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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
সড়ক পিরবহন ও েসত  �ণালল 
সড়ক পিরবহন ও  হাসড়ক িবভাগ 

Uwww.rthd.gov.bd U 
 

িসিেজনস  াা টার 
১  .িভশন  ও ি শন  
িভশন: োকসই  হাসড়ক েনাওলাকট ও িনরাপদ সড়ক পিরবহন �ব�া। 

ি শন: উ�লন, স�সারণ ও র�ণােব�েণর  া�ে  োকসই  হাসড়ক অবকাঠাে া গেড় েতালা এবং পিরবহন েসবা ও �ব�াপনার  ান উ�লেনর  া�ে  স ি�ত নগর  
গণপিরবহনসহ িনরাপদ সড়ক পিরবহন �ব�া �িত�া। 

 

২  .েসবা �দান �িত�িত  
২ .১ (নাগিরক েসবা  
� . েসবার না  েসবা �দান প�িত �েলাজনীল কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
েসবার মূ 

এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােনর 
স লসী া 

দািল��া� ক টকতটা 
(না , পদিব, েফান ন�র ও ইে ইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭ 

১  হাসড়ক উ�লন ও স�সারণ এবং েসত 
িন টাণ ও উ�লেনর জজ  াননীল  �ী / 
�িত �ী/জাতীল সংসদ সদ� , সরকারী 
ক টকতটা, িবিশ� নাগিরকগণ কতটক  
অনেরাধ/আেবদেনর উপর �ব�া �হণ।  

ক) �ধান �েকৗশলী , সড়ক ও জনপথ 
অিধদ�র বরাবর আেবদন / অনেরাধপ�  
ে�রণ; 
খ) �েযাজয ে�ে� , �ক� ��াব এিডিপ ’র 
সবজ     পাতাল অঅ� টিরর জজ    
পিরক�না কি শেন ��াব ে�রণ; 
গ) আেবদনকারী/ অনেরাধকারীেক প� 
 ারফত অবিহত করা;                         

ক)সংি��  হাসড়ক /েসতর 
অব�ানগত ত�ািদ স�িলত 
অনেরাধপ�; 

 

 

িবনামেূ ১৫ কায টিদবস ে াঃ  াহবেবর রহ ান                 
যুসি ব (পিরক�না ও কায ট� )                 
েফান: +৮৮-০২-৯৩৩৪৭৩৭                   

ইে ইল: Udcaadp@rthd.gov.bdU 

http://www.rthd.gov.bd/�
mailto:dcaadp@rthd.gov.bd�


2 
 

২ সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর আওতাধীন 
িবিভ�  হাসড়ক , েসত ও কালভাা ট , 
ে রা ত, সং�ার ও র�ণােব�েণর জজ 
িবিশ� নাগিরকগণ কতটক 
অনেরাধ/আেবদেনর উপর �ব�া �হণ। 

ক) �ধান �েকৗশলী , সড়ক ও জনপথ 
অিধদ�র বরাবর আেবদন / অনেরাধপ� 
ে�রণ; 
খ) সংি�� আেবদন / অনেরাধকারীেক প� 
 ারফত অবিহত করা; 

ক) সংি��  হাসড়ক, েসত ও 
কালভাা ট এর অব�ান ও 
অজাজ �েযাজনীল ত�ািদ 
স�িলত অনেরাধপ�; 
 

িবনামেূ ৭ কায টিদবস দীপ�র  �ল                                     
উপসি ব (র�ণােব�ণ)                                                         

েফানঃ  +৮৮-০২-৪১০৯০১৯৪                                    
ইে ইলঃ 

Udsmaintenance@rthd.gov.bdU 

৩ েফরী �াপেনর জজ  াননীল  �ী / 
�িত �ী/জাতীল সংসদ সদ� , সরকারী 
ক টকতটা, িবিশ� নাগিরকগণ কতটক 
অনেরাধ/আেবদেনর উপর �ব�া �হণ। 

ক) �ধান �েকৗশলী , সড়ক ও জনপথ 
অিধদ�র বরাবর আেবদন / অনেরাধপ� 
ে�রণ; 
খ) সংি�� আেবদনকারী /অনেরাধকারীেক 
প�  ারফত অবিহত করা; 

ক) অনেরাধপ� িবনামেূূ ৭ কায টিদবস ফাহি দা হক খান 
উপসি ব (োাল ও এে�ল শাখা) 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৫৫৩২৩                                                       

ই-ে ইল: 
Ufahmidahoquekhan@gmail.comU 

 

 

২ .২ (�ািত�ািনক েসবা  
�  েসবার না  েসবা �দান প�িত �েলাজনীল কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােনর 
স লসী া 

দািল��া� ক টকতটা 
(না , পদিব, েফান ন�র ও ইে ইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ সড়ক পিরবহন ও  হাসড়ক 

িবভােগর আওতাধীন অিধদ�র / 
কতটপ�/ সং�ার অনুেল �ি  
অিধ�হেণর (উ�লন �ক� �তীত ) 
�শাসিনক অনে াদন। 

ক) সংি�� দ�র / সং�ার ��ােবর 
ে�ি�েত; 
খ) �েযাজয ে�ে� সেরজি ন পিরদশ টেনর 
িভি�েত অিধ�হেণর ��াব িন�ি� করা; 

 গ) পে�র  া�ে  সংি�� দ�রেক 
অবিহত করা; 

ক) �ি  অিধ�হেনর ��াব 
খ)The Acquisition and 
Requisition of 
Immovable Property 
Ordinance 1982  এবং 
�াবর স�ি� অিধ�হণ �ানলাল , 
১৯৯৭ ে াতােবক �েলাজনীল 
কাগজপ�; 

িবনামেূ ১০ কায টিদবস ে াঃ েগালা  িজলানী                                                
িসিনলর সহকারী সি ব (স�ি� শাখা)                                                         

েফান: +৮৮-০২-৪৭১১২৪৩৬০                                               
ই-ে ইল:Usasestate@rthd.gov.bd 

 

mailto:dsmaintenance@rthd.gov.bd�
mailto:fahmidahoquekhan@gmail.com�
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২ সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর 
 ািলকানাধীন সা িলক অ�বহত 
�ি  অ�ালী িভি�েত ইজারার 
অন িত �দান। 

ক) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ��ােবর 
ে�ি�েত; 
খ) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর �ি  
�ব�াপনা নীিত ালা ২০১৫   
অনসরণণব টক; 
গ) পে�র  া�ে  সওজ অিধদ�রেক 
অবিহত করা; 

ক) �ির/�িত�ােনর ইজারা 

�াি�র আেবদনপ�; 
খ) সওজ অিধদ�েরর 
সপািরশসহ ��াব; 
গ) �ি র তফিসল; 
ঘ) ে�  �াপ ও ন�া; 

িবনামেূ  
 

৩০ কায টিদবস 
 
 

৩ সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর  
 িলকানাধীন �ি  ও �াপনাল 
অসহালী িভি�েত  িববাপন , 
িবলেবাড ট, ভা�য ট, �িত�ারক 
ইতযািদ �াপেনর অনে াদন। 

ক) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ��ােবর 
ে�ি�েত; 
খ) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর �ি  
�ব�াপনা নীিত ালা ২০১৫   ে াতােবক 
িন�ি� করা; 
গ) পে�র  া�ে  সওজ অিধদ�রেক 
অবিহত করা; 

ক) আেবদনসহ ��াব; 
খ) িবলেবােড টর অবসহান , 
আকার, �াপেনর উ�তা , দর� 
এবং সড়ক ও জনপথ 
অিধদ�র কতটক অনে ািদত 
কাঠাে ার িডজাইন; 

িবনামেূ  
১৫ কায টিদবস 

 

৪ সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর 
আওতাধীন   হাসড়ক ও েসতর 
না করণ ও পনঃনা করণ 
অনে াদন। 

 

ক) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ��ােবর 
ে�ি�েত; 
খ) সরকােরর অনে াদন �হণ সােপে� 
িস�াঅ; 
গ) সংি��েদর পে�র  া�ে  অবিহত 
করা; 

ক) আেবদনসহ ��াব; 
খ) েয �িরর নাে  না করণ 
করা হেব তার ণণ টা্ জীবন 
ব�াঅ; 
গ) সংি�� দ�র /সং�া 
�ধােনর সপািরশ; 
গ) সংি�� েজলা উ�লন স �ল 
কি ির  তা ত স�িলত 
কায টিববরনী; 

িবনামেূ ৩০ কায টিদবস 

৫ এ িবভােগর আওতাধীন অিধদ�র / 
কতটপ�/ সং�া’র �ক� িভি�ক 
উ�লন বরা� 
উপেযাজন/পনঃউপেযাজন/ 
সংেশাধন। 

ক) অিধদ�র/ কতটপ�/সং�া’র ��ােবর 
ে�ি�েত; 
খ) পিরক�না কি শেনর স�িত �হণ; 
গ) পে�র  া�ে  সংি�� দ�রেক অবিহত 
করা; 

ক) উপেযাজন/পনঃউপেযাজন/ 
সংেশাধন��াব; 
খ) িনধ টািরত  ক ে াতােবক 
ত�াবলী; 

িবনামেূ ৩০ কায টিদবস ে াঃ  াহবেবর রহ ান                 
যুসি ব (পিরক�না ও কায ট� )                 
েফান: +৮৮-০২-৯৩৩৪৭৩৭                   

ইে ইল: Udcaadp@rthd.gov.bdU 

mailto:dcaadp@rthd.gov.bd�
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৬ ৈবেদিশক উ�লন সহেযাগী সং�া ’র 
�িতিনিধেদর ি শন ি�লাের� 
�দান। 

ক) সংি�� উ�লন সহেযাগী সং�া ’র 
আেবদেনর ে�ি�েত; 
খ) ই-ে ইল/পে�র  া�ে  সংি�� সং�া’র 
�িতিনিধেদর অবিহত করা; 

ৈবেদিশক উ�লন সহেযাগী 
সং�া’র আেবদন/অনেরাধপ�; 

িবনামেূ ৩ কায টিদবস ে াঃ  াহবেবর রহ ান                 
যুসি ব (পিরক�না ও কায ট� )                 
েফান: +৮৮-০২-৯৩৩৪৭৩৭                   

ইে ইল: Udcaadp@rthd.gov.bdU 

৭ ৈবেদিশক সহালতাপ� নতন উ�লন 
�ক�/সংেশািধত �ক� অনে াদন। 

ক) অিধদ�র/ কতটপ�/সং�া’র ��ােবর 
ে�ি�েত; 
খ) অভযঅরীণ যা াই কি ির সভার 
অনে াদন সােপে� পিরক�না কি শেন 
��াব ে�রন; 
গ) অনিলিপর  া�ে  সংি�� দ�রেক 
অবিহত করা; 

ক) ��ািবত �ক� দিলল; িবনামেূ ৩০ কায টিদবস ে াঃ  াহবেবর রহ ান                 
যুসি ব (পিরক�না ও কায ট� )                 
েফান: +৮৮-০২-৯৩৩৪৭৩৭                   

ইে ইল: Udcaadp@rthd.gov.bdU 

ে া:  াখজানল ইসলা  েতৗিহদ 
িসিনলর সহকারী সি ব (ৈবেদিশক 

সহালতা শাখা)                                                          
েফান: +৮৮-০২-৯৫৫০২৩৭ 
ইে ইল: Usacfa@rthd.gov.bd U 

 

৮ সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর 
আওতাধীন িজওিব অথ টালেন নতন 
উ�লন �ক� /সংেশািধত �ক� 
অনে াদন। 

ক) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর  ��ােবর 
ে�ি�েত; 
খ) অভযঅরীণ যা াই কি ির সভার 
অনে াদন সােপে� পিরক�না কি শেন 
��াব ে�রন; 
গ) অনিলিপর  া�ে  সংি�� দ�রেক 
অবিহত করা; 

ক) ��ািবত �ক� দিলল; িবনামেূ ৩০ কায টিদবস ে া:  াহবব-এ-এলাহী 
িনব টাহী �েকৗশলী (সংযর) 

�ক� স �ল শাখা                                                         
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৩                                       

ইে ইল: Usaceng@rthd.gov.bd 

৯ এ িবভােগর আওতাধীন সকল 
উ�লন �কে�র জনবল সং�াঅ 
��াব অনে াদন। 

ক) সংি�� দ�র /সং�ার ��ােবর 
ে�ি�েত; 
খ) অথ ট িবভােগর স�িত �হণ; 
গ) পে�র  া�ে  দ�র �ধান -েক অবিহত 
করা; 

ক) সংি�� �কে�র জনবল 
সং�াঅ কাগজপ�ািদ; 

িবনামেূ ৩০ কায টিদবস ে াঃ  াহবেবর রহ ান                 
যুসি ব (পিরক�না ও কায ট� )                 
েফান: +৮৮-০২-৯৩৩৪৭৩৭                   

ইে ইল: Udcaadp@rthd.gov.bdU 

mailto:dcaadp@rthd.gov.bd�
mailto:dcaadp@rthd.gov.bd�
mailto:sacfa@rthd.gov.bd�
mailto:dcaadp@rthd.gov.bd�
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১০ ৈবেদিশক সহালতাপ� উ�লন 
�কে�র ে লাদ / ঋণচিরর ে লাদ 
বি� ��াব অনে াদন। 

ক) অিধদ�র/কতটপ�/সং�ার ��ােবর 
ে�ি�েত; 
খ) ��াব পির�া িনরী�াণব টক পিরক�না 
কি শন, আইএ ইিড’েত এবং ইআরিড ’র 
 া�ে  উ�লন সহেযাগী সং�াল ে�রণ; 
গ) অনিলিপর  া�ে  সংি�� দ�রেক 
অবিহত করা; 

ক) িডিপিপ/আরিডিপিপ; 
খ) অথ ট  াড় ও �ল সং�াঅ 
সংল�ী ৪ ও ৫; 
গ) �ক� বা�বালন অ�গিত 
�িতেবদন; 

িবনামেূ ৩০ কায টিদবস ে াঃ  াহবেবর রহ ান                 
যুসি ব (পিরক�না ও কায ট� )                 
েফান: +৮৮-০২-৯৩৩৪৭৩৭                   

ইে ইল: Udcaadp@rthd.gov.bdU 

ে া:  াখজানল ইসলা  েতৗিহদ 
িসিনলর সহকারী সি ব (ৈবেদিশক 

সহালতা শাখা)                                                          
েফান: +৮৮-০২-৯৫৫০২৩৭ 
ইে ইল: Usacfa@rthd.gov.bd U 

 

১১ সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর 
আওতাধীন িজওিব অথ টালেন উ�লন 
�কে�র ে লাদ বি� ��াব 
অনে াদন। 

ক) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ��ােবর 
ে�ি�েত; 
খ) ��াব পরী�া িনরী�াণব টক পিরক�না 
কি শন, আইএ ইিড’েত ে�রণ; 
গ) অনিলিপর  া�ে  সংি�� সওজ 
অিধদ�র-েক অবিহত করা; 

ক) িডিপিপ/আরিডিপিপ; 
খ) অথ ট  াড় ও �ল সং�াঅ 
সংল�ী ৪ ও ৫; 
গ) �ক� বা�বালন অ�গিত 
�িতেবদন; 

িবনামেূ ৩০ কায টিদবস ে া:  াহবব-এ-এলাহী 
িনব টাহী �েকৗশলী (সংযর) 

�ক� স �ল শাখা                                                         
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৩                                       

ইে ইল: Usaceng@rthd.gov.bd 

১২ এ িবভােগর আওতাধীন ৈবেদিশক 
সাহা�প� ও শতভাগ সরকাির 
অথ টালেন (িজওিব) গহীত 
�ক�সমেহর �ল ��াব অনে াদন। 

সংি�� অিধদ�র /কতটপ�/সং�া’র �ল 
��াব িপিপআর-২০০৮, উ�লন 
�ক�সমেহর অথ ট অবঅির ও �বহার 
িনেদ টিশকা-২০১২ ও উ�লন �ক� 
বা�বালেনর জজ � তা অপ টণ সং�াঅ 
পিরপ�-২০১৫ অনসরেণ িন�ি� করা হল; 
ক) ইিজিপর  া�ে  �া�  (৩০ েথেক ১০০ 
েকাি াাকা পয টঅ ) �ল ��াব  এ িবভাগ 
কতটক অনে াদন করা; 
খ) ৫০ েকাি াাকার উেেট িলিখত �ল 
��াব CCGP এর অনে াদন �হণণব টক  

িন�ি� করা; 
গ) পে�র  া�ে  সওজ অিধদ�র -েক 
অবিহত করা; 

ক) �েযাজযে�ে� ইিজিপ 
��াব; 
খ) অনে ািদত 
িডিপিপ/আরিডিপিপ; 
গ) ো�ার ডকে ম (TEC ও 

HOPEএর সপািরশ); 
ঘ) �ল সং�াঅ �তযলনপ�; 
 

িবনামেূ ক) এ িবভােগর 
অনে াদেনর ে�ে� 
৫ কায টিদবস বা 
খ) CCGP এর 

অনে াদেনর ে�ে� 
১৫ কায টিদবস 

ক) সওজ এর িজওিব অথ টালেণ 
�কে�র ে�ে�: 

ড. ৈসলদা সাল া েবগ ৱ                                                         
উপসি ব (িজএফিডিপ)                                                              

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               
ইে ইল: Udsgfdp@rthd.gov.bd U 

 
খ) ৈবেদিশক সহালতাপ� �কে�র 

ে�ে�: 
সলতানা ইলাস ীন 

উপ-সি ব (িডএফিডিপ)                                                                
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      
ে ইল: Udsdfdp@rthd.gov.bdU 

 

mailto:dcaadp@rthd.gov.bd�
mailto:sacfa@rthd.gov.bd�
mailto:dsgfdp@rthd.gov.bd�
mailto:dsdfdp@rthd.gov.bd�
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১৩ এ িবভােগর আওতাধীন ৈবেদিশক 
সাহা�প� ও শতভাগ সরকাির 
অথ টালেন (িজওিব) গহীত 
�ক�সমেহর  পরা শ টক িনেলাগ ও 
�িত�াপন অনে াদন। 

ক) অিধদ�র/কতটপ�/সং�া’র �ল 
��ােবর ে�ি�েত িপিপএ-২০০৬, 
িপিপআর-২০০৮ ও অজাজ � িলত আিথ টক 
িবিধিবধান অনসরণণব টক িন�ি� করা; 
খ)  ১০ েকাি াাকা পয টঅ �ল ��াব এ 
িবভাগ কতটক এবং ত েট াাকার �ল ��াব 
CCGP এর  অনে াদন �হণণব টক িন�ি� 
করা; 
গ) পে�র  া�ে  সওজ অিধদ�র -েক 
অবিহত করা; 

ক) অনে ািদত 
িডিপিপ/আরিডিপিপ; 
খ)  ো�ার ডকে ম (TEC ও 

HOPE এর সপািরশ); 
গ) �ল সং�াঅ �তযলনপ�; 
 

িবনামেূ ক) এ িবভােগর 
অনে াদেনর ে�ে� 

৫ কায টিদবস 
খ) CCGP-এর 

অনে াদেনর ে�ে� 
১৫ কায টিদবস 

ক) সওজ এর িজওিব অথ টালেণ 
�কে�র ে�ে�: 

ড. ৈসলদা সাল া েবগ                                                         
উপসি ব (িজএফিডিপ)                                                              

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইে ইল: Udsgfdp@rthd.gov.bd U 
 

খ) ৈবেদিশক সহালতাপ� �কে�র 
ে�ে�: 

সলতানা ইলাস ীন 
উপ-সি ব (িডএফিডিপ)                                                                

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      
ে ইল: Udsdfdp@rthd.gov.bdU 

 
১৪ এ িবভােগর আওতাধীন ৈবেদিশক 

সাহা�প� ও শতভাগ সরকাির 
অথ টালেন (িজওিব) গহীত 
�ক�সমেহর বরাে�র িবভাজন ও 
 াড়করণ। 

ক) অিধদ�র/কতটপ�/সং�া’র ��ােবর 
ে�ি�েত উ�লন �ক�সমেহর অথ ট অবঅির 
ও �বহার িনেদ টিশকা -২০১২ অনসরণণবক 
িন�ি� করা; 
খ) অথ ট  ােড়র ে�ে� ১  েথেক ৩ল িকি� 
এ িবভাগ কতটক  াড় করা; 
গ) ৪থ ট িকি�র অথ ট  ােড়র ে�ে� অথ ট 
িবভােগর স�িত �হণ সােপে� অথ ট   াড় 
করা; 
ঘ) সরকাির আেদশ (িজও) জারীর  া�ে  
 �রী বাপন করা হল এবং সংি��েদর 
অবিহত করা; 

ক) এিডিপ/আরএিডিপ বরা�; 
খ)  �েযাজযে�ে� পিরক�না 
কি শেনর বরা�প�; 
গ) বরা� িবভাজন ও অথ ট 
িবভােগর িনেদ টিশকার সংল�ী 
৪ ও ৫; 
ঘ) �ক� পির ালেকর �ল 
সং�াঅ ও অ্িভি�ক �েলর 
�তযলনপ�; 

িবনামেূ ক) এ িবভাগ কতটক 
অথ ট  ােড়র ে�ে� 
৩ কায টিদবস 

খ) অথ ট িবভােগর 
স�িত �হেণর 
ে�ে� ১০ 
কায টিদবস 

ক) সওজ এর িজওিব অথ টালেণ 
�কে�র ে�ে�: 

ড. ৈসলদা সাল া েবগ                                                          
উপসি ব (িজএফিডিপ)                                                              

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               
ইে ইল: Udsgfdp@rthd.gov.bd U 

 

খ) ৈবেদিশক সহালতাপ� �কে�র 
ে�ে�: 

সলতানা ইলাস ীন 
উপ-সি ব (িডএফিডিপ)                                                                

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      
ে ইল: Udsdfdp@rthd.gov.bdU 

 

mailto:dsgfdp@rthd.gov.bd�
mailto:dsdfdp@rthd.gov.bd�
mailto:dsgfdp@rthd.gov.bd�
mailto:dsdfdp@rthd.gov.bd�
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১৫ এ িবভােগর আওতাধীন ৈবেদিশক 
সাহা�প� ও শতভাগ সরকাির 
অথ টালেন (িজওিব) গহীত 
�ক�সমেহর পদ সংর�ণ ও 
আলন-�লন ক টকতটা িনেলাগ  
��াব অনে াদন। 

ক) অিধদ�র/কতটপ�/সং�া’র ��ােবর 
ে�ি�েত এ সং�াঅ িবিধিবধান অনযালী 
িন�ি� করা; 
গ) পে�র  া�ে  সংি��েদর অবিহত 
করা; 

ক) অনে ািদত িডিপিপ 
অনযালী, পদিভি�ক সং�া , 
পেদর না  এতদসং�াঅ 
িববরণী; 

িবনামেূ ৩ কায টিদবস ক) সওজ এর িজওিব অথ টালেণ 
�কে�র ে�ে�: 

ড. ৈসলদা সাল া েবগ                                                        
উপসি ব (িজএফিডিপ)                                                              

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইে ইল: Udsgfdp@rthd.gov.bd U 
 

খ) ৈবেদিশক সহালতাপ� �কে�র 
ে�ে�: 

সলতানা ইলাস ীন 
উপ-সি ব (িডএফিডিপ)                                                                

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      
ে ইল: Udsdfdp@rthd.gov.bdU 

 
১৬ এ িবভােগর আওতাধীন ৈবেদিশক 

সাহা�প� ও শতভাগ সরকাির 
অথ টালেন (িজওিব) গহীত 
�ক�সমেহর  যানবাহন , য�পািত, 
সর�া  ইতযািদ �েলর �শাসিনক 
অনে াদন। 

ক) অিধদ�র/কতটপ�/সং�া’র ��ােবর 
ে�ি�েত উ�লন �ক� বা�বালেনর জজ 
� তা অপ টণ সং�াঅ পিরপ� -২০১৫ 
ে াতােবক িন�ি� করা; 
খ) �েযাজযে�েত অথ ট িবভােগর স�িত 
�হণণব টক িন�ি� করা; 
গ)পে�র  া�ে  সংি��েদরেক অবিহত 
করা; 

ক) অথ ট িবভােগর  ক অনযালী 
ত�াবলী ও িববরণী; 
খ)িডিপিপ/আরিডিপিপ 
অনযালী বরা�; 

িবনামেূ ক)  এ িবভাগ 
কতটক িন�ি�র 

ে�েত ৫ কায টিদবস 
খ) অথ ট িবভােগর 
স�িত �হেণর 
ে�ে� ১৫ 
কায টিদবস 

ক) সওজ এর িজওিব অথ টালেণ 
�কে�র ে�ে�: 

ড. ৈসলদা সাল া েবগ                                                          
উপসি ব (িজএফিডিপ)                                                              

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইে ইল: Udsgfdp@rthd.gov.bd U 
 

খ) ৈবেদিশক সহালতাপ� �কে�র 
ে�ে�: 

সলতানা ইলাস ীন 
উপ-সি ব (িডএফিডিপ)                                                                

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      
ে ইল: Udsdfdp@rthd.gov.bdU 

 

mailto:dsgfdp@rthd.gov.bd�
mailto:dsdfdp@rthd.gov.bd�
mailto:dsgfdp@rthd.gov.bd�
mailto:dsdfdp@rthd.gov.bd�
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১৭ এ িবভােগর আওতাধীন ৈবেদিশক 
সাহা�প� ও শতভাগ সরকাির 
অথ টালেন (িজওিব) গহীত  
�ক�সমেহর  �ি  অিধ�হেণর 
�শাসিনক ও �া�লন অনে াদন। 

ক) অিধদ�র/কতটপ�/সং�া’র ��ােবর 
ে�ি�েত �ি  অিধ�হণ �ানলাল -১৯৯৭ 
অনসরণণবক িন�ি� করা; 
খ)পে�র  া�ে  সংি��েদরেক অবিহত 
করা; 
 

ক) অনে ািদত 
িডিপিপ/আরিডিপিপ; 
খ)��ােবর সােথ �ি র 
তফশীল. �াপ ও ন�া; 
গ) �ি  অিধ�হণ �ানলাল -
১৯৯৭ অনযালী �তযলনপ�; 

িবনামেূ ৫ কায টিদবস ক) সওজ এর িজওিব অথ টালেণ 
�কে�র ে�ে�: 

ড. ৈসলদা সাল া েবগ                                                          
উপসি ব (িজএফিডিপ)                                                              

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫২৯                               

ইে ইল: Udsgfdp@rthd.gov.bd U 
 

খ) ৈবেদিশক সহালতাপ� �কে�র 
ে�ে�: 

সলতানা ইলাস ীন 
উপ-সি ব (িডএফিডিপ)                                                                

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৪                                                                      
ে ইল: Udsdfdp@rthd.gov.bdU 

 
১৮ সওজ অিধদ�েরর অন�লন রাজজ 

বােজোর আওতাল ে রা ত ও 
র�ণােব�ণ খােত বরা�কত অেথ টর 
িবভাজন  ও অথ ট  াড় ��াব 
অনে াদন। 

ক) সওজ অিধদ�েরর ��ােবর  ে�ি�েত 
িবিধিবধান অনসরণণবক অনে াদন করা; 
খ) �েযাজয ে�ে� অথ ট িবভােগর স�িত 
�হণ সােপে� অনে াদন করা; 
গ) সরকাির আেদেশর  া�ে   �রী 
বাপন করা হল এবং সংি��েদর অবিহত 
করা; 

ক) অেথ টর িবভাজন/অথ ট  ােড়র 
��াব; 
খ) �েযাজয ে�ে� ণব টবত্ 
িকি�র অথ ট �েলর িববরণী; 

িবনামেূ ক)  এ িবভাগ 
কতটক িন�ি�র 
ে�ে� ৫ কায টিদবস 
খ) অথ ট িবভােগর 
স�িত �হেণর 
ে�ে� ১৫ 
কায টিদবস 

দীপ�র  �ল                                     
উপসি ব (র�ণােব�ণ)                                                         

েফানঃ  +৮৮-০২-৪১০৯০১৯৪                                    
ইে ইলঃ Udsmaintenance@rthd.gov.bdU 

mailto:dsgfdp@rthd.gov.bd�
mailto:dsdfdp@rthd.gov.bd�
mailto:dsmaintenance@rthd.gov.bd�
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১৯ সওজ অিধদ�েরর অন�লন রাজজ 
বােজোর আওতাল িপএ িপ 
(সড়ক) ও িপএ িপ (�ীজ/কালভাা ট) 
এর  ক ট্  ী অনে াদন। 

ক) সওজ অিধদ�েরর ��ােবর ে�ি�েত; 
খ) অভযঅরীণ কি ির সভার  া�ে  
যা াই-বা াই করার পর অনে াদন �দান 
করা; 
গ) পে�র  া�ে  অবিহত করা হল; 

ক) িবগত ৫  ব ের উ�লন ও 
অন�লন খােতর আওতাল 
স�ািদত কােজর িববরন; 
খ) সড়েকর িবষেল HDM এর 

সপািরশ; 
গ)  ল ান েকান �কে� 
��ািবত সড়ক অঅ� টর আে  
িকনা েস সং�াঅ ত�ািদ; 
ঘ) �ীজ/কালভাা ট এর ে�ে� 
�াপনাসমহ কখন িনি টত 
হেলে  ও তার হালনাগাদ 
অব�া সং�াঅ ত�াবলী; 

িবনামেূ ৩০ কায টিদবস দীপ�র  �ল                                     
উপসি ব (র�ণােব�ণ)                                                         

েফানঃ  +৮৮-০২-৪১০৯০১৯৪                                    
ইে ইলঃ Udsmaintenance@rthd.gov.bdU 

২০ সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর 
অন�লন রাজজ বােজোর আওতাল  
অনে ািদত িপএ িপ -সড়ক ও 
িপএ িপ-�ীজ/কালভাা ট ক ট্  ীর 
�ল ��াব অনে াদন। 

ক) সওজ অিধদ�েরর ��ােবর ে�ি�েত; 
খ)  আিথ টক � তা অপ টণ (অন�লন) ২০১৫ 
ে াতােবক িন�ি� করা; 
গ) পে�র  া�ে  অবিহত করা; 

ক) অনে ািদত দরপ� মূালণ 
কি ির সপািরশকত �ল 
��াব; 
খ) HOPE এর সপািরশ; 
 

িবনামেূ ৫ কায টিদবস দীপ�র  �ল                                     
উপসি ব (র�ণােব�ণ)                                                         

েফানঃ  +৮৮-০২-৪১০৯০১৯৪                                    
ইে ইলঃ Udsmaintenance@rthd.gov.bdU 

২১ সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর িবিভ� 
নতন  হাসড়ক/েসতর োাল 
িনধ টারেণর ��াব অনে াদন। 

ক) সওজ অিধদ�র হেত �া� ��ােবর 
ে�ি�েত; 
খ) োাল নীিত ালা -২০১৪ এবং এ সং�াঅ 
কি ির সভার সপািরশ সােপে� িন�ি� 
করা; 
খ) পে�র  া�ে  অবিহত করা; 

ক) সড়ক ও েসতর োাল 
িনধ টারণ সং�াঅ ��াব; 

িবনামেূ ১০ কায টিদবস ফাহি দা হক খান 
উপসি ব (োাল ও এে�ল শাখা) 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৫৫৩২৩                                                       

ই-ে ইল: 
Ufahmidahoquekhan@gmail.comU 

 

২২ েদেশর অভযঅের এবং িবেদেশ জ� 
ে লাদী �িশ�ণ , সভা ওলাকটশপ , 
েসি নার ও িসে�ািজলা   
ইতযািদেত �াথ্  েনানলন। 

ক) সংি�� �িত�ান /সং�া’র ��ােবর 
ে�ি�েত  েনানলন �দান করা; 
খ) সরকাির আেদেশর (িজও)  া�ে  (এ 
িবভােগর ওেলব সাইো �কাশসহ ) 
সংি��েদর অবিহত করা; 

��াব িবনামেূ িনধ টািরত স েলর 
 ে� 

তসিল া কািনজ নািহদা                                           
যুসি ব (স �ল ও �িশ�ণ)                                                                    
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩৪                                                            

ই-ে ইল: Udstraco@rthd.gov.bdU 
 

mailto:dsmaintenance@rthd.gov.bd�
mailto:dsmaintenance@rthd.gov.bd�
mailto:fahmidahoquekhan@gmail.com�
mailto:dstraco@rthd.gov.bd�
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২৩ সড়ক পিরবহন ও  হাসড়ক 
িবভােগর আওতাধীন অিধদ�র / 
কতটপ�/ সং�ার বােজো বরা�কত 
অথ ট উপেযাজন ও পনঃউপেযাজন। 

ক) সংি�� দ�র /সং�া’র ��ােবর 
ে�ি�েত িন�ি� করা; 
খ) �েযাজয ে�ে� অথ ট িবভােগর অনে াদন 
সােপে� িন�ি� করা; 
গ) িজও জারীর  া�ে   �রী বাপন করা 
এবং সংি��েদর অবিহত করা; 

ক) অথ ট িবভােগর িনধ টািরত  ক িবনামেূ ক)  এ িবভাগ 
কতটক িন�ি�র 
ে�েত ৫ কায টিদবস 
খ) অথ ট িবভােগর 
স�িত �হেণর 
ে�ে� ১৫ 
কায টিদবস 

ে া: আ�ল ে ারােদর                                                               
উপসি ব (বােজা)                                             

েফান: +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮                                                        

ই-ে ইল: Udsbudget@rthd.gov.bdU 

 

২৪ িডিিসএ-এর অন�লন খােত 
বরা�কত বােজা িবভাজন /অথ ট 
 াড়করণ। 

ক) িডিিসএ’র ��ােবর ে�ি�েত � িলত 
নীিত ালা অনযালী িন�ি� করা; 
খ) �েযাজয ে�ে� অথ ট িবভােগর স�িত 
�হণণব টক অথ ট  াড় করা; 
গ) িজও জারীর  া�ে   �রী বাপন করা 
এবং সংি��েদর অবিহত করা; 

ক) খাতিভি�ক িবভাজন 
এবং �েলর তলনামলক 
িববরণী; 
খ) �েযাজযে�ে� ণব টবত্ 
িকি�র �ল িববরণী; 

িবনামেূ ক)  এ িবভাগ 
কতটক িন�ি�র 
ে�ে� ৫ কায টিদবস 
খ) অথ ট িবভােগর 
স�িত �হেণর 
ে�ে� ১৫ 
কায টিদবস 

িবনা রানী দাস 
সহকারী সি ব 

েফান নং-+৮৮-০২-৯৫৭৪০০৮ 

ই-ে ইল: 
Ubinarani306@gmail.comU 

 

২৫ এ িবভােগর আওতাধীন অিধদ�র / 
কতটপ�/ সং�ার ে লাদ উ�ীণ ট 
ে েকর ে লাদ বি�। 

ক) সংি�� দ�র /সং�া’র ��ােবর 
ে�ি�েত; 
খ) অথ ট িবভােগর অনে াদন সােপে� 
িন�ি� করা; 
গ) পে�র  া�ে  অবিহত করা; 

ক) সংি�� মল ে ক 
খ) সংি�� �াংক �ােনজার ও 
িহসাব র�ণ ক টকতটার নন -�িলং 
সাি টিফেকা, ে ক নগদালন না 
করার কারন; 
গ) সংি�� দ�র �ধােনর কাজ 
স াি�র �তযলনপ�। 

িবনামেূ ৩০ কায টিদবস ে া: আ�ল ে ারােদর                                                               
উপসি ব (বােজা)                                             

েফান: +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮                                                        

ই-ে ইল: Udsbudget@rthd.gov.bdU 

 

mailto:dsbudget@rthd.gov.bd�
mailto:binarani306@gmail.com�
mailto:dsbudget@rthd.gov.bd�
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২৬ সড়ক পিরবহন ও  হাসড়ক িবভােগর 
আওতাধীন অিধদ�র / কতটপ�/ 
সং�া’র িন�বিণ টত অিডা সং�াঅ 
িবষল �ি�লাকরণ; 
ক) অি�  অিডা আপি�র �ডশীা 
জবাব খ ) ি�-প�ীল অিডা কি ির 
সপািরশ গ ) িপএ কি ির জজ খসড়া 
জবাব 

সংি�� অিধদ�র /কতটপ�/সং�া’র জবােবর 
ে�ি�েত যা াইবা াইণব টক 
ক) �ডশীা জবাব ণতটঅিডা অিধদ�র /ফাপাড 
এ ে�রণ; 
খ) ি�-প�ীল অিডা কি ির সপািরশ 
ণতটঅিডা অিধদ�র /িপএ কি িেত িন�ি�র 
লে�য ে�রণ; 
গ) িপএ কি ির  ািহদার ে�ি�েত সংি�� 
অিধদ�র/কতটপ�/সং�া হেত জবাব 
সং�হণব টক িপএ কি িেত ে�রণ; 

ক) �ডশীা জবাব /ি�-প�ীল 
অিডা কি ির সভার 
কায টিববরনী/িপএ কি ির জজ 
খসড়া জবাব; 
খ)  ািহদাে াতােবক অজাজ 
কাগজপ�; 

িবনামেূ ক) �ডশীা 
জবােবর ে�ে� ৫  
কায টিদবস 
খ) ি�-প�ীল অিডা 
কি ির 
কায টিববরণীর ে�ে� 
৫ কায টিদবস 
গ) িপএ কি িেত 
জবাব ে�রেণর ে�ে� 
১০ কায টিদবস 

অহা�দ আ�র রিহ  সজন 
িসিনলর সহকারী সি ব  (অিডা শাখা)  

েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩৪                                                        
ই-ে ইল: Udsaudit@rthd.gov.bd U 

 

 

 

২.৩ অভযঅরীণ েসবা 

�  েসবার না  েসবা �দান প�িত �েলাজনীল কাগজপ� 
এবং �াি��ান 

েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােনর 
স লসী া 

দািল��া� ক টকতটা 
(না , পদিব, েফান ন�র ও 

ইে ইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ েপনশন/পািরবািরক েপনশন ও 

আনেতািষক  �র (িবিসএস সওজ 
কযাডার ও সি বালল ক টরত 
ক টকতটা/ক ট ারী)। 

 

ক) সরাসির আেবদন/সড়ক ও জনপথ 
অিধদ�েরর  া�ে  আেবদেনর ে�ি�েত; 
খ) েপনশন িবিধ ালা ও সরকাির ক ট ারীগেণর 
েপনশন সহজীকরণ আেদশ,২০২০ অনসরেণ; 
গ) শৃলা ও অিডা িন�ি� সং�াঅ �িতেবদন 
যা াই সােপে� িন�ি� করা; 
ঘ) পে�র  া�ে  (এ িবভােগর ওেলব সাইো 
�কাশসহ) আেবদনকারীেক অবিহত করা; 

ক) সংি�� ক টকতটার আেবদন 
(েপনশন ফর , নঅনা জা�র ও 
হােতর পা  আ�েলর  াপ 
সংযূিরসহ); 
খ) �তযািশত  েশষ েবতন সনদ, 
 াকির িববরণী, িবগত িতন ব েরর 
না-দাবী �তযলনপ� এবং িবিভ� 
ক ট�ল হেত �া� অিডা অনাপি� 
ও না-দাবী সনদ প�; 
গ) �া��  েপনশেনর ৈবধ 
উ�রািধকার েঘাষণাপ�; 
ঘ) অিধক�, সরকাির 
ক ট ারীগেণর েপনশন সহজীকরণ 
আেদশ,২০২০  ে াতােবক অজাজ 
কাগজপ�; 

িবনামেূ ৩০ কায টিদবস ক) িবিসএস (সওজ) কযাডােরর 
ে�ে�; 

ে াহা�দ েশর  াহবব অরাদ                                    
িসিনলর সহকারী সি ব (সওজ 

েগেজোড সং�াপন)                                            
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                    

ই-ে ইল: Udsrhe@rthd.gov.bd U 
খ) সি বালেলর ক টরত 

ক টকতটা/ক ট ারীর  ে�ে�; 
ে াহাঃ িললাকত আলী খান                               

িসিনলর সহকারী সি ব (�শাসন) 
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইে ইল:Usasadmin@rthd.gov.bd 

javascript:;�
mailto:dsrhe@rthd.gov.bd�
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২ িপআরএল/লা��াম অনে াদন 
(িবিসএস সওজ কযাডার ও 
সি বালল ক টরত 
ক টকতটা/ক ট ারী)। 

ক) সরাসির আেবদন/সওজ অিধদ�েরর  া�ে  
আেবদেনর ে�ি�েত িন�ি� করা; 
খ) পে�র  া�ে  (এ িবভােগর ওেলব সাইো 
�কাশসহ) আেবদনকারীেক অবিহত করা; 

ক) সংি�� ক টকতটার আেবদন,; 
খ) িহসাবর�ণ অিফস হেত �দ� 
ছি �া�তার �তযলন; 
 

িবনামেূ ১০ কায টিদবস ক) িবিসএস (সওজ) কযাডােরর 
ে�ে�; 

ে াহা�দ েশর  াহবব অরাদ                                    
িসিনলর সহকারী সি ব (সওজ 

েগেজোড সং�াপন)                                            
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                    

ই-ে ইল: Udsrhe@rthd.gov.bd U 
খ) সি বালেলর ক টরত 

ক টকতটা/ক ট ারীর  ে�ে�; 
ে াহাঃ িললাকত আলী খান                               

িসিনলর সহকারী সি ব (�শাসন) 
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইে ইল:Usasadmin@rthd.gov.bd 
৩ ভিব� তহিবল হেত চড়াঅ উে�ালন 

(িবিসএস সওজ কযাডার ও সি বালল 
ক টরত ক টকতটা/ক ট ারী)। 

ক) সরাসির আেবদন /সওজ অিধদ�েরর  া�ে  
আেবদেনর ে�ি�েত; 
খ) সাধারণ ভিব� তহিবল িবিধ ালা-১৯৭৯  
অনসরণণব টক িন�ি� করা; 
গ) পে�র  া�ে  আেবদনকারীেক অবিহত করা; 

ক) আেবদনপ�; 
খ) চড়াঅ পাওনা পিরেশােধর 
অথিরিপ�; 
গ) িজিপএফ ি�প; 

িবনামেূ ৫ কায টিদবস ক) িবিসএস (সওজ) কযাডােরর 
ে�ে�; 

ে াহা�দ েশর  াহবব অরাদ                                    
িসিনলর সহকারী সি ব (সওজ 

েগেজোড সং�াপন)                                            
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                    

ই-ে ইল: Udsrhe@rthd.gov.bd U 
খ) সি বালেলর ক টরত 

ক টকতটা/ক ট ারীর  ে�ে�; 
ে াহাঃ িললাকত আলী খান                               

িসিনলর সহকারী সি ব (�শাসন) 
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইে ইল:Usasadmin@rthd.gov.bd 

৪ সি বালেল ক টরত 
ক টকতটা/ক ট ারীেদর (কযাডার 
�ািতত) ভিব� তহিবল হেত অি�  
 �রী �দান। 

ক) সংি�� ক টকতটা/ক ট ারীর আেবদেনর 
ে�ি�েত; 
খ) সাধারণ ভিব� তহিবল িবিধ ালা-১৯৭৯  
অনসরণণব টক িন�ি� করা; 
খ) পে�র  া�ে  আেবদনকারীেক অবিহত করা; 

ক) িনধ টািরত আেবদন ফরে  
আেবদনপ�; 
খ) িহসাবর�ণ অিফস কতটক �দ� 
ভিব� তহিবেল জ াকত অেথ টর 
ি�প; 
�াি� �ান: �শাসন শাখা 

িবনামেূ ৫ কায টিদবস ে াহাঃ িললাকত আলী খান                               
িসিনলর সহকারী সি ব (�শাসন) 
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইে ইল:Usasadmin@rthd.gov.bd 

mailto:dsrhe@rthd.gov.bd�
mailto:dsrhe@rthd.gov.bd�
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৫ সি বালেল ক টরত ক টকতটা 
(কযাডার �িতত /ক ট ারীেদর  ািঅ 
িবেনাদন ছি ও অজাজ অিজটত ছি 
 �র। 

ক) সংি�� ক ট ারীর আেবদেনর ে�ি�েত; 
খ) িনধ টািরত ছি িবিধ ালা-১৯৫৯ ও বাংলােদশ 
 াকরী (িবেনাদন ভাতা ) িবিধ ালা-১৯৭৯ 
অনসরণণব টক িন�ি� করা; 

গ) পে�র  া�ে  আেবদনকারীেক অবিহত 
করা; 

ক) িনধ টািরত ফরে  আেবদন প�; 

খ) িহসাবর�ণ অিফস হেত �দ� 
ছি �া�তার �তযলন; 
গ)  ািঅ িবেনাদন ছির ে�ে� 
ইিতণেব টর  �রীর িজও ’র 
কিপ; 

িবনামেূ ৫ কায টিদবস ে াহাঃ িললাকত আলী খান                               
িসিনলর সহকারী সি ব (�শাসন) 
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইে ইল:Usasadmin@rthd.gov.bd 

 

৬ সি বালেলর ক টরত ক টকতটাগেণর 
(কযাডার) বিহঃবাংলােদশ ছি , 
িশ�া ছি ও অজাজ অিজটত ছির 
আেবদন �ি�লাকরণ। 

ক) আেবদেনর ে�ি�েত 
খ) িনধ টািরত ছি িবিধ ালা-১৯৫৯ অনসরেণ; 
গ) জন�শাসন  �ণালল/ সংি��  �ণালেল 
িন�ি�র জজ ে�রণ; 

ঘ) অনিলিপর  া�ে  আেবদনকারীেক 
অবিহত করা; 
 

ক) সংি�� ক টকতটার িনধ টািরত 
ফরে  আেবদনপ�; 
খ) িহসাবর�ণ অিফস হেত �দ� 
ছি �া�তার �তযলন; 
গ) িশ�া ছির ে�ে� ভিতট 
সং�াঅ ত�াবলী; 

িবনামেূ ৫ কায টিদবস ে াহাঃ িললাকত আলী খান                               
িসিনলর সহকারী সি ব (�শাসন) 
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইে ইল:Usasadmin@rthd.gov.bd 

৭ 
এ িবভােগর আওতাধীন 
অিধদ�র/কতটপ�/সং�া’র 
ক টকতটাগেণর  ািঅিবেনাদন ছি, 
বিহঃবাংলােদশ ছি ও িশ�া 
ছিসহ অজাজ অিজটত ছি  �র। 

ক) সরাসির আেবদন অথবা অিধদ�র/কতটপ�/ 
সং�ার আেবদেনর ে�ি�েত; 
খ) িনধ টািরত ছি িবিধ ালা-১৯৫৯ ও বাংলােদশ 
 াকরী (িবেনাদন ভাতা ) িবিধ ালা-১৯৭৯ 
অনসরণণব টক িন�ি� করা; 
গ) পে�র  া�ে  (এ িবভােগর ওেলব সাইো ) 
আেবদনকারীেক অবিহত করা; 

ক) সংি�� ক টকতটার িনধ টািরত 
ফরে  আেবদনপ�; 
খ) িহসাবর�ণ অিফস হেত �দ� 
ছি �া�তার �তযলন; 
গ) িশ�া ছির ে�ে� ভিতট 
সং�াঅ ত�াবলী; 
ঘ)  ািঅ িবেনাদন ছির ে�ে� 
ইিতণেব টর  �রীর িজও ’র 
কিপ; 

িবনামেূ ৫ কায টিদবস ক) িবআরিিস’র ক টকতটােদর ে�ে�; 
ে া: িললাকত আলী 

সহকারী সি ব (িবআরিিস শাখা)                                                     
েফানঃ +৮৮-০২-৯৫৪৫৪৬৯                                                   

ই-ে ইল: Uasbrta@rthd.gov.bd U 
খ) িবআরিএ’র ক টকতটােদর ে�ে�; 

ে া: জিস  উি�ন                                     
সহকারী সি ব (িবআরিএ সং�াপন 

শাখা)                                                      
েফানঃ +৮৮-০২-৯৫৪৫৪৬৯                                          

ই-ে ইল: 
Ujasimrthd74@gmail.comU 

 
গ) িবিসএস (সওজ) কযাডােরর ে�ে�; 
ে াহা�দ েশর  াহবব অরাদ                                    
িসিনলর সহকারী সি ব (সওজ 

েগেজোড সং�াপন)                                            
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                    

ই-ে ইল: Udsrhe@rthd.gov.bd 

mailto:asbrta@rthd.gov.bd�
mailto:jasimrthd74@gmail.com�
mailto:dsrhe@rthd.gov.bd�
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৮ সওজ অিধদ�েরর ১  
ে ণী�রঅিরেযা�া গণক ট ারী 
িহেসেব  াকিরর বলস বি� সং�াঅ 
��াব �ি�লাকরণ। 

ক) সওজ অিধদ�েরর  া�ে  ��ােবর 
ে�ি�েত; 
খ)  এ িবভােগ  এ সং�াঅ অিরেযা�া 
যা াই-বা াই কি ির িস�াঅ সােপে� িন�ি�র 
জজ অিরয� িবষলক  �নালেল ে�রণ; 
খ) অনিলিপর   া�ে  আেবদনকারীেক অবিহত 
করা; 

ক) সংি�� ক টকতটার 
আেবদনপ�; 
খ)  অিরেযা�া সনদপ� ও 
�াসি্ক কাগজপ�ািদ; 
 

িবনামেূ ৫ কায টিদবস ে াহা�দ েশর  াহবব অরাদ                                    
িসিনলর সহকারী সি ব (সওজ 

েগেজোড সং�াপন)                                            
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২৫৭                                                    

ই-ে ইল: Udsrhe@rthd.gov.bd U 

৯ সওজ অিধদ�েরর ি�তীল, ততীল ও 
 তথ ট ে ণীর ক টকতটা/ ক ট ারীেদর 
 াকরীরত অব�াল  তযবরণ করেল 
আিথ টক অনদােনর ��াব �ি�লাকরণ। 

ক) সওজ অিধদ�েরর ��ােবর ে�ি�েত যা াই -
বা াইণব টক জন�শাসন  �নালেল ে�রণ; 
খ) অনিলিপর  া�ে  আেবদনকারীেক অবিহত 
করা; 

ক) আেবদনপ�; 
খ)  তয সনদপ�; 

িবনামেূ ৫ কায টিদবস ফাহি দা হক খান 
উপসি ব (োাল ও এে�ল শাখা) 

েফান: +৮৮-০২-৯৫৫৫৩২৩                                                       

ই-ে ইল: 
Ufahmidahoquekhan@gmail.co

mU 

১০ নন-েগেজোড ক ট ারীেদর (অ িধন� 
দ�েরর নন-েগেজোড ক ট ারীসহ) 
সরকাির বাসা বরা� �দান। 

ক) সংি�� ক ট ারীর আেবদেনর ে�ি�েত; 
খ) বাংলােদশ বরা� িবিধ ালা -১৯৮২ অনসরেণ 
বাসা বরা� কি ির সভার িস�াঅ সােপে� 
িন�ি� করা; 
গ) পে�র  া�ে   আেবদনকারীেক অবিহত 
করা; 

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

িবনামেূ ৩০ কায টিদবস ে াহাঃ িললাকত আলী খান                               
িসিনলর সহকারী সি ব (�শাসন) 
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইে ইল:Usasadmin@rthd.gov.bd 

 

১১ এ িবভােগর ক টকতটা/ক ট ারীেদর 
(অিধন� দ�েরর নন-েগেজোড 
ক ট ারীসহ) গহ িন টাণ/গহ 
ে রা ত অি�  ঋণ  �রী �দান। 

ক) সরাসির আেবদন/সংি�� দ�েরর ��ােবর 
ে�ি�েত এ সং�াঅ নীিত ালা অনযালী  িন�ি� 
করা; 

খ) পে�র  া�ে  আেবদনকারীেক অবিহত 
করা; 

ক) িনধ টািরত আেবদন ফরে  
আেবদনপ�; 
খ)  সরকার কতটক িনধ টািরত 
মেূর নন -জিডিশলাল  যাে� 
অ্ীকারনা া; 
গ) েঘাষণাপ�, কতটপে�র 
�তযলন প� , আইনজীবী কতটক 
�তযলন, দালঅর সনদপ� এবং 
স�ি�র তফিশল পির ল; 
�াি� �ান: �শাসন শাখা 

িবনামেূ ৫ কায টিদবস ে াহাঃ িললাকত আলী খান                               
িসিনলর সহকারী সি ব (�শাসন) 
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইে ইল:Usasadmin@rthd.gov.bd 

 

mailto:dsrhe@rthd.gov.bd�
mailto:fahmidahoquekhan@gmail.com�
mailto:fahmidahoquekhan@gmail.com�
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১২ এ িবভােগর ক টকতটা/ক ট ারীেদর 
(অিধন� দ�েরর নন-েগেজোড 
ক ট ারীসহ) কি�উাার �ল, 
ে াার সাইেকল ও বাইসাইেকল 
�ল ইতযািদ অি�   �রী �দান। 

ক) আেবদন/সংি�� দ�েরর ��ােবর ে�ি�েত এ 
সং�াঅ নীিত ালা অনযালী িন�ি� করা; 
খ) পে�র  া�ে  আেবদনকারীেক অবিহত করা; 

ক) িনধ টািরত ফরে  
আেবদনপ�; 
খ) িনধ টািরত মেূর নন -
জিডিশলাল  যাে� 
অ্ীকারনা া; 
গ) �েলর বালনাপ� , েঘাষণাপ� 
ও �তযলন প�; 

িবনামেূ ৫ কায টিদবস ে াহাঃ িললাকত আলী খান                               
িসিনলর সহকারী সি ব (�শাসন) 
েফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪১২৮ 

ইে ইল:Usasadmin@rthd.gov.bd 

 

১৩ এ িবভােগর আওতাধীন কতটপ�/সং�া 
(িবআরিএ’র/িবআরিিস’র) 
সাংগঠিনক কাঠাে া অনযালী পদ  জন 
এবং সংর�ণ ��াব �ি�লাকরণ। 

ক) কতটপ�/সং�ার ��ােবর ে�ি�েত; 
খ) জন�শাসন  �ণালল ও অথ ট িবভােগ ে�রণ; 
গ) অনিলিপর  া�ে  সংি�� দ�রেক অবিহত 
করা; 

ক) জন�শাসন  �ণালেলর 
ে কিল� অনযালী কাগজপ�; 

িবনামেূূ ১৫ কায টিদবস ক) িবআরিিস’র ক টকতটােদর ে�ে�; 
ে া: িললাকত আলী 

সহকারী সি ব (িবআরিিস শাখা)                                                     
েফানঃ +৮৮-০২-৯৫৪৫৪৬৯                                                   

ই-ে ইল: Uasbrta@rthd.gov.bdU 

খ) িবআরিএ’র ক টকতটােদর ে�ে�; 
ে া: জিস  উি�ন                                     

সহকারী সি ব (িবআরিএ সং�াপন 
শাখা)                                                      

েফানঃ +৮৮-০২-৯৫৪৫৪৬৯                                          
ই-ে ইল: 

Ujasimrthd74@gmail.comU 
 

১৪ িবআরিএর ২ল ে ণীর  ক টকতটােদর 
পেদা�িত, াাই ে�ল, িসেলকশন ে�ড 
�দান �ি�লাকরণ 

ক) িবআরিএ’র ��ােবর ে�ি�েত পেদা�িতর 
ে�ে� ��াব যা াই -বা াইণব টক িপএসিসেত 
ে�রণ; 
খ) অজাজ ে�ে� িডিপিস সভার িস�ােঅর 
ে�ি�েত িন�ি� করা; 
গ) পে�র  া�ে  (এ িবভােগর ওেলব সাইো ) 
দ�র/আেবদনকারীেক অবিহত করা; 

ক) শৃলাজিনত �িতেবদন; 
খ) এিসআর; 

িবনামেূ ৩০ কায টিদবস খ) িবআরিএ’র ক টকতটােদর ে�ে�; 
ে া: জিস  উি�ন                                     

সহকারী সি ব (িবআরিএ সং�াপন 
শাখা)                                                      

েফানঃ +৮৮-০২-৯৫৪৫৪৬৯                                          
ই-ে ইল: 

Ujasimrthd74@gmail.comU 
 

mailto:asbrta@rthd.gov.bd�
mailto:jasimrthd74@gmail.com�
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১৫ সড়ক িবভােগর আওতাধীন 
কতটপ�/অিধদ�র/ সং�া’র 
ক টকতটা/ক ট ারীেদর (�েযাজয ে�ে� ) 
াাই ে�ল, িসেলকশন ে�ড , পেদা�িত, 
েপনশন  �রী ইতযািদর ে�ে� 
শৃলাজিনত �িতেবদন �দান। 

ক) সংি�� শাখার  ািহদার ে�ি�েত; 
খ) পে�র  া�ে  অবিহত করা; 

ক) সিনিদ ট�  ািহদাপ�; িবনামেূ ৩ কায টিদবস ে া: েদেলালার েহােসন 
সহকারী সি ব (তদঅ ও শৃলা) 
েফানঃ +৮৮-০২-৯৫৭৪৩১০ 

ইে ইল: 
Udelwar81074@gmail.comU 

 

১৬ সড়ক িবভােগর আওতাধীন 
কতটপ�/অিধদ�র/ সং�া’র 
ক টকতটা/ক ট ারীেদর েপনশন  �রীর 
লে�য অিডা আপি� যা াই �িতেবদন। 

ক) সংি�� শাখার  ািহদার ে�ি�েত; 
খ) সংি�� অিধদ�র /কতটপ�/সং�া’র  তা েতর 
সােপে�; 
গ) পে�র  া�ে  সংি�� শাখােক অবিহত করা; 

ক) সিনিদ ট�  ািহদাপ�; িবনামেূ ১০ কায টিদবস অহা�দ আ�র রিহ  সজন 
িসিনলর সহকারী সি ব  (অিডা 

শাখা)  
েফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪৫৩৪                                                        

ই-ে ইল: Udsaudit@rthd.gov.bd U 

 

২ .৪ ( আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া কতটক �দ� েসবা 
 

সড়ক পিরবহন ও  হাসড়ক িবভােগর আওতাধীন অিধদ�র/কতটপ�/সং�া’র িসিেজনস  াা টার িল�সমহ:  

ক) সড়ক ও জনপথ অিধদ�র: 

খ) বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতটপ� (িবআরিএ): 

গ) বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ টােরশন (িবআরিিস): 

ঘ) ঢাকা পিরবহন স �ল কতটপ� (িডিিসএ): 

(ঙ) ঢাকা �াস �ানিসা েকা�ািন িলি োড (িডএ িিসএল) 

 

 

mailto:delwar81074@gmail.com�
javascript:;�
https://www.facebook.com/DMTCL/�
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৩) আপনার কাে  আ ােদর �তযাশা 

�ি ক �িত�ত/কাি�ত েসবা �াি�র লে�য করণীল 

১ যথাযথ �ি�লাল জলংস�ণ ট আেবদন জ া �দান; 

২ যথাযথ �ি�লাল জলংস�ণ ট ��াব দািখল; 

৩ সভাল িনধ টািরত স েলর ণেব টই উপি�ত থাকা; 

৪ েবনাি  বা িভি�হীন অিভেযাগ দািখল কের হলরািন না করা;  

 

৪) অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা (GRS) 
েসবা �াি�েত অস�� হেল দািল��া� ক টকতটার সে্ েযাগােযাগ ক ন। তার কা  েথেক স াধান পাওলা না েগেল িনে�ার প�িতেত েযাগােযাগ কের আপনার স �া অবিহত ক ন। 

 

�ি ক কখন েযাগােযাগ করেবন 
কার সে্ েযাগােযাগ 

করেবন 
েযাগােযােগর িকানা 

িন�ি�র 
স লসী া 

১ দািল��া� ক টকতটা স াধান 
িদেত না পারেল 

অিভেযাগ িন�ি� 
ক টকতটা (অিনক) 

ে া: আব র েরৗফ খান 
যুসি ব 

েফানঃ +৮৮-০২-৯৫১৩৬৮৮ 
ইে ইল: Usasid@rthd.gov.bd 

ওেলব: Uwww.grs.gov.bd 

িতন  াস 

২ অিভেযাগ িন�ি�  ক টকতটা 
িনিদ ট� স েল স াধান িদেত 
না পারেল 

আিপল ক টকতটা ে াঃ আব  াইদ েশখ 
অিতিরর সি ব 

েফানঃ+৮৮-০২-৯৫১২২৮৮ 
ইে ইল:U addsecretary@rthd.gov.bd 

ওেলব: Uwww.grs.gov.bd 

এক  াস 

৩ আিপল ক টকতটা িনিদ ট� স েল 
স াধান িদেত না পারেল 

 ি�পিরষদ িবভােগর 
অিভেযাগ �ব�াপনা েসল 

অিভেযাগ �হণ েক� 
৫ নং েগইা, বাংলােদশ সি বালল, ঢাকা 

ওেলব: Uwww.grs.gov.bd 

িতন  াস 

 

 
 

mailto:sasid@rthd.gov.bd�
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সব টেশষ, সড়ক পিরবহন ও  হাসড়ক িবভাগ িন�বিণ টত  হাাা গাাী �ণীত িসিেজন  াা টার অনসরেণ িবণাসী 
                                     

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 
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