গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃ ক্ষ
ববএমএ ভবন, কলাতলী ররাড, কক্সবাজার।
info@coxda.gov.bd, www.coxda.gov.bd

বসটিদজন চার্ ৃার
ক্রম:
নাং
(১)
০১

রসবার নাম

রসবার পদ্ধবত

(২)
ভূবম ব্যবহার
ছাড়পত্র প্রোন

(৩)
সরাসবর

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রাবে এবাং প্রাবিস্থান
(৪)
ভূবম ব্যবহার ছাড়পত্র অনুদমােদনর জন্য আদবেন পদত্রর সাদে রে সমস্ত
েবললাবে/কাগজপত্রাবে োবিল করদত হদব তার বববরণ/তাবলকা বনদে
রেওয়া হদলা:
 পূরণকৃত আদবেন রম
 ভযার্সহ আদবেন ব এর কবপ
 ০৩ (বতন) কবপ নকশার এযাদমাবনয়া বপ্রন্ট োদত োকদব
বনধ ৃাবরত রেদলo রলাদকশন ম্যাপ
o রল-আউর্ প্ল্যান
o আর.এস.বব.এস. রমৌজা ম্যাদপ বচবিত প্রস্তাববত সাইর্
o বব.এস. রমৌজা ম্যাদপ বচবিত প্রস্তাববত সাইর্ (প্রদোজয রক্ষদত্র)
o আদবেনকারীর স্বাক্ষর (প্রদোজয রক্ষদত্র মাবলকানাধীন
প্রবতষ্ঠাদনর সীলসহ)
 প্রস্তাববত জায়গার মাবলকানা সাংক্রান্ত েবললাবেo ররবজষ্টাড ৃ েবলল এর কবপ
o ররবজষ্টাড ৃ আম-রমাক্তারনামার কবপ (প্রদোজয রক্ষদত্র)
o বব.এস. এবাং আর.এস িবতয়ান
o ররবজষ্টাড ৃ অাংশনামা েবলল (প্রদোজয রক্ষদত্র)
o রভার্ার আইবড কাড ৃ
o TIN সাটিবৃ দকর্ অেবা বভসা সহ পাসদপার্ ৃ এর দর্াকবপ

রসবার মূল্য এবাং
পবরদশাধ পদ্ধবত
(৫)

রসবা প্রোদনর
সময় সীমা
(৬)

আদবেন রম এর
মূল্য-৫৭৫ র্াকা

আদবেন
োবিদলর ২১
(একুশ) বেদনর
মদে ।

আদবেন ব -৫৭৫০
র্াকা

োবয়ত্বপ্রাি কমৃকতৃা
(নাম, পেবী, র ান নম্বর ও ই-রমইল)
(৭)
কাজী জলুল কবরম
নগর পবরকল্পনাববে (ভারপ্রাি)
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
র ান-০৩৪১-৫২৭৪০
ইদমইলfazlu662003@yahoo.com

info@coxda.gov.bd

 সাংবিষ্ট েির হদত সাংগ্রহ করদত হদব ।
০২

ইমারত বনমৃাদণর
রল-আউর্
অনুদমােন ও
ইমারত বনমৃাণ
আইন-১৯৫২ এবাং
তৎসাংদশাধনী
বাস্তবায়ন

ইমারত বনমৃাণ
আইন-১৯৫২ এবাং
তৎসাংদশাধনীসহ
বনমৃাণ বববধমালা
১৯৯৬ এর বববধ
অনুসাদর
নাগবরকদের ইমারত
রল-আউর্
অনুদমােনসহ
অন্যান্য রসবা প্রোন
করা হয় ।

প্রস্তাববত জবমর মাবলকানা সাংক্রান্ত েবললাবে (সতযাবয়ত)
 নামজারী ও জমাভাদগর প্রস্তাবপত্র (সতযাবয়ত কবপ )
 অদমাক্তারনামার সাটি ৃ াইড কবপ (প্রদোজয রক্ষদত্র)
 হালনাগাে িাজনার রবশে (সতযাবয়ত কবপ )
 কউক রেদক প্রাি ভূবম ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা
 বহুতল ভবন বনমৃাদণর রক্ষদত্র বববভন্ন অবধেির/সাংস্থার
প্রদয়াজনীয় ছাড়পত্র (পবরদবশ, ায়ার সাবভৃস, রপৌরসভা,
ববদ্যযৎ, গ্যাস, বড.বস ট্রাব ক, রবসামবরক ববমান চলাচল
কর্তৃপক্ষ, পের্ন কদপৃাদরশন)
 ইমারত বনমৃাণ বববধমালা অনুোয়ী আর্ (৮) কবপ স্থাপতয
নকশা (রলার প্ল্যান, পাবকৃাং প্ল্যান, লম্বালবম্ব ও আড়াআবড় ২টি
রসকশন, উন্নবত (Elevation), মাবলদকর নাম, অমুবিত
স্বাক্ষর এবাং কাবরগরী ব্যবক্ত/ব্যবক্তবদগরৃ অমুবিত স্বাক্ষর,
নাম, ঠিকানা, রর্বলদ ান নম্বর, প্রবতষ্ঠাদনর সেস্যপে ও
ররবজদেশন নম্বর নকশায় উদেি পূব ৃক)

ব্যাাংক চালানমূদল
ইমারদতর রক্ষত্র ল
অনুসাদর বববধমালা
রমাতাদবক নক্সা
অনুদমােন ব এবাং
অন্যান্য
ব /জবরমানা গ্রহণ
করা হয়।
(সরকার কর্তৃক
বনধ ৃাবরত)

পয়ঁতাবেশ
(৪৫)বেন

কাজী জলুল কবরম
বনব ৃাহী প্রদকৌশলী
ও
অেরাইজড অব সার
র ান-০৩৪১-৫২৭৪০
ই-রমইলfazlu662003@yahoo.com

info@coxda.gov.bd

 সাংবিষ্ট েির হদত সাংগ্রহ করদত হদব ।
০৩

Occupancy
Certificate

সরাসবর

ক) বনমৃাণ অনুদমােন রম পূরণসহ সাো কাগদজ আদবেন
ি) ২ (দ্যই) কবপ সতযাবয়ত ছবব ও বনবমৃতব্য ইমারদতর নকশা।
গ) কাবরগবর ব্যবক্তবদগরৃ প্রতযয়ন পত্র ।

সরকার কর্তৃক
বনধ ৃাবরত

২১ (একুশ)
কাে বেবস

 সাংবিষ্ট েির হদত সাংগ্রহ করদত হদব ।

কাজী জলুলকবরম
বনব ৃাহী প্রদকৌশলী
ও
অেরাইজড অব সার
র ান-০৩৪১-৫২৭৪০
ই-রমইলfazlu662003@yahoo.com

info@coxda.gov.bd
০৪

অবভদোগ সাংক্রান্ত

সরাসবর




সাংবিষ্ট অবভদোগ সাংক্রান্ত আদবেন ।
প্রদয়াজনীয় েবললাবে/প্রমাণক

রকান ব /চাজৃ
প্রদোজয নদহ

০৭ (সাত) বেন

কাজী জলুলকবরম
বনব ৃাহী প্রদকৌশলী
ও
অেরাইজড অব সার
র ান-০৩৪১-৫২৭৪০

ই-রমইল-

 সাংবিষ্ট েির হদত সাংগ্রহ করদত হদব ।

fazlu662003@yahoo.com

info@coxda.gov.bd
০৫

পবরকল্পনাববে/স্থপ
বত/প্রদকৌশলী
বনবন্ধন

সরাসবর






BIP/IEB/IAB সেস্য এর সনেপত্র
রোগ্যতার সনেপত্র
রভার্ার আইবড কাদড ৃর দর্াকবপ
ছবব ০২ (দ্যই) কবপ

২০০০/- (দ্যই
হাজার) র্াকা

০৭ (সাত) বেন

anwar5668@gmail.com

 সাংবিষ্ট েির হদত সাংগ্রহ করদত হদব ।
০৬

০৭

রডদভলপার বনবন্ধন

মাষ্টার প্ল্যান
অনুোয়ী ভূবমর
রেৌবক্তক ব্যবহার
সম্পদকৃ ধারণা
প্রোন

সরাসবর

সরাসবর





রট্রড লাইদসন্স এর কবপ
টি আই এন সাটিবৃ দকর্ এর কবপ
ৃ
রমদমাদরন্ডাম অব এদসাবসদয়শন এবাং আটিকযাল
অব
এদসাবসদয়শন এর কবপ
 সাটিবৃ দকর্ অব ইনকদপৃাদরশন এর কবপ
 কাবরগরী ব্যবক্তদের নাম ও তাদের স্ব স্ব রপশাজীবী
প্রবতষ্ঠাদনর সেস্য নম্বর, কমপদক্ষ ১ জন স্থপবত, ১ জন
প্রদকৌশলী, ১ জন পবরকল্পনাববে
 েবললাবে
 িবতয়ান

রল:কদণ ৃল রমাহাম্মে আদনায়ার উল ইসলাম
সেস্য (প্রদকৌশল)
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
র ান- ০৩৪১-৫২৭০৬
ই-রমইল
info@coxda.gov.bd

৫০,০০০ (পঞ্চাশ
হাজার) র্াকা

০১ (এক) মাস

রল:কদণ ৃল রমাহাম্মে আদনায়ার উল ইসলাম
সেস্য (প্রদকৌশল)
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
র ান- ০৩৪১-৫২৭০৬
ই-রমইল
anwar5668@gmail.com

info@coxda.gov.bd
ববনামূদল্য

তাৎক্ষবণক

কাজী জলুল কবরম
নগর পবরকল্পনাববে (ভারপ্রাি)
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
র ান-০৩৪১-৫২৭৪০
ইদমইলfazlu662003@yahoo.com

info@coxda.gov.bd

