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রসটিদজনস চার্ টার 

১. ধিশন ও ধিশন  
 

রভশন: একটি েক্ষ মহাসড়ক সনর্ওয়াকট গদড় সতালা। 
 

রমশন: মহাসড়ক সমরামত, সাংস্কার ও রক্ষণাদবক্ষণ এবাং উন্নয়ন ও সম্প্রসারদনর মাধ্যদম জনগদনর আর্ ট-সামারজক উন্নয়দনর লদক্ষে সর্কসই, রনরাপে ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠাদমা গদড় সতালা। 

 
২. সসবা প্রদান প্রধিশ্রুধি 
 

২.১) নাগধরক সসবা 
 

ক্র. 

নাং 

 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেরব, স ান নম্বর ও  

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ িহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং 

সসতু ধনি মাণ ও উন্নয়ননর জন্য িাননীয় 

িন্ত্রী/প্রধিিন্ত্রী/জািীয় সংসদ সদস্য, 

সরকারী কি মকিমা, ধবধশষ্ট নাগধরকগণ 

কর্তমক অনুনরাি/আনবদননর উপর ব্যবস্থা 

গ্রহণ। 

ক) সাংরিষ্ট সজাদনর অরতররক্ত প্রিান প্রনকৌশলী, 

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বরাবর আনবদন/ 

অনুনরািপত্র সপ্ররণ; 

খ) সজান হনি প্রাপ্ত প্রস্তাব প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহদণর জন্য সড়ক ও মহাসড়ক রবভাদগ সপ্ররণ; 

গ) আনবদনকারী/অনুনরািকারীনক পত্র িারফি 

অবধহি করা; 

ক) সংধিষ্ট িহাসড়ক/ 

সসতুর অবস্থানগি িথ্যাধদ 

সম্বরলত অনুদরাধপত্র; 

রবনামূদল্য ১০ কার্ টরেবস সমাোঃ আবুল কাদসম ভূঞাঁ 

অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ, 

পররকল্পণা ও রক্ষণাদবক্ষণ উইাং, 

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৫  

ইনিইল: acepm@rhd.gov.bd 

২ সড়ক ও জনপর্ অরধেিদরর আওতাধীন 

রবরভন্ন মহাসড়ক, সসতু ও কালভার্ ট, 

সমরামত, সাংস্কার ও রক্ষণাদবক্ষদণর 

জন্য রবরশষ্ট নাগররকগণ কর্তটক 

অনুনরাি/আনবদননর উপর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

ক) সাংরিষ্ট সজাদনর অরতররক্ত প্রিান প্রনকৌশলী, 

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বরাবর আনবদন/ 

অনুনরািপত্র সপ্ররণ; 

খ) সজান হদত প্রাি প্রস্তাব অনুদমাদেনর জন্য 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ। রপএমরপ (মাইনর) এর 

আওতায় কাদজর জন্য সাংরিষ্ট সজান ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদব। 

গ) সংধিষ্ট আনবদন/ অনুনরািকারীনক পত্র 

ক) সাংরিষ্ট মহাসড়ক, সসতু 

ও কালভার্ ট এর অবস্থান ও 

অন্যান্য প্রদর্াজনীয় তথ্যারে 

সম্বরলত অনুদরাধপত্র; 

 

রবনামূদল্য ৭ কার্ টরেবস সমাোঃ আবুল কাদসম ভূঞাঁ 

অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ, 

পররকল্পণা ও রক্ষণাদবক্ষণ উইাং, 

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৫  

ইনিইল: acepm@rhd.gov.bd 

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


ক্র. 

নাং 

 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেরব, স ান নম্বর ও  

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

িারফি অবধহি করা; 

৩ স রী স্থাপদনর জন্য িাননীয় িন্ত্রী/ 

প্রধিিন্ত্রী/জািীয় সংসদ সদস্য, সরকারী 

কি মকিমা, ধবধশষ্ট নাগধরকগণ কর্তমক 

অনুনরাি/আনবদননর উপর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

ক) সাংরিষ্ট সজাদনর অরতররক্ত প্রিান প্রনকৌশলী, 

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বরাবর আনবদন/ 

অনুনরািপত্র সপ্ররণ; 

খ) সজান হনি প্রাপ্ত প্রস্তাব প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহদণর জন্য সড়ক ও মহাসড়ক রবভাদগ সপ্ররণ; 

গ) সংধিষ্ট আনবদনকারী/অনুনরািকারীনক পত্র 

িারফি অবধহি করা; 

ক) সাংরিষ্ট স্থাদনর অবস্থান 

ও অন্যান্য প্রদয়াজনীয় তথ্যারে 

সরম্বলত অনুদরাধপত্র; 

রবনামূূ্দল্য ৭ কার্ টরেবস সমাোঃ আবুল কাদসম ভূঞাঁ 

অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ, 

পররকল্পণা ও রক্ষণাদবক্ষণ উইাং, 

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৫  

ইনিইল: acepm@rhd.gov.bd 

 

২.২) প্রাধিষ্ঠাধনক সসবা 

 

ক্র. 

নাং 

 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেরব, স ান নম্বর ও  

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তনরর আওিািীন 

সড়ক ধবিানগর অনুকূনল ভূধি 

অধিগ্রহনণর (উন্নয়ন প্রক্প  ব্যিীি) 

প্রশাসধনক অনুনিাদননর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

ক) সংধিষ্ট সজাননর প্রস্তানবর সপ্রধিনি; 

খ) প্রন াজয সিনত্র সনরজধিন পধরদশ মন পূব টক 

অধিগ্রহনণর প্রস্তাব অনুদমােদনর জন্য মন্ত্রণালদয় 

সপ্ররণ; 
গ) পনত্রর িাধ্যনি সংধিষ্ট দপ্তরনক অবধহি করা; 

ক) ভূধি অধিগ্রহননর প্রস্তাব 
খ) The Acquisition 

and Requisition of 

Immovable Property 

Ordinance 1982 এবং 

স্থাবর সম্পধি অধিগ্রহণ 

ম্যানুয়াল, ১৯৯৭ সিািানবক 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র; 

রবনামূদল্য ৭ কার্ টরেবস সমাোঃ মরজবর রহমান সমাল্লা 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

এমআইএস এন্ড এদষ্টর্স সাদকটল 

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-  

ইনিইল: semis@rhd.gov.bd 

২ সড়ক ও জনপর্ অরধেিদরর 

মারলকানাধীন সামরয়ক অব্যবহৃত ভূরম 

অস্থায়ী রভরিদত ইজারার অনুমরত 

প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

ক) সংধিষ্ট সজাননর প্রস্তানবর সপ্রধিনি; 

খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তনরর ভূধি ব্যবস্থাপনা 

নীধিিালা ২০১৫ অনুসরণপূব টক মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব 

সপ্ররণ। 

গ) পদত্রর মাধ্যদম সংধিষ্ট সজানসক অবরহত 

করা; 

ক) ব্যরক্ত/প্ররতষ্ঠাদনর 

ইজারা প্রারির আনবদনপত্র; 

খ) সওজ অধিদপ্তনরর 

সুপাধরশসহ প্রস্তাব; 

গ) ভূধির িফধসল; 

ঘ) সেচ ম্যাপ ও নক্সা; 

রবনামূদল্য ৭ কার্ টরেবস 

 

সমাোঃ মরজবর রহমান সমাল্লা 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

এমআইএস এন্ড এদষ্টর্স সাদকটল 

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-  

ইনিইল: semis@rhd.gov.bd 

৩ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তনরর 

িধলকানািীন ভূধি ও স্থাপনায় অস্হায়ী 

ধিধিনি ধবজ্ঞাপন, ধবলনবার্ ম, িাে ম, 

স্মৃধিস্মারক ইিযাধদ স্থাপননর 

অনুনিাদননর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

ক) সংধিষ্ট সজাননর প্রস্তানবর সপ্রধিনি; 

খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তনরর ভূধি ব্যবস্থাপনা 

নীধিিালা ২০১৫ সিািানবক রনষ্পরির জন্য 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ। 

গ) পদত্রর মাধ্যদম সাংরিষ্ট সজানদক অবরহত করা; 

ক) আনবদনসহ প্রস্তাব; 

খ) ধবলনবানর্ মর অবস্হান, 

আকার, স্থাপননর উচ্চিা, 

দূরত্ব এবং সড়ক ও জনপথ 

অধিদপ্তর কর্তমক অনুনিাধদি 

রবনামূদল্য ৭ কার্ টরেবস 

 

সমাোঃ মরজবর রহমান সমাল্লা 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

এমআইএস এন্ড এদষ্টর্স সাদকটল 

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-  

mailto:nfmjmz@yahoo.com
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=619
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=619
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=619
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=619
mailto:semis@rhd.gov.bd
http://www.rthd.gov.bd/www.rthd.gov.bd/admin/docs/rhd/moc_ede32d9863f98a27924ad6d6e440dbbd.pdf
http://www.rthd.gov.bd/www.rthd.gov.bd/admin/docs/rhd/moc_ede32d9863f98a27924ad6d6e440dbbd.pdf
mailto:semis@rhd.gov.bd
http://www.rthd.gov.bd/www.rthd.gov.bd/admin/docs/rhd/moc_ede32d9863f98a27924ad6d6e440dbbd.pdf
http://www.rthd.gov.bd/www.rthd.gov.bd/admin/docs/rhd/moc_ede32d9863f98a27924ad6d6e440dbbd.pdf


ক্র. 

নাং 

 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেরব, স ান নম্বর ও  

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

কাঠানিার ধর্জাইন; ইনিইল: semis@rhd.gov.bd 

৪ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তনরর আওিািীন 

িহাসড়ক ও সসতুর নািকরণ ও 

পুনঃনািকরণ অনুনিাদননর জন্য সড়ক 

ও িহাসড়ক ধবিানগ সপ্ররণ। 

 

ক)  প্রস্তাবটি সংধিষ্ট সজানন সপ্ররণ; 

খ) সজান হদত প্রাি প্রস্তাব সড়ক ও িহাসড়ক 

ধবিানগ সপ্ররণ। 
গ) সংধিষ্ট সজানদক পনত্রর িাধ্যনি অবধহি করা; 

ক) আনবদনসহ প্রস্তাব; 

খ) স  ব্যধির নানি 

নািকরণ করা হনব িার 

পূণ মাঙ্গ জীবন বৃিান্ত; 

গ) সংধিষ্ট সজাদনর 

সুপাধরশ; 

গ) সংধিষ্ট সজলা উন্নয়ন 

সিন্বয় কধিটির িিািি 

সম্বধলি কা মধববরনী; 

রবনামূদল্য ৭ কার্ টরেবস সমাোঃ আবুল কাদসম ভূঞাঁ 

অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ, 

ম্যাদনজদমন্ট সারভ টদসস উইাং,  

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-   

ইনিইল: acemsw@rhd.gov.bd 

৫ অরধেিদরর আওিািীন সজাদনর প্রক্প  

ধিধিক উন্নয়ন বরাদ্দ উপন াজন/ 

পুনঃউপন াজন/ সংনশািন। 

ক) সজাদনর প্রস্তানবর সপ্রধিনি; 

খ) সড়ক ও মহাসড়ক রবভাদগ সপ্ররণ; 

গ) পনত্রর িাধ্যনি সংধিষ্ট সজানসক অবধহি 

করা; 

ক) 

উপন াজন/পুনঃউপন াজন/ 

সংনশািন প্রস্তাব; 

খ) রনধ টাররত ছক 

সমাতাদবক তথ্যাবলী; 

রবনামূদল্য ৭ কার্ টরেবস সসয়ে শরহদুন্নবী 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ 

পররকল্পণা ও কার্ টক্রম সাদকটল  

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৬  

ইনিইল: sepmc@rhd.gov.bd 
৬ ববনদধশক উন্নয়ন সহন াগী সংস্থা’র 

প্রধিধনধিনদর ধিশন ধিয়ানরন্স প্রদান। 

ক) প্রাি আনবদননর সপ্রধিনি; 

খ) ই-সিইল/পনত্রর িাধ্যনি সংধিষ্ট সজানদক 

অবধহি করা; 

ববনদধশক উন্নয়ন সহন াগী 

সংস্থা’র আনবদন/ 

অনুনরািপত্র; 

রবনামুদল্য ২ কার্ টরেবস সমাোঃ আবুল কাদসম ভূঞাঁ 

অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ 

ম্যাদনজদমন্ট সারভ টদসস উইাং  

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৪  

ইনিইল: acemsw@rhd.gov.bd 

৭ ববনদধশক সহায়িাপুষ্ট নতুন উন্নয়ন 

প্রক্প /সংনশাধিি প্রক্প  অনুনিাদন। 

ক) প্রকল্প অর দসর প্রস্তানবর সপ্রধিনি; 

খ) প্ররক্রয়াকরণ/অনুদমােদনর জন্য সড়ক ও 

মহাসড়ক রবভাদগ প্রস্তাব সপ্ররন; 

গ) অনুধলধপর িাধ্যনি সংধিষ্ট প্রকল্প অর সদক 

অবধহি করা; 

ক) প্রস্তাধবি প্রক্প  দধলল; রবনামুদল্য ৭ কা মধদবস সমাোঃ আবুল কাদসম ভূঞাঁ 

অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ, 

পররকল্পণা ও রক্ষণাদবক্ষণ উইাং 

 সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৫  

ইনিইল: acepm@rhd.gov.bd 

৮ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তনরর আওিািীন 

ধজওধব অথ মায়নন নতুন উন্নয়ন প্রক্প  

/সংনশাধিি প্রক্প  অনুনিাদন। 

ক) সজাদনর প্রস্তানবর সপ্রধিনি; 

খ) প্ররক্রয়াকরণ/অনুদমােদনর জন্য সড়ক ও 

মহাসড়ক রবভাদগ প্রস্তাব সপ্ররন; 

গ) অনুধলধপর িাধ্যনি সংধিষ্ট সজানদক অবধহি 

করা; 

ক) প্রস্তাধবি প্রক্প  দধলল; রবনামুদল্য ৭ কা মধদবস সসয়ে শরহদুন্নবী 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ 

পররকল্পণা ও কার্ টক্রম সাদকটল  

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৬  

mailto:semis@rhd.gov.bd
mailto:msw@rhd.gov.bd
mailto:sepmc@rhd.gov.bd
mailto:nfmjmz@yahoo.com
mailto:nfmjmz@yahoo.com


ক্র. 

নাং 

 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেরব, স ান নম্বর ও  

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ইনিইল: sepmc@rhd.gov.bd 

৯ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তনরর আওিািীন 

সকল উন্নয়ন প্রকন্প র জনবল সংক্রান্ত 

প্রস্তাব অনুনিাদন। 

ক) সজান/প্রকল্প অর দসর প্রস্তানবর সপ্রধিনি; 

খ) প্ররক্রয়াকরণ/অনুদমােদনর জন্য সড়ক ও 

মহাসড়ক রবভাদগ প্রস্তাব সপ্ররন; 

গ) অনুধলধপর িাধ্যনি সংধিষ্ট সজান/ প্রকল্প 

অর সদক অবধহি করা; 

ক) সংধিষ্ট প্রকন্প র 

জনবল সংক্রান্ত 

কাগজপত্রাধদ; 

রবনামুদল্য ৭ কা মধদবস সমাোঃ আবুল কাদসম ভূঞাঁ 

অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ, 

পররকল্পণা ও রক্ষণাদবক্ষণ উইাং 

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৫  

ইনিইল: acepm@rhd.gov.bd 

১০ ববনদধশক সহায়িাপুষ্ট উন্নয়ন প্রকন্প র 

সিয়াদ/ ঋণচুধির সিয়াদ বৃধি প্রস্তাব 

অনুনিাদন। 

ক) প্রকল্প অর দসর প্রস্তানবর সপ্রধিনি; 

খ) প্রস্তাব পরীিা ধনরীিাপূব মক সড়ক ও 

মহাসড়ক রবভাদগ সপ্ররণ; 

গ) অনুধলধপর িাধ্যনি সংধিষ্ট প্রকল্প অর সদক 

অবধহি করা; 

ক) ধর্ধপধপ/আরধর্ধপধপ; 

খ) অথ ম ছাড় ও ব্যয় 

সংক্রান্ত সংলগ্নী ৪ ও ৫; 

গ) প্রক্প  বাস্তবায়ন 

অগ্রগধি প্রধিনবদন; 

রবনামুদল্য ৭ কা মধদবস সমাোঃ আবুল কাদসম ভূঞাঁ 

অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ, 

পররকল্পণা ও রক্ষণাদবক্ষণ উইাং, 

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৫  

ইনিইল: acepm@rhd.gov.bd 

১১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তনরর আওিািীন 

ধজওধব অথ মায়নন উন্নয়ন প্রকন্প র সিয়াদ 

বৃধি প্রস্তাব অনুনিাদন। 

ক) সজান/প্রকল্প অর দসর প্রস্তানবর সপ্রধিনি; 

খ) প্রস্তাব পরীিা ধনরীিাপূব মক সড়ক ও 

মহাসড়ক রবভাদগ সপ্ররণ; 

গ) অনুধলধপর িাধ্যনি সংধিষ্ট সজান/প্রকল্প 

অর সদক অবধহি করা; 

ক) ধর্ধপধপ/আরধর্ধপধপ; 

খ) অথ ম ছাড় ও ব্যয় 

সংক্রান্ত সংলগ্নী ৪ ও ৫; 

গ) প্রক্প  বাস্তবায়ন 

অগ্রগধি প্রধিনবদন; 

রবনামুূ্দল্য ৭ কা মধদবস সসয়ে শরহদুন্নবী 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ 

পররকল্পণা ও কার্ টক্রম সাদকটল  

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৬  

ইনিইল: sepmc@rhd.gov.bd 

১২ সড়ক ও জনপর্ অরধেিদরর আওিািীন 

ববনদধশক সাহায্যপুষ্ট ও শিিাগ 

সরকাধর অথ মায়নন (ধজওধব) গৃহীি 

ক্প সমূনহর ক্রয় প্রস্তাব অনুনিাদন। 

সংধিষ্ট সজান/প্রকল্প অর দসর ক্রয় প্রস্তাব 

পিপিআর-২০০৮ , উন্নয়ন 
প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুপি ও 

বযবোর পনহদথ পিকা-২০১২ও আধথ মক 

িিিা অপ মণ (উন্নয়ণ) ২০১৫ অনুসরনণ ধনষ্পধি 

করা হয়; 

ক) ইধজধপর িাধ্যনি প্রাপ্ত (প্রকদল্পর সেরণ সভদে 

১০/১৫/২০ সকাটি সর্দক ৩০ সকাটি টাকা প মন্ত) 

ক্রয় প্রস্তাব অরধেির কর্তমক অনুনিাদন করা; 

খ) ইধজধপর িাধ্যনি প্রাপ্ত (৩০ সকাটি র্াকা ও 

তদুধ ট) ক্রয় প্রস্তাব অনুনিাদসনর জন্য সড়ক 

পররবহণ ও মহাসড়ক রবভাদগ সপ্ররণ ; 

ক) প্রন াজযনিনত্র ইধজধপ 

প্রস্তাব; 

খ) অনুনিাধদি 

ধর্ধপধপ/আরধর্ধপধপ; 

গ) সটন্ডার র্কুনিন্ট (TEC 

ও/অ:প্র:প্র: (দজান)/প্রকল্প 

পররচালদকর সুপাধরশ); 

ঘ) ক্রয় সংক্রান্ত 

প্রিযয়নপত্র; 

 

রবনামুদল্য ক) এ 

অরধেিদরর 

অনুনিাদননর 

সিনত্র ৭ 

কা মধদবস 
খ) সড়ক 

পররবহণ ও 

মহাসড়ক 

রবভাগ তদুধ ট 

এর 

অনুনিাদননর 

সিনত্র ১৫ 

কা মধদবস 

সমা: আশরাফুল আলম 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ 

প্ররকউরদমন্ট সাদকটল  

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৩  

ইনিইল: sepc@rhd.gov.bd 

mailto:sepmc@rhd.gov.bd
mailto:nfmjmz@yahoo.com
mailto:nfmjmz@yahoo.com
mailto:sepmc@rhd.gov.bd
http://www.rthd.gov.bd/docs/Public%20Procurement%20Rules%202008%20%5bSRO%20No%2020%20(2008)%5d.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/fund_release_procedure.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/fund_release_procedure.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/fund_release_procedure.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/Delegation%20of%20Financial%20Powers_%20Non-Dev%20&%20Dev1.10.15.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/Delegation%20of%20Financial%20Powers_%20Non-Dev%20&%20Dev1.10.15.pdf
mailto:sepc@rhd.gov.bd


ক্র. 

নাং 

 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেরব, স ান নম্বর ও  

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

গ) অনুধলধপর িাধ্যনি সংধিষ্ট সজান/প্রকল্প 

অর সদক অবধহি করা; 

১৩ সড়ক ও জনপর্ অরধেিদরর আওিািীন 

ববনদধশক সাহায্যপুষ্ট ও শিিাগ 

সরকাধর অথ মায়নন (ধজওধব) গৃহীি 

প্রক্প সমূনহর পরািশ মক ধননয়াগ ও 

প্রধিস্থাপন অনুনিাদন। 

ক) অধিদপ্তর/কর্তমপি/সংস্থা’র ক্রয় প্রস্তানবর 

সপ্রধিনি ধপধপএ-২০০৬, ধপধপআর-২০০৮ ও 

অন্যান্য প্রচধলি আধথ মক ধবধিধবিান 

অনুসরণপূব মক ধনষ্পধি করা; 

ক) ৭ সকাটি র্াকা পর্ টন্ত অরধেির কর্তটক 

অনুদমােন করা; 

খ) ৭ সকাটি টাকা ও তদুদ্ধট প মন্ত ক্রয় প্রস্তাব 

অনুদমাদসনর জন্য সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক 

রবভাদগ সপ্ররণ; 

গ) পনত্রর িাধ্যনি সাংরিষ্ট সজান/প্রকল্প অর সসক 

অবধহি করা;  

 

ক) অনুনিাধদি 

ধর্ধপধপ/আরধর্ধপধপ; 

খ) সটন্ডার র্কুনিন্ট 

(PEC/অ:প্র:প্র: (দজান)/প্রকল্প 

পররচালক/HOPE এর 

সুপাধরশ); 

গ) ক্রয় সংক্রান্ত 

প্রিযয়নপত্র; 

 

রবনমুূ্দল্য ক) অরধেির 

কর্তটক 

অনুনিাদননর 

সিনত্র ৭ 

কা মধদবস 

খ) সড়ক 

পররবহন ও 

মহাসড়ক 

রবভাদগর তদুধ ট 

এর অনুনিাদননর 

সিনত্র ১৫ 

কা মধদবস 

সমা: আশরাফুল আলম 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ 

প্ররকউরদমন্ট সাদকটল  

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৩  

ইনিইল: sepc@rhd.gov.bd 

১৪ সাহায্যপুষ্ট ও শিিাগ সরকাধর অথ মায়নন 

(ধজওধব) গৃহীি প্রক্প সমূনহর বরানদ্দর 

ধবিাজন ও ছাড়করণ। 

ক) সজান/প্রকল্প অর দসর প্রস্তানবর সপ্রধিনি 

উন্নয়ন প্রক্প সমূনহর অথ ম অবমুধি ও ব্যবহার 

ধননদ মধশকা-২০১২ অনুসরণপূবক ধনষ্পধির জন্য 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগ সপ্ররণ; 
খ) সরকাধর আনদশ (ধজও) জারীর িাধ্যনি 

িঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হসল সজান/প্রকল্প অর সদক 

অবধহি করা; 

ক) এধর্ধপ/আরএধর্ধপ 

বরাদ্দ; 

খ) প্রন াজযনিনত্র 

পধরক্প না কধিশননর 

বরাদ্দপত্র; 

গ) বরাদ্দ ধবিাজন ও অথ ম 

ধবিানগর ধননদ মধশকার 

সংলগ্নী ৪ ও ৫; 

ঘ) প্রক্প  পধরচালনকর ব্যয় 

সংক্রান্ত ও অঙ্গধিধিক 

ব্যনয়র প্রিযয়নপত্র; 

 
রবনামুদল্য 

 

৫ কা মধদবস 

সসয়ে শরহদুন্নবী 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ 

পররকল্পণা ও কার্ টক্রম সাদকটল  

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৬  

ইনিইল: sepmc@rhd.gov.bd 

১৫ এ ধবিানগর আওিািীন ববনদধশক 

সাহায্যপুষ্ট ও শিিাগ সরকাধর অথ মায়নন 

(ধজওধব) গৃহীি প্রক্প সমূনহর পে 

সংরিণ ও আয়ন-ব্যয়ন কি মকিমা 

ধননয়াগ প্রস্তাব অনুনিাদন। 

ক) প্রকল্প অর দসর প্রস্তানবর সপ্রধিনি এ সংক্রান্ত 

ধবধিধবিান অনু ায়ী ধনষ্পধির জন্য সড়ক 

পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগ সপ্ররণ; 

গ) পনত্রর িাধ্যনি সংধিষ্টনদর অবধহি করা; 

ক) অনুনিাধদি ধর্ধপধপ 

অনু ায়ী, পদধিধিক 

সংখ্যা, পনদর নাি 

এিদসংক্রান্ত ধববরণী; 

রবনামূদল্য ৩ কা মধদবস রনব টাহী প্রদদকৌশলী, ইন রদমশন 

সারভ টদসস রবভাগ ও ষ্টা  অর সার, 

প্রধান প্রদকৌশলীর েির, 

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৭  
১৬ এ ধবিানগর আওিািীন ববনদধশক 

সাহায্যপুষ্ট ও শিিাগ সরকাধর অথ মায়নন 

ক)  াধন্ত্রক সজাননর প্রস্তানবর সপ্রধিনি আধথ মক 

িিিা অপ মণ (উন্নয়ণ) ২০১৫ সিািানবক 

ক) অথ ম ধবিানগর ছক 

অনু ায়ী িথ্যাবলী ও 

রবনামূদল্য ৩ কা মধদবস সিাঃ সিাফাজ্জল হক 

অধিধরি প্রিান প্রনকৌশলী, 

http://www.rthd.gov.bd/docs/Public-Procurement-Act-2006-Bangla.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/Public%20Procurement%20Rules%202008%20%5bSRO%20No%2020%20(2008)%5d.pdf
mailto:sepc@rhd.gov.bd
http://www.rthd.gov.bd/docs/fund_release_procedure.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/fund_release_procedure.pdf
mailto:sepmc@rhd.gov.bd
http://www.rthd.gov.bd/docs/Delegation%20of%20Financial%20Powers_%20Non-Dev%20&%20Dev1.10.15.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/Delegation%20of%20Financial%20Powers_%20Non-Dev%20&%20Dev1.10.15.pdf


ক্র. 

নাং 

 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেরব, স ান নম্বর ও  

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ধজওধব) গৃহীি প্রক্প সমূনহর  ানবাহন, 

 ন্ত্রপাধি, সরঞ্জাি ইিযাধদ ক্রনয়র 

প্রশাসধনক অনুনিাদন। 

ধনষ্পধির জন্য চ 

খ) পনত্রর িাধ্যনি  াধন্ত্রক সজান অধফসনক 

অবধহি করা; 

ধববরণী; 

খ)ধর্ধপধপ/আরধর্ধপধপ 

অনু ায়ী বরাদ্দ; 

 াধন্ত্রক উইাং, সড়ক িবন, সিজগাঁও, ঢাকা। 

ইদমইলোঃ acemech@rhd.gov.bd 

১৭ এ ধবিানগর আওিািীন ববনদধশক 

সাহায্যপুষ্ট ও শিিাগ সরকাধর অথ মায়নন 

(ধজওধব) গৃহীি প্রক্প সমূনহর ভূধি 

অধিগ্রহনণর প্রশাসধনক ও প্রাক্কলন 

অনুনিাদন। 

ক) সজান/প্রক্প  অধফনসর প্রস্তানবর সপ্রধিনি ভূধি 

অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল-১৯৯৭ অনুসরণপূবক 

ধনষ্পধির জন্য সড়ক পধরবহন ও িহাসড়ক 

ধবিানগ সপ্ররণ; 

খ)পনত্রর িাধ্যনি সজান/প্রক্প  অধফসনক অবধহি 

করা; 

 

ক) অনুনিাধদি 

ধর্ধপধপ/আরধর্ধপধপ; 

খ)প্রস্তানবর সানথ ভূধির 

িফশীল. ম্যাপ ও নক্মা; 

গ) ভূধি অধিগ্রহণ 

ম্যানুয়াল-১৯৯৭ অনু ায়ী 

প্রিযয়নপত্র; 

রবনামূদল্য ৭ কা মধদবস সমাোঃ মরজবর রহমান সমাল্লা 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

এমআইএস এন্ড এদষ্টর্স সাদকটল 

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-  

ইনিইল: semis@rhd.gov.bd 

১৮ সওজ অধিদপ্তনরর অনুন্নয়ন রাজস্ব 

বানজনটর আওিায় সমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষণ খাদত বরাদ্দকৃত অদর্ টর 

রবভাজন ও অর্ ট ছাড় প্রস্তাব অনুদমােন। 

ক) ধবধিধবিান অনুসরণপূবক অনুনিাদননর জন্য  

সড়ক পধরবহন ও িহাসড়ক ধবিানগ সপ্ররণ; 

ক) অদর্ টর রবভাজন/অর্ ট 

ছাদড়র প্রস্তাব; 
 

রবনামুদল্য ৩ কা মধদবস কাজী শাহররয়ার সহাদসন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ 

রক্ষণাদবক্ষণ সাদকটল  

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৪৫  

ইনিইল: semc@rhd.gov.bd 
১৯ সওজ অধিদপ্তনরর অনুন্নয়ন রাজস্ব 

বানজনটর আওিায় রপএমরপ (সড়ক) ও 

রপএমরপ (ব্রীজ/কালভার্ ট) এর কম টসূচী 

অনুদমােন। 

ক) সজান অধফনসর প্রস্তানবর সপ্ররক্ষদত;  
খ) অনুদমােদনর জন্য সড়ক পধরবহন ও 

িহাসড়ক ধবিানগ সপ্ররণ; 
গ) পদত্রর িাধ্যনি সাংরিষ্ট সজানদক অবধহি 

করা; 

ক) রবগত ৫ বছদর উন্নয়ন ও 

অনুন্নয়ন খাদতর আওতায় 

সম্পারেত কাদজর রববরন; 
খ) সড়দকর রবষদয় HDM এর 

সুপাররশ; 
গ) চলমান সকান প্রকদল্প 

প্রস্তারবত সড়ক অন্তভূ টক্ত আদছ 

রকনা সস সাংক্রান্ত তথ্যারে; 
ঘ) ব্রীজ/কালভার্ ট এর সক্ষদত্র 

বতটমান অবস্থা সাংক্রান্ত তথ্যাবলী; 

রবনামুদল্য ১০ কা মধদবস কাজী শাহররয়ার সহাদসন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ 

রক্ষণাদবক্ষণ সাদকটল  

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৪৫  

ইনিইল: semc@rhd.gov.bd 

২০ সড়ক ও জনপর্ অরধেিদরর অনুন্নয়ন 

রাজস্ব বানজনটর আওিায় অনুদমারেত 

রপএমরপ-সড়ক ও রপএমরপ-ব্রীজ/ 

কালভার্ ট কম টসূচীর ক্রয় প্রস্তাব 

অনুদমােন। 

ক) সজান অধফনসর প্রস্তানবর সপ্ররক্ষদত; 
খ) আরর্ টক ক্ষমতা অপ টণ (অনুন্নয়ন) ২০১৫ 

সমাতাদবক অনুদমােন ও তদুধ ট প্রস্তাব রনষ্পরির 

জন্য সড়ক পধরবহন ও িহাসড়ক ধবিানগ সপ্ররণ; 

গ) পদত্রর মাধ্যদম সাংরিষ্ট সজানদক অবরহত করা; 

ক) অনুদমারেত েরপত্র 

মূল্যায়ণ করমটির সুপাররশকৃত 

ক্রয় প্রস্তাব; 
খ) সজান অধফনসর এর 

সুপাররশ; 
 

রবনামূদল্য ৭ কা মধদবস 

মন্ত্রণালদয় 

অনুদমােদনর 

সক্ষদত্র ১৫ 

কার্ টরেবস 

সমা: আশরাফুল আলম 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ 

প্ররকউরদমন্ট সাদকটল  

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৩  

ইনিইল: sepc@rhd.gov.bd 

২১ সড়ক ও জনপর্ অরধেিদরর রবরভন্ন 

নতুন মহাসড়ক/সসতুর সর্াল রনধ টারদণর 

প্রস্তাব অনুদমােন। 

ক) সজান অধফস হনি প্রাপ্ত প্রস্তানবর সপ্রধিনি; 

খ) সটাল নীধিিালা ২০১৪ এবং এ সংক্রান্ত 

কধিটির সিার সুপাধরশ সানপনি অনুদমারেত ও 

ক) সড়ক ও সসতুর সটাল 

ধনি মারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব; 

খ) র্ানবাহন জররপ প্ররতদবেন; 

রবনামুদল্য ১০ কা মধদবস কাজী শাহররয়ার সহাদসন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ 

রক্ষণাদবক্ষণ সাদকটল  

mailto:nfmjmz@yahoo.com
mailto:semis@rhd.gov.bd
http://www.rthd.gov.bd/docs/Delegation%20of%20Financial%20Powers_%20Non-Dev%20&%20Dev1.10.15.pdf
mailto:sepc@rhd.gov.bd
http://www.rthd.gov.bd/admin/docs/press_release/moc_45f22594dcb0f36915c99130d9328153.pdf


ক্র. 

নাং 

 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেরব, স ান নম্বর ও  

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

আরর্ টক ক্ষমতা বরহ টভুত প্রস্তাব ধনষ্পধির জন্য 

সড়ক পধরবহন ও িহাসড়ক ধবিানগ সপ্ররণ; 

খ) পনত্রর িাধ্যনি সংধিষ্ট সজাননক অবধহি করা; 

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৪৫  

ইনিইল: semc@rhd.gov.bd 

২২ সেদশর অভেন্তদর এবাং রবদেদশ স্বল্প 

সময়ােী প্ররশক্ষণ, সভা ওয়াকটশপ, 

সসরমনার ও রসদম্পারজয়াম ইতোরেদত 

প্রার্ী মদনানয়ন। 

ক) অধিদপ্তনরর ধনয়ন্ত্রণািীন িননানয়ন প্রদান; 

খ) সড়ক ও িহাসড়ক ধবিানগর ধনয়ন্ত্রনািীন এর 

সিনত্র মদনানয়দনর প্রস্তাব সপ্ররণ; 
খ) অধিদপ্তনরর/সরকারর আদেদশর (রজও) 

মাধ্যদম সাংরিষ্টদের অবরহত করা; 

ক) সওজ প্ররশক্ষণ সকন্দ্র। রবনামুদল্য ৫ কা মধদবস সমাোঃ আবুল কাদসম ভূঞাঁ 

অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ, 

ম্যাদনজদমন্ট সারভ টদসস উইাং  

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৫  

ইনিইল: acemsw@rhd.gov.bd 

২৩ অরধেিদরর আওিািীন রাজস্ব বানজনট 

বরাদ্দকৃি অর্ ট উপদর্াজন ও 

পুনোঃউপদর্াজন। 

ক) সাংরিষ্ট সজান অর দসর প্রস্তাদবর সপ্ররক্ষদত 

রনষ্পরির জন্য সড়ক পধরবহন ও িহাসড়ক 

ধবিানগ সপ্ররণ; 
খ) পদত্রর মাধ্যদম সংধিষ্টনদর অবধহি করা; 

ক) অর্ ট রবভাদগর রনধ টাররত 

ছক; 

রবনামুদল্য ৫ কা মধদবস কাজী শাহররয়ার সহাদসন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ 

রক্ষণাদবক্ষণ সাদকটল  

সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৪৫  

ইনিইল: semc@rhd.gov.bd 

২৪ অরধেিদরর আওিািীন সিয়াদ উিীণ ম 

সচনকর সিয়াদ বৃধি। 

ক) সাংরিষ্ট সজান/প্রকল্প অর দসর সুপাররদশর 

সপ্ররক্ষদত;  
খ) অর্ ট রবভাদগর অনুদমােন সাদপদক্ষ রনষ্পরির 

জন্য সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগ সপ্ররণ; 

গ) আধথ মক িিিা অনুসানর অধিদপ্তর/সড়ক 

পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগ অনুদমােন; 
গ) পদত্রর মাধ্যদম অবরহত করা; 

ক) সাংরিষ্ট সময়াে উিীণ ট 

মূল সচক; 
খ) সাংরিষ্ট ব্যাাংক 

ম্যাদনজার ও রহসাব রক্ষণ 

কম টকতটার নন-ড্ররয়াং 

সাটি টর দকর্, সচক নগোয়ন 

না করার কারন; 
গ) সাংরিষ্ট অর দসর কাজ 

সমারির প্রতেয়নপত্র। 

রবনামুদল্য ৭ কা মধদবস ডঃ এ, কে, এম, মুনিরুল 
হে  

(উপ-সনিব) 
পনিিালে, নিিীক্ষা ও 

নহসাব  
সড়ে ভবি, কেজগাাঁও, 

ঢাো।  

২৫ অরধেিদরর আওিািীন ধনম্নবধণ মি 

অধর্ট সংক্রান্ত ধবষয় প্রধক্রয়াকরণ;  
ক) অধগ্রি অধর্ট আপধির ব্রর্শীট 

জবাব খ) ধত্র-পিীয় অধর্ট কধিটির 

সুপাধরশ গ) ধপএ কধিটির জন্য খসড়া 

জবাব 

সংধিষ্ট সজাদনর আওতাধীন অর সসমূদহর/ 

প্রকল্প অর দসর প্রাি আপরির জবাব 

র্াচাইবাছাইপূব মক  
ক) ব্রর্শীট জবাব সুপাররশসহ পূিমঅধর্ট 

অধিদপ্তর/ফাপার্ এ সপ্ররণ; 
খ) ধত্র-পিীয় অধর্ট সভার কার্ টপত্র সুপাররশসহ 

সড়ক পধরবহন ও িহাসড়ক ধবিানগ সপ্ররণ;  
গ) ধপএ কধিটির চাধহদার সপ্রধিনি সংধিষ্ট 

অধফনসর আপরির জবাব সংগ্রহপূব মক 

সুপাররশসহ সড়ক পধরবহন ও িহাসড়ক ধবিাসগ 

সপ্ররণ; 

ক) অগ্রীম ও খসড়া অরির্ 

আপরিসমূদহর ব্রিশীর্ 

জবাব রত্র-পক্ষীয় অরির্ 

সভার কার্ টপত্র সুপাররশসহ 

সড়ক পররবহন ও 

মহাসড়ক রবভাদগ সপ্ররণ; 
খ) চাধহদা সিািানবক 

অন্যান্য কাগজপত্র; 

রবনামুদল্য ক) ব্রিশীর্ 

জবাদবর 

সক্ষদত্র  

৭ কা মধদবস 
খ) ধত্র-পিীয় 

অধর্ট 

কধিটির 

কা মধববরণীর 

সিনত্র 

 ৭ কা মধদবস 
গ) ধপএ 

কধিটিনি 

ডঃ এ, কে, এম, মুনিরুল 
হে  

(উপ-সনিব) 
পনিিালে, নিিীক্ষা ও 

নহসাব  
সড়ে ভবি, কেজগাাঁও, 

ঢাো।  

mailto:nfmjmz@yahoo.com


ক্র. 

নাং 

 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেরব, স ান নম্বর ও  

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জবাব সপ্ররনণর 

সিনত্র  

১০ কা মধদবস 

২.৩ অিযন্তরীণ সসবা 

 

ক্র. 

নাং 

 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেরব, স ান নম্বর ও  

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ রপআরএল/লাম্পগ্রান্ট অনুদমােদনর জন্য 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগ 

সপ্ররণ (১ম সেণীর কম টকতটা)। 

ক) সাংরিষ্ট কম টকতটা/কম টচারীর আদবেদনর 

সপ্ররক্ষদত মন্ত্রণাদলয় সপ্ররণ;  

খ) পদত্রর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবরহত 

করা; 

ক) সাংরিষ্ট কম টকতটার 

আদবেন; 

খ) রহসাব রক্ষণ অর স 

হদত প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রতেয়ন; 

 

রবনামূদল্য ১০ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 

২ ২য় সেণী ও তেরনম্ন কম টকতটা ও 

কম টচারীদের রপআরএল/লাম্পগ্রান্ট 

অনুদমােন। 

ক) সাংরিষ্ট কম টকতটা/কম টচারীর আদবেদনর 

সপ্ররক্ষদত অনুদমােন;  

ক) সাংরিষ্ট কম টকতটার 

আদবেন; 

খ) রহসাবরক্ষণ অর স হদত 

প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রতেয়ন; 

 

রবনামূদল্য ১০ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ  

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 

৩ সপনশন/পাররবাররক সপনশন ও 

আনুদতারষক মঞ্জুদরর জন্য সুপাররশ 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগ 

সপ্ররণ (সওজ এ কম টরত ১ি সেধণর 

কম টকতটা)। 

 

ক) সরাসরর আদবেদনর সপ্ররক্ষদত;  

খ) সপনশন রবরধমালা ও সপনশন সহজীকরণ 

নীরতমালা ২০০৯ অনুসরদণ; 

গ) শৃঙ্খলা ও অরির্ রনষ্পরি সাংক্রান্ত প্ররতদবেন 

র্াচাই করত: মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ;  

ঘ) পদত্রর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবরহত 

করা; 

ক) সাংরিষ্ট কম টকতটার 

আদবেন (সপনশন  রম, 

নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ 

আঙ্গুদলর ছাপ সাংযূ্রক্তসহ); 

খ) প্রতোরশত সশষ সবতন 

সনে, চাকরর রববরণী,  না-

োবী প্রতেয়নপত্র এবাং 

রবরভন্ন কম টস্থল হদত প্রাি 

অরির্ অনাপরি ও না-োবী 

রবনামূদল্য ২০ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 

mailto:nfmjmz@yahoo.com
mailto:nfmjmz@yahoo.com
http://www.rthd.gov.bd/docs/pension.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/pension.pdf
mailto:nfmjmz@yahoo.com


ক্র. 

নাং 

 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেরব, স ান নম্বর ও  

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সনে পত্র; 

গ) প্রািব্য সপনশদনর সবধ 

উিরারধকার সঘাষণাপত্র; 

ঘ) অরধকন্তু, সপনশন 

সহজীকরণ নীরতমালা 

২০০৯ সমাতাদবক অন্যান্য 

কাগজপত্র; 

৪ সপনশন ও আনুদতারষক মঞ্জুর (২য় সেণী 

ও তেরনম্ন কম টকতটা/কম টচারী) 

ক) সরাসরর আদবেদনর সপ্ররক্ষদত;  

খ) সপনশন রবরধমালা ও সপনশন সহজীকরণ 

নীরতমালা ২০০৯ অনুসরদণ; 

গ) শৃঙ্খলা ও অরির্ রনষ্পরি সাংক্রান্ত প্ররতদবেন 

র্াচাই সাদপদক্ষ রনষ্পরি করা;  

ঘ) পদত্রর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবরহত 

করা; 

ক) সাংরিষ্ট কম টকতটার 

আদবেন (সপনশন  রম, 

নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ 

আঙ্গুদলর ছাপ 

সাংযূ্রক্তসহ); 
খ) প্রতোরশত সশষ সবতন 

সনে, চাকরর রববরণী,  না-

োবী প্রতেয়নপত্র এবাং 

রবরভন্ন কম টস্থল হদত প্রাি 

অরির্ অনাপরি ও না-োবী 

সনে পত্র; 
গ) প্রািব্য সপনশদনর সবধ 

উিরারধকার সঘাষণাপত্র; 
ঘ) অরধকন্তু, সপনশন 

সহজীকরণ নীরতমালা 

২০০৯ সমাতাদবক অন্যান্য 

কাগজপত্র; 

রবনামূদল্য ২০ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 

৫ ভরবষ্য তহরবল হদত চূড়ান্ত উদিালন 

(সওজ এ কম টরত কম টকতটা/কম টচারী)। 

ক) সরাসরর আদবেন/সওজ অরধেিদরর মাধ্যদম 

আদবেদনর সপ্ররক্ষদত; 

খ) সাধারণ ভরবষ্য তহরবল রবরধমালা ১৯৭৯ 

অনুসরণপূব টক রনষ্পরি করা; 

গ) পদের সেণী অনুসাদর রনস্পন্ন/মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ; 

ঘ) পদত্রর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবরহত করা; 

ক) আদবেনপত্র; 
খ) চূড়ান্ত পাওনা 

পররদশাদধর অর্ররটিপত্র; 
গ) রজরপএ  রিপ; 

রবনামূদল্য ৫ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 

৬ অরধেিদর কম টরত কম টকতটা/ 

কম টচারীদের ভরবষ্য তহরবল হদত অরগ্রম 

মঞ্জুরী প্রোন। 

ক) সাংরিষ্ট কম টকতটা/কম টচারীর আদবেদনর 

সপ্ররক্ষদত; 

খ) সাধারণ ভরবষ্য তহরবল রবরধমালা ১৯৭৯ 

ক) রনধ টাররত আদবেন 

 রদম আদবেনপত্র; 
খ) রহসাবরক্ষণ অর স 

রবনামূদল্য ৫ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

http://www.rthd.gov.bd/docs/pension.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/pension.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/pension.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/pension.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/pension.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/pension.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/pension.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/pension.pdf
mailto:nfmjmz@yahoo.com
http://www.rthd.gov.bd/docs/gpf.pdf
mailto:nfmjmz@yahoo.com
http://www.rthd.gov.bd/docs/gpf.pdf


ক্র. 

নাং 

 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেরব, স ান নম্বর ও  

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

অনুসরণপূব টক রনষ্পরি করা; 

গ) পদত্রর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবরহত করা; 

কর্তটক প্রেি ভরবষ্য তহরবদল 

জমাকৃত অদর্ টর রিপ; 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 

৭ সওজ প্রধান কার্ টালদয় কম টরত কম টকতটা 

/কম টচারীদের োরন্ত রবদনােন ছুটি ও 

অন্যান্য অরজটত ছুটি মঞ্জুর। 

ক) সাংরিষ্ট কম টচারীর আদবেদনর সপ্ররক্ষদত; 
খ) রনধ টাররত ছুটি রবরধমালা-১৯৫৯ ও বাাংলাদেশ 

চাকুরী (রবদনােন ভাতা) রবরধমালা-১৯৭৯ 

অনুসরণপূব টক রনষ্পরি করা; 

গ) পদত্রর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবরহত 

করা; 

ক) রনধ টাররত  রদম 

আদবেন পত্র; 
খ) রহসাবরক্ষণ অর স হদত 

প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রতেয়ন; 
গ) োরন্ত রবদনােন ছুটির 

সক্ষদত্র ইরতপূদব টর মঞ্জুরী 

আদেদশর করপ; 

রবনামূদল্য ৫ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 

৮ অরধেিদর কম টরত কম টকতটাগদণর 

(কোিার) বরহোঃবাাংলাদেশ ছুটি, রশক্ষা 

ছুটি ও অন্যান্য অরজটত ছুটি মঞ্জুর। 

ক) আদবেদনর সপ্ররক্ষদত 

খ) রনধ টাররত ছুটি রবরধমালা-১৯৫৯ অনুসরদণ; 

গ)  মন্ত্রণালদয় রনষ্পরির জন্য সপ্ররণ; 

ঘ) অনুরলরপর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবরহত 

করা; 

ক) সাংরিষ্ট কম টকতটার 

রনধ টাররত  রদম 

আদবেনপত্র; 

খ) রহসাবরক্ষণ অর স হদত 

প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রতেয়ন; 

গ) রশক্ষা ছুটির সক্ষদত্র ভরতট 

সাংক্রান্ত তথ্যাবলী; 

রবনামূদল্য ৫ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 

৯ সওজ অরধেিদরর মুরক্তদর্াদ্ধা 

গণকম টচারী রহদসদব চাকররর বয়স বৃরদ্ধ 

সাংক্রান্ত প্রস্তাব। 

ক) আদবেনকারীর আদবেদনর সপ্ররক্ষদত; 

খ) আদবেন মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ; 

গ) অনুরলরপর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবরহত 

করা; 

ক) সাংরিষ্ট কম টকতটার 

আদবেনপত্র; 

খ) মুরক্তদর্াদ্ধা সনেপত্র ও 

প্রাসরিক কাগজপত্রারে; 

 

রবনামূদল্য ৭ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 

১০ সওজ অরধেিদরর সকল কম টকতটা/ 

কম টচারীদের চাকুরীরত অবস্থায় 

মৃতুেবরণ করদল আরর্ টক অনুোদনর 

প্রস্তাব। 

ক) আদবেদনর সপ্ররক্ষদত র্াচাই-বাছাইপূব টক 

মন্ত্রনালদয় সপ্ররণ; 

খ) অনুরলরপর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবরহত 

করা; 

ক) রনধ টাররত  রদম 

আদবেন; 

খ) মৃতুে সনেপত্র; 

রবনামূদল্য ৫ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 
১১ অরধেিদরর কম টকতটা/কম টচারীদের 

(অরধনস্থ েিদরর নন-সগদজদর্ি 

ক) সরাসরর আদবেদনর সপ্ররক্ষদত এ সাংক্রান্ত 

নীরতমালা অনুর্ায়ী রনষ্পরির জন্য মন্ত্রণালদয় 

ক) রনধ টাররত আদবেন 

 রদম আদবেনপত্র; 

রবনামূদল্য ৫ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

mailto:nfmjmz@yahoo.com
http://www.rthd.gov.bd/docs/leave_rules.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/recreation_rules.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/recreation_rules.pdf
mailto:nfmjmz@yahoo.com
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ক্র. 

নাং 

 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেরব, স ান নম্বর ও  

ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

কম টচারীসহ) গৃহ রনম টাণ/গৃহ সমরামত 

অরগ্রম ঋণ মঞ্জুরী প্রোন। 

সপ্ররণ। 

খ) পদত্রর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবরহত 

করা; 

খ) সরকার কর্তটক রনধ টাররত 

মূদল্যর নন-জুরিরশয়াল 

স্ট্োদম্প অিীকারনামা; 

গ) সঘাষণাপত্র, কর্তটপদক্ষর 

প্রতেয়ন পত্র, আইনজীবী 

কর্তটক প্রতেয়ন, োয়মুক্ত 

সনেপত্র এবাং সম্পরির 

ত রশল পররচয়; 

প্রারি স্থান: প্রশাসন শাখা 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 

১২ অরধেিদরর কম টকতটা/কম টচারীদের 

(অরধনস্থ েিদরর নন-সগদজদর্ি 

কম টচারীসহ), সমার্র সাইদকল ও 

বাইসাইদকল ক্রয় ইতোরে অরগ্রম মঞ্জুরী 

প্রোন। 

ক) আদবেদনর সপ্ররক্ষদত প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ 

প্রস্তাব মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ; 

খ) পদত্রর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবরহত 

করা; 

ক) রনধ টাররত  রদম 

আদবেনপত্র; 

খ) রনধ টাররত মূদল্যর নন-

জুরিরশয়াল স্ট্োদম্প 

অিীকারনামা; 

গ) ক্রদয়র বায়নাপত্র, 

সঘাষণাপত্র ও প্রতেয়ন পত্র; 

রবনামূদল্য ৫ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 

১৩ অরধেিদরর ২য় সেণীর কম টকতটাদের 

পদোন্নরত, র্াইমদস্কল, রসদলকশন সগ্রি 

প্রোন। 

ক)  প্রস্তাব র্াচাই-বাচাইপূব টক মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ; 

খ) পদত্রর মাধ্যদম সাংরিষ্টদের অবরহত করা; 

ক) শৃঙ্খলাজরনত প্ররতদবেন; 

খ) এরসআর; 

ঘ) আোলদতর/রীর্ 

মামলার তথ্য; 

রবনামূদল্য ১০ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 

১৪ অরধেিদরর ৩য় ও ৪র্ ট সেণীর 

কম টচারীদের র্াইমদস্কল, রসদলকশন 

সগ্রি, পদোন্নরত, সপনশন মঞ্জুরী। 

ক) শৃাংখলা ও  প্রাি তথ্যারে র্াচাই করত; 

অনুদমােন করা; 

খ) পদত্রর মাধ্যদম অবরহত করা; 

ক) শৃঙ্খলাজরনত প্ররতদবেন; 

খ) এরসআর; 

ঘ) আোলদতর/রীর্ 

মামলার তথ্য; 

রবনামূদল্য ২০ কার্ টরেবস সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 
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৩) আপনার কাদছ আমাদের প্রতোশা 

 
ক্ররমক প্ররতশ্রুত/কারিত সসবা প্রারির লদক্ষে করণীয় 

১ র্র্ার্র্ প্ররক্রয়ায় স্বয়াংসম্পূণ ট আদবেন জমা প্রোন; 

২ র্র্ার্র্ প্ররক্রয়ায় স্বয়াংসম্পূণ ট প্রস্তাব োরখল; 

৩ সভায় রনধ টাররত সমদয়র পূদব টই উপরস্থত র্াকা; 

৪ সবনারম বা রভরিহীন অরভদর্াগ োরখল কদর হয়রারন না করা;  

 
৪) অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

 
সসবা প্রারিদত অসন্তুষ্ট হদল োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সদি সর্াগাদর্াগ করুন। তার কাছ সর্দক সমাধান পাওয়া না সগদল রনদম্নাক্ত পদ্ধরতদত সর্াগাদর্াগ কদর আপনার সমস্যা অবরহত করুন। 

ক্ররমক কখন সর্াগাদর্াগ করদবন 
কার সদি সর্াগাদর্াগ 

করদবন 
সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা 

রনষ্পরির 

সময়সীমা 

১ োরয়ত্বপ্রাি কম টকতটা সমাধান 

রেদত না পারদল 

অরভদর্াগ রনষ্পরি কম টকতটা 

(অরনক) 

আবু এহদতশাম রাদশে 
নিববাহী প্রকেৌশলী,  
েদন্ত নবভাগ, 
সফানঃ +৮৮-০২-৮৮৭৯৩২৪  
 

ইদমইল: eeed@rhd.gov.bd 

রতন মাস 

২ অরভদর্াগ রনষ্পরি কম টকতটা 

রনরে টষ্ট সমদয় সমাধান রেদত না 

পারদল 

আরপল কম টকতটা সমাোঃ রুহুল আমীন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও 

সাংস্থাপন, সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩১৫  

ইনিইল: seae@rhd.gov.bd 

এক মাস 

৩ আরপল কম টকতটা রনরে টষ্ট সমদয় 

সমাধান রেদত না পারদল 

অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ,  ম্যাদনজদমন্ট 

সারভ টদসস উইাং, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা। 

সমাোঃ আবুল কাদসম ভূঞাঁ 

অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ, 

ম্যাদনজদমন্ট সারভ টদসস উইাং, সড়ক ভবন, 

সতজগাঁও, ঢাকা।  

সফান:+৮৮-০২-৮৮৭৯৩৫৫  

ইনিইল: acemsw@rhd.gov.bd 

এক মাস 
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সব মনশষ, সড়ক পধরবহন ও িহাসড়ক ধবিাগ ধনম্নবধণ মি িহাত্মা গান্ধী প্রণীি ধসটিনজন চাট মার অনুসরনন ধবশ্বাসী 

 

            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 


