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নতুন অ্যাকাউন্ট খ ালার পদ্ধতত 
❖ নতক ন অযাকাউন্ট খ াোি জনয প্রথক্ষম https://tcc.dtca.gov.bd/ এই ওক্ষেে এক্ষেক্ষস যান ।  
❖ অতঃপি নতক ন অযাকাউন্ট  কেকন োটক্ষন রিক করুন ।

 
 

❖ োাংোে আল্পবদনকারীর সমূ্পর্ৃ নাম এোং ইাংক্ষিরজক্ষত আক্ষেদনকািীি খমাোইে নাম্বাি রে কন এোং 
যার্াই করুন োটক্ষন রিক করুন ।  

 
❖ অতঃপি আপনাি প্রদত্ত খমাোইে নাম্বাক্ষি এসএমএস এি মাধ্যক্ষম একরট খকাড যাক্ষে ।  

https://tcc.dtca.gov.bd/
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❖ উক্ত খকাডরট এোং েযেহািকািীি ইক্ষমইে এক্ষেস ও পাসওোডু রদক্ষে সাইন আপ করুন ।

 

 
❖ সিেভাক্ষে সাইন আপ সম্পন্ন হক্ষে রনক্ষর্ি ছরেি মত একরট ডযাশক্ষোড ুপাক্ষেন । এ ান খথক্ষক 

খপ্রািাইক্ষে রিক করুন।  
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❖ আপনাি ছরে আপক্ষোড করুন । 

 
 

❖ েযরক্তগত একাউন্ট হক্ষে রটক তিহ্ন রদন । 
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❖ খযাগাক্ষযাক্ষগি তথযারদ পূিণ করুন। 

❖  খকাম্পারনি তথযারদ পূিণ কক্ষি খসভ করুন। েযরক্তগত অযাকাউন্ট হক্ষে খকাম্পারনি তথয প্রদান 
কিাি প্রক্ষোজন খনই। 
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❖ োাংোে খপশাজীেীি তথয প্রদান করুন ।   

❖ খপশাজীেীি ছরে ও নমকনা স্বােি আপক্ষোড কক্ষি খসভ করুন । 

❖ খপশাজীেীি খপ্রািাইে খসভ হক্ষে এরূপ কনিাক্ষমুশন খমক্ষসজ আসক্ষে ।
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আোসন প্রকক্ষেি ছাড়পক্ষেি জনয আক্ষেদক্ষনি পদ্ধরত 
❖ আোসন প্রকক্ষেি আক্ষেদক্ষনি জনয ডযাশক্ষোড ুখথক্ষক আোসন প্রকক্ষেি আক্ষেদক্ষন রিক করুন । 

❖ প্রক্ষোজনীে তথয রদক্ষে িম ুরিোপ করুন ।  

প্রাথতমক র্থয 
• আল্পবদনকারী বযতির নাম – খপ্রািাইক্ষে প্রদান কিা নাম স্বোংরিে ভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• জার্ীয় পতরিয়পে নং - খপ্রািাইল্পল প্রদান করা জার্ীয় পতরিয়পে নং স্বয়ংতক্রয় ভাল্পব িল্পল আসল্পব। 

• আল্পবদনকারী প্রতর্ষ্ঠাল্পনর নাম - খপ্রািাইল্পল প্রদান করা খকাম্পারনি নাম স্বয়ংতক্রয় ভাল্পব িল্পল আসল্পব। 

• খিান – খপ্রািাইক্ষেি খযাগাক্ষযাক্ষগি তথযারদক্ষত প্রদত্ত খমাোইে নাং স্বয়ংতক্রয় ভাল্পব িল্পল আসল্পব। 
এই নাম্বাক্ষি আপনাি আক্ষেদক্ষনি সেুক্ষশষ অেস্থা এসএমএস এি মাধ্যক্ষম জানাক্ষনা হক্ষে। 

• ইল্পমইল - খপ্রািাইক্ষেি খযাগাক্ষযাক্ষগি তথযারদক্ষত প্রদত্ত ইল্পমইল স্বয়ংতক্রয় ভাল্পব িল্পল আসল্পব। 
এই ইল্পমইল এক্ষেক্ষস আপনাি আক্ষেদক্ষনি সেুক্ষশষ অেস্থাি আপক্ষডট প্রক্ষোজনীে িাইে সক্ষমত 
ইল্পমইল এি মাধ্যক্ষম জানাক্ষনা হক্ষে। 

• তবকে খিান – খপ্রািাইক্ষে প্রদত্ত খিান নাম্বাি েযতীত আক্ষিকরট খিান নাম্বাি রদন। এই নাম্বাক্ষি 
আপনাি আক্ষেদক্ষনি সেুক্ষশষ অেস্থা এসএমএস এি মাধ্যক্ষম জানাক্ষনা হক্ষে। 

• তবকে ইল্পমইল - খপ্রািাইক্ষে প্রদত্ত খিান নাম্বাি েযতীত আক্ষিকরট ইল্পমইল রদন। এই ইল্পমইল 
এক্ষেক্ষস আপনাি আক্ষেদক্ষনি সেুক্ষশষ অেস্থাি আপক্ষডট প্রক্ষোজনীে িাইে সক্ষমত ইল্পমইল এি 
মাধ্যক্ষম জানাক্ষনা হক্ষে। 

• প্রকল্পের নাম – খয প্রকক্ষেি জনয আক্ষেদন কিক্ষছন তাি নাম রদন। 
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• খযাগাল্পযাল্পগর তিকানা - খপ্রািাইক্ষেি খযাগাক্ষযাক্ষগি তথযারদক্ষত প্রদত্ত রিকানারট স্বোংরিে ভাক্ষে 
র্ক্ষে আসক্ষে। 

প্রস্তাতবর্ প্রকল্পের অ্বস্থান সংক্রান্ত র্থযাতদ 
• তবভাগ – প্রকেরট খযই রেভাক্ষগ অেরস্থত তা তনবৃািন করুন। 
• খজলা– প্রকেরট রেভাক্ষগি খযই খজলাে অেরস্থত তা তনবৃািন করুন। 
• থানা /উপল্পজলা– প্রকেরট খজলাি খযই থানাে অেরস্থত তা তনবৃািন করুন। 
• খপাস্ট অ্তিস– প্রকেরট খযই খপাস্ট অরিক্ষস অেরস্থত তা তনবৃািন করুন। 
• খপাস্ট খকাড– খপাস্ট অ্তিস তনবৃািন কিক্ষে স্বোংরিেভাক্ষে খপাস্ট খকাড র্ক্ষে আসক্ষে। 
• প্রশাসতনক সীমানা– প্রকেরট খয ধ্িক্ষনি প্রশাসতনক সীমানাে অেরস্থত তা তনবৃািন করুন। 
• প্রশাসতনক সীমানার নাম– প্রকেরট খযই প্রশাসতনক সীমানাে অেরস্থত তা তনবৃািন করুন। 
• ওয়াডৃ নং – আপনাি প্রকে এোকাি ওয়াডৃ নং রদন অনযথাে প্রক্ষযাজয নে রে কন। 
• খমৌজার নাম- আপনাি প্রকে এোকাি খমৌজার নাম রদন অনযথাে প্রক্ষযাজয নে রে কন। 
• জতরল্পপর প্রকত তর্ - আপনাি প্রকক্ষেি জতরল্পপর প্রকত তর্ তনবৃািন করুন। 
 
DAP নকশা অ্নুযায়ী র্থযাতদ 
• প্রল্পযাজয নয় -  যরদ আপনাি প্রকক্ষেি DAP নকশা প্রক্ষযাজয না হক্ষে এ াক্ষন রটক রদন। 
• প্লল্পের বর্ৃমান ভূতম বযবহার – প্রকক্ষেি ভূরম েতুমাক্ষন রক কাক্ষজ েযেহৃত হক্ষে তা রনেুার্ন 

করুন। 
• প্লল্পের প্রস্তাতবর্ ভূতম বযবহার- প্রকক্ষেি ভূরম রক কাক্ষজ েযেহাি হক্ষে হক্ষে তা রনেুার্ন করুন। 
• প্লল্পের RL (তমোর) – প্লক্ষটি RL খেক্ষভক্ষেি পরিমাপ রমটাক্ষি রে কন অনযথাে প্রক্ষযাজয নে রে কন। 

  
মাতলকানা সংক্রান্ত র্থযাতদ 
• প্লল্পের এর মাতলকানা তববরর্- প্লল্পের এর মাতলকানাি ধ্িন রনেুার্ন করুন। 
• মাতলকানা সূে - প্লল্পের এর মাতলকানাি সূে রনেুার্ন করুন। 
• মাতলকানার র্াতর  - প্লল্পের এর মাতলকানাি র্াতর  রনেুার্ন করুন। 
• খরতজল্পেশল্পনর র্াতর  – প্লে খরতজল্পেশল্পনর র্াতর  রনেুার্ন করুন। 
• দতলল নং – প্লক্ষটি দরেে নাং রে কন অনযথাে প্রক্ষযাজয নে রে কন। 
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প্রকে সংক্রান্ত র্থযাতদ 
• সম্ভাবয ও সল্পবৃাচ্চ Saturated Population সং যা- প্রক্ষোজনীে তথয রদন। 

 
তি সংক্রান্ত র্থযাতদ 
• সমগ্র এলাকার খেেিল (একর)- আপনাি প্রকে এোকাি খেেিে একক্ষি রদন।  
• ছাড়পল্পের তি (োকা) – আপনাি প্রদত্ত খেেিে অনকযােী ছাড়পল্পের তি স্বোংরিেভাক্ষে রহসাে 

হক্ষে। 
• ভযাল্পের পতরমার্ (োকা)- আপনাি প্রদত্ত খেেিে অনকযােী ভযাল্পের পতরমার্ স্বোংরিেভাক্ষে রহসাে 

হক্ষে। 
 

খপশাজীবীর র্থযাতদ 
• খপশাজীবীর র্থয সংল্পযাজন করুন – আপনাি প্রকে সাংরিষ্ট খপশাজীেী রনেুার্ন করুন।  
• ENGINEER PROFILE- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি তথয স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর নাম- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি নাম স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর ইল্পমইল- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি ইল্পমইল স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর খিান নং- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি খিান নং  স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর বর্ৃমান তিকানা- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি বর্ৃমান তিকানা স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে 

আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর স্থায়ী তিকানা- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি স্থায়ী তিকানা স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে 

আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর জার্ীয় পতরিয় পে নং- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি জার্ীয় পতরিয় পে নং 

স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• খপশাজীবী সংগিল্পনর সদসয নং- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি সংগিল্পনর সদসয নাং 

স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• রাজউক কাযৃক্রম পালল্পনর জনয খপশাজীতব সংগিল্পন তনবন্ধন নম্বর- আপনাি রনেুারর্ত 

খপশাজীেীি িাজউক কাযৃক্রম পালল্পনর জনয খপশাজীতব সংগিল্পন তনবন্ধন নম্বর স্বোংরিেভাক্ষে 
র্ক্ষে আসক্ষে। 

• প্রকল্পে তনল্পয়াল্পগর র্াতর - খপশাজীেী এই প্রকক্ষে কক্ষে খথক্ষক রনক্ষোগ খপক্ষেক্ষছন তা উক্ষে  
করুন। 
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• প্রকল্পে তনল্পয়াগ এর প্রকত তর্- খপশাজীেী এই প্রকক্ষে খকান ভক রমকাে রনক্ষোরজত হক্ষেক্ষছন তা উক্ষে  
করুন। 

• খপশাজীবীর পদবী- খপশাজীেীি পদেী রে কন। 
• খপশাজীবীর ছতব- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি তথয স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর নমুনা স্বাের- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি তথয স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 

 
সাংযকরক্ত ডাউনক্ষোড- এইধ্াক্ষপ অঙ্গীকািনামা এোং খপশাজীেীি সম্মরতপে ডাউনক্ষোড করুন। 
 

সাংযকরক্ত আপল্পলাড 
• ৩০০/- োকার নন জুতডতসয়াল স্টযাম্পযুি অ্ঙ্গীকারনামা- সাংযকরক্ত ডাউনক্ষোড ধ্াক্ষপ ডাউনক্ষোড 

কিা অঙ্গীকািনামা ৩০০/- োকার নন জুতডতসয়াল স্ট্যাক্ষম্প মকদ্রণ কক্ষি তা স্বােিপূেকু স্ক্যান 
কক্ষি রপরডএি িাইে কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 

• প্রস্তাতবর্ ভূতমর হাল নাগাদ  াজনার দাত লা এর সর্যাতয়র্ কতপ-  াজনার দাত লা এর সর্যাতয়র্ 
কতপ রপরডএি িাইে কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 

• রাজউক হল্পর্ প্রাপ্ত প্রাথতমক পরামশৃকরর্ পল্পের সর্যাতয়র্ কতপ- পরামশৃকরর্ পল্পের সর্যাতয়র্ 
কতপ রপরডএি িাইে কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 

• কী খলাল্পকশন মযাপ- কী খলাল্পকশন মযাপ রপরডএি িাইে কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 
• দাত লীয় ড্রইং- দাত লীয় ড্রইং রপরডএি িাইে কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 
• নকশার অ্ল্পোকযাড/ তজআইএস িাইল- নকশার অ্ল্পোকযাড/ তজআইএস িাইল রজপ িাইে 

কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 
• প্রস্তাতবর্ প্রকল্পের Traffic Impact Assessment (TIA)- প্রকক্ষেি TIA রপরডএি িাইে 

কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 
• সংতিষ্ট খপশাজীবীর সম্মতর্পে- সকে খপশাজীবীর সম্মতর্পে একক্ষে একরট রপরডএি িাইে 

কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 
• তি সংক্রান্ত র্থয খথক্ষক বযাংক ড্রািে / খপ অ্ডৃার রনেুার্ন করুন।  
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আবাসন প্রকল্পের ছাড়পল্পের জনয পতরল্পশাতধর্ তি সংক্রান্ত র্থযাতদ 
• সমগ্র এলাকার খেেিল (একর)- আপনাি পূক্ষেু প্রদত্ত প্রকে এোকাি খেেিে স্বোংরিেভাক্ষে 
র্ক্ষে আসক্ষে।  

• তি এর পতরমার্ (োকা)- প্রকে এোকাি খেেিক্ষেি উপি রভরত্ত কক্ষি তি এর পতরমার্ 
স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 

• ভযাল্পের পতরমার্ (োকা)- প্রকে এোকাি খেেিক্ষেি উপি রভরত্ত কক্ষি ভযাল্পের পতরমার্ 
স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 

• বযাংক ড্রািে /ল্পপ অ্ডৃার নং- আপনাি েযাংক্ষক টাকা জমা খদোি বযাংক ড্রািে /ল্পপ অ্ডৃার নং 
উক্ষে  করুন। 

• বযাংক ড্রািে /ল্পপ অ্ডৃার র্াতর - আপনাি েযাংক্ষক টাকা জমা খদোি বযাংক ড্রািে /ল্পপ অ্ডৃার 
কিাি র্াতর  উক্ষে  করুন। 

• ভযাে িালান নং- আপনাি টাকা প্রদাক্ষনি ভযাে িালান নং উক্ষে  করুন। 
• ভযাে িালাল্পনর র্াতর - আপনাি টাকা প্রদাক্ষনি ভযাে র্াোক্ষনি তারি  উক্ষে  করুন। 
• বযাংক ড্রািে /ল্পপ অ্ডৃার- সাংযকরক্তক্ষত বযাংক ড্রািে /ল্পপ অ্ডৃার এি রপরডএি িাইে আপক্ষোড 
করুন।  

• ভযাে িালান- সাংযকরক্তক্ষত ভযাে িালান এি রপরডএি িাইে আপক্ষোড করুন।  
• আক্ষেদন সিে হওোি পক্ষি সাংযকরক্ত খথক্ষক আক্ষেদনপেরট ডাউনক্ষোড কক্ষি রনন। 
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েহুতে প্রকক্ষেি ছাড়পক্ষেি জনয আক্ষেদক্ষনি পদ্ধরত 
❖ েহুতে প্রকক্ষেি আক্ষেদক্ষনি জনয ডযাশক্ষোড ুখথক্ষক আোসন প্রকক্ষেি আক্ষেদক্ষন রিক করুন ।

 
❖ প্রক্ষোজনীে তথয রদক্ষে িমু রিোপ করুন ।  

প্রাথতমক র্থয 
• আল্পবদনকারী বযতির নাম – খপ্রািাইক্ষে প্রদান কিা নাম স্বোংরিে ভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• জার্ীয় পতরিয়পে নং - খপ্রািাইল্পল প্রদান করা জার্ীয় পতরিয়পে নং স্বয়ংতক্রয় ভাল্পব িল্পল 

আসল্পব। 

• আল্পবদনকারী প্রতর্ষ্ঠাল্পনর নাম - খপ্রািাইল্পল প্রদান করা খকাম্পারনি নাম স্বয়ংতক্রয় ভাল্পব িল্পল 
আসল্পব। 

• খিান – খপ্রািাইক্ষেি খযাগাক্ষযাক্ষগি তথযারদক্ষত প্রদত্ত খমাোইে নাং স্বয়ংতক্রয় ভাল্পব িল্পল আসল্পব। 
এই নাম্বাক্ষি আপনাি আক্ষেদক্ষনি সেুক্ষশষ অেস্থা এসএমএস এি মাধ্যক্ষম জানাক্ষনা হক্ষে। 

• ইল্পমইল - খপ্রািাইক্ষেি খযাগাক্ষযাক্ষগি তথযারদক্ষত প্রদত্ত ইল্পমইল স্বয়ংতক্রয় ভাল্পব িল্পল আসল্পব। 
এই ইল্পমইল এক্ষেক্ষস আপনাি আক্ষেদক্ষনি সেুক্ষশষ অেস্থাি আপক্ষডট প্রক্ষোজনীে িাইে সক্ষমত 
ইল্পমইল এি মাধ্যক্ষম জানাক্ষনা হক্ষে। 

• তবকে খিান – খপ্রািাইক্ষে প্রদত্ত খিান নাম্বাি েযতীত আক্ষিকরট খিান নাম্বাি রদন। এই নাম্বাক্ষি 
আপনাি আক্ষেদক্ষনি সেুক্ষশষ অেস্থা এসএমএস এি মাধ্যক্ষম জানাক্ষনা হক্ষে। 

• তবকে ইল্পমইল - খপ্রািাইক্ষে প্রদত্ত খিান নাম্বাি েযতীত আক্ষিকরট ইল্পমইল রদন। এই ইল্পমইল 
এক্ষেক্ষস আপনাি আক্ষেদক্ষনি সেুক্ষশষ অেস্থাি আপক্ষডট প্রক্ষোজনীে িাইে সক্ষমত ইল্পমইল এি 
মাধ্যক্ষম জানাক্ষনা হক্ষে। 

• প্রকল্পের নাম – খয প্রকক্ষেি জনয আক্ষেদন কিক্ষছন তাি নাম রদন। 
• খযাগাল্পযাল্পগর তিকানা - খপ্রািাইক্ষেি খযাগাক্ষযাক্ষগি তথযারদক্ষত প্রদত্ত রিকানারট স্বোংরিে ভাক্ষে 

র্ক্ষে আসক্ষে। 
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প্রস্তাতবর্ প্রকল্পের অ্বস্থান সংক্রান্ত র্থযাতদ 
• তবভাগ – প্রকেরট খযই রেভাক্ষগ অেরস্থত তা তনবৃািন করুন। 
• খজলা– প্রকেরট রেভাক্ষগি খযই খজলাে অেরস্থত তা তনবৃািন করুন। 
• থানা /উপল্পজলা– প্রকেরট খজলাি খযই থানাে অেরস্থত তা তনবৃািন করুন। 
• খপাস্ট অ্তিস– প্রকেরট খযই খপাস্ট অরিক্ষস অেরস্থত তা তনবৃািন করুন। 
• খপাস্ট খকাড– খপাস্ট অ্তিস তনবৃািন কিক্ষে স্বোংরিেভাক্ষে খপাস্ট খকাড র্ক্ষে আসক্ষে। 
• প্রশাসতনক সীমানা– প্রকেরট খয ধ্িক্ষনি প্রশাসতনক সীমানাে অেরস্থত তা তনবৃািন করুন। 
• প্রশাসতনক সীমানার নাম– প্রকেরট খযই প্রশাসতনক সীমানাে অেরস্থত তা তনবৃািন করুন। 
• ওয়াডৃ নং – আপনাি প্রকে এোকাি ওয়াডৃ নং রদন অনযথাে প্রক্ষযাজয নে রে কন। 
• খমৌজার নাম- আপনাি প্রকে এোকাি খমৌজার নাম রদন অনযথাে প্রক্ষযাজয নে রে কন। 
• জতরল্পপর প্রকত তর্ - আপনাি প্রকক্ষেি জতরল্পপর প্রকত তর্ তনবৃািন করুন। 
• প্লট/ক্ষহারডাং নাং- আপনাি প্রকক্ষেি প্লট/ক্ষহারডাং নাং অনযথাে প্রক্ষযাজয নে রে কন। 
• তনকের্ম দূরল্পে প্রধান সড়ল্পকর নাম তল ুন- আপনাি প্রকক্ষেি তনকের্ম দূরল্পে খযই প্রধান 

সড়করট আক্ষছ তাি নাম তল ুন। 
• তনকের্ম দূরল্পে প্রধান সড়ল্পকর নং তল ুন- আপনাি প্রকক্ষেি তনকের্ম দূরল্পে খযই প্রধান 

সড়করট আক্ষছ তাি নাম্বাি তল ুন। 
• তনকের্ম দূরল্পে প্রধান সড়ল্পকর প্রশস্তর্া (তমোর) তল ুন- আপনাি প্রকক্ষেি তনকের্ম দূরল্পে 

খযই প্রধান সড়করট আক্ষছ তাি প্রশস্তর্া রমটাক্ষি তল ুন। 
• তনকের্ম দূরল্পে সংল্পযাগ সড়ল্পকর নাম তল ুন- আপনাি প্রকক্ষেি তনকের্ম দূরল্পে খযই প্রধান 

সড়করট আক্ষছ তাি নাম তল ুন। 
• তনকের্ম দূরল্পে সংল্পযাগ সড়ল্পকর নং তল ুন- আপনাি প্রকক্ষেি তনকের্ম দূরল্পে খযই প্রধান 

সড়করট আক্ষছ তাি নাম্বাি তল ুন। 
• তনকের্ম দূরল্পে সংল্পযাগ সড়ল্পকর প্রশস্তর্া তল ুন- আপনাি প্রকক্ষেি তনকের্ম দূরল্পে খযই 

প্রধান সড়করট আক্ষছ তাি প্রশস্তর্া রমটাক্ষি তল ুন। 
  



 

পৃষ্ঠা 15-18 

 

DAP নকশা অ্নুযায়ী র্থযাতদ 
• প্রল্পযাজয নয় -  যরদ আপনাি প্রকক্ষেি DAP নকশা প্রক্ষযাজয না হক্ষে এ াক্ষন রটক রদন। 
• প্লল্পের বর্ৃমান ভূতম বযবহার বাছাই করুন– প্রকক্ষেি ভূরম েতুমাক্ষন রক কাক্ষজ েযেহৃত হক্ষে তা 

রনেুার্ন করুন। 
• প্লল্পের প্রস্তাতবর্ ভূতম বযবহার- প্রকক্ষেি ভূরম রক কাক্ষজ েযেহাি হক্ষে হক্ষে তা রনেুার্ন করুন। 
• প্লল্পের RL(তমোর)– প্লক্ষটি RL খেক্ষভক্ষেি পরিমাপ রমটাক্ষি রে কন অনযথাে প্রক্ষযাজয নে রে কন। 

  
মাতলকানা সংক্রান্ত র্থযাতদ 
• প্লল্পের এর মাতলকানা তববরর্- প্লল্পের এর মাতলকানাি ধ্িন রনেুার্ন করুন। 
• মাতলকানা সূে - প্লল্পের এর মাতলকানাি সূে রনেুার্ন করুন। 
• মাতলকানার র্াতর  - প্লল্পের এর মাতলকানাি র্াতর  রনেুার্ন করুন। 
• খরতজল্পেশল্পনর র্াতর  – প্লে খরতজল্পেশল্পনর র্াতর  রনেুার্ন করুন। 
• দতলল নং – প্লক্ষটি দরেে নাং রে কন অনযথাে প্রক্ষযাজয নে রে কন। 
• প্রস্তাতবর্ ভূতমর প্লে তবভাজন/একতেকরর্ বাছাই করুন- প্রস্তাতবর্ ভূতম যরদ রেভারজত অথো 

কক্ষেকরট ভূরম রনক্ষে একরেত হে তাহক্ষে খসই তথয রনেুার্ন করুন। 
 
ইমািত সাংিান্ত তথযারদ 
• ইমারল্পর্র প্রকত তর্ বাছাই করুন- প্রকক্ষেি ইমািক্ষতি প্রকত তর্ বাছাই করুন।  
• ভবল্পনর খবজল্পমল্পন্টর সং যা তল ুন- প্রকে ভেক্ষনি খবজল্পমল্পন্টর সং যা রে কন। 
• ভবল্পনর র্লার সং যা তল ুন- প্রকে ভেক্ষনি র্লার সং যা রে কন। 
• ফ্ল্যাল্পের সং যা তল ুন- প্রকে ভেক্ষনি খমাট ফ্লাট সং যা রে কন। 
 
কাি পারকাুং সাংিান্ত তথযারদ 
• খমাে কার পাতকৃং (সং যা) তল ুন- প্রকে ভেক্ষনি খমাট কার পাতকৃং সং যা রে কন। 
• প্রতর্বন্ধী পাতকৃং (সং যা) তল ুন- প্রকে ভেক্ষনি খমাট প্রতর্বন্ধী পাতকৃং সং যা রে কন। 
• অ্তর্তথ পাতকৃং (সং যা) তল ুন- প্রকে ভেক্ষনি খমাট অ্তর্তথ পাতকৃং সং যা রে কন। 
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তি সংক্রান্ত র্থযাতদ 
• সমগ্র এলাকার খেেিল (েগুরমটাি)- আপনাি প্রকে এোকাি খেেিে একক্ষি রদন।  
• ছাড়পল্পের তি (োকা) – আপনাি প্রদত্ত খেেিে অনকযােী ছাড়পল্পের তি স্বোংরিেভাক্ষে রহসাে 

হক্ষে। 
• ভযাল্পের পতরমার্ (োকা)- আপনাি প্রদত্ত খেেিে অনকযােী ভযাল্পের পতরমার্ স্বোংরিেভাক্ষে রহসাে 

হক্ষে। 
 

খপশাজীবীর র্থযাতদ 
• খপশাজীবীর র্থয সংল্পযাজন করুন – আপনাি প্রকে সাংরিষ্ট খপশাজীেী রনেুার্ন করুন।  
• ENGINEER PROFILE- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি তথয স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর নাম- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি নাম স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর ইল্পমইল- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি ইল্পমইল স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর খিান নং- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি খিান নং  স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর বর্ৃমান তিকানা- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি বর্ৃমান তিকানা স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে 

আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর স্থায়ী তিকানা- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি স্থায়ী তিকানা স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে 

আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর জার্ীয় পতরিয় পে নং- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি জার্ীয় পতরিয় পে নং 

স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• খপশাজীবী সংগিল্পনর সদসয নং- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি সংগিল্পনর সদসয নাং 

স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• রাজউক কাযৃক্রম পালল্পনর জনয খপশাজীতব সংগিল্পন তনবন্ধন নম্বর- আপনাি রনেুারর্ত 

খপশাজীেীি িাজউক কাযৃক্রম পালল্পনর জনয খপশাজীতব সংগিল্পন তনবন্ধন নম্বর স্বোংরিেভাক্ষে 
র্ক্ষে আসক্ষে। 

• প্রকল্পে তনল্পয়াল্পগর র্াতর - খপশাজীেী এই প্রকক্ষে কক্ষে খথক্ষক রনক্ষোগ খপক্ষেক্ষছন তা উক্ষে  
করুন। 

• প্রকল্পে তনল্পয়াগ এর প্রকত তর্- খপশাজীেী এই প্রকক্ষে খকান ভক রমকাে রনক্ষোরজত হক্ষেক্ষছন তা উক্ষে  
করুন। 

• খপশাজীবীর পদবী- খপশাজীেীি পদেী রে কন। 
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• খপশাজীবীর ছতব- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি তথয স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• খপশাজীবীর নমুনা স্বাের- আপনাি রনেুারর্ত খপশাজীেীি তথয স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 

 
সাংযকরক্ত ডাউনক্ষোড- এইধ্াক্ষপ অঙ্গীকািনামা এোং খপশাজীেীি সম্মরতপে ডাউনক্ষোড করুন। 

 

সাংযকরক্ত আপল্পলাড 
• ৩০০/- োকার নন জুতডতসয়াল স্টযাম্পযুি অ্ঙ্গীকারনামা- সাংযকরক্ত ডাউনক্ষোড ধ্াক্ষপ ডাউনক্ষোড 

কিা অঙ্গীকািনামা ৩০০/- োকার নন জুতডতসয়াল স্ট্যাক্ষম্প মকদ্রণ কক্ষি তা স্বােিপূেুক স্ক্যান 
কক্ষি রপরডএি িাইে কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 

• প্রস্তাতবর্ ভূতমর হাল নাগাদ  াজনার দাত লা এর সর্যাতয়র্ কতপ-  াজনার দাত লা এর সর্যাতয়র্ 
কতপ রপরডএি িাইে কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 

• রাজউক হল্পর্ প্রাপ্ত প্রাথতমক পরামশৃকরর্ পল্পের সর্যাতয়র্ কতপ- পরামশকৃরর্ পল্পের সর্যাতয়র্ 
কতপ রপরডএি িাইে কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 

• কী খলাল্পকশন মযাপ- কী খলাল্পকশন মযাপ রপরডএি িাইে কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 
• দাত লীয় ড্রইং- দাত লীয় ড্রইং রপরডএি িাইে কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 
• নকশার অ্ল্পোকযাড/ তজআইএস িাইল- নকশার অ্ল্পোকযাড/ তজআইএস িাইল রজপ িাইে 

কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 
• প্রস্তাতবর্ প্রকল্পের Traffic Impact Assessment (TIA)- প্রকক্ষেি TIA রপরডএি িাইে কক্ষি 

তা আপক্ষোড করুন। 
• সংতিষ্ট খপশাজীবীর সম্মতর্পে- সকে খপশাজীবীর সম্মতর্পে একক্ষে একরট রপরডএি িাইে 

কক্ষি তা আপক্ষোড করুন। 
• তি সংক্রান্ত র্থয খথক্ষক বযাংক ড্রািে / খপ অ্ডৃার রনেুার্ন করুন।  
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েহুতে ভেক্ষনি ছাড়পল্পের জনয পতরল্পশাতধর্ তি সংক্রান্ত র্থযাতদ 
• সমগ্র এলাকার খেেিল (একর)- আপনাি পূক্ষেু প্রদত্ত প্রকে এোকাি খেেিে স্বোংরিেভাক্ষে 

র্ক্ষে আসক্ষে।  
• তি এর পতরমার্ (োকা)- প্রকে এোকাি খেেিক্ষেি উপি রভরত্ত কক্ষি তি এর পতরমার্ 

স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• ভযাল্পের পতরমার্ (োকা)- প্রকে এোকাি খেেিক্ষেি উপি রভরত্ত কক্ষি ভযাল্পের পতরমার্ 

স্বোংরিেভাক্ষে র্ক্ষে আসক্ষে। 
• বযাংক ড্রািে /ল্পপ অ্ডৃার নং- আপনাি েযাংক্ষক টাকা জমা খদোি বযাংক ড্রািে /ল্পপ অ্ডৃার নং 

উক্ষে  করুন। 
• বযাংক ড্রািে /ল্পপ অ্ডৃার র্াতর - আপনাি েযাংক্ষক টাকা জমা খদোি বযাংক ড্রািে /ল্পপ অ্ডৃার 

কিাি র্াতর  উক্ষে  করুন। 
• ভযাে িালান নং- আপনাি টাকা প্রদাক্ষনি ভযাে িালান নং উক্ষে  করুন। 
• ভযাে িালাল্পনর র্াতর - আপনাি টাকা প্রদাক্ষনি ভযাে র্াোক্ষনি তারি  উক্ষে  করুন। 
• বযাংক ড্রািে /ল্পপ অ্ডৃার- সাংযকরক্তক্ষত বযাংক ড্রািে /ল্পপ অ্ডৃার এি রপরডএি িাইে আপক্ষোড 

করুন।  
• ভযাে িালান- সাংযকরক্তক্ষত ভযাে িালান এি রপরডএি িাইে আপক্ষোড করুন।  
• আক্ষেদন সিে হওোি পক্ষি সাংযকরক্ত খথক্ষক আক্ষেদনপেরট ডাউনক্ষোড কক্ষি রনন। 

 
 


