
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
গহৃায়ণ ও গণপূতত  মন্ত্রনালয় 
নগর উন্নয়ন অধিেপ্তর 

www.udd.gov.bd 
সসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত (ধসটিদজন চার্ত ার) 

 

১. ধিশন ও ধমশন: 
রপুকল্প    (Vision)   : পধরকধল্পত বাাংলাদেশ 
অধিলক্ষ (Mission) : েদূ্তাগ ঝুধক ধবদবচণা পূবতক সমধিত নগর ও অঞ্চল পধরকল্পনা প্রনয়ণ 
 

২. প্রধতশ্রুত সসবা সমূহ      
২.১) নাগধরক সসবা 
 
ক্রধমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্ত 

স্থান 
সসবার মূলয এবাং 
পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকতত ার পেবী, স ান, 
ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ প্রনয়ণকৃত 

সজলা/উপদজলা/সপৌরসিা 
শহদরর লযান্ড ইউজ/মাস্টার 
প্ল্যান প্রোন (পুরাতন) 

আদবেনকারীর েরখাস্ত অনদুমােদনর পর অধিেপ্তদরর ধহসাব 
খাদত চালান সকাড (১-৩২৩৫-০০০০-২৩৬৬) এর মািযদম 
৫০০/- র্াকা জমা প্রোন সাদপদক্ষ মাস্টার প্ল্যাদনর কধপ প্রোন  

১। পধরচালক বরাবর েরখাস্ত 
২। সেজারী চালান 

৫০০/-(পাাঁচশত) 
র্াকার সেজারী 
চালান 

ধত্রশ ধেন সমাজ ধবজ্ঞানী 
স ান:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ 
sosiologist@udd.gov.bd 

২ সডদিলপদমন্ট প্ল্যান  র 
কক্সবাজার র্াউন এন্ড সী ধবচ 
আপ রু্ সর্কনা  প্রকদল্পর 
আওতায় প্রণীত মাস্টার প্ল্যান 
ধরদপার্ত  প্রোন 

আদবেনকারীর েরখাস্ত অনদুমােদনর পর অধিেপ্তদরর ধহসাব 
খাদত চালান সকাড (১-৩২৩৫-০০০০-২৩৬৬) এর মািযদম 
৩০০০/- র্াকা জমা প্রোন সাদপদক্ষ মাস্টার প্ল্যাদনর কধপ প্রোন 

১। পধরচালক বরাবর েরখাস্ত 
২। সেজারী চালান 

৩০০০/-(ধতন 
হাজার) র্াকার 
সেজারী চালান 

ধত্রশ ধেন সমাজ ধবজ্ঞানী 
স ান:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ 
 sosiologist@udd.gov.bd 

৩ ষ্ট্রাকচার প্ল্যান আরবান প্ল্যান 
এন্ড ধডদর্ইলড এধরয়া প্ল্যান 
 র ধসদলর্ ধডধিশনাল র্াউন 
প্রকদল্পর আওতায় প্রণীত  
মাস্টার প্ল্যান ধরদপার্ত  প্রোন 

আদবেনকারীর েরখাস্ত অনদুমােদনর পর অধিেপ্তদরর ধহসাব 
খাদত চালান সকাড (১-৩২৩৫-০০০০-২৩৬৬) এর মািযদম 
২০০০/- র্াকা জমা প্রোন সাদপদক্ষ মাস্টার প্ল্যাদনর কধপ প্রোন 

১। পধরচালক বরাবর েরখাস্ত 
২। সেজারী চালান 

২০০০/-(েইু 
হাজার) র্াকার 
সেজারী চালান 

ধত্রশ ধেন সমাজ ধবজ্ঞানী 
স ান:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ 
sosiologist@udd.gov.bd 

৪  ষ্ট্রাকচার প্ল্যান আরবান প্ল্যান 
এন্ড ধডদর্ইলড এধরয়া প্ল্যান 
 র বধরশাল ধডধিশনাল 
র্াউন প্রকদল্পর আওতায় 
প্রণীত  মাস্টার প্ল্যান ধরদপার্ত  
প্রোন (ধতন খন্ড) 

আদবেনকারীর েরখাস্ত অনদুমােদনর পর অধিেপ্তদরর ধহসাব 
খাদত চালান সকাড (১-৩২৩৫-০০০০-২৩৬৬) এর মািযদম 
৩০০০/- র্াকা জমা প্রোন সাদপদক্ষ মাস্টার প্ল্যাদনর কধপ প্রোন 

১। পধরচালক বরাবর েরখাস্ত 
২। সেজারী চালান 

৩০০০/-(ধতন 
হাজার) র্াকার 
সেজারী চালান 

ধত্রশ ধেন সমাজ ধবজ্ঞানী 
স ান:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ 
sosiologist@udd.gov.bd 

৫  ষ্ট্রাকচার প্ল্যান এন্ড এযাকশন 
এধরয়া প্ল্যান  র মাোধরপুর 
উপদজলা, মাোধরপুর ধডসধেক্ট 
প্রকদল্পর আওতায় প্রণীত  
মাস্টার প্ল্যান ধরদপার্ত  প্রোন   

আদবেনকারীর েরখাস্ত অনদুমােদনর পর অধিেপ্তদরর ধহসাব 
খাদত চালান সকাড (১-৩২৩৫-০০০০-২৩৬৬) এর মািযদম 
২০০০/- র্াকা জমা প্রোন সাদপদক্ষ মাস্টার প্ল্যাদনর কধপ প্রোন 

১। পধরচালক বরাবর েরখাস্ত 
২। সেজারী চালান 

২০০০/-(েইু 
হাজার) র্াকার 
সেজারী চালান 

ধত্রশ ধেন সমাজ ধবজ্ঞানী 
স ান:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ 
sosiologist@udd.gov.bd 
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৬  ষ্ট্রাকচার প্ল্যান এন্ড এযাকশন 
এধরয়া প্ল্যান  র রাজজর 
উপদজলা, মাোধরপুর ধডসধেক্ট 
প্রকদল্পর আওতায় প্রণীত 
মাস্টার প্ল্যান ধরদপার্ত  প্রোন   

আদবেনকারীর েরখাস্ত অনদুমােদনর পর অধিেপ্তদরর ধহসাব 
খাদত চালান সকাড (১-৩২৩৫-০০০০-২৩৬৬) এর মািযদম 
২০০০/- র্াকা জমা প্রোন সাদপদক্ষ মাস্টার প্ল্যাদনর কধপ প্রোন 

১। পধরচালক বরাবর েরখাস্ত 
২। সেজারী চালান 

২০০০/-(েইু 
হাজার) র্াকার 
সেজারী চালান 

ধত্রশ ধেন সমাজ ধবজ্ঞানী 
স ান:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ 
sosiologist@udd.gov.bd 

৭                   
          ,         
                     , 
                    

                   সসবা প্রোন                  ধবনামদুলয        ধসধনয়র প্ল্যানার (আরবান প্ল্যাধনাং) 

স ান:+৮৮০২ ৯৫১৫৫২৮ 
 spup@udd.gov.bd 

 

২.২) প্রাধতষ্ঠাধনক সসবা 
 
ক্রধমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্ত স্থান সসবার মূলয এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 
সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকতত ার পেবী, স ান, 
ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ িুধম অধিগ্রহন ছাড়পত্র (িুধম 

অধিগ্রহন মযানয়ুালিুক্ত 

এলাকা) 

প্রস্তাব প্রাধপ্ত সাদপদক্ষ 
অধ স আদেশ সরকারী 
ডাদক আদবেনকারীর 
ঠিকানায় সপ্ররণ করা 
হয় 

১. সাংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান প্রিাদনর প্রস্তাব  
২. ধস এস, আর এস োগসচূী ও জধমর পধরমানসহ প্রশাসধনক 
অনদুমােদনর সতযাধয়ত কধপ 
৩. আর এস মযাপ অনু্ ায়ী সাংধিষ্ট কতৃত পক্ষ কতৃতক অনদুমাধেত প্রস্তাধবত 
জধমর সল আউর্ প্ল্যান 
৪. প্ল্যাধনাং কধমশন স্টযান্ডাডত  অনু্ ায়ী  সাংধিষ্ট সাংস্থা অথবা স্থাপতয 
অধিেপ্তর কতৃতক জধমর প্রাপযতার প্রতযয়ন  

ধবনামদুলয পাঁয়তাধিশ ধেন উপ-পধরচালক (সিৌত পধরকল্পনা) 
স ান: +৮৮০২ ৯৫৬০৬১৯ 

ddpp@udd.gov.bd 

 

উপ-পধরচালক (গদবষণা ও সমিয়) 
স ান: +৮৮০২ ৯৫৫৪৯৪৫ 
ddrc@udd.gov.bd 

২ িুধম অধিগ্রহন 
মতামত/পরামশত 

প্রস্তাব প্রাধপ্ত সাদপদক্ষ 
অধ স আদেশ সরকারী 
ডাদক আদবেনকারীর 
ঠিকানায় সপ্ররণ করা 
হয় 

১. সাংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান প্রিাদনর প্রস্তাব  
২. ধস এস, আর এস োগসচূী ও জধমর পধরমানসহ প্রশাসধনক 
অনদুমােদনর সতযাধয়ত কধপ 
৩. আর এস মযাপ অনু্ ায়ী সাংধিষ্ট কতৃত পক্ষ কতৃতক অনদুমাধেত প্রস্তাধবত 
জধমর সল আউর্ প্ল্যান 
৪. প্ল্যাধনাং কধমশন স্টযান্ডাডত  অনু্ ায়ী  সাংধিষ্ট সাংস্থা অথবা স্থাপতয 
অধিেপ্তর কতৃতক জধমর প্রাপযতার প্রতযয়ন 

ধবনামদুলয ধত্রশ ধেন উপ-পধরচালক (সিৌত পধরকল্পনা) 
স ান: +৮৮০২ ৯৫৬০৬১৯ 

ddpp@udd.gov.bd 

 

উপ-পধরচালক (গদবষণা ও সমিয়) 
স ান: +৮৮০২ ৯৫৫৪৯৪৫ 
ddrc@udd.gov.bd 

৩ সপৌরসিা/উপদজলা  শহর 
এলাকার িূধম বযবহার 
পধরকল্পনা প্রনয়ণ (রাজস্ব 
বাদজর্ হদত)  

স্থানীয় কতৃতপক্ষ ও 
জনগদনর অাংশগ্রহদন 
িুধম বযবহার পধরকল্পনা 
প্রণয়ন এবাং মযাপসহ 
ধরদপার্ত  প্রোন 

১. সাংধিষ্ট প্রধতষ্ঠাদনর প্রস্তাব  
২. সাংধিষ্ট এলাকার সমৌজা মযাদপর ত সীল 
৩. ইধতপূদবত প্রনয়নকৃত মাস্টার প্ল্যাদনর কধপ/ডার্াদবইজ (্ধে থাদক) 

ধবনামদুলয েইু বছর পধরচালক 

স ান:+৮৮০২ ৯৫৬২৭২৮ 

director@udd.gov.bd 

৪  উপদজলার েদূ্তাগ ঝুধক 
ধবদবচনা পূবতক িূধম বযবহার 
পধরকল্পনা প্রনয়ণ (উন্নয়ন 
বাদজর্ হদত)  

স্থানীয় কতৃতপক্ষ ও 
জনগদনর অাংশগ্রহদন 
িুধম বযবহার পধরকল্পনা 
প্রণয়ন এবাং মযাপসহ 
ধরদপার্ত  প্রোন 

১.সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব প্রনয়ণ পূবতক মন্ত্রণালদয়র অনদুমােন  
২.সাংধিষ্ট প্রধতষ্ঠাদনর প্রস্তাব  
৩. সাংধিষ্ট এলাকার সমৌজা মযাদপর ত সীল 
৪. ইধতপূদবত প্রনয়নকৃত মাস্টার প্ল্যাদনর কধপ/ডার্াদবইজ (্ধে থাদক) 

ধবনামদুলয েইু বছর পধরচালক 

স ান:+৮৮০২ ৯৫৬২৭২৮ 

director@udd.gov.bd 
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২.৩) আিযন্তরীণ সসবা 
 
ক্রধমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং  

প্রাধপ্ত স্থান 
সসবার মূলয এবাং 
পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 
সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকতত ার পেবী, স ান, 
ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১        ১ -১০                                         

১১  -২০                                    
১.                      
      
২.         
৩.                         
৪.             
৫.                      
        

ধবনামদুলয         পধরচালক 

স ান:+৮৮০২ ৯৫৬২৭২৮ 

director@udd.gov.bd 

২         ১ -১০                                      
    ১১  -২০                              
       

১.                      
      
২.                 

ধবনামদুলয        পধরচালক 

স ান:+৮৮০২ ৯৫৬২৭২৮ 

director@udd.gov.bd 

৩                                                        
      /                                  

                   ধবনামদুলয        পধরচালক 

স ান:+৮৮০২ ৯৫৬২৭২৮ 

director@udd.gov.bd 
৪ অধজত ত ছুটি,      

            
আদবেনকারীর আদবেনপদত্রর সাদথ অধজত ত ছুটির  রম 
পূরণ কদর ্থা্থ কতৃত পদক্ষর সপুাধরদশর মািযদম পধরচালক 
অধজত ত ছুটি,                  মঞ্জরু কদর 

১. অধজত ত ছুটির  রম 
২. আদবেনপত্র (ছুটিদত ্াওয়ার 
পূদবতই আদবেন করদত হদব ) 

ধবনামদুলয পদনদরা ধেন পধরচালক 
স ান:+৮৮০২ ৯৫৬২৭২৮ 
director@udd.gov.bd 

৫ বধহ: বাাংলাদেশ ছুটি   আদবেনকারীর আদবেনপদত্রর সাদথ অধজত ত ছুটির  রম ও 
বধহ: বাাংলাদেশ  রম পূরণ কদর ্থা্থ কতৃত পদক্ষর 
সপুাধরদশর মািযদম পধরচালক মঞ্জরু কদরন  
 

১. অধজত ত ছুটির  রম 
২. বধহ: বাাংলাদেশ  রম 
৩. ধনধেতষ্ট  রদম আদবেনপত্র 
(ছুটিদত ্াওয়ার পূদবতই আদবেন 
করদত হদব)। 

ধবনামদুলয পদনদরা ধেন পধরচালক 
স ান:+৮৮০২ ৯৫৬২৭২৮ 
director@udd.gov.bd 

৬           আদবেনকারীর আদবেনপদত্রর পর পধরচালক এর সপুাধরদশর 
মািযদম মন্ত্রণালদয় সপ্ররদণর পর মন্ত্রণালয় মঞ্জরু কদরন 
(১ম-১০ম সগ্রদডর সক্ষদত্র) 

১.         
২.                         
                      
       । 
 

ধবনামদুলয পদনদরা ধেন                        

আদবেনকারীর আদবেনপদত্রর পর ্থা্থ কতৃত পদক্ষর 
সপুাধরদশর মািযদম পধরচালক মঞ্জরু কদরন (১১তম-তেিুত 
সগ্রদডর সক্ষদত্র) 

পধরচালক 
স ান:+৮৮০২ ৯৫৬২৭২৮ 
director@udd.gov.bd 

৭                                                            
                          । 

১.         
২.              

ধবনামদুলয পদনদরা ধেন                   
স ান:+৮৮০২ ৯৫৫৪৯০৫ 
acco@udd.gov.bd 

৮            ,       
      ,         
     

                                               
      ,             ,                       
  । 

১.         
২.              

ধবনামদুলয পদনদরা ধেন                   
স ান:+৮৮০২ ৯৫৫৪৯০৫ 
acco@udd.gov.bd 

৯           
                   

১.                                    কতৃতক 
       ধবজ্ঞ                 আদবেনপদত্রর ্াচাই-

১.                    
২.                 

ধবনামদুলয         উপ-পধরচালক (গদবষণা ও সমিয়) 
স ান: +৮৮০২ ৯৫৫৪৯৪৫ 



(১১  -২০  ) বাছাই করার পর পরীক্ষা গ্রহদণর মািযদম চুড়ান্ত প্রাথী 
মদনানয়ন সেয়া হয় 
২. চুড়ান্ত প্রাথীদের ধনদয়াগপত্র ডাকদ্াদগ সপ্ররণ করা হয় 
৩. চুড়ান্ত প্রাথীদের স্াগোদনর মািযদম ধনদয়াগ প্রধক্রয়া 
সম্পন্ন করা হয় 

 ddrc@udd.gov.bd 
 
 

১০           
        

              /২০১৫                         
                             

              /২০১৫ ধবনামদুলয পদনদরা ধেন পধরচালক 
স ান:+৮৮০২ ৯৫৬২৭২৮ 
director@udd.gov.bd 

১১           
            
        (১১  -
২০  ) 

                    কতৃতক সসবা প্রোন করা হয়                    ধবনামদুলয         উপ-পধরচালক (গদবষণা ও সমিয়) 
স ান: +৮৮০২ ৯৫৫৪৯৪৫ 
ddrc@udd.gov.bd 

১২                                             কতৃতক 
                            

                    ধবনামদুলয         পধরচালক 
স ান:+৮৮০২ ৯৫৬২৭২৮ 
director@udd.gov.bd 

১৩                                           কতৃতক  
                       

                ধবনামদুলয         পধরচালক 
স ান:+৮৮০২ ৯৫৬২৭২৮ 
director@udd.gov.bd 

 

 

 
                        
 
                                                                                  
১                                                             

     ) 
        : 
       : উপ-পধরচালক(সিৌত পধরকল্পনা) 
স ান    : +৮৮০২ ৯৫৬০৬১৯ 
      : ddpp@udd.gov.bd 
       :www,grs.gov.bd 

        

২                                                                             :                               
       : 
        : 
      : 
       :www,grs.gov.bd 

       

৩                                                                         
              

                
৫                                 
     : www,grs.gov.bd 

        

 

mailto:ddpp@udd.gov.bd

