
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 
কউক ভবন, সার্কটৃ হাউজ ররাড, কক্সবাজার। 

www.coxda.gov.bd 

 

র্সটিজজন চাটাৃর 
 

ক্রর্িক রসবার নাি রসবার পদ্ধর্ি প্রজয়াজনীয় কাগজপত্রার্ি ও প্রার্িস্থান 
রসবার মূল্য এবং 

পর্রজ াধ পদ্ধর্ি 

রসবা প্রিাজনর 

সিয়সীিা 

িার্য়ত্বপ্রাি কিকৃিাৃ (নাি, পিবী, র ান 

নম্বর ও ই-রিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ভূর্ি ব্যবহার 

ছাড়পত্র প্রিান 

সরাসর্র/ 

অনলাইন 

ভূর্ি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুজিািজনর জন্য আজবিন পজত্রর সাজে রে সিস্ত 

ির্ললার্ি/কাগজপত্রার্ি িার্িল করজি হজব িার র্ববরণ/িার্লকা র্নজে রিওয়া 

হজলা: 

১। পূরণকৃি আজবিন  রি। 

২। প্রস্তার্বি জর্ির িার্লকানা সংক্রান্ত প্রজয়াজনীয় ির্লল পত্রার্ির সিযার্য়ি 

 জটাকর্প।  

৩। ০৩ (র্িন) কর্প এযাজিার্নয়া র্প্রন্টকৃি সাইট প্ল্যান । 

৪।  রি ও র্ : জিার মূল রর্ ি। 

৫। আি-রিাক্তার নািা (প্রজোজয রক্ষজত্র) সাটি ৃাইড কর্প।  

৬। র্স.এস/আর.এস ও র্ব.এস রিৌজা র্সট। 

৭। হালনাগাি িাজনার রর্ ি (সিযার্য়ি কর্প) 

৮। নািজারী ও জিাভাজগর প্রস্তাবপজত্রর সিযার্য়ি ছায়াকর্প। 

৯। র্ডর্সআর (সিযার্য়ি ছায়াকর্প)।  

১০। আজবিনকারীর জািীয় পর্রচয়পত্র ও টিআইএন সনিপজত্রর সিযার্য়ি 

ছায়াকর্প।  

১১। প্রবাসী নাগর্রকজির রক্ষজত্র পাসজপাট ৃও র্ভসার সিযার্য়ি ছায়াকর্প।  

১২। পর্রিযক্ত জর্ির রক্ষজত্র িন্ত্রণালজয়র অনুির্িপত্র/বরাদ্দপত্র (সিযার্য়ি 

ছায়াকর্প)।  

(আজবিনপজত্রর সাজে সংযুক্ত রচকর্লস্ট অনুোয়ী কাগজপত্রার্ি/ নক া) সংর্িষ্ট 

িির হজি সংগ্রহ করজি হজব।  

আজবিন  রি এর 

মূল্য ১১৫০/- 

(ভযাটসহ) 

আজবিন র্ : 

৫৭৫০/- (ভযাটসহ) 

২১ (একু ) 

কােরৃ্িবস 

উপ নগর পর্রকল্পনার্বি  

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রিাবাইল: ০১৮৭০-৭৯১০৫৩  

ইজিইল : info@coxda.gov.bd 

           dtp@coxda.gov.bd 

০২ ইিারি র্নিাৃজণর 

রল-আউট 

অনুজিািন ও 

ইিারি র্নিাৃণ 

আইন-১৯৫২ এবং 

িৎসংজ াধনী 

ইিারি র্নিাৃণ 

আইন ১৯৫২ 

এবং 

িিসংজ াধনীসহ 

র্নিাৃণ র্বর্ধিালা 

১৯৯৬ এর র্বর্ধ 

১। প্রস্তার্বি জর্ির িার্লকানা সংক্রান্ত ির্ললার্ি (সিযার্য়ি) 

২। নািজারী ও জিাভাজগর প্রস্তাবপত্র (সিযার্য়ি কর্প ) 

৩। আি-রিাক্তারনািার সাটি ৃাইড কর্প (প্রজোজয রক্ষজত্র) 

৪। হালনাগাি িাজনার রর্ ি (সিযার্য়ি কর্প ) 

৫। কউক রেজক প্রাি ভূর্ি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নক ার কর্প।  

৬। বহুিল ভবন র্নিাৃজণর রক্ষজত্র র্বর্ভন্ন অর্ধিির/সংস্থার প্রজয়াজনীয় ছাড়পত্র 

ব্যাংক চালানমূজল 

ইিারজির রক্ষত্র ল 

অনুসাজর র্বর্ধিালা 

রিািাজবক নক্সা 

অনুজিািন র্  এবং 

অন্যান্য র্ / 

(৪৫) 

পয়ঁিার্ি  

কােরৃ্িবস 

অেরাইজ্ড অর্ সার 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রিাবাইল: ০১৮৭০-৭৯১০৫৪ 

ইজিইল : info@coxda.gov.bd 

rishadunnabi@gmail.com 

http://www.coxda.gov.bd/
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বাস্তবায়ন অনুসাজর 

নাগর্রকজির 

ইিারি রল-

আউট 

অনুজিািনসহ 

অন্যান্য রসবা 

প্রিান করা হয়। 

(প্রজোজয রক্ষজত্র) (পর্রজব ,  ায়ার সার্ভসৃ, রপৌরসভা, র্বদ্যযৎ, গ্যাস, র্ড.র্স ট্রার্ ক, 

রবসাির্রক র্বিান চলাচল কর্তপৃক্ষ, পেটন িন্ত্রণালয়/কজপাৃজর ন) 

৭। ইিারি র্নিাৃণ র্বর্ধিালা ১৯৯৬ অনুোয়ী আট (৮) কর্প স্থাপিয নক া (রলার 

প্ল্যান, পার্কংৃ প্ল্যান, লম্বালর্ম্ব ও আড়াআর্ড় ২টি রসক ন, উন্নর্ি (Elevation), 

িার্লজকর নাি, অমুর্িি স্বাক্ষর এবং কার্রগরী ব্যর্ক্ত/ব্যর্ক্তবজগরৃ অমুর্িি স্বাক্ষর, 

নাি, ঠিকানা, রটর্লজ ান নম্বর, প্রর্িষ্ঠাজনর সিস্যপি ও ররর্জজে ন নম্বর নক ায় 

উজিি পূবকৃ) 

(আজবিন পজত্রর সাজে সংযুক্ত রচকর্লস্ট অনুোয়ী কাগজপত্রার্ি/নক া) সংর্িষ্ট 

িির হজি সংগ্রহ করজি হজব। 

জর্রিানা গ্রহণ করা 

হয় (সরকার কর্তকৃ 

র্নধাৃর্রি) 

০৩ Occupancy 

Certificate   

সরাসর্র ১। ব্যাংক রেজক র্নধাৃর্রি  রজির িাধ্যজি আজবিন করজি হজব। 

২। ০২ (দ্যই) কর্প সিযার্য়ি ছর্ব ও র্নর্িিৃ ইিারজির নক া। 

৩। কার্রগর্র ব্যর্ক্তবজগরৃ প্রিযয়নপত্র । 

সংর্িষ্ট িির হজি সংগ্রহ করজি হজব। 

সরকার কর্তকৃ 

র্নধাৃর্রি 

২১ (একু ) 

কােরৃ্িবস 

অেরাইজ্ড অর্ সার 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রিাবাইল: ০১৮৭০-৭৯১০৫৪ 

ইজিইল : info@coxda.gov.bd 

rishadunnabi@gmail.com 

০৪ অর্ভজোগ সংক্রান্ত সরাসর্র/ ই-

রিইল 

সংর্িষ্ট অর্ভজোগ সংক্রান্ত আজবিনপত্র। 

প্রজয়াজনীয় ির্ললার্ি/প্রিাণক। 

রকান র্ :/ চাজৃ 

প্রজোজয নজহ 

৭-১৪ 

কােরৃ্িবস 

অেরাইজ্ড অর্ সার 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রিাবাইল: ০১৮৭০-৭৯১০৫৪ 

ইজিইল : info@coxda.gov.bd 

rishadunnabi@gmail.com 

০৫ পর্রকল্পনার্বি/ 

স্থপর্ি/প্রজকৌ লী 

র্নবন্ধন 

সরাসর্র/ 

অনলাইন 

১। BIP/IEB/IAB সিস্য এর সনিপত্র 

২। রোগ্যিার সনিপত্র 

৩। রভাটার আইর্ড কাজডরৃ  জটাকর্প 

৪। ছর্ব ০২ (দ্যই) কর্প (পাসজপাট ৃসাইজজর)। 

১০,০০০/- 

(ি  হাজার) টাকা 

(ভযাটসহ) 

৩০ (র্ত্র ) 

কােরৃ্িবস 

অেরাইজ্ড অর্ সার 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রিাবাইল: ০১৮৭০-৭৯১০৫৪ 

ইজিইল : info@coxda.gov.bd 

rishadunnabi@gmail.com 

০৬ পর্রকল্পনার্বি/ 

স্থপর্ি/প্রজকৌ লী 

র্নবন্ধন নবায়ন 

সরাসর্র/ 

অনলাইন 

১। BIP/IEB/IAB সিস্য এর সনিপত্র 

২। রোগ্যিার সনিপত্র 

৩। রভাটার আইর্ড কাজডরৃ  জটাকর্প 

৪। ছর্ব ০২ (দ্যই) কর্প (পাসজপাট ৃসাইজজর)। 

৫,০০০/- 

(পাঁচ হাজার) টাকা 

(ভযাটসহ) 

৩০ (র্ত্র ) 

কােরৃ্িবস 

অেরাইজ্ড অর্ সার 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রিাবাইল: ০১৮৭০-৭৯১০৫৪ 

ইজিইল : info@coxda.gov.bd 

rishadunnabi@gmail.com 

০৭ রডজভলপার 

র্নবন্ধন 

সরাসর্র/ 

অনলাইন 

১। রট্রড লাইজসন্স এর কর্প 

২। টিআইএন সাটিরৃ্ জকট এর কর্প 

৩। রিজিাজরন্ডাি অব এজসার্সজয় ন এবং আটিজৃকল অব এজসার্সজয় ন এর কর্প 

৪। সাটিরৃ্ জকট অব ইনকজপাৃজর ন এর কর্প 

৫। কার্রগরী ব্যর্ক্তজির নাি ও িাজির স্ব স্ব রপ াজীবী প্রর্িষ্ঠাজনর সিস্য নম্বর, 

কিপজক্ষ ১ জন স্থপর্ি, ১ জন প্রজকৌ লী, ১ জন পর্রকল্পনার্বি োকা আবশ্যক। 

৬। র্রহাজবর র্নবন্ধন নাম্বার (ের্ি োজক) 

(আজবিন পজত্রর সাজে সংযুক্ত রচকর্লস্ট অনুোয়ী কাগজপত্রার্ি/নক া) 

৫,০০,০০০/- (পাঁচ 

লক্ষ) টাকা 

(ভযাটসহ) 

৩০ (র্ত্র ) 

কােরৃ্িবস 

সিস্য (প্রজকৌ ল) 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রিাবাইল: ০২-৩৩৪৪৬২৫২৩ 

ইজিইল : info@coxda.gov.bd 

memberengineering@coxda.gov.bd 

mailto:info@coxda.gov.bd
mailto:rishadunnabi@gmail.com
mailto:info@coxda.gov.bd
mailto:rishadunnabi@gmail.com
mailto:info@coxda.gov.bd
mailto:rishadunnabi@gmail.com
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mailto:rishadunnabi@gmail.com
mailto:info@coxda.gov.bd
mailto:memberengineering@coxda.gov.bd


০৮ রডজভলপার 

র্নবন্ধন নবায়ন 

সরাসর্র/ 

অনলাইন 

১। রট্রড লাইজসন্স এর কর্প 

২। টিআইএন সাটিরৃ্ জকট এর কর্প 

৩। রিজিাজরন্ডাি অব এজসার্সজয় ন এবং আটিজৃকল অব এজসার্সজয় ন এর কর্প 

৪। সাটিরৃ্ জকট অব ইনকজপাৃজর ন এর কর্প 

৫। কার্রগরী ব্যর্ক্তজির নাি ও িাজির স্ব স্ব রপ াজীবী প্রর্িষ্ঠাজনর সিস্য নম্বর, 

কিপজক্ষ ১ জন স্থপর্ি, ১ জন প্রজকৌ লী, ১ জন পর্রকল্পনার্বি োকা আবশ্যক। 

৬। র্রহাজবর র্নবন্ধন নাম্বার (ের্ি োজক) 

(আজবিন পজত্রর সাজে সংযুক্ত রচকর্লস্ট অনুোয়ী কাগজপত্রার্ি/নক া) 

২,৫০,০০০/- (দ্যই 

লক্ষ পঞ্চা  হাজার) 

টাকা (ভযাটসহ) 

৩০ (র্ত্র ) 

কােরৃ্িবস 

সিস্য (প্রজকৌ ল) 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রিাবাইল: ০২-৩৩৪৪৬২৫২৩ 

ইজিইল : info@coxda.gov.bd 

memberengineering@coxda.gov.bd 

০৯ ঠিকািার র্নবন্ধন সরাসর্র/ 

অনলাইন 

 

কাে ৃরসবা: 

১। ৩ কর্প পাসজপাট ৃসাইজজর ছর্ব 

২। রট্রড লাইজসন্স। 

৩। টিন সাটিরৃ্ জকট 

৪। ভযাট ররর্জজে ন সাটিরৃ্ জকট 

৫। ব্যাংক সলজভর্ন্স সাটিরৃ্ জকট 

৬। কিচৃারীজির িার্লকা 

৭। সরঞ্জািার্ির িার্লকা। 

রভৌি রসবা 

১। ৩ কর্প পাসজপাট ৃসাইজজর ছর্ব 

২। রট্রড লাইজসন্স। 

৩। টিন সাটিরৃ্ জকট 

৪। ভযাট ররর্জজে ন সাটিরৃ্ জকট  

  

৫০০০/- (পাঁচ 

হাজার) টাকা 

(ভযাটসহ) 

৩০ (র্ত্র ) 

কােরৃ্িবস 

অেরাইজ্ড অর্ সার 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রিাবাইল: ০১৮৭০-৭৯১০৫৪ 

ইজিইল : info@coxda.gov.bd 

rishadunnabi@gmail.com 

১০ ঠিকািার র্নবন্ধন 

নবায়ন 

সরাসর্র/ 

অনলাইন 

কাে ৃরসবা: 

১। ৩ কর্প পাসজপাট ৃসাইজজর ছর্ব 

২। রট্রড লাইজসন্স। 

৩। টিন সাটিরৃ্ জকট 

৪। ভযাট ররর্জজে ন সাটিরৃ্ জকট 

৫। ব্যাংক সলজভর্ন্স সাটিরৃ্ জকট 

৬। কিচৃারীজির িার্লকা 

৭। সরঞ্জািার্ির িার্লকা। 

রভৌি রসবা: 

১। ৩ কর্প পাসজপাট ৃসাইজজর ছর্ব 

২। রট্রড লাইজসন্স। 

৩। টিন সাটিরৃ্ জকট 

৪। ভযাট ররর্জজে ন সাটিরৃ্ জকট  

 

২০০০/- (দ্যই 

হাজার) টাকা 

(ভযাটসহ) 

৩০ (র্ত্র ) 

কােরৃ্িবস 

অেরাইজ্ড অর্ সার 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রিাবাইল: ০১৮৭০-৭৯১০৫৪ 

ইজিইল : info@coxda.gov.bd 

rishadunnabi@gmail.com 

১১ িাস্টার প্ল্যান 

অনুোয়ী ভূর্ির 

রেৌর্ক্তক ব্যবহার 

সম্পজক ৃধারণা 

প্রিান 

সরাসর্র ১। ির্ললার্ি 

২। নািজারী ির্িয়ান 

র্বনামূজল্য িাৎক্ষর্ণক উপ নগর পর্রকল্পনার্বি  

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রিাবাইল: ০১৮৭০-৭৯১০৫৩  

ইজিইল : info@coxda.gov.bd                 

dtp@coxda.gov.bd 
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