
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
সড়ক পিরবহন ও �সত�  ম�ণালয় 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 
সড়ক ও জনপথ অিধদ�র, ঢাকা 

www.rhd.gov.bd  

�সবা �দান �িত�ুিত (Citizen's Charter)

১. িভশন ও িমশন
িভশন: এক�ট দ� মহাসড়ক �নটওয়াক� গেড় �তালা। 
িমশন: মহাসড়ক �মরামত, সং�ার ও র�ণােব�ণ এবং উ�য়ন ও স�সারেনর মাধ�েম জনগেনর আথ �-সামা�জক উ�য়েনর লে�� �টকসই, িনরাপদ ও মানস�ত সড়ক অবকাঠােমা গেড় �তালা।

২. �িত�ুত �সবাসমূহ

২.১) নাগিরক �সবা
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�সবার নাম �সবা �দান প�িত
�েয়াজনীয়

কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবার মূল�
এবং

পিরেশাধ
প�িত

�সবা
�দােনর
সময়সীমা

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১ মহাসড়ক উ�য়ন ও স�সারণ
এবং �সত�  িনম �াণ ও উ�য়েনর
জন� মাননীয় ম�ী/�িতম�ী/
জাতীয় সংসদ সদস�, সরকারী
কম �কত�া, িবিশ� নাগিরকগণ
কতৃ�ক অনুেরাধ/আেবদেনর
উপর ব�ব�া �হণ।

ক) সংি�� �জােনর অিতির� �ধান �েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ
অিধদ�র বরাবর আেবদন/ অনুেরাধপ� ��রণ; 
খ) �জান হেত �া� ��াব �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন� সড়ক
ও মহাসড়ক িবভােগ ��রণ; 
গ) আেবদনকারী/অনুেরাধকারীেক প� মারফত অবিহত করা;

ক) সংি�� মহাসড়ক/
�সত� র অব�ানগত
তথ�ািদ স�িলত
অনুেরাধপ�;

িবনামূেল� ১৫
কায �িদবস

�মাহা�দ রিবউল আলম 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী,

পিরক�ণা ও কায ��ম সােক�ল, 
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫২৫
ইেমইল: seppc@rhd.gov.bd

২ সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর
আওতাধীন িবিভ� মহাসড়ক,
�সত�  ও কালভাট�, �মরামত,
সং�ার ও র�ণােব�েণর জন�
িবিশ� নাগিরকগণ কতৃ�ক
অনুেরাধ/আেবদেনর উপর
ব�ব�া �হণ।

ক) সংি�� �জােনর অিতির� �ধান �েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ
অিধদ�র বরাবর আেবদন/ অনুেরাধপ� ��রণ; 
খ) �জান হেত �া� ��াব অনুেমাদেনর জন� ম�ণালেয় ��রণ।
িপএমিপ (মাইনর) এর আওতায় কােজর জন� সংি�� �জান ব�ব�া
�হণ করেব। 
গ) সংি�� আেবদন/ অনুেরাধকারীেক প� মারফত অবিহত করা;

ক) সংি�� মহাসড়ক,
�সত�  ও কালভাট� এর
অব�ান ও অন�ান�
�েযাজনীয় তথ�ািদ
স�িলত অনুেরাধপ�;

িবনামূেল� ১০
কায �িদবস

�মাহা�দ আবুল কালাম
আজাদ 

ত�াবধায়ক �েকৗশলী, সওজ,
র�ণােব�ণ সােক�ল, 

সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫৩২
ইেমইল: semc@rhd.gov.bd

http://www.rhd.gov.bd/
mailto:seppc@rhd.gov.bd
mailto:semc@rhd.gov.bd
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৩ �ফরী �াপেনর জন� মাননীয়
ম�ী/ �িতম�ী/জাতীয় সংসদ
সদস�, সরকারী কম �কত�া, িবিশ�
নাগিরকগণ কতৃ�ক অনুেরাধ/
আেবদেনর উপর ব�ব�া �হণ।

ক) সংি�� �জােনর অিতির� �ধান �েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ
অিধদ�র বরাবর আেবদন/ অনুেরাধপ� ��রণ; 
খ) �জান হেত �া� ��াব �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন� সড়ক
ও মহাসড়ক িবভােগ ��রণ; 
গ) সংি�� আেবদনকারী/অনুেরাধকারীেক প� মারফত অবিহত
করা; 

ক) সংি�� �ােনর
অব�ান ও অন�ান�
�েয়াজনীয় তথ�ািদ
সি�লত অনুেরাধপ�;

িবনামূেল� ১০
কায �িদবস

�মাঃ জামাল উ��ন 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, 
�ফরী পিরক�ণা সােক�ল, 

সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৮৩৫
ইেমইল: sefpcdha@rhd.gov.bd

৪ সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর
মািলকানাধীন সামিয়ক
অব�ব�ত ভূিম অ�ায়ী িভি�েত
ইজারার অনুমিত �দােনর
ব�ব�া �হণ।

ক) সংি�� �জােনর ��ােবর ��ি�েত; 
খ) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ভূিম ব�ব�াপনা নীিতমালা ২০১৫
অনুসরণপূব �ক ম�ণালেয় ��াব ��রণ। 
গ) পে�র মাধ�েম সংি�� �জানেক অবিহত করা;

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

িবনামূেল� ১০
কায �িদবস

আইন কম �কত�া, 
আইন ও স�ি� িবভাগ, 

সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান: 
ইেমইল:

৫ সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর
মিলকানাধীন ভূিম ও �াপনায়
অস্হায়ী িভি�েত িব�াপন,
িবলেবাড�, ভা�য �, �িৃত�ারক
ইত�ািদ �াপেনর অনুেমাদেনর
ব�ব�া �হণ।

ক) সংি�� িনব �াহী �েকৗশলীর ��ােবর ��ি�েত; 
খ) সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ভূিম ব�ব�াপনা নীিতমালা ২০১৫
�মাতােবক িন�ি�র জন� ম�ণালেয় ��রণ। 
গ) পে�র মাধ�েম সংি�� �জানেক অবিহত করা;

ক) আেবদনসহ
��াব; 
খ) িবলেবােড�র
অবস্হান, আকার,
�াপেনর উ�তা,
দরূ� এবং সড়ক ও
জনপথ অিধদ�র
কতৃ�ক অনুেমািদত
কাঠােমার িডজাইন;

িবনামূেল� ৭
কায �িদবস

িনব �াহী �েকৗশলী,  
আইন ও স�ি� িবভাগ, 

সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান: 
ইেমইল:

৬ সর�াম/য�পািত ভাড়ায় �দান সড়ক িনম �াণ ও র�ণােব�ণ সর�াম/য�পািত ভাড়ায় ব�বহােরর
জন� সাধারণ জনগণ আেবদন করেল সর�াম/য�পািতর �াপ�তা
ও �ত�াশী ব���/সং�ার উপযু�তা যাচাই করা হয়। যাচাই-এ স�ঠক
তথ� পাওয়া �গেল আেবদনকারীেক সরকারী িনধ �ািরত হাের িফ
জমা িদেত বলা হয়। অতঃপর উপ-িবভাগীয় �েকৗশলীর মাধ�েম
সর�াম/য�পািত আেবদনকারীেক বু�ঝেয় �দওয়া হয়।

সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ,
সড়ক পিরবহন ও
�সত�  ম�ণালয় কতৃ�ক
িনধ �ািরত সওজ এর
নীিতমালা/সাকু�লার
�মাতােবক

সর�াম/
য�পািতর
ধরণ
অনুযায়ী
৩,০০০ টাকা
�থেক
১০,০০০
টাকা পয ��

৩-৫
কায �িদবস

১) িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ 
২) উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী,

সওজ (যাি�ক)

৭ উৎেস কর কত�ন �ত�য়নপ�
�দান

িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ এর কায �ালেয়র অ�গ �ত উ�য়নমূলক
কাজ সমাি�র পর সংি�� উৎেস কর কত�ন �ত�য়নপ� �াি�র
জন� সংি�� িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ এর কায �ালেয় আেবদন
করেত হয়। �েয়াজনীয় যাচাই-বাছাই কের উৎেস কর কত�ন
�ত�য়নপ� �দান করা হয়।; 

�ধান �েকৗশলী,
সওজ কতৃ�ক সমেয়
সমেয় জাির করা
অিফস আেদশ

িবনামূেল� ৬-৭
কায �িদবস

১) িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ 
২) িবভাগীয় িহসাবর�ক

mailto:sefpcdha@rhd.gov.bd
http://www.rthd.gov.bd/www.rthd.gov.bd/admin/docs/rhd/moc_ede32d9863f98a27924ad6d6e440dbbd.pdf
http://www.rhd.gov.bd/RHDNews/Docs/RHD_Land_Management_Policies_2015.pdf
http://www.rthd.gov.bd/www.rthd.gov.bd/admin/docs/rhd/moc_ede32d9863f98a27924ad6d6e440dbbd.pdf
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৮ সড়ক িনম �ােণর িবিভ� উপকরণ
ও িনম �াণ সাম�ী সড়ক
গেবষণাগাের পরী�াকরণ

সড়ক িনম �ােণর িবিভ� উপকরণ ও িনম �াণ সাম�ী সড়ক
গেবষণাগাের পরী�া করার আেবদেনর ��ি�েত উপকরণ ও
িনম �াণ সাম�ী সরকারী িফ জমা �দানসােপে� পরী�া কের
ফলাফল �দান করা হয়; 

সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ,
সড়ক পিরবহন ও
�সত�  ম�ণালয় কতৃ�ক
িনধ �ািরত সওজ এর
িনজ� নীিতমালা

২৫০ টাকা
�থেক
১০,০০০
টাকা

৬-৩৬
কায �িদবস

সহকারী �েকৗশলী, সড়ক
গেবষণাগার

৯ িসএন�জ িফিলং ��শন ও
�পে�াল পা� �াপন এবং
আবািসক/বািণ�জ�ক �িত�ােন
�েবশপেথর অনুমিত �দান

সংি�� �ত�াশী ব��� বা সং�া কতৃ�ক �েয়াজনীয় দিললপ�সহ
আেবদেনর ��ি�েত �েবশপেথর জায়গা পিরদশ �ন কের িব�ািরত
নকশা �ণয়ন করা হয়। সড়ক িনরাপ�াসহ স�াব� সামা�জক
সমস�ার িবষয়ািদ িবেবচনা কের িব�ািরত ��াব ম�ণালেয় ��রণ
করা হয়। ম�ণালেয়র অনুেমাদন�াি�র পর িনধ �ািরত িফ জমা
�দান সােপে� �েবশ পেথর অ�ায়ী অনুমিত �দান করা হয়।; 

সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ,
সড়ক পিরবহন ও
�সত�  ম�ণালয় কতৃ�ক
িনধ �ািরত সওজ এর
নীিতমালা

কােজর
�কৃিত এবং
পিরমােনর
উপর িভি�
কের
িনধ �ািরত
পিরমান

৩০-৪০
কায �িদবস

১) �ধান �েকৗশলী, সওজ 
২) অিতির� �ধান �েকৗশলী,

সওজ 
৩) ত�াবধায়ক �েকৗশলী,

সওজ 
৪) িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ 
৫) উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী,

সওজ 

১০ সামা�জক বনায়ন ও মৎস�
চােষর জন� জিম িলজ �দান

সামা�জক বনায়ন ও মৎস� চােষর জন� সড়ক ও মহাসড়েকর
পাে� �র সওজ মািলকাধীন সরকারী অব�ব�ত জিম �� ও
দীঘ �েময়ােদ ব��� বা সামা�জক �িত�ােনর আেবদেনর ��ি�েত
িলজ �দান করা হয়। সড়ক িনরাপ�াসহ স�াব� সামা�জক
সমস�ার িবষয়ািদ িবেবচনা কের িব�ািরত ��াব ম�ণালেয় ��রণ
করা হয়। ম�ণালেয় অনুেমাদন�াি�র পর িনধ �ািরত িফ জমা
�দানসােপে� অ�ায়ী িলজ �দান করা হয়। 

সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ,
সড়ক পিরবহন ও
�সত�  ম�ণালয় কতৃ�ক
িনধ �ািরত সওজ এর
নীিতমালা

জিমর
পিরমান ও
ব�বহােরর
ধরেণর ওপর
িনভ�র কের
সরকার
িনধ �ািরত হার

৩০-৪০
কায �িদবস

১) �ধান �েকৗশলী, সওজ 
২) অিতির� �ধান �েকৗশলী,

সওজ 
৩) ত�াবধায়ক �েকৗশলী,

সওজ 
৪) িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ 
৫) উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী,

সওজ 

১১ স�ািদত কােজর অিভ�তার
সনদ �দান

িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ এর কায �ালেয়র অ�গ �ত উ�য়নমূলক
কাজ সমাি�র পর সংি�� �ঠকাদার কৃত কােজর অিভ�তার
সনদ�াি�র জন� সংি�� িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ এর কায �ালেয়
আেবদন করেত হয়। �েয়াজনীয় যাচাই-বাছাই কের স�ািদত
কােজর অিভ�তার সনদপ� �দান করা হয়। 

সওজ এর নীিতমালা িবনামূেল� ৫-৬
কায �িদবস

িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ এর
কায �ালয় 

১২ সওজ এর কায ��ম স�েক�েক
তথ� �দান

�কান উপযু� ব��� বা �িত�ােনর আেবদেনর ��ি�েত তথ�
অিধকার আইেনর অেলােক �কাশেযাগ� তথ� �দান করা হেয়
থােক; 

তথ� অিধকার আইন,
২০০৯

তথ�
অিধকার
আইন
২০০৯-এর
িবধান মেত

১০-১২
কায �িদবস

িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ এর
কায �ালয় 



�.
নং

�সবার নাম �সবা �দান প�িত
�েয়াজনীয়

কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবার মূল�
এবং

পিরেশাধ
প�িত

�সবা
�দােনর
সময়সীমা

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

১৩ সওজ এর সড়ক কাটার অনুমিত
�দান

সংি�� �ত�াশী ব��� বা সং�া কতৃ�ক আেবদেনর ��ি�েত
িব�ািরত নকশা �ণয়ন ও যাচাই বাছাই �শেষ সওজ এর �রট
িশিডউল �মতােবক কত�নকৃত সড়ক পূব �াব�ায় িফিরেয় আনার
ব�েয়র ওপর িভি� কের িফ িনধ �ারণ করা হয়। িফ পিরেশাধ
সােপে� অনুমিত �দান করা হেয় থােক।; 
 

সওজ এর �রট
িশিডউল

কােজর
�কৃিত এবং
পিরমােণর
ওপর িভি�
কের
িনধ �ািরত
পিরমাণ

১৫
কায �িদবস

১) িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ 
২) উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী,

সওজ 

১৪ �ঠকাদার/সরবরাহকারী িনব�ন �িতবছের িনধ �ািরত হাের আেবদন করেবন। �েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং তথ� যাছাই বাছাই কের িনব�ন �দান বা নবায়ন
করা হেয় থােক 

সওজ এর নীিতমালা �ঠকাদার
ক�াটাগিরর
ওপর িভি�
কের
িনধ �ািরত
পিরমাণ

৭-৮
কায �িদবস

১) িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ 
২) িবভাগীয় িহসাবর�ক 

১৫ সওজ পিরদশ �ন যান/ য�পািত
�মরামত ও র�্ণােব�ন
কায ��ম

যানবাহেনর �েয়াজনীয় �মরামেতর জন� সংি�� কম �কত�া কতৃ�ক
চািহদাপ� �দান

�েযাজ� নয় �েযাজ� নয় ১-৪৫ িদন �মাসেলহ উ��ন আহেমদ 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, 
কারখানা সােক�ল  

সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-৯৮৮০৮৬৮ 

ইেমইল: sewdha@rhd.gov.bd

২.২) �ািত�ািনক �সবা

�.
নং

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান

�সবার
মূল� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১ সড়ক ও জনপথ
অিধদ�েরর আওতাধীন
সড়ক িবভােগর অনুকূেল
ভূিম অিধ�হেণর (উ�য়ন
�ক� ব�তীত) �শাসিনক
অনুেমাদেনর ব�ব�া �হণ।

ক) সংি�� �জােনর ��ােবর ��ি�েত; 
খ) �েযাজ� ��ে� সেরজিমন পিরদশ �ন
পূব �ক অিধ�হেণর ��াব অনুেমাদেনর জন�
ম�ণালেয় ��রণ; 
গ) পে�র মাধ�েম সংি�� দ�রেক অবিহত
করা;

ক) ভূিম অিধ�হেনর ��াব 
খ) The Acquisition and Requisition of
Immovable Property Ordinance 1982
এবং �াবর স�ি� অিধ�হণ ম�ানুয়াল,
১৯৯৭ �মাতােবক �েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং িনধ �ািরত ফরেম
আেবদন ;

িবনামূেল� ১০ কায �িদবস িনব �াহী �েকৗশলী, 
ভূিম �রকড� ও অিধ�হন

িবভাগ, 
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০ ১৭৩০৭৮২৫১৩ 
ইেমইল: eelra@rhd.gov.bd

mailto:sewdha@rhd.gov.bd
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=619
mailto:eelra@rhd.gov.bd


�.
নং

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান

�সবার
মূল� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

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

২ অিধদ�েরর আওতাধীন
�জােনর �ক� িভি�ক
উ�য়ন বরা� উপেযাজন/
পুনঃউপেযাজন/
সংেশাধন।

ক) �জােনর ��ােবর ��ি�েত; 
খ) সড়ক ও মহাসড়ক িবভােগ ��রণ; 
গ) পে�র মাধ�েম সংি�� �জানেক অবিহত
করা;

ক) উপেযাজন/পুনঃউপেযাজন/
সংেশাধন ��াব; 
খ) িনধ �ািরত ছক �মাতােবক তথ�াবলী; 

িবনামূেল� ৭ কায �িদবস আসমা আকতার জাহান 
িনব �াহী �েকৗশলী, 
কায ��ম িবভাগ,  

সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫৩০
ইেমইল: eepd@rhd.gov.bd

৩ �বেদিশক উ�য়ন সহেযাগী
সং�া’র �িতিনিধেদর
িমশন ি�য়াের� �দান।

ক) �া� আেবদেনর ��ি�েত; 
খ) ই-�মইল/পে�র মাধ�েম সংি�� �জানেক
অবিহত করা;

�বেদিশক উ�য়ন সহেযাগী সং�া’র
আেবদন/ অনুেরাধপ�;

িবনামূেল� ২ কায �িদবস �মাঃ মিহবুল হক 
িনব �াহী �েকৗশলী, 

�শাসন ও সং�াপন িবভাগ, 
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৫ 
ইেমইল: eeae@rhd.gov.bd

৪ �বেদিশক সহায়তাপু�
নত�ন উ�য়ন �ক�/
সংেশািধত �ক�
অনুেমাদন।

ক) �ক� অিফেসর ��ােবর ��ি�েত; 
খ) ���য়াকরণ/অনুেমাদেনর জন� সড়ক ও
মহাসড়ক িবভােগ ��াব ��রন; 
গ) অনুিলিপর মাধ�েম সংি�� �ক�
অিফসেক অবিহত করা;

ক) ��ািবত �ক� দিলল; িবনামূেল� ১০ কায �িদবস �মাহা�দ রিবউল আলম 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী,

পিরক�ণা ও কায ��ম সােক�ল, 
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫২৫
ইেমইল: seppc@rhd.gov.bd

৫ সড়ক ও জনপথ
অিধদ�েরর আওতাধীন
�জওিব অথ �ায়েন নত�ন
উ�য়ন �ক� /সংেশািধত
�ক� অনুেমাদন।

ক) �জােনর ��ােবর ��ি�েত; 
খ) ���য়াকরণ/অনুেমাদেনর জন� সড়ক ও
মহাসড়ক িবভােগ ��াব ��রন; 
গ) অনুিলিপর মাধ�েম সংি�� �জানেক
অবিহত করা;

ক) ��ািবত �ক� দিলল; িবনামূেল� ৭ কায �িদবস �মাহা�দ রিবউল আলম 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী,  

পিরক�ণা ও কায ��ম সােক�ল  
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫২৫
ইেমইল: seppc@rhd.gov.bd

৬ সড়ক ও জনপথ
অিধদ�েরর আওতাধীন
সকল উ�য়ন �কে�র
জনবল সং�া� ��াব
অনুেমাদন।

ক) �জান/�ক� অিফেসর ��ােবর
��ি�েত; 
খ) ���য়াকরণ/অনুেমাদেনর জন� সড়ক ও
মহাসড়ক িবভােগ ��াব ��রন; 
গ) অনুিলিপর মাধ�েম সংি�� �জান/ �ক�
অিফসেক অবিহত করা;

ক) সংি�� �কে�র জনবল সং�া�
কাগজপ�ািদ;

িবনামূেল� ৭ কায �িদবস �মাহা�দ রিবউল আলম 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী,  

পিরক�ণা ও কায ��ম সােক�ল  
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫২৫
ইেমইল: seppc@rhd.gov.bd

৭ �বেদিশক সহায়তাপু�
উ�য়ন �কে�র �ময়াদ/
ঋণচ� ��র �ময়াদ ব�ৃ�
��াব অনুেমাদন।

ক) �ক� অিফেসর ��ােবর ��ি�েত; 
খ) ��াব পরী�া িনরী�াপূব �ক সড়ক ও
মহাসড়ক িবভােগ ��রণ; 
গ) অনুিলিপর মাধ�েম সংি�� �ক�
অিফসেক অবিহত করা;

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

িবনামূেল� ৭ কায �িদবস আসমা আখতার জাহান 
িনব �াহী �েকৗশলী, 
কায ��ম িবভাগ, 

সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫৩০
ইেমইল: eepd@rhd.gov.bd

mailto:eepd@rhd.gov.bd
mailto:eeae@rhd.gov.bd
mailto:seppc@rhd.gov.bd
mailto:seppc@rhd.gov.bd
mailto:seppc@rhd.gov.bd
mailto:eepd@rhd.gov.bd


�.
নং

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান

�সবার
মূল� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

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

৮ সড়ক ও জনপথ
অিধদ�েরর আওতাধীন
�জওিব অথ �ায়েন উ�য়ন
�কে�র �ময়াদ ব�ৃ�
��াব অনুেমাদন।

ক) �জান/�ক� অিফেসর ��ােবর
��ি�েত; 
খ) ��াব পরী�া িনরী�াপূব �ক সড়ক ও
মহাসড়ক িবভােগ ��রণ; 
গ) অনুিলিপর মাধ�েম সংি�� �জান/�ক�
অিফসেক অবিহত করা;

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

িবনামূেল� ৭ কায �িদবস আসমা আখতার জাহান 
িনব �াহী �েকৗশলী, 
কায ��ম িবভাগ, 

সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫৩০
ইেমইল: eepd@rhd.gov.bd

৯ সড়ক ও জনপথ
অিধদ�েরর আওতাধীন
�বেদিশক সাহায�পু� ও
শতভাগ সরকাির অথ �ায়েন
(�জওিব) গহৃীত
ক�সমূেহর �য় ��াব
অনুেমাদন।

সংি�� �জান/�ক� অিফেসর �য় ��াব
িপিপআর-২০০৮ , উ�য়ন �ক�সমূেহর অথ �
অবমু�� ও ব�বহার িনেদ�িশকা-২০১২ ও
আিথ �ক �মতা অপ �ণ (উ�য়ণ) ২০১৫
অনুসরেণ িন�ি� করা হয়; 
ক) ই�জিপর মাধ�েম �া� (�কে�র ��িণ
�ভেদ ১০/১৫/২০ �কা�ট �থেক ৩০ �কা�ট
টাকা পয ��) �য় ��াব অিধদ�র কতৃ�ক
অনুেমাদন করা; 
খ) ই�জিপর মাধ�েম �া� (৩০ �কা�ট টাকা ও
তদুধ �) �য় ��াব অনুেমাদেনর জন� সড়ক
পিরবহণ ও মহাসড়ক িবভােগ ��রণ ; 
গ) অনুিলিপর মাধ�েম সংি�� �জান/�ক�
অিফসেক অবিহত করা;

ক) �েযাজ�ে�ে� ই�জিপ ��াব; 
খ) অনুেমািদত িডিপিপ/আরিডিপিপ; 
গ) �ট�ার ডকুেম� (TEC ও/অ:�:�:
(�জান)/�ক� পিরচালেকর সুপািরশ); 
ঘ) �য় সং�া� �ত�য়নপ�;

িবনামূেল� ক) এ অিধদ�েরর
অনুেমাদেনর ��ে�
৭ কায �িদবস 
খ) সড়ক পিরবহণ ও
মহাসড়ক িবভাগ
তদুধ � এর
অনুেমাদেনর ��ে�
১৫ কায �িদবস

�মাহা�দ সা��র হাসান খান
ত�াবধায়ক �েকৗশলী,  
�িকউরেম� সােক�ল  

সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫২১  
ইেমইল: sepc@rhd.gov.bd

১০ সড়ক ও জনপথ
অিধদ�েরর আওতাধীন
�বেদিশক সাহায�পু� ও
শতভাগ সরকাির অথ �ায়েন
(�জওিব) গহৃীত
�ক�সমূেহর পরামশ �ক
িনেয়াগ ও �িত�াপন
অনুেমাদন।

ক) অিধদ�র/কতৃ�প�/সং�া’র �য় ��ােবর
��ি�েত িপিপএ-২০০৬, িপিপআর-২০০৮ ও
অন�ান� �চিলত আিথ �ক িবিধিবধান
অনুসরণপূব �ক িন�ি� করা; 
ক) ৭ �কা�ট টাকা পয �� অিধদ�র কতৃ�ক
অনুেমাদন করা; 
খ) ৭ �কা�ট টাকা ও তদু�� পয �� �য় ��াব
অনুেমাদেনর জন� সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভােগ ��রণ; 
গ) পে�র মাধ�েম সংি�� �জান/�ক�
অিফসেক অবিহত করা;

ক) অনুেমািদত িডিপিপ/আরিডিপিপ; 
খ) �ট�ার ডকুেম� (PEC/অ:�:�:
(�জান)/�ক� পিরচালক/HOPE এর
সুপািরশ); 
গ) �য় সং�া� �ত�য়নপ�;

িবনামূেল� ক) অিধদ�র কতৃ�ক
অনুেমাদেনর ��ে�
৭ কায �িদবস 
খ) সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভােগর
তদুধ � এর
অনুেমাদেনর ��ে�
১৫ কায �িদবস

�মাহা�দ সা��র হাসান খান
ত�াবধায়ক �েকৗশলী,  
�িকউরেম� সােক�ল  

সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫২১  
ইেমইল: sepc@rhd.gov.bd

mailto:eepd@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/Delegation%20of%20Financial%20Powers_%20Non-Dev%20&%20Dev1.10.15.pdf
mailto:sepc@rhd.gov.bd
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
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নং

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান

�সবার
মূল� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

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

১১ সাহায�পু� ও শতভাগ
সরকাির অথ �ায়েন (�জওিব)
গহৃীত �ক�সমূেহর
বরাে�র িবভাজন ও
ছাড়করণ।

ক) �জান/�ক� অিফেসর ��ােবর ��ি�েত
উ�য়ন �ক�সমূেহর অথ � অবমু�� ও ব�বহার
িনেদ�িশকা-২০১২ অনুসরণপূবক িন�ি�র
জন� সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ
��রণ; 
খ) সরকাির আেদশ (�জও) জারীর মাধ�েম
ম�রুী �াপন করা হেল �জান/�ক�
অিফসেক অবিহত করা;

ক) এিডিপ/আরএিডিপ বরা�; 
খ) �েযাজ�ে�ে� পিরক�না কিমশেনর
বরা�প�; 
গ) বরা� িবভাজন ও অথ � িবভােগর
িনেদ�িশকার সংল�ী ৪ ও ৫; 
ঘ) �ক� পিরচালেকর ব�য় সং�া� ও
অ�িভি�ক ব�েয়র �ত�য়নপ�;

িবনামূেল� ৭ কায �িদবস আসমা আখতার জাহান 
িনব �াহী �েকৗশলী, 
কায ��ম িবভাগ  

সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫৩০
ইেমইল: eepd@rhd.gov.bd

১২ এ িবভােগর আওতাধীন
�বেদিশক সাহায�পু� ও
শতভাগ সরকাির অথ �ায়েন
(�জওিব) গহৃীত
�ক�সমূেহর পদ সংর�ণ
ও আয়ন-ব�য়ন কম �কত�া
িনেয়াগ ��াব অনুেমাদন।

ক) �ক� অিফেসর ��ােবর ��ি�েত এ
সং�া� িবিধিবধান অনুযায়ী িন�ি�র জন�
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ ��রণ;
গ) পে�র মাধ�েম সংি��েদর অবিহত করা;

ক) অনুেমািদত িডিপিপ অনুযায়ী,
পদিভি�ক সংখ�া, পেদর নাম
এতদসং�া� িববরণী;

িবনামূেল� ৫ কায �িদবস �মাহা�দ রিবউল আলম,  
ত�াবধায়ক �েকৗশলী,  

পিরক�ণা ও কায ��ম সােক�ল,
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা। 
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫২৫
ইেমইল: seppc@rhd.gov.bd

১৩ এ িবভােগর আওতাধীন
�বেদিশক সাহায�পু� ও
শতভাগ সরকাির অথ �ায়েন
(�জওিব) গহৃীত
�ক�সমূেহর যানবাহন,
য�পািত, সর�াম ইত�ািদ
�েয়র �শাসিনক
অনুেমাদন।

ক) যাি�ক �জােনর ��ােবর ��ি�েত
আিথ �ক �মতা অপ �ণ (উ�য়ণ) ২০১৫
�মাতােবক িন�ি�র জন� খ) পে�র মাধ�েম
যাি�ক �জান অিফসেক অবিহত করা;

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

িবনামূেল� ৫ কায �িদবস �পন কুমার মধৃা 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, 
সর�াম িনয়�ন এবং
�িকউরেম� সােক�ল, 

সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা। 
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৮২৬
ইেমইল: seecp@rhd.gov.bd

১৪ এ িবভােগর আওতাধীন
�বেদিশক সাহায�পু� ও
শতভাগ সরকাির অথ �ায়েন
(�জওিব) গহৃীত
�ক�সমূেহর ভূিম
অিধ�হেণর �শাসিনক ও
�া�লন অনুেমাদন।

ক) �জান/�ক� অিফেসর ��ােবর ��ি�েত
ভূিম অিধ�হণ ম�ানুয়াল-১৯৯৭
অনুসরণপূবক িন�ি�র জন� সড়ক
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ ��রণ;
খ)পে�র মাধ�েম �জান/�ক� অিফসেক
অবিহত করা;

ক) অনুেমািদত িডিপিপ/আরিডিপিপ;
খ)��ােবর সােথ ভূিমর তফশীল. ম�াপ
ও ন�া; গ) ভূিম অিধ�হণ
ম�ানুয়াল-১৯৯৭ অনুযায়ী �ত�য়নপ�;

িবনামূেল� ৭ কায �িদবস �রাশিন-এ-ফািতমা 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী,  
এমআইএস এ� এে�টস

সােক�ল 
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫১২ 
ইেমইল: semis@rhd.gov.bd

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

ক) িবিধিবধান অনুসরণপূবক অনুেমাদেনর
জন� সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ
��রণ;

ক) অেথ �র িবভাজন/অথ � ছােড়র ��াব; িবনামূেল� ৫ কায �িদবস �মাহা�দ আবুল কালাম
আজাদ  

ত�াবধায়ক �েকৗশলী, 
সওজ র�ণােব�ণ সােক�ল  
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫৩২ 
ইেমইল: semc@rhd.gov.bd

http://www.rthd.gov.bd/docs/fund_release_procedure.pdf
mailto:eepd@rhd.gov.bd
mailto:seppc@rhd.gov.bd
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mailto:seecp@rhd.gov.bd
mailto:semis@rhd.gov.bd
mailto:semc@rhd.gov.bd
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�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান

�সবার
মূল� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

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

১৬ সওজ অিধদ�েরর
অনু�য়ন রাজ� বােজেটর
আওতায় িপএমিপ (সড়ক)
ও িপএমিপ (�ীজ/
কালভাট�) এর কম �সূচী
অনুেমাদন।

ক) �জান অিফেসর ��ােবর ��ি�েত; খ)
অনুেমাদেনর জন� সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভােগ ��রণ; গ) পে�র মাধ�েম
সংি�� �জানেক অবিহত করা;

ক) িবগত ৫ বছের উ�য়ন ও অনু�য়ন
খােতর আওতায় স�ািদত কােজর
িববরন; খ) সড়েকর িবষেয় HDM এর
সুপািরশ; গ) চলমান �কান �কে�
��ািবত সড়ক অ�ভূ�� আেছ িকনা �স
সং�া� তথ�ািদ; ঘ) �ীজ/কালভাট� এর
��ে� বত�মান অব�া সং�া� তথ�াবলী;

িবনামূেল� ১০ কায �িদবস �মাঃ আফতাব �হােসন খান  
অিতির� �ধান �েকৗশলী,  
পিরক�ণা ও র�ণােব�ণ

উইং,  
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫২০ 
ইেমইল: acepmz@rhd.gov.bd

১৭ সড়ক ও জনপথ
অিধদ�েরর অনু�য়ন
রাজ� বােজেটর আওতায়
অনুেমািদত িপএমিপ-
সড়ক ও িপএমিপ-�ীজ/
কালভাট� কম �সূচীর �য়
��াব অনুেমাদন।

ক) �জান অিফেসর ��ােবর ��ি�েত; খ)
আিথ �ক �মতা অপ �ণ (উ�য়ণ) ২০১৫
�মাতােবক অনুেমাদন ও তদুধ � ��াব
িন�ি�র জন� সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগ ��রণ; গ) পে�র মাধ�েম সংি��
�জানেক অবিহত করা;

ক) অনুেমািদত দরপ� মূল�ায়ণ কিম�টর
সুপািরশকৃত �য় ��াব; খ) �জান
অিফেসর এর সুপািরশ;

িবনামূেল� ৭ কায �িদবস
ম�ণালেয়
অনুেমাদেনর ��ে�
১৫ কায �িদবস

�মাহা�দ সা��র হাসান খান 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী,  
�িকউরেম� সােক�ল,  

সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫২১  
ইেমইল: sepc@rhd.gov.bd

১৮ সড়ক ও জনপথ
অিধদ�েরর িবিভ� নত�ন
মহাসড়ক/�সত� র �টাল
িনধ �ারেণর ��াব
অনুেমাদন।

ক) �জান অিফস হেত �া� ��ােবর
��ি�েত; খ) �টাল নীিতমালা ২০১৪ এবং এ
সং�া� কিম�টর সভার সুপািরশ সােপে�
অনুেমািদত ও আিথ �ক �মতা বিহ�ভ�ত ��াব
িন�ি�র জন� সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগ ��রণ; গ) পে�র মাধ�েম সংি��
�জানেক অবিহত করা;

ক) সড়ক ও �সত� র �টাল িনধ �ারণ
সং�া� ��াব; খ) যানবাহন জিরপ
�িতেবদন;

িবনামূেল� ১০ কায �িদবস পারভীন সুলতানা  
িনব �াহী �েকৗশলী,  

��টন �মইনেটনা� িবভাগ,  
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫৩৫ 
ইেমইল: eerm@rhd.gov.bd

১৯ অিধদ�েরর আওতাধীন
রাজ� বােজেট বরা�কৃত
অথ � উপেযাজন ও
পুনঃউপেযাজন।

ক) সংি�� �জান অিফেসর ��ােবর
��ি�েত িন�ি�র জন� সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভােগ ��রণ; খ) পে�র মাধ�েম
সংি��েদর অবিহত করা;

ক) অথ � িবভােগর িনধ �ািরত ছক; িবনামূেল� ��াবনা �াি�র ৫
কায �িদবস

�মাহা�দ আবুল কালাম
আজাদ  

ত�াবধায়ক �েকৗশলী, 
সওজ র�ণােব�ণ সােক�ল,  
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫৩২ 
ইেমইল: semc@rhd.gov.bd

২০ অিধদ�েরর আওতাধীন
�ময়াদ উ�ীণ � �চেকর
�ময়াদ ব�ৃ�।

ক) সংি�� �জান/�ক� অিফেসর সুপািরেশর
��ি�েত; খ) অথ � িবভােগর অনুেমাদন
সােপে� িন�ি�র জন� সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভােগ ��রণ; গ) আিথ �ক �মতা
অনুসাের অিধদ�র/সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভােগ অনুেমাদন; গ) পে�র
মাধ�েম অবিহত করা;

ক) সংি�� �ময়াদ উ�ীণ � মূল �চক; খ)
সংি�� ব�াংক ম�ােনজার ও িহসাব র�ণ
কম �কত�ার নন-�িয়ং সা�ট�িফেকট, �চক
নগদায়ন না করার কারন; গ) সংি��
অিফেসর কাজ সমাি�র �ত�য়নপ�।

িবনামূেল� ফরমােয়শ এর ৭
কায �িদবস

শীিরন সুলতানা 
(উপ-সিচব) 

পিরচালক, িনরী�া ও িহসাব  
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫১১ 
ইেমইল: daa@rhd.gov.bd

mailto:acepmz@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
mailto:eerm@rhd.gov.bd
mailto:semc@rhd.gov.bd
mailto:daa@rhd.gov.bd
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�সবার
মূল� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

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

২১ অিধদ�েরর আওতাধীন
িন�বিণ �ত অিডট সং�া�
িবষয় ���য়াকরণ;  
ক) অি�ম অিডট
আপি�র �ডশীট জবাব  
খ) ��-প�ীয় অিডট
কিম�টর সুপািরশ  
গ) িপএ কিম�টর জন�
খসড়া জবাব 

সংি�� �জােনর আওতাধীন অিফসসমূেহর/
�ক� অিফেসর �া� আপি�র জবাব
যাচাইবাছাইপূব �ক  
ক) �ডশীট জবাব সুপািরশসহ পূত�অিডট
অিধদ�র/ফাপাড এ ��রণ; খ) ��-প�ীয়
অিডট সভার কায �প� সুপািরশসহ সড়ক
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ ��রণ; গ) িপএ
কিম�টর চািহদার ��ি�েত সংি�� অিফেসর
আপি�র জবাব সং�হপূব �ক সুপািরশসহ
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ ��রণ;

ক) অ�ীম ও খসড়া অিডট
আপি�সমূেহর �ডশীট জবাব ��-প�ীয়
অিডট সভার কায �প� সুপািরশসহ
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ
��রণ; খ) চািহদা �মাতােবক অন�ান�
কাগজপ�;

িবনামূেল� ক) �ডশীট জবােবর
��ে� ৭ কায �িদবস
খ) ��-প�ীয় অিডট
কিম�টর
কায �িববরণীর ��ে�
৭ কায �িদবস গ) িপএ
কিম�টেত জবাব
��রেণর ��ে� ১০
কায �িদবস

শীিরন সুলতানা 
(উপ-সিচব) 

পিরচালক, িনরী�া ও িহসাব  
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫১১ 
ইেমইল: daa@rhd.gov.bd

২.৩ অভ��রীণ �সবা
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�সবা
মূল� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা
�দােনর
সময়সীমা

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১ িপআরএল/লা��া�
অনুেমাদেনর জন�
সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভােগ ��রণ
(১ম ��ণীর কম �কত�া)।

ক) সংি�� কম �কত�া/কম �চারীর
আেবদেনর ��ি�েত ম�ণােলয় ��রণ;
খ) পে�র মাধ�েম আেবদনকারীেক
অবিহত করা;

ক) সংি�� কম �কত�ার আেবদন; 
খ) িহসাব র�ণ অিফস হেত �দ� ছ� �ট �াপ�তার �ত�য়ন;

িবনামূেল� ১০
কায �িদবস

�মাঃ মিন��ামান 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, সওজ 
�শাসন ও সং�াপন, সড়ক
ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  

�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৪
ইেমইল: seae@rhd.gov.bd

২ ২য় ��ণী ও তদিন�
কম �কত�া ও কম �চারীেদর
িপআরএল/লা��া�
অনুেমাদন।

ক) সংি�� কম �কত�া/কম �চারীর
আেবদেনর ��ি�েত অনুেমাদন;

ক) সংি�� কম �কত�ার আেবদন; 
খ) িহসাবর�ণ অিফস হেত �দ� ছ� �ট �াপ�তার �ত�য়ন;

িবনামূেল� ১০
কায �িদবস

�মাঃ মিন��ামান 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, সওজ 
�শাসন ও সং�াপন, সড়ক
ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  

�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৪
ইেমইল: seae@rhd.gov.bd

৩ �পনশন/পািরবািরক
�পনশন ও আনুেতািষক
ম�েুরর জন� সুপািরশ
সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভােগ ��রণ
(সওজ এ কম �রত ১ম
��িণর কম �কত�া)।

ক) সরাসির আেবদেনর ��ি�েত;  
খ)�পনশন িবিধমালা ও �পনশন
সহজীকরণ নীিতমালা ২০০৯
অনুসরেণ; 
গ) শ�ৃলা ও অিডট িন�ি� সং�া�
�িতেবদন যাচাই করত: ম�ণালেয়
��রণ;  
ঘ) পে�র মাধ�েম আেবদনকারীেক
অবিহত করা;

ক) সংি�� কম �কত�ার আেবদন (�পনশন ফরম, নমুনা �া�র
ও হােতর পাচঁ আ�ুেলর ছাপ সংযু্��সহ); খ) �ত�ািশত �শষ
�বতন সনদ, চাকির িববরণী, না-দাবী �ত�য়নপ� এবং িবিভ�
কম ��ল হেত �া� অিডট অনাপি� ও না-দাবী সনদ প�; গ)
�া�ব� �পনশেনর �বধ উ�রািধকার �ঘাষণাপ�; ঘ) অিধক�� ,
�পনশন িবিধমালা ও �পনশন সহজীকরণ নীিতমালা ২০০৯
�মাতােবক অন�ান� কাগজপ�;

িবনামূেল� ২০
কায �িদবস

�মাঃ মিন��ামান 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, সওজ 
�শাসন ও সং�াপন, সড়ক
ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  

�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৪
ইেমইল: seae@rhd.gov.bd

mailto:daa@rhd.gov.bd
mailto:seae@rhd.gov.bd
mailto:seae@rhd.gov.bd
http://www.rthd.gov.bd/docs/pension.pdf
http://www.rthd.gov.bd/docs/pension.pdf
mailto:mailto:seae@rhd.gov.bd
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�সবা
মূল� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা
�দােনর
সময়সীমা

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

৪ �পনশন ও আনুেতািষক
ম�রু (২য় ��ণী ও
তদিন� কম �কত�া/
কম �চারী)

ক) সরাসির আেবদেনর ��ি�েত;  
খ)�পনশন িবিধমালা ও �পনশন
সহজীকরণ নীিতমালা ২০০৯
অনুসরেণ; 
গ) শ�ৃলা ও অিডট িন�ি� সং�া�
�িতেবদন যাচাই করত: ম�ণালেয়
��রণ;  
ঘ) পে�র মাধ�েম আেবদনকারীেক
অবিহত করা;

ক) সংি�� কম �কত�ার আেবদন (�পনশন ফরম, নমুনা �া�র
ও হােতর পাচঁ আ�ুেলর ছাপ সংযু্��সহ); খ) �ত�ািশত �শষ
�বতন সনদ, চাকির িববরণী, না-দাবী �ত�য়নপ� এবং িবিভ�
কম ��ল হেত �া� অিডট অনাপি� ও না-দাবী সনদ প�; গ)
�া�ব� �পনশেনর �বধ উ�রািধকার �ঘাষণাপ�; ঘ) অিধক�� ,
�পনশন িবিধমালা ও �পনশন সহজীকরণ নীিতমালা ২০০৯
�মাতােবক অন�ান� কাগজপ�;

িবনামূেল� ২০
কায �িদবস

�মাঃ মিহবুল হক 
িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ 

�শাসন ও সং�াপন িবভাগ,  
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৫
ইেমইল: eeae@rhd.gov.bd

৫ ভিবষ� তহিবল হেত
চূড়া� উে�ালন (সওজ
এ কম �রত কম �কত�া/
কম �চারী)।

ক) সরাসির আেবদন/সওজ
অিধদ�েরর মাধ�েম আেবদেনর
��ি�েত; খ) সাধারণ ভিবষ� তহিবল
িবিধমালা ১৯৭৯ অনুসরণপূব �ক
িন�ি� করা; গ) পেদর ��ণী অনুসাের
িন��/ম�ণালেয় ��রণ; ঘ) পে�র
মাধ�েম আেবদনকারীেক অবিহত করা;

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

িবনামূেল� ৫
কায �িদবস

�মাঃ মিন��ামান 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, সওজ 
�শাসন ও সং�াপন, সড়ক
ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  

�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৪
ইেমইল: seae@rhd.gov.bd

৬ অিধদ�ের কম �রত
কম �কত�া/ কম �চারীেদর
ভিবষ� তহিবল হেত
অি�ম ম�রুী �দান।

ক) সরাসির আেবদন/সওজ
অিধদ�েরর মাধ�েম আেবদেনর
��ি�েত; 
খ) সাধারণ ভিবষ� তহিবল িবিধমালা
১৯৭৯ অনুসরণপূব �ক িন�ি� করা; গ)
পে�র মাধ�েম আেবদনকারীেক
অবিহত করা;

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

িবনামূেল� ৫
কায �িদবস

�মাঃ মিন��ামান 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, সওজ 
�শাসন ও সং�াপন, সড়ক
ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  

�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৪
ইেমইল: seae@rhd.gov.bd

৭ সওজ �ধান কায �ালেয়
কম �রত কম �কত�া /
কম �চারীেদর �াি�
িবেনাদন ছ� �ট ও অন�ান�
অ�জ�ত ছ� �ট ম�রু।

ক) সংি�� কম �চারীর আেবদেনর
��ি�েত; খ) িনধ �ািরত ছ� �ট
িবিধমালা-১৯৫৯ ও বাংলােদশ চাকুরী
(িবেনাদন ভাতা) িবিধমালা-১৯৭৯
অনুসরণপূব �ক িন�ি� করা; গ) পে�র
মাধ�েম আেবদনকারীেক অবিহত করা;

ক) িনধ �ািরত ফরেম আেবদন প�; 
খ) িহসাবর�ণ অিফস হেত �দ� ছ� �ট �াপ�তার �ত�য়ন; 
গ) �াি� িবেনাদন ছ� �টর ��ে� ইিতপূেব �র ম�রুী আেদেশর
কিপ;

িবনামূেল� ৫
কায �িদবস

�মাঃ মিন��ামান 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, সওজ 
�শাসন ও সং�াপন, সড়ক
ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  

�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৪
ইেমইল: seae@rhd.gov.bd

৮ অিধদ�ের কম �রত
কম �কত�াগেণর (ক�াডার)
বিহঃবাংলােদশ ছ� �ট,
িশ�া ছ� �ট ও অন�ান�
অ�জ�ত ছ� �ট ম�রু।

ক) আেবদেনর ��ি�েত 
খ) িনধ �ািরত ছ� �ট িবিধমালা-১৯৫৯
অনুসরেণ; 
গ) ম�ণালেয় িন�ি�র জন� ��রণ; 
ঘ) অনুিলিপর মাধ�েম আেবদনকারীেক
অবিহত করা;

ক) সংি�� কম �কত�ার িনধ �ািরত ফরেম আেবদনপ�; 
খ) িহসাবর�ণ অিফস হেত �দ� ছ� �ট �াপ�তার �ত�য়ন; 
গ) িশ�া ছ� �টর ��ে� ভিত� সং�া� তথ�াবলী;

িবনামূেল� ৫
কায �িদবস

�মাঃ মিন��ামান 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, সওজ 
�শাসন ও সং�াপন, সড়ক
ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  

�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৪
ইেমইল: seae@rhd.gov.bd

http://www.rthd.gov.bd/docs/pension.pdf
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�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান

�সবা
মূল� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা
�দােনর
সময়সীমা

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

৯ সওজ অিধদ�েরর
মু��েযা�া গণকম �চারী
িহেসেব চাকিরর বয়স
ব�ৃ� সং�া� ��াব।

ক) আেবদনকারীর আেবদেনর
��ি�েত; 
খ) আেবদন ম�ণালেয় ��রণ; 
গ) অনুিলিপর মাধ�েম
আেবদনকারীেক অবিহত করা;

ক) সংি�� কম �কত�ার আেবদনপ�; 
খ) মু��েযা�া সনদপ� ও �াসি�ক কাগজপ�ািদ;

িবনামূেল� ৭
কায �িদবস

�মাঃ মিন��ামান 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, সওজ 
�শাসন ও সং�াপন, সড়ক
ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  

�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৪
ইেমইল: seae@rhd.gov.bd

১০ সওজ অিধদ�েরর
সকল কম �কত�া/
কম �চারীেদর চাকুরীরত
অব�ায় মতৃ� �বরণ করেল
আিথ �ক অনুদােনর
��াব।

ক) আেবদেনর ��ি�েত যাচাই-
বাছাইপূব �ক ম�নালেয় ��রণ; 
খ) অনুিলিপর মাধ�েম
আেবদনকারীেক অবিহত করা;

ক) িনধ �ািরত ফরেম আেবদন; 
খ) মতৃ� � সনদপ�;

িবনামূেল� ৫
কায �িদবস

�মাঃ মিন��ামান 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, সওজ 
�শাসন ও সং�াপন, সড়ক
ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  

�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৪
ইেমইল: seae@rhd.gov.bd

১১ অিধদ�েরর কম �কত�া/
কম �চারীেদর (অিধন�
দ�েরর নন-�গেজেটড
কম �চারীসহ) গহৃ িনম �াণ/
গহৃ �মরামত অি�ম ঋণ
ম�রুী �দান।

ক) সরাসির আেবদেনর ��ি�েত এ
সং�া� নীিতমালা অনুযায়ী িন�ি�র
জন� ম�ণালেয় ��রণ। 
খ) পে�র মাধ�েম আেবদনকারীেক
অবিহত করা;

ক) িনধ �ািরত আেবদন ফরেম আেবদনপ�; 
খ) সরকার কতৃ�ক িনধ �ািরত মূেল�র নন-জিুডিশয়াল ��াে�
অ�ীকারনামা; 
গ) �ঘাষণাপ�, কতৃ�পে�র �ত�য়ন প�, আইনজীবী কতৃ�ক
�ত�য়ন, দায়মু� সনদপ� এবং স�ি�র তফিশল পিরচয়; 
�াি� �ান: �শাসন শাখা

িবনামূেল� ৫
কায �িদবস

�মাঃ মিহবুল হক 
িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ 

�শাসন ও সং�াপন িবভাগ, 
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৫
ইেমইল: eeae@rhd.gov.bd

১২ অিধদ�েরর কম �কত�া/
কম �চারীেদর (অিধন�
দ�েরর নন-�গেজেটড
কম �চারীসহ), �মাটর
সাইেকল ও বাইসাইেকল
�য় ইত�ািদ অি�ম
ম�রুী �দান।

ক) আেবদেনর ��ি�েত �েয়াজনীয়
সুপািরশসহ ��াব ম�ণালেয় ��রণ; 
খ) পে�র মাধ�েম আেবদনকারীেক
অবিহত করা;

ক) িনধ �ািরত ফরেম আেবদনপ�; 
খ) িনধ �ািরত মূেল�র নন-জিুডিশয়াল ��াে� অ�ীকারনামা; 
গ) �েয়র বায়নাপ�, �ঘাষণাপ� ও �ত�য়ন প�;

িবনামূেল� ৫
কায �িদবস

�মাঃ মিহবুল হক 
িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ 

�শাসন ও সং�াপন িবভাগ, 
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৫
ইেমইল: eeae@rhd.gov.bd

১৩ অিধদ�েরর ২য় ��ণীর
কম �কত�ােদর পেদা�িত,
টাইমে�ল, িসেলকশন
��ড �দান।

ক) ��াব যাচাই-বাচাইপূব �ক ম�ণালেয়
��রণ;  
খ) পে�র মাধ�েম সংি��েদর অবিহত
করা;

ক) শ�ৃলাজিনত �িতেবদন;  
খ) এিসআর;  
ঘ) আদালেতর/রীট মামলার তথ�;

িবনামূেল� ১০
কায �িদবস

�মাঃ মিহবুল হক 
িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ 

�শাসন ও সং�াপন িবভাগ, 
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৫
ইেমইল: eeae@rhd.gov.bd

১৪ অিধদ�েরর ৩য় ও ৪থ �
��ণীর কম �চারীেদর
টাইমে�ল, িসেলকশন
��ড, পেদা�িত, �পনশন
ম�রুী।

ক) শংৃখলা ও �া� তথ�ািদ যাচাই
করত; অনুেমাদন করা; 
খ) পে�র মাধ�েম অবিহত করা;

ক) শ�ৃলাজিনত �িতেবদন; 
খ) এিসআর; 
ঘ) আদালেতর/রীট মামলার তথ�;

িবনামূেল� ২০
কায �িদবস

�মাঃ মিহবুল হক 
িনব �াহী �েকৗশলী, সওজ 

�শাসন ও সং�াপন িবভাগ, 
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৫
ইেমইল: eeae@rhd.gov.bd

mailto:seae@rhd.gov.bd
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mailto:mailto:eeae@rhd.gov.bd
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�.
নং

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান

�সবা
মূল� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা
�দােনর
সময়সীমা

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

১৫ �দেশর অভ��ের এবং
িবেদেশ �� �ময়াদী
�িশ�ণ, সভা
ওয়াক�শপ, �সিমনার ও
িসে�া�জয়াম ইত�ািদেত
�াথ� মেনানয়ন।

ক) অিধদ�েরর িনয়�ণাধীন মেনানয়ন
�দান; খ) সড়ক ও মহাসড়ক িবভােগর
িনয়�নাধীন এর ��ে� মেনানয়েনর
��াব ��রণ; খ) অিধদ�েরর/সরকাির
আেদেশর (�জও) মাধ�েম সংি��েদর
অবিহত করা;

ক)�শাসন ও সং�াপন িবভাগ িবনামূেল� প�/
��াবনা
�াি�র ৫
কায �িদবস

 
অিতির� �ধান �েকৗশলী, 
ম�ােনজেম� সািভ�েসস উইং,  
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৩
ইেমইল: acemsw@rhd.gov.bd

৩) আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা

�.
নং

�িত�ুত/কা��ত �সবা �াি�র লে�� করণীয়

১ �য়ংস�ূণ � আেবদন জমা �দান;

২ যথাযথ ���য়ায় �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা;

৩ সা�ােতর জন� িনধ �ািরত সমেয়র পূেব �ই উপি�ত থাকা;

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

৪) অিভেযাগ �িতকার ব�ব�াপনা (GRS)

�সবা �াি�েত অস��� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন। তার কাছ �থেক সমাধান পাওয়া না �গেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার
সমস�া অবিহত ক�ন।

�.
নং

কখন �যাগােযাগ করেবন কার সে� �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর �ঠকানা িন�ি�র
সময়সীমা

১ দািয়��া� কম �কত�া সমাধান িদেত না পারেল অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া (অিনক) �মাঃ �গালাম �মা�ফা  
িনব �াহী �েকৗশলী,  
তদ� িবভাগ, 
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফানঃ
+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৭ 
ইেমইল: eeed@rhd.gov.bd

িতন মাস

২ অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া িনিদ�� সমেয় সমাধান
িদেত না পারেল

আিপল কম �কত�া �মাঃ মিন��ামান 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, সওজ 
�শাসন ও সং�াপন সােক�ল,  
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৪
ইেমইল: seae@rhd.gov.bd

এক মাস

mailto:acemsw@rhd.gov.bd
mailto:eeed@rhd.gov.bd
mailto:seae@rhd.gov.bd


�.
নং

কখন �যাগােযাগ করেবন কার সে� �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর �ঠকানা িন�ি�র
সময়সীমা

৩ আিপল কম �কত�া িনিদ�� সমেয় সমাধান িদেত না
পারেল

অিতির� �ধান �েকৗশলী, সওজ, ম�ােনজেম� সািভ�েসস উইং, সড়ক ভবন,
�তজগাওঁ, ঢাকা।

 
অিতির� �ধান �েকৗশলী,
সওজ,  
ম�ােনজেম� সািভ�েসস উইং, 
সড়ক ভবন, �তজগাওঁ, ঢাকা।  
�ফান:+৮৮-০১৭৩০৭৮২৫০৩
ইেমইল: acemsw@rhd.gov.bd

এক মাস

সব �েশষ, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ িন�বিণ �ত মহা�া গা�ী �ণীত িস�টেজন চাট�ার অনুসরেন িব�াসী

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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