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েতহায়ন ও েণপিৃূ েন্ত্রণালয় 
 

প্রজ্ঞাপন 
 

িাতিখ : ১৩ জ্েৈষ্ঠ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৭ গে ২০০৮ তিস্টাব্দ 
 

 এস.আি.ও. নাং ১২০-আইন/২০০৮।- Building Construction Act, 1952 (Act 

No. II of 1953) এি section 18 এ প্রেত্ত ক্ষেিাবদল, সিকাি তনিুরূপ তবতিোলা প্রণয়ন 

কতিল, যথা:- 
 

 

 

প্রথে অিৈায়  

প্রািতিক 
 

 ১। সাংতক্ষপ্ত তশদিানাে, প্রদয়াে ও প্রবিৃন।- (১)  এই তবতিোলা ঢাকা 
েহানেি ইোিি (তনেডাণ, উন্নয়ন, সাংিক্ষণ ও অপসািণ) তবতিোলা, ২০০৮ নাদে 

অতিতহি হইদব। 

 (২) ইহা Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এি অিীন 

প্রণীি ঢাকা েহানেি পতিকল্পনািিু ক্ত এলাকাি েনৈ প্রদযােৈ হইদব। 

 (৩) ইহা অতবলদে কাযডকি হইদব।  
 

 ২। সাংজ্ঞা।- তবষয় বা প্রসদঙ্গি পতিপন্থী গকান তকছিু না থাতকদল এই তবতিোলায় - 
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(১) “অনিুদোতেি নকশা” অথড আইদনি তবিানানিুযায়ী অনিুদোতেি িবন 

বা কাঠাদোি নকশা; 

(২) ‘‘অথিাইের্ অতিসাি” অথড আইদনি অিীন তনদয়ােপ্রাপ্ত 

Authorized Officer; 
    

(৩) “অঙ্গন বা আতিনা বা উঠান” অথড িূতে বা অনৈ গয গকান িদল 

অবতিি, সমূ্পণড বা আাংতশকিাদব িবন দ্বািা গবতিি পতিসি, যাহা 
িায়ীিাদব উন্মিুক্ত; 

 

 (৪)  “অতি-প্রতিদিািক েিো” অথড তবদশষিাদব জ্িিী েিো যাহা তনতেডি 

সেদয়ি েনৈ িাপ ও আগুন সঞ্চালন এি প্রতিদিািক তহসাদব কাে 

কদি; 

(5) “অতি-প্রতিদিািক উপকিণ” অথড অতি-প্রতিদিািক ক্ষেিাসেপন্ন 

তনেডাণ উপকিণ; 

(6) “অতি তনিাপে তসিঁতি” অথড তবতিন্ন িলা হইদি লৈাতডাং বা লতব দ্বািা 
সাংদযাতেি তসিঁতি যাহা অতি-প্রতিদিািক েিো দ্বািা েূল তবতডাং 
হইদি আলাো হইদব এবাং ইোিদিি বতহিড াদে গখালা িাদনি সতহি 

উন্মিুক্ত থাতকদব; 

(7) “অকুদপন্সী টাইপ” অথড তবতিোলাি পতিতশি-৩ এ ইোিদিি 

বৈবহািতিতত্তক গেণীতবনৈাস গযইিাদব তনিডািণ কিা হইয়াদছ ইহা 
এবাং উক্ত তনিডাতিি িিদণি বৈবহাদিি সতহি আনিুষতঙ্গক বৈবহাদিি 

সাংতিিিাও ইহাি অন্তিিুড ক্ত হইদব; 

(8) “অিায়ী ইোিি” অথড তনতেডি সেদয়ি েনৈ কিতড পক্ষ কিতড ক 

অনিুদোতেি ইোিি যাহা ঐ তনতেডি সেদয়ি গশদষ অপসাতিি হইদব; 

(9) “আইন” অথড Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 

1953); 

(10) “আদবেনকািী” অথড সাংতশি িূতেি জ্বি োতলক এেন বৈতক্ত বা 
প্রতিষ্ঠান তযতন উক্ত িূতেদি ইোিি তনেডাণ সাংক্রান্ত তবষদয় তবতিন্ন 

অনিুেতি প্রাতপ্তি েনৈ আদবেন কদিন এবাং জ্বি োতলদকি পদক্ষ 

আদবেনকািী তহদসদব আেদোক্তািনাো বদল তনযিুক্ত বৈতক্ত অথবা 
প্রতিষ্ঠানও ইহাি অন্তিিুড ক্ত হইদব;  
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(11) “আদবেন” অথড িূতে বৈবহাি ছািপত্র, তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র, 

ইোিি তনেডাণ, পাহাি কিড ন ও পিুকুি খনদনন েনৈ অনিুদোেন, 

বসবাস সনে এবাং সাংদশািন, পতিবিডন ও নবায়দনি েনৈ আদবেন; 

(12) “আিা-তবতিন্ন িবন” অথড এেন িবন যাহাি তিন  পার্শ্ড বতহিাঙ্গদনি 

তেদক উন্মিুক্ত এবাং এক পার্শ্ড অনৈ িবদনি সতহি সাংযিুক্ত; 

(13) “আিাতেি িান” অথড ইোিি দ্বািা িূতেিলসহ উপতিিাদেি 

আিাতেি গক্ষত্র, যাহা তিন্থ স্তদিি ঠিক পিবিী স্তি বা িলা; িদব 

তনিুতলতখি িানসেূহ ইহাি   অন্তিিুড ক্ত নয় ঃ - 
 (ক) বাোন, পািদোলা, িরুশালা, েলাশয়, সিুইতোংপিুল 

(অনািাতেি),  োদছি নীদেি গবেী, েলািাি, 

গিায়ািা এবাং আসন; 

(খ) েলতনেডেন বৈবিা, কালিাটড , গসপটিক টৈাাংক, গসাক 

তপট;  

(ে) সীোনা প্রােীি ও িটক, কাতনডশ এবাং সানদসর্ কিতড ক 

আিাতেি    িান; 

(14) “ইোিি” বা ‘‘ভবন’’ অথড আইদন সাংজ্ঞাতয়ি Building; 

(15) “ইোিি তনেডাণ কতেটি’’ অথড আইদনি section 3 এি sub-section 

(2) এি অিীদন েঠিি কতেটি; 

 

 

(16) “ইোিদিি উচ্চিা” অথড ইোিিসাংলি িাস্তা বা েতলি েি উচ্চিা 
হইদি একটি ইোিদিি সদবডাচ্চ তবন্দিুি খািা েিূত্ব; ইোিদিি উচ্চিা 
তনিডািদণি গক্ষদত্র তনিুবতণডি তবষয়সেূহ তবদবেৈ হইদব, যথা - 
 (ক)  ছাে ঢালিু হইদল এইদক্ষদত্র ঢালিু ছাদেি েি উচ্চিা িিা 

হইদব; 

 (খ)  িাপতিক উপাোন, যাহা গকবলোত্র নান্দতনক ও 

অলাংকিদণি েনৈ  বৈবহৃি হয়, িাহা উচ্চিাি অাংশ 

তহসাদব েণৈ কিা হইদব না; 
 (ে)  ঢালিু এলাকায় তনেডাদণি গক্ষদত্র উচ্চিা তনণডদয়ি েনৈ 

িাস্তাি  পতিবদিড  ইোিদিি সবডতনিু গেদে িলদক গ্রহণ 

কিা হইদব; 
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 (ঘ) গবসােতিক তবোন েলােল কিতড পদক্ষি তবদবেনায় উচ্চিা 
অথডাৎ   িবদনি ছাদে অবতিি তসতিঘি, েলািাি, 

লাইটতনাং এদিস্টি বা  এদেনা ইিৈাতেি সদবডাচ্চ উচ্চিা 
বিুোইদব; 

(১৭)  “উন্নয়ন প্রকল্প বা প্রকল্প” অথড ইোিি বা ইোিিসেদূহি তনেডাণ 

কাে; 

(১৮) “উচ্চিা” অথড - 
(ক) কদক্ষি উচ্চিাি গক্ষদত্র সম্পন্নকত ি গেদেি উপি হইদি 

ছাদেি নীে  পযডন্ত খািা পতিোপ; 

(খ) গকান িলাি উচ্চিা তহসাদব একটি িলাি গেদেি উপি 

হইদি   অনৈ িলাি গেদেি উপি পযডন্ত খািা পতিোপ; 

(ে) গেওয়াদলি উচ্চিা তহসাদব একটি গেওয়াদলি িূতে হইদি 

গেওয়াদলি উপতিিাে পযডন্ত খািা পতিোপ; 

(১৯) “এয়ািওদয়ল বা লাইটওদয়ল” অথড প্রাকত তিক বায়িু ও আদলা েলােদলি 

সিুতবিা অেড দনি উদেদশৈ িবদনি অিৈন্তি বা বতহিড াদে অবতিি 

পতিসি যাহা একই েতেদি অবতিি ও িবদনি এক বা একাতিক পার্শ্ড 
বা ঐ েতেি এক বা একাতিক সীোনা দ্বািা আবদ্ধ; 

(২০) “ঐতিহৈবাহী ইোিি বা িান” অথড এক বা একাতিক প্রাঙ্গদণ অবতিি 

এেন ইোিি বা িাহাি অাংশ যাহা ঐতিহাতসক, িাপতিক, 

পতিদবশেি, সাাংস্কত তিক ও জ্নসতেডক কািদণ সাংিক্ষদণি প্রদয়ােন 

এবাং ইোিদিি োতিপাদশি এলাকা যাহা ইোিি সাংিক্ষদণি 

প্রদয়ােদন গবিনী, সীোনা গেওয়াল আবতি কিা ও যাহা পতিদবশেি 

সােঞ্জসৈ িাতখবাি েনৈ প্রদয়ােন, িাহাও এই উদেদশৈ অন্তিিুড ক্ত হইদব; 

(২১) “কিতড পক্ষ” অথড Town Improvement Act 1953 (Act No. XIII of 

1953) এি অিীদন প্রতিতষ্ঠি িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ (িােউক); 

(২২)  “কাদেি শুরু” অথড ইোিি তনেডাদণি উদেদশৈ োটি কাটা ও পাইতলাং 
বা তিতত্ত তনেডাণ বা গয গকান তনেডাণ, পিুন তনেডাণ অথবা তবেৈোন 

ইোিদি পতিবিড ন বা পতিবিডদনি প্রকত ি সূত্রপাি; 

 

 



বাাংলাদেশ গেদেট, অতিতিক্ত, গে ২৯, ২০০৮ 
 

   

3002 

(২৩) “কাি (Loft)Ó অথড েিৈবিী গকান কক্ষ বা কতিদর্াদিি ছাে এবাং 
গেদেি েিৈবিী আদিকটি ছাে দ্বািা জ্িিী সদবডাচ্চ ১.৫ তেটাি 

উচ্চিা তবতশি িান; 

(২৪) “গকার্” অথড বাাংলাদেশ নৈাশনাল তবতডাং গকার্ (BNBC); 

(২৫) “উন্মিুক্ত োয়ো” অথড সাইদটি এেন অতবতিন্ন অাংশ যাহা িূতেিল 

হইদি ঊর্ধ্ডতেদক িায়ীিাদব উন্মিুক্ত; 

(২৬) “তেেনী” অথড ইোিদিি এেন অাংশ যাহাি োিৈদে িাপ 

উৎৎৎৎৎৎৎৎৎ যন্ত্রাতে হইদি েহনতক্রয়াি োিৈদে তনেডি বা 
উৎৎৎৎৎ বস্তুসেূহ িূেনালীি োিৈদে উন্মিুক্ত বািাদস তনষ্ক্রান্ত হয়; 

(২৭) “তেওদটকতনকৈাল ইতঞ্জতনয়াি” অর্থ স্নািক পিুিদকৌশলী যাহাি 

তেওদটকতনকৈাল বা িাউদডশন ইতঞ্জতনয়াতিাং তবষদয় অতিজ্ঞিা 
িতহয়াদছ এবাং তযতন বাাংলাদেশ তেওদটকতনকৈাল গসাসাইটি অথবা 
ইনতস্টটিউশন অব ইতঞ্জতনয়াসড বাাংলাদেশ (IEB) এি সেসৈ এবাং তবতি 

৪১ অনিুযায়ী িাতলকািিু ক্ত;  

(২৮) “েিুিঁ তকপূণড ইোিি” অথড গকার্ অনিুযায়ী কাঠাদোেি অতনিাপে, 

েিােীণড, A¯^v¯’¨Ki, অতি-েিুিঁ তকপূণড, যথাযথ েরুিী তনেডেন 

পথতবহীন, িিপ্রায়, যথাযথ িক্ষণাদবক্ষণতবহীন, পতিিৈক্ত, অতিবাসী 
ও সাংলি এলাকাি েনসািািদণি তনিাপত্তাি প্রতি হুেতক তহসাদব 

তেতিি গয গকান ইোিি বা তনেডাণকাযড; 

(২৯) “তর্দটলইর্ এতিয়া c¨vbÓ(DAP) অথড গকান এলাকাি পতিকতল্পি 

উন্নয়দনি েনৈ তবস্তাতিি িাতনক নকশাসহ পতিকল্পনা; 

(৩০) “তর্দিঃাো িপতি” অথড ঐ গপশােীবী বৈতক্ত তযতন স্বীকত ি গকান 

পতলদটকতনক বা কাতিেিী ইনতস্টটিউট হইদি িাপিৈ তবষদয় তর্দি-

ঃাোিািী ও ইনতস্টটিউট অব তর্দিঃাো ইতঞ্জতনয়াসড বাাংলাদেশ এি 

সেসৈ এবাং তবতি ৪১ অনিুযায়ী িাতলকািিু ক্ত; 

(৩১)  “তর্দিঃাো প্রদকৌশলী’’ অথড ঐ গপশােীতব বৈতক্ত তযতন ¯^xK…Z 

গকান পতলদটকতনক বা কাতিেিী ইনতস্টটিউট হইদি প্রদকৌশল তবষদয় 

তর্দিঃাোিািী ও ইনতস্টটিউট অব   তর্দিঃাো ইতঞ্জতনয়াসড বাাংলাদেশ 

এি সেসৈ, এবাং তবতি ৪১ অনিুযায়ী িাতলকািিু ক্ত; 
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(৩২)  “তনেডাণ” অথড গয গকান িিদনি ইোিি, িবন বা িাপনা তনেডাণ, 

পিুন তনেডাণ বা প্রতিিাপন এবাং ইোিদিি বৈবহাদিি িিণ পতিবিড ন; 

(৩৩) “নকশা” অথড এই তবতিোলা এি অিীন ইোিি এবাং অনৈানৈ িাপনা 
তনেডাদণি উদেদশৈ প্রস্তুিকত ি সকল নকশা; 

(৩৪) “নেি উন্নয়ন কতেটি (Urban Development Committee)Ó অথড 
তবতি ৩৪ অনিুযায়ী েঠিি কতেটি; 

 

 

 

(৩৫)  “িলা” অথড ইোিদিি গয গকান গলাি বা গেদেি উপিপতষ্ঠ এবাং 
পিবিী গলাি এি েিৈবিী িান অথবা পিবিী গলাি না থাতকদল 

ছাে বা অনৈ আিােদনি নীদেি িান; 

(৩৬) “িাতলকািিুক্ত ইোিি” অথড নান্দতনক, ঐতিহাতসক, জ্বজ্ঞাতনক, 

সাোতেক অথবা আিৈাতিক গুরুত্ব বহনকািী এবাং/অথবা প্রত্নিত্ত্ব 

তবিাে বা অনৈ গকাদনা বৈতক্ত বা বৈতক্তবেড কিতড ক উতিতখি কািদন 

তনবতিি ইোিি; 

(৩৭)  “গটাটাল গলাি এতিয়া” অথড ইোিদিি সকল গলাি এতিয়াি 

গযােিল; 

(৩৮)  “পিােশডক” অথড োতলক বা আদবেনকািী কিতড ক তনদয়ােকত ি গয 

গকান িপতি, পিুিদকৌশলী, িতিৎৎৎৎৎৎ, যন্ত্রদকৌশলী বা অনৈানৈ 
প্রদকৌশলী, নেি পতিকল্পনাতবে অথবা উপদিাক্ত কাতিেিী 
গলাকবদলি mgš^‡q েঠিি গয গকান গবার্ড , গকাম্পানী, িােড বা 
অনৈানৈ প্রতিষ্ঠান যাহা গপশােি গসবা প্রোদনি েনৈ েঠিি; 

(৩৯)  “পতিবিড ন” অথড এক বৈবহাি হইদি অনৈ বৈবহাদি পতিবিড ন বা 
গকান কাঠাদোেি পতিবিড ন গযেন  িবদনি গক্ষত্রিল বা উচ্চিাি 

সতহি সাংদযােন, অাংশতবদশষ অপসািণ এবাং গকান গেয়াল, পাটিড শন, 

কলাে, বীে, েদয়ে, গেদে তনেডাণ, কিড ন বা অপসািণ এি োিৈদে 

কাঠাদোি গকান পতিবিড ন, গকান প্রদবশপথ বা বতহেডেন পদথি 

পতিবিড ন বা বি কিা, গয গকান উপকিণ ও সিঞ্জাোতে পতিবিড ন; 
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(৪০) “পতিতশি” অথড এই তবতিোলাি সতহি সাংদযাতেি পতিতশি; 

(৪১)  “প্রদকৌশলী” অথড তযতন প্রদকৌশল তবষদয় স্নািক তর্গ্রীপ্রাপ্ত ও 

ইনতস্টটিউশন অব ইতঞ্জতনয়াসড বাাংলাদেশ (IEB) এি সেসৈ এবাং তবতি 

৪১ অনিুযায়ী িাতলকািূক্ত; 

(৪২)   “প্রিান পথ” অথড গকান তবতডাং এি গযদকান িলা হইদি িাস্তা বা 
তনিাপে উন্মিুক্ত িাদন যাওয়াি েনৈ বতহেডেন পথ; 

(৪৩)  “প্রাকত তিক বায়িু েলােল বৈবিা” অথড িবদনি েিো-োনালাি 

োিৈদে বািাদসি ¯^vfvweK প্রবাহ ঘদিি অিৈন্তদি সিবিাহ 
বৈবিা; 

(৪৪)  “পৈািাদপট” অথড ছাে বা িদলি োিপাশ তঘদি জ্িিীকত ি গিতলাং অথবা 
গেয়াল; 

(৪৫)  “পাতকড াং িান” অথড যানবাহন িাতখবাি েদিা আবদ্ধ বা গখালা, 
আিাতেি বা উন্মিুক্ত যদথি আয়িদনি একটি োয়ো, যাহাি সতহি 

যানবাহন যািায়াি উপদযােী একটি পদথি োিৈদে বাতহদিি িাস্তাি 

সাংদযাে আদছ; 

(৪৬)  “পতিকল্পনাতবে” অথড তযতন পতিকল্পনা তবষদয় স্নািক বা 
স্নািদকাত্তি তর্গ্রীপ্রাপ্ত ও বাাংলাদেশ ইনতস্টটিউট অব িানাসড (BIP) 

এি সেসৈ এবাং তবতি ৪১ অনিুযায়ী িাতলকািূক্ত; 

(৪৭)  “িvw¤^s ইতঞ্জতনয়াি’’ অর্থ স্নািক িপতি বা প্রদকৌশলী, তর্দিাো 
িপতি বা তর্দিঃাো প্রদকৌশলী যাহাি িঃাতোং বা গসদনটািী তবষদয় 

অতিজ্ঞিা িতহয়াদছ ও তযতন সাংতিি গপশােীবী প্রতিষ্ঠাদনি সেসৈ এবাং 
তবতি ৪১ অনিুযায়ী িাতলকািূক্ত; 

(৪৮) “পয় তনষ্কাশন বৈবিা” অথড গয গকান পয় নালী, নেডো, গসপটিক 

টৈাাংক, পতিদশািন গকন্দ্র অথবা সাংতিি অনৈানৈ বৈবিাতে; 

(৪৯)  ‘‘পাহাি’’ অথড সতন্নতহি িান গথদক তনতেডি আয়িদনি উিঁেিু  গকান 

প্রাকত তিক িূখড যাহা োটি বা পাথদিি জ্িিী, প্রায়শ ই বিিুড লাকাি 

এবাং যাহাি ঢাল খিুব িীক্ষ্নিাদব খািা নয়; 

(৫০) “িিে” অথড এই তবতিোলাি সতহি সাংদযাতেি িিে; 
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(৫১) “িলস তসতলাং” অথড কদক্ষি উচ্চিাি েদিৈ একটি েিৈবিী অতিতিক্ত 

ছাে, যাহা িাণ্ডাি, সাতিড স িোিকী ইিৈাতে কাদে বৈবহৃি হয়, িদব 

বসবাসদযােৈ নয়; 

(৫২) “তিনস্ বা লিুিাি (Fins or Louver)Ó অথড ইোিদিি একটি খািা 
উপাোন, যাহা সেিােি সূযড ও বততি হইদি িক্ষা পাইবাি েনৈ 
োনালা, বািান্দা, গবলকতন ও কতিদর্াদিি বতহেিুডদখ বৈবহৃি হয়; 

(৫৩)  “তিতনসড্ গলাি গলদিল” অথড গেদেি সম্পন্নকত ি উপতিিল; 

(৫৪) “তিতনসড্ গ্রাউড গলদিল” অথড েতেি সম্পন্নকত ি উপতিিল; 

(৫৫)  “তিতনসড্ তসতলাং গলদিল” অথড ছাদেি সম্পন্নকত ি তনম্নিল; 

(৫৬) “িিু টপাথ্” অথড িাস্তাি পাদর্শ্ড বা অনৈ গকান িাদন পাদয় হািঁটাি পথ; 

(৫৭)  “লৈাট" বা "এৈাপাটড দেে” অথড বাসদযােৈ একক আবাস যাহাি েদিৈ 
িান্নাঘি, গোসলখানা, গশৌোোি, প্রসািনকক্ষ ইিৈাতে অন্তিিুড ক্ত 

থাতকদব; 

(৫৮) “গলাি এতিয়া” অথড গেওয়াদলি ও অনৈানৈ িািবাহী কাঠাদোি 

আনিুিূতেক গক্ষত্রিলসহ বৈবহািদযােৈ ইোিদিি একটি িলাি 

গক্ষত্রিল; 

(৫৯) “গলাি এতিয়া অনিুপাি (Floor Area Ratio or FAR)Ó অথড েতেি 

গক্ষত্রিদলি অনিুপাদি িবদন সতন্নদবশদযােৈ সমূ্পণড গেদেি  গক্ষত্রিল, 

যথা  একটি িগটি োদে জ্িিী সমূ্পণড গলাি এতিয়াি গযােিলদক 

উক্ত িগটি তবেৈোন েতেি গক্ষত্রিল দ্বািা তবিােদনি িল, যাহাি 

িিেিুলা তনদম্ন প্রেত্ত হইল :  

 

 FAR = 
   

 

 

 

(৬০)  “বসিবাতি” অথড ¯^Zš¿ বসবাস, িিন, ¯^v¯’¨ বৈবিাি 

myweavm¤^wjZ এক ¯^vej¤^x বসি বৈবিা যাহা এক বা 

mKj †g‡Si mw¤§wjZ †¶Îdj (wewagvjvi AvIZvq Qvo‡hvM¨ 
†¶Îdj mg~n e¨ZxZ) Rwgi †¶Îdj (cÖ‡hvR¨ †¶‡Î iv¯—vi Rb¨ Qvwoqv †`Iqv Rwgi 
†¶Îdj e¨ZxZ) 
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একাতিক কক্ষবদেডি mgš^‡q েঠিি ইোিি বা ইোিদিি 

অাংশতবদশষ; 

(৬১)  “বনৈাি পাতন উচ্চিা” অথড একটি তনতেডি এলাকাি েনৈ বনৈাকালীন 

পাতনি উচ্চিা, যাহা বাাংলাদেশ পাতন উন্নয়ন গবার্ড  কিতড ক তনিডাতিি; 

(৬২)  “বসবাসদযােৈ কক্ষ” অথড এক বা একাতিক বৈতক্তি বৈবহৃি কক্ষ যাহা 
েপ্তি, তলতিাং রুে, শয়ন, অিৈয়ন বা খাওয়াি কাদে বৈবহৃি হয় 

িদব বাথরুে, টয়দলট, িান্নাঘি, লতি, িাণ্ডাি, কতিদর্াি, পৈাতি, 

িূেিড ি রুে, তেদলদকাঠা, অতনয়তেি বৈবহৃি োয়ো এইরূপ 

বসবাসদযােৈ কদক্ষি অন্তিিুড ক্ত হইদব না; 

(৬৩)  “বহুিল ইোিি” অথড ১০ িলা বা ৩৩ তেটাদিি উদর্ধ্ড গয গকান 

ইোিি বা িবন, যাহাদি উচ্চিা তনিডািদনি গক্ষদত্র তসতিিঁঘি, তলিট 

গেতশন রুে বা েলািাদিি উচ্চিা েণৈ কিা হইদব না; 

(৬৪) “বৈালকতন” অথড ইোিদিি েূল অাংশ হইদি বতহ তেদক বতিডি 

বৈবহািদযােৈ োয়ো যাহাি িূতে পযডন্ত বতিডি গকান Aej¤^b নাই 
এবাং বাতহদিি তেদক তনদিট গকান গবিনী দ্বািা সমূ্পণড আবদ্ধ নয়; 

(৬৫)  “তবতডাং সাতিড দসস” অথড আদলা-বািাদসি েলােল, জ্বেিুৈতিক সিুতবিা, 
শীিািপ তনয়ন্ত্রণ, উত্তাপন (Heating), অিৈন্তিীণ শব্দ (Acoustics) 

তনয়ন্ত্রণ, তলিট, এদস্কদলটি ও গোতিাং ওয়াক িাপন, পাতন সিবিাহ, 
অতিতনবডাপণ, পয়  ও পাতন তনষ্কাশন, েৈাস সিবিাহ এবাং গটতলদিান 

সাংিাপন ও এই োিীয় ইউটিতলটি সিুতবিাি সতন্নদবশ; 

(৬৬)  “তবেৈোন ইোিি বা তবেৈোন বৈবহাি” এি অথড এই তবতিোলা 
কাযডকি হওয়াি পূদবড কিতড পক্ষ কিতড ক অনিুদোতেি গকান িবন এবাং 
িাহাি বৈবহাি; 

(৬৭) “তবদশষ েদনানীি এলাকা” অথড প্রাকত তিক বা সাাংস্কত তিক গুরুত্ব 

বহনকািী এবাং েহাপতিল্পনাি অিীদন প্রস্তুি তর্দটইল্র্ এতিয়া িৈান 

(DAP) এ তনদেড তশি এলাকা;  

(৬৮) ‘‘তবদশষ প্রকল্প’’ অথড এই তবতিোলাি আওিায় িাতলকািূক্ত বা 
অনিুরূপ বতহোয়িন আকত তিি বা তবদশষ িিদনি ইোিি বা িাপনা;  

(৬৯)  “িূতে আিােন” অথড ইোিি দ্বািা আবতি েতেি পতিোণ যাহা 
শিাাংশ তহসাদব   উতিতখি হইদব, যথা - 
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  িূতে আিােন 
  (Ground Coverage) =  

 
 
 
 
 

(৭০) “িূতে-বৈবহাি ছািপত্র” অথড গক্ষত্রেি কিতড পক্ষ বা সিকাি কিতড ক 

Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এি 

অিীন প্রণীি ঢাকা গেদরাপতলটন োিািিৈান (১৯৯৫-২০১৫), 

েহানেিী, তবিােীয় শহি ও গেলা শহদিি গপৌি এলাকাসহ গেদশি 

সকল গপৌি এলাকাি গখলাি োঠ, উনেিুক্ত সহান, উেৈান এবাং 
প্রাকত তিক েলািাি সাংিক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সদনি ৩৬ নাং 
আইন) এি আওিায় প্রেত্ত আদবেনকািীি িূতেি বৈবহাি সেপতকড ি 

ছািপত্র; 

(৭১)  “েহাপতিকল্পনা” (Master Plan) অথড Town Improvement Act, 

1953 (Act No. XIII of 1953) এি অিীন প্রণীি গয গকান 

পতিকল্পনা, যাহা বিড োদন Dhaka Metropolitan Development 

Plan (1995-2015), Structure Plan, Urban Area Plan, 

Detailed Area Plan তহসাদব অতিতহি, েতহীি, অনিুদোতেি ও 

কাযডকি; 

(৭২)  “গেোনাইন িলা” অথড িবদনি গয গকান েিুইটি েূল িলাি েিৈবিী 
একটি োোোতে আাংতশক িলা; 

(৭৩)  “গেদে” অথড িূতেি সোন্তিাল ইোিদিি িলা; 

(৭৪)  “যাতন্ত্রক বায়িু েলােল বৈবিা” অথড যাতন্ত্রকিাদব গকান িবদন বা 
িাহাি অাংশতবদশদষ বািাস আনয়ন অথবা প্রদয়ােদন বািাস বাতহি 

কতিয়া গেওয়াি বৈবিা; 

(৭৫)  “িাস্তা” অথড িূতে-েিীপ েৈাপ, ঢাকা তসটি কদপডাদিশন, িােিানী 
উন্নয়ন কিতড পক্ষ, তেউতনতসপৈাতলটি বা সেোিীয় নােতিক সিুতবিা 
প্রোনকািী গকান সাংিাি েৈাপ বা গিকর্ড িূক্ত েলােদলি পথ, সকল 

িিদনি সিক, েহাসিক, পথ, হািঁটা পথ তবেৈোন অথবা তনেডাদণি 

েনৈ প্রস্তাতবি িান এবাং িাস্তা সাংলি সাংিতক্ষি খাতল োয়ো, গেন ও 

িিু টপাথ্ও ইহাি অন্তিিুড ক্ত হইদব; 

BgviZ Øviv Rwgi Ave„Z GjvKv100 

Rwgi †¶Îdj (cÖ‡hvR¨ †¶‡Î iv¯—vi Rb¨ Qvwoqv †`Iqv Rwgi 
†¶Îdj e¨ZxZ) 
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(৭৬)  “িাস্তাি প্রি” অথড িাস্তা, িাস্তা-সাংলি গেন, িিু টপাথ্ ইিৈাতেসহ িাস্তাি 

সবডদোট তবস্তাি; 

(৭৭)  “সাংযিুতক্ত” অথড এই তবতিোলাি সতহি সাংদযাতেি সাংযিুতক্ত; 

(৭৮)  “সাংদযােন” অথড িবদনি ঘন আয়িন অথবা গেদেি গক্ষত্রিদলি 

সতহি সাংদযােন; 

(৭৯) “সাংিতক্ষি এলাকা” অথড ঢাকা গেদরাপতলটান গর্দিলপদেে িৈান এি 

অিীদন প্রস্তুি তর্দটইল্র্ এতিয়া িৈান (DAP) এ তনদেড তশি সাাংস্কত তিক 

বা প্রাকত তিক ঐতিদহৈি তনেশডনযিুক্ত এলাকা; 

(৮০)  “সািণী” অথড এই তবতিোলাি সতহি সাংদযাতেি সািণী; 

 

 

 

 

(৮১)  Ò¯^Z¡vaxKvixÓ অথড েতেি আইনানিুে োতলকানাপ্রাপ্ত বৈতক্ত, 

বৈতক্ত-সেতি, গকাম্পানী, রাস্ট, তনবতিি সাংঘ, সিকাি বা 
িৎৎৎৎৎৎৎৎ গকান সাংিা; 

(৮২)  “গসটবৈাক” অথড প্রতিটি ইোিদিি সন্মিুদখ, পাদর্শ্ড এবাং পশ্চাদি 

নূৈনিে উন্মিুক্ত িান;  

(৮৩)  “গসটবৈাক লাইন” অথড িট বা সাইট এি োদে িগটি সীোনা 
গিখাি সোন্তিাল গিখা; 

(৮৪)  “সাতিড স কক্ষ” অথড বসবাস বৈিীি অনৈানৈ কক্ষ এবাং আবতি িান, 

গযেন- পাতকড াং এতিয়া, এয়াি কতডশনাি িঃ যাে, তবতডাং সাতিড দসি 

েনৈ সাংিতক্ষি িান, গেনাদিটি এি েনৈ তনিডাতিি িান, েতহিালী 
কাদেি েনৈ গস্টাি রুে, স্ট্রাং রুে, সাতিড স গস্টশন, অোহৈ বস্তু 

িাতখবাি কক্ষসেূহ, ইিৈাতে; 

(৮৫) “সাতিড স গিার্” অথড সাতিড দসি প্রদয়ােদন িগটি পশ্চাদি এবাং পাদর্শ্ড 
সাংিতক্ষি  িাস্তা বা গলইন; 

(৮৬)  “সাইট” অথড ইোিি বা ইোিদিি অঙ্গন তনেডাণ, োটি বা বাতল 

িিাট, খনন বা পাহাি কিড দনি েনৈ তনতেডি সীোদিখা গবতিি িান; 
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(৮৭)  “সানদশর্” অথড গিাে বততি হইদি িক্ষাি েনৈ বতহ দেওয়াদলি উপি 

িাতপি ওিাি হৈাাং; 

(৮৮)  “সাবডেনীন েেৈিা” অথড সাবডেনীন তর্োইন নীতিদি নক্শাকত ি 

তনতেডি পতিদবশ; 

(৮৯)  “সাবডেনীন তর্োইন” অথড এেন একটি নকশানীতি কাযডক্রে 

গযখাদন শািীিবতত্তীয় অবিান সাদপদক্ষ গকান বৈতক্ত প্রদয়ােনদক 

আলাো না কতিয়া সকল োনিুদষি সাবডেনীন প্রদয়ােনদক 

পতিকল্পনায় িাতখয়া নীতি তনিডাতিি হয়; 

(৯০)  “সিুপািিাইোি” অথড গকান ইোিি তনেডাণ কাে িত্ত্বাবিাদনি েনৈ 
তবতি ৪১ অনিুযায়ী িাতলকািিু ক্ত বৈতক্ত তযতন স্বীকত ি গকান 

পতলদটকতনক বা কাতিেিী ইনতস্টটিউট হইদি প্রদকৌশল বা িাপিৈ 
তবষদয় তর্দিঃাোিািী এবাং সাংতশি ইনতস্টটিউদটি সেসৈ; 

(৯১)  “িপতি” অথড তযতন িাপিৈ তবষদয় স্নািক তর্গ্রীপ্রাপ্ত ও বাাংলাদেশ 

িপতি ইন্স্্টিটিউট (IAB) এি সেসৈ এবাং তবতি ৪১ অনিুযায়ী 
িাতলকািিু ক্ত; 

(৯২)  “হাউতোং বা এৈাপাটড দেে কেদপক্স” অথড একগুি আবাস বা 
এৈাপাটড দেে বা লৈাদটি সোদবশ গযখাদন কতিপয় সািািণ সিুদযাে-

সিুতবিা সতিতলি বৈবহাদিি েনৈ তবেৈোন থাদক। 

 

                                          

 

 

তিিীয়  অধ্যায় 

ছাড়পত্র ও অনুদোেন পদত্রি আদবেন, অনুদোেন এবাং বসবাস বা 
বযবহাি সনে, ইিযাতে 

 

৩। ইোিদিি নকশা অনুদোেন ও বসবাস উপদ াতেিাি অনুদোেন 

পদ্ধতি।- এই তবতিোলাি অিীন ইোিদিি নকশা ও বসবাস উপদযাতেিাি অনিুদোেন 

পদ্ধতি গক্ষত্র তবদশদষ তনদম্ন উতিতখি সবডতনম্ন েিুইটি ও সদবডাচ্চ োিটি পযডাদয় সম্পন্ন হইদব, 

যথা - 
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  (ক) িূতে-বৈবহাি ছািপত্র (Land Use Clearance) (cÖ‡hvR¨ 

গক্ষদত্র) ; 

  (খ) বতহোয়িন বা তবদশষ িিদনি প্রকদল্পি েনৈ তবদশষ প্রকল্প 

ছািপত্র  (Special Projcet Permit for large and specialized 

 projects) (cÖ‡hvR¨ গক্ষদত্র) ; 

  (ে) তনেডাণ অনিুদোেনপত্র (Building Permit) (mKj গক্ষদত্র 

বািৈিােূলক) ; 

 (ঘ) বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র (Occupancy Certificate) (সকল 

গক্ষদত্র  বািৈিােূলক)। 
 

 

 ৪। ভূতে-বযবহাি ছাড়পত্র।- (১) তবদশষ িিদণি প্রকদল্পি েনৈ ছািপত্র ও 

তনেডাণ অনিুদোেদনি আদবেনপত্র োতখদলি পূদবড, কিতড পদক্ষি আওিািিু ক্ত তকন্তু পতিকতল্পি 

এলাকাি বতহিূড ি গয গকান িূতেদি উন্নয়দনি েনৈ কিতড পদক্ষি তনকট হইদি িূতে বৈবহাি 

ছািপত্র গ্িহণ না কতিদল গকান ইোিি তনেডাণ বা উন্নয়ন কাে অনিুদোেন কিা হইদব না 
। 
 (২) েতহায়ন ও েণপূিড  েন্ত্রণালয় বা িেিীন গকান সাংিা কিতড ক পতিকতল্পি ও 

উন্নয়নকত ি এবাং কিতড পক্ষ কিতড ক গবসিকািী আবাতসক প্রকদল্পি িূতে উন্নয়ন তবতিোলা, 
২০০৪ অথবা এিদ্সাংক্রান্ত অনৈ গকান তবতিোলা অনিুসাদি অনিুদোতেি গবসিকািী 
প্রতিষ্ঠান কিতড ক উন্নয়নকত ি সাইট অৈাড সাতিড দসস প্রকদল্পি অন্তিিুড ক্ত েতেি েনৈ িূতে 

বৈবহাি ছািপত্র গ্রহণ আবশৈক হইদব না।  

 (৩) েতেি োতলকানা সাংক্রান্ত কােেপত্রসহ প্রস্তাতবি েতে বা সাইট বৈবহাদিি 

তনতেত্ত িূতে বৈবহাি ছািপদত্রি েনৈ তনিডাতিি তি সহ তনিডাতিি ছক (িিে-১০১) এি 

োিৈদে আদবেন কতিদি হইদব।  

 (৪) আদবেনপদত্রি ৩ (তিন) কতপ আদবেনকািী কিতড ক ¯^v¶wiZ হইদি হইদব 

এবাং উহাি সতহি ৩ (তিন) কতপ ১ ঃ  ৫,০০০ অথবা ১ ঃ  ১০,০০০ গস্কদল প্রণীি 

সাইদটি েিীপ েৈাপ সাংদযােন কতিদি হইদব যাহাদি েতে তেতিি কতিবাি েদিা 
আি.এস/তস.এস েৈাপসহ একটি খসিা িাতনক নক্শা (Location Map) থাতকদব। 

 ৫। ভূতে বযবহাি ছাড়পত্র অনুদোেদনি সাধ্ািণ শিৃাবলী ।- (১) িূতে 

বৈবহাি ছািপত্র গকান উন্নয়ন বা তনেডাণ কাদেি অনিুেতি নদহ এবাং ইহা আদবেনকািী বা 
গকান বৈতক্তদক অনিুরূপ কাদেি শুরু তকাংবা সেপােদনি অতিকাি প্রোন কতিদব না। 
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 (২) তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র প্রোন বা তনেডাণ অনিুদোেদনি গক্ষদত্র কিতড পক্ষ কিতড ক গয 

গকান শিড াদিাদপ িূতে বৈবহাি ছািপত্র প্রতিবিকিা সততি কতিদব না। 

 ৬। ভূতে বযবহাি ছাড়পত্র অনুদোেন, প্রিযাখ্ান ও আতপল।- (১) িূতে 

বৈবহাি ছািপদত্রি আদবেন োতখদলি ৩০ (তত্রশ) তেদনি েদিৈ কিতড পদক্ষি নেি পতিকল্পনা 
শাখা প্রদয়ােদন গয গকান শিড াবলী আদিাপ কতিয়া তনিডাতিি ছক (িিে-১০২) এি োিৈদে 

অনিুদোেন প্রোন অথবা তলতখি কািণ প্রেশডনপূবডক তনিডাতিি ছক (িিে-১০৩) এি 

োিৈদে আদবেন প্রিৈাখান কতিদি পাতিদব।  

(২) উপ-তবতি (১) অনিুযায়ী আদবেন প্রিৈাখান কিা হইদল আদবেনকািী তনিডাতিি 

ছক (িিে-১০৪) এি োিৈদে কিতড পদক্ষি গেয়ািেৈাদনি তনকট Town Improvement 

Act, 1953 এি িািা ৭৫(১) অনিুযায়ী আদবেন কতিদি পাতিদব।  

(৩) কিতড পদক্ষি গেয়ািেৈান উপ-তবতি (২) অনিুযায়ী আদবেন প্রাতপ্তি ৩০(তত্রশ) 

তেদনি েদিৈ আদবেন অনিুদোেন অথবা প্রিৈাখাদনি তসদ্ধান্ত প্রোন কতিদব এবাং কিতড পদক্ষি 

নেি পতিকল্পনা শাখা উক্ত তসদ্ধান্ত অনিুযায়ী তনিডাতিি ছক (িিে-১০৫) এি োিৈদে 

অনিুদোেন অথবা তনিডাতিি ছক (িিে-১০৬) এি োিৈদে আদবেন প্রিৈাখৈান কতিদব।  
(৪) উপ-তবতি (৩) অনিুযায়ী আদবেন প্রিৈাখৈান কিা হইদল আদবেনকািী 

৬০(ষাট) তেদনি েদিৈ Town Improvement Act, 1953 এি িািা ৭৫(২) অনিুযায়ী 
তনিডাতিি ছক (িিে-১০৭) এি োিৈদে কিতড পদক্ষি তনকট আতপল কতিদি পাতিদব এবাং 
কিতড পক্ষ আদবেনপ্রাতপ্তি ৩০(তত্রশ) তেদনি েদিৈ নেি উন্নয়ন কতেটিি েিােি গ্রহণপূবডক 

আদবেন অনিুদোেন অথবা প্রিৈাখৈাদনি তসদ্ধান্ত প্রোন কতিদব। 

(৫) কিতড পক্ষ উপ-তবতি (৪) এি তসদ্ধান্ত অনিুযায়ী িূতে বৈবহাি ছািপত্র তনিডাতিি 

ছক (িিে-১০৮) এি োিৈদে অনিুদোেন অথবা তনিডাতিি ছক (িিে-১০৯) এি োিৈদে 

প্রিৈাখৈান কতিদি পাতিদব যাহা েূিান্ত বতলয়া তবদবতেি হইদব। 

 

 ৭। ভূতে বযবহাি ছাড়পদত্রি ববধ্িাকাল।- (১) িূতে বৈবহাি ছািপদত্রি 

জ্বিিাি গেয়াে হইদব অনিুদোেদনি িাতিখ হইদি ২৪ (েতিশ) োস। 

  (২) উপ-তবতি (১) এ বতণডি সেয়কাদলি েদিৈ িূতে বৈবহাি ছািপত্র নবায়দনি 

েনৈ তনিডাতিি ছক (িিে-১১০) এি োিৈদে আদবেন কিা যাইদব, যাহা কিতড পক্ষ, 

গ্রহণদযােৈ তবদবেনা কতিদল জ্বিিাকাল অবসাদনি িাতিখ হইদি অতিতিক্ত ১২ (বাি) 

োদসি েনৈ তনিডাতিি ছক (িিে-১১১) এি োিৈদে নবায়ন কতিদি পাতিদব অথবা 
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গ্রহণদযােৈ তবদবেনা না কতিদল তনিডাতিি ছক (িিে-১১২) এি োিৈদে নবায়দনি আদবেন 

প্রিৈাখৈান কতিদি পাতিদব।  

  (৩) িূতে বৈবহাি ছািপদত্রি জ্বিিাি গেয়াে উত্তীণড হইয়া গেদল নিিু ন কতিয়া 
িূতে বৈবহাি ছািপদত্রি অনিুদোেন গ্রহণ কতিদি হইদব। 

 

 

 

 

 
 

 ৮। বতহোয়িন বা তবদশষ ধ্িদনি প্রকদেি েনয তবদশষ প্রকে ছাড়পত্র।- 
(১) তনম্নতলতখি িিদনি প্রকদল্পি েনৈ তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র গ্রহণ কতিদি হইদব, যথা:- 

(ক) ৪০ (েতিশ) টিি অতিক আবাসন ইউতনটতবতশি আবাতসক িবন; 

(খ) গোট ৭৫০০ (সাি হাোি পািঁেশি) বেডতেটাদিি অতিক (FAR 

আওিািীন) গেদে তবতশি গযদকান প্রকল্প; 

(ে) গোট ৫০০০ (পািঁে হাোি) বেডতেটাদিি অতিক (FAR 

আওিািীন) গেদে  তবতশি তবপণী গকন্দ্র; 

(ঘ) োিীয় ও আঞ্চতলক েহাসিক বা প্রিান সিদকি সতহি সিাসতি 

সাংদযাে তবতশি গয গকান প্রকল্প; 

(ি) ইদটি িাটাসহ পতিদবশ েষূণেূলক বা তবপজ্জনক তশল্প-কািখানা; 
(ে) িাপতিক বা ঐতিহাতসক গুরুত্বপূণড িবন বা এলাকাি ২৫০ (েিুইশি 

পঞ্চাশ) তেটাি েিূদত্বি তিিি গয গকান তনেডাণ বা উন্নয়ন;  

(ছ) প্রাকত তিক গসৌন্দযডেতণ্ডি এলাকাি ২৫০ (েিুইশি পঞ্চাশ) তেটাদিি 

েিূদত্বি তিিি গয গকান তনেডাণ বা উন্নয়ন; 
 

(ে) পাহািী এলাকা অথবা পাহাি তহদসদব েতশৈোন েতেদি অথবা 
এইরূপ িিু তেি ৫০(পঞ্চাশ) তেটাদিি েদিৈ গয গকান িিদনি তনেডাণ 

বা উন্নয়ন; 
 

(ে)  নেী িীিবিী ২৫০ (েিুইশি পঞ্চাশ) তেটাি েিূদত্বি েদিৈ গয গকান 

িিদণি তনেডাণ বা উন্নয়ন। 
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(২) উপ-তবতি(১) এ বতণডি তবতিন্ন িিদণি প্রকদল্পি গক্ষদত্র ইোিি তনেডাণ 

অনিুদোেনপদত্রি েনৈ আদবেন কতিবাি পূদবড কিতড পদক্ষি বতহোয়িন বা তবদশষ প্রকল্প 

অনিুদোেন কতেটি এি তনকট হইদি ঐ প্রকদল্পি েনৈ তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র গ্রহণ কতিদি 

হইদব এবাং ছািপদত্রি েনৈ কিতড পক্ষ কিতড ক তনিডাতিি তি সহ তনিডাতিি  ছক (িিে-২০১) 

এি োিৈদে আদবেন কতিদি হইদব। 
 

 (৩) তবদশষ প্রকল্প ছািপদত্রি আদবেদনি গক্ষদত্র  তনম্নতলতখি িথৈতেি ১১ (এোি) 

গসটসহ েতেি োতলকানা সাংক্রান্ত েতললাতেি ১ (এক) গসট সাংদযােন কতিদি হইদব, যথা -  

(ক) িূতে বৈবহাি ছািপদত্রি অনিুতলতপ বা অনাপতত্ত পত্র (প্রদযােৈ 
গক্ষদত্র); 

  (খ) োতলকানা ¯^Ë¡, গহাতডাং b¤^i, তস.এস./আি.এস. েহানেি েিীপ 

অথবা সবডদশষ প্রকাতশি েিীপ, োে b¤^i, পতিকতল্পি এলাকাি 

গক্ষদত্র অবিান তনদেডশ এবাং কিতড পক্ষ কিতড ক তনিডাতিি অনৈ গয 

গকান েতললাতে, পেড া, তশতর্উল ইিৈাতে; 

  (ে) প্রস্তাতবি িবদন আনিুোতনক সবডদোট িলাি সাংখৈা ও সবডদোট 
গেদেি গক্ষত্রিল; 

  (ঘ) প্রতি িলাি বৈবহািওয়ািী আনিুোতনক গেদেি গক্ষত্রিল; 

 

 

 

  (ি) প্রদযােৈ গক্ষদত্র আবাসন ইউতনদটি সবডদোট সাংখৈা ; 

  (ে) FAR এি তহসাব; 

  (ছ) প্রস্তাতবি উন্নয়দনি েনৈ প্রদয়ােনীয় পাতনি আনিুোতনক োতহো 
এবাং ইহাি উৎস  ও সিবিাহ বৈবিা; 

  (ে) প্রস্তাতবি উন্নয়দনি েনৈ তবেিুৈদিি আনিুোতনক োতহো এবাং উহাি 

উৎস  ও সিবিাহ বৈবিা; 

  (ে) তনেডাণ কাদযডি পযডায়ক্রে, আিিকাল এবাং তনেডাদণি সিাবৈ 
গেয়াে। 

(৪) তবদশষ প্রকল্প ছািপদত্রি েনৈ প্রণীি নকশা অনূৈন ১ : ১০০০ গস্কদল অতিি 

হইদি হইদব এবাং উহাদি তনম্নতলতখি তবষয়গুতল সাংদযােন বা তেতিি কতিদি হইদব, যথা - 
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  (ক) িাস্তাি পতিোপসহ সাইদটি সীোনা এবাং আদবেনকািীি 

োতলকানািীন সতন্নতহি েতে (যতে থাদক); 

  (খ) সাইদটি উত্তি তেক-তনদেডশক তেত্র;  

  (ে) সাইদটি সতন্নতহি সিদকি নাে বা বৈতক্ত োতলকানািীন িাস্তাি 

সতহি সাইটটি সতন্নতহি হইদল গয সিক হইদি বৈতক্ত 

োতলকানািীন িাস্তাটিি উৎৎৎৎৎৎ হইয়াদছ িাহাি নাে; 

  (ঘ) প্রকদল্পি েনৈ প্রস্তাতবি িাদনি গেৌো, গহাতডাং b¤^i, িট ও িাস্তা 
b¤^i;  

  (ি) সাইট সতন্নতহি সকল িাস্তাি প্রি এবাং িিু টপাথ (যতে থাদক) এি প্রি 

ও অবিান;  

  (ে) সাংলি সিদকি গপ্রক্ষাপদট িদটি েি উচ্চিা;  
  (ছ) বাতহৈক পতিোপ ও সাইদটি সীোনা হইদি েিূত্ব প্রোনসহ সাইদট 

অবতিি তবেৈোন বা প্রস্তাতবি িবন বা অনৈানৈ কাঠাদোি 

অবিান ও বৈবহাি; 

  (ে) সাইট সাংলি িবন বা অবকাঠাদোি আনিুোতনক অবিান, 

উচ্চিা এবাং সাইদটি সীোনা হইদি েিুিত্ব; 

  (ে) সাইদট যানবাহন  ও পথোিীি আেেন-তনেডেন পদথি অবিান; 

  (ঞ) সাইট সাংলি সকল সিক পার্শ্ডি গেন, প্রাকত তিক পাতন তনষ্কাশন 

েৈাদনল, পাতনি প্রবাহোন িািা এবাং পাতন তনষ্কাশদনি প্রস্তাতবি 

বৈবিা; 
  (ট) তবেৈোন জ্বেিুৈতিক লাইন, পাতন সিবিাহ লাইন, পয় তনষ্কাশন 

লাইদনি অবিান (যতে থাদক) ও প্রস্তাতবি সাংদযাে; 

  (ঠ) সাইদটি েদিৈ প্রস্তাতবি আবেড না সাংগ্রহ িল এবাং তশল্পকািখানাি 

গক্ষদত্র বেড ৈ অপসািদণি বৈবিাপনা;  
 

 

 

 

 

  (র্) সাইদটি ২৫০ (েিুই শি পঞ্চাশ) তেটাি েিূদত্বি  েদিৈ অবতিি 

সকল প্রাকত তিক উপাোন (েলাশয়, উনেিুক্ত িান, উেৈান, 

পাহাি, ইিৈাতে) ও ঐতিহৈবাহী ইোিি এবাং সাইদটি অবিান; 
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  (ঢ) উপদিাক্ত িথৈাবলীি mgš^‡q আদবেনপদত্রি সতহি 

আদবেনকািী ও সাংতিি গপশােীতব বৈতক্ত বা বৈতক্তবদেডি 

অেিুতিি ¯^v¶imn ১১ (এোি) গসট িািণােি নকশা 
(Conceptual Drawing)| 

(৫) তবদশষ প্রকল্প ছািপদত্রি েনৈ প্রস্তাতবি িািণােি নকশা ও আবেনপদত্র 

আদবেনকািী এবাং এই তবতিোলাি তবতি ৪১ অনিুযায়ী িাতলকািিু ক্ত ও প্রকদল্পি িিণ 

অনিুযায়ী ক্ষেিাপ্রাপ্ত এইরূপ কেপদক্ষ একেন িপতি ও একেন পিুিদকৌশলী ¯^v¶i 

কতিদবন।  

(৬) কিতড পক্ষ িািণােি নকশাি ২ (েিুই) গসট অনিুদোতেি বা অননিুদোতেি সীলসহ 
গিিি প্রোন কতিদব এবাং অবতশি ১ (এক) গসট নকশা ও েতললাতে সাংতিি নতথদি 

সাংিক্ষণ কতিদব। 

৯। তবদশষ প্রকে ছাড়পত্র অনুদোেন।- (১) তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র আদবেন 

প্রাতপ্তি ৪৫ (পিঁয়িাতিশ) তেদনি েদিৈ কিতড পদক্ষি বতহোয়িন বা তবদশষ প্রকল্প অনিুদোেন 

কতেটি তসদ্ধান্ত গ্রহণপূবডক তনিডাতিি ছক (িিে-২০২) এি োিৈদে অনিুদোেন অথবা 
তনিডাতিি ছক (িিে-২০৩) এি োিৈদে আদবেন প্রিৈাখান কতিদব।  

(২) িাষ্ট্রীয় ¯^v_©mswkó প্রকল্প অথবা পতিদবশেিিাদব তবরূপ প্রতিতক্রয়া 
হইদি পাদি এেন িিদনি প্রকদল্পি গক্ষদত্র কিতড পক্ষ প্রকদল্পি েতয়াংসেূহ েনসািািদণি 

পযডদবক্ষণ ও েন্তদবৈি েনৈ প্রেশডন কতিদব এবাং উক্ত প্রেশডনীি োিৈদে ১৫ (পদনি) 

তেনবৈাপী েনেি সাংগ্রহ কতিয়া পিবিীদি িাহা নেি উন্নয়ন কতেটিি তনকট গপ্রিণ 

কতিদব। 

(৩) যতে গকান বৈতক্ত েদন কদিন গয, গকান প্রকল্প এই তবতিোলা অথবা তবেৈোন 

অনৈ গকান আইন বা তবতি বা প্রতবতিি পতিপন্থী হইদব বা উহা েনেণ অথবা পতিদবশদক 

ক্ষতিগ্রস্ত বা তবপন্ন কতিদব িদব িাহাি আদবেদনি তিতত্তদি উক্ত প্রকদল্পি নকশাসেূহ 
িাহাদক পযডদবক্ষণ কতিবাি সিুদযাে প্রোন কতিদি হইদব। 

 ১০। তবদশষ প্রকে ছাড়পদত্রি ববধ্িা।- (১) তবদশষ প্রকল্প ছািপদত্রি জ্বিিাি 

গেয়াে উহা প্রোদনি িাতিখ হইদি ২৪ (েতিশ) োস পযডন্ত বলবি থাতকদব এবাং উক্ত 

গেয়াদেি েদিৈ তনেডাণ অনিুদোেনপদত্রি েনৈ আদবেন োতখল কতিদি হইদব।  

(২) তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র নবায়নদযােৈ নদহ এবাং আদবেনকািী তবদশষ প্রকল্প 

ছািপদত্রি জ্বিিাি গেয়ােকাদল তনেডাণ অনিুদোেনপদত্রি েনৈ আদবেন কতিদি বৈথড হইদল 

িাহাদক পিুনিায় নিিু ন কতিয়া  উক্ত ছািপদত্রি েনৈ আদবেন কতিদি হইদব। 
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 ১১। তবদশষ প্রকে ছাড়পত্র বাতিল।- তনম্নতলতখি গয গকান কািদণ কিতড পক্ষ 

তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র বাতিল কতিদি পাতিদব, যথা:- 

 (ক) অনিুেতিপদত্রি গয গকান শিড  বিদখলাপ কিা হইদল; 

 (খ) এই তবতিোলাি গকান তবতি লাংঘন কতিদল; এবাং 

 (ে) োতখলকত ি আদবেনপদত্র গকান িিু ল বা অসিৈ িথৈ প্রোন কতিদল 

অথবা গকান িথৈ গোপন কতিয়া থাতকদল। 
 

  ১২। তবদশষ প্রকে ছাড়পদত্রি তবষদয় আতপল।- (১) তবদশষ প্রকল্প ছািপদত্রি 

আদবেন প্রিৈাখৈান বা বাতিদলি িাতিখ হইদি ৪৫ (পিঁয়িাতিশ) তেদনি েদিৈ আদবেনকািী 
উপযিুক্ত কািণ প্রেশডন কতিয়া নেি উন্নয়ন কতেটিি তনকট তনিডাতিি ছক (িিে-২০৪) 

এি োিৈদে আতপল কতিদি পাতিদব। 

  (২) উপ-তবতি (১) অনিুযায়ী োতখলকত ি আতপল আদবেন োতখদলি ৪৫ (পিঁয়িাতিশ) 

তেদনি েদিৈ নেি উন্নয়ন কতেটি পযডাদলােনাদন্ত উহা অনিুদোেন বা প্রিৈাখাদনি েনৈ 
কিতড পদক্ষি তনকট সিুপাতিশ কতিদব এবাং উক্ত সিুপাতিদশি তিতত্তদি কিতড পক্ষ ১০ (েশ) তেদনি 

েদিৈ তনিডাতিি ছক (িিে-২০৫) এি োিৈদে আতপল আদবেন অনিুদোেন বা আতপল 

আদবেন েতহীি না হইদল তনিডাতিি ছক (িিে-২০৬) এি োিৈদে প্রিৈাখৈান কতিদব। 

 

১৩। তনেৃাণ অনুদোেনপত্র।- (১) গকান বৈতক্ত বা সিকািী বা গবসিকািী 
সাংিা নিিু ন িবন বা অবকাঠাদো তনেডাণ কতিদি বা তবেৈোন িবন বা অবকাঠাদো 
পতিবিড ন, পতিবিডন বা সাংদযােন কতিদি ইিিুক হইদল আইন অনিুযায়ী তনেডাণ 

অনিুদোেনপত্র গ্রহণ কতিদি হইদব। 

 (২) উপ-তবতি (১) এ বতণডি তনেডাণ অনিুদোেনপদত্রি েনৈ উপ-তবতি (৪) হইদি 

(১২) এ বতণডি প্রদয়ােনীয় েতললাতে এবাং সাংতিি নকশা সেূদহি ৮ (আট) প্রি এবাং 
তনিডাতিি তি সহ তনিডাতিি ছক (িিে-৩০১) এি োিৈদে আদবেন কতিদি হইদব। 

 (৩) আদবেনকািী এবাং তবতি ৪১ এি আওিায় প্রণীি িাতলকা গোিাদবক যথাযথ 

গযােৈিাসম্পন্ন কাতিেিী বৈতক্তবেড নকশায় অেিুতিি ¯^v¶i প্রোন কতিদব এবাং কাতিেিী 
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বৈতক্তবেডদক িাহাদেি গপশােীবী সাংেঠদনি সেসৈ b¤^i ও গিতেদস্ট্রশন b¤^i নকশা ও 

েতললাতেি তনিডাতিি িাদন উদিখ কতিদি হইদব। 

 (৪) তনেডাণ অনিুদোেনপদত্রি েনৈ আদবেনপদত্রি সতহি তনম্নতলতখি েতললাতে (A3 

বা A4 আকাদিি কােদে) নকশাসহ সাংযিুক্ত কতিয়া উপিাপন কতিদি হইদব, যথা:- 

 (ক) প্রদযােৈ গক্ষদত্র িূতে বৈবহাি ছািপত্র এবাং তবদশষ প্রকল্প 

ছািপদত্রি অনিুতলতপ; 

 (খ) পতিতশি-৪ অনিুযায়ী তনিডাতিি তি প্রোদনি িশীে; 

 (ে) প্রস্তাতবি উন্নয়দনি িূতে ও িবনাতেদি আদবেনকািীি জ্বি 

োতলকানাি cÖgvY¯^iƒc েতললাতেি সিৈাতয়ি অনিুতলতপ; 

 

 

 (ঘ) তবদশষ প্রকল্প ছািপদত্রি তনদেডশ গোিাদবক প্রদযােৈ গক্ষদত্র 

গযােৈিাসম্পন্ন কাতিেিী বৈতক্ত কিতড ক প্রেত্ত েততত্তকা পিীক্ষা (Soil 

Test) প্রতিদবেন;  

 (ি) এৈাপাটড দেে িবদনি গক্ষদত্র িলাওয়ািী আবাস-ইউতনদটি 

সবডদোট সাংখৈা ; 

 (ে) িদটি গক্ষত্রিল, FAR এি তহসাব, িূতে আিােন, গসট বৈাক 

িাদনি পতিোপ এবাং গোট িলাি সাংখৈা;  

 (ছ) েিীি তিতত্ত, পাইতলাং, গবেদেে বা িূেিড ি িলা তনেডাদণি েনৈ 
প্রদযােৈ গক্ষদত্র তনিডাতিি ছক (সাংযিুতক্ত-৩০১) এি োিৈদে 

আদবেনকািী ¯^v¶wiZ প্রেত্ত ক্ষতিপূিণ েিুেদলকা; এবাং 

 (ে) প্রকদল্প তনদয়াতেি িপতিি অতিজ্ঞিাি cÖgvY¯^iƒc সাংতিি 

গপশােীতব প্রতিষ্ঠাদন কাতিেতি বৈতক্ত তহসাদব িাতলকািূক্ত 

সাটিড তিদকট এি অনিুতলতপ।  

(৫) আন্তেড াতিক A তসতিদেি (A0 হইদি A4 সাইে) কােদে গেতরক োদপ সকল 

নকশা প্রণয়ন কতিদি হইদব, যাহা তনিুরূপ - 

   A0 ১১৮৮ এে এে  ৮৪১ এে এে 

A1 ৮৪১ এে এে  ৫৯৪ এে এে 



বাাংলাদেশ গেদেট, অতিতিক্ত, গে ২৯, ২০০৮ 
 

   

3018 

A2 ৫৯৪ এে এে  ৪২০ এে এে 

A3 ৪২০ এে এে  ২৯৭ এে এে 

A4 ২৯৭ এে এে  ২১০ এে এে 
  

 (৬) নকশাসেূদহ তনম্নতলতখি িথৈ সতন্নদবতশি থাতকদি হইদব, যথা -    

  (ক)  নকশাি টাইদটলসহ আদবেনকািীি নাে, ঠিকানা, গটতলদিান 

b¤^i (যতে থাদক) ও অেিুতিি ¯^v¶i; 

  (খ) প্রদযােৈ গক্ষদত্র সাংতিি পতিকল্পনাতবে, িপতি বা প্রদকৌশলীি নাে, 

ঠিকানা, গটতলদিান b¤^i (যতে থাদক) ও অেিুতিি স্বv¶imn স্ব 

¯^ গপশােীবী প্রতিষ্ঠাদনি সেসৈপে b¤^i ও গিতেদস্ট্রশন b¤^i; 

  (ে) সিকাি কিতড ক পতিকতল্পি ও উন্নয়নকত ি িূতে বা িদটি গক্ষদত্র 

িট বা গহাতডাং এি বিােগ্রহীিাি নাে ও ঠিকানা, িাস্তা ও 

এলাকাি নাে এবাং গবসিকািী প্রতিষ্ঠান কিতড ক উন্নয়নকত ি 

এলাকাি িদটি গক্ষদত্র িট বা গহাতডাং এি োতলদকি নাে ও 

ঠিকানা, িাস্তা এবাং এলাকাি নােসহ গল-আউট নকশা  
অনিুদোেদনি গিিাদিন্স b¤^i ও িাতিখ;  

  (ঘ) বৈতক্ত বা অনৈানৈ গক্ষদত্র গহাতডাং b¤^i, িাস্তা ও এলাকাি নােসহ 
প্রদযােৈ গক্ষদত্র িূতে বৈবহাি ছািপদত্রি গিিাদিন্স b¤^i ও 

িাতিখ; 

  (ি) তনেডাদণি উদেশৈ ও প্রস্তাতবি বৈবহাি এবাং 

  (ে) গেৌোি নাে এবাং তস.এস./আি.এস./এস.এ. োে b¤^i বা িট 

b¤^imn সাইট গয থানাি অন্তেডি, িাহাি নাে।  

(৭) সাইট িৈান বা এলাকা নকশা অনূৈন ১ : ৪০০০ গস্কদল অতিি হইদব এবাং 
উহাদি তনিুতলতখি িথৈ থাতকদি হইদব, যথা:-  

  (ক) সাইট গয গেৌোয় অবতিি, সাইদটি অবিানসহ উহাি তস.এস. 

েৈাপ এবাং  প্রদয়ােনীয় গক্ষদত্র আি.এস. বা এস.এ. েৈাদপি 

অাংশতবদশষ অথবা সিকাি  বা অনিুদোতেি গবসিকাতি প্রতিষ্ঠান 

কিতড ক উন্নয়নকত ি প্রকদল্পি গক্ষদত্র  সাইদটি অবিানসহ প্রকল্প এলাকা 
নকশাি অাংশতবদশষ; এবাং 
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  (খ)  সাইদটি োে বা িট এবাং পার্শ্ডবিী োে বা িটসেূদহি অবিান 

তনদেডশক। 

(৮) গল-আউট নকশা ১ ঃ  ২০০ গস্কদল অতিি হইদি হইদব এবাং ইহাদি 

তনম্নতলতখি িথৈ থাতকদি হইদব, যথা  

 (ক) সাইদটি প্রতি তেদকি সীোনা ও পতিোপ; 

 (খ)  প্রদযােৈ গক্ষদত্র, সাইদট তবেৈোন িবনসেূদহি পতিসীো, 
বতহিড াদেি পতিোপ, উচ্চিা, িলাি সাংখৈা এবাং িতক্ষি 

আবতশৈক উন্মিুক্ত িাদনি পতিোপ; 

 (ে)  প্রদযােৈ গক্ষদত্র, সাইদট প্রস্তাতবি ও তবেৈোন িবন বা কাঠাদো, 
েলাশয়, উেৈান, অনৈানৈ িূ-জ্নসতেডক এলাকা, নীেিু  িূতে, উন্মিুক্ত 

প্রান্তি, বনাঞ্চল ইিৈাতেি অবিান; 

 (ঘ)  এলাকা ও সিদকি নাে; 

 (ি)  সতন্নতহি সিকসেূদহি েতদি সাইট বা িদটি তেকতনদেডশ, সাইদটি 

সাংলি  িাস্তাি প্রি এবাং বৈতক্ত োতলকানািীন বা তনেস্ব িাস্তাি 

গক্ষদত্র সমূ্পণড  িাস্তাি জ্েঘডৈ ও প্রি; 

 (ে)  িাস্তা হইদি সাইদট প্রদবশ ও তনেডেদনি গেইদটি অবিান; 

 (ছ) প্রস্তাতবি ও তবেৈোন িবনসেূদহি োতিতেদক পাতন প্রবাদহি তেক 

তনদেডশনা সহ নেডোি (যতে থাদক) অবিান ;  

 (ে) িূেিড ি েলািাি, গসপটিক টৈাাংক এবাং গসাক তপট, পয় তনষ্কাশন 

লাইদনি সতহি সাংদযাদেি অবিান (যতে থাদক); এবাং   

 (ে)  সাইদটি েদিৈ আবেড না সাংগ্রহ িদলি অবিান। 
 

  (৯) একাতিক ইোিি এবাং অনৈানৈ অবকাঠাদো ও িাপনাতবতশি বতহৎ  প্রকদল্পি 

গক্ষদত্র উপযিুক্ত গস্কদল একটি  কী-িৈান প্রস্তুি কতিদি হইদব যাহাদি সকল ইোিি বা 
অবকাঠাদোি অবিান ও পতিসীো, িাস্তাি গল-আউট, সকল িূেতশৈ এবাং গিৌদোতলক 

উপাোন, যথা - বতক্ষ, পাহাি, পিুকুি বা েলািাি, িূতে খনন বা িিাদটি িান ইিৈাতে 

প্রেতশডি থাতকদব। 
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(১০) িূেিড ি ও গেোনাইন গলািসহ ইোিদিি সকল িলাি গলাি িৈান ১ : ১০০ 

গস্কদলি োদপ প্রণয়ন কতিদি হইদব এবাং ইহাদি তনম্নতলতখি তবষয়সেূহ সিুস্পিিাদব উদিখ 

থাতকদি হইদব, যথা - 

 (ক) েিো ও োনালাি অবিানসহ সকল কক্ষ ও পতিসদিি পতিোপ, 

আকত তি,  অবিান এবাং বৈবহাি; 

 (খ)   তসিঁতিঘিসহ প্রদযােৈ গক্ষদত্র তলিটদকাি, এসদকদলটি, ি্ৈাম্প, 

েরুিী তনেডেন   তসিঁতিি অবিান ও পতিোপ; 

(ে)  ছাদেি পাতন তনষ্কাশন বৈবিা, গটিাস (Terrace) (যতে থাদক), 

তলিট গেতশন রুে (প্রদযােৈ গক্ষদত্র), তসিঁতিঘদিি ছাে, ছাদেি 

িায়ী েলািাি (যতে থাদক) এবাং পাতনি আউটদলট প্রেশডনপূবডক 

প্রণীি ছাদেি নকশা; 

 (ঘ)  প্রদবশ, তনেডেন, োইিওদয় ও পাতকড াং এি িান প্রেশডনপূবডক 

পাতকড াং িৈান   এবাং তনিাপত্তা গপাস্ট এি অবিান; 

 (ি)  প্রদযােৈ গক্ষদত্র জ্বেিুৈতিক ও যাতন্ত্রক কদক্ষি অবিান; এবাং 

 (ে)  একাতিক ইোিি বা িাপনাতবতশি কেদিদক্সি গক্ষদত্র যানবাহন ও 

পথোিীি   প্রদবশ, োতি হইদি অবদিাহণ, আদিাহণ ও যান 

েলােদলি িান। 
   

 (১১) গুরুত্বপূণড অাংদশি পতিোপসহ কেপদক্ষ েিুইটি গসকশন (j¤^vjw¤^ ও 

আিাআতি) ১ : ১০০ গস্কদলি োদপ প্রণয়ন কতিদি হইদব যাহাি েদিৈ অন্তি একটি 

তসিঁতিঘিদক গছে কতিদব এবাং গছেতেদত্র তনম্নতলতখি তবষয়গুতল প্রেশডন কতিদি হইদব, যথা 
ঃ - 

 

(ক) গেোনাইনসহ (প্রদযােৈ গক্ষদত্র) প্রতি িলাি উচ্চিা, কাি (Loft), 

উপতিি েলািাি (যতে থাদক), তলফ্ট গেতশন রুে (যতে থাদক), 

পৈািাদপট এি উচ্চিা, তবেৈোন িূতে, সিক ও িিু টপাথ্্দঃি 

গপ্রতক্ষদি িবদনি সদবডাচ্চ উচ্চিা;  

(খ) গেওয়াল হইদি বতহিড াে প্রসাতিি তবতিন্ন অাংদশি পতিোপ 

(বৈালকতন, সানদশর্ ইিৈাতে); এবাং 

(ে) িূতেিদলি তবেৈোন ও প্রস্তাতবি গলদিল। 



বাাংলাদেশ গেদেট, অতিতিক্ত, গে ২৯, ২০০৮ 
 

   

3021 

 

  (১২) ইোিদিি সদবডাচ্চ উচ্চিা ও গুরুত্বপূণড পতিোপসহ সকল তেদকি উন্নতি 

(Elevations) তেত্র ১:১০০ গস্কদল প্রণয়ন কতিদি হইদব। 

 

 ১৪। তনেৃাণ অনুদোেনপত্র আদবেদনি তনষ্পতি।- (১) কিতড পদক্ষি তনকট 

ইোিি তনেডাদণি আদবেনপত্রটি অসমূ্পণড বা ত্রুটিপূণড তেতিি হইদল আদবেনপত্র প্রাতপ্তি ১৫ 

(পদনি) তেদনি েদিৈ প্রদয়ােনীয় িথৈ ও েতললাতে সিবিাদহি েনৈ কিতড পক্ষ তলতখিিাদব 

আদবেনকািীদক অনিুদিাি োনাইদব। 

 

 

 (২) উপ-তবতি (১) অনিুযায়ী িথৈ ও েতললাতে সিবিাদহি অনিুদিাি m¤^wjZ পত্র 

প্রাতপ্তি িাতিখ হইদি ৩০ (তত্রশ) তেদনি েদিৈ আদবেনকািীদক প্রদয়ােনীয় িথৈ ও েতললাতে 

কিতড পদক্ষি তনকট সিবিাহ কতিদি হইদব এবাং উক্ত সেদয়ি েদিৈ িাহা সিবিাহ কতিদি 

বৈর্থ হইদল উক্ত আদবেন বাতিল বতলয়া েণৈ হইদব। 

 (৩) কিতড পক্ষ আদবেন প্রাতপ্তি ৪৫ (পিঁয়িাতিশ) তেদনি েদিৈ অথবা নিিু ন িথৈ ও 

েতললাতে সিবিাহ কিা হইদল উহা প্রাতপ্তি িাতিখ হইদি ৩০(তত্রশ) তেদনি েদিৈ তনয়ে 

অনিুযায়ী প্রস্তাতবি উন্নয়ন প্রকল্পটি শিড হীন অথবা শিড সাদপদক্ষ তনিডাতিি ছক (িিে-৩০২) 
এি োিৈদে অনিুদোেন প্রোন কতিদব। 

(৪) উপ-তবতি (৩) এি তবিান অনিুযায়ী আদবেনপত্র অনিুদোতেি হইদল 

আদবেনকািী কিতড পদক্ষি তনকট হইদি ¯^v¶i ও সীলযিুক্ত ৪ (োি) িেড  অনিুদোতেি নকশা 
ও েতললাতে প্রাতপ্তি অতিকািী হইদব। 

(৫) আদবেনপত্র প্রিৈাখান কিা হইদল কিতড পক্ষ ইহাি কািণ প্রেশডনপূবডক তনিডাতিি 

ছক (িিে-৩০৩) এি োিৈদে আদবেনকািীদক অবতহি কতিদব। 

(৬) উপ-তবতি (৫) অনিুযায়ী আদবেন প্রিৈাখান কিা হইদল আদবেনকািী আইদনি 

১৫ িািা অনিুযায়ী তনিডাতিি ছক (িিে-৩০৪) এি োিৈদে নেি উন্নয়ন কতেটিি তনকট 

আতপল আদবেন কতিদি পাতিদব। 

(৭) উপ-তবতি (৬) এি অিীন আতপল তনষ্পতত্তি েনৈ নেি উন্নয়ন কতেটি 

প্রদয়ােদন একটি আতপল সাব-কতেটি েঠন কতিদব এবাং আতপল সাব-কতেটি আদবেন 

প্রাতপ্তি ৩০(তত্রশ) তেদনি েদিৈ কিতড পদক্ষি তনকট আদবেন অনিুদোেন অথবা প্রিৈাখাদনি 

তসদ্ধান্ত প্রোন কতিদব।  



বাাংলাদেশ গেদেট, অতিতিক্ত, গে ২৯, ২০০৮ 
 

   

3022 

(৮) উপ-তবতি (৭) অনিুযায়ী আতপল আদবেন েতহীি হইদল কিতড পক্ষ তনিডাতিি ছক 

(িিে-৩০৫) এি োিৈদে অনিুদোেন বা আতপল আদবেন েতহীি না হইদল কিতড পক্ষ 

তনিডাতিি ছক (িিে-৩০৬) এি োিৈদে প্রিৈাখৈান কতিদব।  

 

 ১৫। তনেৃাণ সাংতিষ্ট তবষদয় আদবেনকািীি োতয়ত্ব ও কিৃবয।- (১) ইোিি 

তনেডাদণ অনিুদোেনপ্রাপ্ত আদবেনকািী গকান অবিাদিই অনিুদোতেি নকশা ও েতললাতেি 

পতিপন্থী গকান কাে কতিদবন না।  

(২) প্রকদল্পি তনেডাণ কাে তবতি ৪৩ এ উতিতখি সািণী-১ এি বণডনা গোিাদবক 

কাতিেিী েক্ষ বৈতক্তবেড দ্বািা িত্ত্বাবিান কিাইদি হইদব। 

(৩) কাে শুরু কতিবাি অন্তি ১৫ (পদনি) তেন পূদবড তনিডাতিি ছক (িিে-৩০৭) 
এি োিৈদে কিতড পক্ষদক তলতখিিাদব কাে শুরু কতিবাি অথবা িতেি কাে পিুনিায় শুরু 

কতিবাি ইিা োনাইয়া গনাটিশ প্রোন কতিদি হইদব যাহাদি তনেডাণকাদেি সাদথ সাংতিি  

বৈতক্ত বা বৈতক্তবদেডি প্রিৈয়ন বা সিতি ¯^v¶i থাতকদি হইদব। 

 

 

(৪) প্রকদল্প তনদয়াতেি গকান কাতিেিী বৈতক্তদক নিিু ন তনদয়াে অথবা পতিবিড ন 

সম্পদকড  তনিডাতিি ছক (িিে-৩০৮) এি োিৈদে কিতড পক্ষদক ১৫ (পদনি) তেদনি েদিৈ 
তলতখিিাদব োনাইদি হইদব এবাং কাতিেিী বৈতক্ত পতিবিড দনি গক্ষদত্র নিিু ন তনদয়ােপ্রাপ্ত 

কাতিেিী বৈতক্তি োতয়ত্ব গ্রহণ না কিা এবাং িাহাি সিতি কিতড পক্ষদক না োনাদনা পযডন্ত 

তনেডাণ কাে িতেি থাতকদব। 

(৫) আদবেনকািীদক তনতশ্চি কতিদি হইদব †hb- 

 (ক) সকল িিদনি উন্নয়ন ও তনেডাণ কাে কাতিেিী েক্ষ বৈতক্ত দ্বািা 
যাহাদেি তববিণ  পূদবডই কিতড পদক্ষি তনকট প্রোন কিা হইয়াদছ 

িাহাদেি িত্ত্বাবিাদন সেপন্ন হয়; 

 (খ) গকান কািণবশি  তনদয়ােপ্রাপ্ত কাতিেিী েক্ষ বৈতক্ত বা বৈতক্তবদেডি 

কাে বি  হইয়া গেদল, িাহা ১৫ (পদনি) তেদনি েদিৈই কিতড পক্ষদক 

অবতহি কিা হয়;  এবাং 

(ে) কাতিেিী েক্ষ বৈতক্ত বা বৈতক্তবদেডি নিিু ন তনদয়াে এবাং এই সম্পদকড  
কর্রিতড পক্ষদক অবতহি না কিা পযডন্ত তনেডাণ কাে িতেি থাদক। 
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 (৬) ইোিদিি বতিডিকিণ, পতিবিড ন অথবা িতেি বা অসমূ্পণড কাে 

সম্পােনসহ গয গকান তনেডাণ কাে শুরু কতিবাি পূদবড আদবেনকািীদক অবশৈই -  

(ক) তনতশ্চি হইদি হইদব গয, তনেডাণ প্রকদল্পি সকল প্রদয়ােনীয় নকশা 
অনিুদোেনপ্রাপ্ত এবাং অনিুদোতেি সেয়সীোি েদিৈ িতহয়াদছ এবাং 
অনিুদোতেি নকশাি কতপ সাইদট সহদে েতশৈোন িাদন প্রেশডন 

কতিদি হইদব; 

(২) তবতি ৪৩ এ উতিতখি সািণী-১ অনিুসাদি অনিুদোতেি কাতিেিী 
বৈতক্ত দ্বািা প্রদয়ােনীয় তহসাব-তনকাশসহ সকল কাঠাদোেি, 

জ্বেিুৈতিক এবাং যাতন্ত্রক তর্োইন ও েতয়াং প্রস্তুি কিা তনতশ্চি 

কতিদি হইদব; এবাং 

(৩) যথাযথ তনয়দে  প্রকদল্পি িাপতিক, কাঠাদো, জ্বেিুৈতিক ও 

যাতন্ত্রক তর্োইন এবাং িত্ত্বাবিান (যাহা প্রদযােৈ) কতিবাি 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত সকল কাতিেিী বৈতক্তেদণি নাে-ঠিকানাসহ িাহাদেি 

সিতি কিতড পদক্ষি গোেদি আতনদি হইদব। 
  

 (৭) ইোিদিি তিন্থ পযডায় পযডন্ত কাে সমূ্পণড হইদল উহা আদবেনকািীদক 

তনদয়াতেি কাতিেিী বৈতক্তবদেডি প্রতিদবেন সহ তনিডাতিি ছক (িিে-৩০৯ ও িিে-

৩১০) এি োিৈদে কিতড পক্ষদক অবতহি কতিদি হইদব। 

 (৮) তিন্থ গলদিল পযডন্ত তনেডাণ সেপন্নকিণ অবতহি হওয়াি পি কিতড পক্ষ িাহা 
পতিেশডদনি বৈবিা কতিদব এবাং ৭ (সাি) তেদনি েদিৈ তিন্থ স্তি পিবিী তনেডাণ কাে 

অগ্রসদিি েনৈ তনিডাতিি ছক (িিে-৩১১) এি োিৈদে সিতি অথবা কািনসহ তনিডাতিি 

ছক (িিে-৩১২) এি োিৈদে অসিতি প্রোন কতিদব, অনৈথায় তনেডাণকাে েতলদি 

থাতকদব। 

 

 

 

 ১৬। কাতিেিী বযতক্তি োতয়ত্ব ও কিৃবয।- (১) ইোিদিি নকশা প্রনয়ন ও 

তনেডাণ িোিকীদি  তনযিুক্ত গকান কাতিেিী বৈতক্তি ইোিি বা প্রকদল্পি সতহি িাহাি 

সাংতিিিাি গেয়াে তনেডাণ কাে সমূ্পণড হইবাি আদেই গছে হইয়া গেদল তবষয়টি ১৫ 

(পদনি) তেদনি েদিৈ তনিডাতিি ছক (িিে-৩১৩) এি োিৈদে আাংতশক কাে িোিকীি 

প্রিৈয়নপত্র সহ কিতড পক্ষদক অবতহি কতিদি হইদব।   
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 (২) তনেডাণ কাে আাংতশক বা পূণড সোপনাদন্ত বসবাস বা বৈবহাি সনে গ্রহদণি 

েনৈ তনেডাণ সোতপ্ত সনে প্রোন কিা পযডন্ত সািািণিাদব একেন কাতিেিী বৈতক্তি 

োতয়দত্বি সাংতিিিা থাতকদব। 

 (৩) এই তবতিোলাি আওিায় ইোিদিি সতহি োতয়ত্বপ্রাপ্ত কাতিেিী বৈতক্তি 

োতিলতি তহসাদব েণৈ হইদব, যতে তিতন গকান যিুতক্তসঙ্গি কািণ ছািাই- 
  

 (ক) তনিডাতিি তর্োইন ও গস্পতসতিদকশদনি সতহি যিুক্ত এেন গকান 

প্রদয়ােনীয় িথৈ ও তববিণ সম্পদকড  িিু ল িথৈ প্রোন কদিন বা 
গোপন িাদখন; এবাং 

 (খ) কাঠাদো নকশা (Structural Design), অতিতনবডাপক অথবা 
অনৈানৈ তনিাপত্তা বৈবিা সম্পদকড  িিু ল িথৈ পতিদবশন কদিন 

তকাংবা এিাইয়া যান। 
 

 ১৭। তনেৃাণ সাংতিষ্ট তনিাপিা ও িোিকী।- (১) তনেডাণ িদল এবাং িাহাি 

োতিপাদশ প্রদয়ােনীয় এবাং যদথাপযিুক্ত তনিাপত্তা বৈবিা থাতকদি হইদব।  

(২) যতে তনেডাণ কাে গকান িাস্তায় বা িাদন েনসািািদণি েনৈ বািা, তবপতত্ত 

অথবা অসিুতবিা সততি কদি, িাহা হইদল আদবেনকািী কিতড ক উক্ত িাদন অিায়ী গঘি, 

েীবনিক্ষাকািী বািা (Shield) এবাং তবকল্প েলােল পথ জ্িিী কতিয়া েনসািািদণি 

তনিাপত্তা তনতশ্চি কতিদি হইদব।  

(৩) তনেডাণ প্রকদল্পি িবৈাতে ও তেতনসপত্র েনপদথ তকাংবা িিু টপাদথ িাতখয়া 
েনসািািদণি েলােদল অসিুতবিা সততি কিা যাইদব না। 

(৪) আবাতসক এলাকায় সিৈা ৬টা হইদি সকাল ৬টা পযডন্ত গকান যন্ত্রপাতি 

বৈবহাি বা তনেডাণ পদ্ধতিি োিৈদে তনেডাণ সাইট বা প্রকল্প িদল তবিতক্তকি গকান আওয়াে 

বা পতিতিতিি সততি কিা যাইদব না এবাং তেন-িাতত্রি গকান সেয়ই সাইদট পাথি বা গখায়া 
িাঙ্গাদনা গেতশন বৈবহাি কিা যাইদব না। 

(৫) যখন এবাং গযেন প্রদয়ােন হইদব এই তনয়ে অনিুযায়ী আদবেনকািী কিতড পদক্ষি 

পতিেশডদন কাতিেিী েক্ষ বৈতক্ত দ্বািা এবাং এই তবষদয় প্রদয়ােনীয় িথৈ, েইাং ও অনৈানৈ 
কােেপত্র সিবিাহ কতিয়া এবাং ¯^-Li‡P পিীক্ষা কতিয়া সহায়িা প্রোন কতিদব। 

 

 ১৮। বসবাস বা বযবহাি সনেপত্র (Occupancy Certificate)|- (১) 

ইোিি আাংতশক বা সমূ্পনড তনেডাণ সম্পন্ন হইবাি পি ইহাি বৈবহাি বা বসবাদসি েনৈ 
বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র গ্রহণ কতিদি হইদব।  
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 (২) বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র গ্রহদণি েনৈ আদবেন পদত্রি সতহি তনম্নতলতখি 

েতলল ও নকশাতে কিতড পদক্ষি সাংিক্ষদণি েনৈ োতখল কতিদি হইদব, যথা -  
 

 (ক) সোতপ্ত প্রতিদবেন (Completion report); 

 (খ) কিতড পক্ষ কিতড ক অনিুদোতেি িাপিৈ নকশাি তিতত্তদি তনতেডি 

ইোিদিি তনেডাণ   নকশা (Asbuilt Architectural Drawing); 

 (ে) ইোিদিি কাঠাদো নকশা (Structural design); এবাং 
 (ঘ) ইোিি গসবা (Building services) সাংক্রান্ত সকল নকশা।  

 

(৩) উপ-তবতি (২) এ উতিতখি সকল নকশাি তর্োইন পযডাপ্তিা (Design 

adequacy) ও উপযিুক্তিাি যাবিীয় োতয়ত্বিাি নকশাি সতহি সাংতিি গপশােীতবদেি 

(িপতি বা প্রদকৌশলী) উপি বিড াইদব।   

১৯। সোতপ্ত প্রতিদবেন।- (১)  তনেডাণ প্রকদল্পি আাংতশক অথবা সমূ্পণড কাদেি 

উপি আদবেনকািী তনিডাতিি ছক (িিে-৪০১) এি োিৈদে একটি সোতপ্ত প্রতিদবেন 

োতখল কতিদবন এবাং কিতড পদক্ষি তনকট উক্ত  প্রকদল্পি আাংতশক তকাংবা সমূ্পণড বসবাস বা 
বৈবহাি সনেপদত্রি েনৈ আদবেন কতিদবন এবাং কিতড পদক্ষি তনকট হইদি আাংতশক বা 
সমূ্পণড বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র লাি কতিবাি পূবড পযডন্ত উক্ত ইোিি বা কাঠাদো 
আাংতশক তকাংবা সমূ্পণড গকান অবিাদিই বৈবহাি কিা যাইদব না। 

(২) তনদয়াতেি কাতিেিী বৈতক্ত বা বৈতক্তবেড তনিডাতিি ছক (িিে-৪০২) এি 

োিৈদে প্রিৈয়নপত্র প্রোন কতিদব এবাং উক্ত প্রিৈয়নপদত্র তনেডাণ কাে তনিডাতিি তনয়ে 

অনিুযায়ী িাহাি বা িাহাদেি িোিকীদি সম্পন্ন হইয়াদছ ইহাি উদিখ থাতকদি হইদব। 

(৩) তনযিুক্ত কাতিেিী বৈতক্ত বা বৈতক্তবেড িাহাি োতয়ত্ব পালনকালীন সেদয় গয গয 

কাদেি িোিকী কতিয়াদছন িাহাি িোিকী প্রতিদবেন োতখল কতিদি হইদব। 

(৪) কিতড পক্ষ আদবেনকািী ও কাতিেিী বৈতক্তেদণি উপতিতিদি আদবেনপত্র 

প্রাতপ্তি ১৫ (পদনি) তেদনি েদিৈ ইোিিটি পতিেশডন কতিদব। 

(৫) ইোিিটি অনিুদোতেি নকশা গোিাদবক তনতেডি হইয়াদছ তকনা িাহা পিীক্ষাদন্ত 

তলতপবদ্ধ কিা হইদব এবাং পতিেশডদনি ১৫(পদনি) তেদনি েদিৈ তনিডাতিি ছক (িিে-৪০৩) 

এি োিৈদে সমূ্পণড ইোিদিি নকশা অনিুদোেনসহ বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র প্রোন 

কিা হইদব। 
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(৬) ইোিি বা প্রকল্পটি অনিুদোতেি নকশাি বৈিৈয় ঘটাইয়া তনেডাণ কিা হইদল 

কর্রিতড পক্ষ উহা বৈবহাদিি েনৈ গকান সনেপত্র প্রোন কতিদব না এবাং গসই গক্ষদত্র কিতড পক্ষ 

পতিেশডদনি ১৫ (পদনি) তেদনি েদিৈ তনিডাতিি ছক (িিে-৪০৪) এি োিৈদে বসবাস বা 
বৈবহাি সনেপত্র প্রোন না কতিবাি কািণ োনাইয়া তেদব এবাং আদবেনকািীদক তনতেডি 

সেয় তনিডািণপূবডক উক্ত ইোিিটি অনিুদোতেি নকশা অনিুযায়ী তনেডাণ কতিবাি 

প্রদয়ােনীয় আদেশ প্রোন কতিদব। 

(৭) আদবেনকািী উপ-তবতি (৬) এ বতণডি আদেশ অনিুযায়ী সকল িিদনি ত্রুটি 

গেিােি কতিয়া এবাং অনৈানৈ আদিাতপি শিড , যতে প্রোন কিা হয়, পালন কতিয়া 
তনিডাতিি িাতিদখি েদিৈ বসবাস বা বৈবহাি সনেপদত্রি েনৈ তনিডাতিি ছক (িিে-৪০৫) 

এি োিৈদে পিুন আদবেন কতিদি পাতিদব। 

 

 

 

(৮) কিতড পক্ষ আদবেনকািীি পিুন আদবেন তবদবেনা কতিয়া তনিডাতিি ছক 

(িিে-৪০৩) এি োিৈদে বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র প্রোন কতিদব বা তনিডাতিি ছক 

(িিে-৪০৪) এি োিৈদে আদবেন প্রিৈাখান কতিদব। 

(৯) বসবাস বা বৈবহাি সনেপদত্রি আদবেন প্রিৈাখান কিা হইদল আদবেনকািী 
নেি উন্নয়ন কতেটিি তনকট তলতখি আতপল আদবেন কতিদি পাতিদব এবাং উক্ত কতেটি 

পযডাদলােনাপূবডক বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র প্রোন অথবা প্রিৈাখৈাদনি তবষদয় 

কিতড পক্ষদক তনদেডশনা প্রোন কতিদব। 

(১০) আদবেনকািীি োতহোেদি, প্রদযােৈদক্ষদত্র আাংতশক বসবাস বা বৈবহাদিি 

েনৈ বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র গেওয়া যাইদব। 
২০। অনুদোতেি স্থাপিয নকশাি তভতিদি তনতেৃি ইোিদিি তনেৃাণ 

নকশা (Asbuilt Architectural Drawing)|- (১) বসবাস বা বৈবহাি সনেপদত্রি েনৈ 
োি (৪) িেড  তনেডাণ নকশা োতখল কতিদি হইদব। 

(২) তনেডাণ নকশায় গল-আউট cÐvb, সকল িল বা গলাদিি িৈান, সকল 

এতলদিশন, কেপদক্ষ েিুইটি Critical Section (একটি Vertical Circulation বিাবি) সহ 
অনৈানৈ িথৈাতেি উদিখ থাতকদি হইদব এবাং তনেডাণ নকশাি সাইে  ও গস্কল পূদবড 
অনিুদোতেি িাপিৈ নকশাি অনিুরূপ হইদি হইদব। 

(৩) তনেডাণ নকশাি (Asbuilt architectural drawing)  সতহি তনতেডি ইোিদিি 

এক িেড  েূল অনিুদোতেি নকশা োতখল কতিদি হইদব। 
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২১। ইোিদিি কাঠাদো নকশা (Structural Design)|- (১) এই তবতিোলাি 

আওিায় িাতলকািূক্ত ও আদবেনকািী কিতড ক তনদয়াতেি প্রদকৌশলী গকার্ অনিুযায়ী 
ইোিদিি কাঠাদো নকশা যথাযথ গস্কদল প্রণয়ন কতিদবন।  

(২) প্রদযােৈ গক্ষদত্র গকাদর্ প্রেত্ত নীতিোলা অনিুযায়ী Seismic Design তবদবেনায় 

িাতখয়া কাঠাদো নকশা প্রনয়ণ কতিদি হইদব। 

(৩) ইোিদিি কাঠাদো নকশায় তনম্নতলতখি তবষয়াতে অন্তিূড ক্ত থাতকদব, যথা -  

(ক) সাইদটি েততত্তকা পিীক্ষাি তিতত্তদি ইোিদিি তবস্তাতিি িাউদডশন 

তর্োইন; 

(খ) গবেদেে গেয়াল, অনৈানৈ গেয়াল, কলাে, তবে, গেদে, ছাে সহ 
সকল গেতোং †g¤^vi এি পতিোপ ও অবিান এবাং বৈবহৃি 

তনেডাণ উপকিদণি প্রদয়ােনীয় কাতিেিী িথৈাতে;  

(ে) িবদনি পাতনি েলািাি, গসপটিক টৈাাংক ও বাতহৈক সাংদযাে বা 
গসাকতপট, ইিৈাতেি যাবিীয় bKkv; এবাং 

(ঘ) িূতে খনন বা পাইল বসাদনাকাদল বা অনিুরূপ গক্ষদত্র সতন্নতহি 

সাইদটি ক্ষতি গিাি কদল্প বৈবহৃি কাঠাদোি নকশা ও কাতিেিী 
িথৈ এবাং কেড পদ্ধতি। 

 

 

 

২২। ইোিি গসবা (Building Services) সাংক্রান্ত নকশা।- এই তবতিোলাি 

আওিায় িাতলকািূক্ত ও আদবেনকািী কিতড ক তনদয়াতেি প্রদকৌশলী গকার্ অনিুযায়ী 
ইোিদিি গসবা সাংক্রান্ত নকশা যথাযথ গস্কদল প্রণয়ন কতিদবন এবাং ইোিদি বৈবহৃি 

গসবা সাংক্রান্ত তনিুতলতখি তবষয়াতে নকশায় অন্তিূড ক্ত থাতকদব, যথা ঃ  
 

(ক) পাতন সিবিাহ, পয় তনষ্কাশন, গেদনে, েৈাস সিাবিাহ ইিৈাতেি 

গল-আউট িৈান ও  নকশা; 
(খ) জ্বেিুৈতিক িাপনা, সাব-গস্টশন, জ্বেিুৈতিক সাতকড ট র্ায়াগ্রাে 

ইিৈাতেি গলআউট িৈান, নকশা ও গস্পতসতিদকশন; 

(ে) শীিািপ তনয়ন্ত্রণ (যতে থাদক) বৈবিাি পতিকল্পনা, তর্োইন ও গল-

আউট, তলিট ও এসদকদলটি (যতে থাদক) িাপদনি নকশা; এবাং  

(ঘ) অনৈানৈ সকল ইোিি গসবাি তবস্তাতিি নকশা।  
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 ২৩। বসবাস বা বযবহাি সনেপত্র নবায়ন।- (১) বসবাস বা বৈবহাি 

সনেপদত্রি গেয়াে হইদব প্রোদনি িাতিখ হইদি ৫ (পািঁে) বৎসর  এবাং প্রতি ৫ (পািঁে) 

বৎসর  অন্তি ইহা নবায়ন কতিদি হইদব। 

 (২) বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র নবায়দনি েনৈ তনিডাতিি তি সহ তনিডাতিি ছক 

(িিে-৪০৬) এি োিৈদে গেয়াে উত্তীদণডি অনূৈন ৯০(নিই) তেন পূদবড কিতড পদক্ষি তনকট 

আদবেন কতিদি হইদব এবাং তনতেডি সেদয়ি েদিৈ আদবেন না কতিদল নবায়ন তি এি ১০ 

(েশ) গুন পতিোণ তি েতিোনা তহসাদব প্রোন কতিদি হইদব।  

 (৩) বসবাস বা বৈবহাি সনেপদত্রি গেয়াে উত্তীণড হইদল mswkÐó িবদনি 

তনেডাণ অনিুদোেন আপনা আপতন বাতিল বতলয়া তবদবতেি হইদব এবাং উক্ত িবদনি পিুনিায় 

তনেডাণ অনিুদোেন গ্রহদণি েনৈ প্রদযােৈ তি এি ১০(েশ) গুন তি এবাং আইন অনিুযায়ী 
ইোিি তনেডাণ কতেটি কিতড ক িাযডৈকত ি েতিোনা প্রোন পূবডক আদবেন কতিয়া তনেডাণ 

অনিুদোেনপত্র গ্রহণ কতিদি হইদব।  

 (৪) উপ-তবতি (২) অনিুযায়ী আদবেন প্রাতপ্তি ১৫ (পদনি) তেদনি েদিৈ কিতড পক্ষ 

আদবেদন উতিতখি ইোিি পতিেশডন কতিদব এবাং পতিেশডনকাদল যতে গকান তনয়দেি 

বৈতিকিে বা অননিুদোতেি বৈবহাি সনাক্ত না হয় িাহা হইদল আদবেন েঞ্জিুি কতিয়া 
তনিডাতিি ছক (িিে-৪০৭) এি োিৈদে বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র নবায়ন কতিদব; 

অনৈথায় সনাক্তকত ি তনয়দেি বৈতিক্রে বা অননিুদোতেি বৈবহাি তলতপবদ্ধ কতিদব এবাং 
উক্তরূপ অননিুদোতেি বৈবহাি বা বৈতিক্রদেি েনৈ নবায়দনি আদবেন তনিডাতিি ছক (িিে-

৪০৮) এি োিৈদে প্রিৈাখান কিি  আদবেনকািীি তবরুদদ্ধ আইনানিুে বৈবিা গ্রহণ কতিদব। 

(৫) বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র নবায়দনি আদবেন প্রিৈাখাি হইদল 

আদবেনকািী নেি উন্নয়ন কতেটি বিাবদি তলতখি আতপল আদবেন কতিদি পাতিদব। 

 

 

 

 

 

 ২৪। তনেৃাণ ও তনেৃাণ অনুদোেন সাংতিষ্ট সাধ্ািণ জ্ঞািবয তবষয় সেূহ।- 
(১) ১৮ (আঠাদিা) তেটাদিি অতিতিক্ত উচ্চিায় এক বা একাতিক িলা তবতশি ইোিদি 

তলিট িাপন কতিদি হইদব। 
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(২) ইোিদিি তবতিন্ন যাতন্ত্রক ও জ্বেিুৈতিক পতিদসবা যথা  আদলাক বৈবিা, 
জ্বেিুৈতিক িাপনা, শীিািপ তনয়ন্ত্রণ, উত্তাপন, বায়িু েলােল বৈবিা, শব্দ তনয়ন্ত্রণ, শব্দ 

তনদিাি, তলিট, এসদকদলটি, েিুতিাং ওয়াক সাংক্রান্ত সকল প্রদয়ােনীয় নকশা তবতি ৪১ এি 

আওিায় িাতলকািিু ক্ত সাংতিি গপশােীতব কিতড ক প্রণীি হইদি হইদব। 
 

(৩) গেনাদিটি, শীিািপ তনয়ন্ত্রণ যন্ত্র, সাব-গিশন এবাং অনৈানয জ্বেিুৈতিক ও 

যাতন্ত্রক িাপনা হইদি উেেি শব্দ তনয়ন্ত্রদণি বৈবিা িাতখদি হইদব এবাং উপদিাক্ত যন্ত্রাতে 
হইদি উৎৎৎৎৎ গিািঁয়া, পাতন ইিৈাতে যাহাদি সাইটি বা সতন্নতহি িটসেূদহি সািািণ 

বায়ূপ্রবাদহ এবাং আয়াস ও ¯^v”Q›`¨‡K বৈাহি না কদি িাহা তনতশ্চি কতিদি হইদব। 
 

(৪) কিড ন বা র্ধ্াংস সািদনি েনৈ অনিুদোেনপ্রাপ্ত পাহাদিি পােদেদশ টাতিড াং এবাং 
ঢালদক স্টৈাতবলাইে কতিয়া তনয়ন্ত্রদণি বৈবিা কতিি হইদব এবাং গয সেস্ত নালা বা খাদলি 

উৎস  কিড দনি েনৈ অনিুদোেনপ্রাপ্ত পাহাদি সাংযিুক্ত, গসইসব নালা বা খাদলি েিুদখ 

তস্পলওদয়, তসল্টরৈাপ ইিৈাতে তনেডাণ কতিদি হইদব। 
 

(৫) পিুকুি খনন কতিদি হইদল সাইট সীোনা হইদি কেপদক্ষ ৩ (তিন) তেটাি 

েিূদত্ব খনন কতিদি হইদব, যাহাি ঢাল পার্শ্ডবিী সীোনা হইদি ৪৫ তর্গ্রী গকাদণি অতিক 

হইদব না। 
 

(৬) গকান এলাকা বা িাস্তা বিাবি তবেৈোন তত্রোতত্রক আকাি, ঐতিহাতসক, 

িাপতিক, পতিদবশেি তকাংবা কত তিেি গুরুদত্বি তবদবেনায় নেি উন্নয়ন কতেটি ইোিদিি 

উচ্চিা, িাং, তনেডাণ উপকিণ ইিৈাতে তবষদয় তনয়ন্ত্রণ আদিাপ কতিদি পাতিদব। 
 
 

 ২৫। ইোিি অনুদোেদনি ববধ্িাকাল।- (১) ইোিি তনেডাণ 

অনিুদোেনপদত্রি জ্বিিাি গেয়াে হইদব ৩ (তিন) বৎসর  এবাং এই গেয়ােকাদলি েদিৈ 
কেপদক্ষ তিন্থ গলদিল পযডন্ত তনেডাণ সম্পন্ন কতিদি হইদব। 

(২) উপ-তবতি (১) অনিুযায়ী বৈবিা গ্রহদণ বৈথড হইদল নিিু ন কতিয়া তনেডাণ 

অনিুদোেনপত্র গ্রহণ কতিদি হইদব। 

 ২৬। অনুদোতেি নকশা সাংদশাধ্ন।- (১) অনিুদোতেি নকশা সাংদশািদনি 

গক্ষদত্র তনম্নতলতখি শিড  পূিণ কতিদি হইদব, যথা - 

(ক) গকান ইোিদিি অনিুদোেন হইয়া যাওয়াি পি তনেডাণ 

অনিুদোেনপদত্রি গেয়ােকাদলি েদিৈ যতে গকান পতিবিড ন বা 
পতিবিডদনি প্রদয়ােন হয়, িাহা হইদল ৮(আট) কতপ সাংদশাতিি 

নকশাসহ আদবেন কতিদি হইদব; 
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(খ) শুিিুোত্র আিৈন্তিীণ পিুনতবডনৈাদসি গবলায় সবডদোট গেদেি 

আয়িন, FAR, েতে আিােদনি পতিোণ, বাইদিি পতিসীো 
এবাং িাটিড কৈাল সাকুড দলশন পদ্ধতি বা পদথি অবিানেি 

পতিবিড ন না হইদল নিিু ন কতিয়া অনিুদোেদনি প্রদয়ােন হইদব 

না; 

(ে) কদক্ষি উচ্চিায় পতিবিড ন ২০ গস.তে. এি েদিৈ হইদল গকান 

নিিু ন অনিুদোেদনি প্রদয়ােন হইদব না যতে উচ্চিাি সতহি 

েতিি অনৈানয বািৈবািকিা যথাযথ থাদক; 

(ঘ) যতে অনিুদোেনদযােৈ FAR, গসটবৈাক ও িূতে আিােদনি সতহি 

সােঞ্জসৈ িাতখয়া তনেডাণকালীন সেদয় ইোিদিি গেদেি গক্ষত্রিল 

পতিবিড ন বা পতিবিডদনি প্রদয়ােন হয়, িাহা হইদল তবতি ২৭ 
অনিুযায়ী তি তনিডািণ হইদব; 

(ি) যতে সাংদশাতিি নকশা পিুন অনিুদোেদনি আদেই সাংদশাতিি অাংশ 

তনতেডি হইয়া থাদক, এবাং ঐসব পতিবিড ন যতে তবতিোলায় 

অনিুদোেনদযােৈ হয়, িাহা হইদল েূল তি এি অতিতিক্ত ১০ (েশ) 

গুণ তি এবাং আইন অনিুযায়ী ইোিি তনেডাণ কতেটি কিতড ক 

িাযডৈকত ি েতিোনা প্রোন পূবডক আদবেন কতিয়া পিুনিায় তনেডাণ 

অনিুদোেনপত্র গ্রহণ কতিদি হইদব;   

 (২) উপ-তবতি (১) এি েিা (ঘ) অনিুযায়ী সাংদশািন, বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র 

প্রোদনি সেয় ইোিদিি তনতেডি নকশায় অনিুদোেন প্রোন কিা হইদব। 

 (৩) এই তবতিোলা কাযডকি হইবাি পূদবড আইনানিুেিাদব অনিুদোতেি নকশাি জ্বিিা 
বহাল থাতকদব। 

 

 ২৭। ইোিি তনেৃাণ, পাহাড় কিৃন, পকুুি খ্নদনি েনয অনুদোেন, 

সাংদশাধ্ন ও পতিবিৃন তি।- (১) নিিু ন ইোিি তনেডাদণি গক্ষদত্র তি পতিতশি-৪ অনিুযায়ী 
তনিডাতিি হইদব। 

 (২) সাংদশািন ও পতিবিড দনি গক্ষদত্র - 

  (ক) যতে গেদেি পতিোণ বততদ্ধ না পায় গসই গক্ষদত্র উপ-তবতি (১) এ বতণডি 

তি এি এক-িত িীয়াাংশ; এবাং 
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  (খ) যতে গেদেি পতিোণ বততদ্ধ পায় গসই গক্ষদত্র বততদ্ধপ্রাপ্ত অাংদশি েনৈ উপ 

তবতি (১) প্রদযােৈ হইদব এবাং অবতশিাাংদশি গক্ষদত্র উপ-তবতি ২(ক) 

প্রদযােৈ হইদব। 

 (৩) ইোিি তনেডাণ অনিুেতিপদত্রি অতিতিক্ত সিৈাতয়ি অনিুতলতপ ও অনৈানৈ 
েতলদলি সিৈাতয়ি অনিুতলতপি প্রতিটি কতপ ৫০০ (পািঁেশি) টাকা তবতনেয় হাদি সাংগ্রহ কিা 
যাইদব। 

 (৪) পাহাি কিড ন ও পিুকুি খনন অনিুদোেন, সাংদশািন ও পতিবিড ন এি েনৈ তি 

পতিতশি-৪ অনিুযায়ী হইদব। 

 (৫) এই তবতিোলাি অিীদন প্রদেয় সকল তি ঢাকা েহানেি এলাকায় অবতিি 

বাাংলাদেশ বৈাাংদকি িিতসলিিু ক্ত গয গকান বাতণতেৈক বৈাাংদকি শাখা হইদি ‘‘গেয়ািেৈান, 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা’’ এি অনিুকূদল গপ-অর্ড াি বা বৈাাংক োিদটি োিৈদে 

প্রোন কতিদি হইদব। 

 

 ২৮। কিতৃ পদক্ষি পতিেশৃন, কিৃবয ও োতয়ত্ব।- কিতড পক্ষ বা কিতড পদক্ষি তনকট 

হইদি ক্ষেিাপ্রাপ্ত গকান কেডকিড া ইোিি বা প্রকদল্পি কাে সূদযডােয় হইদি সূযডাস্ত পযডন্ত গয 

গকান সেদয় পতিেশডন এবাং অনিুদোতেি তর্োইন, তিদপাটড  ও গস্পতসতিদকশন অনিুযায়ী কাে 

েতলদিদছ তকনা িাহা পিীক্ষা কতিদি পাতিদব।  
 

 ২৯। তবজ্ঞতপ্ত, স্থতেিকিণ অথবা অননুদোতেি কাঠাদো ভাতিয়া 
গেওয়া, ইিযাতে।- (১) কিতড পক্ষ তনেডাণ কাে িতেি কতিদি, সঠিক পদ্ধতি প্রদয়াে কতিদি 

অথবা কাঠাদো িাতঙ্গয়া গিতলদি আদেশ কতিদি পাতিদব, যতে- 

 (ক) গয গকান পযডাদয় অনিুদোতেি নকশা বতহিূড ি কাে িিা পদি; 

 (খ) ইোিি জ্িিীি অনিুদোেন অথবা তবদশষ প্রকল্প ছািপদত্রি তনয়ে 

ও শিড সেূহ সিাসতি লাংঘন কিা হয়; এবাং 

 (ে) পার্শ্ডবিী েনেদণি েীবন ও িন-সম্পতত্তি ক্ষতিসহ পতিদবদশি 

েনৈ হুেতকি সততি কদি। 

(২) তনেডাণ অনিুেতিপত্র িতেি বা বাতিল কিা যাইদব, যতে- 

 (ক) সাংতিি েতে বা িদটি তবষদয় গকান আইনেি েটিলিা গেখা 
গেয়; 

 (খ)  অনিুদোেদনি শিড াবলী িঙ্গ কিা হয়; 
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 (ে) আদবেন পত্র বা অনৈানৈ প্রদযাজ্য িিেসেূদহ িিু ল অথবা তেথৈা 
িথৈ পতিদবশন কিা হয়, এবাং 

 (ঘ) ইোিি বৈবহাদি অসােঞ্জসৈিা গেখা গেয় এবাং অনিুদোতেি 

নকশাি তবতি বতহিূড ি পতিবিড ন কিা হয়। 

(৩) গকান ইোিি তনেডাণ কাে অববি গঘাষণা কিা হইদল িাহা আইন 

প্রদয়ােকািী সাংিা, গসবাোনকািী প্রতিষ্ঠান এবাং বৈাাংক বা অথড তবতনদয়ােকািী 
প্রতিষ্ঠানদক (প্রদযােৈ গক্ষদত্র) কিতড পক্ষ ¯^íZg সেদয়ি েদিৈ গনাটিশ তেয়া অবতহি কতিদব। 

 

(৪) গয সকল ইোিিদক অববি গঘাষণা কিা হইদব গসই সকল ইোিদিি গকানরূপ 

গসবা প্রোন (Utility Services)  না কতিবাি েনৈ সাংতিি কিতড পক্ষদক অবতহি কিা 
হইদব। 

 

 

িত িীয় অধ্যায় 

কতেটি 

৩০। কতেটি েঠন।- সিকাি, সিকাতি গেদেট প্রজ্ঞাপন দ্বািা এই তবতিোলাি 

তবিানসেূহ প্রদয়াদেি উদেদশৈ তনিুরূপ এক বা একাতিক কতেটি েঠন কতিদি পাতিদব, যথা - 
 

 (ক) ইোিি তনেডাণ কতেটি;  

 (খ) বতহোয়িন বা তবদশষ প্রকল্প অনিুদোেন কতেটি; 

 (ে) নেি উন্নয়ন কতেটি; এবাং 
 (ঘ) প্রদয়ােনীয় অনৈ গয গকান কতেটি। 

 

 

 ৩১। ইোিি তনেৃাণ কতেটি।- আইদনি section 3 এি sub-section (2) এি 

তবিান অনিুযায়ী অথািাইের্ অতিসাদিি ক্ষেিা প্রদয়াদেি েনৈ এক বা একাতিক ইোিি 

তনেডাণ কতেটি েঠিি হইদব এবাং কতেটিি কাযডৈপতিতি উক্ত আইদনি আওিায় তনয়তন্ত্রি 

হইগব। 

 ৩২। বতহোয়িন বা তবদশষ প্রকে অনুদোেন কতেটি।- (১) এই তবতিোলাি 

আওিায় বতহাোয়িন বা তবদশষ িিদনি প্রকল্প অনিুদোেদনি েনৈ কিতড পক্ষ একটি 

বতহোয়িন বা তবদশষ প্রকল্প অনিুদোেন কতেটি েঠন কতিদব। 

 (২) বতহোয়িন বা তবদশষ প্রকল্প অনিুদোেন কতেটিি েঠন হইদব তনম্নরূপ, যথা - 
 

 (ক) সেসৈ পতিকল্পনা, িােউক - সিাপতি 
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 (খ) নেি পতিকল্পনাতবে (পতিোলক), িােউক - সেসৈ 
 (ে) প্রিান প্রদকৌশলী, িােউক - সেসৈ 
 (ঘ) িাপিৈ অতিেপ্তদিি প্রতিতনতি 

  (উপ-প্রিান িপতি পেেযডাোি) - সেসৈ 
 (ি) ইন্স্্টিটিউট অব আতকড দটক্টস বাাংলাদেশ এি প্রতিতনতি -

 সেসৈ  
 (ে) ইনতিটিউশন অব ইতঞ্জতনয়াসড বাাংলাদেশ এি প্রতিতনতি -

 সেসৈ 
 (ছ) বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব িৈানাসড এি প্রতিতনতি - সেসৈ  
 (ে) পতিোলক (উন্নয়ন ও তনয়ন্ত্রণ), িােউক - সেসৈ-

সতেব 
  

(৩) প্রতিোদস িােউক িবদন বতহোয়িন বা তবদশষ প্রকল্প অনিুদোেন 

কতেটিি কেপদক্ষ একটি সিা অনিুতষ্ঠি হইদব। 

(৪) সিা অনিুষ্ঠাদনি কেপদক্ষ ১০(েশ) তেন পূদবড সেসৈ সতেব েতেি 

োতলকানা েতলল বৈিীি অনৈানৈ িথৈাতেসহ ১(এক) গসট কতিয়া নকশা 
কতেটিি প্রদিৈক সেদসৈি তনকট গপ্রিণ কতিদব। 

(৫) কতেটিি সিাি েনৈ গকািাদেি সেসৈ সাংখৈা হইদব ৫ েন। কতেটিি 

সকল তসদ্ধান্ত সবডসিি হইদি হইদব। 

(৬) যথাযথিাদব আদবেনপত্র োতখদলি ৪৫ (পিঁয়িাতিশ) তেদনি েদিৈ তবষয়টি 

তনষ্পতত্ত কতিদি হইদব।  

(৭) বতহোয়িন বা তবদশষ প্রকল্প অনিুদোেন কতেটি প্রদয়ােদন অনৈ গয গকান 

প্রতিষ্ঠান বা তবদশষদজ্ঞি পিােশড গ্রহণ কতিদি পাতিদব। 

 ৩৩। নেি উন্নয়ন কতেটি।- ঢাকা েহানেিীি অবকাঠাদো উন্নয়ন কাযডক্রে 

সেন্বয়, পতিকল্পনা প্রণয়ন, পতিবহন বৈবিা উন্নয়ন, তনয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়দন সাতবডক 

সহায়িাি েনৈ সিকাি তনবডাহী আদেশ বা প্রজ্ঞাপন োিীি োিৈদে সাংতিি সিকািী 
কেডকিড া, তবতশি নােতিকবতন্দ এবাং তবদশষজ্ঞদেি mgš^‡q একটি নেি উন্নয়ন কতেটি 

েঠন কতিদব।  

 ৩৪। নেি উন্নয়ন কতেটিি েঠন।- তনম্নবতণডি বৈতক্তবেডদক লইয়া নেি 

উন্নয়ন কতেটি েঠিি হইদব, যথা - 
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  (ক) সিকাি কিতড ক তনদয়ােকত ি কেডকিড া- 
  (১) সতেব, েতহায়ন ও েণপূিড  েন্ত্রণালয়, 

  (২) গেয়ািেৈান, িােউক, 

  (৩) প্রিান িপতি, িাপিৈ অতিেপ্তি, েতহায়ন ও েণপূিড  
েন্ত্রণালয়, 

  (৪) প্রিান তনবডাহী কেডকিড া, ঢাকা তসটি কিদপাদিশন; 

  (খ) তনম্নতলতখি গপশােীবী সাংিাি সিাপতি/সহ-সিাপতি/সািািণ 

সম্পােক- 

   (১) ইন্স্্টিটিউট অব আতকড দটক্টস্ বাাংলাদেশ, 

  (২) বাাংলাদেশ ইনতস্টটিউট অব িৈানাসড, 
   (৩) ইতঞ্জতনয়াসড ইনতস্টটিউশন, বাাংলাদেশ; 

 (ে) ২ েন তবর্শ্তবেৈালদয়ি অিৈাপক (িাপিৈ/ পতিকল্পনা/ 
প্রদকৌশল/পতিদবশ তবষয়ক) 

 (ঘ) সিুশীল সোদেি ৩ েন প্রতিতনতি,  

 (ি) সিাপতি/সহ-সিাপতি/সািািণ সম্পােক, তিহৈাব। 
  

গনাট ১ঃ তবর্শ্তবেৈালদয়ি অিৈাপক এবাং সিুশীল সোদেি প্রতিতনতিেদণি গেয়ােকাল 

হইদব ২ (েিুই) বছি । 
গনাট ২ঃ কতেটি প্রদয়ােদন গয গকান তবদশষজ্ঞ গপশােীবী বা বৈতক্তদক কতেটিি 

সিায় অাংশগ্রহদণি আেন্ত্রণ কতিদি পাতিদব।  
 
 

 ৩৫। নেি উন্নয়ন কতেটিি কা ৃাবলী।- নেি উন্নয়ন কতেটিি কাযডাবলী 
হইদব তনিুরূপ, যথা - 

(ক) একটি উচ্চ ক্ষেিাসম্পন্ন কতেটি তহসাদব ঢাকা গেদরাপতলটন এলাকাি 

সকল উন্নয়নেূলক এবাং উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ কাদেি েনৈ নীতি ও 

িতবষৈৎ  রূপদিখা তবষদয় সিুপাতিশ কিা; 

(খ) ইোিি তনেডাণ তবতিোলাি সতহি তনেডাণ ও উন্নয়ন কাদেি সাংেতি 

িোিকী কিা; 
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(ে) এই তবতিোলাি আওিায় তনষ্পতত্তদযােৈ নয় এেন সকল তবষদয় 

কাযডকি তেক-তনদেডশনা প্রোন কিা; 
(ঘ) িােউদকি েহাপতিকল্পনািিুক্ত এলাকায় সকল ইোিি তনেডাণ 

কেডকাদণ্ডি গুণেি োন, স্বিিা এবাং েবাবতেতহিা তনতশ্চি কিা;  
(ি) তবতিোলা বাস্তবায়দন নৈায় ও সেিা তবিান কিা; এবাং 
(ে)  আতপল তনষিতত্ত কিা। 

 

৩৬। নেি উন্নয়ন কতেটি কিতৃ ক আতপল তনষ্পতি।- (১) কিতড পদক্ষি তসদ্ধাদন্ত 

ক্ষতিগ্রস্ত গয গকান বৈতক্ত নেি উন্নয়ন কতেটিি কাদছ তবতিোলায় বতণডি গক্ষত্রগুতলদি 

তলতখি সিুতবোি োতহয়া আদবেন কতিদি পাতিদব। 

 (২) তলতখি আদবেন গ্রহদনি পি কতেটি আদবেনকািীি অনিুপতিতিদি তবতিোলায় 

বতণডি তবতি অনিুযায়ী আদবেন তনষ্পতত্ত কতিদব। 

 (৩) কতেটি উপযিুক্ত তবদবেনা কতিদল প্রাতপ্ত ¯^xKvi পত্রসহ গিতেস্টার্ড  র্াকদযাদে 

আদবেনকািীদক কতেটিি সিায় িথৈাতে উপিাপদনি তনদেডশ তেদি পাতিদব এবাং এইরূপ 

তনদেড দশি গক্ষদত্র আদবেনকািীদক যিুতক্তসঙ্গি সেয় তেদি হইদব। 

 (৪) উপ-তবতি (৩) অনিুযায়ী তনদেডশ প্রাতপ্তি পি আদবেনকািী অথবা িাহাি 

প্রতিতনতি কতেটিি সিায় উপতিি থাতকদি পাতিদব। 

 (৫) উপ-তবতি (৪) অনিুযায়ী আদবেনকািী বা িাহাি প্রতিতনতি কতেটিি সিায় 

অনিুপতিি থাতকদল বা িথৈাতে উপিাপন কতিদি বৈথড হইদল কতেটি আদবেনকািীি 

অনিুপতিতিদি আতপল তনষ্পতত্ত কতিদি পাতিদব অথবা সিা েিুলিবী গঘাষণা কতিদি পাতিদব 

এবাং এইরূপ েূলিবী গকবলোত্র একবাি কিা যাইদব। 

  (৬) আতপল তনষ্পতত্ত কতিবাি গক্ষদত্র কতেটি আদবেন অনিুদোেন, শিড সাদপদক্ষ 

অনিুদোেন অথবা বাতিদলি গয গকান একটি তসদ্ধান্ত গ্রহণ কতিদি পাতিদব। 

 (৭) নেি উন্নয়ন কতেটিি তসদ্ধান্ত কিতড পদক্ষি েনৈ েূিান্ত ও বািৈিােূলক বতলয়া 
েণৈ হইদব।  

 (৮) কতেটি উপ-তবতি (৬) অনিুযায়ী েতহীি তসদ্ধান্ত কিতড পক্ষদক োনাইদব এবাং 
কিতড পক্ষ ১০(েশ) তেদনি েদিৈ গিতেস্টার্ড  র্াক োিিি আদবেনকািীদক কতেটিি তসদ্ধান্ত 

োনাইয়া তেদব। 
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 ৩৭। নেি উন্নয়ন কতেটি কিতৃ ক তনেৃাণ ও উন্নয়ন কাদেি িোিকী ও 

তনয়ন্ত্রণ।- (১) অতিদযাদেি তিতত্তদি বা †¯^”QvcÖ‡Yvw`Zfv‡e কতেটি এই 
তবতিোলাি আওিায় তনতেডি বা তনেডাণািীন ইোিিসেূহ তনয়তেিিাদব উপযিুক্ত 

গপশােীবী েনবল তেয়া পতিেশডন ও পিীক্ষা কিাইদি পাতিদব।  

 (২) অনিুদোেন প্রাপ্ত তনেডাণ নকশাি সতহি বাস্তব তনেডাদণি গকান †¯^”QvK…Z 

অসঙ্গতি িিা পতিদল উক্ত প্রকদল্পি আদবেনকািী ও োয়ী পতিকল্পনাতবে/িপতি/প্রদকৌশলী/ 
েতেি আইনেি োতলক, গয বা যাহাি েনৈ প্রদযােৈ িাহাি/িাহাদেি যদথাপযিুক্ত শাতস্ত 

প্রোদনি লদক্ষৈ প্রদয়ােনীয় পেদক্ষপ লইদি কিতড পক্ষ বিাবি সিুপাতিশ কতিদব যাহা 
কিতড পদক্ষি েনৈ পালনীয় হইদব।  

(৩) উপতবতি (২) এ বতণডি অসাংেতি িোিতকদি োতিলতিি োদয় োয়ী 
কিতড পদক্ষি িোিকী কেডকিড াদেি যদথাপযিুক্ত শাতস্ত প্রোদনি লদক্ষৈ প্রদয়ােনীয় পেদক্ষপ 

গ্রহন কতিদি কিতড পক্ষ বিাবি সিুপাতিশ কতিদব যাহা কিতড পদক্ষি েনৈ অবশৈ পালনীয় 

হইদব। 

 ৩৮। নেি উন্নয়ন কতেটি কিতৃ ক কিতৃ পক্ষদক উপদেশ প্রোন।- কতেটি 

কিতড পদক্ষি তনকট হইদি গকান তবষদয় উপদেদশি েনৈ বা তবতিোলাি গয গকান তবষদয় 

বৈাখৈা বা তবদিষদনি েনৈ তলতখি অনিুদিাি প্রাপ্ত হইদল প্রদয়ােদন সাংতিি গপশােীবী 
প্রতিষ্ঠাদনি সাদথ আদলােনা ও েিােদিি তিতত্তদি ৩০ (তত্রশ) তেদনি েদিৈ িাহা প্রোন 

কতিদব। 

 

 ৩৯। নেি উন্নয়ন কতেটিি সভা।- (১) কতেটি িাহাি কাযড সম্পােদনি েনৈ প্রতিোদস কেপদক্ষ একবাি সিায় তেতলি হইদব। 

(২) কতেটিি প্রথে জ্বঠক সেসৈবতন্দসহ একেন সিাপতি, েিুইেন সহ-সিাপতি ও 

সেসৈ সতেব েদনানীি কতিদব। 

(৩) কতেটিি গয গকান সিাি গকািাদেি েনৈ নূৈনিে ৫(পািঁে) েন সেদসৈি 

উপতিতি প্রদয়ােন হইদব, যাহাদেি েদিৈ কেপদক্ষ একেন সিাপতি বা সহ-সিাপতি 

পেেযডাোি হইদব। 

(৪) কতেটিি প্রদিৈক সেসৈ গকবলোত্র একটি গিাট তেদি পাতিদব।  

(৫) সিাি গয গকান তসদ্ধান্ত সিায় উপতিি সেসৈদেি সাংখৈােতিষ্ঠ গিাদট েতহীি 

হইদব, িদব উিয়পদক্ষ সেসাংখৈক গিাদটি গক্ষদত্র সিাি সিাপতি অতিতিক্ত একটি গিাট 

প্রোন কতিদি পাতিদব। 
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 ৪০। নেি উন্নয়ন কতেটি কিতৃ ক উপ-কতেটি েঠন।- (১) নেি উন্নয়ন 

কতেটি িাহাি কাযডাবলী সিুষ্ঠিু িাদব সম্পন্ন কতিবাি েনৈ তবতিন্ন উপ-কতেটি েঠন কতিদি 

পাতিদব। 

(২) উপ-কতেটিসেূদহি সেসৈবতন্দ তবতি ৩৪ এ বতণডি গেণীসেূহ হইদি 

তনদয়ােপ্রাপ্ত হইদব। 

(৩) উপ-কতেটিি তসদ্ধান্তসেূহ নেি উন্নয়ন কতেটিি তনকট পাঠাইদি হইদব। 

(৪) কতেটি উপ-কতেটিসেূদহি গয গকান তসদ্ধান্ত সমূ্পণড বা আাংতশকিাদব গ্রহণ 

অথবা সমূ্পণড বাতিল কতিদি পাতিদব। 

 

 

চিুথৃ অধ্যায় 

কাতিেিী বযতক্তি িাতলকা, গেণীতবনযাস, ইিযাতে 
 

৪১। কাতিেিী বযতক্তি িাতলকা প্রণয়ন।- (১) এই তবতিোলা অনিুযায়ী নকশা 
প্রণয়ন, তনেডাণ কাদেি িত্ত্বাবিায়ন, তিদপাটড  জ্িিী এবাং অনৈ গকান কাদে েতিি 

গপশােীবী বৈতক্তদক বাাংলাদেদশি সাংতিি গপশােীবী প্রতিষ্ঠাদনি িাতলকািিু ক্ত হইদি হইদব।  

(২) সাংতিি গপশােীবী প্রতিষ্ঠান গপশােীবীদেি প্রদয়ােনীয় িথৈসহ হালনাোে 

িাতলকা কিতড পক্ষদক সিবিাহ কতিদব। 

 (৩) গপশােীবী প্রতিষ্ঠান কিতড ক গপ্রতিি সাংতিি গপশােীবীি নেিুনা ¯^v¶i, সেৈ 
গিালা পাসদপাটড  সাইে ছতব, গযাোদযাদেি ঠিকানা, গটতলদিান b¤^i, ইিৈাতে m¤^wjZ 

হালনাোে িাতলকা কিতড পক্ষ সাংিক্ষণ কতিদব।  

 (৪) এই তবতিোলা অনিুযায়ী প্রকদল্পি সাংতিি তবষদয় নকশা প্রণয়ন, পতিেশডন বা 
িোিকী, ¯^v¶i প্রোন এবাং ঐ নকশাি েনৈ প্রদয়ােনীয় িথৈসহ তিদপাটড  জ্িিী কতিবাি 

েনৈ িাতলকািিু ক্ত গপশােীবীেণ ক্ষেিা প্রাপ্ত হইদব।  

 ৪২। িাতলকাভুতক্তি েনয আদবেন।- (১) কাতিেতি বৈতক্ত তহসাদব 

িাতলকািূতক্তি েনৈ গকান গপশােীবীদক সাংতিি গপশােীবী প্রতিষ্ঠাদনি তনকট িাহাি সেৈ 
গিালা পাসদপাটড  সাইে ছতব, গযাোদযাদেি ঠিকানা, গটতলদিান b¤^i, নেিুনা ¯^v¶i এবাং 
উক্ত গপশােীবী প্রতিষ্ঠাদনি তনয়েকানিুন অনিুসিণপূবডক আদবেন কতিদি হইদব। 
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 (২) তবতি ৪৩ এি তবিান সাদপদক্ষ, সাংতিি গপশােীবী প্রতিষ্ঠান আদবেনকাতিি 

প্রদয়ােনীয় গযােৈিা তবদবেনাপূবডক িাতলকািূতক্তি তবষদয় তসদ্ধান্ত গ্রহণ কতিদব। 

 (৩) উপ-িািা (১) এ যাহা তকছিুই থাকুক না গকন, িাতলকািিু তক্তি আদবেদনি েনৈ 
গকান গপশােীবীদক সাংতিি গপশােীবী প্রতিষ্ঠাদনি সেসৈ হইদি হইদব। 

  

 ৪৩। কাতিেিী বযতক্তি গেণীতবনযাস।- (১) ইোিদিি িিণ বা বৈবহাি 

অনিুযায়ী কাতিেিী তবষদয় অতিজ্ঞ বৈতক্তবেড যাহািা এই তবতিোলা অনিুযায়ী নকশা প্রণয়ন, 

¯^v¶i ও তিদপাটড  জ্িিী কতিদি পাতিদব িাহাদেি নূৈনিে গযােৈিাসহ গেণীতবনৈাস সািণী-
১ এ বতণডি হইল  

সািণী-১ 

ইোিদিি নকশা ও অনযানয েতলদল গক্ষত্রেি ক্ষেিা প্রাপ্ত ¯^v¶iKvix 

গপশােীতবদেি গেণী তবনযাস 

ইোিদি
ি উচ্চিা 
(িলা) 

 ইোিদিি 

গেদেি 

সদবৃাচ্চ 

গক্ষত্রিল 

(বেৃতেটাি) 

ইোি
গিি 

ধ্িন  

 

কাতিেিী 
বযতক্তবদেৃি   

গ ােযিা ও 

অতভজ্ঞিা 

তবতভন্ন কাদে ¯^v¶i কিাি ক্ষেিাপ্রাপ্ত 

গপশােীবী বা কাতিেিী অতভজ্ঞ 

বযতক্তবেৃ 

৫ ১০০০ A সাংতশি 

গপশােীবী 
প্রতিষ্ঠাদনি 

সেসৈ বা 
সহদযােী সেসৈ 
বা প্রাথী সেসৈ 
এবাং নক্শা 
প্রনয়ন ও 

অনৈানৈ োতয়ত্ব 

পালদনি েনৈ 
িাতলকািূক্ত। 

(১) ভূতে েতিপঃ  
 

পিুিদকৌশলী, তর্দিঃাো প্রদকৌশলী  বা  
সনেপ্রাপ্ত  সাদিড য়াি; 

(২) সদয়ল গটষ্ট তিদপাটৃ ঃঃ 
 তেওদটকতনকৈাল ইতঞ্জতনয়াি বা 

পিুিদকৌশলী বা েততত্তকা তবষদয় 

অতিজ্ঞ বৈতক্ত বা প্রতিষ্ঠান; 

(৩) স্থাপিয নকশাঃ  
 িপতি বা পিুিদকৌশলী ও নূৈনিে 

৫(পািঁে) বছদিি অতিজ্ঞিা সেপনন 

িাপদিৈ তর্দিাোিািী; 
(৪) কাঠাদোেি নকশাঃ  

পিুিদকৌশলী বা ষ্ট্রাকোিাল ইতঞ্জতনয়াি; 

(৫) cvw¤^s ও সযাতনটািী 
তিোইনঃ 
 cvw¤^s ইঞ্জতনয়াি;   
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ইোিদি
ি উচ্চিা 
(িলা) 

 ইোিদিি 

গেদেি 

সদবৃাচ্চ 

গক্ষত্রিল 

(বেৃতেটাি) 

ইোি
গিি 

ধ্িন  

 

কাতিেিী 
বযতক্তবদেৃি   

গ ােযিা ও 

অতভজ্ঞিা 

তবতভন্ন কাদে ¯^v¶i কিাি ক্ষেিাপ্রাপ্ত 

গপশােীবী বা কাতিেিী অতভজ্ঞ 

বযতক্তবেৃ 

(৬)  াতন্ত্রক নকশাঃ 
যন্ত্র প্রদকৌশলী;  

(৭) ববেযুতিক নকশাঃ 
িতিৎ  প্রদকৌশলী; 

(৮) তনেৃাণ িোিকীঃ  
সিুপািিাইোি, সহপতি ও প্রদকৌশলী; 

(৯) সোতপ্ত প্রতিদবেন ঃঃ 
োতয়ত্বপ্রাপ্ত িপতি ও প্রদকৌশলী। 

গয গকান 

সাংখৈক 

৭৫০০ A, B, 

C, F2, 

F3, G 

এবাং H 

সাংতশি 

গপশােীবী 
প্রতিষ্ঠাদনি 

সেসৈ এবাং 
নক্শা প্রনয়ন ও 

অনৈানৈ োতয়ত্ব 

পালদনি েনৈ 
িাতলকািূক্ত। 

 

(১) ভূতে েতিপঃ  
 

 পিুিদকৌশলী, তর্দিঃাো প্রদকৌশলী  বা 
সনেপ্রাপ্ত  সাদিড য়াি; 

(2) সদয়ল গটষ্ট তিদপাটৃ ঃঃ 
তেওদটকতনকৈাল ইতঞ্জতনয়াি বা 
পিুিদকৌশলী বা েততত্তকা তবষদয় অতিজ্ঞ 

বৈতক্ত বা প্রতিষ্ঠান; 

(৩) স্থাপিয নকশাঃ  
িপতি; 

 

(৪) কাঠাদোেি নকশাঃ  
পিুিদকৌশলী বা ষ্ট্রাকোিাল ইতঞ্জতনয়াি, 

(5) cvw¤^s ও সযাতনটািী 
তিোইনঃ 

cvw¤^s ইঞ্জতনয়াি;   

(৬)  াতন্ত্রক নকশাঃ  
যন্ত্র প্রদকৌশলী;  

(৭) ববেযুতিক নকশাঃ  
িতিৎ  প্রদকৌশলী; 

(৮) তনেৃাণ িোিকীঃ  
িপতি, প্রদকৌশলী, সিুপািিাইোি ও 
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ইোিদি
ি উচ্চিা 
(িলা) 

 ইোিদিি 

গেদেি 

সদবৃাচ্চ 

গক্ষত্রিল 

(বেৃতেটাি) 

ইোি
গিি 

ধ্িন  

 

কাতিেিী 
বযতক্তবদেৃি   

গ ােযিা ও 

অতভজ্ঞিা 

তবতভন্ন কাদে ¯^v¶i কিাি ক্ষেিাপ্রাপ্ত 

গপশােীবী বা কাতিেিী অতভজ্ঞ 

বযতক্তবেৃ 

সাংতিি অনৈানৈ কাদেি োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

বৈতক্তবেড; 
(৯) সোতপ্ত প্রতিদবেন ঃঃ 
োতয়ত্বপ্রাপ্ত িপতি, প্রদকৌশলী, 
সিুপািিাইোি ও সাংতিি অনৈানৈ কাদেি 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত বৈতক্তবেড। 
গয গকান    

সাংখৈক 

গয গকান 

গক্ষত্রিল 

তবতশি ইোিি 

সকল 

গেণীি  

ইোিি 

সেূহ 

নৈূনিে ৮ 

(আট) বছদিি 

অতিজ্ঞিা 
সম্পন্ন ও সাংতিি 

গপশােীবী 
প্রতিষ্ঠাদনি 

সেসৈ/গিদলা 
এবাং নক্শা 
প্রনয়ন ও 

অনৈানয োতয়ত্ব 

পালদনি েনৈ 
িাতলকািূক্ত। 

(১) ভূতে েতিপঃ  
পিুিদকৌশলী, তর্দিঃাো প্রদকৌশলী  বা 
সনেপ্রাপ্ত সাদিড য়াি; 

(২) সদয়ল গটষ্ট তিদপাটৃ ঃঃ 
তেওদটকতনকৈাল ইতঞ্জতনয়াি বা 
পিুিদকৌশলী বা েততত্তকা তবষদয় অতিজ্ঞ 

বৈতক্ত বা প্রতিষ্ঠান; 

(৩) স্থাপিয নকশাঃ  
িপতি;  

(৪) কাঠাদোেি নকশাঃ  
পিুিদকৌশলী বা ষ্ট্রাকোিাল ইতঞ্জতনয়াি; 

(৫) cvw¤^s ও সযাতনটািী 
তিোইনঃ 
cvw¤^s ইঞ্জতনয়াি;   

(৬)  াতন্ত্রক নকশাঃ 
যন্ত্র প্রদকৌশলী;  
(৭) ববেুযতিক নকশাঃ  
িতিৎ  প্রদকৌশলী; 
(৮) তনেৃাণ িোিকীঃ 
িপতি, প্রদকৌশলী, সিুপািিাইোি ও 

সাংতিি অনৈানৈ কাদেি োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

বৈতক্তবেড; 
(৯) সোতপ্ত প্রতিদবেনঃ 
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ইোিদি
ি উচ্চিা 
(িলা) 

 ইোিদিি 

গেদেি 

সদবৃাচ্চ 

গক্ষত্রিল 

(বেৃতেটাি) 

ইোি
গিি 

ধ্িন  

 

কাতিেিী 
বযতক্তবদেৃি   

গ ােযিা ও 

অতভজ্ঞিা 

তবতভন্ন কাদে ¯^v¶i কিাি ক্ষেিাপ্রাপ্ত 

গপশােীবী বা কাতিেিী অতভজ্ঞ 

বযতক্তবেৃ 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত িপতি, প্রদকৌশলী, 
সিুপািিাইোি ও সাংতিি অনৈানৈ 
কাদেি োতয়ত্বপ্রাপ্ত বৈতক্তবেড। 

 

(২) কিতড পক্ষ উপ-তবতি (১) এ উতিতখি ও সাংতিি গপশােীতব প্রতিষ্ঠাদনি 

িাতলকািিু ক্ত বৈতক্ত বৈিীি অনৈ কাহািও প্রস্তুিকত ি নকশা বা তিদপাটড  অনিুদোেদনি েনৈ 
তবদবেনা কতিদব না। 

(৩) একটি ইোিি বা প্রকদল্পি তবতিন্ন স্তি, তবতিন্ন িিদনি নকশা বা তিদপাটড  বা 
তনেডাণকাদযড তনদয়াতেি েলেিিাদব বা গকান প্রতিষ্ঠাদনি পদক্ষ কেডিি কাতিেিী তবষদয় 

অতিজ্ঞ একাতিক বৈতক্ত থাতকদল িাহাদেি প্রদিৈদকি আলাোিাদব এই তবতিোলাি আওিায় 

এই সকল কাে কতিবাি গযােৈিা থাতকদি হইদব। 
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(৪) আদবেনকািী সাংতিি কাতিেিী বৈতক্তদক িাহাি গযােৈিা অনিুযায়ী কাদে 

তনদয়াে কতিদবন এবাং একটি প্রকদল্প যতে কখদনা একাতিক কাতিেিী বৈতক্ত তনযিুক্ত কিা 
হয়, গসইদক্ষদত্র িপতি প্রকদল্পি িাপিৈ নকশা ও বাস্তবায়দনি mgš^q সািন কতিদব এবাং 
তনেডাণকালীন ও তনেডাণ গশদষ িপতি ও প্রদকৌশলী িাহাদেি তনে তনে গক্ষদত্রি তনেডান নকশা 
ও সোতপ্ত প্রতবদঃেন প্রনয়দণি োতয়দত্ব থাতকদব। 

  

 (৫) সাংতিি গপশােীবী প্রতিষ্ঠান িাতলকািূক্ত গপশােীতব বৈতক্তি কাে ও গসবাি 

োন, গপশােি সিিা ও েক্ষিা তনতশ্চি কতিবাি োতয়ত্ব পালন কতিদব এবাং গপশােীবী 
প্রতিষ্ঠান সাংতিি বৈতক্তি সেসৈপে সাংক্রান্ত িথৈ যথা  সেসৈপে িতেিকিণ, তবদলাপকিণ, 

অবসান বা গকান েতহীি শাতস্তেূলক বৈবিাি তবষদয় কিতড পক্ষদক অবতহি কতিদব। 

 (৬) যতে গকান গপশােীতব প্রতিষ্ঠাদনি িাতলকািিু ক্ত গপাশােীতব বৈতক্ত এই 
তবতিোলাি গকান তবিান লঙ্ঘন কদি, িাহা হইদল কিতড পক্ষ সাংতিি গপশােীবী প্রতিষ্ঠানদক 

ইহা োনাইদব এবাং গপশােীবী প্রতিষ্ঠাদনি তনয়ে অনিুসাদি সাংতিি োয়ী বৈতক্তি তবরুদদ্ধ 

উক্ত গপশােীবী প্রতিষ্ঠান যথাযথ বৈবিা গ্রহণ কতিদব। 

 

পঞ্চে অধ্যায় 

ইোিি তনেৃাণ তনয়োবলী 

 ৪৪। ইোিি তনেৃাণ তনয়োবলী।- গয গকান িিদণি ইোিি বা প্রকল্প তনেডাদণ 

আবতশৈক অনািাতেি িান, সীোনা হইদি গসটবৈাক, িূতে আিােন, FAR ইিৈাতে 

সাংক্রান্ত তবতিসেূহ অনিুসিণ কতিদি হইদব এবাং ইোিি বৈবহাদিি িিণ, সিদকি 

প্রশস্তিা, যানবাহন েলােদলি ঘনত্ব, েনঘনত্ব, পাতকড াং োতহো, ইউটিতলটি সাতিড সসেূহ, 
অতিতনবডাপণ ইিৈাতেি তিতত্তদি এই তনয়োবলীি প্রদয়াে তনণীি হইদব।  

 ৪৫। আবতশযক অনাচ্ছাতেি স্থান।- প্রতিটি িদট তবেৈোন েতেি সীোনা হইদি 

তবতি ৪৬ অনিুযায়ী গসটবৈাক ও তবতি ৫০ অনিুযায়ী সদবডাচ্চ িূতে আিােন বতহিূড ি গখালা 
োয়ো আবতশৈক অনািাতেি িান তহসাদব থাতকদি হইদব। 
 

 ৪৬। সীোনা হইদি গসটবযাক।- (১) প্রতিটি ইোিদিি সিিুদখ, পাদর্শ্ড এবাং 
পশ্চাদি গসটবৈাক বা উন্মিুক্ত িান থাতকদি হইদব এবাং িদটি সিিুখ, পার্শ্ড এবাং পশ্চাৎ  এি 

সাংজ্ঞাি েনৈ পতিতশি-৫ এি বৈাখৈা প্রদযােৈ হইদব। 
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(২) এই তবতিোলাি অনৈানৈ শিড াবলী পূঃূিণ সাদপদক্ষ, ইোিদিি সিিুদখ, পশ্চাদি 

ও পাদর্শ্ড সািণী-২ এ প্রেত্ত হাদি গসটবৈাক বা উন্মিুক্ত িান িাতখদি হইদব ঃ  

সািণী ২ 

 

ইোিদিি গসটবযাক  

 

ইোিদিি উচ্চিাঃ ৩৩ তেটাি অথবা ১০ িলা প ৃন্ত 

িদটি পতিোণ নূৈনিে গসটবৈাক 

বেডতেটাি কাঠা সিিুখ 

(তেটাি) 
পশ্চাৎ  

(তেটাি) 

প্রতি পার্শ্ড 
(তেটাি) 

১৩৪ ব তে  বা ইহাি 

নীদে 
২ কাঠা বা ইহাি নীদে ১.৫০ ১.০০ ০.৮০ 

১৩৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২০১ ব তে  
পযডন্ত 

২ কাঠাি উর্ধ্ড হইদি ৩ 

কাঠা ১.৫০ ১.০০ ১.০০ 

২০১ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২৬৮ ব তে  
পযডন্ত 

৩ কাঠাি উর্ধ্ড হইদি ৪ 

কাঠা ১.৫০ ১.৫০ ১.০০ 

২৬৮ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৩৩৫ ব তে  
পযডন্ত 

৪ কাঠাি উর্ধ্ড হইদি ৫ 

কাঠা ১.৫০ ২.০০ ১.২৫ 

৩৩৫ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪০২ ব তে  
পযডন্ত 

৫ কাঠাি উর্ধ্ড হইদি ৬ 

কাঠা ১.৫০ ২.০০ ১.২৫ 

৪০২ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪৬৯ ব তে  
পযডন্ত 

৬ কাঠাি উর্ধ্ড হইদি ৭ 
কাঠা ১.৫০ ২.০০ ১.২৫ 

৪৬৯ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৫৩৬ ব তে  
পযডন্ত 

৭ কাঠাি উর্ধ্ড হইদি ৮ 

কাঠা ১.৫০ ২.০০ ১.২৫ 

৫৩৬ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৬০৩ ব তে  
পযডন্ত 

৮ কাঠাি উর্ধ্ড হইদি ৯ 

কাঠা ১.৫০ ২.০০ ১.২৫ 

৬০৩ ব তে  এি উিড 
গথদক ৬৭০ ব তে  

৯ কাঠাি উর্ধ্ড গথদক ১০ 

কাঠা ১.৫০ ২.০০ ১.২৫ 
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পযডন্ত 

৬৭০ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৮০৪ ব তে  
পযডন্ত 

১০ কাঠাি উর্ধ্ড হইদি ১২ 
কাঠা ১.৫০ ২.০০ ১.২৫ 

৮০৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৯৩৮ ব তে  
পযডন্ত 

১২ কাঠাি উর্ধ্ড হইদি ১৪ 

কাঠা ১.৫০ ২.০০ ১.২৫ 

৯৩৮ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১০৭২ ব তে  
পযডন্ত 

১৪ কাঠাি উর্ধ্ড হইদি ১৬ 

কাঠা ১.৫০ ২.০০ ১.২৫ 

১০৭২ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১২০৬ ব তে  
পযডন্ত 

১৬ কাঠাি উর্ধ্ড হইদি ১৮ 

কাঠা ১.৫০ ২.০০ ১.২৫ 

১২০৬ ব তে  এি 

উর্ধ্ড হইদি ১৩৪০ 

ব তে  পযডন্ত 

১৮ কাঠাি উর্ধ্ড হইদি ২০ 

কাঠা ১.৫০ ২.০০ ১.২৫ 

১৩৪০ ব তে  এি উদিড ২০ কাঠাি উদর্ধ্ড ১.৫০ ২.০০ ১.৫০ 

ইোিদিি উচ্চিা ৩৩ তেটাি বা ১০ িলাি গবশী 
গয গকান পতিোণ গয গকান পতিোণ ১.৫০ ৩.০ ৩.০ 

     

 (৩) িাস্তাি প্রি যাহাই থাকুক না গকন, তবেৈোন িাস্তাি গকন্দ্র হইদি ৪.৫ তেটাি 

অথবা িদটি সীোনা হইদি ১.৫ তেটাি েিূদত্বি েদিৈ যাহা অতিক (িাস্তাি িতবষৈি 

বতিডিকিদণি েনৈ প্রদয়ােনীয় েতে বাে তেয়া) িাহাি োইদি কে েিূদত্ব গকান ইোিি 

তনেডাণ কিা যাইদব না।  

  (৪) তনতেডি গকান িাস্তাি গক্ষদত্র “তর্দটইলর্ এতিয়া িৈান” (DAP) অনিুযায়ী কিতড পক্ষ 

সিিুখিাদেি গসটবৈাদকি গক্ষদত্র তিন্নিি বা অতিকিি েিূদত্বি প্রস্তাবনা বা তনদেডশনা প্রোন 

কতিদি পাতিদব। 

 (৫) আবতশৈক অনািাতেি িাদনি (Mandatory Open Space) েনৈ সদবডাচ্চ িূতে 

আিােন (Ground Coverage) কাযডকি কতিবাি গক্ষদত্র তনম্নতলতখি প্রাদয়াতেক জ্শতথলৈ ও 

বৈাতপ্ত প্রদযােৈ হইদব, যথা - 
  (ক) একটি কাঠাদোি োতিপাদর্শ্ডি আবতশৈক অনািাতেি িাদনি সদবডাচ্চ 

৫০%      পাকা (েিাবি) হইদি পাতিদব এবাং এই ৫০% োয়োয় িদটি 

তিতনস্র্       গ্রাউড গলদিল হইদি ৪ তেটাি বা তিন্থ হইদি ৩ তেটাি 

(যাহা কে) উচ্চিায়    ছাে হইদি পাতিদব এবাং এই আবতি পতিসি (ছাে) 

গকানিাদবই গসটবৈাক    গস্পস এি েদিৈ জ্িিী কিা যাইদব না এবাং 
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শুিিুোত্র পাতকড াং ও তনিাপত্তা বিুথ    বৈিীি অনৈ গকান কাদে বৈবহাি কিা 
যাইদবনা, িদব তবতি অনিুযায়ী একতত্রি বা    তবতিন্নিাদব আবতশৈক 

অনািাতেি িাদনি সবডদোট ৫০% োটি িাতখবাি শিড     োতনয়া 
সিিুখ, পার্শ্ড ও পশ্চাি গসটবৈাক গস্পস এি সম্পূণড অাংশ পাতকড াং গস্পস    এি 

অাংশ হইদি পাতিদব; িাস্তাি তেদক সীোনা গেয়াল সাংলি কতিয়া তিতনস্র্   

 গ্রাউড গলদিল হইদি সদবডাচ্চ ২.৫ তেটাি উিঁেিু  এবাং সদবডাচ্চ ৫ বেডতেটাি      

  গক্ষত্রিল তবতশি োর্ড রুে (তনিাপত্তা গপাস্ট) কিাযাইদব; 

  (খ) েিা (ক) এ উতিতখি আবতি পতিসি  তনদিট গেওয়াল তেয়া 
(তনিাপত্তা               গপাস্ট বৈিীি) বি কিা যাইদব না এবাং েতেি 

অিৈন্তদি বায়িু েলােদলি                 সিুবৈবিা থাতকদি হইদব এবাং উক্ত আবতি 

অাংদশি ছাে শুিিুোত্ি গটদিস বা               টদিস োদর্ড ন তহসাদব বৈবহাি 

কিা যাইদব এবাং এই ছাে গকানিাদবই িায়ী    বা অিায়ী কাঠাদো দ্বািা 
আবতি হইদি পাতিদবনা;  
  (ে) আবতশৈক অনািাতেি িাদনি নূৈনিে ৫০% সবডদক্ষদত্রই িূতে 

সেিদল                উন্মিুক্ত িাতখদি হইদব, যাহাদি বততিি পাতন 

গশাতষি হইদি পাদি এবাং এই          িূতে সেিদল অনািাতেি ৫০% অাংদশি 

েদিৈ গবসদেে গকানিাদবই বতিডি    হইদি পাতিদবনা; 
  (ঘ) ইোিদিি তদ্বিীয় বা িেরূ্ধ্ড িলাি সিিুদখি বৈালকতনসেূহ 
তনম্নতলতখি শিড     সাদপদক্ষ সদবডাচ্চ িূতে আিােদনি পতিোদণি অতিতিক্ত 

তহসাদব ছাি পাইদব,    যথা  
   (অ) বৈালকতনদি বৈবহৃি গবিনীি উচ্চিা সদবডাচ্চ ১২০০ 

তে.তে. হইদব; 

   (আ) বৈালকতনি গক্ষত্রিল ইোিদিি সিিুদখি প্রদিি ৩০% এবাং 
১      তেটাি বৈালকতনি প্রি তবদবেনা কতিদল যাহা হয় 

িাহাি অতিক      হইদি পাতিদবনা; 
   (ই) গকান অবিাদিই ইোিদিি গসটবৈাদকি েদিৈ এই 
বৈালকতন বতিডি     হইদি পাতিদবনা; 
   (ঈ) উতিতখি বৈালকতনসেূহ সাংিাদনি গক্ষদত্র প্রতি িলাি 

তহসাদব প্রাপৈ     বৈালকতনসেূদহি গক্ষত্রিদলি সেতি তদ্বিীয় বা 
িেরূ্ধ্ড িলা হইদি     গয গকান একটি বা একাতিক িলায় এক 

বা একাতিক বৈালকতন      তহসাদব বেন কিা যাইদব; 

 (ি) ছাদেি বতিডিাাংশ (কাতনডশ) ইোিদিি েূল অাংশ হইদি সদবডাচ্চ ১ 

তেটাি পযডন্ত ইোিদিি নূৈনিে গসটবৈাক এি েদিৈ বতিডি কিা 
যাইদব এবাং এইরূপ বিডন গকবলোত্র ইোিদিি সিিুদখ কিা 
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যাইদব এবাং গকানিাদব িূতে সেিল হইদি ৮ তেটাদিি তনদে 

হইগব না; 
 (ে) গসটবৈাক এি অতিতিক্ত গস্পস ছাতিয়া ইোিি তনেডাণ কতিদল 

কাতনডদশি োপ ইোিি হইদি সিিুখ তেদক সদবডাচ্চ ২ তে. পযডন্ত 

কিা যাইদব এবাং ইহাি অতিক বততদ্ধ কতিদল অতিতিক্ত অাংশ িূতে 

আিােদনি পতিোদপি অন্তিূড ক্ত হইদব, িদব গকান অবিাদিই 
গসটবৈাদকি েদিৈ বতিডিকিদণি পূদবডাক্ত শিড  িঙ্গ কিা যাইদব 

না; 
 (ছ) প্রকত তি হইদি সিুিক্ষাি েনৈ সানদসর্ বা ছাদেি বতিডিাাংশসেূহ 

ইোিদিি সীোদিখা হইদি ইোিদিি গসটবৈাক এি েদিৈ সদবডাচ্চ 

০.৫ তেটাি পযডন্ত বতিডি কিা যাইদব; তকন্তু গকানরূপ গবিনী 
তেয়া গঘিা যাইদব না; বািান্দা বা বৈালকতন তহসাদব বৈবহৃি 

হইদি পাতিদব না; িক্ষণাদবক্ষণ বৈিীি অনৈ গকান কািদণ 

প্রদবশদযােৈ হইদব না; এবাং পাদর্শ্ড ও পশ্চাদি গসটবৈাক ১.২৫ 

তেটাদিি কে হইদল উক্ত বতিডিাাংশ ০.৩ তেটাদিি েদিৈ সীোবদ্ধ 

িাতখদি হইদব; 

 (ে) গসটবৈাক এি অতিতিক্ত োয়ো ছাতিয়া ইোিি তনেডাণ কতিদল 

সানদসর্ বা ছাদেি বতিডিাাংদশি োপ ইোিি হইদি সদবডাচ্চ ১.৫ 

তে. পযডন্ত কিা যাইদব; ইহাি অতিক বততদ্ধ কতিদল অতিতিক্ত অাংশ 

িূতে আিােদনি পতিোদপি অন্তিূড ক্ত হইদব, িদব গকান 

অবিাদিই েিা (ছ) এ বতণডি শিড  িঙ্গ কিা যাইদব না; 
 (ে) ইোিদিি গকান িদল, ইহাি বতহ দেওয়াদলি বাইদি গসটবৈাক বা 

আবতশৈক অনািাতেি িাদনি েদিৈ গস্টাি, এতস ও টয়দলট র্াক্ট 

(Duct), অথবা এই িিদণি বৈবহাি m¤^wjZ গকান প্রকাি 

বতিডিাাংশ তনেডাণ কিা যাইদব না; 
 (ঞ) বতহ দেওয়াদলি বাইদি সানদশর্ বিাবি সদবডাচ্চ ১০০ তে  তে  

পূরু িাটিড কৈাল তিন (Fin) তনেডাণ কিা  যাইদব যাহা 
গকানিাদবই বািাস প্রবাদহি গক্ষদত্র গকানরূপ বািা সততি কতিদি 

পতিদব না; 
 (ট) তনকটবিী িদটি তেদক উন্মিুক্ত কতিয়া যাতন্ত্রক বায়িুেলােল 

বৈবিা, একেি (Exhaust) বা গেদনে বৈবিা জ্িিী কিা যাইদব 

না; এবাং 
 (ঠ) গেদেি পতিোণ বািাদনাি উদেদশৈ তবতিন্ন বতিডিাাংশ গকানিাদব 

বৈবহাি কিা যাইদব না। 
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(৬) একই িদট অবতিি সমূ্পণড আলাো কাঠাদো তবতশি েিুই বা িদিাতিক 

ইোিদিি সিিুখ ও পশ্চাদিি েিৈবিী গসটবৈাক ৪ (োি) তেটাি এবাং পার্শ্ডদেদশি েিৈবিী 
গসটবৈাক ২.৫ (আিাই) তেটাি হইদি হইদব। 

(৭) আদলা-বািাদসি সাংিানসহ তবতি অনিুয়ায়ী নকশা প্রণয়ন কিা হইদল একই 
িদট একাতিক িবন সাংযিুক্ত হইদি পাতিদব, িদব এই গক্ষদত্র ইোিিসেূদহি ক্ষিুিিি বাহুি 

সাংতিি জ্েদঘডি নূৈনিে ৩০% অাংশ সাংযিুক্ত থাতকদি হইদব। 

(৮) শুিিুোত্র উক্ত িদটই গশষ হইয়াদছ এইরূপ িাস্তা m¤^wjZ েতেদি প্রস্তাতবি 

ইোিি সিিুদখি সীোনা হইদি নূৈনিে ২(েিুই) তেটাি েিূদত্ব তনতেডি হইদি হইদব। 

 ৪৭। গবসদেন্ট এি গসটবযাক।-(১) গবসদেে আবতশৈক অনািাতেি িাদনি 

েদিৈ বতিডি কিা যাইদব, উক্ত বতিডিাাংশ আবতশৈক অনািাতেি িাদনি সদবডাচ্চ ৫০% 

পযডন্ত সীোবদ্ধ থাতকদব এবাং আবতশৈক অনািাতেি িাদনি বাকী ৫০% িূতে সেিদলও 

উন্মিুক্ত থাতকদি হইদব। 

(২) প্রতিদবশীি সম্পতত্তি তনিাপত্তা তনতশ্চি কতিয়া গবসদেে সীোনা গেয়াল পযডন্ত 

বতিডি কিা যাইদব, িদব িাস্তাি তেদক নূৈনিে গসটবৈাক ছাতিয়া গবসদেে তনেডাণ কতিদি 

হইদব। 

(৩) সাংযিুক্ত িদটি গকানিকে ক্ষতি না কতিয়া গবসদেদেি ছাে সাংযিুক্ত িাস্তাি 

সদবডাচ্চ িল হইদি সদবডাচ্চ ১.৫ তেটাি উপদি তনেডাণ কিা যাইদব, এই ১.৫ তেটাি উচ্চিায় 

উঠা বা নাোি েনৈ প্রদযােৈ তসিঁতি বা ি্ৈাম্প সীোনা গেয়াল সাংলি কতিয়া ইোিদিি 

গসটবৈাক অাংদশও তনেডাণ কিা যাইদব, িদব এই তসিঁতি বা ি্ৈাম্প এি উপি গসটবৈাক 

অাংশটিু কুদি িায়ী বা অিায়ী আিােন জ্িিী কিা যাইদবনা এবাং এই ি্ৈাম্প সাংিাদনি েনৈ 
তবতি ৫৬ (৮) ও ৫৬ (৯) প্রদযােৈ হইদব। 

 

 ৪৮। প্লট তবভােন।- (১) গকান খাতল বা ইোিিসহ িট েিুই বা িদিাতিক িদট 

তবিক্ত কতিবাি গক্ষদত্র, প্রতিটি উপ-িদটি ও ইোিদিি েনৈ িাস্তা এবাং যানবাহন 

প্রদবশেেৈিা তনতশ্চি কতিদি হইদব।  

 (২) িট উপ-তবিতক্তকিদণি িদল নিিু নিাদব সতি িটসেূদহ তবেৈোন ইোিি বা 
ইোিিসেূহ পতথকিাদব গসটবৈাক, িূতে আিােন এবাং FAR এি তনয়ে অনিুযায়ী থাতকদি 

হইদব।  

(৩) িট উপ-তবিতক্তকিদণি গক্ষদত্র শুিিুোত্র একটি িদটি েনৈ বৈতক্তেি িাস্তাি 

পতিোপ নূৈনিে ৩.৬৫ তেটাি েওিা হইদি হইদব এবাং উক্ত বৈতিক্রে শুিিুোত্র আবাতসক 

বৈবহাদিি গক্ষদত্র প্রদযােৈ হইদব।  (৪) উপ-তবতি (৩) এ উতিতখি িাস্তা ৩৩ তেটাদিি 

অতিক েীঘড না হইদল উক্ত িদটি FAR তনিডািদণি েনৈ েূল িাস্তাি প্রি তবদবতেি হইদব, 
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িদব এই গক্ষদত্র ঐ তনেস্ব সাংদযােকািী িাস্তাি গক্ষত্রিল FAR ও িূতে আিােন তনিডািদণি 

গক্ষদত্র তবদবেৈ হইদব না।  

(৫) উপ-তবতি (৩) এ উতিতখি িাস্তা ৩৩ তেটাদিি েীঘড হইদল তবতি ৫১ (৯) 

অনিুযায়ী প্রদেয় FAR প্রদযােৈ হইদব।  

(৬) আাবাতসক বৈবহাি বৈিীি অনৈানৈ বৈবহাদিি গক্ষদত্র িট উপ-

তবিতক্তকিদণি েনৈ িাস্তাি পতিোপ নূৈনিে ৬ তেটাি হইদি হইদব। 

(৭) পতিকতল্পি আবাতসক এলাকাদি িট তবিােদনি গক্ষদত্র িদটি আয়িন কেপদক্ষ 

৫(পািঁে) কাঠা অথবা ঐ এলাকায় একক িট তহসাদব কিতড পক্ষ কিতড ক বিােকত ি সবডতনিু 
আয়িদনি িট অদপক্ষা (যাহা কে) ক্ষিুি আয়িদনি িট তহসাদব তবিােন কিা যাইদবনা। 

(৮) একাতিক িদটি গক্ষদত্র তনেস্ব বা এেোলী িাস্তা ৬ তেটাি প্রশস্ত হইদি হইদব। 

(৯) গবসিকািী প্রতিষ্ঠান কিতড ক উন্নীি বা সতি আবাতসক এলাকায় িদটি গক্ষদত্র 

িাস্তাি প্রশস্তিা গবসিকািী আবাতসক প্রকদল্পি িূতে উন্নয়ন তবতিোলা, ২০০৪ অথবা 
এিদ্সাংক্রাস্ত অনৈ গকান তবতিোলাি তবিানানিুযায়ী হইদি হইদব। 

  

 

  

 ৪৯। প্লট একত্রীকিণ।- উন্নয়নকদল্প একাতিক িট একত্রীকিণ কিা যাইদব, িদব 

পতথক পতথক িট হওয়া সদত্ত্বও একত্রীকত ি িটসেূহদক একটি অখণ্ড িট তহদসদব েণ্য কতিদি 

হইদব। ঐ অখড িদটি গক্ষদত্র েতেি গক্ষত্রিল ও সাংলি িাস্তাি প্রশস্তিা (যাহা কে) 

তবদবেনা কতিয়া FAR ও িূতে আিােন তনিডািণ কিা হইদব। 

 ৫০। সদবৃাচ্চ অনুদোেনদ ােয ভূতে আচ্ছােন (Maximum Ground 

Coverage)|- (১) ইোিিসেূদহি সদবডাচ্চ অনিুদোতেি িূতে আিােন িদটি পতিোণ, 

ইোিদিি বৈবহাি এবাং িাস্তাি প্রদিি উপি তিতত্ত কতিয়া তনিডাতিি হইদব। 

(২) তবতি ৪৬ (৫) এ উতিতখি অাংশসেূহ ছািা ইোিদিি গকান অাংশ সদবডাচ্চ 

অনিুদোতেি িূতে আিােন এি বাতহদি, আবতশৈক অনািাতেি িাদনি েদিৈ বতিডি কিা 
যাইদব না।  

(৩) আবতশৈক অনািাতেি িান ইোিি উন্নয়দনি অতবিােৈ অাংশ তহসাদব এবাং 
ইোিি অনিুদোেদনি তবিান তহসাদব তবদবতেি হইদব এবাং পতথকিাদব তবিতক্ত, তবক্রয় বা 
উন্নয়নদযােৈ হইদব না।  
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 ৫১। সদবৃাচ্চ অনুদোেনদ ােয FAR|- (১) সদবডাচ্চ অনিুদোেনদযােৈ FAR 

িদটি পতিোণ, বৈবহাদিি প্রকািদিে এবাং িাস্তাি প্রদিি তিতত্ত অনিুযায়ী তনিুবতণডি সািণী-
৩(ক) হইদি ৩(ে) অনিুসাদি তনিডাতিি হইদব       

 

সািণী-৩ (ক) 

ইোিদিি েনয িাস্তাি ¯^vfvweK প্রস্থ, গলাি এতিয়া অনুপাি (FAR) এবাং সদবৃাচ্চ 

ভূতে আচ্ছােন (MGC) ঃঃ 
[Type: A (A1-A5)t আবাতসক বাড়ী ও গহাদটল 

 

 

িদটি পতিোণ 
ইোিদিি গেণীঃ (A1 - 

A4) [১]   

(AvevwmK evox) 

ইোিদিি গেণীঃ (A5) [২] 

(AvevwmK †nv‡Uj)  

িাস্তাি 

প্রি 

(তেটাি) 

FAR MGC  িাস্তাি 

প্রি 

(তেটাি) 

FAR MGC  

বেডতেটাি কাঠা (%) 
(%) 

১৩৪ ব তে  বা ইহাি 

নীদে 
২ কাঠা বা 
নীদে 

৬.০ ৩.১৫ ৬৭.৫ ৬.০ ২.৫০ ৬৭.৫ 

১৩৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২০১ ব তে  
পযডন্ত 

২ কাঠাি 

উর্ধ্ড হইদি 

৩ কাঠা 
৬.০ ৩.৩৫ ৬৫.০ ৬.০ ২.৭৫ ৬৫.০ 

২০১ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২৬৮ ব তে   
পযডন্ত 

৩ কাঠাি 

উর্ধ্ড হইদি 

৪ কাঠা 
৬.০ ৩.৫০ ৬২.৫ ৬.০ ৩.০০ ৬২.৫ 

২৬৮ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৩৩৫ ব তে  
পযডন্ত 

৪ কাঠাি 

উর্ধ্ড হইদি 

৫ কাঠা 
৬.০ ৩.৫০ ৬২.৫ ৬.০ ৩.২৫ ৬২.৫ 

৩৩৫ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪০২ ব তে  
পযডন্ত 

৫ কাঠাি 

উর্ধ্ড হইদি 

৬ কাঠা 
৬.০ ৩.৭৫ ৬০.০ ৬.০ ৩.৫০ ৬০.০ 

৪০২ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪৬৯ ব তে  
পযডন্ত 

৬ কাঠাি 

উর্ধ্ড হইদি 

৭ কাঠা 
৬.০ ৩.৭৫ ৬০.০ ৬.০ ৩.৭৫ ৬০.০ 

৪৬৯ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৫৩৬ ব তে  
পযডন্ত 

৭ কাঠাি 

উর্ধ্ড হইদি 

৮ কাঠা 
৬.০ ৪.০০ ৬০.০ ৬.০ ৪.৫০ ৫৭.৫ 
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৫৩৬ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৬০৩ ব তে  
পযডন্ত 

৮ কাঠাি 

উর্ধ্ড হইদি 

৯ কাঠা 
৬.০ ৪.০০ ৬০.০ ৯.০ ৫.৫০ ৫৭.৫ 

৬০৩ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৬৭০ ব তে  
পযডন্ত 

৯ কাঠাি 

উর্ধ্ড হইদি 

১০ কাঠা 
 

৬.০ ৪.২৫ ৫৭.৫ ৯.০ ৬.০০ ৫৫.০ 

৬৭০ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৮০৪ ব তে  
পযডন্ত 

১০ কাঠাি 

উর্ধ্ড হইদি 

১২ কাঠা 
৯.০ ৪.৫০ ৫৭.৫ ৯.০ ৬.৫০ ৫৫.০ 

৮০৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৯৩৮ ব তে  
পযডন্ত 

১২ কাঠাি 

উর্ধ্ড হইদি 

১৪ কাঠা 
৯.০ ৪.৭৫ ৫৫.০ ৯.০ ৭.০০ ৫২.৫ 

৯৩৮ ব তে  এি 

উর্ধ্ড হইদি ১০৭২ 
ব তে  পযডন্ত 

১৪ কাঠাি 

উর্ধ্ড হইদি 

১৬ কাঠা 
৯.০ ৫.০০ ৫২.৫ ৯.০ ৭.৫০ ৫২.৫ 

১০৭২ ব তে  এি 

উর্ধ্ড হইদি ১২০৬ 

ব তে  পযডন্ত 

১৬ কাঠাি 

উর্ধ্ড হইদি 

১৮ কাঠা 
৯.০ ৫.২৫ ৫২.৫ ৯.০ ৮.০০ ৫০.০ 

১২০৬ ব তে  এি 

উর্ধ্ড হইদি ১৩৪০ 

ব তে  পযডন্ত 

১৮ কাঠাি 

উর্ধ্ড হইদি 

২০ কাঠা 
৯.০ ৫.২৫ ৫০.০ ৯.০ ৮.৫০ ৫০.০ 

১৩৪০ ব তে  এি 

উদর্ধ্ড 
২০ কাঠাি 

উদর্ধ্ড 
১২.০ ৫.৫০ ৫০.০ ১২.০ ৯.৫০ ৫০.০[২] 

গয গকান পতিোণ 
গয গকান 

পতিোণ 
১৮.০ ৬.০০ ৫০.০ ১৮.০ NR* ৫০.০[২] 

গয গকান পতিোণ 
গয গকান 

পতিোণ 
২৪.০ ৬.৫০ ৫০.০ ২৪.০ NR* ৫০.০[২] 

 

 [১]  রাতিক, পাতকড াং এবাং অনৈানৈ োতহো পূিণ সাদপদক্ষ অপতিকতল্পি আবাতসক এলাকায় তনদম্ন বতণডি 

বৈবহাি েতলদি পাতিদব:   (ক) র্িতেটতি ও গহাদস্টল; (খ) তশশু তনবাস, এতিে খানা এবাং বতদ্ধ তনবাস; 
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(ে) সবডাতিক ২০ কক্ষ তবতশি গহাদটল বা লে;   (ঘ) অনূিড ১০০ বেডতেটাদিি গিস্টিু দিে; (ি) Ab~aŸ© 

২০০ বেডতেটাদিি িেীয় উপাসনাি িান; (ে) আবাতসক িবদনি নীেিলায়  গপশােীবীদেি অতিস, 

স্টিু তর্ও বা †P¤^vi যাহা ১০০ বেডতেটাদিি গবশী নয় এবাং গযখাদন গোট েনবল Ab~aŸ© ১৫ েন; 

এবাং   (ছ) শুিিুোত্র কনডাি িদটি েনৈ Ab~aŸ© ২৫ বেডতেটাদিি গসলিুন, তবউটি পালডাি, ঔষদিি 

গোকান, েিুতে গোকান, েতজ্জডি গোকান। 
 

[২] A5 (আবাতসক গহাদটল) ইোিদিি গক্ষদত্র, ২০ কাঠাি উদর্ধ্ড েতে বা ১৮ তেটাি বা িেূর্ধ্ড প্রশস্ত িাস্তাি 

পাদশড গয গকান পতিোদপি েতেি গবলায় নীে িলায় প্রদযােৈ আবতশৈক গসটবৈাক গস্পস বৈিীি সাংলি 
িাস্তাি উপতিিল হইদি সদবডাচ্চ ১২ তেটাি উচ্চিাি (পৈািাদপট সহ) গপাতর্য়াে তনেডান কিা যাইদব। 
*NR (Non restricted)–FAR এি বািৈবািকিা  নাই। 
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সািণী-৩ (খ্) 

 ইোিদিি  েনয iv¯@vi ¯^vfvweK প্রস্থ, গলাি এতিয়া অনুপাি (FAR) এবাং সদবৃাচ্চ 

ভূতে আচ্ছােন  

(MGC) [Type: B(B1-B2) ঃঃ তশক্ষা প্রতিষ্ঠান ] 

 

িদটি পতিোণ 
ইোিদিি গেণীঃ (B1 )  

(¯‹zj, কদলে ও 

তবশ্বতবেযালয়) 

ইোিদিি গেণীঃ (B2)  

(cÖv_wgK তশক্ষা ও 

তকন্ডাি Mv‡U©b) 

িাস্তাি  

¯^vfvweK 

প্রি 

(তেটাি) 

FAR MGC  িাস্তাি 

¯^vfvweK 

প্রি 

(তেটাি) 

FAR MGC  

বেডতেটাি কাঠা (%) 

(%) 

১৩৪ ব তে  বা ইহাি 

নীদে 
২ কাঠা বা 
ইহাি নীদে ** ** ** ** ** ** 

১৩৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২০১ ব তে  
পযডন্ত 

২ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৩ কাঠা ** ** ** ** ** ** 

২০১ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২৬৮ ব তে   
পযডন্ত 

৩ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৪ কাঠা ** ** ** ** ** ** 

২৬৮ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৩৩৫ ব তে  
পযডন্ত 

৪ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৫ কাঠা ** ** ** ** ** ** 

৩৩৫ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪০২ ব তে  
পযডন্ত 

৫ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৬ কাঠা 

৬.০ ২.৫০ ৬০.০  ৬.০ ২.০০ 
৫০.০ 

[৩] 

৪০২ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪৬৯ ব তে  
পযডন্ত 

৬ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৭ কাঠা 

৬.০ ২.৫০ ৬০.০  ৬.০ ২.০০ 
৫০.০ 

[৩] 

৪৬৯ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৫৩৬ ব তে  
পযডন্ত 

৭ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৮ কাঠা 

৬.০ ২.৫০ ৬০.০  ৬.০ ২.০০ 
৫০.০ 

[৩] 

৫৩৬ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৬০৩ ব তে  
পযডন্ত 

৮ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৯ কাঠা 

৬.০ ২.৭৫ ৬০.০  ৯.০ ২.২৫ 
৫০.০ 

[৩] 

৬০৩ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৬৭০ ব তে  
পযডন্ত 

৯ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১০ কাঠা 

৬.০ ২.৭৫ ৬০.০  ৯.০ ২.২৫ 
৫০.০ 

[৩] 

৬৭০ ব তে  এি উর্ধ্ড ১০ কাঠাি উর্ধ্ড ৯.০ ৩.০০ ৫৭.০  ৯.০ ২.৫০ ৫০.০ 
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হইদি ৮০৪ ব তে  
পযডন্ত 

হইদি ১২ কাঠা [৩] 

৮০৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৯৩৮ ব তে  
পযডন্ত 

১২ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১৪ কাঠা 

৯.০ ৩.০০ ৫৫.০  ৯.০ ২.৫০ 
৫০.০ 

[৩] 

৯৩৮ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১০৭২ ব তে  
পযডন্ত 

১৪ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১৬ কাঠা 

৯.০ ৩.২৫ ৫৩.০  ৯.০ ২.৭৫ 
৫০.০ 

[৩] 

১০৭২ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১২০৬ ব তে  
পযডন্ত 

১৬ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১৮ কাঠা 

৯.০ ৩.২৫ ৫০.০  ৯.০ ২.৭৫ 
৫০.০ 

[৩] 

১২০৬ ব তে  এি 

উর্ধ্ড হইদি ১৩৪০ 

ব তে  পযডন্ত 

১৮ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ২০ কাঠা 

৯.০ ৩.৫০ ৫০.০  ৯.০ ৩.০০ 
৫০.০ 

[৩] 

১৩৪০ ব তে  এি 

উদর্ধ্ড 
২০ কাঠাি 

উদর্ধ্ড 
১২.০ ৪.০০ ৫০.০  ১২.০ ৩.৫০ ৫০.০ [৪] 

গয গকান পতিোণ 
গয গকান 

পতিোণ 
১৮.০ ৪.৫০ ৫০.০ ১৮.০ ৪.০০ ৫০.০ [৪] 

গয গকান পতিোণ 
গয গকান 

পতিোণ 
২৪.০ ৫.৫০ ৫০.০  ২৪.০ ৪.৫০ ৫০.০ [৪] 

[৩]  B2 গেণীি ইোিদিি নীে িলাি উিিুক্ত িান FAR েিুক্ত তহদসদব তবদবতেি হইদব। এই উিিুক্ত িাদনি 

সদবডাচ্চ ২০% উন্মিুক্ত বৈবহাদিি সহায়ক কক্ষ তহসাদব তনেডাণ কিা যাইদব এবাং এই অাংশ FAR েিুক্ত 

হইদব।  

[৪]  B2 গেণীি ইোিদিি নীে িলাি উিিুক্ত িান FAR েিুক্ত তহদসদব তবদবতেি হইদব। এই উিিুক্ত িাদনি 

সদবডাচ্চ ৪০% উন্মিুক্ত বৈবহাদিি সহায়ক কক্ষ তহসাদব তনেডাণ কিা যাইদব এবাং এই অাংশ FAR েিুক্ত 

হইদব। 

**  ৩৩৫ বেড তেটাি বা ৫(পািঁে) কাঠা েতে পযডন্ত B-1 ও B-2  গেণীি বৈবহাি অনিুদোেন কিা হইদব না। 
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                                                       সািণী-৩ (ে) 

ইোিদিি  েনয িাস্তাি ¯^vfvweK প্রস্থ, গলাি এতিয়া অনুপাি (FAR) এবাং সদবৃাচ্চ ভূতে 

আচ্ছােন  

(MGC) [Type: C (C1-C4) ও D (D1-D2)t প্রতিষ্ঠান ও ¯^v¯’¨‡mev ] 

 

িদটি পতিোণ 
ইোিদিি গেণীঃ C(C1 - 

C4)  
(cÖvwZôvwbK) 

ইোিদিি গেণীঃ D(D1-

D2)  
(¯^v¯’¨‡mev) 

িাস্তাি 

¯^vfvweK 

প্রি 

(তেটাি) 

FAR MGC  িাস্তাি 

¯^vfvweK 

প্রি 

(তেটাি) 

FAR MGC  

বেডতেটাি কাঠা (%) 

(%) 

১৩৪ ব তে  বা ইহাি 

নীদে 

২ কাঠা বা 
ইহাি নীদে 

** ** ** ** ** ** 

১৩৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২০১ ব তে  পযডন্ত 

২ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৩ কাঠা 

** ** ** ** ** ** 

২০১ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২৬৮ ব তে   
পযডন্ত 

৩ কাঠাি 

উর্ধ্ড 
হইদি ৪ কাঠা 

** ** ** ** ** ** 

২৬৮ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৩৩৫ ব তে  পযডন্ত 

৪ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৫ কাঠা 

** ** ** ** ** ** 

৩৩৫ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪০২ ব তে  পযডন্ত 

৫ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৬ কাঠা 

৬.০ ৩.২৫ ৬০.০ ৬.০ ৩.২৫ ৬০.০ 

৪০২ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪৬৯ ব তে  পযডন্ত 

৬ কাঠাি 

উর্ধ্ড 
হইদি ৭ কাঠা 

৬.০ ৩.২৫ ৬০.০ ৬.০ ৩.২৫ ৬০.০ 

৪৬৯ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৫৩৬ ব তে  পযডন্ত 

৭ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৮ কাঠা 

৬.০ ৩.২৫ ৬০.০ ৬.০ ৩.২৫ ৬০.০ 

৫৩৬ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৬০৩ ব তে  পযডন্ত 

৮ কাঠাি 

উর্ধ্ড 
হইদি ৯ কাঠা 

৯.০ ৩.৫০ ৫৭.৫ ৯.০ ৩.৫০ ৫৭.৫ 

৬০৩ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৬৭০ ব তে  পযডন্ত 

৯ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১০ 

কাঠা 
৯.০ ৩.৫০ ৫৭.৫ ৯.০ ৩.৫০ ৫৭.৫ 

৬৭০ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৮০৪ ব তে  পযডন্ত 

১০ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১২ কাঠা 

৯.০ ৩.৭৫ ৫৫.০ ৯.০ ৩.৭৫ ৫৫.০ 

৮০৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৯৩৮ ব তে  পযডন্ত 

১২ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১৪ কাঠা 

৯.০ ৪.০০ ৫৫.০ ৯.০ ৪.০০ ৫৫.০ 

৯৩৮ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১০৭২ ব তে  পযডন্ত 

১৪ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১৬ কাঠা 

৯.০ ৪.২৫ ৫২.৫ ৯.০ ৪.২৫ ৫২.৫ 
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১০৭২ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১২০৬ ব তে  
পযডন্ত 

১৬ কাঠাি 

উর্ধ্ড 
হইদি ১৮ কাঠা 

৯.০ ৪.৫০ ৫০.০ ৯.০ ৪.৫০ ৫০.০ 

১২০৬ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১৩৪০ ব তে  
পযডন্ত 

১৮ কাঠাি 

উর্ধ্ড 
হইদি ২০ কাঠা 

৯.০ ৪.৭৫ ৫০.০ ৯.০ ৪.৭৫ ৫০.০ 

১৩৪০ ব তে  এি উদর্ধ্ড 
২০ কাঠাি 

উদর্ধ্ড 
১২.০ ৫.০০ ৫০.০ [৫] ১২.০ ৫.০০ ৫০.০ [৫] 

গয গকান পতিোণ 
গয গকান 

পতিোণ 
১৮.০ NR** ৫০.০ [৫] ১৮.০ NR** ৫০.০ [৫] 

গয গকান পতিোণ 
গয গকান 

পতিোণ 
২৪.০ NR** ৫০.০ [৫] ২৪.০ NR** ৫০.০ [৫] 

[৫]   C ও D উিয় প্রকাি ইোিদিি গক্ষদত্র, ২০ কাঠাি উদর্ধ্ড েতে বা ১৮ তেটাি বা িেরূ্ধ্ড প্রশস্ত িাস্তাি 

পাদর্শ্ড গয গকান পতিোদপি েতেি গবলায় প্রদযােৈ আবতশৈক গসট বৈাক গস্পস বৈিীি সাংলি িাস্তাি 

উপতিিল হইদি সদবডাচ্চ ১২ তেটাি উচ্চিাি (পৈািাদপট সহ) গপাতর্য়াে তনেডান কিা যাইদব। 

* NR (Non restricted) – FAR এি বািৈবািকিা  নাই। 

**  ৩৩৫ বেড তেটাি বা ৫(পািঁে) কাঠা েতে পযডন্ত C ও D  গেণীি বৈবহাি অনিুদোেন কিা হইদব না। 
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সািণী-৩ (ঘ) ঃঃ 
ইোিদিি েনয িাস্তাি ¯^vfvweK প্রস্থ, গলাি এতিয়া অনুপাি (FAR) এবাং 

সদবৃাচ্চ ভূতে আচ্ছােন (MGC)  [Type: E  (E1-E6) ঃঃ  সোদবশ ও 

ধ্েীয় ভবন ] 
 

 

িদটি পতিোণ 
ইোিদিি গেণীঃ (E1 – E6)  

(mgv‡ek feb) 

িাস্তাি 

¯^vfvweK 

প্রি 

(তেটাি) 

FAR MGC  

বেডতেটাি কাঠা (%) 

১৩৪ ব তে  বা ইহাি 

নীদে 
২ কাঠা বা ইহাি 

নীদে 
৬.০ ২.০০ ৬৫.০ 

১৩৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২০১ ব তে  পযডন্ত 

২ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৩ কাঠা 

৬.০ ২.০০ ৬৫.০ 

২০১ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২৬৮ ব তে   
পযডন্ত 

৩ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৪ কাঠা 

৬.০ ২.২৫ ৬০.০ 

২৬৮ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৩৩৫ ব তে  পযডন্ত 

৪ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৫ কাঠা 

৬.০ ২.২৫ ৬০.০ 

৩৩৫ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪০২ ব তে  পযডন্ত 

৫ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৬ কাঠা 

৯.০ ২.৫০ ৫৭.৫ 

৪০২ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪৬৯ ব তে  পযডন্ত 

৬ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৭ কাঠা 

৯.০ ২.৫০ ৫৭.৫ 

৪৬৯ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৫৩৬ ব তে  পযডন্ত 

৭ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৮ কাঠা 

৯.০ ২.৭৫ ৫৫.০ 

৫৩৬ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৬০৩ ব তে  পযডন্ত 

৮ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৯ কাঠা 

৯.০ ২.৭৫ ৫৫.০ 

৬০৩ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৬৭০ ব তে  পযডন্ত 

৯ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১০ কাঠা 

৯.০ ৩.০০ ৫২.৫ 

৬৭০ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৮০৪ ব তে  পযডন্ত 

১০ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১২ কাঠা 

১২.০ ৩.২৫ ৫০.০ 

৮০৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৯৩৮ ব তে  
পযডন্ত 

১২ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১৪ কাঠা 

১২.০ ৩.৫০ ৫০.০ 

৯৩৮ ব তে  এি উর্ধডব 

হইদি ১০৭২ ব তে  
পযডন্ত 

১৪ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১৬ কাঠা 

১২.০ ৩.৭৫ ৫০.০ 
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১০৭২ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১২০৬ ব তে  
পযডন্ত 

১৬ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১৮ কাঠা 

১২.০ ৪.০০ ৫০.০ 

১২০৬ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১৩৪০ ব তে  
পযডন্ত 

১৮ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ২০ কাঠা 

১২.০ ৪.২৫ ৫০.০ 

১৩৪০ ব তে  এি উদর্ধ্ড ২০ কাঠাি উদর্ধ্ড ১২.০ ৫.৫০ ৫০.০ 

গয গকান পতিোণ গয গকান পতিোণ ১৮.০ ৬.৫০ ৫০.০ 

গয গকান পতিোণ গয গকান পতিোণ ২৪.০ ৭.০০ ৫০.০ [৬] 
 

[৬]  ২৪ তেটাি বা িেরূ্ধ্ড প্রশস্তিাি িাস্তাি পাদশড গয গকান পতিোদপি েতেি গবলায় প্রদযােৈ 
আবতশৈক গসট বৈাক গস্পস বৈিীি সাংলি িাস্তাি উপতিিল হইদি সদবডাচ্চ ১২ তেটাি 

উচ্চিাি (পৈািাদপট সহ) গপাতর্য়াে তনেডান কিা যাইদব। 
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সািণী-৩ (ঙ) 

ইোিদিি  েনয িাস্তাি ¯^vfvweK প্রস্থ, গলাি এতিয়া অনুপাি (FAR) এবাং সদবৃাচ্চ ভূতে 

আচ্ছােন (MGC) 

[Type: F  (F1-F5) ঃঃ  বাতণতেযক ভবন ] 
 

 

িদটি পতিোণ 
ইোিদিি গেণীঃ (F1)  

(Awdm) 

ইোিদিি গেণীঃ (F2-F5)  

(‡`vKvb, বাোি 

BZ¨vw`) 

িাস্তাি 

¯^vfvwe

K প্রি 

(তেটাি) 

FAR MGC  িাস্তাি 

¯^vfvwe

K প্রি 

(তেটাি) 

FAR MGC  

বেডতেটাি কাঠা (%) 

(%) 

১৩৪ ব তে  বা ইহাি 

নীদে 
২ কাঠা বা ইহাি 

নীদে 
৬.০ ২.৫০ ৬৭.৫ ৬.০ ২.২৫ ৬৫.০ 

১৩৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২০১ ব তে  পযডন্ত 

২ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৩ কাঠা 

৬.০ ৩.০০ ৬৫.০ ৬.০ ২.৫০ ৬২.৫ 

২০১ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২৬৮ ব তে   
পযডন্ত 

৩ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৪ কাঠা 

৬.০ ৩.০০ ৬৫.০ ৬.০ ২.৫০ ৬২.৫ 

২৬৮ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৩৩৫ ব তে  
পযডন্ত 

৪ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৫ কাঠা 

৬.০ ৩.৫০ ৬২.৫ ৬.০ ৩.০০ ৬০.০ 

৩৩৫ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪০২ ব তে  পযডন্ত 

৫ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৬ কাঠা 

৬.০ ৩.৫০ ৬২.৫ ৬.০ ৩.০০ ৬০.০ 

৪০২ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪৬৯ ব তে  
পযডন্ত 

৬ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৭ কাঠা 

৬.০ ৩.৭৫ ৬০.০ ৯.০ ৩.২৫ ৫৭.৫ 

৪৬৯ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৫৩৬ ব তে  
পযডন্ত 

৭ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৮ কাঠা 

৯.০ ৪.৫০ ৫৭.৫ ৯.০ ৩.২৫ ৫৭.৫ 

৫৩৬ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৬০৩ ব তে  
পযডন্ত 

৮ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৯ কাঠা 

৯.০ ৫.৫০ ৫৭.৫ ৯.০ ৩.২৫ ৫৭.৫ 

৬০৩ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৬৭০ ব তে  
পযডন্ত 

৯ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১০ কাঠা 

৯.০ ৬.০০ ৫৫.০ ৯.০ ৩.৫০ ৫৫.০ 

৬৭০ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৮০৪ ব তে  

১০ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১২ কাঠা 

৯.০ ৬.৫০ ৫৫.০ ১২.০ ৩.৭৫ ৫২.৫ 
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পযডন্ত 

৮০৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৯৩৮ ব তে  
পযডন্ত 

১২ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১৪ কাঠা 

৯.০ ৭.০০ ৫২.৫ ১২.০ ৪.০০ ৫২.৫ 

৯৩৮ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১০৭২ ব তে  
পযডন্ত 

১৪ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১৬ কাঠা 

৯.০ ৭.৫০ ৫২.৫ ১২.০ ৪.২৫ ৫০.০ 

১০৭২ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১২০৬ ব তে  
পযডন্ত 

১৬ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১৮ কাঠা 

৯.০ 
৮.০
০ 

৫০.০ ১২.০ ৪.৫০ ৫০.০ 

১২০৬ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১৩৪০ ব তে  
পযডন্ত 

১৮ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ২০ কাঠা 

৯.০ 
৮.৫
০ 

৫০.০ ১২.০ ৪.৭৫ ৫০.০ 

১৩৪০ ব তে  এি 

উদর্ধ্ড 
২০ কাঠাি 

উদর্ধ্ড 
১২.০ ৯.৫০ ৫০.০ [৭]  ১২.০ ৫.৫০ ৫০.০ 

গয গকান পতিোণ 
গয গকান 

পতিোণ 
১৮.০ NR* ৫০.০ [৭] ১৮.০ ৬.৫০ ৫০.০ 

গয গকান পতিোণ 
গয গকান 

পতিোণ 
২৪.০ NR* ৫০.০ [৭] ২৪.০ NR* ৫০.০ [৭] 

 

[৭]  প্রদযােৈ আবতশৈক গসট বৈাক গস্পস বৈিীি সাংলি িাস্তাি উপতিিল হইদি সদবডাচ্চ ১২ 
তেটাি উচ্চিাি (পৈািাদপট সহ) গপাতর্য়াে তনেডান কিা যাইদব। 

 

* NR (Non restricted) – FAR এি বািৈবািকিা  নাই। 
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সািণী-৩ (চ)  

ইোিদিি  েনয িাস্তাি ¯^vfvweK প্রস্থ, গলাি এতিয়া অনুপাি (FAR) এবাং 
সদবৃাচ্চ ভূতে আচ্ছােন (MGC) 

[Type: G (G1-G2), H(H1-H2), J(J1-J2), K(K1-K2) ঃঃ  
তশে কািখ্ানা, গুোে, তবপেজ্জনক বযবহাদিি ভবন ও তবতবধ্ ] 

 

 

িদটি পতিোণ 
ইোিদিি গেণীঃ (G,H,J,K )  

(KviLvbv, গুোে, তবপেজ্জনক ও অনযানয 
feb) 

িাস্তাি 

¯^vfvweK 

প্রি 

(তেটাি) 

FAR MGC  

বেডতেটাি কাঠা (%) 

১৩৪ ব তে  বা ইহাি 

নীদে 
২ কাঠা বা ইহাি 

নীদে 
৬.০ ২.০০ ৬৫.০ 

১৩৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২০১ ব তে  পযডন্ত 

২ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৩ কাঠা 

৬.০ ২.০০ ৬৫.০ 

২০১ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ২৬৮ ব তে   
পযডন্ত 

৩ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৪ কাঠা 

৬.০ ২.২৫ ৬৫.০ 

২৬৮ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৩৩৫ ব তে  পযডন্ত 

৪ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৫ কাঠা 

৬.০ ২.২৫ ৬৫.০ 

৩৩৫ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪০২ ব তে  পযডন্ত 

৫ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৬ কাঠা 

৬.০ ২.৫০ ৬৫.০ 

৪০২ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৪৬৯ ব তে  পযডন্ত 

৬ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৭ কাঠা 

৬.০ ২.৫০ ৬৫.০ 

৪৬৯ ব তে  এি উর্ধ্ড 
গথদক ৫৩৬ ব তে  পযডন্ত 

৭ কাঠাি উর্ধ্ড  
গথদক ৮ কাঠা 

৯.০ ২.৭৫ ৬৫.০ 

৫৩৬ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৬০৩ ব তে  পযডন্ত 

৮ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ৯ কাঠা 

৯.০ ২.৭৫ ৬৫.০ 

৬০৩ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৬৭০ ব তে  পযডন্ত 

৯ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১০ কাঠা 

৯.০ ২.৭৫ ৬৫.০ 

৬৭০ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৮০৪ ব তে  পযডন্ত 

১০ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১২ কাঠা 

৯.০ ৩.০০ ৬২.৫ 

৮০৪ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ৯৩৮ ব তে  
পযডন্ত 

১২ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১৪ কাঠা 

৯.০ ৩.২৫ ৬২.৫ 

৯৩৮ ব তে  এি উর্ধ্ড ১৪ কাঠাি উর্ধ্ড ৯.০ ৩.৫০ ৬০.০ 
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হইদি ১০৭২ ব তে  
পযডন্ত 

হইদি ১৬ কাঠা 

১০৭২ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১২০৬ ব তে  
পযডন্ত 

১৬ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ১৮ কাঠা 

৯.০ ৩.৭৫ ৬০.০ 

১২০৬ ব তে  এি উর্ধ্ড 
হইদি ১৩৪০ ব তে  
পযডন্ত 

১৮ কাঠাি উর্ধ্ড 
হইদি ২০ কাঠা 

৯.০ ৪.০০ ৬০.০ 

১৩৪০ ব তে  এি উদর্ধ্ড ২০ কাঠাি উদর্ধ্ড ১২.০ ৪.২৫ ৬০.০ 

গয গকান পতিোণ গয গকান পতিোণ ১৮.০ ৪.৫০ ৬০.০ 

গয গকান পতিোণ গয গকান পতিোণ ২৪.০০ ৫.০০ ৬০.০ 

। 
 
 

(২) FAR তহসাব কতিবাি গক্ষদত্র কদক্ষি সদবডাচ্চ উচ্চিা ৪.২৫ তেটাি হইদি পাতিদব, যাহা 
তিতনসর্ গেদেি উপতিিল হইদি ছাদেি নীে পযডন্ত িিা হইদব এবাং ঢালিু ছাদেি গক্ষদত্র সদবডাচ্চ েি 

উচ্চিা ৪.২৫ তেটাি হইদি পাতিদব। 

(৩) FAR তহসাব কতিবাি সেয় কদক্ষি উচ্চিা ৪.২৫ তেটাি হইদি ৬ তেটাদিি গক্ষদত্র 

উক্ত কদক্ষি গটাটাল গলাি এতিয়াি সতহি ৫০% গলাি এতিয়া অতিতিক্ত তহসাদব সাংযিুক্ত হইদব যাহা 
ইোিদিি গটাটাল গলাি এতিয়াি ১০% এি েদিৈ সীোবদ্ধ থাতকদব; তকন্তু ১০% এলাকাি 

অতিতিক্ত বা কদক্ষি উচ্চিা ৬ তেটাদিি ঊদর্ধ্ড হইদল ঐ তনতেডি গলাি এতিয়াি সতহি ইহাি ১০০% 

গলাি এতিয়া অতিতিক্ত তহসাদব সাংযিুক্ত হইদব, িদব ইহা A-5, E, F-1, F-4, G ও H গেণীি 

ইোিদিি শুিিুোত্র নীেিলাি গক্ষদত্র প্রদযােৈ হইদব না। 

(৪) গলাি এতিয়া তহসাদবি গক্ষদত্র েিৈবিী গেোনাইন িলাি পতিোণ গযাে হইদব। 

(৫) অনিুদোেনদযােৈ FAR তনিডািণ এি েনৈ গলাি এতিয়া তহসাব কতিবাি গক্ষদত্র 

তনিুতলতখি অাংশসেহূ িিা হইদব না, যথা - 
(ক) তসিঁতিি সদবডাচ্চ িলা যাহা  টিতপকৈাল িলাি তসিঁতিি এলাকা হইদি বি 

নদহ; 
(খ) তলিদটি যন্ত্র ককষ যাহা টিতপকৈাল িলাি তলিট এবাং লতবি সতিতলি 

এলাকা হইদি বি নদহ;  
(ে) িূেিড স্ত ও ওিািদহর্ েলািাি, ওিািদহর্ েলািাি (যতে থাদক) তসিঁতি 

অথবা তলিট এি যন্ত্রকদক্ষি উপদি হইদি পাতিদব, িদব সদবডাচ্চ িলাি 

ছাদেি তিতনসড্ গলদিদলি উপি হইদি সদবডাচ্চ উচ্চিা ৫ তেটাদিি 

েদিৈ সীোবদ্ধ থাতকদব;  
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 (ঘ) ইোিদিি েনৈ প্রদযােৈ জ্বেিুৈতিক ও যাতন্ত্রক কক্ষসেহূ গযইখাদন সাব-

গস্টশন, গেনাদিটি, রান্সিিোি, তেটাি রুে ও এয়ািকতডশতনাং 
িাে এি সাংিান কিা হইদব; 

 (ি) পাতকড াং এলাকা, যাহাদি সদবডাচ্চ োতিি সাংখৈা সািণী-৪ অনিুসাদি 

বািৈিােলূক সবডতনিু সাংখৈাি েিুইগুদণি গবশী হইদি পাতিদব না এবাং 
োইিওদয়, ি্ৈাম্প ও কাি তলফ্ট পাতকড াং এলাকাি অাংশ তহসাদব 

তবদবতেি হইদব এবাং গবসদেে বৈতিি অনৈানৈ Floor এ তনদিট গবিনী 
দ্বািা আবদ্ধ থতকদব না; 

(ে) োতি পাতকড াং এি সিুতবিা থাতকদল, টয়দলট সিুতবিাসহ োিী োলকদেি 

অদপক্ষাি িান, যাহাি োপ প্রেত্ত পাতকড াং িাদনি সদবডাচ্চ ৫% হইদব; 

(ছ) নীেিলায় তনিাপত্তাব গপাস্ট যাহাি পতিোপ ৫ বেডতেটাি অতিক্রে 

কতিদব না; 
(ে) ইোিদিি বাতহদিি তেদকি েিু লন্ত বৈালকতন যাহাি গক্ষত্রিল সাংতিি 

গলাি এতিয়াি ২.৫% পযডন্ত, িদব এই বৈালকতন আবতশৈক অনািাতেি 

িাদনি েদিৈ বতিডি হইদি পাতিদবনা; 
(ে) েিা-ে এ বতণডি ২.৫% এি অতিতিক্ত গকবলোত্র ইোিদিি সিিুখ 

তেদকি বৈালকতন এবাং এই িিদণি বৈালকতনি েনৈ তবতি ৪৬ (৫) (ঘ) 

এি শিড সেহূ প্রদযােৈ হইদব; 

(ঞ) শুিিুোত্র তশক্ষা প্রতিষ্ঠাদনি নীেিলায় উন্মিুক্ত িান যাহাি ছাে আদছ 

তকন্তু পার্শ্ড গখালা; 
(ট) ইোিদিি গেণী B-1 এি েনৈ নীে িলাি উন্মিুক্ত িাদনি সদবডাচ্চ ২০% 

যাহা উন্মিুক্ত বৈবহাদিি সহায়ক কক্ষ তহসাদব বৈবহৃি হইদব; 

(ঠ) ইোিদিি গেণী B-2 এি েনৈ নীে িলাি উন্মিুক্ত িাদনি সদবডাচ্চ ৪০% 

যাহা উন্মিুক্ত বৈবহাদিি সহায়ক কক্ষ তহসাদব বৈবহৃি হইদব; 

 

(র্) আকাদশি তেদক উন্মিুঃিু ক্ত গটদিস ও ছাে এবাং পািদোলা; 
 

(ঢ) কাি (Loft) এলাকা যাহা কক্ষ তহদসদব পতিবিড ন কিা যাইদব না; 
 

(ণ) আদলা এবাং বািাস কূপ যাহা সাংকুতেি কিা যাইদব না; 
(ি) তনেস্ব োতলকানািীন িাস্তা (FAR তনণডদয়ি সেয় েতেি 

গক্ষত্রিদলি সাদথ এই িাস্তাি পতিোপ গযাে কিা যাইদব না); 
(থ) আবশৈকীয় অতি তনিাপে তসিঁতি, িদব গয ইোিদি োত্র একটি 

তসিঁতি আদছ িাহা একইসাদথ অতি তনিাপে তসিঁতি তহসাদব বৈবহাি 

হইদলও এই সিুতবিা পাইদব না; 
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(ে) পাতন ও গসৌি শতক্ত সাংগ্রদহি েনৈ গয গকান কাঠাদো যাহা অনৈ 
গকান উদেদশৈ বৈবহৃি হইদব না; 

 

(ি) নান্দতনক গসৌন্দদযডৈি কািদণ বৈবহৃি গকান কাঠাদো যাহা অনৈ 
গকান উদেদশৈ বৈবহৃি হইদবনা; এবাং 

(ন) প্রদযােৈ গক্ষদত্র সদবডাচ্চ ১০ বেডতেটাি গক্ষত্রিল তবতশি একটি 

অতি-তনিাপত্তা তবষয়ক কদিাল কক্ষ। 

(৬) সািণী ৩(ক) হইদি ৩(ে) এ উতিতখি FAR এি সদবডাচ্চ োন নেি েিৈবিী 
ঘনবসতি এলাকাি েনৈ, িদব বৈবহাদিি িিণ সাদপদক্ষ নেি উন্নয়ন কতেটিি 

সিুপাতিশক্রদে পতিকল্পনা কিতড পক্ষ নেিীি প্রান্ত এলাকায় উক্ত োন যিুতক্তসাংেিিাদব 

পতিবিড ন কতিদি পাতিদব।  

(৭) তনম্নতবত্ত ও েিূ েনদোতষ্ঠি েনৈ সিকািী বা গবসিকািীিাদব পতিকতল্পি 

আবাসদনি গক্ষদত্র নেি উন্নয়ন কতেটি পযডাদলােনাপূবডক FAR, সদবডাচ্চ িূতে আিােন, 

গসট বৈাক ও িাস্তাি প্রশিিা তনিডািণ কতিদি পাতিদব।  

(৮) োতি পাতকড াং এতিয়াসহ তবতি ৫১ (৫) এবাং অনৈানৈ তবতি বা উপ-তবতিদি বতণডি 

ছািসেূহ FAR অনিুযায়ী তহসাবকত ি গলাি এতিয়াি সতহি (অতিতিক্ত) গযাে কিা যাইদব।  
(৯) ৩.৬৫ তেটাি হইদি ৫.৯৯ তেটাি প্রশস্ত িাস্তা দ্বািা সাংযিুক্ত েতেদি FAR এি 

সূেক ৩.০০ এবাং সদবডাচ্চ িূতে বৈবহাি ৬৫% হইদব।     

(১০) ২.৫০ তেটাি হইদি ৩.৬৪ তেটাি প্রশস্ত িাস্তা দ্বািা সাংযিুক্ত েতেদি FAR এি 

সূেক ২.০০ এবাং সদবডাচ্চ িূতে বৈবহাি ৬৫% হইদব।  

(১১) ৬ তেটাি হইদি ২৪ তেটাি পযডন্ত প্রশস্ত িাস্তাি গক্ষদত্র প্রতি ০.৩০ তেটাি 

অতিতিক্ত িাস্তাি প্রশস্তিাি েনৈ ছক হইদি প্রাপ্ত তনতেডি FAR এি োদনি সতহি ০.০৫ 

তেটাি কতিয়া অতিতিক্ত FAR এি সূেক গযাে হইদব যাহা তবতি ৫৪ (৭) অনিুযায়ী তনতণডি 

FAR এি সাংতিি িাদপি পিবিী িাদপি FAR এি োদনি অতিক হইদব না।  

(১২) ২৪ তেটাদিি অতিতিক্ত প্রশস্ত িাস্তাি েনৈ ২৪ তেটাদিি ছদকি তনতেডি FAR 

প্রদযােৈ হইদব।  

(১৩) সিকাি অনিুদোতেি পতিকতল্পি এলাকায় োতলদকি আদবেদনি গপ্রতক্ষদি িদটি 

েূল বৈবহাি পতিবতিড ি হইদল েূল ও পতিবতিড ি বৈবহাদিি েনৈ প্রদযােৈ FAR এি েদিৈ 
ক্ষিুিিিটি এবাং উক্ত FAR এি ছদকি িূতে আিােন প্রদযােৈ হইদব। 

(১৪) ১৮ ও ২৪ তেটাি প্রশস্ত িাস্তাি পাদর্শ্ড েতেি পতিোণ “প্রদযােৈ নদহ” ছদকি 

গক্ষদত্র আদবেনকািী “প্রদযােৈ নদহ” ছদক প্রেতশডি FAR এবাং িূতে আিােন বৈবহাি 
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কতিদি পাতিদব অথবা েতেি গক্ষত্রিদলি উপি তনিড িশীল প্রদযােৈ ছদকি FAR ও িূতে 

আিােন ও বৈবহাি কিা যাইদব।  

(১৫) েতেি পতিোণ অথবা িাস্তাি প্রশস্তিাি উপি (যাহা কে) তনিড িশীল প্রদযােৈ 
ছদকি FAR ও িূতে আিােন বৈবহাি না কতিয়া িাহাি তনিুদঃি ছদকি FAR ও উক্ত ছদকি 

িূতে আিােন বৈবহাি কিা যাইদব, িদব এই গক্ষদত্র িাস্তাি প্রশস্তিাি েনৈ উপ-তবতি (১১) 

অনিুযায়ী প্রাপৈ অতিতিক্ত FAR সিুতবিা পাওয়া যাইদব না।  
 ৫২। ইোিদিি উচ্চিা ।- (১) েহাপতিকল্পনায় বতণডি সকল প্রকাি উচ্চিা 
সম্পতকড ি তবিানাবতল প্রদযােৈ হইদব। 

(২) তবোনবন্দি, োইদক্রাওদয়ি গস্টশন, গটতলদযাোদযাে গস্টশন, গুরুত্বপূণড িাপনা 
অথবা অনৈানৈ তবদশষ কাঠাদোি তনকটবিী এলাকাি গক্ষদত্র ইোিদিি উচ্চিা ¯^-¯^ 

কিতড পদক্ষি দ্বািা তনিডাতিি তবতিদি সীোবদ্ধ থাতকদব। 

(৩) নেীি িাি, বতহৎ  েলাশয়, বাোন, ঐতিহাতসক এবাং তবদশষ গুরুত্বপূণড 
এলাকায় অবিাি পতিদপ্রতক্ষদি ইোিদিি উচ্চিাি উপি কিতড পক্ষ তবতিতনদষি আদিাপ 

কতিদি পাতিদব। 

(৪) গকান ইোিি বা িাপনা ৪৫.৭০ তেটাি বা িাহাি গবশী উচ্চিাি হইদল 

ইোিি বা িাপনাি শীদষড  লাল তনিাপত্তা  বাতি িাপন কতিদি হইদব।  

 ৫৩। িলা ও গবসদেন্ট।- (১) ইোিদিি তবতিন্ন িলাদক গবসদেে, গসতে-

গবসদেে, নীেিলা (Ground Floor), তদ্বিীয় িলা (First Floor), িত িীয় িলা (Second 

Floor), ছাে ইিৈাতে নােকিণ কিা হইদব। 

(২) গবসদেে এি েনৈ তনম্নতলতখি তবষয়াতে তবদবেনায় িাতখদি হইদব, যথা - 
(ক) গবসদেেদক প্রদয়ােদন যাতন্ত্রক পদ্ধতি বৈবহাি কতিয়া প্রদয়ােনীয় 

আদলা ও বািাদসি বৈবিা কতিদি হইদব এবাং সবডো শুষ্ক িাতখদি 

হইদব; 

(খ) গবসদেদে যাহাদি বততিি পাতন প্রদবশ কতিদি না পাদি বা অনৈ 
গকান উপাদয় পাতন েতেদি না পাদি গসইেনৈ যথাযথ 

প্রতিদিািেূলক বৈবিা িাতখদি হইদব; 

(ে) বৈবহািকািীি সাংখৈা ও যািায়াি েিূদত্বি উপি তনিড ি কতিয়া 
গবসদেদে তসিঁতিি সাংখৈা তনিডািণ কতিদি হইদব, িদব সকল 

গবসদেে কেপদক্ষ একটি তসিঁতি তেয়া নীেিলা অথবা িূতে 

সেিদলি সতহি সাংযিুক্ত থাতকদি হইদব; 
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(ঘ) গবসদেদেি তনেডাণ কাযড শুরু হইবাি ৯০(নিই) তেদনি েদিৈ 
যথাযথিাদব সকল তনিাপত্তােূলক বৈবিা সেপন্ন ও গ্রহণ কতিদি 

হইদব অনৈথায় কিতড পক্ষ তনেডাণ কাে বি কতিয়া তেদি পাতিদব; 

(ি) গবসদেদেি তনেডাণ কাযড েলাকালীন প্রতিদবশীি ইোিি ও 

েনেদণি ¯^v_© সিুতবিাতে িক্ষা কতিবাি েনৈ পূবড হইদিই 
সিকড িােূলক বৈবিা গ্রহণ কতিদি হইদব এবাং তনিাপত্তা েিুেদলকা 
তেদি হইদব (সাংযিুতক্ত-৩০১);  

(ে) গবসদেে শীিািপ তনয়তন্ত্রি হইদল এবাং এই তবতিোলা ও গকাদর্ি 

সাংতিি তবিানসেূহ যথাযথ অনিুসিণ কতিদল গবসদেদে আবাতসক 

বৈবহাি বৈিীি অনৈানৈ বৈবহাি কিা যাইদব। 

 ৫৪। িাস্তা ও িুটপাথ।- (১) ইোিদিি নকশা অনিুদোেদনি গক্ষদত্র নূৈনিে 

৬ (ছয়) তেটাি প্রশস্ত িাস্তা (িিু টপাথ্সহ) থাতকদি হইদব, িদব ইহা তবতি ৪৮(৩/৪/৫) ও 

৫১(৯/১০) অনিুযায়ী প্রাপৈ FAR এি েনৈ প্রদযােৈ নদহ। 

 (২) অনিুদোতেি তর্দটইল্র্ এতিয়া িৈাদনি অন্তিূড ক্ত গকান িাস্তা যতে ৬(ছয়) 

তেটাদিি (িিু টপাথ্সহ) কে প্রশস্ত হয় িাহা হইদল নিিু ন উন্নয়ন প্রকল্প, পতিবিড ন এবাং 
পতিবিডদনি আদবেদনি সেয় িাস্তাি প্রি ৬(ছয়) তেটাি কতিবাি েনৈ প্রদয়ােনীয় েতেি 

অদিডক (উিয় তেদক সেপতিোণ) সাংতিি কিতড পদক্ষি তনকট তলতখিিাদব হস্তান্তি কতিবাি 

অঙ্গীকাি কতিদি হইদব এবাং এই হস্তান্তি প্রতক্রয়া সম্পন্ন হইবাি পূদবড ইোিি তনেডাণ 

অনিুদোেদনি েনৈ আদবেন কিা যাইদব, িদব আদবেন অনিুদোতেি হইদলও এই হস্তান্তাি 

প্রতক্রয়া সম্পন্ন না কিা পযডন্ত তনেডাণ কাে শুরু কিা যাইদবনা। 

 (৩) িাস্তাি েনৈ েতেি প্রদযােৈ অাংশ হস্তান্তদিি অঙ্গীকাি কতিবাি পি প্রদযােৈ 
হ্রাসকত ি িদটি আকাদিি উপি তিতত্ত কতিয়া িদটি FAR, প্রদয়ােনীয় গসটবৈাক এবাং 
সদবডাচ্চ িূতে আিােন তহসাব কতিদি হইদব। 

 (৪) িট সাংলি িাস্তাসেূহ ৬ তেটাি পযডন্ত প্রশস্ত কতিবাি গক্ষদত্র গযই সকল তেদক 

িাস্তাি েনৈ েতে ছাতিদি হইদব, গসই সকল তেদকি েনৈ িাস্তাসাংলি েতে প্রতি ০.৩ তেটাি 

কতিয়া ছাতিয়া গেওয়াি েনৈ ০.০৫ কতিয়া সদবডাচ্চ ০.২ পযডন্ত FAR সিুতবিা পাওয়া যাইদব 

এবাং উক্ত FAR েূল FAR এি সতহি অতিতিক্ত তহসাদব গযাে কিা যাইদব। 

 (৫) কিতড পদক্ষি োতহো অনিুযায়ী িাস্তা ৬ তেটাদিি গবশী প্রশস্ত কতিবাি েনৈ 
অতিতিক্ত েতে ছাতিয়া তেদি হইদলও শুিিুোত্র িাস্তা ৬ তেটাি পযডন্ত প্রশস্ত কতিবাি েনৈ 
ছাতিয়া গেওয়া েতেি FAR সিুতবিা (প্রতিতেদকি িাস্তাি েনৈ েতে ছািাি গক্ষদত্র সদবডাচ্চ 

০.২ পযডন্ত FAR) পাওয়া যাইদব এবাং েূল FAR তহসাব কতিবাি গক্ষদত্র প্রস্তাতবি িাস্তাি 

প্রশস্তিা তবদবেনা কিা হইদব ও অতিতিক্ত FAR েূল FAR এি সতহি গযাে কিা যাইদব। 
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 (৬) গবসিকাতি প্রতিষ্ঠান কিতড ক উন্নয়নকত ি হাউতোং এলাকা বা কেদিদক্স 

আিৈন্তিীণ িাস্তাসেূদহি নূৈনিে প্রি গবসিকাতি আবাতসক প্রকদল্পি িূতে উন্নয়ন 

তবতিোলা, ২০০৪ অথবা GZ`&msµvš@ Ab¨ ‡Kvb wewagvjvi তবিানানিুঃিু যায়ী 
হইদি হইদব এবাং আবাতসক প্রকদল্পি িাস্তা ৭.৬২ তে.এি োইদি সরু হইদল এবাং উক্ত প্রকল্প 

অনিুদোতেি হইয়া থাতকদলও ইোিদিি নকশা অনিুদোেদনি সেয় উহাি প্রি সঠিকিাদব 

সাংদশািন কতিয়া লইদি হইদব। 

 (৭) সািণী-৩ এ তবদিতষি হয় নাই এইরূপ েতেি FAR তনিডািদণি েনৈ  িাস্তাি প্রশস্তিা 
৬ তেটাি বা িদিাতিক হইদল FAR এি োন ও িূতে আিােন তহসাব কতিবাি গক্ষদত্র িাস্তাি প্রদিি 

তিতত্তদি প্রাপৈ সদবডাচ্চ FAR, অথবা েতেি পতিোদণি তিতত্তদি প্রাপৈ FAR, েিুইটিি েদিৈ গযটি কে 
িাহাই প্রদযােৈ হইদব এবাং উক্তরূদপ তনতণডি FAR এি োন গয ছদক প্রেতশডি গসই ছদকি সাংতিি 

িূতে আিােন প্রদযাজ্য হইদব, িদব সািণী-৩ এি ছদক প্রেতশডি িাস্তাি োইদি অতিক প্রশস্ত িাস্তাি 

গক্ষদত্র িাস্তাি অতিতিক্ত প্রশস্তিাি েনৈ তবতি ৫১ (১১) অনিুযায়ী িাস্তাি েনৈ প্রাপৈ অতিতিক্ত FAR 

প্রদযােৈ হইদব।  
(৮) সকল নিিু ন সাংদযাে সিদকি গক্ষদত্র িিু টপাদথি বৈবিা থাতকদি হইদব। 
(৯) িদটি সিিুদখ সাংলি িাস্তায় িিু টপাথ বিড োন না থাতকদল কিতড পক্ষ আদেশ কতিদল 

আদবেনকািীদক উহা জ্িিী ও িক্ষণাদবক্ষন কতিদি হইদব এবাং সাংতিি কিতড পক্ষ এই বৈবিাি েনৈ 
প্রদয়ােনীয় প্রণালী এবাং পতিোপ প্রোন কতিদব। 

 ৫৫। তকনািা সিলীকিণ।- (১) অপতিকতল্পি এলাকাসেূদহি গক্ষদত্র েিুই িাস্তাি 

সাংদযােিদল অবতিি িদটি সীোনা গেয়াল বা গবিাি তকনািা বিিুড লাকাি, অথবা তকনািা 
হইদি তনতেডি েিূদত্ব ও উচ্চিায় তবনৈস্ত হইদি হইদব যাহা িাস্তায় েলােলকািীি তনিাপত্তাি 

েনৈ পযডাপ্ত হইদব। 

(২) অপতিকতল্পি এলাকাসেদূহি গক্ষদত্র েিুই িাস্তাি সাংদযােিদলি বৈাসািড িাস্তাি 

প্রি এবাং রাতিক পৈাটাদনডি উপি তনিড িশীল হইদব এবাং এই কািদণ গকাণাি েতেি অাংদশি 

১.৫ তেটাি x ১.৫ তেটাি পতিসিতবতশি োয়ো িূতেদি ও উপদি খাতল িাতখদি হইদব এবাং 
গকান তনেডাণ কাযড কিা যাইদব না।  
 

 ৫৬। োড়ী পাতকৃাং বযবস্থা।- (১) তবতিন্ন িিদণি োিী পাতকড  পতিসি ও োিী 
ঘিুিাইবাি বৈাসািড তনম্নবতণডি ছক অনিুযায়ী হইদব ঃ   
 

োিীি িিণ পাতকড াং প্রি 

(তেটাি) 

পাতকড াং 
জ্েঘডৈ 

(তেটাি) 

োিী ঘিুিাইবাি 

আিৈন্তিীণ বৈাসািড 
(তেটাি) 

বতহড   
বৈাসািড 
(তেটাি) 

সািািণ োিী  ২.৪ ৪.৬ -- -- 
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(প্রতিটিি েনৈ) 
বাস ও রাক  

(প্রতিটিি েনৈ) 
৩.৬ ১০.০ ৮.৭ ১২.৮ 

োতে এদক্সল 

UªvK/j¤^v গরলাি 

(প্রতিটিি েনৈ) 

৩.৬ ১৮.০ ৬.৯ ১৩.৮ 

২-োকাি েটি 

বাইক (প্রতিটিি 

েনৈ) 

১.০ ২.০ -- -- 

 

 

(২) সািািণ োতিি োইিওদয়ি োপ তবতিন্ন িিদণি পাতকড াং এি েনৈ তনম্নবতণডি 

ছক অনিুযায়ী হইদব ঃ  
 

পাতকড াং একেিুখী রাতিক, 

একতেদক গব 

একেিুখী রাতিক, 

েিুইতেদক গব 

েিুইেিুখী রাতিক 

০০ ৩.৫ তে. ৪.০ তে. ৪.২৫ তে. 

৪৫০ ৪.০ তে. ৪.০ তে. ৪.২৫ তে.  

৯০০ ৪.২৫ তে. ৪.২৫ তে.  ৪.২৫ তে.  
  

 গনাট ঃ   (ক) পাশাপাতশ েিুই বা িদিাতিক সািািণ োতি পাতকড াং এি গক্ষদত্র 

পাতকড াং এি   বািােিুক্ত প্রি প্রতি োতিি েনৈ ২.৩ তেটাি প্রি িতিয়া ইহাি 

গুতনিক হাদি   তহসাব কতিদি হইদব। 

 (খ)  বাস ও রাক, োতল্ট এদক্সল UªvK/j¤^v গরলাদিি োইভ্ওদয়ি 

োপ তনিডািদণি েনৈ োতি ঘিুিাইবাি আিৈন্তিীণ ও বতহ  
বৈাসাদথডি পতিোপ তবদবেনা কতিদি হইদব।  

 (ে) সািািণ োতি ও েিুই োকাি েটি বাইদকি গক্ষদত্র োতি 

ঘিুিাইবাি েনৈ আিৈন্তিীণ ও বতহ  বৈসাদিডি পতিোদপি 

উদিদখি প্রদয়ােন নাই। 
 

(৩) সািািণ োতিি প্রদবশ ও তনেডেন পথ এক হইদলও পাতকড াং এি প্রদবশপদথি 

বািােিুক্ত প্রি ৩ তেটাদিি কে হইদব না এবাং এই প্রদিি েদিৈ গকান িিু টপাথ্ বা অনৈ বািা 
থাতকদব না, িদব উহা তবতি ৫১ (১০) এি তবিনানিুযায়ী প্রদযােৈ িাস্তা সাংলি িদটি েনৈ 
তবদবতেি হইদবনা। 
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(৪) বাস ও রাদকি পতথক প্রদবশ ও তনেডেন পদথি প্রি নূৈনিে ৪.২৫ তেটাি ও 

একক প্রদবশ ও তনেডেন পদথি গক্ষদত্র ৬ তেটাি হইদব। 

(৫) বতহোয়িন প্রকল্প বা ইোিি অনিুদোেদনি েনৈ োতখলকত ি নকশাসেূদহি 

গক্ষদত্র নূৈনিে প্রদয়ােনীয় পাতকড াং িান তনিুতণডি সািণী-৪ অনিুযায়ী হইদব ঃ  
সািণী- ৪   

 তবতভন্ন গেণীি ভবদনি েনয নূযনিে প্রদয়ােনীয় পাতকৃাং স্থান 
 
 

ভবদনি বযবহাি/বসবাদসি ধ্িণ 

(Occupancy) 

 নূযনিে প্রদয়ােনীয় পাতকৃাং 
বযবস্থা (Minimum Parking  

Requirements) 

আবাতসক ভবন (AKz‡cwÝ UvBc- 

‘A’) 

একক পতিবাি wfwËK/‡iv nvDm/200 

ব.তে.ি গবশী নয় এেন গ্রস গক্ষত্রিল তবতশি 

অিড তবতিন্ন (semi detached) আবাতসক িবন  

১ টি কাি পাতকড াং  

একক পতিবাি wfwËK/‡iv nvDm/200 

ব.তে.ি উদর্ধ্ড গ্রস গক্ষত্রিল তবতশি অিড তবতিন্ন 

(semi detached) আবাতসক িবন 

২ টি কাি পাতকড াং 

একাতিক cwievi(Multi-family) তিতত্তক 

আবাতসক িবদনি গক্ষদত্র ২০০ ব:তে: এি অতিক 

গ্রস এতিয়া তবতশি লৈাট 

প্রতি ইউতনদটি েনৈ ১ টি কাি পাতকড াং 

১৪০ ব:তে: উর্ধ্ড হইদি ২০০ ব:তে গ্রস এতিয়া 
তবতশি লৈাট 

প্রতি ৩ ইউতনদটি েনৈ ২ টি কাি পাতকড াং 

৯০ ব:তে: উর্ধ্ড হইদি ১৪০ ব:তে গ্রস এতিয়া 
তবতশি লৈাট 

প্রতি ২ ইউতনদটি েনৈ ১ টি কাি পাতকড াং  

৬০ ব:তে: উর্রর্ধ্ড হইদি ৯০ ব:তে গ্রস এতিয়া তবতশি 

লৈাট 
প্রতি ৪ ইউতনদটি েনৈ ১ টি কাি পাতকড াং  

৬০ ব:তে: পযডন্ত গ্রস এতিয়া তবতশি লৈাট প্রতি ৮ ইউতনদটি েনৈ ১ টি কাি পাতকড াং  
৯০ ব:তে: পযডন্ত গ্রস এতিয়াি লৈাট (Kvi পাতকড াং এি 
অতিতিক্ত )       

প্রতি ৫ ইউতনদটি েনৈ ১ টি গোটি 

সাইদকল পাতকড াং   
গহাদটল (স্টাি গেণীিূক্ত) প্রতি ৫ টি গেিরূদেি েনৈ ১ টি কাি 

পাতকড াং 
গহাদটল (অনৈানৈ গেণীিূক্ত) প্রতি ২০০ব: তে: গ্রস এতিয়াি েনৈ ১টি 

কাি পাতকড াং 
অনৈানৈ প্রতি ৩০০ ব:তে: গ্রস এতিয়াি েনৈ ১টি 
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কাি পাতকড াং 

তশক্ষা প্রতিষ্ঠান (অকুদপতি টাইপ -'B') 

তকডািোদটড ন, প্রাথতেক তবেৈালয়, উচ্চ 

তবেৈালয়, েহা তবেৈালয়. 

সহায়ক (Tertiary) তশক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতশক্ষণ 

গকন্দ্র,  তবর্শ্তবেৈালয় এবাং অনৈানৈ তশক্ষা 
cÖwZôvb  

প্রতি ২০০ব: তে: গ্রস এতিয়াি েনৈ ১টি 

কাি পাতকড াং। স্কিুল েত্ত্বদিি েদিৈ িাস্তাি 

সোন্তিাদল নীে িলায় বািােকূ্ত ৪.২৫ তে. 

প্রশি ও ২৫তে   জ্েঘডৈ েতপাং গব থাতকদি 

হইদব (সবাি েনৈ উন্মিুক্ত)। ২৫ তেটাদিি 

কে েীঘড েিুখ তবতশি িদটি েনৈ িদটি 

সম্পূণড সিিুখিাে বািঁিােিুক্ত ৪.২৫ তে  প্রি 

তবতশি েতপাং  গব থাতকদি হইদব। 

প্রাতিষ্ঠাতনক (অকুদপতি টাইপ ‘C') প্রতি ২০০ ব:তে: গ্রস এতিয়াি েনৈ ১টি 

কাি পাতকড াং 
¯^v¯’¨ গসবা (AKz‡cwÝ টাইপ ‘D') 

হাসপািাল, তিতনক 

 

প্রতি ৫ টি গবদর্ি েনৈ ১ টি কাি পাতকড াং 

তেতকৎৎৎ েদবষণাোি প্রতি ১০০ ব: তে: গ্রস এতিয়াি েনৈ ১টি 

কাি পাতকড াং  
অনৈানৈ (তেতকৎৎৎ বতহতবডিাে, েলেি 

প্রাকটিস ইিৈাতে)                      

প্রতি ২০০ ব: তে: গ্রস এতিয়াি েনৈ ১টি 

কাি পাতকড াং 
ভবদনি বযবহাি/বসবাদসি ধ্িণ 

(ঙপপঁঢ়ধ্হপ)ু 

 নূযনিে প্রদয়ােনীয় পাতকৃাং বযবস্থা 
(েিহিসিঁস চধ্ৎশরহম   

েবয়ঁিৎৎৎৎৎৎৎ) 

সোদবশ (অকুদপতি টাইপ ঃ িুঊ') 

তসদনো 
 

প্রতি ৪০ টি তসদটি েনৈ ১ টি কাি 

পাতকড াং 
তথদয়টাি, অতর্দটাতিয়াে প্রতি ২০ টি তসদটি েনয ১ টি কাি 

পাতকড াং 
তববাহ/ পাটিড  গসোি প্রতি ১০০ ব: তে: গ্রস এতিয়াি েনৈ ১টি 

কাি পাতকড াং  

িেীয় 

িাপনা  

৩০০ বেড তেটাি পযডন্ত কেপদক্ষ  ১টি োতি পাতকড াং িান 

৩০০ বেড তেটাি এি উদর্ধ্ড 
প্রতি ১০০ ব: তে: এতিয়াি েনৈ ১টি 

কাি পাতকড াং  
অনৈানৈ                      প্রতি ২০০ ব: তে: গ্রস এতিয়াি েনৈ ১টি 

কাি পাতকড াং 
বাতণতেযক স্থাপনা (অকুদপতি টাইপ -

'ঋ')ঃ থ 

প্রতি ২০০ ব: তে: গ্রস এতিয়াি েনৈ ১টি 

কাি পাতকড াং 
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গোকান, তর্পাটড দেে গস্টাি,  

গিিিু দিে প্রতি ১০০ ব: তে:গ্রস এতিয়াি েনৈ ১টি 

কাি পাতকড াং  
অতিস  প্রতি ২০০ ব: তে: গ্রস এতিয়াি েনৈ ১টি 

কাি পাতকড াং 
অনৈানৈ                      প্রতি ২০০ ব: তে: গ্রস এতিয়াি েনৈ ১টি 

কাি পাতকড াং 
তশে স্থাপনা (AKz‡cwÝ টাইপ-'G') 

গষ্টাদিে তবতডাং (AKz‡cwÝ UvBc -'H') 

সকল িাপনাি গক্ষদত্র গলাতর্াং আনদলাতর্াং 
গব বৈিীি কেপদক্ষ ১টি রাক পাতকড াং ও 

১টি কাি পাতকড াং থাতকদি হইদব। তশল্প 

িাপনা ও গস্টাদিে তবতডাং-এ প্রশাসতনক, 

তবক্রয় ইিৈাতে েপ্তি থাতকদল শুিিু ঐ 

অাংদশি গক্ষদত্র প্রতি ২০০ ব:তে: গ্রস 

এতিয়াি েনৈ ১টি কাি পাতকড াং থাতকদি 

হইদব। 

গনাট 

 তেে বৈবহাদিি গক্ষদত্র পাতকড াং গস্পদসি পতিোণ িবদনি প্রতি িলাি বৈবহাদিি িিণদক 

তিতত্ত িতিয়া তহসাব কতিদি হইদব। উক্ত বৈবহাদিি তিতত্তদি তনিডাতিি পাতকড াং োতহোি 

গযােিল তেে বৈবহাদিি গোট পাতকড াং োতহো বতলয়া েণৈ হইদব। 

 একাতিক টাইদপি লৈাদটি গক্ষদত্র আলাোিাদব প্রতিটি লৈাদটি েনৈ প্রদয়ােনীয় পাতকড াং 
োতহোি গযােিল গোট পাতকড াং োতহো তহদসদব েণৈ হইদব।   

 পাতকড াং গস্পদসি োতহোি িিাাংদশি গক্ষদত্র ১ (একটি) পাতকড াং তহসাব কতিদি হইদব। 

 নেি উন্নয়ন কতেটিি সিুপাতিশক্রদে তনম্ন আদয়ি আবাতসক এলাকাি েনৈ কিতড পক্ষ পাতকড াং 
গস্পদসি পতিোণ কোইদি পাতিদব। 

 ৯০ ব.তে: এি কে গক্ষত্রিল তবতশি লৈাদটি গক্ষদত্র গোটি সাইদকল এবাং কাদিি mgš^‡q 

পাতকড াং হইদি পাতিদব।  

 গয গকান িিদণি িবদনি েনৈ নূৈনপদক্ষ ১ (একটি) কাি পাতকড াং এি বৈবিা থাতকদি 

হইদব। 

 (৬) অনূর্ধ্ড োিটি পযডন্ত োতিি পাতকড াং এি গক্ষদত্র প্রদয়ােনদবাদি িাস্তা হইদি 

সিাসতি গকৌতণক পাতকড াং তনম্নবতণডি শিড সেূহ পূিণ সাদপদক্ষ গেওয়া যাইদি 

পাদি, যথা - 
(ক) উক্ত গকৌতণক পাতকড াং ৪৫ তর্গ্রীি েদিৈ হইদি হইদব; 

(খ) বাসস্টৈাদডি ১৫ তেটাদিি েদিৈ উক্ত পাতকড াং হইদব না; 
(ে) পথোিী পািাপাদিি তেতিি োয়োি বা গকান গোদিি ২৫ 

তেটাদিি েদিৈ উক্ত পাতকড াং হইদব না; এবাং 
(ঘ) উক্ত পাতকড াং গকান অবিাদিই োিীয় েহাসিদক হইদব না। 
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(৭) গকান পাতকড াং এলাকায় প্রদবশ বা তনেডেন পদথি েনৈ িিু টপাথ্ কাটিদি হইদল 

কিতড পদক্ষি তনদেডশনা গোিাদবক পথোিীদেি সিুদযাে-সিুতবিাি তেদক লক্ষৈ িাতখয়া িিু টপাদথি 

পতিবিড ন বা পতিবিডন কতিদি হইদব এবাং এইদক্ষদত্র তনেডাণবৈয় আদবেনকািী বহন 

কতিদব। 

(৮) পাতকড াং িাদন ি্ৈাম্প বৈবহাদিি গক্ষদত্র সদবডাচ্চ ঢাল ১:৮ হইদব এবাং ি্ৈাম্প 

শুরুি পূদবড ৪.২৫ তেটাি েীঘড আনিুিূতেক পথ থাতকদি হইদব, িদব ০.৭৫ তেটাি পযডন্ত 

প্রািতিক উচ্চিায় উঠা বা নাোি েনৈ উক্ত শিড  প্রদযােৈ হইদব না। 

(৯) প্রািতিক উচ্চিায় উঠা বা নাোি েনৈ (প্রদযােৈ গক্ষদত্র তসিঁতিসহ) উপ-তবতি 

(৮) এ DwjÐwLZ ি্ৈাম্প গসটবৈাক অাংদশ তনেডাণ কিা যাইদব এবাং িদটি সীোনা হইদি 

শুরু বা সীোনাদি গশষ হইদি পাতিদব।  

(১০) একেিুখী োিী েলােদলি ি্ৈাদম্পি গক্ষদত্র নূৈনিে প্রি ৩ তেটাি এবাং 
উিয়েিুখী োিী েলােদলি ি্ৈাদম্পি গক্ষদত্র নূৈনিে প্রি সািািণ োিীি গক্ষদত্র ৪.২৫ তেটাি 

এবাং অনৈানৈ গক্ষদত্র ৬ তেটাি হইদি হইদব। 

(১১) আবাতসক সাইদট নূৈনিে ১০০টি োতি পাতকড াং এবাং অনৈানৈ সাইদট ৫০টি 

োতি পাতকড াং িাদনি গক্ষদত্র একটি আলাো রাতিক োতেড াং গলন ও গহাতডাং গব এি বৈবিা 
িাতখদি হইদব যাহাদি সাংলি িাস্তায় রাতিদকি সহে েলােল গকানিাদবই তবতিি না হয়। 

(১২) পাতকড াং িান এবাং ি্ৈাম্প এি বািােিুক্ত উচ্চিা কেপদক্ষ ২.২৫ তেটাি হইদি 

হইদব। 

(১৩) ১০ তেটাি পযডন্ত সিিুখপ্রিতবতশি েতেি গক্ষদত্র শুিিুোত্র একটি প্রদবশ ও 

একটি তনেডেন পথ থাতকদি পাতিদব এবাং েতেি সিিুখপ্রি ১০ তেটাদিি অতিক হইদলও 

কিতড পক্ষ েিুইটিি অতিক প্রদবশ ও তনেডেদনি অনিুেতি নাও তেদি পাদি। 

(১৪) োতি পাকড  কতিবাি োয়োয় েলােদলি েনৈ ি্ৈাদম্পি তবকল্প তহসাদব কাি-

তলিট িাপন কিা যাইদব, িদব কাি-তলিট এি প্রদবশ ও তনেডেন পথ বািােিুক্ত হইদি 

হইদব। 

(১৫) পাতকড াং পতিসদিি গল-আউট  িৈান এেনিাদব হইদি হইদব যাহাদি প্রতিটি 

োিী অনৈ োতিি েনৈ সেসৈাি সততি না কতিয়া োইিওদয় অথবা সাকুড দলশন গক্ষত্র হইদি 

সিাসতি পতকড াং এ প্রদবশ ও বাতহি হইদি পাদি।  
 
 

 ৫৭। তেে উন্নয়ন (Mixed Use Development)|- (১) আবাতসক বৈবহাি 

বাতণতেৈক বৈবহাদিি সতহি তেতেি হইদল FAR ও িূতে আিােন তনিডািদনি েনৈ 
আবাতসক বৈবহাদিি প্রদযােৈ তবিান কাযডকি হইদব এবাং পাতকড াং এি েনৈ সািণী-৪ 

প্রদযােৈ হইদব। 
 

(২) উপ-তবতি (১) এ বতণডি তেে বৈবহাি বৈিীি অনৈ সকল তেশ্ঃ ি বৈবহাি 

উন্নয়দনি গক্ষদত্র তবতিন্ন গেণীি েনৈ প্রদযােৈ তবিানাবলীি কদঠািিেটি (Stringent 



বাাংলাদেশ গেদেট, অতিতিক্ত, গে ২৯, ২০০৮ 
 

   

3072 

Requirements) গযেন-সবডতনম্ন FAR, FAR এি ছদকি তনতেডি িূতে Av”Qv`b, ‡mUe¨vK, 

ইিৈাতে প্রদযােৈ হইদব, িদব গকান একটি গেণী গলাি এতিয়াি ৯০% বা উহাি অতিক (পাতকড াং 
বাদে) হইদল উক্ত তবদশষ বৈবহাি সাংক্রান্ত তবিান উক্ত গক্ষদত্র প্রদযােৈ হইদব এবাং পাতকড াং এি েনৈ 
সািণী-৪ প্রদযােৈ হইদব। 

(৩) গয সকল েতে প্রশস্ত িাস্তা থাতকবাি কািদণ আবাতসক হইদি তেে বৈবহাদি 

রূপান্তি কিা হইয়াদছ, গসইসব েতেদি অনাবাতসক বৈবহাদিি েনৈ োিীি প্রদবশ এবাং 
তনেডেন গকবলোত্র উক্ত প্রশস্ত িাস্তা হইদি হইদব। এই িিদণি তেে বৈবহাি যতে কনডাি িদট 

হয় িাহা হইদল আবাতসক বৈবহাদিি েনৈ গয গকান িাস্তা বৈবহাি কিা যাইদব। 

(৪) আবাতসক েতে সাংলি েতেদি তেে বৈবহাি ইোিি তনেডাদণি গক্ষদত্র, 

আবাতসক েতেি তেদক সীোনা হইদি ২.৫ তেটাি গসটবৈাক িাতখদি হইদব। 

(৫) তেে বৈবহাদিি গক্ষদত্র আবাতসক বৈবহাদিি অাংদশ োনালা বা বািান্দা 
পার্শ্ডবিী আবাতসক েতেি তেদক গেওয়া যাইদব িদব অনাবাতসক বৈবহাদিি অাংদশ পার্শ্ডবিী 
আবাতসক েতেি তেদক বািান্দা গেওয়া যাইদব না। 

 ৫৮। ইোিদিি পতিসদিি নূযনিে চাতহো।- ইোিদিি তবতিন্ন কক্ষ বা 
িাদনি আয়িন বা পতিসদিি গক্ষদত্র তনম্নতলতখি পতিোপ ও শিড  অনিুসিণ কতিদি হইদব, 

যথা -- 
 (ক) বসবাসদযােৈ কক্ষ ঃ   

(১) আবাতসক িবদনি বসি বািীি প্রতিটি ইউতনট এি গক্ষদত্র অন্তি 

একটি কক্ষ থাতকদব যাহাি গক্ষত্রিল ৯.৫ বেডতেটাি এবাং প্রি ২.৫ 

তেটাি এি কে হইদব না এবাং বসিবাতিটিি অনৈানৈ বাসদযােৈ 
কক্ষসেূদহি গক্ষদত্র সবডতনম্ন গক্ষত্রিল ৫ বেডতেটাি এবাং নিুনৈিে প্রি 

২ তেটাি হইদি হইদব; এবাং 
(২) বসবাসদযােৈ কদক্ষি নূৈনিে উচ্চিা ২.৭৫ তেটাি হইদব এবাং 

বীদেি নীদে নূৈনিে ২.১৩ তেটাি থাতকদি হইদব, িদব যতে 

শীিািপ তনয়তন্ত্রি কক্ষ হয় নূৈনিে উচ্চিা ২.৪৪ তেটাি হইদি 

পাতিদব। 

 (খ) িান্নাঘি ঃ  
(১) িান্নাঘদিি নূৈনিে গক্ষত্রিল ৪ বেডতেটাি এবাং প্রি ১.৫ তেটাি 

হইদব, িদব এই এলাকা গেওয়াল দ্বািা আবদ্ধ হওয়াি বািৈবািকিা 
নাই; 

(২) িান্নাঘদিি নূৈনিে উচ্চিা ২.৭৫ তেটাি হইদব; এবাং 
(৩) বাসেতদহি িান্নাঘদিি োনালা নূৈনিে ১(এক) বেডতেটাি গক্ষত্রিল 

বৈাতপয়া সিাসতি অথবা সদবডাচ্চ ২.০ তেটাি প্রিতবতশি বািান্দাি 
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োিৈদে বতহ পতিসি অথবা আিৈন্তিীন অঙ্গন বা আতঙ্গনা বা 
উঠান এি সাদথ গখালা থাতকদি পাতিদব। যথাযথিাদব শীিািপ 

তনয়ন্ত্রণ ও যাতন্ত্রক উপাদয় বায়িুপ্রবাদহি বৈবিা থাতকদল বাসেতহ 
বৈিীি অনৈানৈ গক্ষদত্র বতহদেডয়াদল োনালা না থাতকদলও েতলদব।  

 (ে) গোসলখানা ও টয়দলট ঃ  
(১) গবতসন, ওয়াটাি গিাদেট (Water Closet) এবাং গোসদলি িান 

m¤^wjZ টয়দলট এি গক্ষদত্র নূৈনিে গলাি এতিয়া ২.৭৫ বেডতেটাি 

এবাং নূৈনিে প্রি ১.০০ তেটাি হইদব; 

(২) গবতসন ও ওয়াটাি গিাদেট (Water Closet) m¤^wjZ টয়দলট এি 

গক্ষদত্র নূৈনিে গলাি এতিয়া ১.২০ বেডতেটাি এবাং নূৈনিে প্রি ১ 

তেটাি হইদব; 

(৩)) গবতসন এবাং গোসদলি িান m¤^wjZ টয়দলট এি গক্ষদত্র নূৈনিে 

গলাি এতিয়া ১.৫ বেডতেটাি এবাং নূৈনিে প্রি ১ তেটাি হইদব; 

(৪) ওয়াটাি গিাদেট (Water Closet) এবাং গোসদলি িান m¤^wjZ 

টয়দলট এি গক্ষদত্র নূৈনিে গলাি এতিয়া ২.৫ বেডতেটাি এবাং 
নূৈনিে প্রি ১ তেটাি হইদব; 

(৫) বাথরুে এি উচ্চিা ২.১৩ তেটাি এি কে হইদি পাতিদবনা এবাং 
এই উচ্চিা তিতনসড্ গলাি হইদি তিতনসড্ তসতলাং বা িলস্ তসতলাং 
পযডন্ত অথবা উপদিি গলাি এি cvw¤^s তসদস্টে এি রাপ বা 
অনৈানৈ পাইপ লাইদনি নীে পযডন্ত পতিোপকত ি হইদব; এবাং 

(৬) গোসলখানা বা টয়দলট এি োনালা নূৈনিে ০.৩৭ বেডতেটাি 

গক্ষত্রিল বৈাতপয়া আিৈন্তিীন আতঙ্গনা, বতহ পতিসি বা গয গকান 

এয়ািওদয়ল বা লাইটওদয়ল এি সতহি সিাসতি গখালা থাতকদি 

হইদব িদব যতে যথাযথিাদব শীিািপ তনয়ন্ত্রণ বা যাতন্ত্রক উপাদয় 

বায়িু প্রবাদহি বৈবিা থাদক িদব োনালা না থাতকদলও েতলদব। 

 (ঘ) তসিঁতি ঃ  
(১) তবতিন্ন িিদণি তসিঁতিি প্রতি লাইদটি বািঁিােিুক্ত নূৈনিে প্রশস্তিাি 

পতিোপ তনম্নবতণডি ছক অনিুযায়ী তনণীি হইদব - 

তসঁতড়ি নূযনিে বাঁধ্ােুক্ত প্রস্থ 

িবদনি গেণী তসিঁতিি নৈূনিে 

প্রি (তেটিাি) 
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A.  আবাতসক 

   A1 একক পতিবাি বািী 
   A2 এপাটড দেে ও লৈাট বািী 
   A3  গেস, গহাদিল 

   A4 তনম্নতবদত্তি বািী 
 A5 আবাতসক গহাদটল 

 

১.০০ 

১.১৫ 

১.২৫ 

*** 

১.২৫ 
B. তশক্ষা প্রতিষ্ঠান ১.৫০ 

C. প্রাতিষ্ঠাতনক ১.৫০ 

D. ¯^v¯’¨‡mev ২.০০ 

E. সোদবশ ২.০০ 

F. বাতণতেৈক িবন 

 F1 অতিস 

 F2 গছাট গোকান এবাং বাোি 

 F3 বি গোকান এবাং বাোি 

 F5 তনিৈ প্রদয়ােনীয় অনৈানৈ গসবা 

 

১.৫০ 

১.৫০ 

২.০০ 

১.৫০ 
অনৈানৈ ১.২৫ 

*** তবতি ৫৮ (ঘ)(১০) অনিুযায়ী হইদব।   

(২) তসিঁতিি িাইোি ও গরদর্ি পতিোপ এেন হইদব গযন একটি 

িাইোি ও একটি গরদর্ি গযােিল কেপদক্ষ ৪০০ তেতলতেটাি হয় 

এবাং িাইোদিি সদবডাচ্চ োপ ১৭৫ তেতলতেটাি এবাং গরদর্ি এি 

সবডতনম্ন োপ ২২৫ তেতলতেটাি হয়; 

(৩) গনাতোং বা গহলাদনা িাইোি এি কািদণ বততদ্ধপ্রাপ্ত োপ গরদর্ি 

োদপি েদিৈ েণৈ কিা যাইদব এবাং তসিঁতিি একটি লাইদটি েদিৈ 
সদবডাচ্চ ও সবডতনম্ন োদপি িাইোি এবাং সদবডাচ্চ ও সবডতনম্ন োদপি 

গরদর্ি েদিৈ পাথডকৈ উিয় গক্ষদত্র েি োদপি ২ শিাাংদশি গবশী 
হইদব না; 

(৪) তসিঁতিি গয গকান একটি লাইদট গোট িাদপি সাংখৈা সদবডাচ্চ ২০ এি 

েদিৈ সীোবদ্ধ থাতকদি হইদব; 

(৫) তসিঁতিি লাইটসেূদহি অন্তবিী সবডতনম্ন উচ্চিা (Head Room) 

২.১৫ তেটাি হইদি হইদব; 

(৬) তসিঁতি ঘদিি গয গকান লৈাতডাং এি িলাি পৈাদসে, যাহা 
আবাসদযােৈ নয় এইরূপ সাতিড স গস্পসদক যিুক্ত কদি িাহাি সবডতনম্ন 

উচ্চিা ২.১০ তেটাি হইদব এবাং লৈাতডাং এি িলাি অনৈ সকল 

পৈাদসে ও গস্পস এি নূৈনিে উচ্চিা ২.১৫ তেটাি হইদি হইদব; 



বাাংলাদেশ গেদেট, অতিতিক্ত, গে ২৯, ২০০৮ 
 

   

3075 

(৭) তসিঁতিি গিতলাং এি নূৈনিে উচ্চিা ০.৯০ তেটাি হইদব এবাং এই 
োপ তসিঁতিি িাদপি গনাে হইদি গিতলাং এি উপতিিল পযডন্ত উলে 

জ্েঘডৈ গবাোইদব এবাং তশশুিা যতে এই তসিঁতি বৈবহাি কদি িদব 

বৈলাসদরর্ তর্োইন তশশুদেি েনৈ যদথি তনিাপে হইদি হইদব; 

(৮) লৈাতডাং এি েিীিিা (depth) গয গকান গলদিদল নূৈনিে তসিঁতিি 

প্রদিি সোন হইদি হইদব; 

(৯) ছাদেি তসতিঘদিি নূৈনিে উচ্চিা ২.১০ তেটাি হইদি হইদব; 

(১০) প্রতি িলায় সবডাতিক েিুইটি বসিবািী ইউতনট এি েনৈ বৈবহৃি 

হইদিদছ এেন তসিঁতিি প্রতি লাইদটি েনৈ সবডতনম্ন বািােিুক্ত প্রি 

wb¤^iƒc হইদব- 

েিুই িলা ইোিি  ০.৭৫ তেটাি 

তিন িলা ইোিি  ০.৮০ তেটাি 

োি িলা ইোিি  ০.৯০ তেটাি 

োি িলাি অতিক ইোিি ১.০০ তেটাি 

 (ি) আবাতসক িবদন কদক্ষি উচ্চিাি তহসাব ও অনৈানৈ োপসেূহ ঃ  

(১) গেদেি উপদিি তিতনসড্ িল হইদি ছাদেি নীদেি তিতনসড্ িল 

পযডন্ত কদক্ষি উচ্চিা তহসাব কিা হইদব; 

(২) গক্ষত্রেি কক্ষ বা গস্পদসি নূৈনিে বািােিুক্ত উচ্চিা তনিুরূপ হইদব, 

যথা- 

 বাথরুে, লৈাদিটিী, টয়দলট, গপােড , গবলকতন ইিৈাতে ২.১৩ 

তেটাি পযডন্ত; 

 আবাতসক িবন সেূদহি শীিািপ তনয়তন্ত্রি নয় এেন 

বাসদযােৈ কক্ষ, িান্না ঘি, গিাি রুে, ইউটিতলটি রুে, বক্স 

রুে এি ছাে নূৈনিে ২.৭৫ তেটাি উচ্চিায় থাতকদি হইদব 

যাহা তিতনশড্ গলাি গলদিল হইদি ছাদেি অথবা িলস্ 

ছাদেি সবডতনম্ন িল পযডন্ত বিুোইদব, িদব এই িিদণি 

বাসদযােৈ কদক্ষি গক্ষদত্র গেদেি গক্ষত্রিদলি এক িত িীয়াাংশ 

পতিোণ এলাকায় সবডতনম্ন ২.৪৪ তেটাি উচ্চিা িাখা যাইদব 

এবাং শীিািপ তনয়তন্ত্রি কদক্ষি গক্ষদত্র নিুৈনিে উচ্চিা ২.৪৪ 

তেটাি হইদি হইদব; 
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 ঢালিু ছাদেি গক্ষদত্র গযইখাদন তসতলাং নাই গসইখাদন গেদে হইদি 

ছাদেি সবডতনম্ন িল নিুৈনিে ২ তেটাি উিঁেিু  হইদি হইদব এবাং 
এই গক্ষদত্র েি উচ্চিা ২.৪৪ তেটাি এি কে হইদি পাতিদব 

না; 

 ছাে, গিাদডর্ গিট, গশল ইিৈাতে এবাং িলস্ তসতলাং এি 

নীদে অথবা শীিািপ তনয়তন্ত্রি কদক্ষ িলস তসতলাং না 
থাতকদল র্াক্ট এি নীদে গেদে হইদি নিুৈনিে উচ্চিা ২.৪৪ 

তেটাি হইদি হইদব; 

 আবাতসক নয় এেন ইোিি এি গক্ষদত্র ছাদেি তনম্ন িদলি 

উচ্চিা তনিডািদণি প্রদয়ােনীয় শিড সেূহ তনদম্নাক্ত ছক 

অনিুযায়ী হইদি হইদব- 

  

িবদনি গেণী নূৈনিে ছাদেি উচ্চিা 
তশক্ষা প্রতিষ্ঠান, 

প্রাতিষ্ঠাতনক, বাতণতেৈক, 

¯^v¯’¨ গসবা, সোদবশ 

কক্ষ, ক্রীিা ও সাাংস্কত তিক, 

িেীয় িবন 

শীিািপ তনয়তন্ত্রি নয় এেন 

িবদনি গক্ষদত্র ৩ তেটাি এবাং 
শীিািপ তনয়তন্ত্রি িবদনি গক্ষদত্র 

২.৬ তেটাি 

তশল্প কািখানা, গুোে ঘি, 

তবপেেনক িবন, তবতবি 

শীিািপ তনয়তন্ত্রি নয় এেন 

িবদনি গক্ষদত্র ৩.৫ তেটাি এবাং 
শীিািপ তনয়তন্ত্রি িবদনি গক্ষদত্র 

৩ তেটাি 

 

(ে) কতেউতনটি গস্পস ঃ  

(১) FAR এি আওিািূক্ত সবডদোট ৩০০০ (তিন হাোি) বেড তেটাদিি 

অতিক গক্ষত্রিল তবতশি আবাতসক িবদন বসবাসকািীদেি 

বৈবহাদিি েনৈ FAR িূক্ত ও বসবাদসি েনৈ বৈবহৃি গক্ষত্রিদলি 

(তসিঁতি, তলফ্ট, তলফ্ট লবী ইিৈাতেি গক্ষত্রিল বাদে) নূৈনিে ৪% 

োয়ো তবতিন্ন সাোতেক সদিলন অনিুষ্ঠাদনি েনৈ তনতেডি কতিয়া 
িাতখদি হইদব। অতি-তনিাপত্তাি তবষদয় প্রদয়ােনীয় কাযডক্রে গ্রহণ 

কতিয়া Exit এি বৈবিা ও শীিািপ তনয়ন্ত্রণ বৈবিা থাতকদল এই 
কতেউতনটি গস্পস গবসদেদে হইদি পাতিদব; এবাং 
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(২) ১৩০০ (এক হাোি তিনশি) বেডতেটাি বা িদিাতিক সাইদেি 

আবাতসক েতেদি এৈাপাটড দেে তনেডাণ কতিদি োতহদল সমূ্পণড েতেি 

অন্তি ১০% োয়ো উক্ত এৈাপাটড দেদেি বসবাসকািীেদণি গখলাি 

োয়ো তহসাদব িাতখদি হইদব, যাহাি অদিডক আিাতেি এলাকায় 

হইদি পাতিদব, তকন্তু গকান িকে গেওয়াল দ্বািা আবদ্ধ কিা যাইদব 

না এবাং ইহা FAR এি তহসাদব অন্তিূড ক্ত হইদব না। 

 

 

 

 

 

৬ষ্ঠ অধ্যায় 

¯^v¯’¨ ও তনিাপিা 
 

 ৫৯। ¯^v¯’¨ ও তনিাপিা ।- 
 (ক) আদলা ও বায়িুপ্রবাহ ঃ  

(১) প্রদিৈকটি ইোিদি োনালা, স্কাইলাইট (Skylight), িৈানলাইট 

(Fanlight) ও েিোি োিৈদে অথবা অনৈ গয গকান প্রাকত তিক 

উপাদয় ¯^vfvweK আদলা-বািাদসি প্রবাহ িাতখদি হইদব; 

(২) আবাতসক বা বাতণতেৈক কাদে বৈবহৃি কদক্ষি োনালাি গক্ষত্রিল 

ঐ কদক্ষি গেদেি গক্ষত্রিদলি নূৈনিে ১৫% এি সোন হইদি 

হইদব, যাহাি কেপদক্ষ অদিডক গখালা থাতকদি হইদব, িদব িান্নাঘি, 

টয়দলট, ইিৈাতেি গক্ষদত্র তবতি ৫৮ (খ) ও তবতি ৫৮ (ে) এি তবিান 

োতনদি হইদব; 

(৩) যতে ইোিদি যথাযথ শীিািপ তনয়ন্ত্রণ, যাতন্ত্রক বায়িুপ্রবাহ এবাং 
কত তত্রে আদলাি বৈবিা থাদক, গসইসব গক্ষদত্র প্রাকত তিক উপাদয় 

আদলা ও বায়িুপ্রবাদহি বৈবিা না থাতকদল েতলদব; 

(৪) গবসদেদে সকল িিদণি প্রদয়ােনীয় আদলা, পাতন ও বেড ৈ তনষ্কাশন 

ও বায়িুপ্রবাদহি (প্রাকত তিক বা কত তত্রে) বৈবিা তনতশ্চি কতিদি হইদব 
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এবাং বায়িুপ্রবাদহি গক্ষদত্র প্রতিটি গবসদেদে পতথক বৈবিা থাতকদি 

হইদব; 

(৫) যতে গকান বসবাসদযােৈ কদক্ষি আদলা ও বািাদসি প্রিান উৎস  

আিৈন্তিীণ অঙ্গন বা আতিনা বা উঠান হয়, িদব িাহাি োপ 

তনম্নবতণডি ছক অনিুযায়ী হইদি হইদব- 

           

  আভযন্তিীণ অিন বা আতঙনা বা উঠাদনি নূযনিে গক্ষত্রিল 

(বসবাসদ ােয কদক্ষি েনয) 
 

িলাি সাংখৈা সদবডাচ্চ উচ্চিা 
(তে ) 

আিৈন্তিীণ উঠান বা 
অঙ্গদনি নূৈনিে গনট 

গক্ষত্রিল 

(বেড তে ) 
৩ পযডন্ত ১১ ৯ 

৪ ১৪ ১৬ 

৫ ১৭ ২৫ 

৬ ২০ ৩৬ 

৭ ২৩ ৪৯ 

৮ ২৬ ৬৪ 

৯ ২৯ ৮১ 

১০ ৩২ ১০০ 

১১ ৩৬ ১২১ 

১২-১৩ ৪২ ১৪৪ 

১৪-১৫ ৪৮ ১৯৬ 

১৬-১৭ ৫৪ ২৫৬ 

১৮ এবাং িেরূ্ধ্ড ৬৩ এবাং িেরূ্ধ্ড ৩৬১ 

আিৈন্তিীণ উঠাদনি পতিোদপি গক্ষদত্র ক্ষিুি বাহুি জ্েঘডৈ বতহত্তি 

বাহুি জ্েদঘডৈি এক িত িীয়াাংদশি কে হইদবনা। 

        

(৬) টয়দলদটি োনালা আিৈন্তিীণ অঙ্গন বা আতিনা বা উঠান, 

আিৈন্তিীন এয়ািওদয়ল বা লাইটওদয়ল এবাং বায়িু তেেনীদি খিুতলদি 

পাতিদব; 
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(7) ¯^vfvweK আদলা এবাং বায়িু েলােদলি োত্রা ও োদনি েনৈ 
তনম্নবতণডি ছক অনিুসিণ কতিদি হইদব;  

 

 

 

 

 আভযন্তিীন এয়ািওদয়ল বা লাইটওদয়ল এি নূযনিে োপসেহূ  

 (গোসলখ্ানা, টয়দলট ও ওয়াটাি গলাদেটি েনয) 
িবদনি উচ্চিা শৈািদটি নূৈনিে 

গনট ক্রস গসকশন 

গক্ষত্রিল 

(বেডতেটাি) 

শৈািদটি 

নূৈনিে 

প্রি 

(তেটাি) 

িলা উচ্চিা 
(তে ) 

 ৩ পযডন্ত  ১১ ১.৫ ১.০ 

 ৪  ১৪ ৩.০ ১.২ 
 ৫  ১৭ ৪.০ ১.৫ 

 ৬  ২০ ৫.০ ২.০ 

 ৬ িলাি 

উদর্ধ্ড 
 ২০ 

তেটাদিি 

উদর্ধ্ড 

৬.৫ ২.৫ 

িিবৈ ১। যাতন্ত্রক বায়িু েলােল বৈবিা থাতকদল শৈািদটি োপসেহূ 
যাতন্ত্রক তর্োইদনি প্রদয়ােদনি তিতত্তদি তনতশ্চি কতিদি 

হইদব। 

       ২। িবদনি বতহিাঙ্গদন সাংিানকত ি এয়ািওদয়ল বা লাইটওদয়ল 

এি গক্ষদত্র এবাং  আবতশৈক উন্মিুক্ত িাদনি সতহি 

সাংযিুক্ত এয়ািওদয়ল বা লাইটওদয়লসেূদহি েনৈ এই 
নূৈনিে পতিোপ প্রদযােৈ হইদবনা। 

 

 

 

(খ) সীোনা গেওয়াল ঃ  
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(১) আবাতসক িবদনি গক্ষদত্র সীোনা গেওয়াদলি উচ্চিা ৩ (তিন) 

তেটাদিি অতিক হইদি পাতিদব না যাহা সাংলি িাস্তাি সদবডাচ্চ তবন্দিু 
হইদি পতিোপকত ি হইদব এবাং সদবডাচ্চ ১.৭৫ তেটাি উচ্চিা পযডন্ত 

তনদিট ও বাতক অাংশ বায়িু েলােদলি েনৈ োতল অথবা গ্রীল কিা 
যাইদব; 

(২) সিকািী এবাং তবদশষ িবদনি গক্ষদত্র সীোনা গেওয়াদলি প্রদয়ােন 

হইদল েততি তনদক্ষপদণি সিুতবিাদথড প্রাথতেকিাদব োতল অথবা গ্রীল 

বৈবহাি কতিদি হইদব; 

(৩) উপ-তবতি (১) ও (২) বৈিীি অনৈানৈ গক্ষদত্র উচ্চিা ২.৭৫ তেটাদিি 

অতিক হইদি পাতিদব না, যাহা সাংলি িাস্তাি সদবডাচ্চ তবন্দিু হইদি 

পতিোপকত ি হইদব, যাহাদি পার্শ্ড এবাং পশ্চাদিি তেদক সদবডাচ্চ ১.৭৫ 

তেটাি পযডন্ত তনদিট এবাং বাতক অাংশ বায়িু েলােদলি েনৈ োতল 

অথবা গ্রীল বৈবহাি কিা যাইদব এবাং সিিুখ অাংদশ সদবডাচ্চ ১ 

তেটাি পযডন্ত তনদিট কিা যাইদব; বাতক অাংশ বায়িু েলােল ও েততি 

তনদক্ষপদণি েনৈ োতল বা গ্রীল বৈবহাি কতিদি হইদব; এবাং 

(৪) পাহািী বা অসোন সাইদট সীোনা গেওয়াদলি উচ্চিা প্রতিটি 

স্পৈাদনি েিৈবিী তবন্দিু হইদি তহসাব কতিদি হইদব এবাং এইরূপ 

স্পৈাদনি আনিুিূতেক জ্েঘডৈ ৩.০ তেটাদিি অতিক হইদি পতিদব না। 
 

(ে) পাতন সিবিাহ, পয় প্রণালী এবাং নেডো ঃ   

(১) সেস্ত ইোিদি পাতন সিবিাহ এবাং ¯^v¯’¨ তবিাদনি যথাদযােৈ 
সিুতবিাসেূহ থাতকদি হইদব; 

(২) গযইখাদন সিকাতি পয় প্রণালীি বৈবিা িতহয়াদছ, ইোিদিি সেস্ত 

পয় প্রণালী এবাং েয়লা পাতন তনেডেন পথ ইহাি সতহি সাংযিুক্ত 

কতিদি হইদব;  

(৩) গযইখাদন গকান সািািণ পয় প্রণালী নাই অথবা থাতকদল কিতড পক্ষ 

যতে বতহ তনেডেন পথসেূহদক িাহাি সতহি সিাসতি সাংযিুক্ত হইদি 

না গেয় িাহা হইদল তনতেডি আকাি এবাং অবিাদন গসপটিক টৈাাংক 

বৈবহাি কতিয়া বেড ৈ পোথড তনষ্কাশন কতিদি হইদব এবাং গসাক তপট 

বৈবহাি কতিয়া গনাাংিা পাতন তনষ্কাশন কতিদি হইদব এবাং এই গক্ষদত্র 

ইোিি তনেডাণ অনিুদোেদনি েনৈ প্রস্তুিকত ি  গল-আউট নকশায় 
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গসপটিক টৈাাংক এবাং গসাক তপট এি অবিান প্রেশডন কতিদি হইদব; 

এবাং 

(৪) ছাে হইদি বততিি পাতন এবাং িূতে হইদি পাতন িাস্তাি নেডোয় 

অথবা অনৈ গকান তনেডেন প্রণালীদি তনেডেন (অথবা 
পিুন বৈবহাদিি েনৈ সাংিক্ষণ) এি েনৈ পযডাপ্ত সিুবৈবিা ইোিদি 

থাতকদি হইদব যাহা ইোিদিি এবাং ইোিি সাংলি অনৈানৈ 
ইোিদিি গেয়াল অথবা তিতত্তদি গকান িিদণি আিডিা অথবা 
ক্ষতি ঘটাইদব না এবাং ছাে হইদি তনেডি পাতন সাংলি সম্পতত্ত বা 
সািািণ েনেদণি বৈবহৃি োয়োয় বা সিদক পতিদি পাতিদব 

না।  

 

(ঘ) বেড ৈ তনষ্কাশন ঃ   
(১) সাইদটি আতিনায় েতহিলী ও অনৈানৈ বেড ৈ সাংগ্রদহি েনৈ তনতেডি 

কতিয়া োয়ো িাতখদি হইদব; 

(২) হাসপািাল, পিীক্ষাোি, তশল্প-কািখানা োিীয় গযইসব প্রতিষ্ঠান 

কঠিন (Solid), িাসায়তনক, ইিৈাতে বেড ৈ জ্িিী কদি গসইসব 

োয়োয় িা সাংগ্রহ ও তনিাপে তনষ্কাশদনি বৈবিা থাতকদি হইদব; 

(৩) গকান প্রকাি বেড ৈ সিাসতি েলাশয় বা খাল, তবল ও নেী-নালাদি 

গিলা যাইদব না; এবাং 
(৪) িাসায়তনক বা তবষাক্ত বেড ৈ গশািন (Treatment) না কতিয়া 

নেডো, গেন, র্াস্টতবন, পয়:নালা, েলািাি এবাং উন্মিুক্ত িাদন 

তনষ্কাশন বা োটিি নীদে পিুতিয়া িাখা যাইদব না। 

(ি) গখালা জ্বেিুৈতিক িাি ও অনৈানৈ ইউটিতলটি ঃ  
(১) গখালা জ্বেিুৈতিক িাি ও অনৈানৈ ইউটিতলটি এি গক্ষদত্র তনম্নবতণডি 

ছক অনিুসিণ কতিদি হইদব- 

       ভবন সাংলগ্ন ববেযুতিক লাইদনি নূযনিে েিূত্ব 
 

লাইন গিাদল্টে খািা 
(তে ) 

আনিুিূতেক 

(তে ) 
গলা হইদি 

তেতর্য়াে গিাদল্টে 

লাইন 

এবাং সাতিড স 

২.৫ ১.২৫ 
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লাইনসেূহ 

৩৩ গকতি পযডন্ত 

হাই গিাদল্টে 

লাইন 

৩.৫ ১.৭৫ 

৩৩ গকতি এি 

গবশী হাই গিাদল্টে 

লাইন 

৩.৫ এবাং প্রতি ৩৩ 

গকতি অথবা আাংতশক 

োদনি েনয অতিতিক্ত 

০.৩ 

১.৭৫ এবাং প্রতি ৩৩ 

গকতি অথবা আাংতশক 

োদনি েনৈ অতিতিক্ত 

০.৩ 
 

(২) যতে এই সকল ইউটিতলটি এি লাইন েতেি উপি তেয়া, োটি 

গঘিঁতষয়া বা েতেি নীে তেয়া যায় এবাং এই লাইনগুদলা তনেডাণকাদযডি 

সিুতবিাদথড পতিবিড ন কতিদি হয়, িাহা হইদল এই পতিবিড দনি খিে 

আদবেনকািীদক বহন কতিদি হইদব এবাং এইদক্ষদত্র ঢাকা তসটি 

কদপডাদিশদনি অনিুদোতেি সিক খনন ও পিুন তনেডাণ তবষয়ক 

নীতিোলা অনিুসিন কতিদি  হইদব। 

(ে) অতি তনিাপত্তা ঃ  
(১) ইোিি বৈবহািকািীদেি সঠিক তনিাপত্তাি েনৈ প্রদযােৈ গক্ষদত্র 

অতি তনবডাপক তনিাপত্তাি সকল বৈবিা পতিতশি-১ অনিুযায়ী 
তনতশ্চি কতিদি হইদব; 

(২) সকল ইোিদি (প্রদযােৈ গক্ষদত্র) েরুিী প্রিান প্রেশডনকািী তেকতেি 

থাতকদি হইদব; এবাং 
(৩) যন্ত্রোতলি উঠা নাোি বৈবিা িায়াি এতক্সট (Fire Exit) তহসাদব 

বৈবহৃি হইদব না।  

 

                                                       ৭ে অধ্যায় 

                                                         তবতবধ্ 

  ৬০। লযান্ডদেতপাং এবাং পাকৃ ।- (১) সকল সিকাতি, বাতণতেৈক ইোিি 

এবাং বতহোকাি িবন বা কেদিক্স তনেডাদণি গক্ষদত্র একটি যদথাতেি লৈাডদস্কপ নকশা 
থাতকদি হইদব। 
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 (২) পাবতলক পাকড  এবাং গখালা পতিসদি গয গকান ইোিি তনেডাদণি েনৈ 
অনিুদোেদনি প্রদয়ােন হইদব এবাং এই িকে িাদন তনম্নতলতখি গক্ষত্র বৈিীি গকান কাঠাদো 
বা ইোিি তনেডাদণি অনিুদোেন প্রোন কিা হইদব না, যথা - 

(ক) গখলািিুলা সাংক্রান্ত কাঠাদো; এবাং 

 (খ) সািািণ েনেদণি সিুতবিা প্রোদনি সতহি েতিি কাঠাদো, যাহাি 

উচ্চিা       ৪.০ তেটাি এি গবশী এবাং ঐ কাঠাদো পাদকড ি অথবা 
গখালা পতিসদিি ৫% গক্ষত্রিদলি গবশী হইদি পাতিদব না। 

(৩) তনম্নতলতখি গক্ষদত্র নেি উন্নয়ন কতেটিি সিুপাতিশ বা তসদ্ধাদন্তি প্রদয়ােন 

হইদব, যথা - 

(ক) গয গকান িাস্কযড প্রতিষ্ঠাি গক্ষদত্র; এবাং 

(খ) পতিদবদশি েনৈ তবরূপ না হইদল বা যানবাহন েলােদলি েনৈ 
গকান সেসৈাি সততি না কতিদল উেৈাদনি অিৈন্তদি পাতকড াং বা 
অনৈ গকান েনসিুতবিাি েনৈ ১০০০ বেডতেটাি এি অতিক 

আয়িদনি িূেিড ি কাঠাদো তনেডাদণ। 

 ৬১। ঐতিহয সাংিক্ষণ (Conservation and Preservation)|- 

কিতড পক্ষ কিতড ক িাতলকািূক্ত ঐতিহৈবাহী তবদশষ িবন ও গুরুত্বপূণড িানসেূদহি যথাযথ 

সাংিক্ষদণি উদেদশৈ তনদম্ন প্রেত্ত তবিানসেূহ প্রদযােৈ হইদব, যথা - 

(ক)   কিতড পক্ষ িাতলকািূক্ত ইোিদিি একটি িাতলকা সাংিক্ষণ কতিদব; 

(খ) এইরূপ িাতলকা সাংিক্ষদণি সেয় কিতড পক্ষ সিকাদিি প্রত্নিত্ব তবিাে, 

বাাংলাদেশ িপতি ইনতস্টটিটিউট অথবা িাহাদেি সাদথ পিােশড কতিদবন 

যাহািা তবদশষ নান্দতনক, ঐতিহাতসক, জ্বজ্ঞাতনক, সাোতেক বা 
আিৈাতিক গুরুত্ব বহনকািী ইোিদিি বৈাপাদি তবদশষজ্ঞ; 

(ে) এই তবতিোলাি েনৈ “িাতলকািিু ক্ত ইোিি” বতলদি ইোিি ও ইোিি 

সাংলি গয-গকাদনা কাঠাদো এবাং ইোিদিি সীোনাি তিিি অবতিি 

সকল অাংশ বিুোইদব; 

(ঘ) কিতড পক্ষ িাতলকািিু ক্ত ইোিদিি িাতলকা প্রস্তুদিি পি অথবা এইরূপ 

িাতলকা সাংদশািদনি পি যি শীঘ্র সিব ঐসব ইোিদিি োতলক এবাং 
বসবাসকািীেণদক এইরূপ িাতলকািিু তক্তি তবজ্ঞতপ্ত োিী কতিদব; 
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(ি)  কিতড পকষ িাতলকািিু ক্ত ইোিদিি িাতলকা েনসািািদণি পতিেশডদনি 

েনৈ উন্মিুক্ত িাতখদব; 

(P) কিতড পদক্ষি তলতখি অনিুেতি বৈিীি িাতলকািিু ক্ত ইোিদিি গকাদনাপ্রকাি 

পতিবিড ন, পতিবিডন, সাংদযােন বা র্ধ্াংসসািন কিা যাইদব না; 
(ছ) িাতলকািিু ক্ত ইোিদিি গয-গকাদনা প্রকাি পতিবিড ন, পতিবিডন, সাংদযােন 

বা র্ধ্াংসসািদনি েনৈ নেি উন্নয়ন কতেটিি তলতখি অনিুেতিি প্রদয়ােন 

হইদব; 
 

(ে) কিতড পক্ষ প্রদয়ােন েদন কতিদল িাতলকািিু ক্ত ইোিদিি পতিবিড ন, 

পতিবিডন, সাংদযােন বা র্ধ্াংস সািদনি আদবেদনি সমূ্পণড বা আাংতশক 

অনিুেতি তেদি বা সমূ্পণড বাতিল কতিদি পাতিদব; কিতড পক্ষ অনিুেতিোদনি 

সেয় গয গকান যিুতক্তসঙ্গি শিড  আদিাপ কতিদি পাতিদব; 

(ে) কিতড পক্ষ কিতড ক প্রোনকত ি অনিুেতি তিন বছদিি েনৈ জ্বি থাতকদব; 

 

(ঞ) যতে গকান বৈতক্ত কিতড পদক্ষি অনিুেতি বৈিীি িাতলকািিু ক্ত ইোিদিি 

গকান প্রকাি পতিবিড ন, পতিবিডন, সাংদযােন বা র্ধ্াংস সািন কদি, িাহা 
হইদল কিতড পকষ উক্তরূপ ইোিদিি োতলক বা েখলোিদক কাে বি 

কতিবাি তনদেডশ প্রোন কতিদব; 

 

(ট)  কিতড পক্ষ যতে েদন কদি গকান িাতলকািিু ক্ত ইোিদিি যথাযথ িত্ত্বাবিান 

হইদিদছনা, িাহা হইদল কিতড পক্ষ এইরূপ ইোিি বািৈিােূলক অতিগ্রহণ 

কতিদি পাতিদব;      

(ঠ)  কিতড পক্ষ েরুিী েদন কতিদল িাতলকািিু ক্ত ইোিি সাংিক্ষদণি েনৈ গয-

গকাদনা বৈবিা গ্রহণ কতিদি পাতিদব; 
 

(র্)      কিতড পক্ষ সেদয় সেদয় তবদশষ নান্দতনক, ঐতিহাতসক, জ্বজ্ঞাতনক, 

সাোতেক, আিৈাতিক বা প্রাকত তিক জ্বতশিৈপূণড এলাকাদক সাংিক্ষণ 

এলাকা (Conservation Site) তহসাদব িাতলকািূক্ত কতিদি পাতিদব; 

(ঢ)  কিতড পক্ষ সেদয় সেদয় সাংিক্ষণ এলাকাসেূদহি সাংিক্ষণ এবাং উন্নয়দনি 

েনৈ উদেৈাে গ্রহণ কতিদব; 

(ণ)    িাতলকািিু ক্ত ইোিি অথবা সাংিক্ষণ এলাকা অথবা তর্দটইল্র্ এতিয়া 
িৈান (DAP)-G তনদেড তশি তবদশষ েদনানীি এলাকাি ২৫০ তেটাি 
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বৈাসাদিডি েদিৈ গয-গকাদনা উন্নয়নেূলক কাযডক্রে এই অাংদশি উতিতখি 

তনয়োবলীি অন্তিিুড ক্ত হইদব; 

 

(ি)   কিতড পক্ষ এইরূপ এলাকাসেূদহি একটি িাতলকা সাংিক্ষণ কতিদব এবাং 
েনসািািদণি আদবেন সাদপদক্ষ সিবিাহ কতিদব; 

 

 

 

 

(থ)   অনিুদিে (ণ) এ উতিতখি এলাকাসেূদহ িূতে বৈবহাি ছািপত্র, তবদশষ 

প্রকল্প ছািপত্র অথবা ইোিি তনেডাণ অনিুদোেদনি েনৈ গয-গকাদনা 
আদবেদনি গপ্রতক্ষদি কিতড পক্ষ সাংতিি কতেটিি উপদেশ গ্রহণ কতিদব, 

কতেটি প্রদয়ােন েদন কতিদল এইরূপ কাদেি েনৈ তবদশষজ্ঞ mgš^‡q 

কতেটি েঠন কতিদি পাতিদব; 

(ে)  কিতড পক্ষ গকান আদবেন বাতিল কতিদল অথবা অনিুেতিি সতহি গকান 

শিড াদিাপ কতিদল আগবেনকািী যতে েদন কদি এইরূপ কিা যিুতক্তযিুক্ত হয় 

নাই, িাহা হইদল আদবেনকািী নেি উন্নয়ন কতেটিি তনকট তলতখি 

আতপল কতিদি পাতিদব;    

(ি)   নেি উন্নয়ন কতেটি উতিতখি আদবেনসেূহ গ্রহণ বা বাতিল কতিদি 

পাতিদব অথবা শিড যিুক্ত অনিুেতি প্রোন কতিদি পাতিদব। 

 ৬২। বনযাপ্রবণ অঞ্চল, েলাভূতেি তনকটস্থ এবাং পাহাড়ী এলাকায় 

উন্নয়ন ও তনেৃাণ।- (১) বনৈাপ্রবণ অঞ্চল, েলাশদয়ি তনকট তকাংবা পাহািী এলাকায় 

অবতিি সাইদটি গক্ষদত্র িূতে িিাট ও খননকাদল িদ্তবষদয় সাংতিি আইদন বতণডি 

তবিানাবলী অনিুযায়ী অতিতিক্ত শিড  প্রদযােৈ হইদব এবাং িূতে িিাট ও খনন এলাকাসেূহ 
স্পিরূদপ প্রেশডন কতিদি হইদব এবাং তনম্নতলতখি িথৈসেূহ গপশ কতিদি হইদব, যথা ঃ - 

  (ক) সাইট ও সাইট সতন্নতহি িাস্তাসেূদহি তবেৈোন কেিু ি (Contour), 

স্পট গলদিল, িূতেি ঢাল; এবাং 

  (খ) নিিু ন ঢাল বা বািঁি (যতে প্রস্তাদব থাদক) এবাং প্রস্তাতবি ঢাল বা বািঁি 

সিুেতঢ়কিদণি েনৈ গযােৈ কাতিেিী বৈতক্ত কিতড ক তনরূতপি এবাং 
সিুপাতিশকত ি তিদটইতনাং ওয়াল বা অনৈ প্রদয়ােনীয় অবকাঠাদো। 

(২) তনেডাণ অনিুদোেনপদত্রি েনৈ আদবেদনি সেদয় তিদটইতনাং ওয়াল  বা বািঁদিি 

প্রদয়ােনীয় নকশা সাংদযােন কতিদি হইদব। 
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  (৩) পাহাি তহদসদব েতশৈোন েতেদি গয গকান িিদনি উন্নয়দনি গক্ষদত্র কেিু ৈি 

েৈাপ অনিুসিন কতিদি হইদব। 

   

  (৪) এইরূপ িূতেদি গকান অবিাদিই তশল্প িাপনা তনেডাণ কিা যাইদব না। 

 

  (৫) পাহাদিি িূতের্ধ্স এিাইবাি উদেদশৈ পাহাদিি পােদেদশ অনৈানৈ গয গকান 

কাে শুরুি পূদবড তনিাপত্তােলূক তিদটইতনাং ওয়াল তনেডাণ কতিদি হইদব। 

 

  (৬) পাহাি হইদি আেি পাতনি ¯^vfvweK প্রবাদহি েতিপথ বািাগ্রি হয় এেন 

গকান কেডকাড কিা যাইদব না। 

  (৭) পাহাি তহসাদব তেতিি েতেদি তর্দটইল্র্ এতিয়া িৈাদনি তনদেড তশকা অনিুযায়ী 
িাপনা তনেডাণ কতিদি হইদব।  

  

 

৬৩। তবদশষ তনয়ন্ত্রণ ।- (১) গকান তবদশষ এলাকাি েনৈ সিকাি কিতড ক োিীকত ি গয 

গকান তনদষিাজ্ঞা যথা- প্রতিিক্ষা তনয়ন্ত্রণ, Key Point Installation (KPI), োিীয় 

তনিাপত্তা, তবোন েলােল, গটতলদযাোদযাে তবষয়ক তনদষিাজ্ঞা ইিৈাতে উক্ত এলাকায় 

ইোিি তনেডাদণি গক্ষদত্র প্রদযােৈ হইদব এবাং সিকাি কিতড ক তনিডাতিি তিআইতপ 

সিকসেূদহি পাদর্শ্ড ইোিি তনেডাদণি গক্ষদত্র Rb¯^v‡_© সিকাি কিতড ক আদিাতপি গয 

গকান শিড াবলী প্রদযােৈ হইদব। 

  (২) েহাপতিকল্পনায় তেতিি বা তনিডাতিি ও িাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণড তবদশষ এলাকাসেূহ 
গযেন- োিীয় স্মততি গসৌি, কৈােনদেে এলাকা, টাকশাল, লালবাে েেূড, গিতর্ও ও 

গটতলতিশন রান্সতেশন গকন্দ্র ইিৈাতে িবদনি আদশপাদশি ইোিদিি উচ্চিা তনয়ন্ত্রদণ 

েহাপতিকল্পনাি সিুপাতিশ এবাং সিকাি কিতড ক সেয় সেয় আদিাতপি সিকাতি আদেশ ও 

তনদষিাজ্ঞা প্রদযােৈ হইদব। 

 (৩) তবোন বন্দি ও সাংলি এয়াি িাদনল এি েনৈ তনিডাতিি এলাকায় সকল 

িিদণি ইোিি তনেডাদণি গক্ষদত্র গবসােতিক তবোন েলােল কিতড পক্ষ কিতড ক তনিডাতিি 

উচ্চিা তনয়ন্ত্রণ তনয়োবলী প্রদযােৈ হইদব। িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ তবতিন্ন এলাকাদি 

অনিুদোেনদযােৈ ইোিদিি সদবডাচ্চ উচ্চিাি তবষয়টি উদিখপূবডক একটি তনদেড তশকা নকশা 
গপশােীতব ও েনসািািদণি অনিুিাবদনি েনৈ প্রেশডন/সিবিাদহি বৈবিা গ্রহণ কতিদব।  
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  (৪) তবোন েলােল বা অনৈ গকান কািদণ উচ্চিা তনয়তন্ত্রি এলাকাসেূদহি িদটি 

গক্ষদত্র প্রদযােৈ সদবডাচ্চ FAR প্রদয়াে কতিদি না পাতিদল ঐ িদটি েনৈ আবতশৈক 

অনািাতেি িান সাংিাদনি পতিবদিড  প্রদযােৈ গসটবৈাক গস্পস িাতখয়া অনিুদোতেি উচ্চিা 
পযডন্ত িবন তনেডাণ কিা যাইদব এবাং এই তনতেডি িবদনি FAR িিুক্ত গক্ষত্রিল গকানিাদবই 
ঐ িদটি েনৈ প্রদযােৈ FAR-G প্রাপৈ গক্ষত্রিদলি োইদি গবশী হইদি পাতিদবনা। 
 

 ৬৪। প্রতিবন্ধীসহ সাবৃেনীনেেযিা সম্পতকৃি তবদশষ তবধ্ান।- 

প্রতিবিীসহ সাবডেনীনেেৈিাি বৈাতপ্ত এবাং েতহীি তবদশষ বৈবিা তনম্নরূপ হইদব, যথা - 

 (ক) সকল ইোিদি পাতকড াং গস্পস হইদি সাংলি িলাি তলিট লবী (যতে থাদক) 

পযডন্ত সাবডেনীনেেৈিাি বৈবিা থাতকদি হইদব; 

 (খ) ১০০ বেডতেটাদিি উপি গক্ষত্রিলতবতশি সকল েণবৈবহাি উপদযােী 
ইোিিসেূদহ (গযেন  গহাদটল, তশক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রাতিষ্ঠাতনক, ¯^v¯’¨ 

গসবা, সোদবশ ও বাতণতেৈক বৈবহাি) প্রতিবিীসহ সাবডেনীনেেৈিা 
অবশৈই তনতশ্চি কতিদি হইদব; 

 (ে) প্রদযােৈ সকল ইোিদি প্রতি িলায় নূৈনিে একটি টয়দলট অথবা সাতবডক 

টয়দলট সাংখৈাি ৫% (যাহা অতিক) পতিোণ টয়দলদট প্রতিবিীসহ 
সাবডেনীনেেৈিাি েনৈ সহদেই প্রদবশদযােৈ এবাং সিুতনতেডিিাদব 

তেকতনদেড তশি কতিয়া তনতেডি কতিদি হইদব; 

  

 

 

 

 

 (ঘ) প্রদযােৈ প্রতিটি ইোিদি নূৈনিে একটি পাতকড াং অথবা সবডদোট 
প্রদয়ােনীয় পাতকড াং সাংখৈাি ৫% (যাহা অতিক) পতিোণ পাতকড াং 
প্রতিবিীসহ সাবডেনীনেেৈিাি েনৈ তনতেডি কতিদি হইদব; এবাং 

 (ি) এই সকল ইোিদিি নূৈনিে োন পতিতশি-২ অনিুযায়ী হইদি হইদব। 

 

 ৬৫। গনাটিশ োিীকিণ এবাং শাতস্তি তবধ্ান।- (১) আইন এি অিীদন 

োিীদযােৈ সকল গনাটিশ বা আদেশ Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 

1908) এি First Schedule এি Order V এ বতণডি পদ্ধতিদি োিী কিা যাইদব। 
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 (২) এই তবতিোলা লঙ্ঘনকািীি তবরুদদ্ধ শাতস্ত প্রোদনি গক্ষদত্র Building 

Construction Act, 1952 এি section 12 এি sub-Section (1) প্রদযােৈ হইদব।  

  (৩) Building Construction Act, 1952 এি section 12 এি sub-Section (1) 

এ প্রেত্ত শাতস্তি তবরুদদ্ধ আতপল োদয়ি কিা যাইদব। 

 

  ৬৬। তবদশষ তবধ্ান (Special Provision)|- (১) এই তবতিোলা োিীি 

পূদবড অনিুদোতেি (তনতেডি ও তনতেডয়োন উিয় গক্ষদত্র) িবনসেূদহি সবডদোট গক্ষত্রিলসহ 
িলাপ্রতি গক্ষত্রিল অপতিবতিড ি ও নকশাি বতহ অবয়ব (জ্েঘডৈ × প্রি × উচ্চিা) 
অনিুদোতেি পতিোদপি েদিৈ িাতখয়া গয আইদন নকশা অনিুদোতেি হইয়াদছ গসই 
আইনানিুযায়ী আিৈন্তিীণ পতিবিড ন বা সাংদশািন কিা যাইদব। 

  (২) এই তবতিোলা োিীি পূদবড অনিুদোতেি (তনতেডি ও তনতেডয়োন উিয় গক্ষদত্র) 

িবনসেূদহি গক্ষদত্র েতেি পতিোন, িাস্তাি প্রশস্তিা, িূতে আিােন, আবতশৈক 

অনািাতেি িান, গসটবৈাক ইিৈাতে এই তবতিোলাি প্রদযােৈ তবতিসেূদহি সতহি সঙ্গতিপূণড 
হইদল/কিা হইদল এই তবতিোলা অনিুয়ায়ী প্রদযােৈ  FAR সিুতবিা গ্রহণ কতিয়া তনিডাতিি তি 

প্রোনসাদপদক্ষ সাংদশাতিি নকশা অনিুদোেদনি েনৈ আদবেন কিা যাইদব, িদব উক্ত 

ইোিদিি িাউদডশন ও কাঠাদো তর্োইদনি পযডাপ্তিাি তবষয়টি েততত্তকা পিীক্ষাি তিদপাটড   
পযডাদলােনাদন্ত এই তবতিোলা অনিুযায়ী প্রকদল্পি প্রকািদিদে সিুতনতেডি অতিজ্ঞিাসম্পন্ন 

িাতলকািূক্ত প্রদকৌশলী কিতড ক প্রিৈয়নকত ি হইদি হইদব এবাং এই তবতিোলা অনিুযায়ী 
আদবেন তনষ্পতত্ত কিা যাইদব। 

  ৬৭। িতহিকিণ ও গহিােি।- (১)  ঢাকা েহানেি এলাকায় ইোিি 

তনেডাণ তবতিোলা, ২০০৭ এি প্রদয়াে এিদ্দ্বািা িতহি কিা হইল। 

  (২) উক্তরূপ িতহিকিণ সদত্ত্বও, িতহি তবতিোলাি তবিানাবলীি অিীন কত ি সকল 

কােকেড বা েতহীি বৈবিা এই তবতিোলাি অিীন কত ি বা েতহীি হইয়াদছ বতলয়া েণৈ 
হইদব। 

  ৬৮। তবতধ্োলাি প্রাধ্ানয।- এই তবতিোলা ও গকাদর্ি েদিৈ গকান প্রকাি 

তবদিাি বা অসাংেতিি গক্ষদত্র এই তবতিোলা প্রািানৈ পাইদব, িদব গয সকল তবষয়াতে এই 
তবতিোলায় সিুস্পি উদিখ নাই গসই সকল গক্ষদত্র গকাদর্ি তবিানাবলী প্রদযােৈ হইদব। 
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পতিতশষ্ট-১ 

(তবতধ্ ৫৯(চ) দ্রষ্টবয) 

অতগ্নতনিাপিা 
০১. তনেৃেন পদথি তবতভন্ন অাংশ ঃঃ 
 Means of escape, যাহা একটি ইোিদি আগুন লাতেদল তনিাপে তনেডেদনি পথ, 

িাহাি তিনটি অাংশ হইদিদছ; ক) Exit access, খ) Exit, এবাং ে) Exit discharge; 

এইখাদন Exit access অথড Exit এি েিুখ পযডন্ত গপৌিঁছাদনাি িাস্তা; Exit হইল ঐ 

অাংশটিু ক যাহা আগুন লাো অাংশ হইদি Exit discharge পযডন্ত তনিাপে তনেডেন 

ঘটায়; Exit discharge হইল Exit গশষ হওয়া হইদি আেয়িদলি গশষ গেয়াল 

পযডন্ত। 

 ০১.০১ Means of Escape এি তবতভন্ন অাংদশ তনম্নরূপ গ  গকান Exit 

থাতকদব,  থাঃ- 
(ক) েিো, তসিঁতি সাংদযােকািী কতিদর্াি অথবা পৈাদসে, গিািঁয়া ও 

অতিেিুক্ত গবতিি এলাকা, েিু লন্ত বািান্দা, অতি তনিাপে তসিঁতি, 

অথবা এইগুতলি কদয়কটি এক সাদথ গযইখান হইদি সিক, গখালা 
ছাে অথবা গকান তনতেডি তনিাপে আেয়িদল সহদে প্রদবশ কিা 
যায় এবাং যাহা আক্রান্ত এলাকা, গিািঁয়া বা আগুন হইদি তনিাপে 

থাতকদব; 

(খ) যাহা আক্রান্ত এলাকা, গিািঁয়া, আগুন ও িৎৎৎৎৎৎৎ 

এলাকাসেূহ হইদি তনিাপে গকান ইোিি সাংলি বা একই সেিদল 

অবতিি গকান তনিাপে আেয় িদল আনিুিূতেক Exit| 

  ০১.০২ তলিট, এসদকদলটি, েলন্ত হািঁটাি িাস্তা এইগুদলাদক Means of 

escape এি অাংশ কিা যাইদবনা। 

০২. সাধ্ািণ প্রদয়ােন ঃঃ 
 ০২.০১ েনসািািনি বৈবহাদিি েনৈ তনতেডি সকল িিদণি ইোিি ও গুোে 

ঘদি যদথি সাংখৈায় তনেডেনপদথি বৈবিা থাতকদি হইদব যাহাদি আগুন ও 

অনৈানৈ তবপদেি সেয় বৈবহািকািীিা দ্রুি ও তনিাপদে অদনৈি 

সহদযাতেিা ছািা বাতহি হইয়া যাইদি পাদি। 

 ০২.০২ Exit গক কখনই এেন গকান কাদে বৈবহাি কিা যাইদব না যাহাদি 

Means of escape তহসাদব ইহাি বৈবহাি বৈহি হয়। 
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 ০২.০৩ Exit এবাং Exit access এি কতিদর্ািদক Supply বা Return air duct 

এি কাদে বৈবহাি কিা যাইদব না।  

 ০২.০৪ তনেডেনপদথি িল গকাথাও ৩০০ তেতে-ি গবশী পতিবিীি হইদল ি্ৈাম্প 

বৈবহাি কতিদি হইদব; গযই সকল বতহ েিো প্রতিবিী বা বয়স্ক 

গলাকেন বৈবহাি কতিদবনা, গসইখাদন সদবডাচ্চ ২০০ তেতে পযডন্ত িাপ তেয়া 
নাো যাইদব। 

 ০২.০৫ সকল Exit পতিষ্কাি েততিেেৈ হইদি হইদব এবাং Exit access তেতিি 

থাতকদি হইদব; গযইখাদন একাতিক Exit বা Exit access থাতকদব এবাং 
েনেদনি বৈবহাযড গযইসব এলাকা অিকাদি থাতকদি পাদি গসইসব িাদন 

Exit এি অবিান ও তেক তনদেডশক আদলাতকি তেি বৈবহাি কতিদি 

হইদব। 

 ০২.০৬ প্রতিটি ইোিদিি োতলক বা ইোিাোি ইহাি সেস্ত বৈবহািকািীি 

তনিাপত্তা তনতশ্চি কতিদব এবাং বিড োন গকান ইোিদি Exit সিুতবিা 
অপ্রিিু ল হইদল, কিতড পক্ষ িাহাি যথাযথ সাংিাদনি তনদেডশ তেদি পাতিদব। 

০৩. Exit এি অবস্থানঃ 
 

 ০৩.০১ গকান Exit গকান সাংলি কক্ষ বা এলাকায় খিুতলদবনা যতে উহা পূদবডাক্ত 

এলাকাি অতবদিেৈ বা বতিডি অাংশ না হয়, তবপজ্জনক কাদে বৈবহৃি হয় 

এবাং তনতেডি Exit এলাকাি সতহি সিাসতি সাংযিুক্ত না থাদক। 
 

 ০৩.০২ Exit পদথি গকান অাংশ ইোিদিি এেন গকান অাংশ তেয়া যাইদব না যাহা 
ইোিি বৈবহািকালীন সেদয় িালাবদ্ধ থাতকদি পাদি। 

 

 ০৩.০৩  সবিিদণি েনসোেদেি েনৈ তেলনায়িন োিীয় ইোিদিি নূৈনিে 

একটি পার্শ্ড একটি িাস্তাি তেদক হইদব গযইতেদক প্রিান Exit discharge 

অবতিি হইদি পাদি এবাং এই োিীয় ইোিদিি প্রিান আেেন পথ 

কেপদক্ষ অদিডক সাংখৈক বৈবহািকািীি তনেডেন পথ তহসাদব বৈবহাি কিা 
যাইদব; এই িিদণি ইোিি কদয়ক িলা হইদল প্রতিটি িলায় Exit 

থাতকদব যাহা কেপদক্ষ ঐ িলাি েিুই-িত িীয়াাংশ বৈবহািকািীি প্রদয়ােন 

তেটাইদব। 

 ০৩.০৪ Exit গুতল এইিাদব থাতকদি হইদব যাহা ইোিদিি সকল অাংদশি েনৈ 
একটি অতবিাে বািােিুক্ত Means of escape তনতশ্চি কতিদব। 
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০৪. বযবহািকািীি সাংখ্যাঃ 

 ০৪.০১ ইোিদিি Exit সিুতবিা ছক-১ অনিুযায়ী সদবডাচ্চ বৈবহািকািীি সাংখৈা 
দ্বািা তনয়তন্ত্রি হইদব। 

 ০৪.০২ গযইসব তেলনায়িন ও প্রতিষ্ঠান োিীয় ইোিদি িায়ী আসন আদছ 

গসইখাদন সবডদোট আসন সাংখৈা দ্বািা বৈবহািকািীি সাংখৈা তনতণডি হইদব; 

এই িিদণি আসন হািলতবহীন হইদল প্রতি ৫০০ তেতে প্রদিি েনৈ একেন 

বৈবহািকািী তহসাব কতিদি হইদব। 

 ০৪.০৩ উপদিি তহসাব বৈবহাযড গেদে এলাকাি প্রতি ০.৩ ব.তে. এ একেন 

বৈবহািকািী হাদিি তহসাদবি োইদি গবশী হইদবনা। 

 ০৪.০৪ গেদেনাইন িল বৈবহািকািীি সাংখৈা সাংলি নীদেি গেদে বৈবহািকািীি 

সাংখৈাি সতহি গযাে হইদব। 

 ০৪.০৫ ছাে যতে গকান িকে েনসোেদেি কাদে বৈবহৃি হয় িদব িাহা 
বৈবহািকািীি সাংখৈা অনিুযায়ী Exit সিুতবিা m¤^wjZ হইদি হইদব। 

০৫. Exit এি আকািঃ 

 Means of Exit এি আকাি বৈবহািকািীি সাংখৈা সাদপদক্ষ পযডাপ্ত হইদি হইদব এবাং 
এই তবষদয় ছক-১ প্রদযােৈ হইদব; Exit এি প্রতিটি অাংদশি আবশৈকীয় প্রি ও 

আকাি ছক- ২ ও অনিুদিে ০৬ অনিুযায়ী তনতণডি হইদব। 

 

ছক- ১ 

তবতভন্ন বযবহািকািীি সাংখ্যা 

িবদনি গেণী বৈবহািকািীি োথাতপছিু গেদে এলাকা 
(বেড তে.) 

A. আবাতসক ১৮ গ্রস 

B. তশক্ষা প্রতিষ্ঠান 

 গেণী কক্ষ ২ গনট 

 প্রাক-স্কিুল ৩.৫ গনট 

C. প্রাতিষ্ঠাতনক ১২ গ্রস 

D. ¯^v¯’¨‡mev 

 ইন-গপদশে এলাকা ১৫ গ্রস 
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 আউট-গপদশে এলাকা ১০ গ্রস 

E. সোদবশ ও িেীয় িবন  

 তিক্সর্ আসন ৪.০২ অনিুযায়ী 

 তিক্সর্ আসনহীন ০.৭ গনট 

 শুিিু োিঁিাদনাি োয়ো ০.৩ গনট 

 গটতবল-গেয়ািসহ ১.৫ গনট 

F. বাতণতেৈক 

 অতিস ও অনৈানৈ ১০ গ্রস 

 তবপনী ৩ গ্রস 

G. তশল্প কািখানা ১০ গ্রস 

H. গুোে ৩০ গ্রস 

J. তবপেেনক বৈবহাি ১০ গ্রস 

 
 
 
 
 
 
 
 

ছক ২ 
 

বযবহািকািীি োথা তপছু Exit এি প্রস্থ 
 

িবদনি গেণী Sprinkler System 

ছািা 
(োথা তপছিু তে.তে.) 

Sprinkler System সহ 
(োথা তপছিু তে.তে.) 

তসিঁতি ি্ৈাম্প ও 

কতিদর্া
ি 

েি
ো 

তসিঁতি ি্ৈাম্প ও 

কতিদর্া
ি 

েি
ো 

A আবাতসক 

৮ ৫ ৪ ৫ ৪ ৪ 
B তশক্ষা প্রতিষ্ঠান 

F1, F2 বাতণতেৈক 

F4 বাতণতেৈক 
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F5 তনিৈপ্রদয়ােীয় অনৈানৈ 
গসবা 
G তশল্প কািখানা 
H গুোে 

C1, C2, C3 প্রাতিষ্ঠাতনক ১০ ৫ ৪ ৫ ৫ ৪ 

C4 প্রাতিষ্ঠাতনক ৮ ৫ ৪ ৮ ৫ ৪ 

D ¯^v¯’¨‡mev ২৫ ১৮ ১০ ১৫ ১২ ১০ 

E সোদবশ ও িেীয় িবন 
১০ ৭ ৫ ৭ ৫ ৫ 

F3 বাতণতেৈক 

J তবপেেনক বৈবহাি ৮ ৫ ৪ ৮ ৫ ৪ 

ইোিদিি প্রতি িলায় বৈবহািকািীি সাংখৈাি উপি তনিড ি কতিয়া  Exit এি প্রি 

তনিডািণ কতিদি হইদব। 
 

 

 

০৬. কতিদিাি ও পযাদসে ঃঃ 

 ০৬.০১ বৈবহািকািী গয গকান তেদক কতিদর্াি বা পৈাদসে তেয়া িওয়ানা হউক 

না গকন িাহা গকান একটি Exit এ গপৌিঁছাইদি হইদব; গযইতেদক Exit নাই 
ঐতেদক বদ্ধ েতলি েিূত্ব ১০ তে. এি গবশী হইদব না। 

 ০৬.০২ কতিদর্াি ও পৈাদসদেি প্রি প্রতি িলায় বৈবহািকািীি সাংখৈা দ্বািা 
তনয়তন্ত্রি হইদব এবাং ইহাি নূৈনিে োপ তনম্নরূপ হইদব ঃ  

  ক.  ৫০ এি গবশী বৈবহািকািীি গক্ষদত্র ১.১ তেটাি 

  খ. ৫০ বা িাি কে বৈবহািকািীি গক্ষদত্র ০.৯ তেটাি  

  ে. গবর্ সিাদনা প্রদয়ােন এই িিদণি ¯^v¯’¨‡mevg~jK িবদন  

   (Occupancy D) ২.৪ তেটাি  

  ঘ. ১৫০ এি অতিক বৈবহািকািী তশক্ষা প্রতিষ্ঠান োিীয় িবদন  

   (Occupancy B) ১.৮ তেটাি  

 ০৬.০৩ Exit কতিদর্াি ও পৈাদসদেি প্রি, গযইসব েিো কতিদর্াি ও পৈাদসদেি 

গশষ প্রাদন্ত বাতহি হইয়া যাওয়াি েনৈ একসাদথ বৈবহৃি হইদব িাহাদেি 

প্রদিি গযােিদলি োইদি কে হইদব না। 

 ০৬.০৪ কতিদর্াি ও পৈাদসদেি বািােিুক্ত উচ্চিা ২.৪ তেটাি এি কে হইদব না। 
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 ০৬.০৫ Exit access এি কতিদর্াদিি নূৈনিে fire rating ১ ঘো হইদব। 

 ০৬.০৬ Exit কতিদর্াদি যাওয়াি েিোি নূৈনিে fire rating ১/২ ঘো হইদব। 

০৭. G‡m¤^wj আইলস্ (Assembly Aisles) 

 ০৭.০১ সোদবশ িবদনি গযইখাদন আসন, গটতবল, যন্ত্রপাতি, প্রেশডনী ইিৈাতে 

িতহয়াদছ গসইখাদন Exit এি তেদক েেনকািী বািােিুক্ত আইল (Aisle) 

থাতকদি হইদব। 

 ০৭.০২ Exit access আনিুিূতেক অথবা সবডাতিক ১ ঃ  ৮ ঢাদলি ি্ৈাম্প হইদি 

পাতিদব। ইহাি নূৈনিে প্রি বৈবহািকািী তপছিু ৫ তে.তে. হইদব। 

 ০৭.০৩ Exit access িাপওয়ালা হইদল গরদর্ি নূৈনিে েিীিিা ২৭৫ তে.তে., 

এবাং িাইোি এি উচ্চিা ১০০-২০০ তে.তে এি তিিি হইদি হইদব। 

 ০৭.০৪ সেিল বা ঢালিু আইল (Aisle) এি গক্ষদত্র আইল (Aisle) এি েিুই তেদক 

আসন হইদল নূৈনিে প্রি ১ তেটাি এবাং একতেদক আসন হইদল নূৈনিে 

প্রি ০.৯ তেটাি হইদি হইদব। 

০৮. েিোসেূহ: 
 

08.01 একটি কক্ষ বা গস্পস বৈবহািকািী প্রদিৈদক অন্তিপদক্ষ একটি Exit বা 
তনেডেন েিো পাইদব এবাং প্রতি তনেডেন েিোি েনৈ বৈবহািকািীি সাংখৈা 
এবাং েিো পযডন্ত যািায়াি েিূত্ব ছক-৩ এ প্রেতশডি সদবডাাচ্চ বৈবহািকািীি 

সাংখৈা এবাং সদবডাচ্চ যািায়াি েিূত্ব এি গবশী হইদি পাতিদব না। 

 
 

   ছক-৩  

  একটি তনেডেন েিোি গক্ষদত্র সদবডাচ্চ বৈবহািকািীি সাংখৈা  
      এবাং সদবডাাচ্চ যািায়াি েিূত্ব 

 

িবদনি গেণী সদবডাচ্চ 

বৈবহািকািীি 

সাংখৈা 

সদবডাচ্চ যািায়াি 

েিূত্ব 

(তেটাি) 

A. আবাতসক 

১২ ২৩ C. প্রাতিষ্ঠাতনক 

D. ¯^v¯’¨‡mev 

B. তশক্ষা প্রতিষ্ঠান 

৫০ ২৩ 
E. সোদবশ ও িেীয় িবন 

F. বাতণতেৈক 

G. তশল্প-কািখানা 
H. গুোে ৩০ ৩০ 
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J. তবপেেনক ৫ ৮ 

 ০৮.০২ Exit েিো বৈবহািকািীি সাংখৈা এবাং যািায়াি েিূত্ব ছক ৩ এি তনতেডি 

োদনি োইদি গবশী হইদল, কেপদক্ষ েিুইটি তনেডেন েিোি বৈবিা কতিদি 

হইদব। 

 ০৮.০৩ Exit েিোি প্রি ১ তেটাি এবাং উচ্চিা ২ তেটাদিি কে হইদি পাতিদব 

না। 

 

 ০৮.০৪ Exit েিো তহসাদব স্লাইতর্াং বা হৈাাংতোং েিো বৈবহাি কিা যাইদব না। 

 

 ০৮.০৫ সকল Exit Access েিো সাইর্-সিুইাংতোং িিদনি হইদি হইদব; েিুিঁ তকপূণড 
সাংিাপনাি গক্ষদত্র অথবা বৈবহািকািীি সাংখৈা ৫০ এি গবশী হইদল  

েিোি সিুইাং কক্ষ হইদি বাতহদিি তেদক বা যািায়াদিি তেদক হইদব; 

েিোি সিুইাং কতিদর্াদিি প্রিদক বািাগ্রি কতিদলও বাকী বািােিুক্ত 

অাংশদক গকানক্রদেই ০.৯ তেটাি এি কে কতিদি পাতিদব না; িদব 

শুিিুোত্র গপ্রসািাইের্ কদক্ষি গক্ষদত্র স্লাইতর্াং েিো বৈবহাি কিা যাইদি 

পাদি। 

 

 ০৮.০৬ Exit েিোসেূহ গকান তসিঁতিি লাইট এ সিাসতি খিুতলদি পাতিদব না; Exit 

েিো তসিঁতিি তেদক খিুতলদল বাতহদিি তেদক েিোি প্রদিি সোন োদপি 

পি কেপদক্ষ ০.৯ তেটাি প্রিসম্পন্ন োয়ো িাতখদি হইদব এবাং ঘদিি 

গেে ও তসিঁতিি লৈাতডাং িল একই সেিদল হইদি হইদব।  

 

 ০৮.০৭ সোদবশ, তশক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রাতিষ্ঠাতনক িবদন অথবা সকল িবদনি 

গক্ষদত্র যখন বৈবহািকািীি সাংখৈা ২০০ বা িাহাি গবশী হইদব গসইখাদন 

ঘূনডয়োন েিো বৈবহাি কিা যাইদব না; অনৈানৈ গক্ষদত্র অদিডদকি োইদি 

কে সাংখৈক তনেডেন পদথ ঘনূডায়োন েিো বৈবহাি কিা যাইদব; িদব 

প্রযিুতক্ত োতলি ঘিুনডায়োন েিো যাহা তবদশষ েরুিী সেদয় খাতল হাদি 

বৈবহাি কিা যায় না িাহা গ্রহণদযােৈ হইদব না। 
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 ০৮.০৮ প্রতিটি তনেডেন পদথি েিো প্রদয়ােনীয় সেদয় বৈবহৃি তেক হইদি োতব 

ছািাই খিুতলদি পাতিদি হইদব। 

 

০৯. তসঁতড় ঃঃ 
  

09.01 Exit তসিঁতিি প্রদয়ােনীয় প্রি ০৫ এি ছক- ১ ও ছক- ২ হইদি তনিডািণ 

কিা হইদব, িদব িাহা ছক- ৪ এ বতণডি প্রি হইদি কে হইদি পাতিদব না। 

 

 

 

 

 

ছক- ৪   

 অতগ্ন তনিাপে তসঁতড়ি প্রস্থ 
 

িবদনি গেণী তসিঁতিি নূৈনিে প্রি 

(তে.) 

A.  আবাতসক 

      A1, A2 ১.০ 

      A3, A5 ১.৫ 

      A4 তবতি ৭.১(ঘ)(১০) অনিুযায়ী 
হইদব 

B.  তশক্ষা প্রতিষ্ঠান 

বৈবহািকািীি সাংখৈা ১৫০ েন 

পযডন্ত  

১.৫ 

বৈবহািকািীি সাংখৈা ১৫০ েদনি 

অতিক 

২.০ 

E.  সোদবশ ও িেীয় িবন 

      E1, E3, E5 ২.০ 

      E2, E4, E6 ১.৫ 

অনৈানৈ ১.৫ 

িিবৈ ঃ  যতে গকান িবদন একটিই োত্র তসিঁতি থাদক এবাং ঐ তসিঁতি যতে অতি 
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তনিাপে তসিঁতি তহসাদবও বৈবহাি হয় িাহা হইদল ঐ তসিঁতিি প্রি তবতি-

৫৮(ঘ)(১)-এ বতণডি তসিঁতিি নৈূনিে প্রশিিাি পতিোপ এবাং ছক-৪ 
হইদি প্রাপৈ তসিঁতিি প্রশিিাি পতিোপ, এই েিুইটি োদপি েদিৈ 
উচ্চিিটি গক্ষত্র অনিুযায়ী প্রদযােৈ হইদব।  

 

 ০৯.০২ Exit তসিঁতিি লৈাতডাং ও িৈাটিেডসেূদহি নূৈনিে োপ তসিঁতিি েনৈ 
তনিডাতিি প্রদিি োইদি কে হইদি পাতিদব না, িগব গস্ট্রইট িান তসিঁতিি 

েিুই লৈাইদটি েিৈবিী লৈাতডাং এি গক্ষদত্র যািায়াদিি তেদকি োপ ১.২ 
তেটাি এি গবশী হওয়া বািৈিােূলক নয়। 

 ০৯.০৩ স্পাইিাল ও বিিুড লাকাি তসিঁতি গকবলোত্র বসিবাতিি অিৈন্তদি এবাং ২৫ 

বেডতেটাি গক্ষত্রিল পযডন্ত গেোনাইন গলাদিি েনৈ েরুিী তনেডেন তহসাদব 

বৈবহাি কিা যাইদব এবাং এই িিদনি তসিঁতিি প্রি নূৈনিে ৬৫০ 

তেতলতেটাি হইদব। প্রতিটি গরদর্ি গর্পথ এি োপ ২০০ তে.তে. হইদব 

(যাহা তসিঁতিি সরুিে পার্শ্ড হইদি ৩০০ তেতলতেটাি েিূদত্ব পতিোতপি), 

প্রতিটি গরর্ একই িকে হইদব; িাইোি ২২৫ তেতলতেটাি এি গবশী হইগি 

পাতিদব না; পাশাপাতশ িাইোি এি গক্ষদত্র উচ্চিাি পাথডকৈ ৫ তেতলতেটাি 

পযডন্ত কেদবশী হইদি পাতিদব এবাং সদবডাচ্চ ও সবডতনম্ন উচ্চিাি িাইোদিি 

গক্ষদত্র এই কেদবশীি পতিোন সদবডাচ্চ ১০ তেতলতেটাি হইদব। 

  

 

 

  

 

 ০৯.০৪ Fire Exit তসিঁতিি বািােিুক্ত প্রি ১ তেটাি হইদল িাহাি একতেদক অতবিাে 

হাি-গিইল থাতকদব; এি গবশী প্রি হইদল হাি-গিইল েিুই তেদকই থাতকদব, 

এইিকে তসিঁতিি বািােিুক্ত প্রি ২.২ তেটাি এি গবশী হইদল োোোতে 

তেয়াও হাি-গিইল তেদি হইদব।  

 ০৯.০৫ প্রতিটি Exit তসিঁতি অতি প্রতিদিািী তনেডাণ সােগ্রী দ্বািা জ্িিী হইদি হইদব, 

িদব তনদিট কাদঠি হৈাড-গিইল গ্রহণদযােৈ হইদব। 

 ০৯.০৬ যতে তলিট্ শৈািট তনতিি ও ইোিদিি িিণ অনিুযায়ী অতি প্রতিদিািী 
তনেডাণ সােগ্রী দ্বািা যথাযথিাদব তনেডাণ কিা হয় িাহা হইদল তলফ্ট শৈাফ্
ট এি োিতেক তঘতিয়া Exit তসিঁতি গেওয়া যাইদব;   
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 ০৯.০৭ অতি তনিাপে তসিঁতি (Fire Exit) তহসাদব বৈবহাদিি েনৈ বতহি তসিঁতিসেূহ 
েরুিী Exit তহসাদব তবদবেৈ হইদব না যতে না িাহা সিাসতি িূতে িদল 

গখালা েতেদি তনেডেন তনতশ্চি কদি, ইোিদিি অিৈন্তি হইদি অতি 

প্রতিদিািী বৈবিা বা গেয়াল দ্বািা তবিক্ত থাদক এবাং অোহৈ সােগ্রী দ্বািা 
তনতেডি হয়। 

১০.  িয্াম্প ঃঃ 

 ১০.১. Exit ি্ৈাম্প এি নূৈনিে প্রি উপিািা ০৬ এ বতণডি কতিদর্াদিি প্রি 

হইদি কে হইদব না। 

 ১০.২. Exit ি্ৈাম্প এি ঢাল ১ ঃ  ১২ এি গবশী হইদব না এবাং িাহাি উপতিিল 

তনিডাতিি অতপতিল তনেডাণ সােগ্রী দ্বািা প্রস্তুি হইদি হইদব অথবা 
এেনিাদব তনেডাণ কতিদি হইদব যাহাদি ি্ৈাম্পটি তবপেেনকিাদব 

তপতিল না থাদক। 

 ১০.৩. ি্ৈাদম্পি ঢাল ১ ঃ  ১৫ এি োইদি গবশী হইদল ইহাি উিয় পাদর্শ্ড োর্ড  বা 
হৈাড-গিইল তেদি হইদব। 

 

১১. আনুভূতেক Exit ঃঃ 
 

 ১১.০১. আগুন লাো অাংশ হইদি আনিুিূতেক তনেডেন তনে হইদি বি হয় এই 
িকে েিো দ্বািা আলাো হইদি হইদব। 

 ১১.০২. এই িকে Exit এি প্রি ১ তেটাি এি কে হইদি পাতিদব না। 

 ১১.০৩. আনিুিূতেক তনেডেন পথ ঢালিু হইদল এই ঢাল সবডাতিক ১ ঃ  ১২ হইদব এবাং 
এই িকে তনেডেদন গকান িাপ বৈবহৃি হইদি পাতিদব না। 

  

 

 

 ১১.০৪. আনিুিূতেক Exit যখন শুিিু একতেক হইদি বৈবহৃি হইদব, িখন িা বাতহি 

হওয়াি তেদক খিুতলদব; যখন েিুইতেক হইদিই েলােল কতিদি হইদব িখন 

হয় উিয়তেদক খিুদল এই িকে েিুই পািাি েিো অথবা েিুইটি আলাো 
েিো থাতকদি হইদব।  
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 ১১.০৫. আেয়িদলি গেদেি নূৈনিে গক্ষত্রিল তসিঁতি, শৈািট ইিৈাতে বাদে গনট 

গেদেি এলাকা অনিুযায়ী বৈবহািকািী তপছিু ০.২৮ বেডতেটাি িতিয়া 
তনিডািণ কিা হইদব; গযইসব ¯^v¯’¨‡K‡›`ª গিােীিা থাদক িাহাি 

আেয়িদলি গক্ষত্রিল প্রতি গবর্ তপছিু ২.৮ বেডতেটাি হইদি হইদব । 
১২. Exit এি সাংখ্যা ঃঃ 

 ১২.০১. এই উপ-িািায় তনদেড তশি Exit এি সাংখৈা সকল বৈবহাতিক িিণ এি 

ইোিদিি েনৈ প্রদযােৈ হইদব। 

 ১২.০২. ছক ৫ এ তনদেড তশি ইোিিসেূদহি েনৈ একটিোত্র বতহেডেন পথই যদথি 

হইদব যতে বতহেডেন পথটি ইোিদিি গযই িলায় অবতিি িাহাি নীদে 
একটিি অতিক িলা না থাদক।  

 ১২.০৩. ছক ৫ বৈিীি অনৈ সকল ইোিদিি গক্ষদত্র Exit এি সাংখৈা তনদম্ন 

তনদেড তশি উপাদয় ইোিদিি প্রতি িলায় বৈবহািকািীি সাংখৈাি তিতত্তদি 

তনতণডি হইদব- 

বৈবহািকািীি সাংখৈা ৫০০ পযডন্ত - কেপদক্ষ ২টি Exit  

বৈবহািকািীি সাংখৈা ৫০১ হইদি ১০০০ পযডন্ত - কেপদক্ষ ৩টি Exit 

বৈবহািকািীি সাংখৈা ১০০০ এি অতিক - কেপদক্ষ ৪টি Exit 

ছক- ৫   

     একটি বতহেৃেন পথ ুক্ত ইোিিসেূহ 
 

বৈবহাদিি গেণী সদবডাচ্চ সাংখৈক 

িলা 
প্রতি িলায় সদবডাচ্চ 

বৈবহািকািী এবাং ভ্রেন 

েিূদত্বি শিড  
A1 ৪ বৈবহািকািীি সাংখৈা ১২ 

এবাং ভ্রেন েিূত্ব ২৩ তেটাি 

A2, A3, A4, A5 ১০ প্রতি িলায় সদবডাচ্চ ৪ 

ইউতনদটি বসিবাতি এবাং 
ভ্রেন েিূত্ব 

২৩ তেটাি 

B,C,D,E,F,G ২ বৈবহািকািীি সাংখৈা ৫০ 

এবাং ভ্রেন েিূত্ব ২৩ তেটাি 

H ১ বৈবহািকািীি সাংখৈা ৩০ 
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এবাং ভ্রেন েিূত্ব ৩০ তেটাি 

J ১ বৈবহািকািীি সাংখৈা ৫ 

এবাং ভ্রেন েিূত্ব ৮ তেটাি 
 

  

 ১২.০৪ ১০ িলা বা ৩৩ তেটাি অদপক্ষা অতিক উচ্চিা তবতশি সকল ইোিদিি 

েনৈ এবাং প্রতি িলায় ৫০০ বেডতেটাি অদপক্ষা অতিক গক্ষত্রিদলি গেদে 

তবতশি তশক্ষা প্রতিষ্ঠান, ¯^v¯’¨‡mev, বাতণতেৈক িবন, প্রাতিষ্ঠাতনক 

িবন, সোদবশ িবন, তশল্প কািখানা িবন, গুোে িবন বা তবপজ্জনক 

িবদনি গক্ষদত্র কেপদক্ষ ২টি Exit থাতকদি হইদব এবাং এই গক্ষদত্র তসিঁতি 

ঘিটি অতিতনিাপে হইদি হইদব এবাং সিাসতি উন্মিুক্ত িাদন বা তনিডাতিি 

তনিাপে িাদন খিুতলদি হইদব। 

 

১৩. ভ্রেদণি বেঘৃয ঃঃ 

 ১৩.০১. একই িবদন একাতিক Exit এি গক্ষদত্র Exit গুতল এইিাদব অবতিি হইদি 

হইদব যাহাদি গেদেি বৈবহৃি অাংশ হইদি গয গকান Exit এি সদবডাচ্চ 

েিূত্ব তনম্নরূপ হয় ঃ  

িবদনি গেণী A, B, C, D, E, J - ২৫ 

তে. 

িবদনি গেণী F, H - ৩০ তে. 

িবদনি গেণী G - ৪৫ তে. 

 ১৩.০২. একই ইোিদি একাতিক Exit প্রদয়ােন হইদল Exit গুতলি একটি অনৈটিি 

োইদি যিখাতন সিব েদূি হইদি হইদব এবাং বৈবহািকািী গযইতেদকই 
যাত্রা করুক না গকন, গকান না গকান Exit পাইদি হইদব। 

 

১৪. গুোেোিীয় ভবদনি Exit ঃঃ 

 ১৪.০১. অনৈানৈ তনয়ে োতনয়া গুোেদেণী িবদনি বৈবহািকািীি সাংখৈা 
১০(েশ) এি গবশী অথবা গুোেদেণী িবদনি গেদে এলাকা ১৪০০ 

বেডতেটাি এি গবশী হইদল কে কতিয়া েিুইটি আলাো Means of Exit 

থাতকদি হইদব। 



বাাংলাদেশ গেদেট, অতিতিক্ত, গে ২৯, ২০০৮ 
 

   

3101 

 ১৪.০২. কাে েলাকালীন সেদয়, গুোে ঘদিি েিোি িালা এেন হইদি হইদব 

যাহাদি     তবপদেি সেয় গসইগুতল সহদে গখালা যায়। 
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পতিতশষ্ট-২ 

(তবতধ্ ৬৪ দ্রষ্টবয) 
 

সাবৃেনীনেেযিাি নূযনিে োন 

১।  সাধ্ািণ তনয়ে ঃঃ 

 ক) প্রতিটি কক্ষ, কতিদর্াি, েলােদলি পথ ইিৈাতেি গকান না গকান অাংদশ একটি 

হুইল গেয়াি ঘিুিাইবাি েনৈ নূৈনিে ১৫০০ তে.তে.  ১৫০০ তে.তে. পতিোণ 

বািােিুক্ত োয়ো িাতখদি হইদব। 

 খ) েণপ্রদবশ পথ ও কতিদর্াদিি নূৈনিে বািােিুক্ত প্রি ১২০০ তে.তে. হইদি হইদব 

এবাং ইহা সিুষেিাদব ও যদথি পতিোদণ আদলাতকি থাতকদি হইদব। 

 ে) এইরূপ পদথি প্রি যতে ১৫০০ তে.তে. এি কে হয় হাহা হইদল প্রতি ৩০ তে. 

েিূদত্ব কেপদক্ষ একবাি কতিয়া ১৫০০ তে.তে.  ১৫০০ তে.তে. বািােিুক্ত 

োয়ো হুইল গেয়াি ঘিুিাইবাি েনৈ িাতখদি হইদব। 

 ঘ) ৬৮০ তে.তে. এি অতিক উচ্চিায় অবতিি গকান বস্তু েণপ্রদবশ পদথি তিিি 

১০০ তে.তে. এি গবশী বাতহি হইয়া আতসদি পাতিদবনা; ইহাি োইদি কে 

উচ্চিায় অবতিি বস্তু বাতহি হইদলও গকানিাদব আবশৈকীয় নূৈনিে প্রি 

কোইদি পাতিদবনা। 

 ি) গেদে হইদি ২ তেটাি উচ্চিাি তিিি উপি হইদি গকানরূপ বািাোনকািী 
বস্তু থাতকদি পাতিদবনা; যতে ইহা একান্তিাদব পতিহাি কিা অসিব হইয়া 
োিঁিায়, িাহা হইদল ইহাদি আলাো িাং এবাং স্পশড দ্বািা গবাো যায় এেন তেি 

বৈবহাি কতিদি হইদব। 

 ে) সাবডেনীনেেৈিাি আওিায় তনতেডি িূতে ও গেদে িদল িায়ী, েতঢ়, সিুষে ও 

অতপতিল সােগ্রী বৈবহাি কতিদি হইদব। 

 ছ) আনিুিূতেক েলােদলি গক্ষদত্র ৬-১২ তে.তে. এি েদিৈ িল পতিবিড ন হইদল 

সদবডাচ্চ ১:২ ঢাদল গবদিল (Bevel) কতিদি হইদব; িদলি পাথডকৈ এি োইদি 

গবশী হইদলই ি্ৈাম্প তেদি হইদব। 

২। েিো ঃঃ 

 ক) েিোি প্রতিবিকিাতবহীন নূৈনিে প্রি ৮০০ তে.তে. হইদি হইদব এবাং এই 
েিো ঘূনডায়োন হইদি পাতিদবনা, অথবা টানডিাইল বৈবহাি কিা যাইদবনা। 
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 খ) েিোি উিয় পাদর্শ্ড যদথি পতিোন েলােল উপদযােী খাতল োয়ো থাতকদি 

হইদব। 

   গযইতেক হইদি েিো িাক্কা তেদি হয় গসইতেদক ১২০০ তে.তে.  ১২০০ 

তে.তে. বািােিুক্ত োয়ো এবাং েিোি তছটতকতন বা হািদলি তেদক ৩০০ 

তে.তে. খাতল গেওয়াল থাতকদি হইদব। 

   গযইতেক হইদি েিো টাতনয়া খিুতলদি হয় গসইতেদক ১৫০০ তে.তে.  

১৫০০ তে.তে. বািােিুক্ত োয়ো এবাং েিোি তছটতকতন বা হািদলি 

তেদক ৬০০ তে.তে. খাতল গেওয়াল থাতকদি হইদব। 

 ে) েিোি হািল গেদে হইদি ৮৫০ তে.তে. হইদি ৯০০ তে.তে. উচ্চিাি েদিৈ  
হইদি হইদব এবাং এইটি গযন সহদেই কে শতক্ত প্রদয়াদেই বৈবহাি কিা যায় 

িাহা তনতশ্চি কতিদি হইদব। 

 ঘ) েিো ও েিোি গেে আশপাদশি গেওয়াল হইদি তিন্ন িাং এি হইদি হইদব 

এবাং স্পশড কতিয়া বিুো যায় এইিকে তেি থাতকদি হইদব। 

৩। গিইতলাং ঃঃ 

 ক) হৈাড গিইল ও গ্রৈাবদিইল গোলাকাি হইদব যাহাি বাইদিি বৈাস ৩১-৩৮ 

তে.তে. হইদি হইদব। ইহা সাংলি গেওয়াল হইদি ৩৮ তে.তে. হইদি ৫০ তে.তে. 

েিূদত্ব হইদব, িদব ইহা গকানিাদবই প্রদয়ােনীয় বািােিুক্ত েলােদলি পদথি 

তিিি েতলয়া আতসদি পাতিদবনা। 

 খ) হৈাড গিইল অনবিি এবাং পিুদিা জ্েঘডৈ েিুতিয়া একই উচ্চিায় (৮০০-৯০০ 

তে.তে.) হইদি হইদব। ইহাি োইদি উপদি বা নীদে তবদশষ প্রদয়ােদন অতিতিক্ত 

হৈাড গিইল গেওয়া যাইদব। 

 ে) হৈাড গিইদলি প্রান্তসেূহ গোলাকাি অথবা গেয়াল বা গেদেি তেদক এইিাদব 

বািঁকাদনা বা ঢিু কাদনা থাতকদব গযন িাহা েলাি পদথ গকান তবপে না ঘটায়। 

৪। তসঁতড় ঃঃ 

 ক) পিুদিা তসিঁতি েিুতিয়া গরর্ ও িাইোদিি োপ অপতিবতিড ি ও সিুষে থাতকদব। 

 খ) তসিঁতিি গরর্ নূৈনিে ২৮০ তে.তে. েিীি ও িাইোি ১২৫ তে.তে. হইদি ১৭৫ 

তে.তে. োদপি তিিি হইদব। 

 ে) প্রতিটি গরর্ এ সবডাতিক ৩৮ তে.তে. বাতহি হওয়া গোলাকাি গনাতোং থাতকদি 

হইদব। 
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 ঘ) উন্মিুক্ত িাইোি হইদি পাতিদবনা। 

 ি) লাইদটি েিুই পাদর্শ্ডই হৈাড গিইল থাতকদব এবাং তসিঁতিি গশদষ িাহা নূৈনিে 

৩০০ তে.তে. ও শুরুদি একটি গরদর্ি েিীিিা ও ৩০০ তে.তে. এি 

গযােিদলি সোন আনিুিূতেকিাদব বতিডি হইদি হইদব। 

 ে) তসিঁতিি িলা অতপতিল বস্তুদি জ্িয়াি কতিদি হইদব এবাং িানটি যদথি 

আদলাতকি হইদি হইদব। 
 

৫। িয্াম্প ঃঃ 

 ক) ি্ৈাম্প সদবডাচ্চ ১ঃ ১২ অনিুপাদি ও সিুষে ঢালওয়ালা হইদি হইদব এবাং 
একইতেদক একনাোদি  ১২ তেটাি এি গবশী েীঘড হইদি পাতিদব না। 

 খ) ি্ৈাম্প ১৮০০ তে.তে. এি োইদি j¤^v হইদল ি্ৈাদম্পি উিয়তেদক ৮০০-৯০০ 

তে.তে. উচ্চিায় হৈাড গিইল তেদি হইদব এবাং এই গিইল ি্ৈাদম্পি শুরুদি ও 

গশদষ আদিা ৩০০ তে.তে. আনিুিূতেকিাদব বতিডি হইদি হইদব। 

  

 

 ে) েিুই পাদর্শ্ডি হৈাড গিইদলি োেখাদনি েিূত্ব ১২০০ তে.তে. এি কে হইদবনা। 

 ঘ) ি্ৈাদম্পি গখালাপ্রাদন্ত গেদে হইদি নূৈনিে ৬৫ তে.তে. উপদিি তেদক িিু তলয়া 
বািা সততি কতিদি হইদব এবাং আলাো িাং ও স্পশড তেয়া বিুো যায় এেন তেি 

বৈবহাি কতিদি হইদব। 

 ি) প্রতিটি ি্ৈাদম্পি শুরুদি ও গশদষ এবাং ৯ তেটাি এি োইদি j¤^v বা তেক 

ঘিুতিদি হয় এইরূপ ি্ৈাদম্প তবোেিল বা গলতডাং তেদি হইদব; ঘিুতিবাি েনৈ 
গলতডাং এ নূৈনিে ১.৫ তেটাি  1.5 wgUvi RvqMv _vwK‡Z nB‡e 

(we`y¨rPvwjZ ûBj †Pqv‡ii Rb¨ 2.25 তেটাি  2.25 wgUvi  োয়ো 
_w‡K‡Z হইদব)| 

 ে) গলতডাং এি নূৈনিে প্রি ি্ৈাদম্পি প্রদিি কে হইদি পাতিদব নাা এবাং ১৮০০ 

ঘিুতিদল গলতডাং এি জ্েঘডৈ কেপদক্ষ ি্ৈাদম্পি প্রি বা ১৫০০ তে.তে. (যাহা 
অতিক) হইদি হইদব। 

 ছ) েিো দ্বািা যিুক্ত ি্ৈাদম্প েিোি সােদন ও তপছদন প্রদয়ােনীয় নূৈনিে োয়ো 
তবতি ২(খ) অনিুযায়ী থাতকদি হইদব । 

৬। তলিট ঃঃ 
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 ক)   তলিট লবী প্রদবশেেৈ, আদলাতকি, তেতিি, আনিুিূতেক ও নূৈনিে (১.৫ 

তেটাি  ১.৫ তেটাি) বািাহীন ঘিুতিবাি োয়ো সম্পন্ন হইদি হইদব। 

 খ) তলিট তনয়ন্ত্রদনি গবািােগুতল ৮৯০-১২০০ তে.তে. উচ্চিাি েদিৈ অবতিি 

হইদি হইদব। 

 ে) তলিট গকতবন এি নূৈনিে গেদেট োন ১৫০০ তে.তে.  ১২০০ তে.তে. হইদব 

এবাং েিোি নূৈনিে প্রি ৮০০ তে.তে. হইদি হইদব। 

 ঘ) যখন তলিট বা ি্ৈাম্প গেওয়া সিব হইদব না িখন নূৈনিে ৯০০ তে.তে.  

১২০০ তে.তে. আকাদিি িৈাটিেড তলিটিাং োিীয় যন্ত্র বৈবহাি কতিদি হইদব। 

 

৭। ওয়াশরুে, টয়দলট, ইিযাতে ঃঃ 

 ক) প্রতি িলায় কেপদক্ষ একটি অথবা গোট টয়দলদটি ৫% (যাহা অতিক) সাংখৈক 

টয়দলট প্রতিবিীদেি েনৈ প্রদবশেেৈ কতিয়া জ্িিী কতিদি হইদব। 

 খ) টয়দলদটি তিিি নূৈনিে ১.৫ তেটাি  ১.৫ তেটাি বািােিুক্ত োয়ো থাতকদি 

হইদব এবাং WC-Gi একতেদক সাংলি গেওয়াল হইদি নূৈনিে ৯০০ তে.তে.. 

োয়ো খাতল থাতকদি হইদব। 

 ে) WC-Gi আসন হইদি ৪০০ তে.তে. উচ্চিায় গপছদনি গেয়াল হইদি সবডাতিক 

৩০০ তে.তে. েিূদত্ব এবাং সােদনি তেদক নূৈনিে ৪৫০ তে.তে. বতিডি কতিয়া 
হৈাডদিইল থাতকদি হইদব। 

 

 

 

 

 

 ঘ) পাতনি কল গেদে হইদি ৮৫০ তে.তে. উপদি হইদি হইদব এবাং গবতসদনি িলা 
ও পাইপ এেনিাদব থাতকদি হইদব গযন হুইল গেয়াি গপৌিঁছাইদি পাদি। 

 ি) গোসদলি োয়ো ১.০ তেটাি প্রিসহ ১.১৫ বেড তে  হইদব এবাং গেদেদি গকান 

প্রকাি গবিনী থাতকদি পাতিদব না। 

৮। পাতকৃাং ঃঃ 

 ক) প্রতিবিীসহ সাবডেনীন বৈবহািদযােৈ নূৈনিে একটি পাতকড াং গস্পস থাতকদি 

হইদব।  
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 খ) এই পাতকড াং গস্পদসি প্রশস্তিা নূৈনিে ৩.২ তেটাি হইদি হইদব। 

৯। তসটিাং ঃঃ 

 ক) তবতিন্ন সোদবশ িদল তনতেডি সাংখৈক হুইলদেয়াি বৈবহািকািীদেি উপদযােী 
আসন সাংিতক্ষি ও সেিাদব বতেি থাতকদি হইদব, যাহা প্রদবশ পথ হইদি 

সহদে েতশৈোন ও েেৈ হইদি হইদব। 

 খ) এই আসনগুতলদি যাওয়াি েনৈ ৯০০ তে.তে.  ১৫০০ তে.তে. বািােিুক্ত 

োয়ো থাতকদি হইদব এবাং আসনগুতল নূৈনিে ১২০০ তে.তে. েওিা আইল 

এি িাদি হইদি হইদব। 

ে) সাংিতক্ষি আসন একই সাতিদি অনৈানৈ আসদনি একইিদল অবতিি হইদব 

এবাং িাহা   অনৈানৈ সািািণ আসনগুদলা বৈবহাদি গকান প্রতিবিকিা জ্িিী 
কতিদি পাতিদবনা। 

  
 
 

পতিতশষ্ট- ৩ 

(তবতধ্ ২(৭) দ্রষ্টবয)  
  

  বযবহাি গভদে ইোিি বা স্থাপনাি গেণীতবনযাস (Occupancy 

Type) 

 (েূল বৈবহাি অনিুযায়ী িবদনি গেণীতবনৈাস তনিুাদকি হইদব) 

ভবদনি গেণী ভবদনি উপ-

গেণী 
বযবহাদিি ধ্িণ 

 
 

A. আবাতসক 

A-1 একক পতিবাি বাতি 

A-2 এৈাপাটড দেে ও লাট বাতি 

A-3 গেস, গহাদস্টল, ইিৈাতে 

A-4 তনম্নতবদত্তি বাতি 

A-5 আবাতসক গহাদটল 

B. তশক্ষা 
প্রতিষ্ঠান 

B-1 
তশক্ষা ও প্রতশক্ষণতবষয়ক িবন (স্কিুল, 

কদলে, তবর্শ্তবেৈালয়) 

B-2 প্রাথতেক তশক্ষা, তকডািোদটড ন 
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C. প্রাতিষ্ঠাতনক 

C-1 তশশু পতিেযডা, বয়স্ক পতিেযডা 
C-2 কািাোি বা এোিীয় গশািন গকন্দ্র 

C-3 
গপশােীবী, েদবষণা, সেবায় ও অনৈানৈ 
প্রতিষ্ঠান 

C-4 োনতসক ও অনৈানৈ গশািন গকন্দ্র 

D. 

¯^v¯’¨‡mev 

D-1 
হাসপািাল, তিতনক, নাতসডাং গহাে, 

র্ায়ােনতিক গসোি, লৈাবদিটিী 
D-2 েরুিী তেতকৎৎৎ গকন্দ্র 

E. সোদবশ 

 

E-1 
বি তেলনায়িন (আসন িানান্তি গযােৈ 
নয়) 

E-2 
গছাট তেলনায়িন (আসন িানান্তি গযােৈ 
নয়) 

E-3 বি তেলনায়িন (আসন িানান্তি গযােৈ) 
E-4 গছাট তেলনায়িন (আসন িানান্তি গযােৈ) 

E-5 

ক্রীিা ও সাাংস্কত তিক তবষয়ক (গস্টতর্য়াে, 

তেেদনতশয়াে, তেউতেয়াে, আটড স্ েৈালািী 
ইিৈাতে) 

E-6 িেীয় িবন 

F. বাতণতেৈক 

F-1 অতিস 

F-2 গছাট গোকান এবাং বাোি 

F-3 বি গোকান এবাং বাোি 

F-4 
েৈাদিে এবাং গপদরাল বা েৈাস গস্টশন, 

টাতেডনাল, হৈাঙ্গাি, সাইদলা 
F-5 তনিৈপ্রদয়ােনীয় অনৈানৈ গসবা 

 

G. তশল্প 

কািখানা 

G-1 কে তবপজ্জনক কািখানা 

G-2 
সািািণ তবপজ্জনক কািখানা 

H. গুোে 
H-1 কে োহৈ পোদথডি গুোে 

H-2 সািািণ োহৈ পোদথডি গুোে 

J. তবপজ্জনক 

বৈবহাদিি 
J-1 

তবদফািণ ঘটদি পাদি এেন কেডকাণ্ড গয 

িবদন হইদব 
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িবন 
J-2 

িাসায়তনক, েীবাণিু, তবতকিণ ইিৈাতে 

িিদনি তবপজ্জনক 

K. তবতবি 
K-1 

বৈতক্তোতলকািীন োিীি েৈাদিে এবাং 
তবদশষ িিগনি স্ট্রাকোি 

K-2 প্রােীি, টৈাাংক, টাওয়াি ইিৈাতে 
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    পতিতশষ্ট-৪ 

(তবতধ্ ২৭ দ্রষ্টবয)  
 

(ক) িূতে বৈবহাি ছািপত্র, আতপল ও  

 নবায়দনি েনৈ আদবেন তি  ঃ   প্রতিবাদিি েনৈ ১,০০০.০০  (এক 

হাোি) টাকা োত্র 
 

(খ) তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র ও  

 আতপদলি েনৈ আদবেন তি   ঃ   প্রতিবাদিি েনৈ ১০,০০০.০০ (েশ 

হাোি) টাকা োত্র 
 

(ে) ইোিি তনেডাণ অনিুদোেন তি   ঃ  প্রতি ইোিদিি সবডদোট গেদে 

এলাকাি তিতত্তদি      তনিুাদকি ছক 

অনিুযায়ী তনিডািণদযােৈ হইদব  
 

ইোিি তনেৃাণ অনুদোেন তি 
 

 

ক্রতে
ক 

প্রতি ইোিদিি সকল িলা তেলাইয়া 
সবৃদোট গেদে এলাকা 

তনধৃ্াতিি তি 

(টাকা) 
1.  ৫০ বেডতেটাি পযডন্ত  ১৭৫/- 

2.  ৫০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ১০০ বেডতেটাি 

পযডন্ত 

 ৩৫০/- 

3.  ১০০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ২০০ বেডতেটাি 

পযডন্ত 

 ৫২৫/- 

4.  ২০০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ৩০০ বেডতেটাি 

পযডন্ত 

 ৭০০/- 

5.  ৩০০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ৫০০ বেডতেটাি 

পযডন্ত 

 ১,৩০০/- 

6.  ৫০০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ১০০০ বেডতেটাি 

পযডন্ত 

 ৩,৬০০/- 

7.  ১০০০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ১৫০০ বেডতেটাি 

পযডন্ত 

 ৭,৮০০/- 

8.  ১৫০০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ২০০০ বেডতেটাি 

পযডন্ত 

 ১১,০০০/- 

9.  ২০০০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ৩০০০ বেডতেটাি  ২৬,০০০/- 
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পযডন্ত 

10.  ৩০০০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ৪০০০ বেডতেটাি 

পযডন্ত 

 ৪১,৫০০/- 

11.  ৪০০০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ৫০০০ বেডতেটাি 

পযডন্ত 

 ৬২,০০০/- 

12.  ৫০০০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ১০০০০ 

বেডতেটাি পযডন্ত 

 ৮৩,০০০/- 

13.  ১০০০০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ১৫০০০ 

বেডতেটাি পযডন্ত 

১,০৫,০০০/- 

14.  ১৫০০০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ২০০০০ 

বেডতেটাি পযডন্ত 

১,৩০,০০০/- 

15.  ২০০০০ বেডতেটাদিি উর্ধ্ড হইদি ৩০০০০ 

বেডতেটাি পযডন্ত 

 ২,০৭,০০০/- 

16.  ৩০০০০ বেডতেটাদিি উদর্ধ্ড  ৩,৬৫,০০০/- 

তবদশষ িিবৈ  ১। একই সাইদট একাতিক ইোিি তনেডাদণি গক্ষদত্র প্রতিটি ইোিদিি 

আলাো আলাো  সবডদোট গেদে এলাকাি েনৈ তি প্রোন কতিদি হইদব (একই 
সাইদট সকল ইোিদিি  সবডদোট গেদে এলাকাি তিতত্তদি তি তনিডাতিি হইদব 

না)। 
 

 ২। েসতেে, েতন্দি, পৈাদোর্া, েীেড া প্রিত তি িেীয় উপাসনালদয়ি গকান 

অাংশ িেীয় উপাসনা এবাং িাহাি আনিুষতঙ্গক বৈবহাি বৈিীি অনৈ গকান 

উদেদশৈ বৈবহাি কিা যাইদবনা এবাং উপাসনালদয়ি েনৈ ইোিি তনেডান 

অনিুদোেন তি প্রোন কতিদি হইদবনা। 
 

(ঘ) পাহাি কিড ন এি েনৈ অনিুদোেন,  

 সাংদশািন ও পতিবিড ন তি        ঃ   প্রতিবাদিি েনৈ তবঘা প্রতি 

৩০,০০০.০০ (তত্রশ হাোি)     টাকা এবাং নূৈনিে 

৩০,০০০.০০ (তত্রশ হাোি) টাকা। 
 

(ি) পিুকুি খনন এি েনৈ অনিুদোেন,  

 সাংদশািন ও পতিবিড ন তি        ঃ   প্রতিবাদিি েনৈ তবঘা প্রতি 

১০,০০০.০০ (েশ হাোি)     টাকা এবাং নূৈনিে 

১০,০০০.০০ (েশ হাোি) টাকা। 
 

(ে) বৈবহাি উপদযাতেিা সনেপত্র  
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 ও সনেপত্র নবায়দনি েনৈ তি       ঃ   প্রতিবাদিি েনৈ ১,০০০.০০ (এক 

হাোি) টাকা  
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পতিতশষ্ট- ৫(তবতধ্ ৪৬ দ্রষ্টবয) 
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তেত্র  িদটি সন্মিুঃিু খ, পার্শ্ড ও 

পশ্চাৎ  
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িিে-১০১,১০২,১০৩ (তবতধ্ ৪ ও ৬ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

নেি পতিকেনা শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

অাংশ-১ (িিে-১০১) (তবতি ৪ িিবৈ) 
ভূতে বযবহাি (Land Use) ছাড়পদত্রি েনয আদবেন পত্র 

 

Land Use .............................. 

Occupancy Type.................... 
. 

ক্রতেক িতশে b¤^i  

 

১। আদবেনকািীি নাে   ঃঃ  
২। বিৃোন ঠিকানা    ঃঃ  
৩। েতে/প্লট এি প্রস্তাতবি বযবহাি ঃঃ 
৪। প্রস্তাতবি েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ ঃঃ  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা 
ঃ  

 (খ) তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ  
 

৫। প্লদটি োতলকানা সাংক্রান্ত িথযাতে ঃঃ 
 (ক)  িদটি োতলকানাি তববিণ   বৈতক্ত/গযৌথ  

(L) োতলকানাসূত্র ও িাতিখ ঃ   ক্রয়/উত্তিাতিকাি/গহবা/োন/তলে/অনৈানৈ (উদিখ করুন )ঃ  
(M) গিতেদষ্ট্রশদনি িাতিখ ও েতলল নেি ঃ   

 

৬। ভূতেি পাতিপাতশৃ্বক অবস্থান বণৃনা ঃঃ 
 

(K) িূতেি বিড োন বৈবহাি ঃ   
(L) ২৫০ তেটাি বৈাসাদিড অন্তিূড ক্ত িূতেি বিড োন বৈবহাি ঃ   
(M) িদটি তনকটিে েিূদত্ব অবতিি প্রিান সিদকি নাে ও প্রশিিা ঃ  ..........................তেটাি। 
(N) িদটি সাংদযাে সিদকি নাে ও প্রশস্তিা ঃ  ..............................তেটাি। 
(O) িদটি ২৫০ তেটাি েিূদত্বি েদিৈ অবিান ঃ  প্রিান সিক (হৈািঁ/না), হাটণ্ডবাোি (হৈািঁ/না), 

গিলওদয় গস্টশন (হৈািঁ/না), নেী-বন্দি (হৈািঁ/না), তবোন বন্দি (হৈা/না)। 
(P) িদটি ২৫০ তেটাি েিূদত্বি েদিৈ অবিান ঃ  পিুকুি (হৈািঁ/না), েলািূতে (হৈািঁ/না), প্রাকত তিক েলপথ  

(হৈািঁ/না), বনৈা তনয়ন্ত্রণ েলািাি (হৈািঁ/না), বনাঞ্চল (হৈািঁ/না), পাকড  বা গখলাি োঠ (হৈািঁ/না), পাহাি 

(হৈািঁ/না), ঢাল (হৈািঁ/না)। 
(Q) িদটি ২৫০ তেটাি েিূদত্বি েদিৈ অবিান ঃ  ঐতিহাতসক গুরুত্বপূর্ণ সাইটণ্ড(হৈািঁ/না), সােতিক 

িাপনাণ্ড(হৈািঁ/না),  Key Point Installation ণ্ড(হৈািঁ/না), তবতিোলা অনিুযায়ী সীতেি উন্নয়ন এলাকা 
(Restricted Development) (হৈািঁ/না), তবদশষ এলাকা  (Special Area) (হৈািঁ/না)। 

(R) সাংলি িাস্তা গথদক িদটি অবিা, েি উিঁেিু /নীেিু  ...............তেটাি। 
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(S) িদটি েিিু  পার্শ্ডি িূতেি বাবহাি ঃ      উত্তি ঃ                        েতক্ষণ ঃ     
                                                  পূবড   ঃ                   পতশ্চে ঃ   
(T) অনৈ গকান গুরুত্বপূণড িথৈ (যতে থাদক) ঃ   

আতে/আেিা প্রিৈয়ন কতিদিতছ গয, উপদি উতিতখি িথৈ সেহূ  ঢাকা েহানেি ইোিি (তনেডাণ, উন্নয়ন, সাংিক্ষণ ও 

অপসািণ) তবতিোলা, ২০০৮ এি তবতিদি বতণডি তবষয়াতেি উপযিুক্তিা পূিণ কদি এবাং আোি/আোদেি োনােদি প্রেত্ত 

িথৈাবলী সঠিক। ইহাছািা এই তবতিি আওিায় োতহি অনৈ গয গকান িথৈাবলী বা েতললাতে প্রোদনও বািৈ থাতকব।    

িাতিখ -------------------     (আদবেনকািীি নাে ও ¯^v¶i ) 

  Av‡e`bc‡Îi mwnZ ‡gŠRv g¨v‡c wPwýZ Kwiqv 3(wZb) কতপ ১৫ †m.wg. ২০ গস.তে. োদপি সাইট 

িৈান এি এৈাদোতনয়া তপ্রে, আদবেনকািীি অেিুতিি ¯^v¶imn োতখল কতিদি হইদব।  
 

  তি েোি েলূ িতশে োতলখ কতিদি হইদব। 

 

অাংশ-২ (িিে-১০২) (তবতধ্ ৬ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

নেি পতিকেনা শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

 

ভূতে বযবহাি ছাড়পদত্রি অনুদোেন 

স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ ঃ  
................................... 

 িূতে বৈবহাি ছািপত্র b¤^i ঃ  
........... 

 

আপনাি / আপনাদেি .......................িাতিদখি আদবেন তবদবেনায় তনম্নবতণডি শিড ািীদন ঢাকা 
েহানেিীি েহাপতিকল্পনাি আদলাদক িূতে বৈবহাি (Land Use) ............................... এি েনৈ 
অনিুেতিপত্র প্রোন কিা হইল ঃ  

১। এই িিু তে বৈবহাি ছািপত্র প্রোদনি িাতিখ হইদি ২৪(েতিশ) োস সেয় কাল পযডন্ত 

কাযডকি থাতকদব।  

২। এই িূতে বৈবহাি ছািপত্র উন্নয়ন বা তনডোণ কাদেি গক্ষদত্র গকানরূপ জ্বি ক্ষেিা প্রোন 

কদি না, এবাং গকান তনেডাণ কাযডক্রে শুরু কতিবাি েনৈ গকানরূপ অতিকাি প্রোন কদি 

না। 

৩।  যখন তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র বা তনেডাণ অনিুেতিপদত্রি েনৈ তবস্তাতিি পতিকল্পনা বা নকশা 
োওয়া হইদব িখন অতিতিক্ত শিড াবলী আদিাপ কতিবাি েনৈ এই ছািপত্র কিতড পদক্ষি 

অতিকািদক খবড কদি না। 

৪। কিতড পক্ষ গয গকান সেয় যথাযথ কািণ উদিখপূবডক এই িিু তে বৈবহাি ছািপত্র বাতিল বা 
এি কাযডকাতিিা িতেি কতিদি পাতিদব। 
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৫। গকান িথৈ গোপন কতিদল বা িিু ল িথৈ প্রোন কতিদল প্রোনকত ি ছািপত্র বাতিল বতলয়া 
েণৈ হইদব। 

৬। এই িূতে বৈবহাি ছািপত্র েতেি োতলকানা ¯^Z¡¡ তনিডািণ কদি না।  

  

উপ-পতিোলক (নেি পতিকল্পনা) 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

অাংশ-৩ (িিে-১০৩) (তবতধ্ ৬ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

নেি পতিকেনা শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

 

 

ভূতে বযবহাি ছাড়পদত্রি প্রিযাখ্যানপত্র 

স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ ঃ  
................................... 

 ছািপত্র প্রিৈাখৈান  b¤^i ঃ  
............. 
 

আপনাি/আপনাদেি অবেতিি েনৈ োনাদনা যাইদিদছ গয, আপনাি/আপনাদেি 

.........................িাতিদখি আদবেন পযডাদলােনাদন্ত োতহি িূতে বৈবহাি (খিহি টাংব)  

............................... ছািপত্র প্রোন সিব নদহ।    

আপনাি/আপনাদেি িিু তে বৈবহাি অনিুেতিি আদবেনপত্রটি  তনদম্ন উতিতখি কািদণ প্রিৈাখান কিা 
হইয়াদছ ঃ  

১। 

২। 
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৩। 

এই প্রিৈাখাদনি তবরুদদ্ধ আপতন/আপনািা ঞিতহ ওসঢ়ৎৎৎৎৎৎৎৎ অপ , ১৯৫৩ (অপ  ঘি. 

ঢওওও িি ১৯৫৩) এি িািা ৭৫(১) অনিুযায়ী আদবেন কতিদি পাতিদবন।  

 

 
 

িাতিখ ঃ  
............................... 

 উপ-পতিোলক (নেি পতিকল্পনা) 
িােিানী উন্নয়ক কিতড পক্ষ, ঢাকা। 

 

অনিুতলতপ ঃ - 
১। .............................................. 

২। .............................................. 

৩। .............................................. 
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িিে-১০৪, ১০৫, ১০৬ (তবতধ্ ৬ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

নেি পতিকেনা শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

অাংশ-১ (িিে-১০৪) (তবতধ্ ৬ দ্রষ্টবয) 
Land Use .............................. 

Occupancy Type.................... 
 

ভূতে বযবহাি ছাড়পদত্রি েনয Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) 
এি ধ্ািা ৭৫(১) অনু ায়ী আদবেন পত্র 

ক্রতেক িতশে b¤^i  

১। আদবেনকািীি নাে   ঃঃ  

২। বিৃোন ঠিকানা    ঃঃ  

৩। েতে/প্লট এি প্রস্তাতবি বযবহাি ঃঃ 

৪। প্রস্তাতবি  েতে/প্লট এি অবস্থান ও পতিোণ ঃঃ  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা 
ঃ  

 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্র্ নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ  
 

5| প্লদটি োতলকানা সাংক্রান্ত িথযাতে ঃঃ 
 (ক)   িদটি োতলকানাি তববিণ   বৈতক্ত/গযৌথ  

(L) োতলকানাসূত্র ও িাতিখ ঃ   ক্রয়/উত্তিাতিকাি/গহবা/োন/তলে/অনৈানৈ (উদিখ করুন )ঃ  
(M) গিতেদষ্ট্রশদনি িাতিখ ও েতলল নেি ঃ   

 

 

৬। ভূতেি পাতিপাতশৃ্বক অবস্থাি বণৃনা ঃঃ 
  

(K) িূতেি বিড োন বৈবহাি ঃ   
(L) ২৫০ তেটাি বৈাসাদিড অন্তিূড ক্ত িূতেি বিড োন বৈবহাি ঃ   
(ে)  িদটি তনকটিে  েিূদত্ব অবতিি প্রিান সিদকি নাে ও প্রি ঃ  ............................তেটাি 

(M) িদটি সাংদযাে সিদকি নাে ও প্রি ঃ  ................................তেটাি 
 

৭। আোি/আোদেি ভূতে বযবহাি অনুেতি  প্রিযাখ্াদনি  কািণ সেূহ ঃঃ 
 

ক. 

খ. 
 

৮। আোি/আোদেি উতিতখ্ি ভূতেদি ভূতে বযবহাদিি ছাড়পদত্রি েনয Town Improvement Act, 1953 

(Act No. XIII of 1953) এি ধ্ািা ৭৫(১) অনু ায়ী আদবেন কতিদিতছ,  াহাি ¯^c‡¶ তনদম্ন বতণৃি 

গ ৌতক্তকিা িতহয়াদছ ঃঃ  
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ক.  

খ.  

ে.  

ঘ. 
 

িাতিখ ঃ  ........................     আদবেনকািীি নাে ও ¯^v¶i  

 

সাংযিুক্ত  ঃ  িূতে বৈবহাি আদবেন প্রিৈাখৈাদনি কতপ।   

 

 

অাংশ-২ (িিে-১০৫) (তবতধ্ ৬ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

নেি পতিকেনা শাখ্া 

িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

আদবেন েঞ্জদুিি গপ্রতক্ষদি ভূতে বযবহাি ছাড়পদত্রি অনুদোেন 

স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ ঃ  
...................................... 

িূতে বৈবহাি ছািপত্র b¤^i ঃ  ................ 

আপনাি / আপনাদেি .................................... িাতিদখি আদবেন তবদবেনা কতিয়া Town 

Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এি িািা ৭৫(১) অনিুযায়ী তনম্নবতণডি 

শিড ািীদন নেিীি েহাপতিকল্পনাি আদলাদক িূতে বৈবহাি (Land Use)  ............................... 

এি েনৈ অনিুেতিপত্র প্রোন কিা হইল ঃ  

১। এই িূতে বৈবহাি ছািপত্র প্রোদনি িাতিখ হইদি ২৪(েতিশ) োস সেয় কাল পযডন্ত কাযডকি 

থাতকদব।  
 

২। এই িূতে বৈবহাি ছািপত্র উন্নয়ন বা তনডোণ কাদেি গক্ষদত্র গকানরূপ জ্বি ক্ষেিা প্রোন কদি 

না এবাং গকান তনেডাণ কাযডক্রে শুরু কিাি েনৈ গকানরূপ অতিকাি প্রোন কদি না । 
 

৩।  যখন তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র বা তনেডাণ অনিুেতিপদত্রি েনৈ তবস্তাতিি পতিকল্পনা বা নকশা 
োওয়া হইদব িখন অতিতিক্ত শিড াবলী আদিাপ কতিবাি েনৈ এই ছািপত্র কিতড পদক্ষি 

অতিকািদক খবড কদিনা। 
 

৪। কিতড পক্ষ গয গকান সেয় যথাযথ কািণ উদিখপিুবডক এই িূতে বৈবহাি ছািপত্র বাতিল বা এি 

কাযডকাতিিা িতেি কতিদি পাতিদব। 
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৫। গকান িথৈ গোপন কতিদল বা িিু ল িথৈ প্রোন কতিদল প্রোনকত ি ছািপত্র বাতিল বতলয়া েণৈ 
হইদব। 

 

৬। এই িূতে বৈবহাি ছািপত্র েতেি োতলকানা ¯^Z¡¡ তনিডািণ কদি না।  

 

 

 

িাতিখ .............................  পতিোলক (নেি 

পতিকল্পনা) 
িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, 

ঢাকা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

অাংশ-৩ (িিে-১০৬) (তবতধ্ ৬ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

নেি পতিকেনা শাখ্া 

িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 
 
 

ভূতে বযবহাি ছাড়পদত্রি েনয আদবেন প্রিযাখ্ান 

স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ ঃ  
..................................... 
 

 ছািপত্র প্রিৈাখৈান b¤^i ঃ  
................ 
 

আপনাি/আপনাদেি অবেতিি েনৈ োনাদনা যাইদিদছ গয, Town Improvement Act, 1953 

(Act No. XIII of 1953) এি ৭৫(১) িািা অনিুযায়ী িূতে বৈবহাি ছািপদত্রি েনৈ 
আপনাি/আপনাদেি ...........................িাতিদখি আদবেন গেয়ািেৈান কিতড ক প্রিৈাখাি হওয়ায় 

োতহি িূতে বৈবহাি (Land Use) ছািপত্র প্রোন কিা গেদলা না।   
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আপনাি/আপনাদেি িূতে বৈবহাি অনিুেতিি আদবেনপত্রটি  তনদম্ন উতিতখি কািদণ প্রিৈাখান কিা 
হইয়াদছ ঃ  

১. 

২. 

৩. 

এই প্রিৈাখাদনি তবরুদদ্ধ আপতন/আপনািা Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 

1953) এি িািা ৭৫(২) অনিুযায়ী কিতড পদক্ষি তনকট আতপল কতিদি পাতিদবন।  

িাতিখ  ............................    পতিোলক (নেি 

পতিকল্পনা) 
 িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, 

ঢাকা। 

অনিুতলতপ ঃ - 
১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।.............................................. 
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িিে-১০৭, ১০৮, ১০৯ (তবতধ্ ৬ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

নেি পতিকেনা শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

অাংশ-১ (িিে-১০৭) (তবতধ্ ৬ দ্রষ্টবয) 
Land Use .............................. 

Occupancy Type.................... 
 

ভূতে বযবহাি ছাড়পদত্রি েনয Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) 

এি ধ্ািা ৭৫(২) অনু ায়ী কিতৃ পদক্ষি তনকট আতপল  

ক্রতেক িতশে b¤^i   
 

১। আদবেনকািীি নাে   ঃঃ  
২। বিৃোন ঠিকানা    ঃঃ  
৩। েতে/প্লট এি প্রস্তাতবি বযবহাি ঃঃ 
৪। প্রস্তাতবি  েতে/প্লট এি অবস্থান ও পতিোণ ঃঃ  

(ক) তসটি 

কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ  
 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি 

পতিোণ  
 (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন 

বাতি/কাঠাদোি তববিণ  
৫। প্লদটি োতলকানা সাংক্রান্ত িথযাতে ঃঃ 
 (ক)   িদটি োতলকানাি তববিণ   বৈতক্ত/গযৌথ  

(N) োতলকানাসূত্র ও িাতিখ ঃ   ক্রয়/উত্তিাতিকাি/গহবা/োন/তলে/অনৈানৈ (উদিখ করুন 

)ঃ  
(O) গিতেদষ্ট্রশদনি িাতিখ ও েতলল নেি ঃ   

 

৬। ভূতেি পাতিপাতশৃ্বক অবস্থাি বণৃনা ঃঃ 
  িূতেি বিড োন বৈবহাি ঃ   

(N) ২৫০ তেটাি বৈাসাদিড অন্তিূড ক্ত িূতেি বিড োন বৈবহাি ঃ   
(ে)  িদটি তনকটিে  েিূদত্ব অবতিি প্রিান সিদকি নাে ও প্রি ঃ  
............................তেটাি 

(O) িদটি সাংদযাে সিদকি নাে ও প্রি ঃ  ................................তেটাি 
 

৭। আোি/আোদেি ভূতে বযবহাি অনুেতি  প্রিযাখ্াদনি  কািণ সেূহ ঃঃ 
ক. 

খ. 
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৮। আোি/আোদেি উতিতখ্ি ভূতেদি ভূতে বযবহাদিি ছাড়পদত্রি েনয Town 

Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এি ধ্ািা ৭৫(২) অনু ায়ী আদবেন 

কতিদিতছ,  াহাি ¯^c‡¶ তনদম্ন বতণৃি গ ৌতক্তকিা িতহয়াদছ ঃঃ  
ক.  

খ.  

ে.  

ঘ. 
 

িাতিখ ঃ  ........................     আদবেনকািীি নাে ও 

¯^v¶i  
 

সাংযিুক্ত  ঃ  িূতে বৈবহাি আদবেন প্রিৈাখৈাদনি কতপ।   
 

অাংশ-২ (িিে-১০৮) (তবতধ্ ৬ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

নেি পতিকেনা শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

আতপল েঞ্জদুিি গপ্রতক্ষদি ভূতে বযবহাি ছাড়পদত্রি অনুদোেন 

 

স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ 

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

 িূতে বৈবহাি ছািপত্র b¤^i ঃ  

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

আপনাি / আপনাদেি .................................... িাতিদখি আদবেন তবদবেনা কতিয়া Town 

Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এি িািা ৭৫(২) অনিুযায়ী তনম্নবতণডি 

শিড ািীদন নেিীি েহাপতিকল্পনাি আদলাদক িূতে বৈবহাি (Land Use)  ............................... 

এি েনৈ অনিুেতিপত্র প্রোন কিা হইল ঃ  

১। এই িূতে বৈবহাি ছািপত্র প্রোদনি িাতিখ হইদি ২৪(েতিশ) োস সেয় কাল পযডন্ত 

কাযডকি থাতকদব।  
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২। এই িূতে বৈবহাি ছািপত্র উন্নয়ন বা তনডোণ কাদেি গক্ষদত্র গকানরূপ জ্বি ক্ষেিা প্রোন 

কদি না এবাং গকান তনেডাণ কাযডক্রে শুরু কিাি েনৈ গকানরূপ অতিকাি প্রোন কদি না 

। 

৩।  যখন তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র বা তনেডাণ অনিুেতিপদত্রি েনৈ তবস্তাতিি পতিকল্পনা বা নকশা 

োওয়া হইদব িখন অতিতিক্ত শিড াবলী আদিাপ কতিবাি েনৈ এই ছািপত্র কিতড পদক্ষি 

অতিকািদক খবড কদিনা। 

৪। কিতড পক্ষ গয গকান সেয় যথাযথ কািণ উদিখপিুবডক এই িূতে বৈবহাি ছািপত্র বাতিল বা 

এি কাযডকাতিিা িতেি কতিদি পাতিদব। 

৫। গকান িথৈ গোপন কতিদল বা িিু ল িথৈ প্রোন কতিদল প্রোনকত ি ছািপত্র বাতিল বতলয়া 

েণৈ হইদব। 

৬। এই িূতে বৈবহাি ছািপত্র েতেি োতলকানা ¯^Z¡¡ তনিডািণ কদি না।  

িাতিখ .............................  পতিোলক (নেি 

পতিকল্পনা) 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, 

ঢাকা। 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

অাংশ-৩ (িিে-১০৯) (তবতধ্ ৬ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

নেি পতিকেনা শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

 
 

ভূতে বযবহাি ছাড়পদত্রি আতপল আদবেন প্রিযাখ্ান 
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স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ ঃ  

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

 ছািপত্র প্রিৈাখৈান b¤^i ঃ  

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

 

আপনাি/আপনাদেি অবেতিি েনৈ োনাদনা যাইদিদছ গয, Town Improvement Act,1953 

(Act No. XIII of 1953) এি িািা ৭৫(২) অনিুযায়ী িূতে বৈবহাি ছািপদত্রি েনৈ 

আপনাি/আপনাদেি ...........................িাতিদখি আতপল কর্রিতড পক্ষ কিতড ক প্রিৈাখাি হওয়ায় 

োতহি িূতে বৈবহাি (Land Use) ছািপত্র প্রোন কিা গেদলা না।   

 

আপনাি/আপনাদেি িূতে বৈবহাি অনিুেতিি আদবেনপত্রটি  তনদম্ন উতিতখি কািদণ প্রিৈাখান কিা 

হইয়াদছ ঃ  

১. 

২. 

৩. 

 

িাতিখ  ............................    পতিোলক (নেি পতিকল্পনা) 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, 

ঢাকা। 

অনিুতলতপ ঃ - 

১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।.............................................. 
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িিে-১১০, ১১১, ১১২ (তবতধ্ ৭ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

নেি পতিকেনা শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

অাংশ-১ (িিে-১১০) (তবতি ৭ িিবৈ) 
 

ভূতে বযবহাি (Land Use) ছাড়পত্র নবায়দনি েনয আদবেনপত্র 

Land Use .............................. 

Occupancy Type.................... 

 

প্রতি িূতে বৈবহাি ছািপত্র b¤^i ঃ  
........................ 

পতিোলক (নেি পতিকল্পনা) িাতিখ ঃ  
............................................... 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ 

ঢাকা। 

   

আতে/আেিা ইদিাপূদবড অনিুদোতেি তনদম্নাক্ত েতেি উপি প্রেত্ত িূতে বৈবহাি ছািপত্রটি নবায়দনি 

েনয আদবেন কতিদিতছ। 
 

েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ :  

(ক) তসটি 

কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ  
 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ 

ঃ  
 (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ ঃ  
 

আোি/আোদেি বিাবদি প্রেত্ত উক্ত িূতে বৈবহাি ছািপত্রটি নবায়দনি েনৈ তবদবেনা কতিদবন।  

 
 
 

িাতিখ : ............................. আদবেনকািীি  স্বাক্ষি. . . . . . . . . 

. . 

  নাে. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  

  ঠিকানা : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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সাংযিুক্ত : িূতে বৈবহাি ছািপদত্রি কতপ ।  
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অাংশ-২ (িিে-১১১) (তবতি ৭ িিবৈ) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

নেি পতিকেনা শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

ভূতে বযবহাি (Land Use) ছাড়পত্র নবায়ন 

Land Use .............................. 

Occupancy Type.................... 

 

স্মািক নাং-িােউক/     িাতিখ ঃ  
...................................... 

      ছািপত্র নবায়ন b¤^i ঃ   
.....................         

প্রতি    

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

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

েনাব/ গবেে 

আপনাি / আপনাদেি আদবেদনি গপ্রতক্ষদি স্মািক b¤^i ................................. িাতিখ 

........................... এি োিৈদে প্রেত্ত তনদম্নাক্ত েতেি িূতে বৈবহাি ছািপত্রটি আোেী 

............................ তেন ....................... োস .......................বৎসর  পযডন্ত নবায়ন কিা হইল। 

 

েতে/প্লট এি অবস্থান ও পতিোণ ঃঃ  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ ঃ  
 
 

 
 
 

িাতিখ :............................ 

 পতিোলক (নেি পতিকল্পনা) 
িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 

 
  
 

অনিুতলতপ : 
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১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।.............................................. 
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অাংশ-৩ (িিে-১১২) (তবতি ৭ িিবৈ) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

নেি পতিকেনা শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

ভূতে বযবহাি (Land Use) ছাড়পত্র নবায়দনি আদবেন প্রিযাখ্যান 
 

Land Use .............................. 

Occupancy Type.................... 

 

স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ ঃ  

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

 নবায়ন প্রিৈাখৈান b¤^i ঃ  

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

প্রতি    

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

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

 

আপনাি/আপনাদেি অবেতিি েনৈ োনাদনা যাইদিদছ গয, আপনাি/আপনাদেি 

.........................িাতিদখি আদবেন পযডাদলােনাদন্ত োতহি িূতে বৈবহাি ছািপত্র (Land Use) 

নবায়ন কিা  সিব নয়।    

আপনাি/আপনাদেি িিু তে বৈবহাি ছািপত্র নবায়দনি আদবেনপত্রটি  তনদম্ন উতিতখি কািদণ 

প্রিৈাখান কিা হইয়াদছ ঃ  

১। 

২। 

৩। 

এই প্রিৈাখাদনি গপ্রতক্ষদি, আপতন/আপনািা িূতে বৈবহাদিি েনৈ িিে-১০১ এি োিৈদে 

কিতড পদক্ষি তনকট নিিু ন কতিয়া আদবেন কতিদি পাতিদবন।  
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িাতিখ :............................ 

 পতিোলক (নেি পতিকল্পনা) 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, 

ঢাকা। 

 

অনিুতলতপ ঃ - 

১। .............................................. 

২। .............................................. 

৩। .............................................. 
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িিে-২০১, ২০২, ২০৩ (তবতধ্ ৮ ও ৯ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

অাংশ-১ (িিে-২০১) (তবতি ৮ িিবৈ) 
 

বতহোয়িন বা তবদশষ ধ্িদণি প্রকদেি েনয তবদশষ প্রকে ছাড়পদত্রি আদবেন 

Land Use .............................. 

Occupancy Type.................... 
 

১।  আদবেনকািীি নাে ঃ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

২।  বিড োন ঠিকানা ঃ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . .  

৩।  েতে/িদটি প্রস্তাতবি বৈবহাি ঃ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

৪।  প্রস্তাতবি েতে/িট এি অবিান ও পতিোণ ঃ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

 

(ক) তসটি 

কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ  
 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  

(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  

(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  

(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ 

ঃ  
 (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন 

বাতি/কাঠাদোি তববিণ ঃ  
 

৫। প্রদযােৈ গক্ষদত্র িূতে বৈবহাি ছািপত্র b¤^i (কতপ সাংযিুক্ত) : 

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

৬।  প্রস্তাতবি উন্নয়নকাদযডি প্রকাি বা প্রকািসেহূ (পতিতশি-৩ এি বণডনানিুসাদি উদিখৈ) : 

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

৭।  প্রস্তাতবি বৈবহাদিি তবস্তাতিি বণডনা : 
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ক)  েতে / িট এি গক্ষত্রিল . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..  . . . . . . বেডতেটাি। 

খ) গয গকান একটি িলাি গলাদিি সদবডাচ্চ গক্ষত্রিল . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 

বেডতেটাি।     

ে) সবডদোট গলাদিি গক্ষত্রিল . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . .. . .. . বেডতেটাি।     

ঘ) তিন্থ (Plinth) এি উপদি  সবডদোট গলাদিি সাংখৈা  . . .. . . .. .    .. . . . . 

ি) গবসদেে গলাি/গলাদিি সাংখৈা   . . .. . . . . . .  .  . . . . . .  

ে) আবাতসক িবদনি গক্ষদত্র গোট আবাস/এৈাপাটড দেে/লৈাদটি সাংখৈা . . . . .  . . . . . . . . . . 

. . . .টি। 

 

ছ) তবতিন্ন প্রকাি বৈবহাদিি উদেদশৈ গলাদিি আয়িন : 

(প্রদয়ােদন িাতলকা তবস্ততি কিা যাইদি পাদি) 

 বৈবহাি-১. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

বেডতেটাি 

 বৈবহাি-২. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
বেডতেটাি 

 বৈবহাি-৩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

বেডতেটাি 

 বৈবহাি-৪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

বেডতেটাি 

 বৈবহাি-৫. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

বেডতেটাি 

৮।   সাইট সাংলি িাস্তাটি একটি প্রিান সিক / প্রিান সিক নয়। িাস্তা বা িাস্তাসেদূহি প্রি 

িদটি সন্মিুদখ . .  . তেটাি,  

 তপছদন . . . . . তেটাি, র্াদন .....................তেটাি, বাদয় ...............তেটাি। 
৯।   প্রস্তাতবি সাইদটি েদিৈ অবিান ঃ  প্রাকত তিক বনাঞ্চল (হৈািঁ / না), পাহাি (হৈািঁ/না), ঢাল 

(হৈািঁ/ না) 
১০। প্রস্তাতবি সাইদটি েদিৈ অবিান ঃ  পিুকুি (হৈািঁ / না), প্রাকত তিক েলািূতে (হৈািঁ / না)  
১১।  প্রস্তাতবি সাইদট ২৫০ তেটাি েিূদত্বি অন্তিিুড ক্ত গকান িাপতিক গুণাগুণসম্পন্ন িবন (হৈািঁ / না), 

ঐতিহাতসক গুণাগুণ সম্পন্ন    
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 িবন  (হৈািঁ / না), সাইট সাংলি গকান হ্রে  (হৈািঁ / না), পাদর্শ্ড  পাকড  প্রিত তি অবতিি / অবতিি 

নয়। 
১২। প্রস্তাতবি সাইট েতশৈেি  জ্বতশিৈপূণড এলাকায় অবতিি / অবতিি নয়। 
১৩। প্রস্তাতবি সাইট তবোনবন্দি (হৈািঁ / না), গিলওদয় গস্টশন (হৈািঁ / না), বাস টাতেডনাল (হৈািঁ / না), 

নেী-বন্দি/ ঘাট (হৈািঁ/ না) এি পাদর্শ্ড অবতিি । 
১৪.  প্রস্তাতবি সাইট বনৈাপ্রবণ এলাকায় অবতিি / অবতিি নয়। এলাকা সাংলি িাস্তাি গকন্দ্র  

হইদি সাইদটি অবিা, েি উিঁেিু /নীেিু  . . . . . . . . . .  . তেটাি। 

১৫. প্রস্তাতবি সাইদট অবতিি বিড োন ইোিদিি সাংখৈা ......... টি এবাং িাহাি সবডদোট গেদেি 

গক্ষত্রিল.............বেডতেটাি। 

১৬.  সবডদোট প্রদয়ােনীয় তবেিুৈৎ  এি োতহো   .............ওয়াট/ তকদলাওয়াট (আনিুোতনক)। 
১৭. সবডদোট প্রদয়ােনীয় পাতনি োতহো  ................ .তলটাি/ তকদলাতলটাি (আনিুোতনক)। 
১৮. প্রস্তাতবি উন্নয়নকাযড সম্পূণডিাদব . . . . . . . োদসি েদিৈ সম্পন্ন  হইদব এবাং উন্নয়নকাযডদক . 

. . . . . . িাদপ এবাং... . . োদসি োদে তবিক্ত কিা হইদব। 
১৯. তনতেডিবৈ Covered Area এি তববিণ ( প্রদয়ােদন িাতলকাটি তবস্ততি কিা যাইদি পাদি) : 

 বৈবহাি-১ 

(বর্রেডতেটাি) 

বৈবহাি-২ 
(বেডতেটাি) 

বৈবহাি-৩ 

(বেডতেটাি) 

গোট গলাি 

(বর্রেডতেটাি) 

গবসদেে     

নীেিলা     

গোিলা     

তিনিলা     

োিিলা     

পািঁেিলা     

ছয়িলা     

সাি িলা     

    
 
 
 
 

২০. তবদশষ প্রকদল্পি ছািপদত্রি েনৈ গপশকত ি িথৈাবলী /েতললাতে ও নকশাি িাতলকা :  
 

ক্রতে
ক 

তববিণ হৈািঁ না প্রদযােৈ নয় 

1.  ̄ ^Z¡vwaKvixi ইোিা েতলল/ ক্রয় েতলল 

/গহবা/অনৈানৈ 
   

2.  সিকাি কিতড ক বিােকত ি িূতে/েতে হইদল েতললাতে  ও    
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অনিুেতিপত্র 

3.  প্রদেয়  তি এি প্রোণপত্র    

4.  িূতে বৈবহাি ছািপত্র (প্রদযােৈ গক্ষদত্র)    

5.  FAR-Gi তহসাব    

6.  তবতি অনিুযায়ী সকল নকশা ও েতললাতেি তববিণ    

 

আতে/আেিা প্রিৈয়ন কতিদিতছ গয, উপদি উতিতখি িথৈসেহূ ঢাকা েহানেি ইোিি (তনেডাণ, 

উন্নয়ন, সাংিক্ষণ ও অপসািণ) তবতিোলা, ২০০৮ এি তবতিদি বতণডি তবষয়াতেি  উপযিুক্তিা পূিণ 

কদি এবাং আোি/আোদেি জ্ঞান অনিুযায়ী প্রেত্ত  িথৈাবলী সঠিক। অনিুদোতেি  হওয়াি পি গয 

গকান িিু ল িথৈ বা অসাোঞ্জসৈিাি কািদণ অথবা সিকাদিি গয গকান প্রদয়ােদন িতবষৈদি 

কিতড পক্ষ এই তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র বাতিল কতিদি পাতিদব। িাহাছািা এই তবতিোলাি আওিায় 

অনৈ গয গকান িথৈাবলী বা েতললাতে প্রোদনও বািৈ থাতকব।  

 

িাতিখ : ............................ (১). আদবেনকািীি স্বাক্ষি  . . . . . . . . . . . . 

. . .  

  নাে  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

  ঠিকানা   . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
. . . 
  

 (২) কাতিেিী বৈাতক্তবদেডি (িপতি/পিুিদকৌশলী) 
নাে  

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

 

আতে/আেিা প্রিৈয়ন কতিদিতছ গয, উপদিাক্ত বতণডি প্রকল্প/তনেডাদণি সতহি আতে/আেিা েতিি 

হইয়াতছ। এই বৈাপাদি উক্ত প্রকদল্পি সতহি আোি সাংতিিিাি প্রিৈয়নপত্র প্রোন কতিদিতছ। 

 

িপতি এি স্বাক্ষি  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  পিুিদকৌশলী এি স্বাক্ষি . . . . . . . .. . . . . . .. 

. . .  

নাে . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . নাে . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

ঠিকানা . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .   ঠিকানা . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

. . . 

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

. .  

গিান b¤^i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .    গিান b¤^i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .  

তনবিন b¤^i (গপশােীবী সাংেঠন) . . . . . . . . .. . ..  তনবিন b¤^i (গপশােীবী সাংেঠন) . . . . 

. . .  . . ..     
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অাংশ-২ (িিে-২০২) (তবতধ্ ৯ দ্রষ্টবয) 

িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 

িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 
 

তবদশষ প্রকে ছাড়পত্র অনুদোেন 

Land Use .............................. 

Occupancy Type.................... 

 

স্মািক নাং-িােউক/     িাতিখ ঃ   

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

      ছািপত্র অনিুদোেন b¤^i ঃ  

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

প্রতি . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

 

েনাব / গবেে, 

আপনাি / আপনাদেি .............িাতিদখি আদবেন এি গপ্রতক্ষদি তনম্নবতণডি শিড ািীদন তবদশষ প্রকল্প 

ছািপত্র প্রোন কিা হইল।  

১।   এই ছািপত্র প্রোদনি িাতিখ হইদি ২৪ (েতিশ) োস সেয়কাল পযডন্ত কাযডকি থাতকদব। ঐ 

সেদয়ি পদি এই ছািপত্র বাতিল বতলয়া েণৈ হইদব এবাং ইহা নবায়নদযােৈ নদহ। 

২।   এই ছািপত্র গকানরূপ উন্নয়ন বা তনডোণকাদেি েনৈ গকান জ্বি ক্ষেিা প্রোন  কদি না এবাং 

তনেডাণ অনিুদোেনপত্র  প্রাতপ্তি পূদবড এই িিদনি গকান কাযডক্রে শুরু কতিবাি েনৈ গকানরূপ 

অতিকাি প্রোন কদি না। তনেডাণ অনিুদোেনপত্র গ্রহণ বৈিীি তবদশষ প্রকল্প ছািপদত্রি তনয়ে লঙ্ঘন 

কতিয়া যতে গকান উন্নয়দনি কাযডক্রে গ্রহণ কিা হয় িাহা হইদল কিতড পক্ষ আইনেি বৈবিা গ্রহণ 

কতিদি পাতিদব।   
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৩। এই ছািপত্র পিবিীদি অতিতিক্ত আবতশৈক তবষয়সেহূ বা শিড াবলী আদিাপ কতিবাি েনৈ 

কিতড পদক্ষি অতিকািদক খবড কদি না। 

৪। ছািপদত্রি গয গকান নীতিোলাি লঙ্ঘন, আদবেনপত্র, নকশা তকাংবা আদবেনকািী কিতড ক 

গপশকত ি অনৈানৈ েতলল ইিৈাতেদি  উদেশৈেলূকিাদব প্রকত ি িদথৈি িিু ল উপিাপন বা গোপন 

কতিদল তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র বাতিল  বতলয়া েণৈ হইদব।  

 

 

 

৫। এই তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র দ্বািা িূতেি োতলকানা স্বত্ব তনিডািণ কদি না। 

   wbwg©Ze¨ Covered Area Gi weeiY : (cÖ‡hvR‡b িাতলকাটি তবস্ততি কিা 

 াইদি পাদি) 

 বৈবহাি-১ 

(বর্রেডতেটাি) 

বৈবহাি-২ 

(বেডতেটাি) 

বৈবহাি-৩ 

(বেডতেটাি) 

গোট গলাি 

(বর্রেডতেটাি) 

গবসদে
ে 

    
নীেিলা     
গোিলা     
তিনি
লা 

    
োিিলা     
পািঁেিলা     
ছয়িলা     
সাি 

িলা 

    
 

 প্রস্তাতবি েতে/প্লট অবস্থান ও পতিোণ :  

(ক) তসটি 

কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ  

 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  

(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  

(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  

(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ  (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন 
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ঃ  বাতি/কাঠাদোি তববিণ ঃ  

 

 

িাতিখ : ..................................... 

 

 

অনিুতলতপ : 

১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।............................................. 

 পতিোলক (উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ) 

ও 

সেসৈ-সতেব 

বতহোয়িন বা তবদশষ প্রকল্প 

অনিুদোেন কতেটি 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
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অাংশ-৩ (িিে-২০৩) (তবতধ্ ৯ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

 

তবদশষ প্রকে ছাড়পত্র প্রিযাখ্যান 
 

Land Use .............................. 

Occupancy Type.................... 

 
 

স্মািক নাং-িােউক/     িাতিখ ঃ  .................................... 
      ছািপত্র প্রিৈাখৈান b¤^i ঃ  ...................   
প্রতি  

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

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

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

েনাব / গবেে, 

আপনাি/আপনাদেি অবেতিি েনৈ োনাদনা যাইদিদছ গয, বতহোয়িন বা তবদশষ প্রকল্প অনিুদোেন কতেটি 
আপনাি/আপনাদেি আদবেনপত্র পযডাদলােনাদন্ত োতহি তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র প্রোদন অপািেিা প্রকাশ কতিয়াদছ।   
 

প্রস্তাতবি েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ :  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি তববিণ 

ঃ  
 
 

আপনাি/আপনাদেি তবদশষ প্রকল্প ছািপদত্রি আদবেনপত্রটি তনদম্ন উতিতখি কািদণ প্রিৈাখান কিা হইয়াদছ ঃ  
১. 

২. 
৩. 

৪. 

৫. 

৬.  

 

এই তসদ্ধাদন্তি তবরুদদ্ধ আপনাি/আপনাদেি সিাপতি, নেি উন্নয়ন কতেটিি তনকট আপীল কতিবাি অতিকাি িতহয়াদছ। 

 
 
 

িাতিখ : ..................................... 

 
 
 

 পতিোলক (উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ) 

ও 

সেসৈ-সতেব 

বতহোয়িন বা তবদশষ প্রকল্প অনিুদোেন 
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অনিুতলতপ : 

১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।.............................................. 

কতেটি 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 

 

িিে-২০৪, ২০৫, ২০৬ (তবতধ্ ১২ দ্রষ্টবয) 

িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

অাংশ-১ (িিে-২০৪) (তবতধ্ ১২ দ্রষ্টবয) 
 

তবদশষ প্রকে ছাড়পত্র প্রিযাখ্যান এি তবরুদদ্ধ আতপল আদবেন 

 
Land Use .............................. 

Occupancy Type.................... 

প্রতি 

সিাপতি তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র প্রিৈাখান b¤^i ঃ ...................
     

নেি উন্নয়ন কতেটি িাতিখ ঃ  .....................................................
  

েতহায়ন ও েনপিুিড  েন্ত্রনালয় 

ঢাকা।   

েনাব, 

তনদম্ন উতিতখি েতেদি প্রস্তাতবি প্রকদল্পি েনৈ প্রদয়ােনীয় তবদশষ প্রকল্প ছািপদত্রি আদবেন পত্র কিতড পক্ষ কিতড ক প্রিৈাখাি 

হওয়াি গপ্রতক্ষদি আতে/আেিা  ইহাি তবরুদদ্ধ আতপল কতিদিতছ।  

 
প্রস্তাতবি েতে/প্লট এি অবস্থান ও পতিোণ :  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি তববিণ 

ঃ  
 

আোি/আোদেি আতপল তনদম্ন উতিতখি কািণসেদূহি গপ্রতক্ষদি পিুন সেীক্ষণদযােৈ ঃ    

১. 

২. 
৩. 

৪. 

৫. 
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অনিুগ্রহ কতিয়া উতিতখি কািণ সেদূহি আদলাদক আোদেি আতপল পিুনতবডদবেনা কতিদবন এবাং তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র 

প্রোদন যথাযথ বৈবিা গ্রহণ কতিদবন। 

 

িাতিখ : ......................................... 

আদবেনকািীি ¯^v¶i ...............................  

নাে ঃ  .................................................  
ঠিকানা ও গিান b¤^i ঃ  ............................. 
.......................................................... 

 

সাংযিুক্ত ঃ   ১। প্রদযােৈ গক্ষদত্র িূতে বৈবহাি ছািপদত্রি কতপ । 
  ২। তবদশষ প্রকল্প ছািপদত্রি েনৈ আদবেনপদত্রি কতপ। 
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অাংশ-২(িিে-২০৫) (তবতধ্ ১২ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

তবদশষ প্রকে ছাড়পদত্রি আতপল আদবেন অনুদোেন 

Land Use .............................. 

Occupancy Type.................... 

স্মািক নাং-িােউক/     িাতিখ ঃ  

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

      আতপল আদবেন অনিুদোেন b¤^i 

ঃ .............. 

প্রতি  

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

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

 

 

েনাব / গবেে, 

আপনাি / আপনাদেি ....................িাতিদখি আতপল আদবেদনি গপ্রতক্ষদি তনম্নবতণডি শিড ািীদন 

তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র প্রোন কিা হইল।  

১।   এই ছািপত্র প্রোদনি িাতিখ হইদি ২৪ (েতিশ) োস সেয়কাল পযডন্ত কাযডকি থাতকদব। ঐ 

সেদয়ি পদি এই ছািপত্র বাতিল বতলয়া েণৈ হইদব এবাং ইহা নবায়নদযােৈ নদহ। 

২।   এই ছািপত্র গকানরূপ উন্নয়ন বা তনডোণকাদেি েনৈ গকান জ্বি ক্ষেিা প্রোন  কদি না এবাং 

তনেডাণ অনিুদোেনপত্র  প্রাতপ্তি পূদবড এই িিদনি গকান কাযডক্রে শুরু কতিবাি েনৈ গকানরূপ 

অতিকাি প্রোন কদি না। তনেডাণ অনিুেতিপত্র গ্রহণ বৈিীি তবদশষ প্রকল্প ছািপদত্রি তনয়ে লঙ্ঘন 

কতিয়া যতে গকান উন্নয়দনি কাযডক্রে গ্রহণ কিা হয় িাহা হইদল কিতড পক্ষ আইনেি বৈবিা গ্রহণ 

কতিদি পাতিদব।   
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৩। এই ছািপত্র পিবিীদি অতিতিক্ত আবতশৈক তবষয়সেহূ বা শিড াবলী আদিাপ কতিবাি েনৈ 

কিতড পদক্ষি অতিকািদক খবড কতিদব না। 

৪। ছািপদত্রি গয গকান নীতিোলাি লঙ্ঘন, আদবেনপত্র, নকশা তকাংবা আদবেনকািী কিতড ক 

গপশকত ি অনৈানৈ েতলল ইিৈাতেদি  উদেশৈেলূকিাদব প্রকত ি িদথৈি িিু ল উপিাপন বা গোপন 

কতিদল তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র বাতিল  বতলয়া েণৈ হইদব।  

 

৫। এই তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র  িূতেি োতলকানা স্বত্ব তনিডািণ কদি না। 

  wbwg©Ze¨ Covered Area Gi weeiY : (cÖ‡hvR‡b িাতলকাটি তবস্ততি কিা 

 াইদি পাদি) 

 বৈবহাি-১ 

(বর্রেডতেটাি) 

বৈবহাি-২ 

(বেডতেটাি) 

বৈবহাি-৩ 

(বেডতেটাি) 

গোট গলাি 

(বর্রেডতেটাি) 

গবসদে

ে 

    
নীেিলা     
গোিলা     
তিনি

লা 

    
োিিলা     
পািঁেিলা     
ছয়িলা     
সাি 

িলা 

    

 প্রস্তাতবি েতে/প্লট এি অবস্থান ও পতিোণ :  

(ক) তসটি 

কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ  

 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  

(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  

(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  

(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ 

ঃ  

 (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন 

বাতি/কাঠাদোি তববিণ ঃ  
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িাতিখ : ..................................... 

 

অনিুতলতপ : 

১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।.............................................. 

 পতিোলক (উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ) 

ও 

সেসৈ-সতেব 

বতহোয়িন বা তবদশষ প্রকল্প 

অনিুদোেন কতেটি 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
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অাংশ-৩ (িিে-২০৬) (তবতধ্ ১২ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

তবদশষ প্রকে ছাড়পদত্রি আতপল আদবেন প্রিযাখ্যান 

Land Use .............................. 

Occupancy Type.................... 

স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ ঃ  .................................... 

 আতপল আদবেন প্রিৈাখৈান b¤^i ঃ  ..... 
প্রতি  

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

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

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

েনাব / গবেে, 

আপনাি/আপনাদেি অবেতিি েনৈ োনাদনা যাইদিদছ গয, তনম্ন বতণডি িূতেি উপি প্রস্তাতবি তবদশষ প্রকল্প তনেডাদণি 

ছািপদত্রি েনৈ আতপল আদবেনটি নেি উন্নয়ন কতেটিি তনকট গ্রহণদযােৈ তবদবতেি হয় নাই। এই গপ্রতক্ষদি কিতড পক্ষ 

োতহি ছািপত্র প্রোদন অপািেিা প্রকাশ কতিদিদছন।   
 

প্রস্তাতবি েতে/প্লট এি অবস্থান ও পতিোণ :  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি তববিণ 

ঃ  
 

আপনাি/আপনাদেি তবদশষ প্রকল্প ছািপদত্রি আদবেনপত্রটি তনদম্ন উতিতখি কািদণ প্রিৈাখান কিা হইয়াদছ : 

১. 

২. 
৩. 

৪. 

৫. 

৬.  

 
 
 
 

িাতিখ : ..................................... 

 
 
 

অনিুতলতপ : 

 পতিোলক (উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ) 

ও 

সেসৈ-সতেব 

বতহোয়িন বা তবদশষ প্রকল্প অনিুদোেন কতেটি 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
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১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।.............................................. 
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িিে-৩০১, ৩০২, ৩০৩ (তবতধ্ ১৩, ১৪ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

অাংশ-১ (িিে-৩০১) (তবতি ১৩ িিবৈ) 
 

তনেৃাণ অনুদোেদনি েনয আদবেনপত্র  
 

Occupancy Type.................... 
 

ক্রতেক িতশে b¤^i 

১। আদবেনকািীি নাে  ঃঃ  

২। বিৃোন ঠিকানা   ঃঃ  

৩। প্রস্তাতবি ইোিদিি বযবহাদিি ধ্িণ ঃঃ  

৪। প্রস্তাতবি েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ ঃঃ 

(ক) তসটি 

কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ  

 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  

(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  

(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  

(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ 

ঃ  

 (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন 

বাতি/কাঠাদোি তববিণ ঃ  

৫। প্রস্তাতবি উন্নয়ন/তনেৃাণকদেি তবস্তাতিি িথযাতে ঃঃ 

 ৫.১ প্রস্তাতবি উন্নয়ন/তনেডাণকাদেি প্রকাি বা প্রকািসেহূ (পতিতশি-৩ এি বণডনানিুসাদি ) . . . 

. . . . . . . . . .  

 ৫.২ উপদি উতিতখি িিন অনিুযায়ী বৈবহাি / গলাদিি গক্ষত্রিল এি তবস্তাতিি বণডনা : 

K. েতে/িট এি গক্ষত্রিল. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . বেডতেটাি   
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L. বাহুসেদূহি পতিোপ েতক্ষদণ . . .  . .তেটাি, উত্তদি . . . .  .তেটাি, পূদবড . . . . .তেটাি, 

পতশ্চদে . .  .  . . তেটাি। 

ে. প্রকদল্পি গোট গলাদিি গক্ষত্রিল . . . . . . . . . . . . . . . .বেডতেটাি 

ঘ. আবাতসক িবদনি গক্ষদত্র প্রতি িলায় আবাস/এৈাপাটড দেে/লৈাদটি সাংখৈা. . .  . . 

. টি। 

ি. প্রকদল্প গোট আবাসন একদকি সাংখৈা  . . . . . . .  . টি। 

ে. েতেি গোট িূ-পতষ্ঠি আিাতেি (Covered Area) অাংদশি গক্ষত্রিল . . . . . বেডতেটাি, 

যাহা িূতেি .....শিাাংশ। 

ছ. তিন্থ (Plinth) এি উপদি সবডদোট গলাদিি সাংখৈা ............. এবাং গবসদেে 

গলাদিি সাংখৈা..................। 
ে.  তবতিন্ন প্রকাি বৈবহাদিি উদেদশৈ গলাদিি আয়িন (প্রদয়ােদন িাতলকাটি তবস্ততি 

কিা যাইদি পাদি) : 

 বৈবহাি - ১. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . বেডতেটাি 

 বৈবহাি - ২. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . বেডতেটাি 

 বৈবহাি - ৩. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . বেডতেটাি 

 বৈবহাি - ৪. . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . বেডতেটাি 

 বৈবহাি - ৫  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . বেডতেটাি 

5.3 সাইট সাংলি িাস্তা বা িাস্তাসেদূহি  প্রি সন্মিুদখ . . . ,  তেটাি, তপছদন . . . .. .. তেটাি,  

বাদয় .  . . .. . তেটাি.  

র্াদন . . . .  তেটাি। 
5.4 সাইদট পূবডতনতেডি কািঁো/পাকা ইোিদিি (যতে থাদক) তববিণ :  

K. পূবড তনতেডি ইোিদিি সাংখৈা ও িদ্দ্বািা গবতিি িাদনি পতিোণ :  

L. প্রস্তাতবি  ইোিি তনেডাণ অনিুদোতেি হইদল পূবডতনতেডি ইোিদিি গকান অাংশ িাতঙ্গদি 

হইদল িদ্দ্বািা গবতিি িাদনি পতিোণ :  

 

৫.৫ প্রস্তাতবি সাইদটি আবতশৈক উন্মিুক্ত িান : 

 

সন্মিুদখ  তেটাি 
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তপছদন  তেটাি 

র্াইদন  তেটাি 

বাদে  তেটাি 

   

৬।  তনৃতেৃিবয ইোিি বা প্রকদেি  তববিণ (প্রদয়ােদন িাতলকাটি তবস্ততঃত ি কিা যাইদি 

পাদি) 

 বৈবহাি-১ 

(বর্রেডতেটাি) 

বৈবহাি-২ 
(বেডতেটাি) 

বৈবহাি-৩ 

(বেডতেটাি) 

গোট গলাি 

(বর্রেডতেটাি) 

গবসদেে      

তনেিলা     

গোিলা     

তিনিলা     

োিিলা     

পািঁেিলা     

ছয়িলা     

অনৈানৈ 
িলা 

    

      গোট িলা/গলাদিি গক্ষত্রিল   . . . . . . . . . .  

বেৃতেটাি।  
 

৭। তনেৃাণ অনুদোেদনি েনয গপশকত ি তি, েতললাতে ও নকশাি িাতলকা ঃঃ 
 

ক্রতে
ক 

তববিণ হৈািঁ না প্রদযােৈ 
নয় 

1.  ̄ ^Z¡vwaKvixi ইোিা েতলল/ ক্রয় 

েতলল/গহবা/অনৈানৈ 
   

2.  সিকাি কিতড ক বিােকত ি েতে হইদল ইহাি 

েতললাতে ও অনিুেতিপত্র 

   

3.  তবতি অনিুযায়ী তি প্রোদনি িতশে    

4.  িূতে বৈবহাি ছািপত্র (প্রদযােৈ গক্ষদত্র)    

5.  তবদশষ প্রকল্প ছািপত্র (প্রদযােৈ গক্ষদত্র)    

6.  ইনদর্েতনটি বড (প্রদযােৈ গক্ষদত্র)    

7.  েততত্তকা পিীক্ষাি তিদপাটড  (প্রদযােৈ গক্ষদত্র)    



বাাংলাদেশ গেদেট, অতিতিক্ত, গে ২৯, ২০০৮ 
 

   

3150 

8.  Floor Area Ratio (FAR) এি তহসাব    

9.  তবতি গোিাদবক যাবিীয় নকশা    

10.  তবতি গোিাদবক েতহীি বৈবিা     

11.  সাংতিি তবতিন্ন কিতড পদক্ষি ছািপত্র/অনাপতত্তপত্র 

(প্রদযােৈ গক্ষদত্র)  

   

 

আতে / আেিা প্রিৈয়ন কতিদিতছ গয, উপদি উতিতখি িথৈসেহূ ঢাকা েহানেি ইোিি (তনেডাণ, 

উন্নয়ন, সাংিক্ষণ ও অপসািণ) তবতিোলা, ২০০৮ এি তবতিদি বতণডি তবষয়াতেি উপযিুক্তিা পূিণ 

কদি এবাং আোি / আোদেি জ্ঞান অনিুযায়ী প্রেত্ত িথৈাবলী সঠিক। ইহাছািা এই তবতিোলাি 

আওিায় অনৈানৈ গয গকান প্রদেয় িথৈাবলী/েতললাতে প্রোদন বািৈ থাতকব। গয গকান িিু ল িথৈ 
প্রোন বা অসােঞ্জসৈিাি কািদণ তনেডাণ অনিুদোেনপত্র গেয়াি পিও িতবষৈদি ইহা বাতিল বতলয়া 
েণৈ হইদি পাদি।  

 

িাতিখ ঃ  ...................................... আদবেনকািীি ¯^v¶i 

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

নাে ঃ  
.........................................
........  

ঠিকানা ও গিান b¤^i ঃ  
............................. 

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

         

¯^Z¡vwaKvixi নাে (সেহূ) . . . . . . . . . . . . .     

   

ঠিকানা ঃ  
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 সাংযিুতক্ত-৩০১ (তবতি ১৩ িিবৈ) 

(১৫০/- টাকা েূদলযি নন-েতুিতশয়াল স্ট্যাদেপি উপি) 

ইনদিেতনটি বন্ড 
 

(েভীি তভতি, পাইতলাং ও গবসদেন্ট এি েনয) 
 

 

এই ইনদর্েতনটি বড েনাব/গবেে 

............................................................................................................   
wcZv/¯^vgx/¯¿x ................ 
............................................................................................................................

.........          সাতকন .................................................... থানা ...................... গেলা 

...................................... কিতড ক িােিানী উন্নয়ন কিতড পদক্ষি বিাবদি সেপাতেি। 

েতেি অবস্থান : 

(ক
)
  

তসটি 

কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা/ 
উন্নয়নকত ি এলাকাি নাে 

:  

(খ) িট/োে ও খতিয়ান নাং (েতিপ 

গোিাদবক) 

:  

(ে) গেৌো ও থানাি নাে/ব্লক নাং :  

(ঘ) ওয়ার্ড  নাং (প্রদযােৈ গক্ষদত্র) :  

(ি
) 

িাস্তাি নাে :  

(ে) তসট নাং (প্রদযােৈ গক্ষদত্র) :  

(ছ) গসক্টি নাং :  

গযদহিিু  সেপােনকািী িােউক বিাবদি উতিতখি েতেদি েিীি তিতত্ত/পাইতলাং/গবসদেে 

অনিুদোেদনি েনৈ একটি িৈান োতখল কতিয়াদছন এবাং গযদহিিু  িােউক পূদবড বতণডি েিীি 

তিতত্ত/পাইতলাং/গবসদেে তনম্নতলতখি শিড াবলী সাদপদক্ষ অনিুদোেদনি েনৈ সেেি হইয়াদছন, গসদহিিু  
োতলক ¯^Z¡vwaKvix উক্তরূদপ েিীি তিতত্ত/পাইতলাং/গবসদেে তনেডাণ সাংলি িূতেি গকান 

ক্ষয়ক্ষতি হইদল গসই সেপদকড  িােউকদক োয়েিুতক্ত (Indemnity) প্রোদনি তনতেদত্ত এই বড প্রোন 

কতিয়াদছন।  

এবাং 

গযদহিিু  সেপােনকািী এই েদেড এই ইনদর্েতনটি বড সেপােন কতিদি সেেি হইয়াদছন গয, েিীি 

তিতত্ত/পাইতলাং/গবসদেে তনেডাদণি অনিুদোেনকাদল সাংতিি কিতড পক্ষ গয সকল শিড াতে আদিাপ কতিদব 

িাহা সেপােনকািী োতনয়া েতলদব।  
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এক্ষদণ উপতিি সাক্ষীদেি সেেিুদখ তনম্নতলতখি শিড াতে উদিদখ অঙ্গীকািনাো সেপােন কিা হইল : 

১। েিীি তিতত্ত/পাইতলাং/গবসদেে তনেডাদণি েনৈ িূতেি ¯^Z¡vwaKvixi নক্শাসেদূহি 

অনিুদোেন তবদবেনায় সেপােনকািী এইিাদব োতয়ত্বিাি পালন কতিদবন গয, সকল সেদয়ি 

েনৈ কিতড পক্ষদক তনদেড াষ এবাং গয গকান িিদনি ক্ষতিসািন তকাংবা োয়বদ্ধিা হইদি েিুক্ত 

িাতখদব। উহাি তিতত্ত খনদনি সেয় গহাক বা তনেডাণকাদল অথবা উক্ত তনেডাদণি পদিই গহাক 

না গকন, সাংলি সেপতত্তদি তনেডাণ বা গকান বৈতক্তদক গয গকান িিদনি আঘাি বা ক্ষতিি 

কািণ ঘটাইদি পাদি বা েিীি তিতত্ত/পাইতলাং/গবসদেে তনেডাদণি ঘটনাি িলািল তহসাদব 

যাহা ঘটিদব িাহাি োয়োতয়ত্ব হইদি িােউক েিুক্ত থাতকদব। 

২। ¯^Z¡vwaKvix এই েদেড সেেি আদছন এবাং োতয়ত্বিাি তনদবন গয, ¯^Z¡vwaKvix‡K 

েিীি তিতত্ত/পাইতলাং/গবসদেে তনেডাদণি েনৈ কিতড পক্ষ কিতড ক অনিুদোেন োদনি পতিদপ্রতক্ষদি 

অথবা তনেডাণকাদেি পতিদপ্রতক্ষদি তকাংবা ¯^Z¡vwaKvix কিতড ক গয উপাদয় েিীি 

তিতত্ত/পাইতলাং/গবসদেদেি তনেডাণকাে কতিদিদছন িাহাি পতিদপ্রতক্ষদি বা উতিতখি 

অনিুদোেদনি পতিণাদে সতি অবিাি কািদণ কিতড পদক্ষি তবষবদদ্ধ গয গকান বৈতক্তবদেডি োবী 
উত্থাপদনি ঘটনায়, সেপােনকািী োয়ী তহসাদব েণৈ হইদবন এবাং োয়িাি গ্রহণ কতিদবন।  

৩। সেপােনকািী এই েদেড আদিা সেেি এবাং োতয়ত্ব গ্রহণ কতিদি িােী আদছন গয, সাংতিি 

কিতড পদক্ষি তনকট োয় পূিদণি োোনি তহসাদব সাংতিি কিতড পক্ষদক গয গকান পতিোণ অথড 
তেদি বািৈ থাতকদবন, যাহা িােউক কিতড ক গকান বৈতক্তদক ক্ষতিপূিণ বা গখসািি তহসাদব 

প্রোন কতিদি হইদব। েিীি তিতত্ত/পাইতলাং/গবসদেে তনেডাণ তবষদয় গকান আইনেি 

কাযডিািা োলিু হইদল গসই আইনেি কাযডিািায় িােউক গয পতিোণ অথড বৈয় কতিদব 

িাহাও সেপােনকািী প্রোন কতিদি বািৈ থাতকদব।  

৪। সেপােনকািী কিতড ক সেপাতেি উপযিুডক্ত অঙ্গীকািনাোদক গকানরূপ ক্ষিুণ্ন না কতিয়া 
সেপােনকািী িােউকদক এই তবষদয় পূণড ক্ষয়ক্ষতি প্রোন কতিদি বািৈ থাতকদব যাহা 
িােউকদক এই সাংক্রান্ত তবষদয় গকান বৈতক্তদক প্রোন কতিদি হইদব। 

৫। ¯^Z¡vwaKvix পিুনিায় এই েদেড সেেতি প্রোন ও অঙ্গীকাি প্রোন কতিদিদছন গয, এই বড 

সকল সেয় কাযডকি থাতকদব এবাং সেপােনকািী সকল সেয় ইহাদি বতণডি শিড াতে পালন 

কতিদবন।  

ইহাদি উপতিি সাক্ষীদেি সন্মিুদখ সেপােনকািী বদডি েেড অবেি হইয়া †¯^”Qvq অেৈ 
............................../........... িাতিদখ অত্র অঙ্গীকািনাোয় ¯^v¶i কতিদলন। 

______________________ 

সেপােনকািী (Indemnifier) 

 
 
 

 _______________________ 
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  োোনিকািী/ক্ষতিপূিণকািীি 

¯^v¶i 

  নাে 

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

   ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

১। ¯^v¶xi ¯^v¶i ............................................................. 

 নাে ......................................................................... 

 ঠিকানা  ও গিান b¤^i .................................................... 

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

  

২। ¯^v¶xi ¯^v¶i ............................................................. 

 নাে ......................................................................... 

 ঠিকানা  ও গিান b¤^i .................................................... 

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

              
 

অাংশ-২ (িিে-৩০২) (তবতি ১৪ িিবৈ) 
 িিে-৩০২ (তবতধ্ ১৪ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

তনেৃাণ অনুদোেন পত্র 

Occupancy Type.................... 
 

স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ ঃ  

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

 তনেডাণ অনিুদোেন b¤^i ঃ  

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

প্রতি          
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............................. 

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

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

       

আপনাি/আপনাদেি................. িাতিদখি আদবেন তবদবেনায় তনম্নতলতখি েতে/িট এ বতণডি 

শিড ািীদন Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এি িািা ৩ অনিুযায়ী 

................................................................. ইোিি/প্রকল্প তনেডাণকদল্প অনিুেতি প্রোন কিা 

হইল।  

 

প্রস্তাতবি েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা 
ঃ  

 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন 

বাতি/কাঠাদোি তববিণ ঃ  
 

শিড াবলী :  

K. অনিুদোেনকত ি  নকশা অনিুযায়ী তনেডাণকাে  সেপােন কতিদি হইগব। যতে তনেডাণ 

অনিুদোেনপদত্রি  তনয়ে লঙ্ঘন কতিয়া গকান তনেডাণ কাে  কিা হয়, িাহা হইদল সাংতিি 

সকদলি তবরুদদ্ধ কিতড পক্ষ আইনেি বৈবিা গ্রহণ কতিদি পাতিদব।   

 

L. ইোিি তনেডাণ তবতি  অনিুযায়ী তনেডাণকাে শুরুি  পূদবড এবাং তনেডাণ কাদেি  তিন্থস্তদি 

গপৌিঁছাদনাি পি তনিডাতিি িিে এি োিৈদে সােতগ্রক তবষয়টি কিতড পক্ষদক অবতহি কতিদি 

হইদব।  
 

M. কিতড পক্ষ কিতড ক যথাতনয়দে Occupancy Certificate প্রোন না কিা পযডন্ত তনতেডি 

ইোিি/প্রকদল্পি বৈবহাি শুরু কিা যাইদব না।  

N. ইোিি তনেডাদণি েনৈ প্রেত্ত অনিুদোেন প্রস্তাতবি েতে বা িদটি গকান আইনি অতিকাি, 

েখল বা োতলকানা প্রোন কদি না।  

O. নকশায় বতণডি েতে/িদটি েখলী ¯^Z¡ লইয়া গকান তববাে থাতকদল অথবা অত্র 

অনিুেতিপদত্রি উতিতখিশিড   সেহূ িঙ্গ  কিা হইদল অথবা আদবেনকািীি প্রেত্ত 
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তববিণসেহূ অসিৈ হইদল অথবা গকান প্রদয়ােনীয়  িথৈাতে গোপন িাখা হইদল অথবা গয 

উদেদশৈ নকশাি অনিুেতি গেওয়া হইয়াদছ গসই উদেশৈ তিন্ন অনৈ  গকান উদেদশৈ বৈবহাি 

কিা হইদল Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953)  এি িািা ৯  অনিুযায়ী 
অনিুদোেন বাতিল বতলয়া েণৈ হইদব।  

P. বিড োন অনিুদোেদনি িাতিখ হইদি তিন বৎসর  পযডন্ত নকশাি অনিুদোেন বলবি 

থাতকদব। এই সেদয়ি েদিৈ তনেডাণকাযড শুরু না কিা হইদল সেয়সীো অতিক্রান্ত হওয়াি 

পূদবড  যদথাপযিুক্ত তিস েোপূবডক আদবেদনি োিৈদে নবায়ন কতিদি হইদব।  
Q. এই অনিুদোেন সিকাতি, আিা-সিকাতি ও গবসিকাতি গয গকান প্রতিষ্ঠান কিতড ক হকুে-

েখদলি গবলায় প্রতিবিক নদহ। সিকাি গয গকান সেয় সেপতত্ত হুকুে েখল কতিয়া 
লইদি পাদিন, ইহাদি প্রেতলি আইনানিুযায়ী গকান বািা থাতকদব না। 

ে. িূেিড ি িলা (গবেদেে) অথবা ইোিদিি তিতত্তি কাে আিি কতিবাি ২(েিুই) োদসি 

েদিৈ সেপন্ন কতিদি হইদব। তনেডাণকাে েলাকালীন পার্শ্ডবিী োয়োয়/ইোিদিি গকান 

ক্ষতিসািন যাহাদি না হয় এই লদক্ষৈ প্রদয়ােনীয় বৈবিা গ্রহণ কতিদি হইদব।  
S. কাঠাদো নকশা প্রণয়দন এবাং তনেডাণকাে েলাকাদল িূতেকেপ সাংক্রান্ত তবিানাবলী 

যথাযথ অনিুসিণ তনতশ্চি কতিদি হইদব।  

T. গয গকান তনেডাণকাদেি েনৈ Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) ও 

ঢাকা েহানেি ইোিি (তনেডাণ, উন্নয়ন, সাংিক্ষণ ও অপসািণ) তবতিোলা, ২০০৮ এি 

অনৈানৈ শিড াবলী প্রদযােৈ হইদব। 

  

িাতিখ : 

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

 অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি 

........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 

 

 

অনিুতলতপ : 

১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।.............................................. 

 

 

সাংযিুক্ত : অনিুদোতেি নকশা।  
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অাংশ-৩ (িিে-৩০৩) (তবতি ১৪ িিবৈ) 
িিে-৩০৩ (তবতধ্ ১৪ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 

িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 
তনেৃাণ অনুদোেন প্রিযাখ্ান 

Occupancy Type.................... 

 
স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ ঃ  ............................................ 
      তনেডাণ অনিুদোেন প্রিৈাখান b¤^i ঃ   
............... 

প্রতি  

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

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

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

আপনাি/আপনাদেি অবেতিি েনৈ োনাদনা যাইদিদছ গয, কিতড পক্ষ আপনাি/আপনাদেি  

.....................িাতিদখি আদবেন পযডাদলােনাদন্ত আদবেনকত ি ইোিি তনেডাদণি অনিুদোেন প্রোদন অপািে।  

প্রস্তাতবি েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ   

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ ঃ  
 

আপনাি/আপনাদেি  তনেডাণ অনিুদোেদনি আদবেনপত্রটি  তনম্নবতণডি কািদণ প্রিৈাখান কিা হইয়াদছ : 

১. 

২. 
৩. 

৪. 

৫. 

৬.  

এই তসদ্ধাদন্তি তবরুদদ্ধ Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এি িািা ১৫ অনিুযায়ী প্রিৈাখাদনি 

িাতিখ হইদি ৩০(তত্রশ) তেদনি েদিৈ তনিডাতিি িিদে আতপল কতিবাি সিুদযাে িতহয়াদছ।  
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িাতিখ : 

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

 অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ 

কতেটি........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 

 

অনিুতলতপ : 

১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।.............................................. 
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িিে-৩০৪, ৩০৫ ও ৩০৬ (তবতি ১৪ িিবৈ) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

 

অাংশ-১ (িিে-৩০৪) (তবতধ্ ১৪ দ্রষ্টবয) 

তনেৃাণ অনুদোেন আদবেন প্রিযাখ্াদনি গপ্রতক্ষদি আতপল আদবেন 

 

Occupancy Type.................... 

 
   

 তনেডাণ অনিুদোেনপত্র  প্রিৈাখৈান b¤^i ঃ  ..........
   িাতিখ ঃ  
..................................................... 

প্রতি          

সিাপতি 

নেি উন্নয়ন কতেটি 

েতহায়ন ও েণপিুিড  েন্ত্রণালয়। 

 
       

আতে/আেিা িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ কিতড ক তনদম্নাক্ত েতে/িদট তনেডাণ অনিুদোেন প্রিৈাখাদনি তবরুদদ্ধ আতপল 

কতিদিতছ।  

প্রস্তাতবি েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ   

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি তববিণ 

ঃ  
 

আোি/আোদেি আতপল তনম্নবতণডি কািণসেদূহি গপ্রতক্ষদি পিুন সেীক্ষাদযােৈ :  
১. 

২. 
৩. 

৪. 

৫. 

 

অনিুগ্রহ কতিয়া উতিতখি কািণসেদূহি আদলাদক আোদক/আোদেিদক তনেডাণ অনিুদোেন প্রোদনি েনৈ কিতড পক্ষ বিাবদি 

সিুপাতিশ কতিবাি অনিুদিাি োনাইদিতছ।  
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িাতিখ : ............................. আদবেনকািীি ¯^v¶i ............... 

  নাে .................................... 

  ঠিকানা ................................ 
  ......................................... 
 

সাংযিুক্ত : 
 

১।  তনেডাণ অনিুদোেনপত্র প্রিৈাখাদনি কতপ।  
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অাংশ-২ (িিে-৩০৫) (তবতধ্ ১৪ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

তনেৃাণ অনুদোেনপদত্রি আতপল আদবেন অনুদোেন  

Occupancy Type.................... 
 

স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ ঃ  
...................................... 

 তনেডাণ অনিুদোেন b¤^i ঃ   
.................. 

প্রতি          

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

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

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

আপনাি/আপনাদেি................. িাতিদখি আতপল আদবেন তবদবেনা কতিয়া তনম্নতলতখি েতে বা 
িট এ বতণডি শিড ািীদন Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এি িািা ৩ 

অনিুযায়ী ............................................ ইোিি/প্রকল্প তনেডাণকদল্প অনিুেতি প্রোন কিা হইল।  

প্রস্তাতবি  েতে/প্লট-এি অবস্থান  ও পতিোণ :  

(ক) তসটি 

কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ  
 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ 

ঃ  
 (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ ঃ  
 

শিড াবলী :  

ক.  অনিুদোেনকত ি নকশা অনিুযায়ী তনেডাণকাে সেপােন কতিদি হইদব। যতে তনেডাণ 

অনিুদোেনপদত্রি তনয়ে লঙ্ঘন কতিয়া গকান তনেডাণকাে কিা হয়, িাহা হইদল সাংতিি সকদলি 

তবরুদদ্ধ কিতড পক্ষ আইনেি বৈবিা গ্রহণ কতিদি পাতিদব।   

 

L.  ইোিি তনেডাণ তবতি অনিুযায়ী তনেডাণকাে শুরুি পূদবড এবাং তনেডাণকাদেি তিন্থস্তদি গপৌিঁছাদনাি 

পি তনিডাতিি িিে এি োিৈদে সােতগ্রক তবষয়টি কিতড পক্ষদক অবতহি কতিদি হইদব।  
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M. কিতড পক্ষ কিতড ক যথাতনয়দে Occupancy Certificate প্রোন না কিা পযডন্ত তনতেডি ইোিি বা 
প্রকদল্পি বৈবহাি শুরু কিা যাইদব না।  

 

N. ইোিি তনেডাদণি েনৈ প্রেত্ত অনিুদোেন প্রস্তাতবি েতে বা িদটি গকান আইনি অতিকাি, েখল 

বা োতলকানা প্রোন কদি না।  
 

O. নকশায় বতণডি েতে বা িদটি েখলী ¯^Z¡ লইয়া গকান তববাে থাতকদল অথবা অত্র অনিুেতি 

পদত্রি উতিতখি শিড সেহূ িঙ্গ  কিা হইদল অথবা আদবেনকািীি প্রেত্ত তববিণসেহূ অসিৈ 
হইদল অথবা গকান প্রদয়ােনীয় িথৈাতে গোপন িাখা হইদল অথবা গয উদেদশৈ নকশাি অনিুেতি 

গেওয়া হইয়াদছ গসই উদেশৈ তিন্ন অনৈ গকান উদেদশৈ বৈবহাি কিা হইদল Building 

Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এি িািা ৯ অনিুযায়ী অনিুদোেন বাতিল বতলয়া 
েণৈ হইদব।  

 

P. বিড োন অনিুদোেদনি িাতিখ হইদি তিন বৎসর  পযডন্ত নকশাি অনিুদোেন বলবি থাতকদব। 

এই সেদয়ি েদিৈ তনেডাণকাযড শুরু না কিা হইদল সেয়সীো অতিক্রান্ত হওয়াি পূদবড যদথাপযিুক্ত 

তিস েো পূবডক আদবেদনি োিৈদে নবায়ন কতিদি হইদব।  
 

Q. এই অনিুদোেন সিকাতি, আিা-সিকাতি ও গবসিকাতি গয গকান প্রতিষ্ঠান কিতড ক হকুে-েখদলি 

গবলায় প্রতিবিক নদহ। সিকাি গয গকান সেয় সেপতত্ত হুকুে েখল কতিয়া লইদি পাদিন, 

ইহাদি প্রেতলি আইনানিুযায়ী গকান বািা থাতকদব না।  

 

R. িূেিড ি িলা (গবসদেে) অথবা ইোিদিি তিতত্তি কাে আিি কিাি ২(েিুই) োদসি েদিৈ 
সেপন্ন কতিদি হইদব। তনেডাণ কাে েলাকালীন পার্শ্ডবিী োয়োয়/ইোিদিি গকান ক্ষতি সািন 

যাহাদি না হয় এই লদক্ষৈ প্রদয়ােনীয় বৈবিা গ্রহণ কতিদি হইদব।  

 

S. কাঠাদো নকশা প্রণয়দন এবাং তনেডাণকাে েলাকাদল িূতেকেপ সাংক্রান্ত তবিানাবলী যথাযথ 

অনিুসিণ তনতশ্চি কতিদি হইদব।  

 

T. গয গকান তনেডাণকাদেি েনৈ Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) ও ঢাকা 
েহানেি ইোিি (তনেডাণ, উন্নয়ন, সাংিক্ষণ ও অপসািণ) তবতিোলা, ২০০৮ এি  অনৈানৈ 
শিড াবলী প্রদযােৈ হইদব। 

 
 

িাতিখ : 

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

 অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি 

........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
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অনিুতলতপ : 

১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।.............................................. 

 

সাংযিুক্ত : অনিুদোতেি নকশা। 
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অাংশ-৩ (িিে-৩০৬) (তবতধ্ ১৪ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

তনেৃাণ অনুদোেনপদত্রি আতপল আদবেন প্রিযাখ্যান 

Occupancy Type.................... 
 

স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ ঃ  
..................................................... 

 আতপল আদবেন প্রিৈাখান b¤^i ঃ  
....................... 

প্রতি          

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

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

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

আপনাি/আপনাদেি অবেতিি েনৈ োনাদনা যাইদিদছ গয, আপনাি/আপনাদেি ................ 

িাতিদখি তনেডাণ অনিুদোেন আতপল আদবেনটি েতহীি  হয় নাই। গসই গপ্রতক্ষদি কিতড পক্ষ ইোিি 

তনেডাদণি অনিুদোেন প্রোদন অপািে।  
 

প্রস্তাতবি  েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ   

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা 
ঃ  

 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ ঃ  
 

আপনাি/আপনাদেি তনেডাণ অনিুদোেদনি আদবেনপত্রটি  তনম্নবতণডি কািদণ প্রিৈাখান কিা হইয়াদছ 

: 

১. 

২. 
৩. 

৪. 

৫. 
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৬.  
 

 

িাতিখ : 

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

 অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি 

........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 

 

অনিুতলতপ : 

১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।.............................................. 
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িিে-৩০৭ ও ৩০৮ (তবতধ্ ১৫ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

অাংশ-১ (িিে-৩০৭) (তবতধ্ ১৫ দ্রষ্টবয) 

তনেৃাণ কাে শুরু অবতহিকিণ ও কাতিেিী  বযতক্তবদেৃি প্রিযয়ন বা সম্মতি  
 

Occupancy Type.................... 
 

       তনেডাণ অনিুদোেন b¤^i ঃ  
............. 

       িাতিখ ঃ  
............................... 

প্রতি          

অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি ........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
 

আতে / আেিা এই েদেড োনাইদিতছ গয, তনম্নবতণডি েতে/িদট ইোিি তনেডাণ / পিুন  তনেডাণ / 

অপসািণ বা উপকিণ পতিবিড দনি েনৈ স্মািক নাং........................................   িাতিখ 

................................. এি োিৈদে প্রাপ্ত অনিুদোেন অনিুযায়ী আোেী ......................... 

িাতিদখ কাে আিি কিা হইদব। 
 

েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ ঃঃ   

(ক) তসটি 

কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ  
 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ 

ঃ  
 (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ ঃ  
 

িাতিখ ঃ  ...................................... আদবেনকািীি ¯^v¶i 

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

নাে ঃ  
.........................................
... 
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ঠিকানা ও গিান b¤^i ঃ  
........................ 

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

উপদি বতণডি ইোিি /প্রকদল্পি তনেডাণকাদেি সতহি আতে আোি সাংতিিিা প্রিৈয়ন কতিদিতছ। 

স্থপতি 

¯^v¶i 
............................................................
...... 

নাে   

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

...... 

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

...... 

িাতিখ 

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

পিু / কাঠাদো প্রদকৌশলী 
¯^v¶i 
........................................................
...... 

নাে   

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

...... 

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

...... 

িাতিখ 

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

 াতন্ত্রক প্রদকৌশলী 
¯^v¶i 
......................................................... 

নাে   

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

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

....... 

িাতিখ 

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

িতড়ৎ  প্রদকৌশলী 
¯^v¶i 
........................................................... 

নাে   

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

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

....... 

িাতিখ 

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

 

cvw¤^s/ গসতনটাতি প্রদকৌশলী 
¯^v¶i 
......................................................... 

িায়াি িাইটিাং / তসিটি তবদশষজ্ঞ 

¯^v¶i 
.......................................................... 
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নাে   

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

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

....... 

িাতিখ 

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

নাে   

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

তনবনিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

....... 

িাতিখ 

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

তিদপ্লাো প্রদকৌশলী 
¯^v¶i 
......................................................... 

নাে   

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

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

....... 

িাতিখ 

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

তিদপ্লাো স্থপতি 

¯^v¶i 
........................................................... 

নাে   

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

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

....... 

িাতিখ 

........................................................... 
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অাংশ-২ (িিে-৩০৮) (তবতধ্ ১৫ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

 

কাতিেিী েনবল পতিবিৃদনি আদবেন 
 

Occupancy Type.................... 

 

 তনেডাণ অনিুদোেন b¤^i ঃ  ....................
  

 িাতিখ ঃ  ...................................... 
প্রতি          

অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি ........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
  

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ কিতড ক প্রেত্ত ........................... িাতিদখি তনেডাণ অনিুদোেনপত্র 

গোিাদবক তনদম্নাক্ত েতেদি ইোিি তনেডাদণি কাে েতলদিদছ। 

 

েতে/প্লট এি অবস্থান ও পতিোণ  

(ক) তসটি 

কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ  
 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ 

ঃ  
 (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ ঃ  
 

তনদম্ন উতিতখি কাতিেিী বৈতক্ত (যাহাি সিতি তনদম্ন প্রেত্ত) ইদিাপূদবড তনদয়াতেি বৈতক্তদক 

প্রতিিাপন কতিয়া বতণডি োতয়ত্ব  পালন কতিদবন। 
 

আদবেনকািীি  ¯^v¶i ................................ 

নাে........................................................ 

ঠিকানা ও গিান b¤^i ..................................  

িাতিখ ................................................... 
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আতে/ আেিা এই েদেড উপদিাক্ত প্রকদল্প/ইোিি তনেডাদণ আোি/আোদেি অাংশগ্রহদণি সিতি 

জ্ঞাপন কতিদিতছ : 

নবােি কাতিেিী বৈতক্ত পূবডিন কাতিেিী বৈতক্ত 

¯^v¶i  ..................................................  

নাে  ..................................................... 

গপশা .................................................... 
তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) .................... 

ঠিকানা ও গিান b¤^i ................................. 

িাতিখ................................................... 

¯^v¶i  
................................................ 

নাে  

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

গপশা 
................................................... 

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

িাতিখ............................................

....... 

তব.ি. প্রদিৈক কাতিেিী েনবদলি পতিবিড দনি গক্ষদত্র ইহা প্রদযােৈ হইদব। 

িিে-৩০৯, ৩১০, ৩১১ ও ৩১২ (তবতধ্ ১৫ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

অাংশ-১ (িিে-৩০৯) (তবতধ্ ১৫ দ্রষ্টবয) 

 

তপ্লন্থ স্তি প ৃন্ত কা ৃ সেপন্ন অবতহিকিণ 

 
Occupancy Type.................... 

 

তনেডাণ অনিুদোেন নেি ঃ  
.....................  

িাতিখ ঃ  
........................................ 

প্রতি          

অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি ........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
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আতে/আেিা এই েদেড োনাইদিতছ গয, তনম্নবতণডি ইোিদিি তিন্থ গলদিল পযডন্ত তনেডাণ কাে 

অনিুদোতেি নকশা গোিাদবক সম্পন্ন কতিয়াতছ।  

েতে/প্লট-এি অবস্থান  ও পতিোণ   

 

 
 

(ক) তসটি 

কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ  
 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ 

ঃ  
 (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ ঃ  

এই প্রসদঙ্গ সাংতিি কাতিেিী বৈতক্ত/বৈতক্তবেড কিতড ক প্রেত্ত সনেপত্র এিদ্সদঙ্গ সাংযিুক্ত কিা হইল। 

 

আদবেনকািীি ¯^v¶i  . ..................................................... 

নাে ................................ ............................................ 

ঠিকানা ও গিান b¤^i ........................................................ 

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

িাতিখ ......................................................................... 

 
 

সাংযিুক্ত : বণডনােদি। 
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অাংশ-২ (িিে-৩১০) (তবতধ্ ১৫ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

 

তপ্লন্থ স্তি প ৃন্ত কাে সম্পদকৃ কাতিেিী  বযতক্তবদেৃি প্রতিদবেন 

 
Occupancy Type.................... 

 

      তনেডাণ অনিুদোেন নেি ঃ  .................... 
      িাতিখ ঃ  ....................................... 
প্রতি          

অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি ........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 

    
 

েনাব, 

 

আতে/আেিা  এই েদেড প্রিৈয়ন কতিদিতছ গয, তনদম্ন উতিতখি েতেদি কিতড পক্ষ কিতড ক প্রেত্ত  তনেডাণ অনিুদোেন 

b¤^i ............... িাতিখ ........................................ অনিুযায়ী উক্ত ইোিি/প্রকদল্পি তিন্থ স্তি পযডন্ত 

কাে আোি/আোদেি িত্ত্বাবিাদন সেপন্ন হইয়াদছ।   

েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ  

 

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসকটি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ ঃ  
 
 

স্বাক্ষি (িপতি/ প্রদকৌশলী) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
নাে . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

গপশা . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. .  
তনবিন নাং  (গপশােীবী সাংেঠন).. . . . .. . . . . . . . . 

ঠিকানা ও গিান b¤^i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

িাতিখ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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সাংযিুক্ত : তবস্তাতিি প্রতিদবেন।  
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অাংশ-৩ (িিে-৩১১) (তবতধ্ ১৫ দ্রষ্টবয) 
িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখা 
িােউক িবন, ঢাকা-১০০০। 

তিন্থ স্তি পিবিী কাদেি সিতিপত্র  

 
Occupancy Type.................... 

 
 

স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ ঃ  
.............................................. 

 তনেডাণ অনিুদোেন নেি ঃ ............................ 
প্রতি   

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

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

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

েনাব/গবেে 

আপনাি / আপনাাদেি  .......................িাতিদখি আদবেদন তিন্থ স্তি পযডন্ত কাে সেপদন্নি তবষদয় অবতহি 

কিদণি গপ্রতক্ষদি োনাদনা যাইদিদছ গয, উতিতখি েতেদি তনেডাণািীন ইোিদিি তিন্থ স্তি পিবিী 
তনেডাণকাে অগ্রসদিি েনৈ এিদ্দ্বািা সিতি গেওয়া হইল।  

 

েতে/প্লট এি অবস্থান ও পতিোণ  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ ঃ  
 
 
 
 
 

িাতিখ : 

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

 অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি 

........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
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অনিুতলতপ : 

১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।.............................................. 
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অাংশ-৪ (িিে-৩১২) (তবতধ্ ১৫ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

তপ্লন্থ স্তি পিবিী কাদেি অসম্মতিপত্র  
 

Occupancy Type.................... 

 
 

স্মািক নাং-িােউক/ িাতিখ ঃ   ...................................... 
তনেডাণ অনিুদোেন নেি ঃ ..................... 

প্রতি   

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

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

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

েনাব/গবেে 

আপনাি / আপনাাদেি  .......................িাতিদখি আদবেদন তিন্থ স্তি পযডন্ত কাে সেপন্ন তবষদয় অবতহি কিদণি 

গপ্রতক্ষদি োনাদনা যাইদিদছ গয, উতিতখি েতেদি তনেডাণািীন ইোিি অনিুদোতেি নকশা গোিাদবক সম্পন্ন না হওয়ায় 

তিন্থ স্তি পিবিী তনেডাণকাে অগ্রসদিি েনৈ  সিতি গেওয়া গেল না।  
 

েতে/প্লট এি অবস্থান ও পতিোণ  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি তববিণ ঃ  
 

আপনাি/আপনাদেি তিন্থ স্তি পিবিী তনেডাণকাে অগ্রসদিি েনৈ  সিতিপদত্রি আদবেনপত্রটি  তনম্নবতণডি কািদণ 

প্রিৈাখান কিা হইয়াদছ : 

১. 

২. 
৩. 

৪. 

৫. 

৬.  

অনিুদোতেি নকশা গোিাদবক তিন্থ স্তি পযডন্ত কােটি সম্পন্ন কতিয়া পিবিী তনেডাণকাে অগ্রসদিি সিতিপদত্রি েনৈ 
আপনাদক/ আপনাদেিদক কিতড পদক্ষি তনকট পনূিায় আদবেন কতিদি হইদব।    

 
 

িাতিখ : 

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

 অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি 

........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
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অনিুতলতপ : 

১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।.............................................. 
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িিে-৩১৩ (তবতধ্ ১৬ দ্রষ্টবয)  

িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

আাংতশক কাে িোিকীি প্রিযয়নপত্র 

 
Occupancy Type.................... 

 

তনেডাণ অনিুদোেন b¤^i ঃ  ....................  
িাতিখ ঃ  ...................................... 

প্রতি          

অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি ........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
 

 

েনাব 

আতে এই েদেড প্রিৈয়ন কতিদিতছ গয, ...................... িাতিদখি তনেডাণ অনিুদোেনপত্র নেি.................... 

অনিুযায়ী তনদম্নাক্ত েতেদি ইোিি তনেডাণ কাে আাংতশক িোিকী কতিয়াতছ। আোি িোিকীি গেয়াে তছল 

........................হইদি ...................িাতিখ পযডন্ত । উক্ত সেয়কাদল তনতেডি ইোিি/প্রকদল্পি 

তনেডাণকাদেি প্রতিদবেন এিদ্সদঙ্গ সাংযিুক্ত কিা হইল। 

 

প্রস্তাতবি  েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ ঃ  
 
 
 

স্বাক্ষি (িপতি/প্রদকৌশলী) ..............................................   

নাে ........................................................................ 

গপশা ...................................................................... 
তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন)  ..................................... 
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ঠিকানা ও গিান b¤^i ................................................... 

িাতিখ        

 

সাংযিুক্ত : আাংতশক কাে িোিকীি তবস্তাতিি প্রতিদবেন। 
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িিে- ৪০১, ৪০২, ৪০৩ ও ৪০৪  (তবতধ্ ১৯ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

অাংশ-১ (িিে-৪০১) (তবতধ্ ১৯ দ্রষ্টবয) 
 

সোতপ্ত অবতহিকিণপত্র (Completion Report) ও বসবাস বা বযবহাি সনেপত্র 

(অকুদপিী সাটৃিতিদকট) এি েনয আদবেন 
 

(সম্পূণড সোপ্ত/আাংতশক সোপ্ত) 
 

Occupancy Type.................... 

তনেডাণ অনিুদোেন নেি ঃ  
........................ 

িাতিখ ঃ  
........................................... 

প্রতি          

অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি ........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 

       

আতে / আেিা আপনাি েপ্তিদক এই েদেড অবতহি কতিদিতছ গয ......................... িাতিদখ 

িােউক কিতড ক অনিুদোতেি ইোিি তনেডাণ অনিুদোেনপত্র গোিাদবক ইোিি/প্রকল্পটিি তনেডাণকাে 

সোপ্ত হইয়াদছ। এই বৈাপাদি সাংতিি কাতিেিী/গপশােীবী বৈতক্তবদেডি প্রতিদবেন, িািঁহাদেি 

¯^v¶wiZ েলূ নকশাি অনিুতলতপ, প্রতিদবেন, সোপ্ত িবদনি নকশাি ৪(োি) িেড  সাংযিুক্ত কিা 
হইল। 

আতে / আেিা, আপনাি প্রতিষ্ঠান কিতড ক ইোিি/প্রকল্পটি পতিেশডন ও িৎৎৎৎৎৎৎৎ 

অকুদপন্সী সাটিড তিদকট এি েনৈ আদবেন কতিদিতছ । 
 

েতে/প্লট এি অবস্থান ও পতিোণ  

(ক) তসটি 

কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ  
 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
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(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ 

ঃ  
 (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ ঃ  

আতে / আেিা প্রিৈয়ন কতিদিতছ গয, তনদম্ন প্রেত্ত িথৈাবলী ইোিি তনেডাণ তবতিোলাি তবতবি 

শিড াবলী পূিণ কদি।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

বৈবহাি গযােৈিাি  েনৈ তনতেডি ইোিদিি গলাি/অাংদশি তববিণ (c~Y© সোপ্ত /  আাংতশক 

সোপ্ত) 

(প্রদয়ােন গোিাদবক ছকটি সেপ্রসািণ কিা যাইদব) : 

িলা / বৈবহাদিি িিন আাংতশক 

সোপ্ত 

(বেডতেটাি) 

পূণড সোপ্ত 

(বেডতেটাি) 

গেদেি গোট গক্ষত্রিল 

(বেডতেটাি) 

গবেদেে 

১ 

বৈবহাি ১:    

বৈবহাি ২:   

বৈবহাি ৩:   

বৈবহাি ৪:   

গবেদেে 

২ 

বৈবহাি ১:    

বৈবহাি ২:   

বৈবহাি ৩:   

বৈবহাি ৪:   

গবেদেে 

৩ 

বৈবহাি ১:    

বৈবহাি ২:   

বৈবহাি ৩:   
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বৈবহাি ৪:   

একিলা বৈবহাি ১:    

বৈবহাি ২:   

বৈবহাি ৩:   

বৈবহাি ৪:   

গোিলা বৈবহাি ১:    

বৈবহাি ২:   

বৈবহাি ৩:   

বৈবহাি ৪:   

 

 

 

 

 

 

তিনিলা বৈবহাি ১:    

বৈবহাি ২:   

বৈবহাি ৩:   

বৈবহাি ৪:   

োিিলা বৈবহাি ১:    

বৈবহাি ২:   

বৈবহাি ৩:   

বৈবহাি ৪:   

পািঁেিলা বৈবহাি ১:    

বৈবহাি ২:   
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বৈবহাি ৩:   

বৈবহাি ৪:   

ছয়িলা বৈবহাি ১:    

বৈবহাি ২:   

বৈবহাি ৩:   

বৈবহাি ৪:   

অনৈানৈ 

িলা 

বৈবহাি ১:    

বৈবহাি ২:   

বৈবহাি ৩:   

বৈবহাি ৪:   

িবদনি গেদেি গোট গক্ষত্রিল 

      

আদবেনকািীি ¯^v¶i  . ..................................................... 

নাে ............................................................................. 

ঠিকানা ও গিান b¤^i ........................................................ 

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

িাতিখ ......................................................................... 

অাংশ-২ (িিে-৪০২) (তবতধ্ ১৯ দ্রষ্টবয) 

িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

 

কাতিেিী বযতক্ত কিতৃ ক প্রিযয়নপত্র  

 
Occupancy Type.................... 

 

তনেডাণ অনিুদোেন b¤^i ঃ  
.................... 
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িাতিখ ঃ  ....................................... 
প্রতি          

অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি ........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 

 

আতে /আেিা (িপতি/ প্রদকৌশলী)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .  

তনবিন নাং  . . . . . . . . . . . . . .  এই েদেড প্রিৈয়ন কতিদিতছ গয, তনদম্ন বতণডি েতেি উপি 

আোি/ আোদেি িোিকীদি তনেডাণকাে সম্পন্ন হইয়াদছ।  
 

েতে/প্লট-এি অবস্থান ও পতিোণ   

(ক) তসটি 

কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ  
 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নম্বি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ 

ঃ  
 (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি 

তববিণ ঃ  
 

আতে/আেিা...................... িাতিখ হইদি উপদিাক্ত ইোিি/প্রকদল্পি িোিকীি োতয়দত্ব 

তনদয়াতেি তছলাে। আতে/আেিা প্রিৈয়ন কতিদিতছ গয, ....................... িাতিদখি তনেডাণ 

অনিুদোেনপত্র b¤^i ....................... গোিাদবক উপদিি ছদক সতন্নদবতশি িথৈ অনিুযায়ী ইোিি 

/ প্রকল্পটিি তনেডাণ অনিুদোতেি নকশা ও Specification  অনিুযায়ী সোপ্ত হইয়াদছ। 
 
 

স্বাক্ষি (স্থপতি) 

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

নাে 

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

....... 

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন)  

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

...... 

স্বাক্ষি (প্রদকৌশলী) 
......................................... 

নাে 

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

. 

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন)  

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

...... 
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িাতিখ 

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

....   

িাতিখ  

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

... 

সাংযিুক্ত : তবস্তাতিি প্রতিদবেন।  

তনেৃাণ কাদে তনদয়াতেি অনযানয কাতিেিী বযতক্তবদেৃি িাতলকা ঃঃ 
স্থপতি 

 তনেডাণ িোিকী 
¯^v¶i 
.......................................................... 

নাে   

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

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

...... 

িাতিখ 

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

পিু / কাঠাদো প্রদকৌশলী 
 তনেডাণ িোিকী 
¯^v¶i 
......................................................... 

নাে   

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

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

....... 

িাতিখ 

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

 াতন্ত্রক প্রদকৌশলী 
 তনেডাণ িোিকী 
¯^v¶i 
.......................................................... 

নাে   

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

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

...... 

িাতিখ 

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

..... 

িতড়ৎ  প্রদকৌশলী 
 তনেডাণ িোিকী 
¯^v¶i 
......................................................... 

নাে   

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

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

....... 

িাতিখ 

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

..... 
 

 

cvw¤^s/ গসতনটাতি প্রদকৌশলী 
 তনেডাণ িোিকী 
¯^v¶i 

িায়াি িাইটিাং / তসিটি তবদশষজ্ঞ 

 তনেডাণ িোিকী 
¯^v¶i 
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......................................................... 

নাে   

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

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

...... 

িাতিখ 

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

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

নাে   

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

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

....... 

িাতিখ 

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

তিদপ্লাো প্রদকৌশলী 
 তনেডাণ িোিকী 
¯^v¶i 
......................................................... 

নাে   

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

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

..... 

িাতিখ 

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

তিদপ্লাো স্থপতি 

 তনেডাণ িোিকী 
¯^v¶i 
......................................................... 

নাে   

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

তনবিন নাং (গপশােীবী সাংেঠন) 

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

ঠিকানা ও গিান b¤^i 

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

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

....... 

িাতিখ 

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

সাংযিুক্ত : িোিকীি প্রিৈয়নপত্র। 
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অাংশ-৩ (িিে-৪০৩) (তবতধ্ ১৯ দ্রষ্টবয) 

িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

বসবাস বা বযবহাি সনেপত্র (অকুদপিী সাটৃিতিদকট)  

Occupancy Type.................... 
 

স্মািক নাং-িােউক/     িাতিখ ঃ  
..............................................    

      তনেডাণ অনিুদোেন নেি ঃ  
............................ 

      বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র b¤^i ঃ  
...................... 

প্রতি, 

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

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

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

আপনাি ......................................... িাতিদখি তনেডাণ সোতপ্ত অবতহিকিণ পদত্রি গপ্রতক্ষদি এিদ্বািা প্রিৈয়ন কিা 
যাইদিদছ গয, উতিতখি েতেদি অবতিি ইোিিটি পতিেশডন  কিা হইয়াদছ। তবতিোলা, অনিুদোতেি  নকশা এবাং গকার্ 

এি বণডনা অনিুযায়ী ইোিিটিি কাঠাদোেি তনিাপত্তা এবাং তিিদিি ও বাতহদিি ¯^v¯’¨Ki অবিাি শিড সেহূ পূিণ 

হওয়ায় ইহাি আাংতশক/পূণড বৈবহাদিি েনৈ উপযিুক্ত গঘাষণা কিা হইল। 

বৈবহািদযােৈ তনতেডি ইোিদিি গলাি/অাংদশি তববিণ ঃ  

জ্বিিাি গেয়াে ..................................... তেবস .................. োস ..........................সন 
 

এই সনেপত্রটি তনতেডি ইোিদিি নীেিলায় সিুতবিােনক িাদন প্রেতশডি থাতকদি হইদব, যাহাদি ইহা কিতড পদক্ষি কেডকিড া-
কেডোিী এবাং েনসািািদণি সহদে েতঃত তিদোেি হয়। 

প্রস্তাতবি েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি তববিণ ঃ  
 
 
 
 

িাতিখ : 

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

 অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি 

........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
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অনিুতলতপ : 

১।.............................................. 

২।.............................................. 

৩।.............................................. 
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অাংশ-৪ (িিে-৪০৪) (তবতি ১৯ িিবৈ) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

 

বসবাস বা বযবহাি সনেপত্র (অকুদপিী সাটৃিতিদকট) আদবেন প্রিযাখ্ান পত্র 

 
Occupancy Type.............................  

 

স্মািক নাং-িােউক/     িাতিখ ঃ  
.............................................. 

      তনেডাণ অনিুদোেন b¤^i ঃ  
...........................    

      বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র প্রিৈাখৈান নেি 

ঃ .......... 
প্রতি, 

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

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

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

আপনাি / আপনাদেি  .................................................. িাতিদখি ......................... নাং তনেডাণ সোতপ্ত 

অবতহিকিণ পত্র প্রসদঙ্গ োনাদনা যাইদিদছ গয, উক্ত ইোিি/প্রকল্পটিি তনেডাণ, কাঠাদোেি তনিাপত্তা, ¯^v¯’¨MZ 

তবষয়াতে  সতন্নদবশদনি অবিা তবোদিি উদেদশৈ পতিেশডন  কিা হইয়াদছ। সাতবডকিাদব পযডাদলােনায় আপনাদক / 

আপনাতেেদক  োনাদনা যাইদিদছ গয, তনম্নবতণডি কািদণ বিড োদন আপনাি / আপনাদেিদক  উক্ত ইোিি/প্রকদল্পি 

বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র প্রোন কিা সিব নদহ। 

কািণসেহূ : 
১. 

২. 
৩. 

৪. 

৫. 

 

প্রস্তাতবি েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ   

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি তববিণ ঃ  
         
 
 
  অথিাইের্ অতিসাি 

ও 
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িাতিখ : 

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

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি 

........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
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িিে- ৪০৫ (তবতধ্ ১৯ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

বসবাস বা বযবহাি সনেপত্র (অকুদপিী সাটৃিতিদকট) প্রিযাখ্াদনি তবরুদদ্ধ 

পনুঃআদবেন 

Occupancy Type.................... 

তনেডাণ অনিুদোেনপত্র b¤^i ঃ  
.............................. 

বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র প্রিৈাখৈান নেি 

ঃ  ........ 
      িাতিখ 

ঃ ...................................................... 
প্রতি          

অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি ........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 

     

েনাব, 

আতে / আেিা  ...................................... িাতিদখি .................................................. নাং তনেডাণ অনিুদোেন 

পত্র গোিাদবক উক্ত ইোিি/প্রকদল্পি ............................ িাতিদখ তনেডাণ সোতপ্ত অবতহিকিণ পত্র নাং এি গপ্রতক্ষদি 

বসবাস বা বৈবহাি সনেপদত্রি েনৈ পিুন  আদবেন কতিদিতছ। ইোিি/প্রকল্পটি তবতিোলা অনিুযায়ী কাঠাদোেি 

তনিাপত্তা, িবদন ¯^v¯’¨MZ তবষয়াতে সতন্নদবশদনি শিড  পূিণ কতিয়া তনতেডি হইয়াদছ। 

তনম্নতলতখি তবষয়াতে  গোেদি আতনয়া আোি/আোদেি ইোিি/প্রকদল্পি বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র প্রোন 

পিুন তবদবেনা কতিদল বাতিি হইব। 

১. 

২. 
৩. 

৪. 

৫. 

 

প্রস্তাতবি  েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ   

 

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি তববিণ ঃ  
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আদবেনকািীি ¯^v¶i  . ..................................................... 

নাে ............................................................................. 

ঠিকানা ও গিান b¤^i ........................................................ 

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

িাতিখ ......................................................................... 

 
 
 
 

সাংযিুক্ত : বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র প্রিৈাখানপত্র 
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িিে -৪০৬ (তবতধ্ ২৩ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

বসবাস বা বযবহাি সনেপত্র (অকুদপিী সাটৃিতিদকট) নবায়দনি আদবেনপত্র  

Occupancy Type.................... 

 
তনেডাণ অনিুদোেনপত্র b¤^i ঃ  
.............................. 

বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র নেি ঃ  
...................... 

      িাতিখ ঃ  
..................................................... 

প্রতি          

অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি ........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
 

 

েনাব, 

আতে / আেিা তনদম্নাক্ত েতেদি তনতেডি/অবতিি ইোিি/প্রকদল্পি ................................... িাতিদখ প্রেত্ত বসবাস বা 
বৈবহাি সনেপত্র b¤^i ........................................... নবায়দনি েনৈ আদবেন কতিদিতছ। 

 

েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি তববিণ ঃ  

 

 

আদবেনকািীি ¯^v¶i ..................................................... 

নাে .......................................................................... 

ঠিকানা ও গিান b¤^i ..................................................... 

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

িাতিখ ...................................................................... 

 

 

সাংযিুক্ত : েলূ বসবাস বা বৈবহাি সনেপদত্রি অনিুতলতপ। 
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িিে-৪০৭ ও ৪০৮ (তবতধ্ ২৩ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

অাংশ-১ (িিে-৪০৭) (তবতধ্ ২৩ দ্রষ্টবয) 
 

বসবাস বা বযবহাি সনেপত্র (অকুদপিী সাটৃিতিদকট) নবায়ন  

Occupancy Type.................... 

 

স্মািক নাং-িােউক/     িাতিখ ঃ  
..............................................    

তনেডাণ অনিুদোেন b¤^i 

ঃ ............................ 
বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র নেি ঃ  
...................... 

 
প্রতি 

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

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

আপনাি/আপনাদেি আদবেদনি গপ্রতক্ষদি বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র 

b¤^i......................ZvwiL.......................Gi োিৈদে প্রেত্ত তনদম্নাক্ত েতেদি তনতেডি/অবতিি ইোিি/প্রকদল্পি 

বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র আোেী ................ তেন ..............োস ............. বৎসর  পযডন্ত নবায়ন কিা হইল।  

 

েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা 
ঃ  

 (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  

(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি তববিণ ঃ  

 

 

 

িাতিখ : 

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

 অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি 

........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 
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অনিুতলতপ :  

 

১। ............................... 

২। ............................... 

৩। ............................... 

 
 

 

 

অাংশ-২ (িিে-৪০৮) (তবতধ্ ২৩ দ্রষ্টবয) 
িােধ্ানী উন্নয়ন কিতৃ পক্ষ 

উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ শাখ্া 
িােউক ভবন, ঢাকা-১০০০। 

বসবাস বা বযবহাি সনেপত্র (অকুদপিী সাটৃিতিদকট) নবায়দনি আদবেন প্রিযাখ্ান   

Occupancy Type.................... 

 

স্মািক নাং-িােউক/    িাতিখ ঃ  .............................................. 
   

তনেডাণ অনিুদোেন b¤^i ঃ  ........................... 
বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র নবায়ন প্রিৈাখৈান নেি ঃ  

.............. 
প্রতি 

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

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

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

আপনাি/আপনাদেি আদবেদনি গপ্রতক্ষদি বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র b¤^i ......................িাতিখ 

.......................এি োিৈদে প্রেত্ত তনদম্নাক্ত েতেদি তনতেডি/অবতিি ইোিি/প্রকদল্পি বসবাস বা বৈবহাি সনেপত্র 

সনাক্তকত ি তনম্নবতণডি তনয়দেি বৈতিক্রে বা অননিুদোতেি বৈবহাি এি কািদণ নবায়ন প্রোন কিা সিব নদহ। 

কািণসেহূ : 
১. 

২. 
৩. 

৪. 

৫. 

 
 

েতে/প্লট এি অবস্থান  ও পতিোণ  

(ক) তসটি কদপডাদিশন/গপৌিসিা/গ্রাে/েহিা ঃ   (খ)  তস.এস / আি.এস োে নেি ঃ  
(ে) গেৌো ও থানাি  নাে  ঃ   (ঘ)  ব্লক নাং ঃ  
(ি) তসট নাং ঃ   (ে)  ওয়ার্ড  নাং ঃ  
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(ছ) গসক্টি নাং ঃ   (ে)  িাস্তাি নাে ঃ  
(ে) বাহুি োপ সহ েতে/িদটি পতিোণ ঃ   (ঞ) েতে/িট এ তবেৈোন বাতি/কাঠাদোি তববিণ ঃ  

এই তনয়দেি বৈতিক্রে বা অননিুদোতেি বৈবহাি এি কািদণ কিতড পক্ষ আপনাি/আপনাদেি তবরুদদ্ধ আইনানিুে বৈবিা গ্রহণ 

কতিদব। 

 

িাতিখ : 

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

 অথিাইের্ অতিসাি 

ও 

সেসৈ-সতেব, ইোিি তনেডাণ কতেটি 

........ 

িােিানী উন্নয়ন কিতড পক্ষ, ঢাকা। 

 
 

অনিুতলতপ :  
 

১। ............................... 

২। ............................... 

৩। ................................     

িাষ্ট্রপতিি আদেশক্রদে 

         এ এস এে িতশেলু হাই 

       সতেব 

এ, গক, এে িতিকুল ইসলাে, (উপ-সতচব), উপ-তনয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ সিকাতি 

েুদ্রণালয়, ঢাকা কিতৃ ক েুতদ্রি 

গো: ঃঃ আখ্িাি গহাদসন, (উপ-সতচব), উপ-তনয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ িিে ও প্রকাশনা 
অতিস, 

গিেোঁও, ঢাকা কিতৃ ক প্রকাতশি 


