
1. প্রস্তাবিত ভূবির দবিলির সতযাবিত কবি। 

2. প্রস্তাবিত ভূবির বিউলেশন এর সতযাবিত কবি। 

3. প্রস্তাবিত ভূবির হাি নাগাদ খাজনার দাবখিা এর সতযাবিত কবি। 

4. আলিদনকৃত ইিারলতর জন্য বিএনবসবস/বিএসবসবস হলত প্রাপ্ত ছাড়িলের সতযাবিত কবি (প্রল াজয ক্ষেলে)।  

5. প্রস্তাবিত ভূবির প্লে বিভাজন/একবেকরলের সতযাবিতকবি (প্রল াজয ক্ষেলে)। 

6. প্রস্তাবিত জবির রাজউক/জাতীি গৃহািে কর্তিৃে/অন্যান্য সংবিষ্ট সংস্থার ভূবি ব্যিহার ছাড়িে/িীজ/দবিি/অনুিবতিে/সম্মবতিে ইতযাবদ 

সতযাবিত কবি (প্রল াজয ক্ষেলে)।  

7. আলিদনকৃত ইিারলতর জন্য বসবভি এবভলিশন হলত প্রাপ্ত ছাড়িলের সতযাবিত কবি (প্রল াজয ক্ষেলে)।  

8. ৩০০/- োকার নন জুবিবসিাি স্ট্যাম্পযুক্ত ০২ (দুই)টি অঙ্গীকারনািা জিা বদলত হলি।  

(ক) ঢাকা িবরিহন সিন্বি কর্তিৃে এর বনকে আলিদনকৃত ছাড়িলের ব্যািালর- “প্রস্তাবিত জবির িাবিকানা সংক্রান্ত ক্ষকান ধরলের তথ্যবিভ্রাে / জটিিতা 

ক্ষদখা বদলি জবির িাবিক/জবি ব্যিহালরর েিতাপ্রাপ্ত ব্যবক্তিগ ৃস্পূরেভৃালি দািী থাকলিন” িলি ৃএকটি অঙ্গীকারনািা (অঙ্গীকারনািার নমুনা সংযুক্ত) 

(খ) ঢাকা িবরিহন সিন্বি কর্তিৃে এর বনকে আলিদনকৃত ছাড়িলের ব্যািালর- “প্রস্তাবিত প্রকলে ইিারত বনিাৃলের সিলি বনিাৃে সংবশষ্ট িািািাি 

সড়ক িা ফুেিালথর উির জিা কলর রাখা হলি না,  ালত কলর চিিান ট্রাবিক ব্যিস্থািনাি বিরূি প্রভাি ক্ষিলি। এর ব্যতি হলি জবির িাবিক/জবি 

ব্যিহালরর েিতাপ্রাপ্ত ব্যবক্তিগ ৃস্পূরেভৃালি দািী থাকলিন” িলি ৃএকটি অঙ্গীকারনািা। 

  বি:দ্র: উভি অঙ্গীকারনািা ক্ষনাোরী িািবিক কলর জিা বদলত হলি। 

9.  প্রস্তাবিত ইিারলতর সম্মুখস্থ সড়লকর ট্রাবিক কাউন্ট প্রবতলিদন জিা বদলত হলি। তলি ইিারতটি ক্ষকান হাউবজং প্রকলের অভযন্তলর বনবিতৃব্য 

হলি, ইিারত সম্মুখস্থ’ সড়ক ছাড়াও উক্ত প্রকলের প্রধান প্রলিশ/িাবহর িথ সমূলহর ( াহা মূি সড়লকর সালথ প্রকেটি সংযুক্ত কলরলছ) ট্রাবিক 

কাউন্ট প্রবতলিদন জিা বদলত হলি। ট্রাবিক কাউন্ট প্রবতলিদন ততবর করার জন্য নুযনতি সপ্তালহর প্রথি ও ক্ষশষ কিবৃদিস ও শবনিার সকার ৮ো 

হলত সকাি ১০ ো এিং বিকাি ৪ো হলত রাত ৮ো ক্ষিাে দু’টি বিক আওিালর বক িবরিান ট্রাবিক চিাচি কলর তা বনেিৃ। 

10. দাবখিীি ড্রইং- এ ক্ষ সি প্রলিাজনীি তথ্যাবদ সবিলিশ করলত হলিেঃ  

 ১০.১ ক) ইিারলতর প্রকৃবত (োইি) খ) রাস্তার প্রস্থ (বিোর) FAR/MGC (%) 

 ১০.২ ক) প্ললের িবরিাে (িগবৃিোলর) ..................                   খ) ক্ষিলের ক্ষেেিি (িগবৃিোলর) 

       গ)িাবকৃং এ ক্ষিাে সংখ্যা ................                             ঘ) প্রল াজয ক্ষেলে ফ্ল্যালের সংখ্যা 

 ১০.৩ প্রবতটি ইিালতর গ্রাউন্ড ক্ষফ্ল্ার ও ক্ষিজলিন্ট ক্ষফ্ল্ার এর নক্সা জিা বদলত হলি এিং ইিারত বনিাৃে বিবধিািা ২০০৮ অনুসালর  ানিাহলনর জন্য 

প্রলিাজনীি িাবকৃং স্থান, সািজৃনীন গম্যতার সুল াগ, প্রবতিন্ধীলদর িাবকৃং, সংল াগ সড়ক হলত  ানিাহলনর জন্য পৃথক ক্ষহাবডং ক্ষি ততরী  করার িাধ্যিাধকতা 

থাকলি তা নক্সাি ক্ষদখালত হলি। 

 ১০.৪ ইিারলতর িাবহর ও প্রলিশ িলথর নকশা ও ফুেিালতর অিস্থান সম্ববিত নক্সা ক্ষদখালত হলি। 

 ১০.৫ অবতবথলদর গাড়ী রাখার ব্যিস্থা/িাবকৃং সুবিধা কিটি তা উলেখ করলত হলি এিং ক্ষকান িড় ধরলের সািাবজক অনুষ্ঠান হলি বকভালি ট্রাবিক ব্যিস্থিনা 

করা হলি তা উলেখ করলত হলি। 

 ১০.৬ ইিারলতর অিস্থান সম্মবিত প্রধান ক্ষিালকশন প্লযান জিা বদলত হলি। 

 ১০.৭ ইিারলতর ২৫০ বিোর ব্যাসালধরৃ বভতলর অিবস্থত সকি স্থািনা ও সড়ক ইন্টারলসকশন সম্ববিত  ক্ষি-আউে প্লযান জিা বদলত হলি। 

 ১০.৮ কী-লিালকশন প্লযান জিা বদলত হলি।  

 ১০.৯ প্রস্তাবিত প্রকলের কার িাবকৃং ১০০ (একশত) টির উির হলি Traffic Impact Assessment (TIA) জিা বদলত হলি। 

 ১০.১০  সিগ্র ক্ষিলের ক্ষেেিি .............. িগবৃিোর বহলসলি প্রদত্ত ছাড়িলের বি িািদ  ............ (কথাাি..................) োকাি ক্ষি-অিাৃর/ব্যাংক 

ড্রািে নং ................ তাবরখ: .......................)  

11. প্রদত্ত  বি এর ১৫% ভযাে চািালনর  ক্ষকাি নং- ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১) িাধ্যলি জিা বদলি চািালনর মূি কবি (লি-অিাৃর/ব্যাংক ড্রািেসহ) 

জিা বদত হলি।  



 

১। প্রস্তাবিত ভূবির দবিি, বিউলেশন,  খাজনার দাবখিার সতযাবিত কবি।  

২। বসবভি এবভলিশন হলত প্রাপ্ত ছাড়িলের সতযাবিত কবি (প্রল াজয ক্ষেলে)।  

৩। প্রস্তাবিত জবির রাজউক/জাতীি গৃহািে কর্তিৃে/অন্যান্য সংবিষ্ট সংস্থার ভূবি ব্যিহার ছাড়িে/িীজ/দবিি/অনুিবতিে/সম্মবতিে/ ভূবির 

প্লে বিভাজন/একবেকরে ইতযাবদ সতযাবিত কবি (প্রল াজয ক্ষেলে)।  

৪।   ৩০০/- োকার নন জুবিবসিাি স্ট্যাম্পযুক্ত ০২ (দুই)টি অঙ্গীকারনািা জিা বদলত হলি।  

(ক) ঢাকা িবরিহন সিন্বি কর্তিৃে এর বনকে আলিদনকৃত ছাড়িলের ব্যািালর- “প্রস্তাবিত জবির িাবিকানা সংক্রান্ত ক্ষকান 

ধরলের তথ্যবিভ্রাে / জটিিতা ক্ষদখা বদলি জবির িাবিক/জবি ব্যিহালরর েিতাপ্রাপ্ত ব্যবক্তিগ ৃস্পূরেভৃালি দািী থাকলিন” িলি ৃ

একটি অঙ্গীকারনািা (অঙ্গীকারনািার নমুনা সংযুক্ত) 

(খ) ঢাকা িবরিহন সিন্বি কর্তিৃে এর বনকে আলিদনকৃত ছাড়িলের ব্যািালর- “প্রস্তাবিত প্রকলে ইিারত বনিাৃলের সিলি বনিাৃে 

সংবশষ্ট িািািাি সড়ক িা ফুেিালথর উির জিা কলর রাখা হলি না,  ালত কলর চিিান ট্রাবিক ব্যিস্থািনাি বিরূি প্রভাি ক্ষিলি। 

এর ব্যতি হলি জবির িাবিক/জবি ব্যিহালরর েিতাপ্রাপ্ত ব্যবক্তিগ ৃস্পূরেভৃালি দািী থাকলিন” িলি ৃএকটি অঙ্গীকারনািা। 

বি:দ্র: উভি অঙ্গীকারনািা ক্ষনাোরী িািবিক কলর জিা বদলত হলি।  

৫।   দাবখিীি ড্রইং- এ ক্ষ সি প্রলিাজনীি তথ্যাবদ সবিলিশ করলত হলিেঃ 

ইিারলতর অভযন্তরীে  

 ইিারলতর প্রকৃবত (োইি) 

 প্ললের িবরিাে (িগবৃিোলর)  

 ক্ষিলের ক্ষেেিি (িগবৃিোলর) 

 প্রল াজয ক্ষেলে ফ্ল্যালের সংখ্যা  

 ইিারলতর িাবহর ও প্রলিশ িলথর নকশা 

িাবকংৃ  

 িাবকৃং সংবিষ্ট ক্ষফ্ল্ালরর প্লযান (গ্রাউন্ড ক্ষফ্ল্ার 

ও ক্ষিজলিন্ট ক্ষফ্ল্ার) 

 িাবকৃং এ ক্ষিাে সংখ্যা 

 অবতবথলদর িাবকৃং, প্রবতিন্ধীলদর িাবকৃং। 

 র যালম্পর ক্রস-লসকশনসহ নকশা 

রাস্তার বিলেইিস  

 রাস্তার প্রস্থ (বিোর) FAR/MGC (%) 

 ফুেিালতর অিস্থান 

Surrounding এিাকার বিিরে  

 কী-লিালকশন প্লযান  

 ইিারলতর ২৫০ বিোর ব্যাসালধরৃ বভতলর অিবস্থত সকি স্থািনা ও সড়ক ইন্টারলসকশন সম্ববিত  ক্ষি-আউে প্লযান 

 সংল াগ সড়ক হলত  ানিাহলনর জন্য পৃথক ক্ষহাবডং ক্ষি ততরী  করার িাধ্যিাধকতা থাকলি তা নক্সাি ক্ষদখালত হলি। 

প্রস্তাবিত প্রকলের কার িাবকংৃ ১০০ (একশত) টির উির হলি Traffic Impact Assessment (TIA) জিা বদলত 

হলি। 

৬। অনিাইলন োকা প্রদালনর বপ্রলন্টি কবি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১। হািনাগাদ খাজনার দাবখিা ও প্রস্তাবিত ভূবির বিউলেশন এর কবি অে অবিলস জিা বদলত হলি। 

২। রাজউক হলত প্রাপ্ত  প্রাথবিক িরািশকৃরে িলের সতযাবিত কবি অে অবিলস জিা বদলত হলি। 

৩। ক্ষিসরকারী আিাসন প্রকে এর বিবধিািার ৭ (৬) ধারা ক্ষিাতালিক Non Encumbrance Certificate জিা বদলত হলি। 

৪। Detailed Area Plan (DAP) এর প্রস্তাবিত প্রকেটির স্থালন বক ধরলনর Land Use করার জন্য িিা হলিলছ তা ম্যািসহ জিা বদলত হলি। 

৫। 
প্রস্তাবিত হাউবজং প্রকলের Layout Plan এর ২ কবি Drawing সহ Key Location Plan এ Surrounding Area র িেনৃা 

ক্ষ িন িার্শ্ৃিতী এিাকাগুবি Built Up অথিা Wet Land বকনা অথাৃৎ Topographical Condition এর িেনৃা। 

৬। 

প্রকে এিাকার ভূবি ব্যিহার এর িবরিাে উলেখ পূিকৃ প্রলিাজনীি অন্যান্য তথ্যাবদ বনলনাক্ত ছলক প্রদান: 

বিিরে িবরিাে ক্ষিাে প্রকে এিাকার শতকরা হার (%) 

প্লে এবরিা 
  

রাস্তা 
  

ক্ষিক 
  

িনািন 
  

  অন্যান্য 
  

 

৭। 

প্রকে এিাকার িলধ্য অিবস্থত এিং Surrounding এিাকার রাস্তার বিশদ  িেনৃা ক্ষ িন-Arterial, Secondary, এিং Local Road এর 

তদঘযৃ-প্রলস্থর িেনৃা, প্রলতযকটি Road এর Cross Section, Major Road এর Intersection ও Intersection design/Plan, 

িথচারীলদর চিাচি বনবিত করার বনবিলত্ত ফুেিালতর বিিরে এিং প্রিাজনীি Pedestrian Underpass/ Footover Bridge এর 

Proposed Location এর  বিিরে। 

৮। প্রকে এিাকাি  বদ Apartment প্রকে থালক তার বিশদ বিিরে (সম্ভাব্য সলিাৃচ্চ কত তিা ি নৃ্ত হলি এিং কতগুবি ফ্ল্াে থাকলি) । 

৯। প্রকে এিাকার সলিাৃচ্চ এিং সম্ভাব্য Saturated Population সংখ্যা ও সাইজ িেনৃা করলত হলি। 

১০। 
ক্ষ  সকি রাস্তা হলত প্রকেটিলত প্রলিশ/িাবহর হওিার ব্যিস্থা থাকলি, প্লযালন তার Directional Flow ক্ষদখালত হলি এিং ক্ষস সিস্ত রাস্তার কলিকটি 

Point এর Elevation (5 Meter Interval-এ Data বনলি ক্ষ খালন বগলি RL Stable হলিলছ ক্ষস ি নৃ্ত) দাবখি করলত হলি। 

১১। 
প্রকে এিাকার Layout Plan -এ ‘On Street Parking’ সহ  Public Building/Structure এর জন্য রাখা  Parking Space 

বচবিৃত কলর ক্ষদখালত হলি।   

১২। 

“প্রস্তাবিত জবির িাবিকানা সংক্রান্ত ক্ষকান ধরলনর তথ্যবিভ্রাে/জটিিতা ক্ষদখা বদলি জবির িাবিক/জবি ব্যিহালরর েিতাপ্রাপ্ত ব্যবক্তিগ ৃস্পূরেভৃালি দািী 

থাকলিন” এ িলি ৃবতনশত োকার নন জুবিবশিাি স্ট্যাম্পযুক্ত অঙ্গীকারনািা জিা বদলত হলি। 

খ) “আিাসন এিাকার িধ্য বদলি Mass Transit System এর ক্ষকান গেিবরিহন এর িবরকেনা িাস্তিািলন সরকারী ক্ষকান প্রস্তািনা থাকলি 

বিটিবসএ’র িরািশকৃ্রলি আিাসন প্রকে কর্তিৃে তা িাস্তিািলন সহল াবগতা করলি এিং প্রলিাজলন ভূবি ক্ষছলড় বদলত িাধ্য থাকলি” এ িলি ৃবতনশত োকার 

নন জুবিবশিাি ষ্টযাম্পযুক্ত অঙ্গীকারনািা জিা বদলত হলি। 

১৩। 
জবির িাবিকানা সংক্রান্ত তথ্যাবদ R.S Map এর উির প্রকে এিাকার Plan টি Merge কলর জবি ক্রলির িেনৃা Legend এর বিবভি 

Color দ্বারা সবিলিবশত কলর দাবখি করলত হলি। 

১৪। প্রস্তাবিত প্রকেটি Sector Wise/ Block Wise বিশদ িেনৃা দাবখি করলত হলি। 

১৫।  কী-লিালকশন প্লযান জিা বদলত হলি। 

১৬। প্রস্তাবিত প্রকলের Traffic Impact Assessment (TIA) বদলত হলি  

১৭।  
সিগ্র ক্ষিলের ক্ষেেিি .............. িগবৃিোর বহলসলি প্রদত্ত ছাড়িলের বি িািদ  ............ (কথাাি..................) োকাি ক্ষি-অিাৃর/ব্যাংক 

ড্রািে নং ................ তাবরখ: .......................) 

১৮। 
প্রদত্ত  বি এর ১৫% ভযাে চািালনর  (ক্ষকাি নং- ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১) িাধ্যলি জিা বদলি চািালনর মূি কবি (লি-অিাৃর/ব্যাংক ড্রািেসহ) 

জিা বদত হলি।  



 

১। হািনাগাদ খাজনার দাবখিা ও প্রস্তাবিত ভূবির বিউলেশন, দবিি এর কবি অে অবিলস জিা বদলত হলি। 

২। ক্ষিসরকারী আিাসন প্রকে এর বিবধিািার ৭ (৬) ধারা ক্ষিাতালিক Non Encumbrance Certificate জিা বদলত হলি। 

৩। 

  দাবখিীি ড্রইং- এ ক্ষ সি প্রলিাজনীি তথ্যাবদ সবিলিশ করলত হলিেঃ 

ইিারলতর অভযন্তরীে  

 ইিারলতর প্রকৃবত (োইি) 

 প্ললের িবরিাে (িগবৃিোলর)  

 ক্ষিলের ক্ষেেিি (িগবৃিোলর) 

 প্রল াজয ক্ষেলে ফ্ল্যালের সংখ্যা  

 ইিারলতর িাবহর ও প্রলিশ িলথর নকশা 

 সলিাৃচ্চ কত তিা ি নৃ্ত হলি, ফ্ল্াে সংখ্যা  

 সলিাৃচ্চ এিং সম্ভাব্য Saturated 

Population সংখ্যা ও সাইজ 

 

সিগ্র এিাকার বিিরে  

 কী-লিালকশন প্লযান  

 Sector Wise/ Block Wise িেনৃা  

 প্লে এবরিা, রাস্তা, ক্ষিক, িনািন প্রকে 

এিাকার শতকরা হার (%)    

রাস্তার বিলেইিস  

 Arterial, Secondary, এিং Local Road এর তদঘযৃ-প্রস্থ 

 প্রলতযকটি Road এর Cross Section 

 Major Road এর Intersection ও Intersection design/Plan  

 ফুেিালতর বিিরে , এিং প্রিাজনীি Pedestrian Underpass/ 

Footover Bridge এর Proposed Location 

 রাস্তার প্রস্থ (বিোর) FAR/MGC (%) 

 ফুেিালতর অিস্থান 

 ‘On Street Parking’ সহ  Public Building/Structure এর 

জন্য রাখা  Parking Space 

 ক্ষ  সকি রাস্তা হলত প্রকেটিলত প্রলিশ/িাবহর হওিার ব্যিস্থা থাকলি, প্লযালন তার 

Directional Flow ক্ষদখালত হলি এিং ক্ষস সিস্ত রাস্তার কলিকটি Point 

এর Elevation (5 Meter Interval-এ Data বনলি ক্ষ খালন বগলি RL 

Stable হলিলছ ক্ষস ি নৃ্ত) দাবখি করলত হলি। 

 

৪। 

“প্রস্তাবিত জবির িাবিকানা সংক্রান্ত ক্ষকান ধরলনর তথ্যবিভ্রাে/জটিিতা ক্ষদখা বদলি জবির িাবিক/জবি ব্যিহালরর েিতাপ্রাপ্ত 

ব্যবক্তিগ ৃস্পূরেভৃালি দািী থাকলিন” এ িলি ৃবতনশত োকার নন জুবিবশিাি স্ট্যাম্পযুক্ত অঙ্গীকারনািা জিা বদলত হলি। 

খ) “আিাসন এিাকার িধ্য বদলি Mass Transit System এর ক্ষকান গেিবরিহন এর িবরকেনা িাস্তিািলন সরকারী ক্ষকান 

প্রস্তািনা থাকলি বিটিবসএ’র িরািশকৃ্রলি আিাসন প্রকে কর্তিৃে তা িাস্তিািলন সহল াবগতা করলি এিং প্রলিাজলন ভূবি ক্ষছলড় বদলত 

িাধ্য থাকলি” এ িলি ৃবতনশত োকার নন জুবিবশিাি ষ্টযাম্পযুক্ত অঙ্গীকারনািা জিা বদলত হলি। 

৫। অনিাইলন োকা প্রদালনর বপ্রলন্টি কবি 

 



শুরু

সেবাগ্রাহকেরআকবদনপত্র, েংযুক্তি ও ফিকের ফিস্ট ফিকেইি েংগ্রহ

েংযুক্তির সেেফিস্টঅনুোকর োগজপত্র েংগ্রহ

ব্াংকে ফি প্রদান

আকবদনপত্র, েংযুক্তি ও ব্াংকের রফিদ জমা

েেি প্রাপ্ত তথ্্-উপাত্ত যাোই পূব বে
ফেদ্ধান্ত গ্রহন

ফেঠি প্রদান েংকিাধন

TCEC েভা আহ্বান (মাফেে) TIA ফরকপােব পয বাকিােনা (প্রকযাজ্ সেকত্র)
োইে পফরদি বকনর েম বপফরেল্পনা অনুকমাদকনর

েুপাফরি (মাফেে)

TCEC েভার ফেদ্ধান্ত গ্রহন

TCEC েভার োয বফববরনী প্রস্তুত

TCEC েভার োয বফববরনী অনুকমাদন

োয বফববরনী সমাতাকবে
ফেদ্ধান্ত গ্রহণ

ফেঠি প্রদান

েংকিাধন

োইে পফরদি বকনর অনুকমাদন (মাফেে)

োইে পফরদি বন

োইে পফরদি বন ফরকপােব

োইে পফরদি বন ফরকপােব, TCEC োয বফববরনীেহ প্রফতঠেআকবদনপকত্রর েেি তথ্্-উপাত্ত

অনুকমাদকনরজন্ সপ্ররণ

েম্মফতজ্ঞাপন

েূড়ান্ত অনুকমাদন

ছাড়পত্র প্রদান

সিষ

ফেঠি প্রদানেংকিাধন

হ্া াঁ

না

হ্া াঁ

হ্া াঁ

না

না

T- 31 days
C-As it is(fee)
V- 5-8 days

T-1 day

T-1 day

T-1 day

T-1 day

T-1 day

T-3 days T-5 days

T-3 days

T-1 day

T-1 day

T-2 days

T-1 day

T-2 days

T-3 days

T-1 day

T-2 days

T-2 days

T-1 day

T-2 days

বতবমান পদ্ধফতর সলা-োেব



শুরু

অনিাইকনআকবদনপত্র, েংযুক্তি ও ব্াংকের রফিদ জমা

েংকিাধন

TCEC েভা আহ্বান (মাফেে) TIA ফরকপােব পয বাকিােনা (প্রকযাজ্ সেকত্র)

TCEC েভার ফেদ্ধান্ত গ্রহন

TCEC েভার োয বফববরনী প্রস্তুত

TCEC েভার োয বফববরনী অনুকমাদন

োইে পফরদি বকনর অনুকমাদন

োইে পফরদি বন

োইে পফরদি বন ফরকপােব

েূড়ান্ত অনুকমাদন

ছাড়পত্র প্রদান( SMS এর মাধ্কম জানাকনা হকব)

সিষ

ফেঠি প্রদান না হ্া াঁ

T-1 day

T-1 day T-1 day

T-3 days

T-1 day

T-1 day

T-1 day

T-2days

T-3 days

T-1 day

T-1 day

T- 16 days
C-As it is(fee)

V- 1day

প্রস্তাফবত পদ্ধফতর সলা-োেব


