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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
ড়ক রযফন ও সতু ভন্ত্রণারয় 
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ 

www.rthd.gov.bd 
 

সসিদজন চািটায  

১. সবন ও সভন   

সবন: একরি দক্ষ ভাড়ক সনিওয়াকক ও রনযাদ ড়ক রযফন ফযফস্থা। 

সভন: ভাড়ক সভযাভত, ংস্কায ও যক্ষণাবফক্ষণ এফং উন্নয়ন ও ম্প্রাযবনয ভাধযবভ জনগসনয আথক-াভারজক উন্নয়বনয রবক্ষয সিকই, রনযাদ ও ভানম্মত ড়ক অফকাঠাবভা এফং ভরিত আধরুনক 

গণরযফন ফযফস্থা গবড় সতারা। 
 

২. সফা প্রদান প্রসতশ্রুসত 

২.১) নাগসযক সফা 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধসত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

সফায ভূরয 

এফাং  
সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভটকতটা 

(নাভ, দসফ, সপান নম্বয ও াআদভাআর) 

(১
) 

 

(২) 
(৩) (৪) (৫) (৬) (৭ 

১ 

ভাড়ক উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ এফং সতু 

রনভকাণ ও উন্নয়বনয জন্য ভাননীয় ভন্ত্রী/ 

প্ররতভন্ত্রী/জাতীয় ংদ দস্য, যকাযী 
কভককতকা, রফরষ্ট নাগরযকগণ কতৃকক  

অনুবযাধ/আবফদবনয উয ফযফস্থা গ্রণ।  

 

ক) প্রধান প্রবকৌরী, ড়ক ও জনথ 

অরধদপ্তয ফযাফয আবফদন/ অনুবযাধত্র  

সপ্রযণ; 

খ) প্রবমাজয সক্ষবত্র, প্রকল্প প্রস্তাফ এরির’য 

ফুজ     াতায় অন্তবূকরিয জন্য    

রযকল্পনা করভবন প্রস্তাফ সপ্রযণ; 

গ) আবফদনকাযী/ অনুবযাধকাযীবক ত্র 

ভাযপত অফরত কযা;                         

ক)ংরিষ্ট ভাড়ক/সতুয 

অফস্থানগত তথযারদ ম্বররত 

অনুবযাধত্র; 

 

 

রফনাভূবরয ১৫ কামটসদফ 

সভাোঃ ভাফুবফয যভান                 

উপ্রধান                 

সপান:+৮৮-০২-৯৫১৪২৬৬                   

ইবভইর: nfmjmz@yahoo.com  

mailto:nfmjmz@yahoo.com
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২ 

ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয আওতাধীন 

রফরবন্ন ভাড়ক, সতু ও কারবািক, সভযাভত, 

ংস্কায ও যক্ষণাবফক্ষবণয জন্য রফরষ্ট 

নাগরযকগণ কতৃকক অনুবযাধ/আবফদবনয উয 

ফযফস্থা গ্রণ। 

ক) প্রধান প্রসকৌরী, ড়ক ও জনথ 

অরধদপ্তয ফযাফয আবফদন/ অনুবযাধত্র 

সপ্রযণ; 

খ) ংরিষ্ট আবফদন/ অনুসযাধকাযীবক ত্র 

ভাযপত অফরত কযা;                        

ক)ংরিষ্ট ভাড়ক, সতু ও 

কারবািক এয অফস্থান ও 

অন্যান্য প্রবমাজনীয় তথযারদ 

ম্বররত অনুবযাধত্র; 

 

রফনাভূবরয ৭ কামকরদফ 

 

সভাাঃ নজরুর াআরাভ যকায                                     

উরিফ                                                         

সপানোঃ  +৮৮-০২-৯৫১৪০৭৫                                    

ইবভইরোঃdsmaintenance@rthd.gov.bd  

৩ 

সপযী স্থাবনয জন্য ভাননীয় ভন্ত্রী/ 
প্ররতভন্ত্রী/জাতীয় ংদ দস্য, যকাযী 
কভককতকা, রফরষ্ট নাগরযকগণ কতৃকক 

অনুবযাধ/আবফদবনয উয ফযফস্থা গ্রণ।   

ক) প্রধান প্রবকৌরী, ড়ক ও জনথ 

অরধদপ্তয ফযাফয আবফদন/ অনুবযাধত্র 

সপ্রযণ; 

খ) ংরিষ্ট আবফদনকাযী/অনুবযাধকাযীবক 

ত্র ভাযপত অফরত কযা;                        

ক)অনুবযাধত্র রফনাভূূ্বরয ৭ কামকরদফ 

সভা: হুভাযুন কফীয সখান্দকায   

মুগ্মরিফ   

সপান: +৮৮-০২-৯৫১৩৩৩৪                                                         

ই-সভইর:dsngec@rthd.gov.bd 
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২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক সফা 
ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধসত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

সফায ভূরয এফাং  
সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 
দাসয়ত্বপ্রাি কভটকতটা 

(নাভ, দসফ, সপান নম্বয ও াআদভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাবগয 

আওতাধীন অরধদপ্তয/ কতৃকক্ষ/ 

ংস্থায অনুকূবর বূরভ অরধগ্রবণয 

(উন্নয়ন প্রকল্প ফযতীত) প্রারনক 

অনুবভাদন। 

ক) ংরিষ্ট দপ্তয/ ংস্থায প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত; 

খ) প্রবমাজয সক্ষবত্র বযজরভন রযদকবনয 

রবরিবত অরধগ্রবণয প্রস্তাফ রনষ্পরি কযা; 

 গ) সত্রয ভাধযবভ ংরিষ্ট দপ্তযবক অফরত 

কযা; 

ক) বূরভ অরধগ্রবনয  প্রস্তাফ 

খ)The Acquisition and 

Requisition of Immovable 

Property Ord inance 1982  

এফং স্থাফয ম্পরি অরধগ্রণ 
ভযানুয়ার, ১৯৯৭ সভাতাবফক 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র; 

রফনাভূবরয ১০ কামকরদফ 

 

সভাোঃ সগারাভ রজরানী                                                
কাযী রিফ                                                              
সপান: +৮৮-০২-৯৫৮২২২৭                                               
াআ-সভাআর:sasestate@rthd.gov.bd 

 

২ 

ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয 

ভাররকানাধীন াভরয়ক অফযফহৃত 

বূরভ অস্থায়ী রবরিবত ইজাযায অনুভরত 

প্রদান। 

ক) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত; 

খ) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয বূরভ 

ফযফস্থানা নীরতভারা ২০১৫  অনুযণফূকক;  

গ) বত্রয ভাধযবভ ওজ অরধদপ্তযবক 

অফরত কযা; 

ক) ফযরি/প্ররতষ্ঠাবনয ইজাযা 

প্রারপ্তয আবফদনত্র; 

খ) ওজ অরধদপ্তবযয 

সুারয প্রস্তাফ; 

গ) বূরভয তপরর;   

ঘ) সস্কি ভযা ও নক্সা;  

রফনাভূবরয 

 

 

৩০ কামকরদফ 

 

 

৩ 

ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয  

ভররকানাধীন বূরভ ও স্থানায় 

অস্ায়ী রবরিসত  রফজ্ঞান, 

রফরবফািক, বাস্কমক, স্মরৃতস্মাযক ইতযারদ 

স্থাবনয অনুবভাদন। 

ক) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত; 

খ) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয বূরভ 

ফযফস্থানা নীরতভারা ২০১৫  সভাতাবফক 

রনষ্পরি কযা;  

গ) বত্রয ভাধযবভ ওজ অরধদপ্তযবক 

অফরত কযা; 

ক) আবফদন প্রস্তাফ; 

খ) রফরবফাবিকয অফস্ান, 

আকায, স্থাবনয উচ্চতা, দযূত্ব 

এফং ড়ক ও জনথ 

অরধদপ্তয কতৃকক অনুবভারদত 

কাঠাবভায রিজাইন;   

রফনাভূবরয 
 

১৫ কামকরদফ 

 

mailto:sasestate@rthd.gov.bd
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৪ 

ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয 

আওতাধীন  ভাড়ক ও সতুয 

নাভকযণ ও নুোঃনাভকযণ অনুবভাদন। 

 

ক) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত; 

খ) যকাবযয অনুবভাদন গ্রণ াববক্ষ 

রদ্ধান্ত;   

 গ) ংরিষ্টসদয বত্রয ভাধযবভ অফরত 

কযা; 

ক) আবফদন প্রস্তাফ; 

খ) সম ফযরিয নাবভ নাভকযণ 

কযা বফ তায ণূকাঙ্গ জীফন 

ফৃিান্ত; 

গ) ংরিষ্ট দপ্তয/ংস্থা প্রধাবনয 

সুারয;  

গ) ংরিষ্ট সজরা উন্নয়ন ভিয় 

করভরিয ভতাভত ম্বররত 

কামকরফফযনী; 

রফনাভূবরয ৩০ কামকরদফ 

৫ 

এ রফবাসগয আওতাধীন অরধদপ্তয/ 

কতৃকক্ষ/ ংস্থা’য প্রকল্প রবরিক 

উন্নয়ন ফযাদ্দ 

উবমাজন/নুোঃউবমাজন/ 

ংবাধন। 

ক) অরধদপ্তয/ কতৃকক্ষ/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত; 

খ) রযকল্পনা করভবনয ম্মরত গ্রণ; 

গ) বত্রয ভাধযবভ ংরিষ্ট দপ্তযবক অফরত 

কযা; 

ক) উবমাজন/নুোঃউবমাজন/ 

ংবাধনপ্রস্তাফ; 

খ) রনধকারযত ছক সভাতাবফক 

তথযাফরী; 

রফনাভূবরয ৩০ কামকরদফ 

সভাোঃ ভাফুবফয যভান                                                  

উপ্রধান                                                     

সপান: +৮৮-০২-৯৫১৪২৬৬                                                      

ইবভইর: nfmjmz@yahoo.com 

৬ 
বফবদরক উন্নয়ন বমাগী ংস্থা’য 

প্ররতরনরধবদয রভন রিয়াবযন্স প্রদান। 

ক) ংরিষ্ট উন্নয়ন বমাগী ংস্থা’য 

আবফদবনয সপ্ররক্ষবত; 

খ) ই-সভইর/বত্রয ভাধযবভ ংরিষ্ট ংস্থা’য 

প্ররতরনরধবদয অফরত কযা; 

বফবদরক উন্নয়ন বমাগী 
ংস্থা’য আবফদন/অনুবযাধত্র; 

রফনাভুবরয ৩ কামকরদফ 

সভাোঃ ভাফুবফয যভান                                                  
উপ্রধান 
সপান: +৮৮-০২-৯৫১৪২৬৬                                                      

ইবভইর: nfmjmz@yahoo.com 

 

৭ 
বফবদরক ায়তাষু্ট নতুন উন্নয়ন 

প্রকল্প/ংবারধত প্রকল্প অনুবভাদন। 

ক) অরধদপ্তয/ কতৃকক্ষ/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত; 

খ) অবযন্তযীণ মািাই করভরিয বায 

অনুবভাদন াববক্ষ রযকল্পনা করভবন 

প্রস্তাফ সপ্রযন;  

গ) অনুরররয ভাধযবভ ংরিষ্ট দপ্তযবক 

অফরত কযা; 

ক) প্রস্তারফত প্রকল্প দররর; রফনাভুবরয ৩০ কামকরদফ 

সভাোঃ ভাফুবফয যভান                                                  
উপ্রধান                                                     

সপান: +৮৮-০২-৯৫১৪২৬৬                                                      

ইবভইর: nfmjmz@yahoo.com 

সভা: ভাখজানুর াআরাভ সতৌসদ 
কাযী প্রধান 
সপান: +৮৮-০২-৯৫৫০২৩৭ 
াআদভাআর: sacplanning@rthd.gov,bd 

mailto:nfmjmz@yahoo.com
mailto:nfmjmz@yahoo.com
mailto:nfmjmz@yahoo.com
mailto:sacplanning@rthd.gov,bd
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৮ 

ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয 

আওতাধীন রজওরফ অথকায়বন নতুন 

উন্নয়ন প্রকল্প/ংবারধত প্রকল্প 

অনুবভাদন। 

ক) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয  প্রস্তাবফয 
সপ্ররক্ষবত;  

খ) অবযন্তযীণ মািাই করভরিয বায 

অনুবভাদন াববক্ষ রযকল্পনা করভবন 

প্রস্তাফ সপ্রযন; 

 গ) অনুরররয ভাধযবভ ংরিষ্ট দপ্তযবক 

অফরত কযা; 

ক) প্রস্তারফত প্রকল্প দররর; রফনাভুবরয ৩০ কামকরদফ 

সভা: ভাফুফ-এ-এরাী 
কাযী প্রধান                                              

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৩                                       

ইবভইর: aceng@rthd.gov.bd 

৯ 

এ রফবাবগয আওতাধীন কর উন্নয়ন 

প্রকবল্পয জনফর ংক্রান্ত প্রস্তাফ 

অনুবভাদন। 

ক) ংরিষ্ট দপ্তয/ংস্থায প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত;   

খ) অথক রফবাবগয ম্মসত গ্রণ; 

গ) বত্রয ভাধযসভ দপ্তয প্রধান-সক অফরত 

কযা; 

ক) ংরিষ্ট প্রকবল্পয জনফর 

ংক্রান্ত কাগজত্রারদ; 
রফনভুবরয ৩০ কামকরদফ 

সভাোঃ ভাফুবফয যভান                                                  
উপ্রধান                                                     

সপান: +৮৮-০২-৯৫১৪২৬৬                                                      

ইবভইর: nfmjmz@yahoo.com 

১০ 

বফবদরক ায়তাষু্ট উন্নয়ন 

প্রকবল্পয সভয়াদ/ ঋণিরুিয সভয়াদ 

ফৃরদ্ধ প্রস্তাফ অনুবভাদন।   

ক) অরধদপ্তয/কতৃকক্ষ/ংস্থায প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত;   

খ) প্রস্তাফ রযক্ষা রনযীক্ষাফূকক রযকল্পনা 
করভন, আইএভইরি’সত এফং ইআযরি’য 

ভাধযবভ উন্নয়ন বমাগী ংস্থায় সপ্রযণ;  
গ) অনুরররয ভাধযবভ ংরিষ্ট দপ্তযবক 

অফরত কযা; 

ক) রিরর/আযরিরর; 

খ) অথক ছাড় ও ফযয় ংক্রান্ত 

ংরগ্নী ৪ও৫; 

গ) প্রকল্প ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

প্ররতবফদন; 

রফনাভুবরয ৩০ কামকরদফ 

সভাোঃ ভাফুবফয যভান                                                  
উপ্রধান                                                     
সপান:+৮৮-০২- ৯৫১৪২৬৬                                                      

ইবভইর: nfmjmz@yahoo.com 

সভা: ভাখজানুর াআরাভ সতৌসদ 
কাযী প্রধান 
সপান: +৮৮-০২-৯৫৫০২৩৭ 
াআদভাআর: sacplanning@rthd.gov 

১১ 

ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয 

আওতাধীন রজওরফ অথকায়বন উন্নয়ন 

প্রকবল্পয সভয়াদ ফৃরদ্ধ প্রস্তাফ 

অনুবভাদন।  

ক) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয 
সপ্ররক্ষবত; 

খ) প্রস্তাফ যীক্ষা রনযীক্ষাফূকক রযকল্পনা 
করভন, আইএভইরি’সত সপ্রযণ; 

গ) অনুরররয ভাধযবভ ংরিষ্ট ওজ 

অরধদপ্তয-সক অফরত কযা; 

ক) রিরর/আযরিরর; 

খ) অথক ছাড় ও ফযয় ংক্রান্ত 

ংরগ্নী ৪ও৫; 

গ) প্রকল্প ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

প্ররতবফদন; 

রফনাভুূ্বরয ৩০ কামকরদফ 

সভা: ভাফুফ-এ-এরাী  
 কাযী প্রধান                                                          

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৩                                                         

ইবভইর: aceng@rthd.gov.bd 

mailto:nfmjmz@yahoo.com
mailto:nfmjmz@yahoo.com
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১২ 

এ রফবাবগয আওতাধীন বফবদরক 

াামযষু্ট ও তবাগ যকারয 

অথকায়বন (রজওরফ) গৃীত 

প্রকল্পভূবয ক্রয় প্রস্তাফ অনুবভাদন। 

ংরিষ্ট অরধদপ্তয/কতৃকক্ষ/ংস্থা’য ক্রয় 

প্রস্তাফ ররআয-২০০৮, উন্নয়ন 

প্রকল্পভূবয অথক অফভুরি ও ফযফায 

রনবদকরকা-২০১২ ও উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়বনয জন্য ক্ষভতা অকণ ংক্রান্ত 

রযত্র-২০১৫ অনুযবণ রনষ্পরি কযা য়; 

ক) ইরজরয ভাধযবভ প্রাপ্ত (৩০ সথবক ১০০ 

সকারি িাকা মকন্ত) ক্রয় প্রস্তাফ  এ রফবাগ 

কতৃকক অনুবভাদন কযা; 
খ) ৫০ সকারি িাকায উববক রররখত ক্রয় 

প্রস্তাফ CCGP এয অনুবভাদন গ্রণফূকক 

রনষ্পরি কযা; 
গ) বত্রয ভাধযবভ ওজ অরধদপ্তয-সক 

অফরত কযা; 

ক) প্রবমাজযবক্ষবত্র ইরজর 

প্রস্তাফ;  

খ) অনুবভারদত 

রিরর/আযরিরর;  

গ) সিন্িায িকুবভন্ি (TEC ও 

HOPEএয সুারয);  

ঘ) ক্রয় ংক্রান্ত প্রতযয়নত্র; 

 

রফনভুবরয 

ক) এ রফবাবগয 

অনুবভাদবনয সক্ষবত্র 

৫ কামকরদফ ফা 
 খ) CCGP এয 
অনুবভাদবনয সক্ষবত্র 

১৫ কামকরদফ 

ক) ওজ এযরজওরফ অথকায়বণ 

প্রকবল্পয সক্ষবত্র:  

ি. বয়দা ারভা সফগভ,                                                         

উ-রিফ (রজএপরির)                                                              

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইবভইর :sasdev3@rthd.gov.bd  

খ) বফবদরক ায়তাষু্ট প্রকবল্পয 

সক্ষবত্র: 

সুরতানা ইয়াভীন 
উ-রিফ (রিএপরির)                                                                

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      

সভইর: sasdfdp@rthd.gov.bd 

১৩ 

এ রফবাবগয আওতাধীন বফবদরক 

াামযষু্ট ও তবাগ যকারয 

অথকায়বন (রজওরফ) গৃীত 

প্রকল্পভূবয  যাভকক রনবয়াগ ও 

প্ররতস্থান অনুবভাদন।  

ক) অরধদপ্তয/কতৃকক্ষ/ংস্থা’য ক্রয় প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত ররএ-২০০৬, ররআয-২০০৮ 

ও অন্যান্য প্রিররত আরথকক রফরধরফধান 

অনুযণফূকক রনষ্পরি কযা; 
খ)  ১০ সকারি িাকা মকন্ত ক্রয় প্রস্তাফ এ 

রফবাগ কতৃকক এফং তদুবক িাকায ক্রয় প্রস্তাফ 

CCGP এয অনুবভাদন গ্রণফূকক রনষ্পরি 

কযা; 
গ) বত্রয ভাধযবভ ওজ অরধদপ্তয-সক 

অফরত কযা;  

ক) অনুবভারদত 

রিরর/আযরিরর; 

খ)  সিন্িায িকুবভন্ি (TEC ও 

HOPE এয সুারয);  

গ) ক্রয় ংক্রান্ত প্রতযয়নত্র;  

 

রফনভুূ্বরয 

ক) এ রফবাবগয 

অনুবভাদবনয সক্ষবত্র 

৫ কামকরদফ  

 খ) CCGP-এয 

অনুবভাদবনয সক্ষবত্র 

১৫ কামকরদফ 

ক) ওজ এয রজওরফ অথকায়বণ 

প্রকবল্পয সক্ষবত্র: 

ি. বয়দা ারভা সফগভ,                                                         

উ-রিফ (রজএপরির)                                                              

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইবভইর:sasdev3@rthd.gov.bd 

খ) বফবদরক ায়তাষু্ট প্রকবল্পয 

সক্ষবত্র: 

সুরতানা ইয়াভীন 

উ-রিফ (রিএপরির)                                                                

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      

সভইর: sasdfdp@rthd.gov.bd 

mailto:sasdev3@rthd.gov.bd
mailto:sasdfdp@rthd.gov.bd
mailto:sasdev3@rthd.gov.bd
mailto:sasdfdp@rthd.gov.bd
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১৪ 

এ রফবাবগয আওতাধীন বফবদরক 

াামযষু্ট ও তবাগ যকারয 

অথকায়বন (রজওরফ) গৃীত 

প্রকল্পভূবয ফযাবদ্দয রফবাজন ও 

ছাড়কযণ।  

ক) অরধদপ্তয/কতৃকক্ষ/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত উন্নয়ন প্রকল্পভূবয অথক অফভুরি 

ও ফযফায রনবদকরকা-২০১২ অনুযণফূক 

রনষ্পরি কযা; 
খ) অথক ছাবড়য সক্ষবত্র ১ভ সথবক ৩য় রকরস্ত এ 

রফবাগ কতৃকক ছাড় কযা; 
গ) ৪থক রকরস্তয অথক ছাবড়য সক্ষবত্র অথক 
রফবাবগয ম্মরত গ্রণ াববক্ষ অথক  ছাড় 

কযা; 
ঘ) যকারয আবদ (রজও) জাযীয ভাধযবভ 

ভঞু্জযী জ্ঞান কযা য় এফং ংরিষ্টবদয 

অফরত কযা; 

ক) এরির/আযএরির ফযাদ্দ; 

খ)  প্রবমাজযবক্ষবত্র রযকল্পনা 
করভবনয ফযাদ্দত্র; 

গ) ফযাদ্দ রফবাজন ও অথক 
রফবাবগয রনবদকরকায ংরগ্নী ৪ 

ও ৫;  

ঘ) প্রকল্প রযিারবকয ফযয় 

ংক্রান্ত ও অঙ্গরবরিক ফযবয়য 

প্রতযয়নত্র;  

 

রফনাভুবরয 
ক) এ রফবাগ কতৃকক 

অথক ছাবড়য সক্ষবত্র 

৩ কামকরদফ  

খ) অথক রফবাবগয 

ম্মরত গ্রবণয 

সক্ষবত্র ১০ 

কামকরদফ 

ক) ওজ এয রজওরফ অথকায়বণ 

প্রকবল্পয সক্ষবত্র: 

ি. বয়দা ারভা সফগভ,                                                         

উ-রিফ (রজএপরির)                                                              

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইবভইর:sasdev3@rthd.gov.bd 

খ) বফবদরক ায়তাষু্ট প্রকবল্পয 

সক্ষবত্র: 

সুরতানা ইয়াভীন 

উ-রিফ (রিএপরির)                                                                

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      

সভইর: sasdfdp@rthd.gov.bd 

 

১৫ 

এ রফবাবগয আওতাধীন বফবদরক 

াামযষু্ট ও তবাগ যকারয 

অথকায়বন (রজওরফ) গৃীত 

প্রকল্পভূবয দ ংযক্ষণ ও আয়ন-

ফযয়ন কভককতকা রনবয়াগ  প্রস্তাফ 

অনুবভাদন।  

ক) অরধদপ্তয/কতৃকক্ষ/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত এ ংক্রান্ত রফরধরফধান অনুমায়ী 
রনষ্পরি কযা; 
গ) বত্রয ভাধযবভ ংরিষ্টবদয অফরত কযা; 

ক) অনুসভারদত রিরর 

অনুমায়ী, দরবরিক ংখযা, 
বদয নাভ এতদংক্রান্ত 

রফফযণী; 

রফনাভূবরয ৩ কামকরদফ 

ক) ওজ এয রজওরফ অথকায়বণ 

প্রকবল্পয সক্ষবত্র: 

ি. বয়দা ারভা সফগভ,                                                         

উ-রিফ (রজএপরির)                                                              

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইবভইর:sasdev3@rthd.gov.bd 

খ) বফবদরক ায়তাষু্ট প্রকবল্পয 

সক্ষবত্র: 

সুরতানা ইয়াভীন 

উ-রিফ (রিএপরির)                                                                

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      

সভইর: sasdfdp@rthd.gov.bd 

 

mailto:sasdev3@rthd.gov.bd
mailto:sasdfdp@rthd.gov.bd
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১৬ 

এ রফবাবগয আওতাধীন বফবদরক 

াামযষু্ট ও তবাগ যকারয 

অথকায়বন (রজওরফ) গৃীত 

প্রকল্পভূবয  মানফান, মন্ত্রারত, 

যঞ্জাভ ইতযারদ ক্রবয়য প্রারনক 

অনুবভাদন। 

ক) অরধদপ্তয/কতৃকক্ষ/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়বনয জন্য 

ক্ষভতা অকণ ংক্রান্ত রযত্র-২০১৫ 

সভাতাবফক রনষ্পরি কযা; 
খ) প্রবমাজযবক্ষবত অথক রফবাবগয ম্মরত 

গ্রণফূকক রনষ্পরি কযা; 
গ)বত্রয ভাধযবভ ংরিষ্টবদযবক অফরত 

কযা; 

ক) অথক রফবাবগয ছক অনুমায়ী 

তথযাফরী ও রফফযণী;  
খ)রিরর/আযরিরর অনুমায়ী 

ফযাদ্দ; 

রফনাভূবরয 

ক)  এ রফবাগ 

কতৃকক রনষ্পরিয 

সক্ষবত ৫ কামকরদফ 

খ) অথক রফবাবগয 

ম্মরত গ্রবণয 

সক্ষবত্র ১৫ 

কামকরদফ 

ক) ওজ এয রজওরফ অথকায়বণ 

প্রকবল্পয সক্ষবত্র:  

ি. বয়দা ারভা সফগভ,                                                         

উ-রিফ (রজএপরির)                                                              

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইবভইর:sasdev3@rthd.gov.bd 

খ) বফবদরক ায়তাষু্ট প্রকবল্পয 

সক্ষবত্র: 

সুরতানা ইয়াভীন 

উ-রিফ (রিএপরির)                                                                

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      

সভইর: sasdfdp@rthd.gov.bd 

১৭ 

এ রফবাবগয আওতাধীন বফবদরক 

াামযষু্ট ও তবাগ যকারয 

অথকায়বন (রজওরফ) গৃীত  

প্রকল্পভূবয  বূরভ অরধগ্রবণয 

প্রারনক ও প্রাক্করন অনুবভাদন। 

ক) অরধদপ্তয/কতৃকক্ষ/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত বূরভ অরধগ্রণ ভযানুয়ার-১৯৯৭ 

অনুযণফূক রনষ্পরি কযা; 
খ)বত্রয ভাধযবভ ংরিষ্টবদযবক অফরত 

কযা; 
 

ক) অনুবভারদত 

রিরর/আযরিরর; 

খ)প্রস্তাবফয াবথ বূরভয 

তপীর. ভযা ও নক্মা;  

গ) বূরভ অরধগ্রণ ভযানুয়ার-

১৯৯৭ অনুমায়ী প্রতযয়নত্র; 

রফনাভূবরয ৫ কামকরদফ 

ক) ওজ এয রজওরফ অথকায়বণ 

প্রকবল্পয সক্ষবত্র:  

ি. বয়দা ারভা সফগভ,                                                         

উ-রিফ (রজএপরির)                                                              

সপান: +৮৮৯৫৭৫৫২৯                               

ইবভইর:sasdev3@rthd.gov.bd 

খ) বফবদরক ায়তাষু্ট প্রকবল্পয 

সক্ষবত্র: 

সুরতানা ইয়াভীন 

উ-রিফ (রিএপরির)                                                                

সপান: +৮৮৯৫৭৫৫১৪                                                                      

সভইর: sasdfdp@rthd.gov.bd 

১৮ 

ওজ অরধদপ্তবযয অনুন্নয়ন যাজস্ব 

ফাবজবিয আওতায় সভযাভত ও 

যক্ষণাবফক্ষণ খাবত ফযাদ্দকৃত অবথকয 

রফবাজন  ও অথক ছাড় প্রস্তাফ 

অনুবভাদন। 

ক) ওজ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত 

রফরধরফধান অনুযণফূক অনুবভাদন কযা; 
খ) প্রবমাজয সক্ষবত্র অথক রফবাবগয ম্মরত 

গ্রণ াববক্ষ অনুবভাদন কযা;  
গ) যকারয আবদবয ভাধযবভ ভঞু্জযী জ্ঞান 

কযা য় এফং ংরিষ্টবদয অফরত কযা; 

ক) অবথকয রফবাজন/অথক ছাবড়য 

প্রস্তাফ;  

খ) প্রবমাজয সক্ষবত্র ফূকফতকী 
রকরস্তয অথক ফযবয়য রফফযণী; 

রফনাভুবরয 

ক)  এ রফবাগ 

কতৃকক রনষ্পরিয 

সেদত্র ৫ কামকরদফ 

খ) অথক রফবাবগয 

ম্মরত গ্রবণয 

সক্ষবত্র ১৫ 

কামকরদফ 

সভাাঃ নজরুর াআরাভ যকায                                                        

উরিফ                                                                              

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১৪০৭৫                                    

ইবভইরোঃdelwarhossain_83@yahoo.c

om 

mailto:sasdev3@rthd.gov.bd
mailto:sasdfdp@rthd.gov.bd
mailto:sasdev3@rthd.gov.bd
mailto:sasdfdp@rthd.gov.bd


9 
 

১৯ 

ওজ অরধদপ্তসযয অনুন্নয়ন যাজস্ব 

ফাবজবিয আওতায় রএভর (ড়ক) 

ও রএভর (ব্রীজ/কারবািক) এয  

কভকিূী অনুবভাদন। 

ক) ওজ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত;  

খ) অবযন্তযীণ করভরিয বায ভাধযবভ 

মািাই-ফাছাই কযায য অনুবভাদন প্রদান 

কযা; 
গ) বত্রয ভাধযবভ অফরত কযা য়; 

ক) রফগত ৫  ফছবয উন্নয়ন ও 

অনুন্নয়ন খাবতয আওতায় 

ম্পারদত কাবজয রফফযন;  

খ) ড়বকয রফলবয় HDM এয 

সুারয; 

গ) িরভান সকান প্রকবল্প 

প্রস্তারফত ড়ক অন্তবূকি আবছ 

রকনা স ংক্রান্ত তথযারদ;  

ঘ) ব্রীজ/কারবািক এয সক্ষবত্র 

স্থানাভূ কখন রনরভকত 

বয়বছ ও তায ারনাগাদ 

অফস্থা ংক্রান্ত তথযাফরী; 

রফনাভুবরয ৩০ কামকরদফ 

সভাাঃ নজরুর াআরাভ যকায                                                               

উরিফ                                                                                

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১৪০৭৫                                    

ইবভইরোঃdsmaintenance@rthd.gov.bd 

 

২০ 

ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয অনুন্নয়ন 

যাজস্ব ফাবজবিয আওতায়  

অনুবভারদত রএভর-ড়ক ও 

রএভর-ব্রীজ/কারবািক কভকিূীয ক্রয় 

প্রস্তাফ অনুবভাদন। 

ক) ওজ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত; 

খ)  আরথকক ক্ষভতা অকণ (অনুন্নয়ন) ২০১৫ 

সভাতাবফক রনষ্পরি কযা; 
গ) বত্রয ভাধযবভ অফরত কযা; 

ক) অনুবভারদত দযত্র ভূরযায়ণ 

করভরিয সুারযকৃত ক্রয় 

প্রস্তাফ; 

খ) HOPE এয সুারয; 

 

রফনাভূবরয ৫ কামকরদফ 

সভাাঃ নজরুর াআরাভ যকায                                                               

উরিফ                                                                                

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১৪০৭৫                                    

ইবভইরোঃdsmaintenance@rthd.gov.bd 

২১ 

ড়ক ও জনথ াসধদিদযয সফসবন্ন 

নতুন ভাড়ক/সতুয সিার 

সনধটাযদণয প্রস্তাফ অনুবভাদন। 

ক) ওজ অরধদপ্তয বত প্রাপ্ত প্রস্তাবফয 
সপ্ররক্ষবত; 

খ) সিার নীরতভারা-২০১৪ এফং এ ংক্রান্ত 

করভরিয বায সুারয াববক্ষ রনষ্পরি 

কযা; 
খ) বত্রয ভাধযবভ অফরত কযা; 

ক) ড়ক ও সতুয সিার 

রনধকাযণ ংক্রান্ত প্রস্তাফ; 
রফনাভুবরয ১০ কামকরদফ 

সভা: হুভাযুন কফীয সখান্দকায  

মুগ্মরিফ  

সপান: +৮৮-০২-৯৫১৩৩৩৪                                                         

ই-সভইর: dsngec@rthd.gov.bd 

২২ 

সদবয অবযন্তবয এফং রফবদব স্বল্প 

সভয়াদী প্ররক্ষণ, বা ওয়াকক, 

সরভনায ও রবম্পারজয়াভ  ইতযারদবত 

প্রাথকী ভবনানয়ন। 

ক) ংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত ভবনানয়ন প্রদান কযা; 
খ) যকারয আবদবয (রজও) ভাধযবভ (এ 

রফবাবগয ওবয়ফ াইবি প্রকা) 

ংরিষ্টবদয অফরত কযা;  

প্রস্তাফ রফনাভুবরয 
রনধকারযত ভবয়য 

ভবধয 

তররভা কারনজ নারদা                                           
উরিফ                                                                    
সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৮                                                            
ই-সভইর:dsadmin2@rthd.gov.bd 

mailto:dsadmin2@rthd.gov.bd
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২৩ 

ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাবগয 

আওতাধীন অরধদপ্তয/ কতৃকক্ষ/ 

ংস্থায ফাবজবি ফযাদ্দকৃত অথক 
উবমাজন ও নুোঃউবমাজন। 

ক) ংরিষ্ট দপ্তয/ংস্থা’য প্রস্তাসফয সপ্ররক্ষবত 

রনষ্পরি কযা; 
খ) প্রবমাজয সক্ষবত্র অথক রফবাবগয অনুবভাদন 

াববক্ষ রনষ্পরি কযা; 
গ) রজও জাযীয ভাধযসভ ভঞু্জযী জ্ঞান কযা 
এফং ংরিষ্টবদয অফরত কযা; 

ক) অথক রফবাবগয রনধকারযত ছক রফনাভুবরয 

ক)  এ রফবাগ 

কতৃকক রনষ্পরিয 

সক্ষবত ৫ কামকরদফ 

খ) অথক রফবাবগয 

ম্মরত গ্রবণয 

সক্ষবত্র ১৫ 

কামকরদফ 

অফূক কুভায ভন্ির                                                   

উরিফ                                             

সপান: +৮৮-০২-৯৫৫৫৩২৩                                                        

াআ-সভাআর: sasbudget@rthd.gov.bd 

২৪ 

রিরিরএ-এয অনুন্নয়ন খাবত 

ফযাদ্দকৃত ফাবজি রফবাজন/অথক 

ছাড়কযণ।  

ক) রিরিরএ’য প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত প্রিররত 

নীরতভারা অনুমায়ী রনষ্পরি কযা; 
খ) প্রবমাজয সক্ষবত্র অথক রফবাবগয ম্মরত 

গ্রণফূকক অথক ছাড় কযা;  
গ) রজও জাযীয ভাধযবভ ভঞু্জযী জ্ঞান কযা 
এফং ংরিষ্টবদয অফরত কযা; 

ক) খাতরবরিক  রফবাজন 

এফং ফযবয়য  তুরনাভূরক 

রফফযণী; 
খ) প্রবমাজযবক্ষবত্র ফূকফতকী 
রকরস্তয ফযয় রফফযণী; 

রফনাভুবরয 

ক)  এ রফবাগ 

কতৃকক রনষ্পরিয 

সক্ষবত্র ৫ কামকরদফ 

খ) অথক রফবাবগয 

ম্মরত গ্রবণয 

সক্ষবত্র ১৫ 

কামকরদফ 

দীঙ্কয ভন্ডর 

উসচফ 
সপান নাং-+৮৮-০২-৯৫৭৩২২৭ 
াআ-সভাআর: dsdtcadmtc@rthd.gov.bd 

২৫ 

এ রফবাবগয আওতাধীন অরধদপ্তয/ 

কতৃকক্ষ/ ংস্থায সভয়াদ উিীণক সিবকয 

সভয়াদ ফৃরদ্ধ। 

ক) ংরিষ্ট দপ্তয/ংস্থা’য প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত;  

খ) অথক রফবাবগয অনুবভাদন াববক্ষ 

রনষ্পরি কযা; 
গ) বত্রয ভাধযবভ অফরত কযা; 

ক) ংরিষ্ট ভূর সিক 

খ) ংরিষ্ট ফযাংক ভযাবনজায ও 

রাফ যক্ষণ কভককতকায নন-ড্ররয়ং 
ারিকরপবকি, সিক নগদায়ন না 
কযায কাযন; 
গ) ংরিষ্ট দপ্তয প্রধাবনয কাজ 

ভারপ্তয প্রতযয়নত্র। 

রফনাভুবরয ৩০ কামকরদফ 

অফূক কুভায ভন্ির                                                   

উরিফ                                             

সপান: +৮৮-০২-৯৫৫৫৩২৩                                                        

াআ-সভাআর: sasbudget@rthd.gov.bd 
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২৬ 

ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাবগয 
আওতাধীন অরধদপ্তয/ কতৃকক্ষ/ ংস্থা’য 

রনম্নফরণকত অরিি ংক্রান্ত রফলয় 
প্ররক্রয়াকযণ;  
ক) অরগ্রভ অরিি আরিয ব্রিীি জফাফ 
খ) রত্র-ক্ষীয় অরিি করভরিয সুারয 

গ) রএ করভরিয জন্য খড়া জফাফ  

ংরিষ্ট অরধদপ্তয/কতৃকক্ষ/ংস্থা’য জফাবফয 

সপ্ররক্ষবত মািাইফাছাইফূকক   
ক) ব্রিীি জফাফ তূকঅরিি অরধদপ্তয/পাাি 

এ সপ্রযণ; 

খ) রত্র-ক্ষীয় অরিি করভরিয সুারয তূকঅরিি 
অরধদপ্তয/রএ করভরিবত রনষ্পরিয রবক্ষয সপ্রযণ;   
গ) রএ করভরিয িারদায সপ্ররক্ষবত ংরিষ্ট 

অরধদপ্তয/কতৃকক্ষ/ংস্থা বত জফাফ ংগ্রফূকক 
রএ করভরিবত সপ্রযণ; 

ক) ব্রিীি জফাফ/রত্র-ক্ষীয় 

অরিি করভরিয বায 
কামকরফফযনী/রএ করভরিয জন্য 

খড়া জফাফ;  

খ) িারদাবভাতাবফক অন্যান্য 

কাগজত্র; 

রফনাভুবরয 

ক) ব্রডীি 

জফাদফয সেদত্র ৫ 

কামকরদফ 

খ) রত্র-ক্ষীয় অরিি 

করভরিয কামকরফফযণীয 
সক্ষবত্র ৫ কামকরদফ 

গ) রএ করভরিবত 

জফাফ সপ্রযবণয সক্ষবত্র 

১০ কামকরদফ 

সভাাম্মদ পারুক সাবন 

উরিফ  

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩৪                                                        

াআ-সভাআর: sasaudit@rthd.gov.bd 

 

 

২.৩ াবযন্তযীণ সফা 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধসত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

সফায ভূরয এফাং  
সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভটকতটা 
(নাভ, দসফ, সপান নম্বয ও 

াআদভাআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

 

সনন/াসযফাসযক সনন ও াঅনুদতাসলক 

ভঞু্জয (সফসএ ওজ কযাডায ও সচফারয় 
কভটযত কভটকতটা/কভটচাযী)। 

ক) যাসয াঅদফদন/ড়ক ও জনথ 

াসধদিদযয ভাধযদভ াঅদফদদনয সপ্রসেদত;  

খ) সনন সফসধভারা ও সনন জীকযণ 

নীসতভারা-২০০৯ ানুযদণ; 
গ) ৃঙ্খরা ও াসডি সনষ্পসি াংক্রান্ত প্রসতদফদন 
মািাই াদদে সনষ্পসি কযা;  

 

ক) ংরিষ্ট কভককতকায াঅদফদন 

(সনন পযভ, নভুনা স্বােয ও 

াদতয াাঁচ াঅঙু্গদরয ছা 
াংমুু্সি); 

খ) প্রতযাসত সল সফতন নদ, 

চাকসয সফফযণী, সফগত সতন ফছদযয 

রফনাভূবরয ৩০ কামকরদফ 

ক) রফরএ (ওজ) কযািাবযয 
সক্ষবত্র; 

সভাছাম্মাৎ পাযানা যভান                                     
উসচফ                                            
সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                    

ই-সভইর:sasrhe1@rthd.gov.bd 
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 ঘ) বত্রয ভাধযবভ (এ রফবাবগয ওবয়ফ াইবি 
প্রকা) আবফদনকাযীবক অফরত কযা; 

না-দাফী প্রতযয়নত্র এফাং সফসবন্ন 
কভটস্থর দত প্রাি াসডি ানাসি 
ও না-দাফী নদ ত্র;  

গ) প্রািফয সনদনয বফধ 

উিযাসধকায সঘালণাত্র;  

ঘ) অরধকন্তু, সনন জীকযণ 
নীসতভারা-২০০৯ সভাতাদফক 

ান্যান্য কাগজত্র; 

খ) রিফারবয়য কভকযত 

কভককতকা/কভকিাযীয  সক্ষবত্র; 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                               

কাযী রিফ 
সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

াআদভাআর:sasadmin@rthd.gov.bd 

 

২ 

সাঅযএর/রাম্পগ্রান্ি  অনুবভাদন 

(সফসএ ওজ কযাডায ও সচফারয় 

কভটযত কভটকতটা/কভটচাযী)। 

ক) যাসয াঅদফদন/ওজ াসধদিদযয ভাধযদভ 

াঅদফদদনয সপ্রসেদত সনষ্পসি কযা;  
খ) বত্রয ভাধযবভ (এ রফবাবগয ওবয়ফ াইবি 
প্রকা) আবফদনকাযীবক অফরত কযা; 

ক) াংসিষ্ট কভটকতটায াঅদফদন,; 

খ) সাফযেণ াসপ দত প্রদি 

ছুসি প্রাযতায প্রতযয়ন; 

 

রফনাভূবরয ১০ কামকরদফ 

ক) রফরএ (ওজ) কযািাবযয 
সক্ষবত্র; 

সভাছাম্মাৎ পাযানা যভান                                     
উসচফ                                            
সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                    

ই-সভইর:sasrhe1@rthd.gov.bd 

খ) রিফারবয়য কভকযত 

কভককতকা/কভকিাযীয  সক্ষসত্র; 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                               

কাযী রিফ 
সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

াআদভাআর:sasadmin@rthd.gov.bd 

৩ 

বসফষ্য তসফর দত চড়ূান্ত উদিারন 

(সফসএ ওজ কযাডায ও সচফারয় 
কভটযত কভটকতটা/কভটচাযী)। 

ক) যারয আবফদন/ওজ াসধদিদযয ভাধযদভ 

াঅদফদদনয সপ্রসেদত; 

খ) াধাযণ বসফষ্য তসফর সফসধভারা-১৯৭৯ 

ানুযণফূটক সনষ্পসি কযা; 
গ) বত্রয ভাধযবভ আবফদনকাযীবক অফরত কযা; 

ক) াঅদফদনত্র; 

খ) চড়ূান্ত াওনা সযদাদধয 
াথসযসিত্র; 

গ) সজসএপ সি; 

রফনাভূবরয ৫ কামকরদফ 

ক) রফরএ (ওজ) কযািাবযয 
সক্ষবত্র; 

সভাছাম্মাৎ পাযানা যভান                                     
উসচফ                                            
সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                    

ই-সভইর:sasrhe1@rthd.gov.bd 

খ) রিফারবয়য কভকযত 

কভককতকা/কভকিাযীয  সক্ষবত্র; 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                               

কাযী রিফ 
সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

াআদভাআর:sasadmin@rthd.gov.bd 
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৪ 

রিফারবয় কভকযত কভটকতটা/কভটচাযীদদয 
(কযািায ফযারতত) বরফষ্য তরফর বত 

অরগ্রভ ভঞু্জযী প্রদান। 

ক) াংসিষ্ট কভটকতটা/কভটচাযীয াঅদফদদনয 
সপ্রসেদত; 

খ) াধাযণ বসফষ্য তসফর সফসধভারা-১৯৭৯ 

ানুযণফূটক সনষ্পসি কযা; 
খ) দত্রয ভাধযবভ আবফদনকাযীবক অফরত কযা; 

ক) রনধকারযত আবফদন পযবভ 

আবফদনত্র;  

খ) রাফযক্ষণ অরপ কতৃকক প্রদি 

বরফষ্য তরফবর জভাকৃত অবথকয 

রি; 

প্রারপ্ত স্থান: প্রান াখা 

রফনাভূবরয ৫ কামকরদফ 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                            

কাযী রিফ 
সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

াআদভাআর:sasadmin@rthd.gov.bd 

৫ 

রিফারবয় কভকযত কভককতকা (কযািায 

ফযরতত/কভকিাযীবদয শ্রারন্ত রফবনাদন ছুরি 

ও অন্যান্য অরজকত ছুরি ভঞু্জয। 

ক) ংরিষ্ট কভকিাযীয আবফদবনয সপ্ররক্ষবত; 

খ) সনধটাসযত ছুসি সফসধভারা-১৯৫৯ ও ফাংরাবদ 
িাকুযী (রফবনাদন বাতা) রফরধভারা-১৯৭৯ 

অনুযণফূকক সনষ্পসি কযা; 

গ) বত্রয ভাধযবভ আবফদনকাযীবক অফরত 

কযা; 

ক) সনধটাসযত পযদভ াঅদফদন ত্র; 

খ) সাফযেণ াসপ বত প্রদি 

ছুরি প্রাযতায প্রতযয়ন; 

গ) শ্রারন্ত রফবনাদন ছুরিয সক্ষবত্র 

ইরতবূফকয ভঞু্জযীয রজও’য কর; 

রফনাভূবরয ৫ কামকরদফ 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                                  

কাযী রিফ 

সপান: +৮৮৯৫৮৪১২৮ 

াআদভাআর:sasadmin@rthd.gov.bd 

 

 

৬ 

রিফারবয়য কভকযত কভককতকাগবণয 

(কযািায) ফরোঃফাংরাবদ ছুরি, রক্ষা 

ছুরি ও অন্যান্য অরজকত ছুরিয আবফদন 

প্ররক্রয়াকযণ। 

ক) আবফদবনয সপ্ররক্ষবত 

খ) সনধটাসযত ছুসি সফসধভারা-১৯৫৯ ানুযদণ; 
গ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয়/ াংসিষ্ট ভন্ত্রণারদয় 

সনষ্পসিয জন্য সপ্রযণ; 

ঘ) ানুসরসয ভাধযদভ আবফদনকাযীবক অফরত 

কযা; 
 

ক) ংরিষ্ট কভককতকায রনধকারযত 

পযবভ আবফদনত্র;  

খ) সাফযেণ াসপ বত প্রদি 

ছুরি প্রাযতায প্রতযয়ন; 

গ) রক্ষা ছুরিয সক্ষবত্র বরতক 
ংক্রান্ত তথযাফরী; 

রফনাভূবরয ৫ কামকরদফ 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                                  

কাযী রিফ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

াআদভাআর:sasadmin@rthd.gov.bd 

 

 

৭ 

এ রফবাবগয আওতাধীন 

অরধদপ্তয/কতৃকক্ষ/ংস্থা’য 

কভককতকাগবণয শ্রারন্তরফবনাদন ছুরি, 

ফরোঃফাংরাবদ ছুরি ও রক্ষা ছুরি 

অন্যান্য অরজকত ছুরি ভঞু্জয।  

ক) যাসয াঅদফদন াথফা াসধদিয/কতৃটে/ 

াংস্থায াঅদফদদনয সপ্রসেদত;  

খ) সনধটাসযত ছুসি সফসধভারা-১৯৫৯ ও ফাংরাবদ 
িাকুযী (রফবনাদন বাতা) রফরধভারা-১৯৭৯ 

অনুযণফূকক সনষ্পসি কযা; 
গ) বত্রয ভাধযবভ (এ রফবাবগয ওবয়ফ াইবি) 
আবফদনকাযীবক অফরত কযা; 

ক) ংরিষ্ট কভককতকায রনধকারযত 

পযবভ আবফদনত্র;  

খ) সাফযেণ াসপ বত প্রদি 

ছুরি প্রাযতায প্রত্ময়ন; 

গ) রক্ষা ছুরিয সক্ষবত্র বরতক 

ংক্রান্ত তথযাফরী; 
ঘ) শ্রারন্ত রফবনাদন ছুরিয সক্ষবত্র 

ইরতবূফকয ভঞু্জযীয রজও’য কর; 

রফনাভূবরয ৫ কামকরদফ 

ক) রফআযরির’য কভককতকাবদয সক্ষবত্র; 

সভাাঃ এছাদন এরাী                                     
মুগ্মসচফ                                                      
সপানাঃ +৮৮-০২-৯৫৬০৯৬৬                                                   
ই-সভইর:dsbrtc@rthd.gov.bd 

খ) রফআযরিএ ’য কভককতকাবদয  সক্ষবত্র; 

ি. সভাোঃ কাভরুর আান                     

মুগ্মরিফ                                                     
সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫৬১২২৫                                          

ই-সভইর: kahsan48@yahoo.com 

mailto:kahsan48@yahoo.com
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গ) রফরএ  (ওজ) কযািাবযয  সক্ষবত্র; 
সভাছাম্মাৎ পাযানা যভান                                     

উসচফ 
সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                    

ই-সভইর:sasrhe1@rthd.gov.bd 

৮ 

ওজ াসধদিদযয ১ভ সেণীবূিভুসিদমাদ্ধা 
গণকভটচাযী সদদফ চাকসযয ফয় ফৃসদ্ধ 

াংক্রান্ত প্রস্তাফ প্রসক্রয়াকযণ। 

ক) ওজ অরধদপ্তবযয ভাধযবভ প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত; 

খ)  এ রফবাবগ  এ ংক্রান্ত ভুরিবমাদ্ধা 
মািাই-ফাছাই করভরিয রদ্ধান্ত াববক্ষ রনষ্পরিয 
জন্য ভুরিমুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রনারবয় সপ্রযণ;  
খ) অনুরররয  ভাধযবভ আবফদনকাযীবক অফরত 

কযা; 

ক) ংরিষ্ট কভককতকায 

আবফদনত্র; 

খ)  ভুসিদমাদ্ধা নদত্র ও 

প্রাসঙ্গক কাগজত্রাসদ; 

 

 

 

রফনাভূবরয ৫ কামকরদফ 

সভাছাম্মাৎ পাযানা যভান                        
উসচফ                                    

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                

ই-সভইর: sasrhe1@rthd.gov.bd 

৯ 

ওজ াসধদিদযয সিতীয়, তৃতীয় ও চতুথট 
সেণীয কভটকতটা/ কভটচাযীদদয চাকুযীযত 

াফস্থায় ভৃতুযফযণ কযদর াঅসথটক ানুদাদনয 
প্রস্তাফ প্রসক্রয়াকযণ। 

ক) ওজ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত মািাই-

ফাছাইফূকক জনপ্রান ভন্ত্রনারবয় সপ্রযণ; 

খ) অনুরররয ভাধযবভ আবফদনকাযীবক অফরত 

কযা; 

ক) আবফদনত্র; 
খ) ভৃতুয নদত্র; 

 

রফনাভূবরয ৫ কামকরদফ 

সভা: হুভায়ন কফীয সখান্দকায                                          
মুগ্মরিফ                                                                   
সপান: +৮৮-০২-৯৫১৩৩৩৪                                                         

ই-সভইর: dsngec@rthd.gov.bd 

১০ 

নন-সগদজদিড কভটচাযীদদয (ারধনস্থ 

দিদযয নন-সগদজদিড কভটচাযী) 

যকাসয ফাা ফযাদ্দ প্রদান। 

ক) াংসিষ্ট কভটচাযীয াঅদফদদনয সপ্রসেদত; 

খ) ফাংরাবদ ফযাদ্দ রফরধভারা-১৯৮২ অনুযবণ 
ফাা ফযাদ্দ করভরিয বায রদ্ধান্ত াবসক্ষ 

সনষ্পসি কযা; 
গ) বত্রয ভাধযবভ  আবফদনকাযীবক অফরত 

কযা; 

ক) রনধকারযত আবফদনত্র; 

প্রারপ্ত স্থান: প্রান াখা 
রফনাভূবরয ৩০ কামকরদফ 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                    

কাযী রিফ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

াআদভাআর:sasadmin@rthd.gov.bd 
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১১ 

এ সফবাদগয কভটকতটা/কভটচাযীদদয 

(ারধনস্থ দিদযয নন-সগদজদিড 

কভটচাযী) গৃ রনভকাণ/গৃ সভযাভত 

অরগ্রভ ঋণ ভঞু্জযী প্রদান। 

ক) যাসয াঅদফদন/াংসিষ্ট দিদযয প্রস্তাদফয 
সপ্রসেদত এ াংক্রান্ত নীসতভারা ানুমায়ী সনষ্পসি 

কযা; 

খ) দত্রয ভাধযবভ আবফদনকাযীবক অফরত 

কযা; 

ক) রনধকারযত  আবফদন পযবভ 

আবফদনত্র; 

খ)  যকায কতৃকক রনধকারযত 

ভূবরযয নন-জুরিরয়ার স্ট্যাবম্প 

অঙ্গীকাযনাভা;  

গ) সঘালণাত্র, কতৃকবক্ষয 

প্রতযয়ন ত্র, আইনজীফী কতৃকক 

প্রতযয়ন, দায়ভুি নদত্র এফং 
ম্পরিয তপরর রযিয়; 

প্রারপ্ত স্থান: প্রান াখা 

রফনাভূবরয ৫ কামকরদফ 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                             
কাযী রিফ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

াআদভাআর:sasadmin@rthd.gov.bd 

১২ 

এ সফবাদগয কভটকতটা/কভটচাযীদদয 

(ারধনস্থ দিদযয নন-সগদজদিড 

কভটচাযী) করম্পউিায ক্রয়, সভািয 

াইবকর ও ফাইাইবকর ক্রয় ইতযারদ 

অরগ্রভ ভঞু্জযী প্রদান। 

ক) াঅদফদন/াংসিষ্ট দিদযয প্রস্তাদফয সপ্রসেদত এ 

াংক্রান্ত নীসতভারা ানুমায়ী সনষ্পসি কযা; 
খ) দত্রয ভাধযবভ আবফদনকাযীবক অফরত কযা; 

ক) রনধকারযত পযবভ 

আবফদনত্র; 

খ) রনধকারযত ভূবরযয নন-

জুরিরয়ার স্ট্যাবম্প 

অঙ্গীকাযনাভা; 

গ) ক্রবয়য ফায়নাত্র, সঘালণাত্র 

ও প্রতযয়ন ত্র; 

রফনাভূবরয ৫ কামকরদফ 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                             
কাযী রিফ 
সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

াআদভাআর:sasadmin@rthd.gov.bd 

১৩ 

এ সফবাদগয াঅওতাধীন কতৃটে/াংস্থা 
(সফাঅযসিএ’য/সফাঅযসিস’য) াাংগঠসনক 

কাঠাদভা ানুমায়ী দ জৃন এফাং াংযেণ 
প্রস্তাফ প্ররক্রয়াকযণ। 

ক) কতৃটে/াংস্থায প্রস্তাদফয সপ্রসেদত; 

খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথক রফবাবগ সপ্রযণ; 

গ) ানুসরসয ভাধযবভ ংরিষ্ট দপ্তযবক অফরত 

কযা; 

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারবয়য 
সিকররষ্ট অনুমায়ী কাগজত্র; 

রফনাভূূ্বরয ১৫ কামকরদফ 

ক) রফআযরির’য কভককতকাবদয সক্ষবত্র; 

সভাাঃ এছাদন এরাী                                     
মুগ্মসচফ                                                      
সপানাঃ +৮৮-০২-৯৫৬০৯৬৬                                                   
ই-সভইর:dsbrtc@rthd.gov.bd 

খ) রফআযরিএ ’য কভককতকাবদয  সক্ষবত্র; 

ি. সভাোঃ কাভরুর আান                                      

মুগ্মরিফ                                                      
সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫৬১২২৫                                          

ই-সভইর: kahsan48@yahoo.com 

mailto:kahsan48@yahoo.com
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১৪ 

রফআযরিএয ২য় সশ্রণীয  কভককতকাবদয 
বদান্নরত, িাইভবস্কর, রবরকন সগ্রি 

প্রদান প্ররক্রয়াকযণ 

ক) রফআযরিএ’য প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত বদান্নরতয 
সক্ষবত্র প্রস্তাফ মািাই-ফািাইফূকক রএরবত 

সপ্রযণ; 

খ) অন্যান্য সক্ষবত্র সডসস বায সদ্ধাদন্তয 
সপ্রসেদত সনষ্পসি কযা; 
গ) বত্রয ভাধযবভ (এ রফবাবগয ওবয়ফ াইবি) 
দপ্তয/আবফদনকাযীবক অফরত কযা;  

ক) ৃঙ্খরাজরনত প্ররতবফদন; 
খ) এরআয; 

রফনাভূবরয ৩০ কামকরদফ 

ি. সভাোঃ কাভরুর আান                                      

মুগ্মরিফ                                                    
সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫৬১২২৫                                          

ই-সভইর: kahsan48@yahoo.com 

১৫ 

ড়ক রফবাবগয আওতাধীন 
কতৃকক্ষ/অরধদপ্তয/ ংস্থা’য 

কভককতকা/কভকিাযীবদয (প্রবমাজয সক্ষবত্র) 

িাইভবস্কর, রবরকন সগ্রি, বদান্নরত, 

সনন ভঞু্জযী ইতযারদয সক্ষবত্র 

ৃঙ্খরাজরনত প্ররতবফদন প্রদান। 

ক) ংরিষ্ট াখায িারদায সপ্ররক্ষবত; 

খ) বত্রয ভাধযবভ অফরত কযা; 
ক) সুরনরদকষ্ট িারদাত্র;  রফনাভূবরয ৩ কামকরদফ 

মারদা খানভ 

অরতরযি রিফ 
সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮ 

াআদভাআর: sasid@rthd.gov.bd 

১৬ 

ড়ক রফবাবগয আওতাধী ন কতৃকক্ষ /অরধদপ্তয/ 

ংস্থা’য কভককতকা /কভকিাযীবদয  সনন  ভঞু্জযীয 

রবক্ষয অরিি আরি মািাই  প্ররতবফদন। 

ক) ংরিষ্ট  াখায িারদায সপ্ররক্ষবত; 

খ) ংরিষ্ট অরধদপ্তয/কতৃকক্ষ/ংস্থা’য ভতাভবতয  

াববক্ষ; 

গ) বত্রয  ভাধযবভ ংরিষ্ট াখাবক  অফরত কযা; 

ক) সুরনরদকষ্ট িারদাত্র; রফনাভূবরয ১০ কামকরদফ  

সভাাম্মদ পারুক সাবন 

উরিফ  

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩৪                                                        

াআ-সভাআর sasaudit@rthd.gov.bd 
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২.৪) াঅওতাধীন  াসধদিয/দিয/াংস্থা কতৃটক প্রদি সফা 
 

াঅওতাধীন াসধদিয/কতৃকক্ষ/াংস্থা’য সসিদজন চািটায সরঙ্কভূ:  

ক) ড়ক ও জনথ াসধদিয: 

খ) ফাাংরাদদ ড়ক সযফন কতৃটে (সফাঅযসিএ): 

গ) ফাাংরাদদ ড়ক সযফন কদটাদযন (সফাঅযসিস): 

ঘ) ঢাকা সযফন ভন্বয় কতৃটে (সডসিসএ): 

 

 

৩) াঅনায কাদছ াঅভাদদয প্রতযাা 

ক্রসভক প্রসতশ্রুত /কাসিত সফা প্রাসিয  রদেয কযণীয় 

১ মথামথ প্রসক্রয়ায় স্বয়াংমূ্পণট াঅদফদন জভা প্রদান; 

২ মথামথ প্রসক্রয়ায় স্বয়াংমূ্পণট প্রস্তাফ দাসখর; 

৩ বায় সনধটাসযত ভদয়য দূফটাআ উসস্থত থাকা; 

৪ সফনাসভ ফা সবসিীন াসবদমাগ  দাসখর কদয য়যাসন না কযা;  

 
 

 

 

 

 



18 
 

৪) াসবদমাগ প্রসতকায ফযফস্থানা (GRS) 

সফা প্রাসিদত ান্তুষ্ট দর দাসয়ত্বপ্রাি কভটকতটায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। তায কাছ সথদক ভাধান াওয়া না সগদর সনদনাি দ্ধসতদত  সমাগাদমাগ কদয াঅনায ভস্যা াফসত করুন। 

 

 

 

ক্রসভক কখন সমাগাদমাগ  কযদফন 
কায দঙ্গ সমাগাদমাগ 

কযদফন 
সমাগাদমাদগয সঠকানা 

সনষ্পসিয  

ভয়ীভা 

১ দাসয়ত্বপ্রাি কভটকতটা ভাধান 

সদদত না াযদর 

াসবদমাগ সনষ্পসি 

কভটকতটা (াসনক) 

মারদা খানভ 

অরতরযি রিফ 
সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮ 

াআদভাআর: sasid@rthd.gov.bd 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

সতন ভা 

২ 
াসবদমাগ সনষ্পসি কভটকতটা 

সনসদটষ্ট ভদয় ভাধান সদদত না 
াযদর 

াঅসর কভটকতটা 

সভা: সভাাযযপ সাবন 

অরতরযি রিফ  
সপানোঃ+৮৮-০২-৯৫১২২৮৮ 

াআদভাআর: addsecretary@rthd.gov.bd 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

এক ভা 

৩ াঅসর কভটকতটা সনসদটষ্ট ভদয় 

ভাধান সদদত না াযদর 

ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয 

াসবদমাগ ফযফস্থানা সর 

াসবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগাআি, ফাাংরাদদ সচফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

সতন ভা 
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ফকবল, ড়ক  রযফন ও ভাড়ক রফবাগ রনম্নফরণকত ভাত্মা গান্ধী প্রণীত ররিবজন িািকায অনুযবন রফশ্বাী 
                                     

Citizen's Charter 

 
 

A Customer is the most important visitor on our premises. 

He is not dependent on us,  

We are dependent on him. 

He is not an interruption of our work, 

He is the purpose of it. 

He is not an outsider to our business, 

He is a part of it. 

We are not doing him a favor by serving him, 

He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so.  
   

                                                                                                                                                     - Mahatma Gandhi 

 

 


