট ৪৪..০০০০

১৯. পােকরপােকর  নামনাম:: আইিটআইিট  পাকপাক, , িম ািম া  : 
উপেজলাঃউপেজলাঃ  িম ািম া  সদরসদর  দি ণদি ণ, , জলাঃজলাঃ  িম ািম া  
মৗজাঃমৗজাঃ  দ পুরদ পুর, , জএল.জএল.  নংনং--০৫০৫, , 

: খিতয়ান নং িব.এস দাগ নং িব.এস জিমর পিরমান : খংনং িব.এস দাগ নং িব.এস জিমর পিরমান
১ ৫৮ ৪১২ ০.২৪০০ একর ১৭ ২৫১ ৪১০ ০.৩০৫০ একর
২ ৬১ ৩৯২ ০.২৪০০ একর ১৮ ২৫৪ ৪২৭ ০.৩৩০০ একর
৩ ৬১ ৩৯৩ ০.২৯০০ একর ১৯ ৩২৬ ৪৩১ ০.১৪০০ একর
৪ ৬২ ৪১৫ ০.৪৫০০ একর ২০ ৩২৬ ৪৩২ ০.১৮০০ একর
৫ ৯৫ ৪২৪ ০.৩৬০০ একর ২১ ৩২৬ ৪৩৩ ০.০৯০০ একর
৬ ৯৫ ৪২৫ ০.১৬০০ একর ২২ ৩২৬ ৪৩০ ০.১২০০ একর
৭ ১০৩ ৪৩৬ ০.১৬২৫ একর ২৩ ৩৩৪ ৩৮৯ ০.২৬০০ একর
৮ ১৭৩ ৪০৬ ০.০৮০০ একর ২৪ ৩৩৪ ৩৯৫ ০.০৯৫০ একর
৯ ১৭৩ ৪০৭ ০.০৮০০ একর ২৫ ৩৪৯ ৩৮৮ ০.২৭০০ একর
১০ ১৯৬ ৪০৫ ০.২৩০০একর ২৬ ৩৪৯ ৩৯৪ ০.১০০০ একর
১১ ২১০ ৪১৩ ০.৩৭০০ একর ২৭ ৩৫৭ ৪০৩ ০.২০০০ একর
১২ ২১০ ৪৩৪ ০.২৭৫০ একর ২৮ ৩৭৯ ৪৩৫ ০.২৮০০ একর
১৩ ২৪৪ ৪২৮ ০.২০০০ একর ২৯ ৩৮২ ৪১১ ০.৩২০০ একর
১৪ ২৪৬ ৩৯০ ০.৪৯০০ একর ৩০ ৩৮২ ৪২৬ ০.২৬০০ একর
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১৫ ২৫১ ৪০৪ ০.২৯০০ একর ৩১ ৩৯৩ ৩৯১ ০.৫৯৫০ একর
১৬ ২৫১ ৪১৪ ০.২০০০ একর ৩২ ৪০১ ৪২৯ ০.২২০০ একর
মাটমাট  জিমরজিমর  পিরমানপিরমান  = = ৭৭..৮৮২৫৮৮২৫  একরএকর

২০.  পাপা করকর  নামনাম:: সফটওয় ারসফটওয় ার  টকেনালিজটকেনালিজ  পাকপাক, , িম ািম া ( ( শখশখ  কামালকামাল  আইিটআইিট  িনংিনং  এ ডএ ড                                                                  
      ইনিকউেবশনইনিকউেবশন  স টারস টার)) 
       উপেজলা িম া সদর দি ণ, জলাঃ িম া
       মৗজাঃ দ পুর, জএল. নং-০৫

: খিতয়ান নং িব.এস দাগ নং িব.এস জিমর পিরমান
১ ১৯৬ ৩৮০ ০.১১৫০ একর
২ ২২২ ৩৮৩ ০.১৩০০ একর
৩ ২৩২ ৩৭৯ ০.৩৬৫০ একর
৪ ২৪৫ ৪০৮ ০.২০০০ একর
৫ ২৫১ ৩৮৬ ০.৪৬০০ একর
৬ ৩১২ ৩৮৭ ০.৩৪০০ একর
৭ ৩৭০ ৩৮৫ ০.২৬০০ একর
৮ ৩৭৬ ৪০৯ ০.৩৮০০ একর
৯ ৩৯০ ৩৮৪ ০.৩৪০০ একর
মাটমাট  জিমরজিমর  পিরমানপিরমান  == ২২..৫৯০০৫৯০০  একরএকর  

রা পিতর আেদশ েম,

৩-৬-২০১৯

ইসরাত জাহান
উপসিচব

ফান: ০২-৫৫০০৬৮৫৯
ইেমইল: israt@ictd.gov.bd

ন র:
৫৬.০০.০০০০.০২০.৩২.০০১.১৯.১৪৭/১(১৩৮)

তািরখ: ২০ জ  ১৪২৬
০৩ জনু ২০১৯

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  সিচব (সকল)
৩) চয়ারম ান, রাজধানী উ য়ন কতৃপ  (রাজউক)
৪) ব ব াপনা পিরচালক, ব ব াপনা পিরচালেকর দ র, বাংলােদশ হাই- টক পাক কতৃপ
৫) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৬) জলা শাসক (সকল)
৭) উপপিরচালক (উপসিচব), বাংলােদশ সরকারী মু ণালয়
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৮) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র , তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভাগ
৯) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র , তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভাগ
১০) সিচেবর একা  সিচব, তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভাগ
১১) িসিনয়র িসে ম এনািল , িসে ম ডেভলপেম ট এবং অপােরশন অিধশাখা, তথ  ও যাগােযাগ

যিু  িবভাগ

৭


