
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

ঢাকা পররবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ (রিটিরসএ) 

নগর ভবন ১৪-১৫ তলা (পূব ৃব্লক) 

৫, ফরনক্স সরাি, ফুলবারড়য়া, ঢাকা -১০০০ 

 

ট্রারফক সারৃ্কদলশন সাংক্রান্ত গাইিলাইন  

বৃহত্তর ঢাকার (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুরিগঞ্জ, মারনকগঞ্জ, গাজীপুর, নররসাংেী) অরিবাসীদের জদে সুষ্ঠূ, পররকরিত, সমরন্বত ও আধুরনক 

পররবহন সসবা প্রোদনর  লদক্ষে ২০১২ সদন ঢাকা পররবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ আইন ২০১২ এর মাধ্যদম ঢাকা পররবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ  

প্ররতরষ্ঠত হয়।   

ঢাকা পররবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ আইন ২০১২ এর ৯ (চ) উপিারা অনুযায়ী বৃহত্তর ঢাকায় বহুতল ভবন (১০ তলা বা তদতারিক তলা) 

ও আবাসন প্রকদি  যানবাহন প্রদবশ-রনগমৃন ও চলাচল (Traffic Circulation) সাংক্রান্ত নক্সা রিটিরসএ কর্তকৃ অনুদমােন ও 

এতসাংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহদণর বাধ্যবািকতা রদয়দছ।  

উক্ত ট্রারফক সারৃ্কদলশন সাংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রোদনর রনরমদত্ত সমগ্র পদ্ধরতদক রনদনাক্ত িাদপ ভাগ করা হদয়দছেঃ 

i. আদবেন ফরম, সচকরলস্ট, ছাড়পত্র ফী প্রোদনর প্রজ্ঞাপন েপ্তর/ ওদয়বসাইট হদত সাংগ্রহ।  

ii. সচকরলস্ট অনুযায়ী সাংযুরক্ত ও ছাড়পত্র ফী সহ আদবেন ফরম জমা প্রোন।    

iii. আদবেদনর সকল তথ্য-উপাদত্তর সঠিকতা যাচাই পূবকৃ রিটিরসএ হদত সাইট পররেশনৃ। 

iv. প্রদযাজে সক্ষদত্র পাওয়ার-পদয়ন্ট সপ্রদজদন্টশন প্রোন।     

v. ছাড়পত্র প্রোদনর রনরমদত্ত Traffic Circulation Examining Committee (TCEC) করমটির সভায় 

উপস্থাপন।   

vi. সাইট পররেশনৃ ররদপাট ৃও সকল নকশা পযাৃদলাচনাপূবকৃ TCEC করমটি কর্তকৃ রসদ্ধান্ত গ্রহণ । 

vii. সুপাররশকৃত আদবেন কর্তপৃদক্ষর অনুদমােদনর জদে ছাড়পত্র ইসুে, অনুদমারেত না হদল তার কারণ আদবেনকারীদক 

অবরহতকরণ। 

 



ট্রারফক সারৃ্কদলশন সাংক্রান্ত ছাড়পদত্রর জদে আদবেন 

বরাবর 

রনবাৃহী পররচালক 

ঢাকা পররবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ 

নগর ভবন, ১৪ তলা, ঢাকা।  

রবষয়েঃ.....................................................................................................................................................  

        ট্রারফক সারৃ্কদলশন সাংক্রান্ত ছাড়পদত্রর জদে আদবেন। 

১।  আদবেনকারীর পররচয়েঃ   .................................................................................................................. 

২।  সযাগাদযাদগর ঠিকানােঃ   ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................   

৩।  সফান ও ইদমইলেঃ ........................................................................................................................... 

৪। প্রস্তারবত প্লট সাংক্রান্ত তথ্যারেেঃ 

(ক) রসটি কদপাৃদরশন/দপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে ................... (খ) সমৌজার নাম.......................... 

(গ) রস.এস/আর.এস খরতয়ান ও োগ নম্বর ........................... (ঘ) থানার নাম ..................... 

(ঙ) ওয়াি ৃনাং  .............................  (চ) রাস্তা   .................. 

(ছ) প্লট নাং .............................. (ছ) বাহুর মাপসহ প্লদটর পররমাণ............... 
 

৫। মারলকানা সাংক্রান্ত তথ্যারেেঃ  

(ক) প্লদটর মারলকানার রববরণেঃ ব্যরক্ত/দযৌথ 

(খ) মারলকানাসূত্র ও তাররখ: ক্রয়/উত্তরারিকার/দহবা/োন/রলজ/অোে  

(গ) সররজদেশদনর তাররখ ও েরলল নম্বর ...................................................... 

(ঘ) প্রস্তারবত ভূরমর প্লট রবভাজন/একরত্রকরদণর তথ্য (প্রদযাজে সক্ষদত্র) ...................................................... 

৬। ইমারত সাংক্রান্ত তথ্যারেেঃ 

ক) ইমারদতর প্রকৃরত (টাইপ) .................. খ) ভবদনর সবজদমদন্টর সাংখ্যা ................................. 

গ) ভবদনর তলার সাংখ্যা ...................... ঘ) ফ্ল্োদটর সাংখ্যা (আবারসক ভবদনর সক্ষদত্র) ................ 
 

৭। কার পারকৃাং এর তথ্যারেেঃ (ক) সমাট কার পারকৃাং........টি (খ) প্ররতবন্ধী পারকৃাং.......টি (গ) অরতরথ পারকৃাং ....টি   

৮। ভূরমর বণনৃােঃ 

ক) প্লদটর বতমৃান ভূরম ব্যবহার ....................................  

খ) প্লদটর প্রস্তারবত ব্যবহার .................................... 

গ) প্লট সাংলগ্ন চতুপাৃশ্বস্থ প্লদটর ভূরম ব্যবহার  

উত্তর .................. েরক্ষণ .................. পূব ৃ.................. পরিম .................. 

ঘ) প্লদটর রনকটতম দূরদে প্রিান সড়দকর নাম / নাং এবাং প্রশস্ততা ....................................   

ঙ) প্লদটর সাংদযাগ সড়দকর নাম / নাং এবাং প্রশস্ততা ....................................  

চ) DAP নকশা অনুয়ায়ী প্লদটর ২৫০ রমটার ব্যাসাদিরৃ মদধ্য এলাকার রববরণ (হোঁ হদল টিক রচহ্ন রেন)  

 ভূরম ব্যবহারেঃ আবারসক / বারণরজেক / প্রারতষ্ঠারনক / রশি এলাকা / রবদনােনমূলক/ জলািার / বো রনয়ন্ত্রণ জলািার / বনাঞ্চল 

 অবস্থানেঃ ঐরতহারসক গুরুেপূণ ৃস্থাপনা / সামররক স্থাপনা / Key Point Installation / রবদশষারয়ত এলাকা / রনয়রন্ত্রত এলাকা 

 সাংলগ্ন রাস্তা সথদক প্লদটর R/L গড় উঁচু / নীচু     ........................ রমটার  

অতএব, আরম/আমরা প্রতোয়ন কররছ সয, আমার/আমাদের জানামদত প্রেত্ত তথ্যাবলী সঠিক। ইহা ছাড়াও রিটিরসএ’র চারহত অে সয সকান 

তথ্যাবলী বা েরললারে প্রোদন বাধ্য থারকব মদম ৃট্রারফক সারৃ্কদলশন সাংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রোদনর জে অনুদরাি জানারি। 

সাংযুক্ত: সচকরলস্ট অনুযায়ী সমস্ত কাগজ/েরলল/ড্রইাং। 

 

তাররখ: ...................................................                                                                         (আদবেনকারীর নাম ও স্বাক্ষর)  



বহুতল ভবদনর ছাড়পত্র গ্রহদণর সক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও নকশার তারলকা (সচকরলস্ট) 

1. প্রস্তারবত ভূরমর েরলদলর সতোরয়ত করপ। 

2. প্রস্তারবত ভূরমর রমউদটশন এর সতোরয়ত করপ। 

3. প্রস্তারবত ভূরমর হাল নাগাে খাজনার োরখলা এর সতোরয়ত করপ। 

4. আদবেনকৃত ইমারদতর জে রিএনরসরস/রিএসরসরস হদত প্রাপ্ত ছাড়পদত্রর সতোরয়ত করপ (প্রদযাজে সক্ষদত্র)।  

5. প্রস্তারবত ভূরমর প্লট রবভাজন/একরত্রকরদণর সতোরয়তকরপ (প্রদযাজে সক্ষদত্র)। 

6. প্রস্তারবত জরমর রাজউক/জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ/অোে সাংরিষ্ট সাংস্থার ভূরম ব্যবহার ছাড়পত্র/লীজ/েরলল/অনুমরতপত্র/সম্মরতপত্র ইতোরে 

সতোরয়ত করপ (প্রদযাজে সক্ষদত্র)।  

7. আদবেনকৃত ইমারদতর জে রসরভল এরভদয়শন হদত প্রাপ্ত ছাড়পদত্রর সতোরয়ত করপ (প্রদযাজে সক্ষদত্র)।  

8. ৩০০/- টাকার নন জুরিরসয়াল স্টোম্পযুক্ত ০২ (দুই)টি অঙ্গীকারনামা জমা রেদত হদব।  

(ক) ঢাকা পররবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর রনকট আদবেনকৃত ছাড়পদত্রর ব্যাপাদর- “প্রস্তারবত জরমর মারলকানা সাংক্রান্ত সকান িরদণর তথ্যরবভ্রাট / জটিলতা 

সেখা রেদল জরমর মারলক/জরম ব্যবহাদরর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যরক্তবগ ৃসম্পূণভৃাদব োয়ী থাকদবন” মদম ৃএকটি অঙ্গীকারনামা (অঙ্গীকারনামার নমুনা সাংযুক্ত) 

(খ) ঢাকা পররবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর রনকট আদবেনকৃত ছাড়পদত্রর ব্যাপাদর- “প্রস্তারবত প্রকদি ইমারত রনমাৃদণর সমদয় রনমাৃণ সাংরশষ্ট মালামাল 

সড়ক বা ফুটপাদথর উপর জমা কদর রাখা হদব না, যাদত কদর চলমান ট্রারফক ব্যবস্থাপনায় রবরূপ প্রভাব সফদল। এর ব্যতয় হদল জরমর মারলক/জরম 

ব্যবহাদরর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যরক্তবগ ৃসম্পূণভৃাদব োয়ী থাকদবন” মদম ৃএকটি অঙ্গীকারনামা। 

  রব:দ্র: উভয় অঙ্গীকারনামা সনাটারী পাবরলক কদর জমা রেদত হদব। 

9.  প্রস্তারবত ইমারদতর সম্মখুস্থ সড়দকর ট্রারফক কাউন্ট প্ররতদবেন জমা রেদত হদব। তদব ইমারতটি সকান হাউরজাং প্রকদির অভেন্তদর রনরমতৃব্য 

হদল, ইমারত সম্মখুস্থ’ সড়ক ছাড়াও উক্ত প্রকদির প্রিান প্রদবশ/বারহর পথ সমূদহর (যাহা মূল সড়দকর সাদথ প্রকিটি সাংযুক্ত কদরদছ) ট্রারফক 

কাউন্ট প্ররতদবেন জমা রেদত হদব। ট্রারফক কাউন্ট প্ররতদবেন ৈতরর করার জে ন্যেনতম সপ্তাদহর প্রথম ও সশষ কমরৃেবস ও শরনবার সকাল ৮টা 

হদত সকাল ১০ টা এবাং রবকাল ৪টা হদত রাত ৮টা সমাট দু’টি রপক আওয়াদর রক পররমান ট্রারফক চলাচল কদর তা রনণয়ৃ। 

10. োরখলীয় ড্রইাং- এ রননবরণতৃ তথ্যারে সরিদবশ করদত হদবেঃ  

 ১০.১ ক) ইমারদতর প্রকৃরত (টাইপ) খ) রাস্তার প্রস্থ (রমটার) FAR/MGC (%) 

 ১০.২ ক) প্লদটর পররমাণ (বগরৃমটাদর) ..................                   খ) সমদের সক্ষত্রফল (বগরৃমটাদর) 

       গ)পারকৃাং এ সমাট সাংখ্যা ................                             ঘ) প্রদযাজে সক্ষদত্র ফ্ল্োদটর সাংখ্যা 

 ১০.৩ প্ররতটি ইমাদতর গ্রাউন্ড সফ্ল্ার ও সবজদমন্ট সফ্ল্ার এর নক্সা জমা রেদত হদব এবাং ইমারত রনমাৃণ রবরিমালা ২০০৮ অনুসাদর যানবাহদনর জে 

প্রদয়াজনীয় পারকৃাং স্থান, সাবজৃনীন গম্যতার সুদযাগ, প্ররতবন্ধীদের পারকৃাং, সাংদযাগ সড়ক হদত যানবাহদনর জে পৃথক সহারডাং সব ৈতরী  করার বাধ্যবািকতা 

থাকদল তা নক্সায় সেখাদত হদব। 

 ১০.৪ ইমারদতর বারহর ও প্রদবশ পদথর নকশা ও ফুটপাদতর অবস্থান সম্বরলত নক্সা সেখাদত হদব। 

 ১০.৫ অরতরথদের গাড়ী রাখার ব্যবস্থা/পারকৃাং সুরবিা কয়টি তা উদেখ করদত হদব এবাং সকান বড় িরদণর সামারজক অনুষ্ঠান হদল রকভাদব ট্রারফক ব্যবস্থপনা 

করা হদব তা উদেখ করদত হদব। 

 ১০.৬ ইমারদতর অবস্থান সম্মরলত প্রিান সলাদকশন প্লোন জমা রেদত হদব। 

 ১০.৭ ইমারদতর ২৫০ রমটার ব্যাসাদিরৃ রভতদর অবরস্থত সকল স্থাপনা ও সড়ক ইন্টারদসকশন সম্বরলত  সল-আউট প্লোন জমা রেদত হদব। 

 ১০.৮ কী-দলাদকশন প্লোন জমা রেদত হদব।  

 ১০.৯ প্রস্তারবত প্রকদির কার পারকৃাং ১০০ (একশত) টির উপর হদল Traffic Impact Assessment (TIA) জমা রেদত হদব। 

 ১০.১০  সমগ্র সমদের সক্ষত্রফল .............. বগরৃমটার রহদসদব প্রেত্ত ছাড়পদত্রর রফ বাবে  ............ (কথাায়..................) টাকায় সপ-অিাৃর/ব্যাাংক 

ড্রাফট নাং ................ তাররখ: .......................)  

11. প্রেত্ত  রফ এর ১৫% ভোট চালাদনর  সকাি নাং- ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১) মাধ্যদম জমা রেদয় চালাদনর মূল করপ জমা রেত হদব।  



বহুতল ভবদনর ছাড়পত্র গ্রহদণর সক্ষদত্র প্রস্তারবত পদ্ধরতদত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও নকশার তারলকা (সচকরলস্ট) 

 

১। প্রস্তারবত ভূরমর েরলদলর সতোরয়ত করপ।  

২। প্রস্তারবত ভূরমর রমউদটশন এর সতোরয়ত করপ। 

৩। প্রস্তারবত ভূরমর হাল নাগাে খাজনার োরখলা এর সতোরয়ত করপ।  

৪। রসরভল এরভদয়শন হদত প্রাপ্ত ছাড়পদত্রর সতোরয়ত করপ (প্রদযাজে সক্ষদত্র)।  

৫। প্রস্তারবত জরমর রাজউক/জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ/অোে সাংরিষ্ট সাংস্থার ভূরম ব্যবহার ছাড়পত্র/লীজ/েরলল/অনুমরতপত্র/সম্মরতপত্র/ ভূরমর 

প্লট রবভাজন/একরত্রকরণ ইতোরে সতোরয়ত করপ (প্রদযাজে সক্ষদত্র)।  

৬।   ৩০০/- টাকার নন জুরিরসয়াল স্টোম্পযুক্ত ০২ (দুই)টি অঙ্গীকারনামা জমা রেদত হদব।  

(ক) “প্রস্তারবত জরমর মারলকানা সাংক্রান্ত সকান িরদণর তথ্যরবভ্রাট / জটিলতা সেখা রেদল জরমর মারলক/জরম ব্যবহাদরর 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যরক্তবগ ৃসম্পূণভৃাদব োয়ী থাকদবন” মদম ৃএকটি অঙ্গীকারনামা (অঙ্গীকারনামার নমুনা সাংযুক্ত)।  

(খ) “প্রস্তারবত প্রকদি ইমারত রনমাৃদণর সমদয় রনমাৃণ সাংরশষ্ট মালামাল সড়ক বা ফুটপাদথর উপর জমা কদর রাখা হদব না, যাদত 

কদর চলমান ট্রারফক ব্যবস্থাপনায় রবরূপ প্রভাব সফদল। এর ব্যতয় হদল জরমর মারলক/জরম ব্যবহাদরর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যরক্তবগ ৃ

সম্পূণভৃাদব োয়ী থাকদবন” মদম ৃএকটি অঙ্গীকারনামা (অঙ্গীকারনামার নমুনা সাংযুক্ত)। 

রব:দ্র: উভয় অঙ্গীকারনামা সনাটারী পাবরলক কদর জমা রেদত হদব।  

  ৭।  োরখলীয় ড্রইাং- এ সযসব প্রদয়াজনীয় তথ্যারে সরিদবশ করদত হদবেঃ 

ইমারদতর অভেন্তরীণ  

 ইমারদতর প্রকৃরত (টাইপ) 

 প্লদটর পররমাণ (বগরৃমটাদর)  

 সমদের সক্ষত্রফল (বগরৃমটাদর) 

 প্রদযাজে সক্ষদত্র ফ্ল্োদটর সাংখ্যা  

 ইমারদতর বারহর ও প্রদবশ পদথর নকশা 

পারকৃাং  

 পারকৃাং সাংরিষ্ট সফ্ল্াদরর প্লোন (গ্রাউন্ড সফ্ল্ার 

ও সবজদমন্ট সফ্ল্ার) 

 পারকৃাং এ সমাট সাংখ্যা 

 অরতরথদের পারকৃাং, প্ররতবন্ধীদের পারকৃাং। 

 র োদম্পর ক্রস-দসকশনসহ নকশা 

 

রাস্তার রিদটইলস  

 রাস্তার প্রস্থ (রমটার)  

FAR/MGC (%) 

 ফুটপাদতর অবস্থান 

পাররপারশ্বকৃ এলাকার রববরণ  

 কী-দলাদকশন প্লোন  

 ইমারদতর ২৫০ রমটার ব্যাসাদিরৃ রভতদর অবরস্থত সকল স্থাপনা ও সড়ক ইন্টারদসকশন সম্বরলত  সল-আউট প্লোন 

 সাংদযাগ সড়ক হদত যানবাহদনর জে পৃথক সহারডাং সব ৈতরী  করার বাধ্যবািকতা থাকদল তা নক্সায় সেখাদত হদব। 

 

প্রস্তারবত প্রকদির কার পারকৃাং ১০০ (একশত) টির উপর হদল Traffic Impact Assessment (TIA) জমা রেদত হদব। 

 

৮। ৮.১। সমগ্র সমদের সক্ষত্রফল .............. বগরৃমটার রহদসদব প্রেত্ত ছাড়পদত্রর রফ বাবে  ............ (কথাায়..................) টাকায় সপ-

অিাৃর/ব্যাাংক ড্রাফট নাং ................ তাররখ: .......................)।  

৮.২।  প্রেত্ত  রফ এর ১৫% ভোট চালাদনর  সকাি নাং- ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১) মাধ্যদম জমা রেদয় চালাদনর মূল করপ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আবাসন প্রকদির ছাড়পত্র গ্রহদণর সক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও নকশার তারলকা (সচকরলস্ট)  

১। হালনাগাে খাজনার োরখলা ও প্রস্তারবত ভূরমর রমউদটশন এর করপ অত্র অরফদস জমা রেদত হদব। 

২। রাজউক হদত প্রাপ্ত  প্রাথরমক পরামশকৃরণ পদত্রর সতোরয়ত করপ অত্র অরফদস জমা রেদত হদব। 

৩। সবসরকারী আবাসন প্রকি এর রবরিমালার ৭ (৬) িারা সমাতাদবক Non Encumbrance Certificate জমা রেদত হদব। 

৪। Detailed Area Plan (DAP) এর প্রস্তারবত প্রকিটির স্থাদন রক িরদনর Land Use করার জে বলা হদয়দছ তা ম্যাপসহ জমা রেদত হদব। 

৫। 
প্রস্তারবত হাউরজাং প্রকদির Layout Plan এর ২ করপ Drawing সহ Key Location Plan এ Surrounding Area র বণনৃা 

সযমন পাশ্বৃবতী এলাকাগুরল Built Up অথবা Wet Land রকনা অথাৃৎ Topographical Condition এর বণনৃা। 

৬। 

প্রকি এলাকার ভূরম ব্যবহার এর পররমাণ উদেখ পূবকৃ প্রদয়াজনীয় অোে তথ্যারে রনদনাক্ত ছদক প্রোন: 

রববরণ পররমাণ সমাট প্রকি এলাকার শতকরা হার (%) 

প্লট এররয়া 
  

রাস্তা 
  

সলক 
  

বনায়ন 
  

  অোে 
  

 

৭। 

প্রকি এলাকার মদধ্য অবরস্থত এবাং Surrounding এলাকার রাস্তার রবশে  বণনৃা সযমন-Arterial, Secondary, এবাং Local Road এর 

ৈেঘেৃ-প্রদস্থর বণনৃা, প্রদতেকটি Road এর Cross Section, Major Road এর Intersection ও Intersection design/Plan, 

পথচারীদের চলাচল রনরিত করার রনরমদত্ত ফুটপাদতর রববরণ এবাং প্রয়াজনীয় Pedestrian Underpass/ Footover Bridge এর 

Proposed Location এর  রববরণ। 

৮। প্রকি এলাকায় যরে Apartment প্রকি থাদক তার রবশে রববরণ (সম্ভাব্য সদবাৃচ্চ কত তলা পযনৃ্ত হদব এবাং কতগুরল ফ্ল্াট থাকদব) । 

৯। প্রকি এলাকার সদবাৃচ্চ এবাং সম্ভাব্য Saturated Population সাংখ্যা ও সাইজ বণনৃা করদত হদব। 

১০। 
সয সকল রাস্তা হদত প্রকিটিদত প্রদবশ/বারহর হওয়ার ব্যবস্থা থাকদব, প্লোদন তার Directional Flow সেখাদত হদব এবাং সস সমস্ত রাস্তার কদয়কটি 

Point এর Elevation (5 Meter Interval-এ Data রনদয় সযখাদন রগদয় RL Stable হদয়দছ সস পযনৃ্ত) োরখল করদত হদব। 

১১। 
প্রকি এলাকার Layout Plan -এ ‘On Street Parking’ সহ  Public Building/Structure এর জে রাখা  Parking Space 

রচরিৃত কদর সেখাদত হদব।   

১২। 

ক) “প্রস্তারবত জরমর মারলকানা সাংক্রান্ত সকান িরদনর তথ্যরবভ্রাট/জটিলতা সেখা রেদল জরমর মারলক/জরম ব্যবহাদরর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যরক্তবগ ৃসম্পূণভৃাদব 

োয়ী থাকদবন” এ মদম ৃরতনশত টাকার নন জুরিরশয়াল স্টোম্পযুক্ত অঙ্গীকারনামা জমা রেদত হদব (অঙ্গীকারনামার নমুনা সাংযুক্ত)। 

খ) “আবাসন এলাকার মধ্য রেদয় Mass Transit System এর সকান গণপররবহন এর পররকিনা বাস্তবায়দন সরকারী সকান প্রস্তাবনা থাকদল 

রিটিরসএ’র পরামশকৃ্রদম আবাসন প্রকি কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়দন সহদযারগতা করদব এবাং প্রদয়াজদন ভূরম সছদড় রেদত বাধ্য থাকদব” এ মদম ৃরতনশত টাকার 

নন জুরিরশয়াল ষ্টোম্পযুক্ত অঙ্গীকারনামা জমা রেদত হদব। (অঙ্গীকারনামার নমুনা সাংযুক্ত)।   

১৩। 
জরমর মারলকানা সাংক্রান্ত তথ্যারে R.S Map এর উপর প্রকি এলাকার Plan টি Merge কদর জরম ক্রদয়র বণনৃা Legend এর রবরভি 

Color দ্বারা সরিদবরশত কদর োরখল করদত হদব। 

১৪। প্রস্তারবত প্রকিটি Sector Wise/ Block Wise রবশে বণনৃা োরখল করদত হদব। 

১৫।  কী-দলাদকশন প্লোন জমা রেদত হদব। 

১৬। 
প্রস্তারবত প্রকদির Traffic Impact Assessment (TIA) রেদত হদব . Traffic Impact Assessment (TIA) ররদপাট ৃ

প্রস্তুতকরদণর জদে Individual Consultant/ Firm রিটিরসএ কর্তকৃ রনবরন্ধত হদত হদব।  

১৭।  
সমগ্র সমদের সক্ষত্রফল .............. বগরৃমটার রহদসদব প্রেত্ত ছাড়পদত্রর রফ বাবে  ............ (কথাায়..................) টাকায় সপ-অিাৃর/ব্যাাংক 

ড্রাফট নাং ................ তাররখ: .......................) 

১৮। প্রেত্ত  রফ এর ১৫% ভোট চালাদনর  (দকাি নাং- ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১) মাধ্যদম জমা রেদয় চালাদনর মূল করপ ।  



প্রস্তারবত পদ্ধরতদত আবাসন প্রকদির ছাড়পত্র গ্রহদণর সক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও নকশার তারলকা 

(সচকরলস্ট) 

 

১। প্রস্তারবত ভূরমর েরলদলর সতোরয়ত করপ।  

২। প্রস্তারবত ভূরমর রমউদটশন এর সতোরয়ত করপ। 

৩। প্রস্তারবত ভূরমর হাল নাগাে খাজনার োরখলা এর সতোরয়ত করপ।  

৪। সবসরকারী আবাসন প্রকি এর রবরিমালার ৭ (৬) িারা সমাতাদবক Non Encumbrance Certificate জমা রেদত হদব। 

৫। 

  রনদনাক্ত রবষয় উদেখ  পূবকৃ ড্রইাং োরখল করদত হদবেঃ  

ইমারদতর অভেন্তরীণ  

 ইমারদতর প্রকৃরত (টাইপ) 

 প্লদটর পররমাণ (বগরৃমটাদর)  

 সমদের সক্ষত্রফল (বগরৃমটাদর) 

 প্রদযাজে সক্ষদত্র ফ্ল্োদটর সাংখ্যা  

 ইমারদতর বারহর ও প্রদবশ পদথর নকশা 

 সদবাৃচ্চ কত তলা পযনৃ্ত হদব, ফ্ল্াট সাংখ্যা  

 সদবাৃচ্চ এবাং সম্ভাব্য Saturated 

Population সাংখ্যা ও সাইজ 

 

সমগ্র এলাকার রববরণ  

 কী-দলাদকশন প্লোন  

 Sector Wise/ Block Wise বণনৃা  

 প্লট এররয়া, রাস্তা, সলক, বনায়ন প্রকি 

এলাকার শতকরা হার (%)    

রাস্তার রিদটইলস  

 Arterial, Secondary, এবাং Local Road এর ৈেঘেৃ-প্রস্থ 

 প্রদতেকটি Road এর Cross Section 

 Major Road এর Intersection ও Intersection 

design/Plan  

 ফুটপাদতর রববরণ , এবাং প্রয়াজনীয় Pedestrian Underpass/ 

Footover Bridge এর Proposed Location 

 রাস্তার প্রস্থ (রমটার) FAR/MGC (%) 

 ফুটপাদতর অবস্থান 

 ‘On Street Parking’ সহ  Public Building/Structure এর 

জে রাখা  Parking Space 

 সয সকল রাস্তা হদত প্রকিটিদত প্রদবশ/বারহর হওয়ার ব্যবস্থা থাকদব, প্লোদন তার 

Directional Flow সেখাদত হদব এবাং সস সমস্ত রাস্তার কদয়কটি Point 

এর Elevation (5 Meter Interval-এ Data রনদয় সযখাদন রগদয় 

RL Stable হদয়দছ সস পযনৃ্ত) োরখল করদত হদব। 
 

৬। 

ক) “প্রস্তারবত জরমর মারলকানা সাংক্রান্ত সকান িরদনর তথ্যরবভ্রাট/জটিলতা সেখা রেদল জরমর মারলক/জরম ব্যবহাদরর ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

ব্যরক্তবগ ৃ সম্পূণভৃাদব োয়ী থাকদবন” এ মদম ৃ রতনশত টাকার নন জুরিরশয়াল স্টোম্পযুক্ত অঙ্গীকারনামা জমা রেদত হদব 

(অঙ্গীকারনামার নমুনা সাংযুক্ত)।   

খ) “আবাসন এলাকার মধ্য রেদয় Mass Transit System এর সকান গণপররবহন এর পররকিনা বাস্তবায়দন সরকারী সকান 

প্রস্তাবনা থাকদল রিটিরসএ’র পরামশকৃ্রদম আবাসন প্রকি কর্তপৃক্ষ তা বাস্তবায়দন সহদযারগতা করদব এবাং প্রদয়াজদন ভূরম সছদড় রেদত 

বাধ্য থাকদব” এ মদম ৃরতনশত টাকার নন জুরিরশয়াল ষ্টোম্পযুক্ত অঙ্গীকারনামা জমা রেদত হদব (অঙ্গীকারনামার নমুনা সাংযুক্ত)। 

রব:দ্র: উভয় অঙ্গীকারনামা সনাটারী পাবরলক কদর জমা রেদত হদব।  

৭। 

৭.১। সমগ্র সমদের সক্ষত্রফল .............. বগরৃমটার রহদসদব প্রেত্ত ছাড়পদত্রর রফ বাবে  ............ (কথাায়..................) টাকায় সপ-

অিাৃর/ব্যাাংক ড্রাফট নাং ................ তাররখ: .......................)।  

৭.২।  প্রেত্ত  রফ এর ১৫% ভোট চালাদনর  সকাি নাং- ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১) মাধ্যদম জমা রেদয় চালাদনর মূল করপ । 

 

 

 

 

 

 

 



বতমৃান Traffic Circulation Examining  Committee (TCEC) 

রিটিরসএর স্মারক নাং রিটিরসএ/ এসটিই / টিরসইরস/ ২১৬ (অাংশ ৩) / ২০১১-২৪২ / তাররখ ২৭/১২/২০১৬ ররেঃ অরফস আদেদশর 

মাধ্যদম করমটির সেস্য রননরূপ : 

১ অরতররক্ত রনবাৃহী পররচালক (টিএমরপটিআই), রিটিরসএ  - সভাপরত সভাপরত 

২ অোিভাইজার, ইিটিটিউশোল সাদপাট ৃএন্ড রলদেজ, রিটিরসএ  সেস্য 

৩ রসরনয়র ট্রারফক ইরঞ্জরনয়ার সেস্য 

৪ ট্রারফক ইরঞ্জরনয়ার সেস্য 

৫ ট্রািদপাট ৃপ্লোনার সেস্য 

৬ ট্রারফক এনদফাসদৃমন্ট অরফসার সেস্য 

৭ সড়ক ও জনপথ  অরিেপ্তর  হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

৮ রাজউক হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

৯ স্থাপতে অরিেপ্তর হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১০ রিএমরপ (ট্রারফক) হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১১ ঢাকা েরক্ষণ রসটি কদপাৃদরশন হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১২ ঢাকা উত্তর রসটি কদপাৃদরশন হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১৩ গাজীপুর রসটি কদপাৃদরশন হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১৪ নারায়ণগঞ্জ রসটি কদপাৃদরশন হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১৫ সাভার সপৌরসভা হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১৬ মুরিগঞ্জ সপৌরসভা হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১৭ নররসাংেী সপৌরসভা হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১৮ মারনকগঞ্জ  সপৌরসভা এর একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১৯ আরবান প্লানার  সেস্য সরচব 

 

করমটির কাযপৃরররি  

১। প্রস্তারবত প্রকদির নক্সা পরীক্ষা-রনরীক্ষা কদর Traffic Circulation সাংক্রান্ত সম্ভাব্য ভুল ও প্রভাব রচরহ্নত ও প্রভাবসমূহ 

দূরীকরণ সম্পরকৃত সুপাররশ প্রণয়ন ও নকশা অনুদমােন   

২। প্রদয়াজদন করমটি সদরজরমদন প্রকি এলাকা বা স্থান পররেশনৃ করদব এবাং আদবেনকারীদক আদলাচনা সভায় আহবান করদব  

৩। এ ব্যাপাদর সকান তথ্যারে প্রদয়াজন হদল আদবেনকারীর রনকট হদত তথ্য সাংগ্রহ করদব   

৪। প্রদয়াজদন করমটি উপযুকৃ্ত কমকৃতাৃদক এই করমটিদত Co-opt করদত পারদব, নকশা রনরীক্ষদণ অরভজ্ঞ স্থপরতদক এখাদন Co-

opt করার সুপাররশ প্রোন করা হদলা। করমটি পুনগৃঠদনর পর পযনৃ্ত অরভজ্ঞ স্থপরত এই করমটিদত অন্তভূকৃ্ত হদব।  

৫। করমটির সেস্যগণ প্রদয়াজদন সময় সময় অবকাঠাদমা রনমাৃণকালীন তোররক করদব  

৬। করমটির প্ররতদবেন ও সুপাররশ রনবাৃহী পররচালক, রিটিরসএ বরাবর সপশ করদব   

 

 

 



Traffic Circulation Examining Committee (TCEC) পুনগঠৃন 

রনদনাক্ত রবষয়সমুহ রবদবচনার মাধ্যদম উপররউক্ত করমটি পুনগঠৃদনর জদে সুপাররশ করা হদি;  

গাজীপুর রসটি কদপাৃদরশন,নারায়ণগঞ্জ রসটি কদপাৃদরশন, সাভার সপৌরসভা, মুরিগঞ্জ সপৌরসভা, নররসাংেী সপৌরসভা, মারনকগঞ্জ  

সপৌরসভা হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি স্ব স্ব আয়োিীন এলাকার আদবেনপদত্রর সক্ষদত্র আমন্ত্রণ করা হদব। 

নতুন করমটিদত রনদনাক্ত সেস্যসমূহদক সকল  আদবেনপদত্রর সক্ষদত্র আমন্ত্রণ করা হদব : 

১ অরতররক্ত রনবাৃহী পররচালক (টিএমরপটিআই), রিটিরসএ   সভাপরত 

২ ট্রািদপাট ৃইরঞ্জরনয়ার  সেস্য 

৩ ট্রারফক ইরঞ্জরনয়ার সেস্য 

৪ ট্রািদপাট ৃপ্লোনার সেস্য 

৫ ট্রারফক এনদফাসদৃমন্ট অরফসার সেস্য 

৬ আরবান প্লোনার সেস্য 

৭ সড়ক ও জনপথ  অরিেপ্তর  হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

৮ রাজউক হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

৯ স্থাপতে অরিেপ্তর হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১০ রিএমরপ (ট্রারফক) হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১১ ঢাকা েরক্ষণ রসটি কদপাৃদরশন হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১২ ঢাকা উত্তর রসটি কদপাৃদরশন হদত একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি সেস্য 

১৩ সহকারী ট্রারফক ইরঞ্জরনয়ার সেস্য 

১৪ সহকারী আরবান প্লোনার সেস্য  

১৫  সহকারী আরকৃদটক্ট সেস্য 

১৬  রসরনয়র আরবান প্লোনার সেস্য সরচব 

 

করমটির কাযপৃরররি  

১। প্রস্তারবত প্রকদির নক্সা পরীক্ষা-রনরীক্ষা কদর Traffic Circulation সাংক্রান্ত সম্ভাব্য ভুল ও প্রভাব রচরহ্নত ও প্রভাবসমূহ 

দূরীকরণ সম্পরকৃত সুপাররশ প্রণয়ন ও নকশা অনুদমােন  

২। প্রদয়াজদন করমটি সদরজরমদন প্রকি এলাকা বা স্থান পররেশনৃ করদব এবাং আদবেনকারীদক আদলাচনা সভায় আহবান করদব  

৩। এ ব্যাপাদর সকান তথ্যারে প্রদয়াজন হদল আদবেনকারীর রনকট হদত সাংগ্রহ করদব  

৪। প্রদয়াজদন করমটি উপযুকৃ্ত কমকৃতাৃদক এই করমটিদত Co-opt করদত পারদব, নকশা রনরীক্ষদণ অরভজ্ঞ স্থপরতদক এখাদন Co-opt 

করার সুপাররশ প্রোন করা হদলা।  

৫। করমটির সেস্যগণ প্রদয়াজদন সময় সময় অবকাঠাদমা রনমাৃণকালীন তোররক করদব।   

৬। করমটির প্ররতদবেন ও সুপাররশ রনবাৃহী পররচালক, রিটিরসএ বরাবর প্রোন করদব।   

 


