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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার
সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালয়
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
www.rthd.gov.bd
U

U

িসিটেজনস চা টর্
১িভশন . ও িমশন
িভশন: েটকসই মহাসড়ক েনটওয়াকর ও িনরাপদ সড়ক পিরবহন �ব�া।
িমশন: উ�য়ন, স�সারণ ও র�ণােব�েণর মা�েম েটকসই মহাসড়ক অবকাঠােমা গেড় েতালা এবং পিরবহন েসবা ও �ব�াপনার মান উ�য়েনর মা�েম সমি�ত নগর
গণপিরবহনসহ িনরাপদ সড়ক পিরবহন �ব�া �িত�া।

২েসবা �দান �িত�িত .
২নাগিরক েসবা (১.
�ম.

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

১

মহাসড়ক উ�য়ন ও স�সারণ এবং েসতু
িনমর্াণ ও উ�য়েনর জ� মাননীয় ম�
/
�িতম�ী/জাতীয় সংসদ সদ� , সরকারী
কমর্কতর, িবিশ� নাগিরকগণ কতৃর্ক
অনুেরা/আেবদেনর উপর �ব�া �হণ।

ক) �ধান �েকৗশলী , সড়ক ও জনপথ
ক)সংি�� মহাসড়ক /েসতুর
অিধদ�র বরাবর আেবদন / অনুেরাধপ� অব�ানগত ত�ািদ স�িলত
ে�রণ;
অনুেরাধপ;
খ) �েযাজয্ ে�ে , �ক� ��াব এিডিপ ’র
সবুজ  পাতায় অ�ভূর্ি�র জ�
পিরক�না কিমশেন ��াব ে�রণ;
গ) আেবদনকারী/ অনুেরাধকারীেক প�
মারফত অবিহত করা;

েসবার মূ�
এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল)

(৬)

(৭

িবনামূে

১৫ কায র্িদব

েমাঃ মাহবুেবর রহমান
যু�সিচ (পিরক�না ও কায র্�)
েফান: +৮৮-০২-৯৩৩৪৭৩৭
ইেমইল: dcaadp@rthd.gov.bd
U

U
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২

৩

সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর আওতাধীন
ক) �ধান �েকৗশলী , সড়ক ও জনপথ
িবিভ� মহাসড়ক , েসতু ও কালভা ট , অিধদ�র বরাবর আেবদন / অনুেরাধপ�
ে�রণ;
েমরামত, সং�ার ও র�ণােব�েণর জ�
খ) সংি�� আেবদন / অনুেরাধকারীেক প�
িবিশ� নাগিরকগণ কতৃর্
মারফত অবিহত করা;
অনুেরা/আেবদেনর উপর �ব�া �হণ।

মাননীয় ম�ী /
�িতম�ী/জাতীয় সংসদ সদ� , সরকারী
কমর্কতর, িবিশ� নাগিরকগণ কতৃর্
অনুেরা/আেবদেনর উপর �ব�া �হণ।
েফরী �াপেনর জ�

ক) সংি�� মহাসড়ক, েসতু ও
কালভাটর্ এর অব�ান ও
অ�া� �েযাজনীয় ত�ািদ
স�িলত অনুেরাধপ;

ক) �ধান �েকৗশলী , সড়ক ও জনপথ
ক) অনুেরাধপ
অিধদ�র বরাবর আেবদন / অনুেরাধপ�
ে�রণ;
খ) সংি�� আেবদনকারী /অনুেরাধকারীেক
প� মারফত অবিহত করা;

িবনামূে

৭ কায র্িদব

দীপ�র ম�ল
উপসিচব (র�ণােব�ণ)
েফানঃ +৮৮-০২-৪১০৯০১৯৪
ইেমইলঃ
dsmaintenance@rthd.gov.bd
U

িবনামূ্ে

৭ কায র্িদব

U

ফাহিমদা হক খান
উপসিচব (েটাল ও এে�ল শাখা)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৫৫৩২৩
ই-েমইল:
fahmidahoquekhan@gmail.com
U

U

২�ািত�ািনক েসবা (২.
�ম
(১)
১

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(২)
(৩)
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
ক) সংি�� দ�র / সং�ার ��ােবর
িবভােগর আওতাধীন অিধদ�র
/ ে�ি�েত;
কতৃর্/ সং�ার অনুকূেল ভূ
খ) �েযাজয্ ে�ে� সেরজিমন পিরদশর্েন
অিধ�হেণর (উ�য়ন �ক� �তীত ) িভি�েত অিধ�হেণর ��াব িন�ি� করা;
�শাসিনক অনুেমাদন
গ) পে�র মা�েম সংি�� দ�রেক
অবিহত করা;

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)
ক) ভূিম অিধ�হেনর ��া
খ)The Acquisition and
Requisition
of
Immovable Property
Ordinance 1982 এবং

�াবর স�ি� অিধ�হণ �ানুয়া ,
১৯৯৭ েমাতােবক �েয়াজনীয়
কাগজপ�;

েসবার মূ� এব
পিরেশাধ প�িত
(৫)
িবনামূে

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)
১০ কায র্িদব

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ন�র ও ইেমইল)
(৭)
েমাঃ েগালাম িজলানী
িসিনয়র সহকারী সিচব (স�ি� শাখা)
েফান: +৮৮-০২-৪৭১১২৪৩৬০
ই-েমইল:sasestate@rthd.gov.bd
U

3
২

৩

৪

৫

সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর
মািলকানাধীন সামিয়ক অ�বহৃত
ভূিম অ�ায়ী িভি�েত ইজারার
অনুমিত �দান

ক) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ��ােবর
ে�ি�েত;
খ) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ভূিম
�ব�াপনা নীিতমালা ২০১৫
অনুসরণপূব;
গ) পে�র মা�েম সওজ অিধদ�রেক
অবিহত করা;
সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর
ক) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ��ােবর
মিলকানাধীন ভূিম ও �াপনায়
ে�ি�েত;
অস্হায়ী িভি�েত  িব�াপ
, খ) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ভূিম
র,
র,
িবলেবাড ভা�য �িত�ারক �ব�াপনা নীিতমালা ২০১৫ েমাতােবক
ইতয্ািদ �াপেনর অনুেমাদ
িন�ি� করা;
গ) পে�র মা�েম সওজ অিধদ�রেক
অবিহত করা;
সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর
ক) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ��ােবর
আওতাধীন মহাসড়ক ও েসতুর
ে�ি�েত;
নামকরণ ও পুনঃনামকরণ
খ) সরকােরর অনুেমাদন �হণ সােপে�
অনুেমাদন
িস�া�;
গ) সংি��েদর পে�র মা�েম অবিহত
করা;

এ িবভােগর আওতাধীন অিধদ�র /
কতৃর্/ সং�া’র �ক� িভি�ক
উ�য়ন বরা�
উপেযাজন/পুনঃউপেযাজ/
সংেশাধন।

ক) অিধদ�র/ কতৃর্/সং�া’র ��ােবর
ে�ি�েত;
খ) পিরক�না কিমশেনর স�িত �হণ;
গ) পে�র মা�েম সংি�� দ�রেক অবিহত
করা;

ক) �ি�/�িত�ােনর ইজারা
�াি�র আেবদনপ�;
খ) সওজ অিধদ�েরর
সুপািরশসহ ��া;
গ) ভূিমর তফিস;
ঘ) ে�চ �াপ ও ন�া;

িবনামূে

ক) আেবদনসহ ��াব;
খ) িবলেবােড র্র অবস্হ ,
আকার, �াপেনর উ�তা , দূর�
এবং সড়ক ও জনপথ
অিধদ�র কতৃর্ক অনুেমাি
কাঠােমার িডজাইন;

িবনামূে

ক) আেবদনসহ ��াব;
খ) েয �ি�র নােম নামকরণ
করা হেব তার পূণর্া� জীব
বৃ�া;
গ)
সংি�� দ�র /সং�া
�ধােনর সুপাির;
গ) সংি�� েজলা উ�য়ন সম�য়
কিমিটর মতামত স�িলত
কায র্িববরন;
ক) উপেযাজন/পুনঃউপেযাজ/
সংেশাধন��াব;

িবনামূে

৩০ কায র্িদব

িবনামূে

৩০ কায র্িদব

খ) িনধ র্ািরত ছক েমাতােবক
ত�াবলী;

৩০ কায র্িদব

১৫ কায র্িদব

েমাঃ মাহবুেবর রহমান
যু�সিচব(পিরক�না ও কায র্�)
েফান: +৮৮-০২-৯৩৩৪৭৩৭
ইেমইল: dcaadp@rthd.gov.bd
U

U
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৬

৭

ৈবেদিশক উ�য়ন সহেযাগী সং�া ’র ক) সংি�� উ�য়ন সহেযাগী সং�া
’র ৈবেদিশক উ�য়ন সহেযাগী
�িতিনিধেদর িমশন ি�য়াের�
আেবদেনর ে�ি�েত;
সং�া’র আেবদন/অনুেরাধপ;
�দান।
খ) ই-েমইল/পে�র মা�েম সংি�� সং�া’র
�িতিনিধেদর অবিহত করা;

িবনামূে

ৈবেদিশক সহায়তাপু� নতুন উ�য়
�ক�/সংেশািধত �ক� অনুেমাদন

িবনামূে

ক) অিধদ�র/ কতৃর্/সং�া’র ��ােবর
ে�ি�েত;
খ) অভয্�রীণ যাচাই কিমিটর সভা
অনুেমাদন সােপে� পিরক�না কিমশেন
��াব ে�রন;
গ) অনুিলিপর মা�েম সংি�� দ�রেক
অবিহত করা;

ক) ��ািবত �ক� দিলল;

৩ কায র্িদব

েমাঃ মাহবুেবর রহমান
যু�সিচব(পিরক�না ও কায র্�)
েফান: +৮৮-০২-৯৩৩৪৭৩৭
ইেমইল: dcaadp@rthd.gov.bd
U

৩০ কায র্িদব

U

েমাঃ মাহবুেবর রহমান
যু�সিচব(পিরক�না ও কায র্�)
েফান: +৮৮-০২-৯৩৩৪৭৩৭
ইেমইল: dcaadp@rthd.gov.bd
U

U

েমা: মাখজানুল ইসলাম েতৗিহ

িসিনয়র সহকারী সিচব (ৈবেদিশক
সহায়তা শাখা)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৫০২৩৭
ইেমইল: sacfa@rthd.gov.bd
U

৮

৯

সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর
আওতাধীন িজওিব অথ র্ায়েন নতু
উ�য়ন �ক� /সংেশািধত �ক�
অনুেমাদন

এ িবভােগর আওতাধীন সকল
উ�য়ন �কে�র জনবল সং�া�
��াব অনুেমাদন

ক) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ��ােবর
ে�ি�েত;
খ) অভয্�রীণ যাচাই কিমিটর সভা
অনুেমাদন সােপে� পিরক�না কিমশেন
��াব ে�রন;
গ) অনুিলিপর মা�েম সংি�� দ�রেক
অবিহত করা;
ক) সংি�� দ�র /সং�ার ��ােবর
ে�ি�েত;
খ) অথ র্ িবভােগরস�িত �হণ;
গ) পে�র মা�েম দ�র �ধান -েক অবিহত
করা;

ক) ��ািবত �ক� দিলল;

িবনামূে

৩০ কায র্িদব

U

েমা: মাহবু-এ-এলাহী
িনব র্াহী �েকৗশলী(সংযু)
�ক� সম�য় শাখা
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৩
ইেমইল: saceng@rthd.gov.bd
U

ক) সংি�� �কে�র জনবল
সং�া� কাগজপ�ািদ;

িবনামূে

৩০ কায র্িদব

েমাঃ মাহবুেবর রহমান
যু�সিচব(পিরক�না ও কায র্�)
েফান: +৮৮-০২-৯৩৩৪৭৩৭
ইেমইল: dcaadp@rthd.gov.bd
U

U
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১০

ৈবেদিশক সহায়তাপু� উ�য়ন
ক) অিধদ�র/কতৃর্/সং�ার ��ােবর
�কে�র েময়াদ / ঋণচুি�র েময়াদ ে�ি�েত;
খ) ��াব পির�া িনরী�াপূবর্ক পিরক�ন
বৃি� ��াব অনুেমাদ
কিমশন, আইএমইিড’েত এবং ইআরিড ’র
মা�েম উ�য়ন সহেযাগী সং�ায় ে�রণ;
গ) অনুিলিপর মা�েম সংি�� দ�রেক
অবিহত করা;

ক) িডিপিপ/আরিডিপিপ;
খ) অথ র্ ছাড় ও �য় সং�া�
সংল�ী ৪ ও ৫;
গ) �ক� বা�বায়ন অ�গিত
�িতেবদন;

িবনামূে

৩০ কায র্িদব

েমাঃ মাহবুেবর রহমান
যু�সিচব(পিরক�না ও কায র্�)
েফান: +৮৮-০২-৯৩৩৪৭৩৭
ইেমইল: dcaadp@rthd.gov.bd
U

U

েমা: মাখজানুল ইসলাম েতৗিহ

িসিনয়র সহকারী সিচব (ৈবেদিশক
সহায়তা শাখা)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৫০২৩৭
ইেমইল: sacfa@rthd.gov.bd
U

১১

১২

সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর
আওতাধীন িজওিব অথ র্ায়েন উ�য়ন
�কে�র েময়াদ বৃি� ��াব
অনুেমাদন
এ িবভােগর আওতাধীন ৈবেদিশক
সাহা�পু� ও শতভাগ সরকাির
অথ র্ায়েন
(িজওিব)
গৃহীত
�ক�সমূেহর �য় ��াব অনুেমাদ

ক) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ��ােবর
ে�ি�েত;
খ) ��াব পরী�া িনরী�াপূবর্ক পিরক�ন
কিমশন, আইএমইিড’েত ে�রণ;
গ) অনুিলিপর মা�েম সংি�� সওজ
অিধদ�র-েক অবিহত করা;

ক) িডিপিপ/আরিডিপিপ;
খ) অথ র্ ছাড় ও �য় সং�া�
সংল�ী ৪ ও ৫;
গ) �ক� বা�বায়ন অ�গিত
�িতেবদন;

িবনামূে

সংি�� অিধদ�র /কতৃর্/সং�া’র �য়
��াব
িপিপআর-২০০৮,
উ�য়ন
�ক�সমূেহর অথর্ অবমুি� ও �বহ
িনেদ র্িশক-২০১২ ও উ�য়ন �ক�
বা�বায়েনর জ� �মতা অপর্ণ সং�া�
পিরপ�-২০১৫ অনুসরেণিন�ি� করা হয়;
ক) ইিজিপর মা�েম �া� (৩০ েথেক ১০০
েকািট টাকা পযর ) �য় ��াব এ িবভাগ
কতৃর্ক অনুেমাদন ;
খ) ৫০ েকািট টাকার উে�র্ িলিখত �
��াব CCGP এর অনুেমাদন �হণপূব
িন�ি� করা;
গ) পে�র মা�েম সওজ অিধদ�র -েক
অবিহত করা;

ক) �েযাজয্ে�ে� ইিজিপ
��াব;
খ)
অনুেমািদত
িডিপিপ/আরিডিপিপ;
গ) েট�ার ডকুেম� (TEC ও
HOPEএর সুপাির);
ঘ) �য় সং�া� �তয্য়নপ;

িবনামূে

৩০ কায র্িদব

U

েমা: মাহবু-এ-এলাহী
িনব র্াহী �েকৗশলী(সংযু)
�ক� সম�য় শাখা
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৩
ইেমইল: saceng@rthd.gov.bd
U

ক) এ িবভােগর
অনুেমাদেনর ে�ে�
৫ কায র্িদবস ব
খ) CCGP এর
অনুেমাদেনর ে�ে�
১৫ কায র্িদব

ক) সওজ এর িজওিব অথ র্ায়েণ
�কে�র ে�ে�:
ড. ৈসয়দা সালমা েবগমৱ
উপসিচব (িজএফিডিপ)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯
ইেমইল: dsgfdp@rthd.gov.bd
U

U

খ) ৈবেদিশক সহায়তাপু� �কে�র
ে�ে�:
সুলতানা ইয়াসমী
উপ-সিচব (িডএফিডিপ)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪
েমইল: dsdfdp@rthd.gov.bd
U

U
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১৩

এ িবভােগর আওতাধীন ৈবেদিশক
সাহা�পু� ও শতভাগ সরকাির
অথ র্ায়েন
(িজওিব)
গৃহীত
�ক�সমূেহর  পরামশর্ক িনেয়াগ
�িত�াপন অনুেমাদন

ক)
অিধদ�র/কতৃর্/সং�া’র �য়
��ােবর ে�ি�েত
িপিপএ-২০০৬,
িপিপআর-২০০৮ ও অ�া� �চিলত আিথ র্ক
িবিধিবধান অনুসরণপূবর্ক িন�ি� ;
খ) ১০ েকািট টাকা পযর্� �য় ��াব
িবভাগ কতৃর্ক এবং তদু�র্ টাকার �য় �
CCGP এর অনুেমাদন �হণপূবর্ক িন�
করা;
গ) পে�র মা�েম সওজ অিধদ�র -েক
অবিহত করা;

ক)
অনুেমািদত
িডিপিপ/আরিডিপিপ;
খ) েট�ার ডকুেম� (TEC ও
HOPE এর সুপাির);
গ) �য় সং�া� �তয্য়নপ;

িবনামূে

ক) এ িবভােগর
অনুেমাদেনর ে�ে�
৫ কায র্িদব
খ) CCGP-এর
অনুেমাদেনর ে�ে�
১৫ কায র্িদব

ক) সওজ এর িজওিব অথ র্ায়েণ
�কে�র ে�ে�:
ড. ৈসয়দা সালমা েবগম
উপসিচব (িজএফিডিপ)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯
ইেমইল: dsgfdp@rthd.gov.bd
U

খ) ৈবেদিশক সহায়তাপু� �কে�র
ে�ে�:
সুলতানা ইয়াসমী
উপ-সিচব (িডএফিডিপ)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪
েমইল: dsdfdp@rthd.gov.bd
U

১৪

এ িবভােগর আওতাধীন ৈবেদিশক
সাহা�পু� ও শতভাগ সরকাির
অথ র্ায়েন
(িজওিব)
গৃহীত
�ক�সমূেহর বরাে�র িবভাজন ও
ছাড়করণ।

ক) অিধদ�র/কতৃর্/সং�া’র ��ােবর
ে�ি�েত উ�য়ন �ক�সমূেহর অথর্ অবমু
ও �বহার িনেদ র্িশক -২০১২ অনুসরণপূব
িন�ি� করা;
খ) অথ র্ ছােড়র ে�ে�১ম েথেক ৩য় িকি�
এ িবভাগ কতৃর্ক ছাড় ক;
গ) ৪থ র্ িকি�র অথর্ ছােড়র ে�ে� অথ
িবভােগর স�িত �হণ সােপে� অথ র্ ছাড়
করা;
ঘ) সরকাির আেদশ (িজও) জারীর মা�েম
ম�রী �াপন করা হয় এবং সংি��েদর
অবিহত করা;

U

ক) এিডিপ/আরএিডিপ বরা�;
খ) �েযাজয্ে�ে� পিরক�না
কিমশেনর বরা�প�;
গ) বরা� িবভাজন ও অথ র্
িবভােগর িনেদ র্িশকার সংল�ী
৪ ও ৫;
ঘ) �ক� পিরচালেকর �য়
সং�া� ও অ�িভি�ক �েয়র
�তয্য়নপ;

িবনামূে

ক) এ িবভাগ কতৃর্
অথ র্ ছােড়র ে�ে�
৩ কায র্িদব
খ) অথ র্ িবভােগর
স�িত �হেণর
ে�ে� ১০
কায র্িদব

U

ক) সওজ এর িজওিব অথ র্ায়েণ
�কে�র ে�ে�:
ড. ৈসয়দা সালমা েবগম
উপসিচব (িজএফিডিপ)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯
ইেমইল: dsgfdp@rthd.gov.bd
U

U

খ) ৈবেদিশক সহায়তাপু� �কে�র
ে�ে�:
সুলতানা ইয়াসমী
উপ-সিচব (িডএফিডিপ)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪
েমইল: dsdfdp@rthd.gov.bd
U

U
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১৫

এ িবভােগর আওতাধীন ৈবেদিশক
সাহা�পু� ও শতভাগ সরকাির
অথ র্ায়েন
(িজওিব)
গৃহীত
�ক�সমূেহর পদ সংর�ণ ও
আয়ন-�য়ন কমর্কতর্া িনেয়াগ
��াব অনুেমাদন

ক) অিধদ�র/কতৃর্/সং�া’র ��ােবর
ে�ি�েত এ সং�া� িবিধিবধান অনুযায়ী
িন�ি� করা;
গ) পে�র মা�েম সংি��েদর অবিহত
করা;

ক) অনুেমািদত িডিপিপ
অনুযায়, পদিভি�ক সং�া ,
পেদর নাম এতদসং�া�
িববরণী;

িবনামূে

৩ কায র্িদব

ক) সওজ এর িজওিব অথ র্ায়েণ
�কে�র ে�ে�:
ড. ৈসয়দা সালমা েবগম
উপসিচব (িজএফিডিপ)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯
ইেমইল: dsgfdp@rthd.gov.bd
U

খ) ৈবেদিশক সহায়তাপু� �কে�র
ে�ে�:
সুলতানা ইয়াসমী
উপ-সিচব (িডএফিডিপ)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪
েমইল: dsdfdp@rthd.gov.bd
U

১৬

এ িবভােগর আওতাধীন ৈবেদিশক
সাহা�পু� ও শতভাগ সরকাির
অথ র্ায়েন
(িজওিব)
গৃহীত
�ক�সমূেহর  যানবাহ , য�পািত,
সর�াম ইতয্ািদ �েয়র �শাসিনক
অনুেমাদন

U

ক) অিধদ�র/কতৃর্/সং�া’র ��ােবর
ে�ি�েত উ�য়ন �ক� বা�বায়েনর জ�
�মতা অপর্ণ সং�া� পিরপ
-২০১৫
েমাতােবক িন�ি� করা;
খ) �েযাজয্ে�েত অথর্ িবভােগর স�ি
�হণপূবর িন�ি� করা;
গ)পে�র মা�েম সংি��েদরেক অবিহত
করা;

ক) অথ র্ িবভােগর ছক অনুযায়
ত�াবলী ও িববরণী;
খ)িডিপিপ/আরিডিপিপ
অনুযায়ী বরা;

িবনামূে

ক) এ িবভাগ
কতৃর্ক িন�ি�
ে�েত ৫ কায র্িদব
খ) অথ র্ িবভােগর
স�িত �হেণর
ে�ে� ১৫
কায র্িদব

U

ক) সওজ এর িজওিব অথ র্ায়েণ
�কে�র ে�ে�:
ড. ৈসয়দা সালমা েবগম
উপসিচব (িজএফিডিপ)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯
ইেমইল: dsgfdp@rthd.gov.bd
U

U

খ) ৈবেদিশক সহায়তাপু� �কে�র
ে�ে�:
সুলতানা ইয়াসমী
উপ-সিচব (িডএফিডিপ)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪
েমইল: dsdfdp@rthd.gov.bd
U

U
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১৭

এ িবভােগর আওতাধীন ৈবেদিশক
সাহা�পু� ও শতভাগ সরকাির
অথ র্ায়েন
(িজওিব)
গৃহীত
�ক�সমূেহর  ভূিম অিধ�হেণ
�শাসিনক ও �া�লন অনুেমাদন

ক) অিধদ�র/কতৃর্/সং�া’র ��ােবর
ে�ি�েত ভূিম অিধ�হণ �ানুয় -১৯৯৭
অনুসরণপূবক িন�ি� ক;
খ)পে�র মা�েম সংি��েদরেক অবিহত
করা;

ক)
অনুেমািদত
িডিপিপ/আরিডিপিপ;
খ)��ােবর সােথ ভূিমর
তফশীল. �াপ ও ন�া;
গ) ভূিম অিধ�হণ �ানুয় ১৯৯৭ অনুযায়ী �তয্য়ন;

িবনামূে

৫ কায র্িদব

ক) সওজ এর িজওিব অথ র্ায়েণ
�কে�র ে�ে�:
ড. ৈসয়দা সালমা েবগম
উপসিচব (িজএফিডিপ)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯
ইেমইল: dsgfdp@rthd.gov.bd
U

খ) ৈবেদিশক সহায়তাপু� �কে�র
ে�ে�:
সুলতানা ইয়াসমী
উপ-সিচব (িডএফিডিপ)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪
েমইল: dsdfdp@rthd.gov.bd
U

১৮

সওজ অিধদ�েরর অনু�য়ন রাজ�
বােজেটর আওতায় েমরামত ও
র�ণােব�ণ খােত বরা�কৃত অেথর্
িবভাজন ও অথ র্ ছাড় ��াব
অনুেমাদন

ক) সওজ অিধদ�েরর ��ােবর ে�ি�েত
িবিধিবধান অনুসরণপূবক অনুেমাদন ;
খ) �েযাজয্ ে�ে� অথর্ িবভােগর স�ি
�হণ সােপে� অনুেমাদন কর;
গ) সরকাির আেদেশর মা�েম ম�রী
�াপন করা হয় এবং সংি��েদর অবিহত
করা;

ক) অেথ র্র িবভাজ/অথ র্ ছােড়র
��াব;
খ) �েযাজয্ ে�ে� পূবর্ব
িকি�র অথ র্ �েয়র িববরণ;

U

িবনামূে

ক) এ িবভাগ
কতৃর্ক িন�ি�
ে�ে� ৫ কায র্িদব
খ) অথ র্ িবভােগর
স�িত �হেণর
ে�ে� ১৫
কায র্িদব

U

দীপ�র ম�ল
উপসিচব (র�ণােব�ণ)
েফানঃ +৮৮-০২-৪১০৯০১৯৪
ইেমইলঃ dsmaintenance@rthd.gov.bd
U

U
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১৯

২০

২১

২২

সওজ অিধদ�েরর অনু�য়ন রাজ�
বােজেটর আওতায়
িপএমিপ
(সড়ক) ও িপএমিপ (�ীজ/কালভাটর)
এর কমর্সূচী অনুেমা

সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর
অনু�য়ন রাজ� বােজেটর আওতায়
অনুেমািদত িপএমি -সড়ক ও
িপএমিপ-�ীজ/কালভাটর্ কমর্সূচ
�য় ��াব অনুেমাদন
সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর িবিভ�
নতুন মহাসড়/েসতুর েটাল
িনধ র্ারেণর ��াব অনুেমাদ

েদেশর অভয্�ের এবং িবেদেশ ��
েময়াদী �িশ�ণ , সভা ওয়াকর্শ ,
েসিমনার ও িসে�ািজয়াম
ইতয্ািদেত �াথ� মেনানয়ন

ক) সওজ অিধদ�েরর ��ােবর ে�ি�েত;
খ) অভয্�রীণ কিমিটর সভার মা�ে
যাচাই-বাছাই করার পর অনুেমাদন �দান
করা;
গ) পে�র মা�েম অবিহত করা হয়;

ক) িবগত ৫ বছের উ�য়ন ও
অনু�য়ন খােতর আওতায়
স�ািদত কােজর িববরন;
খ) সড়েকর িবষেয় HDM এর
সুপাির;
গ) চলমান েকান �কে�
��ািবত সড়ক অ�ভূর্� আে
িকনা েস সং�া� ত�ািদ;
ঘ) �ীজ/কালভাটর্ এর ে�ে�
�াপনাসমূহ কখন িনিমর্
হেয়েছ ও তার হালনাগাদ
অব�া সং�া� ত�াবলী;
ক) সওজ অিধদ�েরর ��ােবর ে�ি�েত;
ক) অনুেমািদত দরপ� মূ�ায়
খ) আিথ র্ক �মতা অপর্ (অনু�য়) ২০১৫ কিমিটর সুপািরশকৃত
েমাতােবক িন�ি� করা;
��াব;
গ) পে�র মা�েম অবিহত করা;
খ) HOPE এর সুপাির;

িবনামূে

ক) সওজ অিধদ�র হেত �া� ��ােবর
ে�ি�েত;
খ) েটাল নীিতমালা -২০১৪ এবং এ সং�া�
কিমিটর সভার সুপািরশ সােপে� িন�ি
করা;
খ) পে�র মা�েম অবিহত করা;

িবনামূে

ক) সংি�� �িত�ান /সং�া’র ��ােবর
ে�ি�েত মেনানয়ন �দান করা;
খ) সরকাির আেদেশর (িজও) মা�েম (এ
িবভােগর ওেয়ব সাইেট �কাশসহ
)
সংি��েদর অবিহত করা;

ক) সড়ক ও েসতুর েটাল
িনধ র্ারণ সং�া� ��া;

৩০ কায র্িদব

দীপ�র ম�ল
উপসিচব (র�ণােব�ণ)
েফানঃ +৮৮-০২-৪১০৯০১৯৪
ইেমইলঃ dsmaintenance@rthd.gov.bd
U

িবনামূে

৫ কায র্িদব

U

দীপ�র ম�ল
উপসিচব (র�ণােব�ণ)
েফানঃ +৮৮-০২-৪১০৯০১৯৪
ইেমইলঃ dsmaintenance@rthd.gov.bd
U

১০ কায র্িদব

U

ফাহিমদা হক খান
উপসিচব (েটাল ও এে�ল শাখা)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৫৫৩২৩
ই-েমইল:
fahmidahoquekhan@gmail.com
U

��াব

িবনামূে

িনধ র্ািরত সমেয়র
মে�

U

তসিলমা কািনজ নািহদা
যু�সিচ (সম�য় ও �িশ�ণ)

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩৪
ই-েমইল: dstraco@rthd.gov.bd
U

U
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২৩

২৪

২৫

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর আওতাধীন অিধদ�র
/
কতৃর্/ সং�ার বােজেট বরা�কৃত
অথ র্ উপেযাজন ও পুনঃউপেযাজ

ক) সংি�� দ�র /সং�া’র ��ােবর
ক) অথ র্ িবভােগর িনধর্ািরত 
ে�ি�েত িন�ি� করা;
খ) �েযাজয্ ে�ে� অথর্ িবভােগর অনুেমা
সােপে� িন�ি� করা;
গ) িজও জারীর মা�েম ম�রী �াপন করা
এবং সংি��েদর অবিহত করা;

িডিটিস-এর অনু�য়ন খােত
বরা�কৃত বােজট িবভাজ /অথ র্
ছাড়করণ।

ক) িডিটিস’র ��ােবর ে�ি�েত �চিলত
নীিতমালা অনুযায়ী িন�ি� কর;
খ) �েযাজয্ ে�ে� অথর্ িবভােগর স�ি
�হণপূবর্ক অথর্ ছাড় ;
গ) িজও জারীর মা�েম ম�রী �াপন করা
এবং সংি��েদর অবিহত করা;

এ িবভােগর আওতাধীন অিধদ�র / ক) সংি�� দ�র /সং�া’র ��ােবর
ে�ি�েত;
কতৃর্/ সং�ার েময়াদ উ�ীণ র্
খ) অথ র্ িবভােগর অনুেমাদন সােপে
েচেকর েময়াদ বৃি�
িন�ি� করা;
গ) পে�র মা�েম অবিহত করা;

ক) খাতিভি�ক িবভাজন

িবনামূে

িবনামূে

এবং �েয়র তুলনামূল
িববরণী;
খ) �েযাজয্ে�ে� পূবর্ব
িকি�র �য় িববরণী;

ক) সংি�� মূল েচ
খ) সংি�� �াংক �ােনজার ও
িহসাব র�ণ কমর্কতর্ার  -�িয়ং
ট
সাির্িফে,
েচক নগদায়ন না
করার কারন;
গ) সংি�� দ�র �ধােনর কাজ
সমাি�র �তয্য়নপ�

িবনামূে

ক)
এ িবভাগ
কতৃর্ক িন�ি�
ে�েত ৫ কায র্িদব
খ) অথ র্ িবভােগর
স�িত �হেণর
ে�ে� ১৫
কায র্িদব
ক)
এ িবভাগ
কতৃর্ক িন�ি�
ে�ে� ৫ কায র্িদব
খ) অথ র্ িবভােগর
স�িত �হেণর
ে�ে� ১৫
কায র্িদব
৩০ কায র্িদব

েমা: আ�ল েমা�ােদর
উপসিচব (বােজট)
েফান: +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮
ই-েমইল: dsbudget@rthd.gov.bd
U

U

িবনা রানী দাস
সহকারী সিচব

েফান নং-+৮৮-০২-৯৫৭৪০০৮
ই-েমইল:
binarani306@gmail.com
U

U

েমা: আ�ল েমা�ােদর
উপসিচব (বােজট)
েফান: +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮
ই-েমইল: dsbudget@rthd.gov.bd
U

U
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২৬

সংি�� অিধদ�র /কতৃর্/সং�া’র জবােবর
ে�ি�েত যাচাইবাছাইপূবর
ক) �ডশীট জবাব পূতর্অিডট অিধদ /ফাপাড
এ ে�রণ;
খ) ি�-প�ীয় অিডট কিমিটর সুপাির
পূতর্অিডট অিধদ /িপএ কিমিটেত িন�ি�র
লে�য্ ে�র;
গ) িপএ কিমিটর চািহদার ে�ি�েত সংি��
অিধদ�র/কতৃর্/সং�া হেত জবাব
সং�হপূবর্ক িপএ কিমিটেত ে;

ক) �ডশীট জবাব /ি�-প�ীয়
অিডট কিমিটর সভার
কায র্িববরন/িপএ কিমিটর জ�
খসড়া জবাব;
খ) চািহদােমাতােবক অ�া�
কাগজপ�;

িবনামূে

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

(২)

(৩)

(৪)

ক) সরাসির আেবদন/সড়ক ও জনপথ
অিধদ�েরর মা�েম আেবদেনর ে�ি�েত;
খ) েপনশন িবিধমালা ও সরকাির কমর্চারীগেণর
েপনশন সহজীকরণ আেদশ,২০২০ অনুসরে;
গ) শৃ�লা ও অিডট িন�ি� সং�া� �িতেবদন
যাচাই সােপে� িন�ি� করা;
ঘ) পে�র মা�েম (এ িবভােগর ওেয়ব সাইেট
�কাশসহ) আেবদনকারীেক অবিহত করা;

ক) সংি�� কমর্কতর্ার আেবদ
(েপনশন ফরম, নমুন �া�র ও
হােতর পাঁ আ�েলর ছাপ
সংযু্ি�স);
খ) �তয্ািশ েশষ েবতন সনদ,
চাকির িববরণী, িবগত িতন বছেরর
না-দাবী �তয্য়নপ এবং িবিভ�
কমর্�ল হেত �া� অিডট অনাপি�
ও না-দাবী সনদ প�;
গ) �া��
েপনশেনর ৈবধ
উ�রািধকার েঘাষণাপ�;
ঘ)
অিধক�,
সরকাির
কমর্চারীগেণর েপনশন সহজীকরণ
আেদশ,২০২০ েমাতােবক অ�া�
কাগজপ�;

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর
আওতাধীন অিধদ�র / কতৃর্/
সং�া’র িন�বিণ র্ত অিডট সং�া�
িবষয় �ি�য়াকরণ;
ক) অি�ম অিডট আপি�র �ডশীট
জবাব খ ) ি�-প�ীয় অিডট কিমিটর
সুপািরশ  ) িপএ কিমিটর জ� খসড়া
জবাব

ক) �ডশীট
জবােবর ে�ে� ৫

মুহা�দ আ�র রিহম সু
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিডট শাখা)

কায র্িদব
খ) ি�-প�ীয় অিডট
কিমিটর
কায র্িববরণীর ে�ে�
৫ কায র্িদব
গ) িপএ কিমিটেত
জবাব ে�রেণর ে�ে�
১০ কায র্িদব

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩৪
ই-েমইল: dsaudit@rthd.gov.bd

েসবার মূ� এব
পিরেশাধ প�িত

েসবা �দােনর
সময়সীমা

(৫)
িবনামূে

(৬)

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ন�র ও
ইেমইল)
(৭)

U

U

২.৩ অভয্�রীণ েসব
�ম

(১)
১

েপনশন/পািরবািরক েপনশন ও
আনুেতািষক ম�র(িবিসএস সওজ
কয্াডার ও সিচবালয় কমর্র
কমর্কতর/কমর্চার)।

৩০ কায র্িদব

ক) িবিসএস (সওজ) কয্াডােরর
ে�ে�;

েমাহা�দ েশর মাহবুব মুর
িসিনয়র সহকারী সিচব (সওজ
েগেজেটড সং�াপন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭

ই-েমইল: dsrhe@rthd.gov.bd
U

U

খ) সিচবালেয়র কমর্রত
কমর্কতর/কমর্চারীর  ে�ে;
েমাহাঃ িলয়াকত আলী খান
িসিনয়র সহকারী সিচব (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮
ইেমইল:sasadmin@rthd.gov.bd
U
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২

িপআরএল/লা��া� অনুেমাদন
(িবিসএস সওজ কয্াডার ও
সিচবালয় কমর্রত
কমর্কতর/কমর্চার)।

ক) সরাসির আেবদন/সওজ অিধদ�েরর মা�েম
আেবদেনর ে�ি�েত িন�ি� করা;
খ) পে�র মা�েম (এ িবভােগর ওেয়ব সাইেট
�কাশসহ) আেবদনকারীেক অবিহত করা;

ক) সংি�� কমর্কতর্ার আেব,;
খ) িহসাবর�ণ অিফস হেত �দ�
ছুিট �া�তার �তয;

িবনামূে

১০ কায র্িদব

ক) িবিসএস (সওজ) কয্াডােরর
ে�ে�;

েমাহা�দ েশর মাহবুব মুর
িসিনয়র সহকারী সিচব (সওজ
েগেজেটড সং�াপন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭

ই-েমইল: dsrhe@rthd.gov.bd
U

U

খ) সিচবালেয়র কমর্রত
কমর্কতর/কমর্চারীর  ে�ে;
েমাহাঃ িলয়াকত আলী খান
িসিনয়র সহকারী সিচব (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮
ইেমইল:sasadmin@rthd.gov.bd
ক) িবিসএস (সওজ) কয্াডােরর
ে�ে�;
U

৩

ভিব� তহিবল হেত চূড়া� উে�ালন
(িবিসএস সওজ কয্াডার ও সিচবালয়
কমর্রত কমর্কত/কমর্চার)।

ক) সরাসির আেবদন /সওজ অিধদ�েরর মা�েম
আেবদেনর ে�ি�েত;
খ) সাধারণ ভিব� তহিবল িবিধমালা-১৯৭৯
অনুসরণপূবর্ক িন�ি� ;
গ) পে�র মা�েম আেবদনকারীেক অবিহত করা;

ক) আেবদনপ�;
খ) চূড়া� পাওনা পিরেশােধর
অথিরিটপ;
গ) িজিপএফ ি�প;

িবনামূে

৫ কায র্িদব

েমাহা�দ েশর মাহবুব মুর
িসিনয়র সহকারী সিচব (সওজ
েগেজেটড সং�াপন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭

ই-েমইল: dsrhe@rthd.gov.bd
U

U

৪

সিচবালেয় কমর্রত
কমর্কতর/কমর্চারীেদর
(কয্াডা
�ািতত) ভিব� তহিবল হেত অি�ম
ম�রী �দান।

ক) সংি��
কমর্কতর/কমর্চারর আেবদেনর
ে�ি�েত;
খ) সাধারণ ভিব� তহিবল িবিধমালা-১৯৭৯
অনুসরণপূবর্ক িন�ি� ;
খ) পে�র মা�েম আেবদনকারীেক অবিহত করা;

ক) িনধ র্ািরত আেবদন ফরেম
আেবদনপ�;
খ) িহসাবর�ণ অিফস কতৃর্ক �দ
ভিব� তহিবেল জমাকৃত অেথর্
ি�প;
�াি� �ান: �শাসন শাখা

িবনামূে�

৫ কায র্িদব

U

খ) সিচবালেয়র কমর্রত
কমর্কতর/কমর্চারীর  ে�ে;
েমাহাঃ িলয়াকত আলী খান
িসিনয়র সহকারী সিচব (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮
ইেমইল:sasadmin@rthd.gov.bd
েমাহাঃ িলয়াকত আলী খান
িসিনয়র সহকারী সিচব (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮
ইেমইল:sasadmin@rthd.gov.bd
U
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৫

৬

৭

সিচবালেয় কমর্রত কমর্কতর
(কয্াডার �িত /কমর্চারীেদর �াি�
িবেনাদন ছুিট ও অ�া� অিজর্ত
ম�র।

ক) সংি�� কমর্চারীর আেবদেনর ে�ি�ে;
খ) িনধ র্ািরত ছুিট িবিধম-১৯৫৯ ও বাংলােদশ
চাকুরী (িবেনাদন ভাতা ) িবিধমালা-১৯৭৯
অনুসরণপূবর্ক িন�ি� ;

ক) িনধ র্ািরত ফরেম আেবদন প;
খ) িহসাবর�ণ অিফস হেত �দ�

ছুিট �া�তার �তয;
গ) �াি� িবেনাদন ছুিটর ে�ে
গ) পে�র মা�েম আেবদনকারীেক অবিহত ইিতপূেবর্র ম�রীর ি
’র
করা;
কিপ;
সিচবালেয়র কমর্রত কমর্কতর্াগে ক) আেবদেনর ে�ি�েত
ক) সংি�� কমর্কতর্ার িনধর্াি
(কয্াডা) বিহঃবাংলােদশ ছু , খ) িনধ র্ািরত ছুিট িবিধম-১৯৫৯ অনুসরে;
ফরেম আেবদনপ�;
গ)
জন�শাসন
ম�ণালয়/
সংি��
ম�ণালেয়
িশ�া ছুিট ও অ�া� অিজর্ত ছ
খ) িহসাবর�ণ অিফস হেত �দ�
িন�ি�র
জ�
ে�রণ;
আেবদন �ি�য়াকরণ।
ছুিট �া�তার �তয;
ঘ) অনুিলিপর মা�েম
আেবদনকারীেক গ) িশ�া ছুিটর ে�ে� ভিত
অবিহত করা;
সং�া� ত�াবলী;
ক) সরাসির আেবদন অথবা অিধদ�র/কতৃর্/
এ
িবভােগর
আওতাধীন সং�ার আেবদেনর ে�ি�েত;
অিধদ�র/কতৃর্/সং�া’র
খ) িনধ র্ািরত ছুিট িবিধম-১৯৫৯ ও বাংলােদশ
কমর্কতর্াগে �াি�িবেনাদন ছু, চাকুরী (িবেনাদন ভাতা ) িবিধমালা-১৯৭৯
বিহঃবাংলােদশ ছু ও িশ�া অনুসরণপূবর্ক িন�ি� ;
ছুিট অ�া� অিজর্ ছু ম�র। গ) পে�র মা�েম (এ িবভােগর ওেয়ব সাইেট )
আেবদনকারীেক অবিহত করা;

ক) সংি�� কমর্কতর্ার িনধর্াি
ফরেম আেবদনপ�;
খ) িহসাবর�ণ অিফস হেত �দ�
ছুিট �া�তার �তয;
গ) িশ�া ছুিটর ে�ে� ভিত
সং�া� ত�াবলী;
ঘ) �াি� িবেনাদন ছুিটর ে�ে
ইিতপূেবর্র ম�রীর ি
’র
কিপ;

িবনামূে

৫ কায র্িদব

েমাহাঃ িলয়াকত আলী খান
িসিনয়র সহকারী সিচব (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮
ইেমইল:sasadmin@rthd.gov.bd
U

িবনামূে

৫ কায র্িদব

েমাহাঃ িলয়াকত আলী খান
িসিনয়র সহকারী সিচব (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮
ইেমইল:sasadmin@rthd.gov.bd
U

িবনামূে

৫ কায র্িদব

ক) িবআরিটি’র কমর্কতর্ােদর ে�;
েমা: িলয়াকত আলী
সহকারী সিচব (িবআরিটিস শাখ)
েফানঃ +৮৮-০২-৯৫৪৫৪৬৯
ই-েমইল: asbrta@rthd.gov.bd
U

U

খ) িবআরিট’র কমর্কতর্ােদর ে�;

েমা: জিসম উি�ন
সহকারী সিচব (িবআরিটএ সং�াপন
শাখা)
েফানঃ +৮৮-০২-৯৫৪৫৪৬৯
ই-েমইল:
jasimrthd74@gmail.com
U

U

গ) িবিসএস (সওজ) কয্াডােরর ে�ে;

েমাহা�দ েশর মাহবুব মুর
িসিনয়র সহকারী সিচব (সওজ
েগেজেটড সং�াপন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭
ই-েমইল: dsrhe@rthd.gov.bd
U

14
৮

৯

সওজ অিধদ�েরর ১ম
ে�ণীভূ�মুি�েযা�া গণকমর্চা
িহেসেব চাকিরর বয়স বৃি� সং�া�
��াব �ি�য়াকরণ।

সওজ অিধদ�েরর ি�তীয়, তৃতীয় ও
চতুথর্ ে�ণীর কমর্ক/ কমর্চারীেদর
চাকুরীরত অব�ায় মৃতুয্বরণ ক
আিথ র্ক অনুদােনর ��াব �ি�য়াকর

ক) সওজ অিধদ�েরর মা�েম ��ােবর
ে�ি�েত;
খ) এ িবভােগ এ সং�া� মুি�েযা�
যাচাই-বাছাই কিমিটর িস�া� সােপে� িন�ি�র
জ� মুি�যু� িবষয়ক ম�নালেয় ে�;
খ) অনুিলিপর মা�েম আেবদনকারীেক অবিহত
করা;
ক) সওজ অিধদ�েরর ��ােবর ে�ি�েত যাচাই বাছাইপূবর্ক জন�শাসন ম�নালেয় ে�;
খ) অনুিলিপর মা�েম আেবদনকারীেক অবিহত
করা;

সংি�� কমর্কতর্া
আেবদনপ�;
ক)

িবনামূে

৫ কায র্িদব

েমাহা�দ েশর মাহবুব মুর
িসিনয়র সহকারী সিচব (সওজ
েগেজেটড সং�াপন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭

খ) মুি�েযা�া সনদপ� ও
�াসি�ক কাগজপ�ািদ;

ই-েমইল: dsrhe@rthd.gov.bd
U

ক) আেবদনপ�;
খ) মৃতুয্ সন;

িবনামূে

৫ কায র্িদব

U

ফাহিমদা হক খান
উপসিচব (েটাল ও এে�ল শাখা)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৫৫৩২৩
ই-েমইল:
fahmidahoquekhan@gmail.co
m
U

U

১০

১১

নন-েগেজেটড কমর্চারীেদর(অ িধন� ক) সংি�� কমর্চারীর আেবদেনর ে�ি�ে;
দ�েরর নন-েগেজেটড কমর্চারীস)
খ) বাংলােদশ বরা� িবিধমালা -১৯৮২ অনুসরেণ
সরকাির বাসা বরা� �দান।
বাসা বরা� কিমিটর সভার িস�া� সােপে�
িন�ি� করা;
গ) পে�র মা�েম আেবদনকারীেক অবিহত
করা;
এ িবভােগর কমর্কতর/কমর্চারীেদর ক) সরাসির আেবদন/সংি�� দ�েরর ��ােবর
ে�ি�েত এ সং�া� নীিতমালা অনুযায় িন�ি�
(অিধন� দ�েরর নন-েগেজেটড
কমর্চারীস)
গৃ
িনমর্া/গৃ করা;
খ) পে�র মা�েম আেবদনকারীেক অবিহত
েমরামত অি�ম ঋণ ম�রী �দান।

করা;

ক) িনধ র্ািরত আেবদনপ;
�াি� �ান: �শাসন শাখা

িবনামূে

৩০ কায র্িদব

েমাহাঃ িলয়াকত আলী খান
িসিনয়র সহকারী সিচব (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮
ইেমইল:sasadmin@rthd.gov.bd
U

ক) িনধ র্ািরত আেবদন ফরেম
আেবদনপ�;
খ) সরকার কতৃর্ক িনধর্াি
মূে�র ন -জুিডিশয়াল �য্াে
অ�ীকারনামা;
গ) েঘাষণাপ�, কতৃর্পে�
�তয্য়ন প , আইনজীবী কতৃর্
�তয্য়, দায়মু� সনদপ� এবং
স�ি�র তফিশল পিরচয়;
�াি� �ান: �শাসন শাখা

িবনামূে

৫ কায র্িদব

েমাহাঃ িলয়াকত আলী খান
িসিনয়র সহকারী সিচব (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮
ইেমইল:sasadmin@rthd.gov.bd
U
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১২

১৩

এ িবভােগর কমর্কতর/কমর্চারীেদর ক) আেবদন/সংি�� দ�েরর ��ােবর ে�ি�েত এ
সং�া� নীিতমালা অনুযায় িন�ি� করা;
(অিধন� দ�েরর নন-েগেজেটড
কমর্চারীস) কি�উটার �য়, খ) পে�র মা�েম আেবদনকারীেক অবিহত করা;
েমাটর সাইেকল ও বাইসাইেকল
�য় ইতয্াি অি�ম ম�রী �দান।

ক)
িনধ র্ািরত ফরেম
আেবদনপ�;
খ) িনধ র্ািরত মূে�র 
জুিডিশয়াল �য্াে
অ�ীকারনামা;
গ) �েয়র বায়নাপ�, েঘাষণাপ�
ও �তয্য়ন প;

িবনামূে

এ িবভােগর আওতাধীন কতৃর্/সং�া
(িবআরিট’র/িবআরিটি’র)
সাংগঠিনক কাঠােমা অনুযায়ী পদ সৃজ
এবং সংর�ণ ��াব �ি�য়াকরণ।

ক) জন�শাসন ম�ণালেয়র
েচকিল� অনুযায়ী কাগজপ;

িবনামূ্ে

ক) কতৃর্/সং�ার ��ােবর ে�ি�েত;
খ) জন�শাসন ম�ণালয় ও অথ র্ িবভােগ ে�র;
গ) অনুিলিপর মা�েম সংি�� দ�রেক অবিহত
করা;

৫ কায র্িদব

েমাহাঃ িলয়াকত আলী খান
িসিনয়র সহকারী সিচব (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮
ইেমইল:sasadmin@rthd.gov.bd
U

১৫ কায র্িদব

ক) িবআরিটি’র কমর্কতর্ােদর ে�;
েমা: িলয়াকত আলী
সহকারী সিচব (িবআরিটিস শাখ)
েফানঃ +৮৮-০২-৯৫৪৫৪৬৯
ই-েমইল: asbrta@rthd.gov.bd
U

U

খ) িবআরিট’র কমর্কতর্ােদর ে�;

েমা: জিসম উি�ন
সহকারী সিচব (িবআরিটএ সং�াপন
শাখা)
েফানঃ +৮৮-০২-৯৫৪৫৪৬৯
ই-েমইল:
jasimrthd74@gmail.com
U

১৪

িবআরিটএর২য় ে�ণীর কমর্কতর্ােদ
পেদা�িত, টাইমে�ল, িসেলকশন ে�ড
�দান �ি�য়াকরণ

ক) িবআরিট’র ��ােবর ে�ি�েত পেদা�িতর
ক) শৃ�লাজিনত �িতেবদ;
ে�ে� ��াব যাচাই -বাচাইপূবর্ক িপএসিসে খ) এিসআর;
ে�রণ;
খ) অ�া� ে�ে� িডিপিস সভার িস�াে�র
ে�ি�েত িন�ি� করা;
গ) পে�র মা�েম (এ িবভােগর ওেয়ব সাইেট )
দ�র/আেবদনকারীেক অবিহত করা;

িবনামূে

৩০ কায র্িদব

U

খ) িবআরিট’র কমর্কতর্ােদর ে�;

েমা: জিসম উি�ন
সহকারী সিচব (িবআরিটএ সং�াপন
শাখা)
েফানঃ +৮৮-০২-৯৫৪৫৪৬৯
ই-েমইল:
jasimrthd74@gmail.com
U

U
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১৫

১৬

সড়ক িবভােগর আওতাধীন
ক) সংি�� শাখার চািহদার ে�ি�েত;
কতৃর্/অিধদ�র/
সং�া’র খ) পে�র মা�েম অবিহত করা;
কমর্কতর/কমর্চারীেদর (�েযাজয্ ে�ে )
টাইমে�ল, িসেলকশন ে�ড, পেদা�িত,
েপনশন ম�রী ইতয্ািদর ে�ে�
শৃ�লাজিনত �িতেবদন �দান

ক) সুিনিদর্� চািহদা;

সড়ক িবভােগর আওতাধীন
কতৃর্/অিধদ�র/
সং�া’র
কমর্কতর/কমর্চারীেদর েপনশন ম�রীর
লে�য্ অিডট আপি� যাচাই �িতেবদন

ক) সুিনিদর্� চািহদা;

ক) সংি�� শাখার চািহদার ে�ি�েত;
খ) সংি�� অিধদ�র /কতৃর্/সং�া’র মতামেতর
সােপে�;
গ) পে�র মা�েম সংি�� শাখােক অবিহত করা;

িবনামূে

৩ কায র্িদব

েমা: েদেলায়ার েহােসন
সহকারী সিচব (তদ� ও শৃ�ল)
েফানঃ +৮৮-০২-৯৫৭৪৩১০
ইেমইল:
delwar81074@gmail.com
U

িবনামূে�

১০ কায র্িদব

U

মুহা�দ আ�র রিহম সু
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিডট
শাখা)
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩৪
ই-েমইল: dsaudit@rthd.gov.bd
U

২ (৪.আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া কতৃর্ক �দেসবা
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর আওতাধীন অিধদ�র/কতৃর্/সং�া’র িসিটেজনস চা টর্ার িল�স:
ক) সড়ক ও জনপথ অিধদ�র:
খ) বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃর্প(িবআরিট):
গ) বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপর্ােরশন(িবআরিটি):
ঘ) ঢাকা পিরবহন সম�য় কতৃর্প(িডিটিস):
(ঙ) ঢাকা �াস �ানিসট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএ)

U
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৩) আপনার কােছ আমােদর �তয্াশ
�িত�ত/কাি�ত েসবা �াি�র লে�য্ করণী

�িমক

১

যথাযথ �ি�য়ায় �য়ংস�ণ র্ আেবদন জমা �দা;

২

যথাযথ �ি�য়ায় �য়ংস�ণ র্ ��াব দািখ;

৩

সভায় িনধ র্ািরত সমেয়র পূেবর্ই উপি�ত থ;

৪

েবনািম বা িভি�হীন অিভেযাগ দািখল কের হয়রািন না করা;

৪) অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা (GRS)
েসবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কমর্কতর্ার সে� েযাগােযাগ ক। তার কাছ েথেক সমাধান পাওয়া না েগেল িনে�া� প�িতেত েযাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত করুন।

�িমক
১

কখন েযাগােযাগ করেবন
দািয়��া� কমর্কতর্া সমাধা
িদেত না পারেল

কার সে� েযাগােযাগ
করেবন
অিভেযাগ িন�ি�
কমর্কতর্(অিনক)

েযাগােযােগর িঠকান
েমা: আবদু েরৗফ খান
যু�সিচ
েফানঃ +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮
ইেমইল: sasid@rthd.gov.bd
ওেয়ব: www.grs.gov.bd
েমাঃ আবু ছাইদ েশ
অিতির� সিচব
েফানঃ+৮৮-০২-৯৫১২২৮৮
ইেমইল: addsecretary@rthd.gov.bd
ওেয়ব: www.grs.gov.bd
অিভেযাগ �হণ েক�
৫ নং েগইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
ওেয়ব: www.grs.gov.bd

িন�ি�র
সময়সীমা
িতন মাস

U

U

২

অিভেযাগ িন�ি� কমর্কতর
িনিদ র্ সমেয় সমাধান িদেত
না পারেল

আিপল কমর্কতর্

এক মাস

U

U

৩

আিপল কমর্কতর িনিদ র্ সমেয় মি�পিরষদ িবভােগর
সমাধান িদেত না পারেল
অিভেযাগ �ব�াপনা েসল

U

িতন মাস
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সব র্েশ, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ িন�বিণ র্ত মহা�া গা�ী �ণীত িসিটেজন চাটর্ার অনুসরেণ িব

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

