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স্মারক নং- ২৫.৪৭.২২০০.০০০.৯৯.০১০.২১/২৫৯                                             তাবরখঃ-           ৫ আবিন, ১৪২৭ 
০২ নভভম্বর, ২০২০ 

অবিস আভেশ 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃভক্ষর ১৮ অভটাবর তাবরভখর ২৫.৪৭.২২০০.০০০.১৮.০০১.২০/২৫০ নং স্মারভকর মাধ্যভম 

অত্র েপ্তভর উদ্ভাবন ও রসবা সহজীকরভের ধারো আহ্বাভনর রেবক্ষভত োপ্ত উদ্ভাবন ও রসবা সহজীকরভের 

ধারোসমূহ ইভনাভভশন টীম কর্তকৃ যাচাই বাছাইপূবকৃ বনভনাক্ত তাবলকা েেয়ন করা হভলা:- 

ক্রম উদ্ভাবন ও রসবা সহজীকরভের ধারো ধারোর েকৃবত 

০১ কউক অবধভক্ষত্রভুক্ত এলাকায় জনসভচতনতার জন্য এলইবড স্ক্রীন স্থাপন। উদ্ভাবনী উভযাগ 

০২ পযটৃকভের সভচতনতার জন্য একটি অযাপস ততরী করা।  উদ্ভাবনী উভযাগ 

০৩ অনলাইভন ভূবম ব্যবহার ছাড়পত্র (LUC) েোন েবক্রয়া চালু করা। রসবা সহজীকরে 

০৪. েভকৌশলী, পবরকল্পনাববে ও স্থপবত-রের অনলাইভন বনবন্ধন েবক্রয়া চালু করা। রসবা সহজীকরে 

০৫. রসবা গ্রহীতাভের জন্য SMS রসবা চালু করা।  বডবজটাল রসবা 

০৬. কউক এর একটি রহল্পলাইন চালু করা।  বডবজটাল রসবা 
 

উক্ত উদ্ভাবন ও রসবা সহজীকরভের ধারোসমূহ যথাযথভাভব বাস্তবায়ভনর লভক্ষয অত্র েপ্তভরর ইভনাভভশন টীম  

পরবতী েভয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহেপূবকৃ বননস্বাক্ষরকারীভক অববহত করভবন।   

 

 

 

অনুবলবপ (জ্ঞাতাভথ ৃও কাযাৃভথ)ৃ :- 

১। সেস্য (েভকৌশল), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ। 

২। সবচব (উপ সবচব), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ। 

৩। উপ নগর পবরকল্পনাববে , কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ । 

৪। অবিস কবপ।  

 

রলঃ কভনলৃ (অবঃ) রিারকান আহমে 

রচয়ারম্যান 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

রিান : ০৩৪১-৫২৭০০ 
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