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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ড়ক রযফন ও সতু ভন্ত্রণারয় 

ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ 

www.rthd.gov.bd 

 

সটিদজন চার্ টায 

১. সবন ও সভন  

সবন: একটি দক্ষ ভাড়ক সনটওয়াকক ও রনযাদ ড়ক রযফন ব্যফস্থা। 

সভন: ভাড়ক সভযাভত, ংস্কায ও যক্ষণাবফক্ষণ এফং উন্নয়ন ও ম্প্রাযবনয ভাধ্যবভ জনগসনয আথ ক-াভারজক উন্নয়বনয রবক্ষে সটকই, রনযাদ ও ভানম্মত ড়ক অফকাঠাবভা এফং ভরিত আধুরনক 

গণরযফন ব্যফস্থা গবড় সতারা। 

 

২. সফা প্রদান প্রসতশ্রুসত 

২.১) নাগসযক সফা 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধসত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) 
 

(২) 
(৩) (৪) (৫) (৬) (৭ 

১ 

ভাড়ক উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ এফং সতু 

রনভ কাণ ও উন্নয়বনয জন্য ভাননীয় ভন্ত্রী/ 

প্ররতভন্ত্রী/জাতীয় ংদ দস্য, যকাযী 

কভ ককতকা, রফরষ্ট নাগরযকগণ কর্তকক  

অনুবযাধ/আবফদবনয উয ব্যফস্থা গ্রণ।  

 

ক) প্রধান প্রবকৌরী, ড়ক ও জনথ 

অরধদপ্তয ফযাফয আবফদন/ অনুবযাধত্র  

সপ্রযণ; 

খ) প্রবমাজে সক্ষবত্র, প্রকল্প প্রস্তাফ এরডর’য 

বুজ     াতায় অন্তর্ভ করিয জন্য    

রযকল্পনা করভবন প্রস্তাফ সপ্রযণ; 

গ) আবফদনকাযী/ অনুবযাধকাযীবক ত্র 

ভাযপত অফরত কযা;                         

ক)ংরিষ্ট ভাড়ক/সতুয 

অফস্থানগত তথ্যারদ ম্বররত 

অনুবযাধত্র; 

 

 

রফনামূবে ১৫ কাম টসদফ 

সভাোঃ ভাবুবফয 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 কারবাট ক, সভযাভত, 

ংস্কায ও যক্ষণাবফক্ষবণয জন্য রফরষ্ট 

নাগরযকগণ কর্তকক অনুবযাধ/আবফদবনয উয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

ক) প্রধান প্রবকৌরী, ড়ক ও জনথ 

অরধদপ্তয ফযাফয আবফদন/ অনুবযাধত্র 

সপ্রযণ; 

খ) ংরিষ্ট আবফদন/ অনুসযাধকাযীবক ত্র 

ভাযপত অফরত কযা;                        

ক)ংরিষ্ট ভাড়ক, সতু ও 

কারবাট ক এয অফস্থান ও 

অন্যান্য প্রবমাজনীয় তথ্যারদ 

ম্বররত অনুবযাধত্র; 

 

রফনামূবে ৭ কাম করদফ 

 

সভাোঃ নজরুর ইরাভ যকায                                     

উরিফ                                                         

সপানোঃ  +৮৮-০২-৯৫১৪০৭৫                                    

ইবভইরোঃdsmaintenance@rthd.

gov.bd 

৩ 

সপযী স্থাবনয জন্য ভাননীয় ভন্ত্রী/ 

প্ররতভন্ত্রী/জাতীয় ংদ দস্য, যকাযী 

কভ ককতকা, রফরষ্ট নাগরযকগণ কর্তকক 

অনুবযাধ/আবফদবনয উয ব্যফস্থা গ্রণ।   

ক) প্রধান প্রবকৌরী, ড়ক ও জনথ 

অরধদপ্তয ফযাফয আবফদন/ অনুবযাধত্র 

সপ্রযণ; 

খ) ংরিষ্ট আবফদনকাযী/অনুবযাধকাযীবক 

ত্র ভাযপত অফরত কযা;                        

ক)অনুবযাধত্র রফনামূূ্বে ৭ কাম করদফ 

ম ো: হু োয়ুন কবীর ম োন্দকোর  

য়ুগ্মসচিব  

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 মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

ড়ক রযফন ও ভাড়ক 

রফবাবগয আওতাধীন অরধদপ্তয/ 

কর্তকক্ষ/ ংস্থায অনুকূবর র্ভরভ 

অরধগ্রবণয (উন্নয়ন প্রকল্প ব্যতীত) 

প্রারনক অনুবভাদন। 

ক) ংরিষ্ট দপ্তয/ ংস্থায প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত; 

খ) প্রবমাজে সক্ষবত্র বযজরভন রযদ কবনয 

রবরিবত অরধগ্রবণয প্রস্তাফ রনষ্পরি কযা; 

 গ) সত্রয ভাধ্যবভ ংরিষ্ট দপ্তযবক অফরত 

কযা; 

ক) র্ভরভ অরধগ্রবনয প্রস্তাফ 

খ)The Acquisition and 

Requisition of 

Immovable Property 

Ordinance 1982  এফং 

স্থাফয ম্পরি অরধগ্রণ ম্যানুয়ার, 

১৯৯৭ সভাতাবফক প্রবয়াজনীয় 

কাগজত্র; 

রফনামূবে ১০ কাম করদফ 

 

সভাোঃ সগারাভ রজরানী                                                

কাযী রিফ                                                              

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮২২২৭                                               

ই-সভইর:sasestate@rthd.gov.bd 

 

২ 

ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয 

ভাররকানাধীন াভরয়ক অব্যফহৃত 

র্ভরভ অস্থায়ী রবরিবত ইজাযায 

অনুভরত প্রদান। 

ক) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত; 

খ) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয র্ভরভ 

ব্যফস্থানা নীরতভারা ২০১৫  

অনুযণপূফ কক;  

গ) বত্রয ভাধ্যবভ ওজ অরধদপ্তযবক 

অফরত কযা; 

ক) ব্যরি/প্ররতষ্ঠাবনয ইজাযা 

প্রারপ্তয আবফদনত্র; 

খ) ওজ অরধদপ্তবযয 

সুারয প্রস্তাফ; 

গ) র্ভরভয তপরর;   

ঘ) সস্কি ম্যা ও নক্সা;  

রফনামূবে 

 

 

৩০ কাম করদফ 

 

 

৩ 

ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয  

ভররকানাধীন র্ভরভ ও স্থানায় 

অস্ায়ী রবরিসত  রফজ্ঞান, 

রফরবফাড ক, বাস্কম ক, স্মৃরতস্মাযক 

ইতোরদ স্থাবনয অনুবভাদন। 

ক) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত; 

খ) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয র্ভরভ 

ব্যফস্থানা নীরতভারা ২০১৫  সভাতাবফক 

রনষ্পরি কযা;  

গ) বত্রয ভাধ্যবভ ওজ অরধদপ্তযবক 

অফরত কযা; 

ক) আবফদন প্রস্তাফ; 

খ) রফরবফাবড কয অফস্ান, 

আকায, স্থাবনয উচ্চতা, দূযত্ব 

এফং ড়ক ও জনথ 

অরধদপ্তয কর্তকক অনুবভারদত 

কাঠাবভায রডজাইন;   

রফনামূবে 

 

১৫ কাম করদফ 

 

mailto:sasestate@rthd.gov.bd


4 
 

৪ 

ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয 

আওতাধীন  ভাড়ক ও সতুয 

নাভকযণ ও পুনোঃনাভকযণ 

অনুবভাদন। 

 

ক) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত; 

খ) যকাবযয অনুবভাদন গ্রণ াববক্ষ 

রদ্ধান্ত;   

 গ) ংরিষ্টসদয বত্রয ভাধ্যবভ অফরত 

কযা; 

ক) আবফদন প্রস্তাফ; 

খ) সম ব্যরিয নাবভ নাভকযণ 

কযা বফ তায পূণ কাঙ্গ জীফন 

বৃিান্ত; 

গ) ংরিষ্ট দপ্তয/ংস্থা 

প্রধাবনয সুারয;  

গ) ংরিষ্ট সজরা উন্নয়ন ভিয় 

করভটিয ভতাভত ম্বররত 

কাম করফফযনী; 

রফনামূবে ৩০ কাম করদফ 

৫ 

এ রফবাবগয আওতাধীন অরধদপ্তয/ 

কর্তকক্ষ/ ংস্থা’য প্রকল্প রবরিক 

উন্নয়ন ফযাদ্দ 

উবমাজন/পুনোঃউবমাজন/ 

ংবাধন। 

ক) অরধদপ্তয/ কর্তকক্ষ/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষসত; 

খ) রযকল্পনা করভবনয ম্মরত গ্রণ; 

গ) বত্রয ভাধ্যবভ ংরিষ্ট দপ্তযবক অফরত 

কযা; 

ক) উবমাজন/পুনোঃউবমাজন/ 

ংবাধনপ্রস্তাফ; 

খ) রনধ কারযত ছক সভাতাবফক 

তথ্যাফরী; 

রফনামূবে ৩০ কাম করদফ 

সভাোঃ ভাবুবফয 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 ভাধ্যবভ ংরিষ্ট ংস্থা’য 

প্ররতরনরধবদয অফরত কযা; 

বফবদরক উন্নয়ন বমাগী 

ংস্থা’য আবফদন/অনুবযাধত্র; 
রফনামুবে ৩ কাম করদফ 

সভাোঃ ভাবুবফয যভান                                                  

উপ্রধান 

সপান: +৮৮-০২-৯৫১৪২৬৬                                                      

ইবভইর: nfmjmz@yahoo.com 

 

৭ 
বফবদরক ায়তাপুষ্ট নতুন উন্নয়ন 

প্রকল্প/ংবারধত প্রকল্প অনুবভাদন। 

ক) অরধদপ্তয/ কর্তকক্ষ/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত; 

খ) অবেন্তযীণ মািাই করভটিয বায 

অনুবভাদন াববক্ষ রযকল্পনা করভবন 

প্রস্তাফ সপ্রযন;  

গ) অনুরররয ভাধ্যবভ ংরিষ্ট দপ্তযবক 

অফরত কযা; 

ক) প্রস্তারফত প্রকল্প দররর; রফনামুবে ৩০ কাম করদফ 

সভাোঃ ভাবুবফয যভান                                                  

উপ্রধান                                                     

সপান: +৮৮-০২-৯৫১৪২৬৬                                                      

ইবভইর: nfmjmz@yahoo.com 

সভা: ভাখজানুর ইরাভ সতৌসদ 

কাযী প্রধান 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৫০২৩৭ 

ইদভইর: 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 অথ কায়বন নতুন 

উন্নয়ন প্রকল্প/ংবারধত প্রকল্প 

অনুবভাদন। 

ক) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয  প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত;  

খ) অবেন্তযীণ মািাই করভটিয বায 

অনুবভাদন াববক্ষ রযকল্পনা করভবন 

প্রস্তাফ সপ্রযন; 

 গ) অনুরররয ভাধ্যবভ ংরিষ্ট দপ্তযবক 

অফরত কযা; 

ক) প্রস্তারফত প্রকল্প দররর; রফনামুবে ৩০ কাম করদফ 

সভা: ভাবুফ-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) অথ ক রফবাবগয ম্মসত গ্রণ; 

গ) বত্রয ভাধ্যসভ দপ্তয প্রধান-সক অফরত 

কযা; 

ক) ংরিষ্ট প্রকবল্পয জনফর 

ংক্রান্ত কাগজত্রারদ; 
রফনমুবে ৩০ কাম করদফ 

সভাোঃ ভাবুবফয যভান                                                  

উপ্রধান                                                     

সপান: +৮৮-০২-৯৫১৪২৬৬                                                      

ইবভইর: nfmjmz@yahoo.com 

১০ 

বফবদরক ায়তাপুষ্ট উন্নয়ন 

প্রকবল্পয সভয়াদ/ ঋণচুরিয সভয়াদ 

বৃরদ্ধ প্রস্তাফ অনুবভাদন।   

ক) অরধদপ্তয/কর্তকক্ষ/ংস্থায প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত;   

খ) প্রস্তাফ রযক্ষা রনযীক্ষাপূফ কক রযকল্পনা 

করভন, আইএভইরড’সত এফং ইআযরড’য 

ভাধ্যবভ উন্নয়ন বমাগী ংস্থায় সপ্রযণ;  

গ) অনুরররয ভাধ্যবভ ংরিষ্ট দপ্তযবক 

অফরত কযা; 

ক) রডরর/আযরডরর; 

খ) অথ ক ছাড় ও ব্যয় ংক্রান্ত 

ংরগ্নী ৪ও৫; 

গ) প্রকল্প ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

প্ররতবফদন; 

রফনামুবে ৩০ কাম করদফ 

সভাোঃ ভাবুবফয যভান                                                  

উপ্রধান                                                     

সপান:+৮৮-০২- ৯৫১৪২৬৬                                                      

ইবভইর: nfmjmz@yahoo.com 

সভা: ভাখজানুর ইরাভ সতৌসদ 

কাযী প্রধান 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৫০২৩৭ 

ইদভইর: sacplanning@rthd.gov 

১১ 

ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয 

আওতাধীন রজওরফ অথ কায়বন উন্নয়ন 

প্রকবল্পয সভয়াদ বৃরদ্ধ প্রস্তাফ 

অনুবভাদন।  

ক) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত; 

খ) প্রস্তাফ যীক্ষা রনযীক্ষাপূফ কক রযকল্পনা 

করভন, আইএভইরড’সত সপ্রযণ; 

গ) অনুরররয ভাধ্যবভ ংরিষ্ট ওজ 

অরধদপ্তয-সক অফরত কযা; 

ক) রডরর/আযরডরর; 

খ) অথ ক ছাড় ও ব্যয় ংক্রান্ত 

ংরগ্নী ৪ও৫; 

গ) প্রকল্প ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

প্ররতবফদন; 

রফনামুূ্বে ৩০ কাম করদফ 

সভা: ভাবুফ-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 

াায্যপুষ্ট ও তবাগ যকারয 

অথ কায়বন (রজওরফ) গৃীত 

প্রকল্পমূবয ক্রয় প্রস্তাফ অনুবভাদন। 

ংরিষ্ট অরধদপ্তয/কর্তকক্ষ/ংস্থা’য ক্রয় 

প্রস্তাফ ররআয-২০০৮, উন্নয়ন 

প্রকল্পমূবয অথ ক অফমুরি ও ব্যফায 

রনবদ করকা-২০১২ ও উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়বনয জন্য ক্ষভতা অ কণ ংক্রান্ত 

রযত্র-২০১৫ অনুযবণ রনষ্পরি কযা য়; 

ক) ইরজরয ভাধ্যবভ প্রাপ্ত (৩০ সথবক ৫০ 

সকাটি টাকা ম কন্ত) ক্রয় প্রস্তাফ  এ রফবাগ 

কর্তকক অনুবভাদন কযা; 

খ) ৫০ সকাটি টাকায উববক রররখত ক্রয় 

প্রস্তাফ CCGP এয অনুবভাদন গ্রণপূফ কক 

রনষ্পরি কযা; 

গ) বত্রয ভাধ্যবভ ওজ অরধদপ্তয-সক 

অফরত কযা; 

ক) প্রবমাজেবক্ষবত্র ইরজর 

প্রস্তাফ;  

খ) অনুবভারদত 

রডরর/আযরডরর;  

গ) সটন্ডায ডকুবভন্ট (TEC ও 

HOPEএয সুারয);  

ঘ) ক্রয় ংক্রান্ত প্রতেয়নত্র; 

 

রফনমুবে 

ক) এ রফবাবগয 

অনুবভাদবনয সক্ষবত্র 

৫ কাম করদফ ফা 

 খ) CCGP এয 

অনুবভাদবনয সক্ষবত্র 

১৫ কাম করদফ 

ক) ওজ এযরজওরফ অথ কায়বণ 

প্রকবল্পয সক্ষবত্র:  

ড. বয়দা ারভা সফগভ,                                                         

উ-রিফ (রজএপরডর)                                                              

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইবভইর:sasdev3@rthd.gov.bd 

খ) বফবদরক ায়তাপুষ্ট প্রকবল্পয 

সক্ষবত্র: 

রযবতাল াজযা                                                                   

উ-রিফ (রডএপরডর)                                                                

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      

সভইর: sasdfdp@rthd.gov.bd 

১৩ 

এ রফবাবগয আওতাধীন বফবদরক 

াায্যপুষ্ট ও তবাগ যকারয 

অথ কায়বন (রজওরফ) গৃীত 

প্রকল্পমূবয  যাভ কক রনবয়াগ ও 

প্ররতস্থান অনুবভাদন।  

ক) অরধদপ্তয/কর্তকক্ষ/ংস্থা’য ক্রয় 

প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত ররএ-২০০৬, 

ররআয-২০০৮ ও অন্যান্য প্রিররত আরথ কক 

রফরধরফধান অনুযণপূফ কক রনষ্পরি কযা; 

খ)  ১০ সকাটি টাকা ম কন্ত ক্রয় প্রস্তাফ এ 

রফবাগ কর্তকক এফং তদুবক টাকায ক্রয় প্রস্তাফ 

CCGP এয অনুবভাদন গ্রণপূফ কক রনষ্পরি 

কযা; 

গ) বত্রয ভাধ্যবভ ওজ অরধদপ্তয-সক 

অফরত কযা;  

ক) অনুবভারদত 

রডরর/আযরডরর; 

খ)  সটন্ডায ডকুবভন্ট (TEC ও 

HOPE এয সুারয);  

গ) ক্রয় ংক্রান্ত প্রতেয়নত্র;  

 

রফনমুূ্বে 

ক) এ রফবাবগয 

অনুবভাদবনয সক্ষবত্র 

৫ কাম করদফ  

 খ) CCGP-এয 

অনুবভাদবনয সক্ষবত্র 

১৫ কাম করদফ 

ক) ওজ এয রজওরফ অথ কায়বণ 

প্রকবল্পয সক্ষবত্র: 

ড. বয়দা ারভা সফগভ,                                                         

উ-রিফ (রজএপরডর)                                                              

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইবভইর:sasdev3@rthd.gov.bd 

খ) বফবদরক ায়তাপুষ্ট প্রকবল্পয 

সক্ষবত্র: 

সুরতানা ইয়াভীন 

উ-রিফ (রডএপরডর)                                                                

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 

াায্যপুষ্ট ও তবাগ যকারয 

অথ কায়বন (রজওরফ) গৃীত 

প্রকল্পমূবয ফযাবদ্দয রফবাজন ও 

ছাড়কযণ।  

ক) অরধদপ্তয/কর্তকক্ষ/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত উন্নয়ন প্রকল্পমূবয অথ ক অফমুরি 

ও ব্যফায রনবদ করকা-২০১২ অনুযণপূফক 

রনষ্পরি কযা; 

খ) অথ ক ছাবড়য সক্ষবত্র ১ভ সথবক ৩য় রকরস্ত 

এ রফবাগ কর্তকক ছাড় কযা; 

গ) ৪থ ক রকরস্তয অথ ক ছাবড়য সক্ষবত্র অথ ক 

রফবাবগয ম্মরত গ্রণ াবসক্ষ অথ ক  ছাড় 

কযা; 

ঘ) যকারয আবদ (রজও) জাযীয ভাধ্যবভ 

ভঞ্জুযী জ্ঞান কযা য় এফং ংরিষ্টবদয 

অফরত কযা; 

ক) এরডর/আযএরডর ফযাদ্দ; 

খ)  প্রবমাজেবক্ষবত্র রযকল্পনা 

করভবনয ফযাদ্দত্র; 

গ) ফযাদ্দ রফবাজন ও অথ ক 

রফবাবগয রনবদ করকায ংরগ্নী 

৪ ও ৫;  

ঘ) প্রকল্প রযিারবকয ব্যয় 

ংক্রান্ত ও অঙ্গরবরিক ব্যবয়য 

প্রতেয়নত্র;  

 

রফনামুবে 

ক) এ রফবাগ কর্তকক 

অথ ক ছাবড়য সক্ষবত্র 

৩ কাম করদফ  

খ) অথ ক রফবাবগয 

ম্মরত গ্রবণয 

সক্ষবত্র ১০ 

কাম করদফ 

ক) ওজ এয রজওরফ অথ কায়বণ 

প্রকবল্পয সক্ষবত্র: 

ড. বয়দা ারভা সফগভ,                                                         

উ-রিফ (রজএপরডর)                                                              

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইবভইর:sasdev3@rthd.gov.bd 

খ) বফবদরক ায়তাপুষ্ট প্রকবল্পয 

সক্ষবত্র: 

সুরতানা ইয়াভীন 

উ-রিফ (রডএপরডর)                                                                

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      

সভইর: sasdfdp@rthd.gov.bd 

 

১৫ 

এ রফবাবগয আওতাধীন বফবদরক 

াায্যপুষ্ট ও তবাগ যকারয 

অথ কায়বন (রজওরফ) গৃীত 

প্রকল্পমূবয দ ংযক্ষণ ও আয়ন-

ব্যয়ন কভ ককতকা রনবয়াগ  প্রস্তাফ 

অনুবভাদন।  

ক) অরধদপ্তয/কর্তকক্ষ/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত এ ংক্রান্ত রফরধরফধান অনুমায়ী 

রনষ্পরি কযা; 

গ) বত্রয ভাধ্যবভ ংরিষ্টবদয অফরত 

কযা; 

ক) অনুবভারদত রডরর 

অনুমায়ী, দরবরিক ংখ্যা, 

বদয নাভ এতদংক্রান্ত 

রফফযণী; 

রফনামূবে ৩ কাম করদফ 

ক) ওজ এয রজওরফ অথ কায়বণ 

প্রকবল্পয সক্ষবত্র: 

ড. বয়দা ারভা সফগভ,                                                         

উ-রিফ (রজএপরডর)                                                              

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইবভইর:sasdev3@rthd.gov.bd 

খ) বফবদরক ায়তাপুষ্ট প্রকবল্পয 

সক্ষবত্র: 

সুরতানা ইয়াভীন 

উ-রিফ (রডএপরডর)                                                                

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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১৬ 

এ রফবাবগয আওতাধীন বফবদরক 

াায্যপুষ্ট ও তবাগ যকারয 

অথ কায়বন (রজওরফ) গৃীত 

প্রকল্পমূবয  মানফান, মন্ত্রারত, 

যঞ্জাভ ইতোরদ ক্রবয়য প্রারনক 

অনুবভাদন। 

ক) অরধদপ্তয/কর্তকক্ষ/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়বনয জন্য 

ক্ষভতা অ কণ ংক্রান্ত রযত্র-২০১৫ 

সভাতাবফক রনষ্পরি কযা; 

খ) প্রবমাজেবক্ষবত অথ ক রফবাবগয ম্মরত 

গ্রণপূফ কক রনষ্পরি কযা; 

গ)বত্রয ভাধ্যবভ ংরিষ্টবদযবক অফরত 

কযা; 

ক) অথ ক রফবাবগয ছক অনুমায়ী 

তথ্যাফরী ও রফফযণী;  

খ)রডরর/আযরডরর 

অনুমায়ী ফযাদ্দ; 

রফনামূবে 

ক)  এ রফবাগ 

কর্তকক রনষ্পরিয 

সক্ষবত ৫ কাম করদফ 

খ) অথ ক রফবাবগয 

ম্মরত গ্রবণয 

সক্ষবত্র ১৫ 

কাম করদফ 

ক) ওজ এয রজওরফ অথ কায়বণ 

প্রকবল্পয সক্ষবত্র:  

ড. বয়দা ারভা সফগভ,                                                         

উ-রিফ (রজএপরডর)                                                              

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইবভইর:sasdev3@rthd.gov.bd 

খ) বফবদরক ায়তাপুষ্ট প্রকবল্পয 

সক্ষবত্র: 

সুরতানা ইয়াভীন 

উ-রিফ (রডএপরডর)                                                                

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      

সভইর: sasdfdp@rthd.gov.bd 

১৭ 

এ রফবাবগয আওতাধীন বফবদরক 

াায্যপুষ্ট ও তবাগ যকারয 

অথ কায়বন (রজওরফ) গৃীত  

প্রকল্পমূবয  র্ভরভ অরধগ্রবণয 

প্রারনক ও প্রাক্করন অনুবভাদন। 

ক) অরধদপ্তয/কর্তকক্ষ/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত র্ভরভ অরধগ্রণ ম্যানুয়ার-১৯৯৭ 

অনুযণপূফক রনষ্পরি কযা; 

খ)বত্রয ভাধ্যবভ ংরিষ্টবদযবক অফরত 

কযা; 

 

ক) অনুবভারদত 

রডরর/আযরডরর; 

খ)প্রস্তাবফয াবথ র্ভরভয 

তপীর. ম্যা ও নক্মা;  

গ) র্ভরভ অরধগ্রণ ম্যানুয়ার-

১৯৯৭ অনুমায়ী প্রতেয়নত্র; 

রফনামূবে ৫ কাম করদফ 

ক) ওজ এয রজওরফ অথ কায়বণ 

প্রকবল্পয সক্ষবত্র:  

ড. বয়দা ারভা সফগভ,                                                         

উ-রিফ (রজএপরডর)                                                              

সপান: +৮৮৯৫৭৫৫২৯                               

ইবভইর:sasdev3@rthd.gov.bd 

খ) বফবদরক ায়তাপুষ্ট প্রকবল্পয 

সক্ষবত্র: 

সুরতানা ইয়াভীন 

উ-রিফ (রডএপরডর)                                                                

সপান: +৮৮৯৫৭৫৫১৪                                                                      

সভইর: sasdfdp@rthd.gov.bd 

১৮ 

ওজ অরধদপ্তবযয অনুন্নয়ন যাজস্ব 

ফাবজবটয আওতায় সভযাভত ও 

যক্ষণাবফক্ষণ খাবত ফযাদ্দকৃত অবথ কয 

রফবাজন  ও অথ ক ছাড় প্রস্তাফ 

অনুবভাদন। 

ক) ওজ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত 

রফরধরফধান অনুযণপূফক অনুবভাদন কযা; 

খ) প্রবমাজে সক্ষবত্র অথ ক রফবাবগয ম্মরত 

গ্রণ াববক্ষ অনুবভাদন কযা;  

গ) যকারয আবদবয ভাধ্যবভ ভঞ্জুযী 

জ্ঞান কযা য় এফং ংরিষ্টবদয অফরত 

কযা; 

ক) অবথ কয রফবাজন/অথ ক ছাবড়য 

প্রস্তাফ;  

খ) প্রবমাজে সক্ষবত্র পূফ কফতী 

রকরস্তয অথ ক ব্যবয়য রফফযণী; 

রফনামুবে 

ক)  এ রফবাগ 

কর্তকক রনষ্পরিয 

সেদত্র ৫ কাম করদফ 

খ) অথ ক রফবাবগয 

ম্মরত গ্রবণয 

সক্ষবত্র ১৫ 

কাম করদফ 

সভাোঃ নজরুর ইরাভ যকায                                                        

উরিফ                                                                              

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১৪০৭৫                                    

ইবভইরোঃdelwarhossain_83@ya

hoo.com 

mailto:sasdev3@rthd.gov.bd
mailto:sasdfdp@rthd.gov.bd
mailto:sasdev3@rthd.gov.bd
mailto:sasdfdp@rthd.gov.bd
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১৯ 

ওজ অরধদপ্তবযয অনুন্নয়ন যাজস্ব 

ফাবজবটয আওতায় রএভর (ড়ক) 

ও রএভর (ব্রীজ/কারবাট ক) এয  

কভ কসূিী অনুবভাদন। 

ক) ওজ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত;  

খ) অবেন্তযীণ করভটিয বায ভাধ্যবভ 

মািাই-ফাছাই কযায য অনুবভাদন প্রদান 

কযা; 

গ) বত্রয ভাধ্যবভ 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 অন্তর্ভ কি আবছ 

রকনা স ংক্রান্ত তথ্যারদ;  

ঘ) ব্রীজ/কারবাট ক এয সক্ষবত্র 

স্থানামূ কখন রনরভ কত 

বয়বছ ও তায ারনাগাদ 

অফস্থা ংক্রান্ত তথ্যাফরী; 

রফনামুবে ৩০ কাম করদফ 

সভাোঃ নজরুর ইরাভ যকায                                                               

উরিফ                                                                                

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১৪০৭৫                                    

ইবভইরোঃdsmaintenance@rthd.

gov.bd 

 

২০ 

ড়ক ও জনথ অরধদপ্তবযয অনুন্নয়ন 

যাজস্ব ফাবজবটয আওতায়  

অনুবভারদত রএভর-ড়ক ও 

রএভর-ব্রীজ/কারবাট ক কভ কসূিীয 

ক্রয় প্রস্তাফ অনুবভাদন। 

ক) ওজ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত; 

খ)  আরথ কক ক্ষভতা অ কণ (অনুন্নয়ন) ২০১৫ 

সভাতাবফক রনষ্পরি কযা; 

গ) বত্রয ভাধ্যবভ অফরত কযা; 

ক) অনুবভারদত দযত্র মূোয়ণ 

করভটিয সুারযকৃত ক্রয় 

প্রস্তাফ; 

খ) HOPE এয সুারয; 

 

রফনামূবে ৫ কাম করদফ 

সভাোঃ নজরুর ইরাভ যকায                                                               

উরিফ                                                                                

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১৪০৭৫                                    

ইবভইরোঃdsmaintenance@rthd.

gov.bd 

২১ 

ড়ক ও জনথ অসধদিদযয সফসবন্ন 

নতুন ভাড়ক/সতুয সর্ার 

সনধ টাযদণয প্রস্তাফ অনুবভাদন। 

ক) ওজ অরধদপ্তয বত প্রাপ্ত প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত; 

খ) সটার নীরতভারা-২০১৪ এফং এ ংক্রান্ত 

করভটিয বায সুারয াববক্ষ রনষ্পরি 

কযা; 

খ) বত্রয ভাধ্যবভ অফরত কযা; 

ক) ড়ক ও সতুয সটার 

রনধ কাযণ ংক্রান্ত প্রস্তাফ; 
রফনামুবে ১০ কাম করদফ 

ম ো: হু োয়ুন কবীর ম োন্দকোর  
য়ুগ্মসচিব  
সপান: +৮৮-০২-৯৫১৩৩৩৪                                                         

ই-সভইর: dsngec@rthd.gov.bd 

২২ 

সদবয অবেন্তবয এফং রফবদব স্বল্প 

সভয়াদী প্ররক্ষণ, বা ওয়াকক, 

সরভনায ও রবম্পারজয়াভ  

ইতোরদবত প্রাথী ভবনানয়ন। 

ক) ংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত ভবনানয়ন প্রদান কযা; 

খ) যকারয আবদবয (রজও) ভাধ্যবভ (এ 

রফবাবগয ওবয়ফ াইবট প্রকা) 

ংরিষ্টবদয অফরত কযা;  

প্রস্তাফ রফনামুবে 
রনধ কারযত ভবয়য 

ভবধ্য 

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/ 

কর্তকক্ষ/ ংস্থায ফাবজবট ফযাদ্দকৃত 

অথ ক উবমাজন ও পুনোঃউবমাজন। 

ক) ংরিষ্ট দপ্তয/ংস্থা’য প্রস্তাসফয 

সপ্ররক্ষবত রনষ্পরি কযা; 

খ) প্রবমাজে সক্ষবত্র অথ ক রফবাবগয অনুবভাদন 

াববক্ষ রনষ্পরি কযা; 

গ) রজও জাযীয ভাধ্যসভ ভঞ্জুযী জ্ঞান কযা 

এফং ংরিষ্টবদয অফরত কযা; 

ক) অথ ক রফবাবগয রনধ কারযত ছক রফনামুবে 

ক)  এ রফবাগ 

কর্তকক রনষ্পরিয 

সক্ষবত ৫ কাম করদফ 

খ) অথ ক রফবাবগয 

ম্মরত গ্রবণয 

সক্ষবত্র ১৫ 

কাম করদফ 

অপূফ ক কুভায ভন্ডর                                                   

উরিফ                                             

সপান: +৮৮-০২-৯৫৫৫৩২৩                                                        

ই-সভইর: sasbudget@rthd.gov.bd 

২৪ 

রডটিরএ-এয অনুন্নয়ন খাবত 

ফযাদ্দকৃত ফাবজট রফবাজন /অথ ক 

ছাড়কযণ।  

ক) রডটিরএ’য প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত প্রিররত 

নীরতভারা অনুমায়ী রনষ্পরি কযা; 

খ) প্রবমাজে সক্ষবত্র অথ ক রফবাবগয ম্মরত 

গ্রণপূফ কক অথ ক ছাড় কযা;  

গ) রজও জাযীয ভাধ্যবভ ভঞ্জুযী জ্ঞান কযা 

এফং ংরিষ্টবদয অফরত কযা; 

ক) খাতরবরিক রফবাজন 

এফং ব্যবয়য তুরনামূরক 

রফফযণী; 

খ) প্রবমাজেবক্ষবত্র পূফ কফতী 

রকরস্তয ব্যয় রফফযণী; 

রফনামুবে 

ক)  এ রফবাগ 

কর্তকক রনষ্পরিয 

সক্ষবত্র ৫ কাম করদফ 

খ) অথ ক রফবাবগয 

ম্মরত গ্রবণয 

সক্ষবত্র ১৫ 

কাম করদফ 

দীঙ্কয ভন্ডর 

উসচফ 

সপান নাং-+৮৮-০২-৯৫৭৩২২৭ 

ই-সভইর: dsdtcadmtc@rthd.gov.bd 

২৫ 

এ রফবাবগয আওতাধীন অরধদপ্তয/ 

কর্তকক্ষ/ ংস্থায সভয়াদ উিীণ ক 

সিবকয সভয়াদ বৃরদ্ধ। 

ক) ংরিষ্ট দপ্তয/ংস্থা’য প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত;  

খ) অথ ক রফবাবগয অনুবভাদন াববক্ষ 

রনষ্পরি কযা; 

গ) বত্রয ভাধ্যবভ অফরত কযা; 

ক) ংরিষ্ট মূর সিক 

খ) ংরিষ্ট ব্যাংক ম্যাবনজায ও 

রাফ যক্ষণ কভ ককতকায নন-ড্ররয়ং 

াটি করপবকট, সিক নগদায়ন না 

কযায কাযন; 

গ) ংরিষ্ট দপ্তয প্রধাবনয কাজ 

ভারপ্তয প্রতেয়নত্র। 

রফনামুবে ৩০ কাম করদফ 

অপূফ ক কুভায ভন্ডর                                                   

উরিফ                                             

সপান: +৮৮-০২-৯৫৫৫৩২৩                                                        

ই-সভইর: sasbudget@rthd.gov.bd 
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২৬ 

ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাবগয 

আওতাধীন অরধদপ্তয/ কর্তকক্ষ/ ংস্থা’য 

রনম্নফরণ কত অরডট ংক্রান্ত রফলয় 

প্ররক্রয়াকযণ;  

ক) অরগ্রভ অরডট আরিয ব্রডীট জফাফ 

খ) রত্র-ক্ষীয় অরডট করভটিয সুারয 

গ) রএ করভটিয জন্য খড়া জফাফ  

ংরিষ্ট অরধদপ্তয/কর্তকক্ষ/ংস্থা’য জফাবফয 

সপ্ররক্ষবত মািাইফাছাইপূফ কক   

ক) ব্রডীট জফাফ পূতকঅরডট অরধদপ্তয/পাাড 

এ সপ্রযণ; 

খ) রত্র-ক্ষীয় অরডট করভটিয সুারয 

পূতকঅরডট অরধদপ্তয/রএ করভটিবত রনষ্পরিয 

রবক্ষে সপ্রযণ;   

গ) রএ করভটিয িারদায সপ্ররক্ষবত ংরিষ্ট 

অরধদপ্তয/কর্তকক্ষ/ংস্থা বত জফাফ 

ংগ্রপূফ কক রএ করভটিবত সপ্রযণ; 

ক) ব্রডীট জফাফ/রত্র-ক্ষীয় 

অরডট করভটিয বায 

কাম করফফযনী/রএ করভটিয জন্য 

খড়া জফাফ;  

খ) িারদাবভাতাবফক অন্যান্য 

কাগজত্র; 

রফনামুবে 

ক) ব্রডীর্ 

জফাদফয সেদত্র ৫ 

কাম করদফ 

খ) রত্র-ক্ষীয় অরডট 

করভটিয 

কাম করফফযণীয সক্ষবত্র 

৫ কাম করদফ 

গ) রএ করভটিবত 

জফাফ সপ্রযবণয সক্ষবত্র 

১০ কাম করদফ 

ম োহোম্মদ ফোরুক মহোসসন 
উপসচিব  
সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩৪                                                        

ই-সভইর: sasaudit@rthd.gov.bd 

 

 

২.৩ অবযন্তযীণ সফা 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধসত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

সফায মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দসফ, সপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

 

সনন/াসযফাসযক সনন ও 

আনুদতাসলক ভঞ্জুয (সফসএ ওজ কযাডায 

ও সচফারয় কভ টযত কভ টকতটা/কভ টচাযী)। 

ক) যাসয আদফদন/ড়ক ও জনথ 

অসধদিদযয ভাধ্যদভ আদফদদনয সপ্রসেদত;  

খ) সনন সফসধভারা ও সনন জীকযণ 

নীসতভারা-২০০৯ অনুযদণ; 

গ) শৃঙ্খরা ও অসডর্ সনষ্পসি াংক্রান্ত প্রসতদফদন 

মািাই াদদে সনষ্পসি কযা;  

 

ক) ংরিষ্ট কভ ককতকায আদফদন 

(সনন পযভ, নমুনা স্বােয ও 

াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

াংমৄু্সি); 

খ) প্রতযাসত সল সফতন নদ, 

চাকসয সফফযণী, সফগত সতন ফছদযয 

না-দাফী প্রতযয়নত্র এফাং সফসবন্ন 

রফনামূবে ৩০ কাম করদফ 

ক) রফরএ (ওজ) কোডাবযয 

সক্ষবত্র; 

সভাছাম্মাৎ পাযানা যভান                                     

সসনয়য কাযী সচফ                                            

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                    

ই-

সভইর:sasrhe1@rthd.gov.bd 
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 ঘ) বত্রয ভাধ্যবভ (এ রফবাবগয ওবয়ফ াইবট 

প্রকা) আবফদনকাযীবক অফরত কযা; 

কভ টস্থর দত প্রাি অসডর্ অনাসি 

ও না-দাফী নদ ত্র;  

গ) প্রািব্য সনদনয বফধ 

উিযাসধকায সঘালণাত্র;  

ঘ) অরধকন্তু, সনন জীকযণ 

নীসতভারা-২০০৯ সভাতাদফক 

অন্যান্য কাগজত্র; 

খ) রিফারবয়য কভ কযত 

কভ ককতকা/কভ কিাযীয  সক্ষবত্র; 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                               

কাযী রিফ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইদভইর:sasadmin@rthd.gov.bd 

 

২ 

সআযএর/রাম্পগ্রান্ট অনুবভাদন 

(সফসএ ওজ কযাডায ও সচফারয় 

কভ টযত কভ টকতটা/কভ টচাযী)। 

ক) যাসয আদফদন/ওজ অসধদিদযয ভাধ্যদভ 

আদফদদনয সপ্রসেদত সনষ্পসি কযা;  

খ) বত্রয ভাধ্যবভ (এ রফবাবগয ওবয়ফ াইবট 

প্রকা) আবফদনকাযীবক অফরত কযা; 

ক) াংসিষ্ট কভ টকতটায আদফদন,; 

খ) সাফযেণ অসপ দত প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়ন; 

 

রফনামূবে ১০ কাম করদফ 

ক) রফরএ (ওজ) কোডাবযয 

সক্ষবত্র; 

সভাছাম্মাৎ পাযানা যভান                                     

সসনয়য কাযী সচফ                                            

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                    

ই-

সভইর:sasrhe1@rthd.gov.bd 

খ) রিফারবয়য কভ কযত 

কভ ককতকা/কভ কিাযীয  সক্ষবত্র; 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                               

কাযী রিফ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইদভইর:sasadmin@rthd.gov.bd 

৩ 

বসফষ্য তসফর দত চূড়ান্ত উদিারন 

(সফসএ ওজ কযাডায ও সচফারয় 

কভ টযত কভ টকতটা/কভ টচাযী)। 

ক) যারয আবফদন/ওজ অসধদিদযয ভাধ্যদভ 

আদফদদনয সপ্রসেদত; 

খ) াধাযণ বসফষ্য তসফর সফসধভারা-১৯৭৯ 

অনুযণপূফ টক সনষ্পসি কযা; 

গ) বত্রয ভাধ্যবভ আবফদনকাযীবক অফরত কযা; 

ক) আদফদনত্র; 

খ) চূড়ান্ত াওনা সযদাদধয 

অথসযটিত্র; 

গ) সজসএপ সি; 

রফনামূবে ৫ কাম করদফ 

ক) রফরএ (ওজ) কোডাবযয 

সক্ষবত্র; 

সভাছাম্মাৎ পাযানা যভান                                     

সসনয়য কাযী সচফ                                            

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                    

ই-

সভইর:sasrhe1@rthd.gov.bd 

খ) রিফারবয়য কভ কযত 

কভ ককতকা/কভ কিাযীয  সক্ষবত্র; 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                               

কাযী রিফ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইদভইর:sasadmin@rthd.gov.bd 
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৪ 

রিফারবয় কভ কযত কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

(কোডায ব্যারতত) বরফষ্য তরফর বত 

অরগ্রভ ভঞ্জুযী প্রদান। 

ক) াংসিষ্ট কভ টকতটা/কভ টচাযীয আদফদদনয 

সপ্রসেদত; 

খ) াধাযণ বসফষ্য তসফর সফসধভারা-১৯৭৯ 

অনুযণপূফ টক সনষ্পসি কযা; 

খ) দত্রয ভাধ্যবভ আবফদনকাযীবক অফরত কযা; 

ক) রনধ কারযত আবফদন পযবভ 

আবফদনত্র;  

খ) রাফযক্ষণ অরপ কর্তকক প্রদি 

বরফষ্য তরফবর জভাকৃত অবথ কয 

রি; 

প্রারপ্ত স্থান: প্রান াখা 

রফনামূবে ৫ কাম করদফ 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                            

কাযী রিফ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইদভইর:sasadmin@rthd.gov.bd 

৫ 

রিফারবয় কভ কযত কভ ককতকা (কোডায 

ব্যরতত/কভ কিাযীবদয শ্রারন্ত রফবনাদন ছুটি 

ও অন্যান্য অরজকত ছুটি ভঞ্জুয। 

ক) ংরিষ্ট কভ কিাযীয আবফদবনয সপ্ররক্ষবত; 

খ) সনধ টাসযত ছুটি সফসধভারা-১৯৫৯ ও ফাংরাবদ 

িাকুযী (রফবনাদন বাতা) রফরধভারা-১৯৭৯ 

অনুযণপূফ কক সনষ্পসি কযা; 

গ) বত্রয ভাধ্যবভ আবফদনকাযীবক অফরত 

কযা; 

ক) সনধ টাসযত পযদভ আদফদন ত্র; 

খ) সাফযেণ অসপ বত প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রতেয়ন; 

গ) শ্রারন্ত রফবনাদন ছুটিয সক্ষবত্র 

ইরতপূবফ কয ভঞ্জুযীয রজও’য 

কর; 

রফনামূবে ৫ কাম করদফ 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                                  

কাযী রিফ 

সপান: +৮৮৯৫৮৪১২৮ 

ইদভইর:sasadmin@rthd.gov.bd 

 

 

৬ 

রিফারবয়য কভ কযত কভ ককতকাগবণয 

(কোডায) ফরোঃফাংরাবদ ছুটি, রক্ষা 

ছুটি ও অন্যান্য অরজকত ছুটিয আবফদন 

প্ররক্রয়াকযণ। 

ক) আসফদবনয সপ্ররক্ষবত 

খ) সনধ টাসযত ছুটি সফসধভারা-১৯৫৯ অনুযদণ; 

গ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয়/ াংসিষ্ট ভন্ত্রণারদয় 

সনষ্পসিয জন্য সপ্রযণ; 

ঘ) অনুসরসয ভাধ্যদভ আবফদনকাযীবক 

অফরত কযা; 

 

ক) ংরিষ্ট কভ ককতকায রনধ কারযত 

পযবভ আবফদনত্র;  

খ) সাফযেণ অসপ বত প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রতেয়ন; 

গ) রক্ষা ছুটিয সক্ষবত্র বরতক 

ংক্রান্ত তথ্যাফরী; 

রফনামূবে ৫ কাম করদফ 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                                  

কাযী রিফ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইদভইর:sasadmin@rthd.gov.bd 

 

 

৭ 

এ রফবাবগয আওতাধীন 

অরধদপ্তয/কর্তকক্ষ/ংস্থা’য 

কভ ককতকাগবণয শ্রারন্তরফবনাদন ছুটি, 

ফরোঃফাংরাবদ ছুটি ও রক্ষা ছুটি 

অন্যান্য অরজকত ছুটি ভঞ্জুয।  

ক) যাসয আদফদন অথফা অসধদিয/কর্তটে/ 

াংস্থায আদফদদনয সপ্রসেদত;  

খ) সনধ টাসযত ছুটি সফসধভারা-১৯৫৯ ও ফাংরাবদ 

িাকুযী (রফবনাদন বাতা) রফরধভারা-১৯৭৯ 

অনুযণপূফ কক সনষ্পসি কযা; 

গ) বত্রয ভাধ্যবভ (এ রফবাবগয ওবয়ফ াইবট) 

আবফদনকাযীবক অফরত কযা; 

ক) ংরিষ্ট কভ ককতকায রনধ কারযত 

পযবভ আবফদনত্র;  

খ) সাফযেণ অসপ বত প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রতেয়ন; 

গ) রক্ষা ছুটিয সক্ষবত্র বরতক 

ংক্রান্ত তথ্যাফরী; 

ঘ) শ্রারন্ত রফবনাদন ছুটিয সক্ষবত্র 

ইরতপূবফ কয ভঞ্জুযীয রজও’য 

রফনামূবে ৫ কাম করদফ 

ক) রফআযটির’য কভ ককতকাবদয সক্ষবত্র; 

সভাোঃ এছাদন এরাী                                     

মৄগ্মসচফ                                                      

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫৬০৯৬৬                                                   

ই-সভইর:dsbrtc@rthd.gov.bd 

খ) রফআযটিএ’য কভ ককতকাবদয সক্ষবত্র; 

ড. সভাোঃ কাভরুর আান                                      

উরিফ                                                     

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫৬১২২৫                                          

ই-সভইর: 

kahsan48@yahoo.com 

mailto:kahsan48@yahoo.com
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কর; গ) রফরএ (ওজ) কোডাবযয সক্ষবত্র; 

সভাছাম্মাৎ পাযানা যভান                                     

সসনয়য কাযী সচফ                                            

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                    

ই-সভইর:sasrhe1@rthd.gov.bd 

৮ 

ওজ অসধদিদযয ১ভ সেণীভূিমুসিদমাদ্ধা 

গণকভ টচাযী সদদফ চাকসযয ফয় বৃসদ্ধ 

াংক্রান্ত প্রস্তাফ প্রসক্রয়াকযণ। 

ক) ওজ অরধদপ্তবযয ভাধ্যবভ প্রস্তাবফয 

সপ্ররক্ষবত; 

খ)  এ রফবাবগ  এ ংক্রান্ত মুরিবমাদ্ধা 

মািাই-ফাছাই করভটিয রদ্ধান্ত াববক্ষ রনষ্পরিয 

জন্য মুরিমৄদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রনারবয় সপ্রযণ;  

খ) অনুরররয  ভাধ্যবভ আবফদনকাযীবক অফরত 

কযা; 

ক) ংরিষ্ট কভ ককতকায 

আবফদনত্র; 

খ)  মুসিদমাদ্ধা নদত্র ও 

প্রাসঙ্গক কাগজত্রাসদ; 

 

 

 

রফনামূবে ৫ কাম করদফ 

সভাছাম্মাৎ পাযানা যভান                        

সসনয়য কাযী সচফ                                    

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                

ই-সভইর: sasrhe1@rthd.gov.bd 

৯ 

ওজ অসধদিদযয সিতীয়, র্ততীয় ও চতুথ ট 

সেণীয কভ টকতটা/ কভ টচাযীদদয চাকুযীযত 

অফস্থায় মৃতুযফযণ কযদর আসথ টক 

অনুদাদনয প্রস্তাফ প্রসক্রয়াকযণ। 

ক) ওজ অরধদপ্তবযয প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত মািাই-

ফাছাইপূফ কক জনপ্রান ভন্ত্রনারবয় সপ্রযণ; 

খ) অনুরররয ভাধ্যবভ আবফদনকাযীবক অফরত 

কযা; 

ক) আবফদনত্র; 

খ) মৃতুে নদত্র; 

 

রফনামূবে ৫ কাম করদফ 

সভাাম্মদ রপকুর করযভ                                          

উরিফ                                                                   

সপান: +৮৮-০২-৯৫১৩৩৩৪                                                         

ই-সভইর: dsngec@rthd.gov.bd 

১০ 

নন-সগদজদর্ড কভ টচাযীদদয (অরধনস্থ 

দিদযয নন-সগদজদর্ড কভ টচাযী) 

যকাসয ফাা ফযাদ্দ প্রদান। 

ক) াংসিষ্ট কভ টচাযীয আদফদদনয সপ্রসেদত; 

খ) ফাংরাবদ ফযাদ্দ রফরধভারা-১৯৮২ অনুযবণ 

ফাা ফযাদ্দ করভটিয বায রদ্ধান্ত াববক্ষ 

সনষ্পসি কযা; 

গ) বত্রয ভাধ্যবভ  আবফদনকাযীবক অফরত 

কযা; 

ক) রনধ কারযত আবফদনত্র; 

প্রারপ্ত স্থান: প্রান াখা 
রফনামূবে ৩০ কাম করদফ 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                    

কাযী রিফ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইদভইর:sasadmin@rthd.gov.bd 
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১১ 

এ সফবাদগয কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

(অরধনস্থ দিদযয নন-সগদজদর্ড 

কভ টচাযী) গৃ রনভ কাণ/গৃ সভযাভত 

অরগ্রভ ঋণ ভঞ্জুযী প্রদান। 

ক) যাসয আদফদন/াংসিষ্ট দিদযয প্রস্তাদফয 

সপ্রসেদত এ াংক্রান্ত নীসতভারা অনুমায়ী সনষ্পসি 

কযা; 

খ) দত্রয ভাধ্যবভ আবফদনকাযীবক অফরত 

কযা; 

ক) রনধ কারযত আবফদন পযবভ 

আবফদনত্র; 

খ)  যকায কর্তকক রনধ কারযত 

মূবেয নন-জুরডরয়ার স্ট্োবম্প 

অঙ্গীকাযনাভা;  

গ) সঘালণাত্র, কর্তকবক্ষয 

প্রতেয়ন ত্র, আইনজীফী কর্তকক 

প্রতেয়ন, দায়মুি নদত্র এফং 

ম্পরিয তপরর রযিয়; 

প্রারপ্ত স্থান: প্রান াখা 

রফনামূবে ৫ কাম করদফ 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                             

কাযী রিফ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইদভইর:sasadmin@rthd.gov.bd 

১২ 

এ সফবাদগয কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

(অরধনস্থ দিদযয নন-সগদজদর্ড 

কভ টচাযী) করম্পউটায ক্রয়, সভাটয 

াইবকর ও ফাইাইবকর ক্রয় ইতোরদ 

অরগ্রভ ভঞ্জুযী প্রদান। 

ক) আদফদন/াংসিষ্ট দিদযয প্রস্তাদফয সপ্রসেদত এ 

াংক্রান্ত নীসতভারা অনুমায়ী সনষ্পসি কযা; 

খ) দত্রয ভাধ্যবভ আবফদনকাযীবক অফরত কযা; 

ক) রনধ কারযত পযবভ 

আবফদনত্র; 

খ) রনধ কারযত মূবেয নন-

জুরডরয়ার স্ট্োবম্প 

অঙ্গীকাযনাভা; 

গ) ক্রবয়য ফায়নাত্র, সঘালণাত্র 

ও প্রতেয়ন ত্র; 

রফনামূবে ৫ কাম করদফ 

সভাাোঃ ররয়াকত আরী খান                             

কাযী রিফ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইদভইর:sasadmin@rthd.gov.bd 

১৩ 

এ সফবাদগয আওতাধীন কর্তটে/াংস্থা 

(সফআযটিএ’য/সফআযটিস’য) াাংগঠসনক 

কাঠাদভা অনুমায়ী দ সৃজন এফাং াংযেণ 

প্রস্তাফ প্ররক্রয়াকযণ। 

ক) কর্তটে/াংস্থায প্রস্তাদফয সপ্রসেদত; 

খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ ক রফবাবগ সপ্রযণ; 

গ) অনুসরসয ভাধ্যবভ ংরিষ্ট দপ্তযবক অফরত 

কযা; 

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারবয়য 

সিকররষ্ট অনুমায়ী কাগজত্র; 
রফনামূূ্বে ১৫ কাম করদফ 

ক) রফআযটির’য কভ ককতকাবদয সক্ষবত্র; 

সভাোঃ এছাদন এরাী                                     

মৄগ্মসচফ                                                      

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫৬০৯৬৬                                                   

ই-সভইর:dsbrtc@rthd.gov.bd 

খ) রফআযটিএ’য কভ ককতকাবদয সক্ষবত্র; 

ড. সভাোঃ কাভরুর আান                                      

উরিফ                                                     

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫৬১২২৫                                          

ই-সভইর: kahsan48@yahoo.com 

mailto:kahsan48@yahoo.com
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১৪ 

রফআযটিএয ২য় সশ্রণীয  কভ ককতকাবদয 

বদান্নরত, টাইভবস্কর, রবরকন সগ্রড 

প্রদান প্ররক্রয়াকযণ 

ক) রফআযটিএ’য প্রস্তাবফয সপ্ররক্ষবত বদান্নরতয 

সক্ষবত্র প্রস্তাফ মািাই-ফািাইপূফ কক রএরবত 

সপ্রযণ; 

খ) অন্যান্য সক্ষবত্র সডসস বায সদ্ধাদন্তয 

সপ্রসেদত সনষ্পসি কযা; 

গ) বত্রয ভাধ্যবভ (এ রফবাবগয ওবয়ফ াইবট) 

দপ্তয/আবফদনকাযীবক অফরত কযা;  

ক) শৃঙ্খরাজরনত প্ররতবফদন; 

খ) এরআয; 
রফনামূবে ৩০ কাম করদফ 

ড. সভাোঃ কাভরুর আান                                      

মৄগ্মরিফ                                                    

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫৬১২২৫                                          

ই-সভইর: kahsan48@yahoo.com 

১৫ 

ড়ক রফবাবগয আওতাধীন 

কর্তকক্ষ/অরধদপ্তয/ ংস্থা’য 

কভ ককতকা/কভ কিাযীবদয (প্রবমাজে সক্ষবত্র) 

টাইভবস্কর, রবরকন সগ্রড, বদান্নরত, 

সনন ভঞ্জুযী ইতোরদয সক্ষবত্র 

শৃঙ্খরাজরনত প্ররতবফদন প্রদান। 

ক) ংরিষ্ট াখায িারদায সপ্ররক্ষবত; 

খ) বত্রয ভাধ্যবভ অফরত কযা; 
ক) সুরনরদ কষ্ট িারদাত্র;  রফনামূবে ৩ কাম করদফ 

মারদা খানভ 

অরতরযি রিফ 

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮ 

ইদভইর: sasid@rthd.gov.bd 

১৬ 

ড়ক রফবাবগয আওতাধীন কর্তকক্ষ/অরধদপ্তয/ 

ংস্থা’য কভ ককতকা/কভ কিাযীবদয সনন ভঞ্জুযীয 

রবক্ষে অরডট আরি মািাই প্ররতবফদন।  

ক) ংরিষ্ট াখায িারদায সপ্ররক্ষবত; 

খ) ংরিষ্ট অরধদপ্তয/কর্তকক্ষ/ংস্থা’য ভতাভবতয 

াববক্ষ; 

গ) বত্রয ভাধ্যবভ ংরিষ্ট াখাবক অফরত কযা; 

ক) সুরনরদ কষ্ট িারদাত্র; রফনামূবে ১০ কাম করদফ 

ম োহোম্মদ ফোরুক মহোসসন 
উপসচিব  
সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩৪                                                        

ই-সভইর sasaudit@rthd.gov.bd 
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২.৪) আওতাধীন অসধদিয/দিয/াংস্থা কর্তটক প্রদি সফা 

 

আওতাধীন অসধদিয/কর্তকক্ষ/াংস্থা’য সটিদজন চার্ টায সরঙ্কমূ:  

ক) ড়ক ও জনথ অসধদিয: 

খ) ফাাংরাদদ ড়ক সযফন কর্তটে (সফআযটিএ): 

গ) ফাাংরাদদ ড়ক সযফন কদ টাদযন (সফআযটিস): 

ঘ) ঢাকা সযফন ভন্বয় কর্তটে (সডটিসএ): 

 

 

৩) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

ক্রসভক প্রসতশ্রুত/কাসিত সফা প্রাসিয রদেয কযণীয় 

১ মথামথ প্রসক্রয়ায় স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন জভা প্রদান; 

২ মথামথ প্রসক্রয়ায় স্বয়াংম্পূণ ট প্রস্তাফ দাসখর; 

৩ বায় সনধ টাসযত ভদয়য পূদফ টই উসস্থত থাকা; 

৪ সফনাসভ ফা সবসিীন অসবদমাগ দাসখর কদয য়যাসন না কযা;  
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৪) অসবদমাগ প্রসতকায ব্যফস্থানা (GRS) 

সফা প্রাসিদত অন্তুষ্ট দর দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। তায কাছ সথদক ভাধান াওয়া না সগদর সনদনাি দ্ধসতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফসত করুন। 

 

 

 

ক্রসভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন 
কায দঙ্গ সমাগাদমাগ 

কযদফন 
সমাগাদমাদগয ঠিকানা 

সনষ্পসিয 

ভয়ীভা 

১ দাসয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা ভাধান 

সদদত না াযদর 

অসবদমাগ সনষ্পসি 

কভ টকতটা (অসনক) 

মারদা খানভ 

মৄগ্মরিফ 

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮ 

ইদভইর: sasid@rthd.gov.bd 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

সতন ভা 

২ 

অসবদমাগ সনষ্পসি কভ টকতটা 

সনসদ টষ্ট ভদয় ভাধান সদদত 

না াযদর 

আসর কভ টকতটা 

সভা: ফোরুক জী 
অরতরযি রিফ  

সপানোঃ+৮৮-০২-৯৫১২২৮৮ 

ইদভইর: addsecretary@rthd.gov.bd 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

এক ভা 

৩ আসর কভ টকতটা সনসদ টষ্ট ভদয় 

ভাধান সদদত না াযদর 

ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয 

অসবদমাগ ব্যফস্থানা সর 

অসবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগইর্, ফাাংরাদদ সচফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 
সতন ভা 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sasid@rthd.gov.bd
mailto:addsecretary@rthd.gov.bd


19 
 

 
 

ফ কবল, ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ রনম্নফরণ কত ভাত্মা গান্ধী প্রণীত রটিবজন িাট 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 

 

 


