
 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

ববএমএ ভবন, কলাতলী ররাড, কক্সবাজার। 

info@coxda.gov.bd, www.coxda.gov.bd 
 

 

স্মারক নং- ২৫.৪৭.২২০০.০০০.১১.০০৬.১৮/১৭৮         তাবরখ :- 

২২ ভাদ্র, ১৪২৫ বঙ্গা 

১৭ এবিল, ২০১৮ বরিঃ 

 

 

 

ববষয় : কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ িণীত বিটিজজন চার্াৃর রিরণ । 
 

 

সূত্র: গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালজয়র িশািন-৩ অবিশাখা এর ০৮ এবিল, ২০১৮ তাবরজখর ২৫.০০.০০০০.০১৫.৯ ৯.০১১.    

       ১৪.৪০৫ নং স্মারক । 
 

       
 

উপর্যকৃ্ত ববষয় ও সূজত্রাক্ত স্মারজকর রিবক্ষজত কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ িণীত বিটিজজন চার্াৃর এর  Word 

Format (Nikosh font)-িফর্কবপ মজহাদজয়র িদয় অবগবত ও পরবতী  িজয়াজনীয় কার্কৃ্রমজমর জন্য এতদিংজগ 

রিরণ করা হজলা ।  

 

 

 

িবচব 

গৃহায়ন ও গণপূত ৃমন্ত্রণালয় 

বাংলাজদশ িবচবালয়, ঢাকা।  

 

দৃ:আ: উপিবচব, িশািন-৩ অবিশাখা ।  

রমা: রশখ ছাজদক 

িবচব (বিবনয়র িহকারী িবচব) 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

কক্সবাজার । 

 

অনুবলবপ : 

০১। অবফি কবপ । 

 

 

mailto:info@coxda.gov.bd
http://www.coxda.gov.bd/


গণিজাতন্ত্রী বাংলাজদশ িরকার 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

ববএমএ ভবন, কলাতলী ররাড, কক্সবাজার। 

info@coxda.gov.bd, www.coxda.gov.bd 

 
 

বিটিজজন চার্াৃর 

 

ক্রমম: 

নং 

রিবার নাম  রিবার পদ্ধবত িজয়াজনীয় কাগজপত্রাবদ এবং িাবিস্থান রিবার মূল্য এবং 

পবরজশাি পদ্ধবত 

রিবা িদাজনর 

িময় িীমা 

দাবয়ত্বিাি কমকৃতাৃ  

(নাম, পদবী, রফান নম্বর ও ই-রমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ ভূবম ব্যবহার 

ছাড়পত্র িদান 

িরািবর ভূবম ব্যবহার ছাড়পত্র অনুজমাদজনর জন্য আজবদন পজত্রর িাজে রর্ িমস্ত 

দবললাবদ/কাগজপত্রাবদ দাবখল করজত হজব তার বববরণ/তাবলকা বনজে 

রদওয়া হজলা: 

 পূরণকৃত আজবদন ফরম 

 ভযার্িহ আজবদন  বফ এর কবপ 

 ০৩ (বতন) কবপ নকশার এযাজমাবনয়া বিন্ট র্াজত োকজব 

বনিাৃবরত রেজল- 

o রলাজকশন ম্যাপ 

o রল-আউর্ প্ল্যান 

o আর.এি.বব.এি. রমৌজা ম্যাজপ বচবিত িস্তাববত িাইর্ 

o বব.এি. রমৌজা ম্যাজপ বচবিত িস্তাববত িাইর্ (িজর্াজয রক্ষজত্র) 

o আজবদনকারীর স্বাক্ষর (িজর্াজয রক্ষজত্র মাবলকানািীন 

িবতষ্ঠাজনর িীলিহ) 

 িস্তাববত জায়গার মাবলকানা িংক্রমান্ত দবললাবদ- 

o ররবজষ্টাড ৃদবলল এর কবপ 

o ররবজষ্টাড ৃআম-রমাক্তারনামার কবপ (িজর্াজয রক্ষজত্র) 

o বব.এি. এবং আর.এি খবতয়ান 

o ররবজষ্টাড ৃঅংশনামা দবলল (িজর্াজয রক্ষজত্র) 

o রভার্ার আইবড কাড ৃ

o TIN িাটিবৃফজকর্ অেবা বভিা িহ পািজপার্ ৃএর ফজর্াকবপ 

 

 

 

 

আজবদন ফরম এর 

মূল্য-৫৭৫ র্াকা  

 

আজবদন বফ-৫৭৫০ 

র্াকা  

 

আজবদন 

দাবখজলর ২১ 

(একুশ) বদজনর 

মজে । 

কাজী ফজলুল কবরম 

নগর পবরকল্পনাববদ (ভারিাি) 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রফান-০৩৪১-৫২৭৪০ 

ইজমইল- 

fazlu662003@yahoo.com 

info@coxda.gov.bd 

mailto:info@coxda.gov.bd
http://www.coxda.gov.bd/
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 িংবিষ্ট দির হজত িংগ্রহ করজত হজব ।  

 

০২ ইমারত বনমাৃজণর 

রল-আউর্ 

অনুজমাদন ও 

ইমারত বনমাৃণ 

আইন-১৯৫২ এবং 

তৎিংজশািনী 

বাস্তবায়ন  

  

ইমারত বনমাৃণ 

আইন-১৯৫২ এবং 

তৎিংজশািনীিহ 

বনমাৃণ বববিমালা 

১৯৯৬ এর বববি 

অনুিাজর 

নাগবরকজদর ইমারত 

রল-আউর্ 

অনুজমাদনিহ 

অন্যান্য রিবা িদান 

করা হয় । 

িস্তাববত জবমর মাবলকানা িংক্রমান্ত দবললাবদ (িতযাবয়ত) 

 নামজারী ও জমাভাজগর িস্তাবপত্র (িতযাবয়ত কবপ ) 

 অজমাক্তারনামার িাটিফৃাইড কবপ (িজর্াজয রক্ষজত্র) 

 হালনাগাদ খাজনার রবশদ (িতযাবয়ত কবপ ) 

 কউক রেজক িাি ভূবম ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা  

 বহুতল ভবন বনমাৃজণর রক্ষজত্র বববভন্ন অবিদির/িংস্থার 

িজয়াজনীয় ছাড়পত্র (পবরজবশ, ফায়ার িাবভিৃ, রপৌরিভা, 

ববদ্যযৎ, গ্যাি, বড.বি ট্রাবফক, রবিামবরক ববমান চলাচল 

কর্তপৃক্ষ, পর্র্ন কজপাৃজরশন) 

 ইমারত বনমাৃণ বববিমালা অনুর্ায়ী আর্ (৮) কবপ স্থাপতয 

নকশা (রলার প্ল্যান, পাবকংৃ প্ল্যান, লম্বালবম্ব ও আড়াআবড় ২টি 

রিকশন, উন্নবত (Elevation), মাবলজকর নাম, অমুবদ্রত 

স্বাক্ষর এবং কাবরগরী ব্যবক্ত/ব্যবক্তবজগরৃ অমুবদ্রত স্বাক্ষর, 

নাম, ঠিকানা, রর্বলজফান নম্বর, িবতষ্ঠাজনর িদস্যপদ ও 

ররবজজেশন নম্বর নকশায় উজেখ পূবকৃ) 

  

 িংবিষ্ট দির হজত িংগ্রহ করজত হজব । 

 

ব্যাংক চালানমূজল 

ইমারজতর রক্ষত্রফল 

অনুিাজর বববিমালা 

রমাতাজবক নক্সা 

অনুজমাদন বফ এবং 

অন্যান্য 

বফ/জবরমানা গ্রহণ 

করা হয়। 

(িরকার কর্তকৃ 

বনিাৃবরত) 

পয়ঁতাবেশ 

(৪৫)বদন 

কাজী ফজলুল কবরম 

বনবাৃহী িজকৌশলী 

ও 

অেরাইজড অবফিার 

রফান-০৩৪১-৫২৭৪০ 

ই-রমইল-

fazlu662003@yahoo.com 
info@coxda.gov.bd 

 

০৩ 

Occupancy 

Certificate   

িরািবর 

 

 

 

ক) বনমাৃণ অনুজমাদন ফরম পূরণিহ িাদা কাগজজ আজবদন 

খ) ২  (দ্যই) কবপ  িতযাবয়ত ছবব ও বনবমতৃব্য ইমারজতর নকশা। 

গ) কাবরগবর ব্যবক্তবজগরৃ িতযয়ন পত্র । 

 

 িংবিষ্ট দির হজত িংগ্রহ করজত হজব । 

িরকার কর্তকৃ 

বনিাৃবরত 

২১ (একুশ) 

কার্ বদবি 

 

 

কাজী ফজলুলকবরম 

বনবাৃহী িজকৌশলী 

ও 

অেরাইজড অবফিার 

রফান-০৩৪১-৫২৭৪০ 

ই-রমইল-

fazlu662003@yahoo.com 

info@coxda.gov.bd 

 

 

০৪ 

 

অবভজর্াগ িংক্রমান্ত  

 

িরািবর 

 

 িংবিষ্ট অবভজর্াগ িংক্রমান্ত আজবদন ।  

 িজয়াজনীয় দবললাবদ/িমাণক 

 

 

 

রকান বফ/চাজৃ 

িজর্াজয নজহ  

 

০৭ (িাত) বদন 

কাজী ফজলুলকবরম 

বনবাৃহী িজকৌশলী 

ও 

অেরাইজড অবফিার 

রফান-০৩৪১-৫২৭৪০ 

mailto:fazlu662003@yahoo.com
mailto:info@coxda.gov.bd
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mailto:info@coxda.gov.bd


 িংবিষ্ট দির হজত িংগ্রহ করজত হজব । ই-রমইল-

fazlu662003@yahoo.com 
info@coxda.gov.bd 

 

০৫ পবরকল্পনাববদ/স্থপ

বত/িজকৌশলী 

বনবন্ধন 

িরািবর  BIP/IEB/IAB িদস্য এর িনদপত্র 

 রর্াগ্যতার িনদপত্র 

 রভার্ার আইবড কাজডরৃ ফজর্াকবপ 

 ছবব ০২ (দ্যই) কবপ 

 

 িংবিষ্ট দির হজত িংগ্রহ করজত হজব । 

২০০০/- (দ্যই 

হাজার) র্াকা 

০৭ (িাত) বদন রল:কজণলৃ রমাহাম্মদ আজনায়ার উল ইিলাম 

িদস্য (িজকৌশল) 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ। 

রফান- ০৩৪১-৫২৭০৬ 

ই-রমইল 

anwar5668@gmail.com 

info@coxda.gov.bd 

 

০৬ রডজভলপার বনবন্ধন িরািবর  রট্রড লাইজিন্স এর কবপ  

 টি আই এন িাটিবৃফজকর্ এর কবপ  

 রমজমাজরন্ডাম অব এজিাবিজয়শন এবং আটিকৃযাল অব 

এজিাবিজয়শন এর কবপ  

 িাটিবৃফজকর্ অব ইনকজপাৃজরশন এর কবপ  

 কাবরগরী ব্যবক্তজদর নাম ও তাজদর স্ব স্ব রপশাজীবী 

িবতষ্ঠাজনর িদস্য নম্বর, কমপজক্ষ ১ জন স্থপবত, ১ জন 

িজকৌশলী, ১ জন পবরকল্পনাববদ  

৫০,০০০ (পঞ্চাশ 

হাজার) র্াকা  

০১ (এক) মাি রল:কজণলৃ রমাহাম্মদ আজনায়ার উল ইিলাম 

িদস্য (িজকৌশল) 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ। 

রফান- ০৩৪১-৫২৭০৬ 

ই-রমইল 

anwar5668@gmail.com 

info@coxda.gov.bd 

 

০৭ মাষ্টার প্ল্যান 

অনুর্ায়ী ভূবমর 

রর্ৌবক্তক ব্যবহার 

িম্পজক ৃিারণা 

িদান 

িরািবর  দবললাবদ 

 খবতয়ান 

ববনামূজল্য তাৎক্ষবণক কাজী ফজলুল কবরম 

নগর পবরকল্পনাববদ (ভারিাি) 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রফান-০৩৪১-৫২৭৪০ 

ইজমইল-

fazlu662003@yahoo.com 
info@coxda.gov.bd 
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