
ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলায়দর্ সরকার 

সড়ক পররবহে ও সসতু মন্ত্রণালে 

সসতু রবভাগ 
www.bridgesdivision.gov.bd 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

১. তিশন ও তিশন  
 

রভর্ে: সদর্বযাপী রেরবচ্ছিন্ন সড়ক স াগায় াগ সেেওোকশ 

রমর্ে: ১৫০০ রমোর ও তদরূ্ধ্ শ সসতু, উড়াল সসতু, এক্সয়প্রসওয়ে, োয়েল ইতযারদ রেম শাণ ও রক্ষণায়বক্ষয়ণর মাধ্যয়ম আর্ শসামাচ্ছজক 

অবস্থার উন্নেে।  

 

২. প্রতিশ্রুি সেবােিূহ 

২.১। নাগতিক সেবা 

ক্ররমক সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার মূলয 

এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

   পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

১ 
সসতু বা স্থাপো পররদর্ শয়ের 

অেুমরত প্রদাে 

আয়বদয়ের রভরিয়ত অেুমরত 

প্রদাে 

 

স ৌচ্ছিকতাসহ 

আয়বদে পত্র  

 

রবোমূয়লয ৭ কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

 

mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

২.২। দাপ্ততিক সেবা 

 

ক্ররমক সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার 

মূলয এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

১ 

উন্নেে প্রকল্পসময়ূহর অেকুুয়ল 

বায়জে বরাদ্দ এবাং বায়জে 

রবভাজে অেুয়মাদে 

সাংস্থার বায়জে প্রস্তাব 

এবাং সসতু রবভায়গর 

অেুকূয়ল বরাদ্দকৃত 

বায়জয়ের সপ্ররক্ষয়ত 

 র্া র্ কতৃ শপয়ক্ষর 

অেুয়মাদে সায়পয়ক্ষ 

বায়জে বরাদ্দ ও রবভাজে 

আয়দর্ জারী  

বায়জে বই, রবস্তাররত 

বায়জে রবভাজে 

প্রয় াজয 

েে 

১৫ 

কা শরদবস 

 

উপসরিব (পররকল্পো ও উন্নেে) 

স াে: ৫৫০৪০৩১৭ 

dsdev@bridgesdivision.gov.bd  

২ 
উন্নেে প্রকল্পসমূয়হর 

অেুকুয়ল অর্ শ অবমুচ্ছি 

রেধ্ শাররত ছয়ক প্রকল্প 

পররিালক/সাংস্থা প্রধ্াে 

কতৃ শক স্বাক্ষররত অর্ শ 

অবমুচ্ছির প্রস্তায়বর 

সপ্ররক্ষয়ত অর্ শ রবভাগ 

কতৃ শক জাররকৃত অর্ শ 

অবমুচ্ছির রবরধ্-রবধ্াে 

অেুসরণ কয়র এবাং 

 র্া র্ কতৃ শপক্ষ কতৃ শক 

অেুয়মাদে সায়পয়ক্ষ অর্ শ 

অবমুচ্ছির মঞ্জরুী 

পররিালক/সাংস্থা প্রধ্াে 

কতৃ শক স্বাক্ষররত অর্ শ 

অবমুচ্ছির িারহদাপত্র, 

সাংস্থার অেুকুয়ল রিএসএল 

পররয়র্ায়ধ্র প্রতযেেপত্র  

 

প্রয় াজয 

েে 

১৫ 

কা শরদবস 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

ক্ররমক সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার 

মূলয এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

আয়দর্ জারী 

৩ 

অধ্ীেস্থ সাংস্থার জেয আইে 

ও রবরধ্ প্রণেে এবাং 

অেুসমাদয়ের বযবস্থা গ্রহণ 

সাংস্থার মতামত গ্রহণ, 

সলচ্ছজসয়লটেভ ও সাংসদ 

রবষেক রবভায়গর সভটোং 

গ্রহণ এবাং  র্া র্ 

কতৃ শপয়ক্ষর অেুয়মাদে 

গ্রহণ 

খসড়া আইে ও রবরধ্ 

 

প্রয় াজয 

েে 

১৮০ 

কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

৪ 

উন্নেে প্রকল্পসমূয়হ কম শরত 

রবয়দর্ী োগররকয়দর রভসার 

কযােগরর পররবতশে, রভসার 

সমোদ বচৃ্ছদ্ধ, মারিপল 

রসরকউররটে রিোয়রন্স ইসুযর 

জেয স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 

মাধ্যয়ম বযবস্থা গ্রহণ 

সাংরিষ্ট সাংস্থা 

প্রধ্াে/উন্নেে প্রকয়ল্পর 

প্রকল্প পররিালক এর 

অেুয়রায়ধ্র সপ্ররক্ষয়ত 

 র্া র্ কতৃ শপয়ক্ষর 

অেুয়মাদেক্রয়ম স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়ে অেুয়রাধ্পত্র 

সপ্ররণ 

সাংরিষ্ট প্রকল্প পররিালয়কর 

সুপাররর্সহ আয়বদে, 

পাসয়পায়েশর বযচ্ছিগত তর্য 

ও ছরব সম্বরলত পাতার 

 য়োকরপ এবাং সব শয়র্ষ 

প্রাি রভসা ও আগমেী 

রসয়লর পাতার  য়োকরপ, 

সাংরিষ্ট সরকারর 

দির/সাংস্থার 

অেুমরত/িুচ্ছিপত্র ইতযারদ 

প্রয় াজয 

েে 

০৭ 

কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

৫ পদ সৃজে 

রবদযমাে রবরধ্/রবধ্াে 

অেুসরয়ণ জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অর্ শ রবভায়গর 

সম্মরত গ্রহণ করার পর 

প্রস্তারবত পয়দর সবতে 

১) জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের 

রেধ্ শাররত  রয়ম 

দির/অরধ্দিয়রর প্রস্তাব 

২) অেুয়মারদত সাাংগঠরেক 

প্রয় াজয 

েে 

১৮০ 

কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd
mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd
mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

ক্ররমক সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার 

মূলয এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

সেল অর্ শ রবভায়গর 

বাস্তবােে অেুরবভাগ হয়ত 

 ািাই করা হে। 

প্রর্াসরেক উন্নেে 

করমটের সুপাররয়র্র 

রভরিয়ত প্রয় াজয সক্ষয়ত্র 

মােেীে প্রধ্ােমন্ত্রীর সদে 

অেুয়মাদেক্রয়ম সরকারর 

মঞ্জরুর আয়দর্ জারর 

করা হে। 

কাঠায়মার করপ 

৩) আরর্ শক সাংয়িষ 

৬ 
পদ সাংরক্ষণ   সৃজয়ের ৪র্ শ বছর 

হয়ত) 

রবদযমাে রবরধ্/রবধ্াে 

অেুসরয়ণ জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অর্ শ রবভায়গর 

সম্মরত গ্রহণ কয়র সরকারর 

মঞ্জরুর আয়দর্ জারর 

করা হে। 

১) দির/অরধ্দিয়রর 

প্রস্তাব 

২) পদ সজৃয়ের সরকারর 

আয়দর্ 

৩) ০৩ বছর পদ সাংরক্ষয়ণর 

সরকারর আয়দর্ 

৪) পদ সাংরক্ষয়ণর জেয 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের 

সম্মরত 

৫) পদ সাংরক্ষয়ণর জেয 

অর্ শ রবভায়গর সম্মরত 

প্রয় াজয 

েে 

৬০ 

কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

ক্ররমক সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার 

মূলয এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

৭ পদ স্থােীকরণ 

রবদযমাে রবরধ্/রবধ্াে 

অেুসরয়ণ জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অর্ শ রবভায়গর 

সম্মরত গ্রহণ কয়র সরকারর 

মঞ্জরুর আয়দর্ জারর 

করা হে। 

১) পদ স্থােীকরয়ণর জেয 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের 

রেধ্ শাররত  রয়ম 

দির/অরধ্দিয়রর প্রস্তাব 

২) পদ সজৃয়ের সরকারর 

আয়দর্ 

৩) পদ সৃজে পরবতী সকল 

বছয়রর পদ সাংরক্ষয়ণর 

মঞ্জরুর আয়দর্ 

প্রয় াজয 

েে 

৬০ 

কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

৮ 
জেবল/সরঞ্জামারদ 

টেওএযান্ডইভুিকরণ 

রবদযমাে রবরধ্/রবধ্াে 

অেুসরয়ণ জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালে ও অর্ শ রবভায়গর 

সম্মরত গ্রহণ কয়র সরকারর 

মঞ্জরুর আয়দর্ জারর 

করা হে। 

১) দির/অরধ্দিয়রর 

প্রস্তাব 

২) জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের 

সম্মরত 

৩) অর্ শ রবভায়গর সম্মরত 

৪) অর্ শ রবভায়গর বাস্তবােে 

অেুরবভাগ কতৃ শক সবতে 

সেল রেধ্ শারণ   জেবয়লর 

সক্ষয়ত্র) 

৫) প্রর্াসরেক উন্নেে 

সাংক্রান্ত সরিব করমটের 

সুপাররর্ 

প্রয় াজয 

েে 

৬০ 

কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd  

৯ বারষ শক ক্রে প্রস্তাব অেুয়মাদে  ১) রপরপআর-২০০৮ 

অেুসরয়ণ ক্রেকারী 
প্রয় াজয ১৫ 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd
mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

ক্ররমক সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার 

মূলয এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

দির/সাংস্থার প্রস্তাব 

পাওোর পর উপ ুি 

কতৃ শপয়ক্ষর অেুয়মাদে 

সায়পয়ক্ষ আয়দর্ জারর 

করা হে।  

দির/অরধ্দিয়রর প্রস্তাব 

২) সাংরিষ্ট 

দির/অরধ্দিয়রর 

টেওএযান্ডই 

৩) বায়জয়ে বরায়দ্দর 

পররমাণ 

েে কা শরদবস sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

১০ বযে মঞ্জরুর অেুয়মাদে 

দির/সাংস্থার প্রস্তাব 

পাওোর পর উপ ুি 

কতৃ শপয়ক্ষর 

অেুয়মাদেক্রয়ম সরকারর 

মঞ্জরুর আয়দর্ জারর 

করা হে। 

১) দির/সাংস্থার প্রস্তাব 

২) সাংরিষ্ট সরঞ্জামারদ 

ক্রয়ের প্রর্াসরেক 

অেুয়মাদে 

৩) অেুয়মারদত টেওএযান্ডই-

এর করপ 

৪) বায়জয়ে বরায়দ্দর 

পররমাণ 

৫) দরপত্র মূলযােে 

করমটের সপুাররর্  প্রয় াজয 

সক্ষয়ত্র) 

৬) **   তারকা) রিরতত 

খায়তর জেয অর্ শ রবভায়গর 

প্রয় াজয 

েে 

৩০ 

কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd
mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

ক্ররমক সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার 

মূলয এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

সম্মরত 

১১ 

মন্ত্রণালে এবাং আওতাধ্ীে 

দিয়রর  ােবাহে,  ন্ত্রপারত, 

সেৌ াে কেয়িময়ের্ে স াষণা 

সাংরিষ্ট্র দির/সাংস্থা হয়ত 

প্রস্তাব পাওোর পর 

সমাের াে, সেৌ াে, 

কম্পিউোর ও অর য়স 

বযবহৃত অেযােয  ন্ত্রপারত 

অয়কয়জা স াষণাকরণ 

েীরতমালা অেু ােী বযবস্থা 

গ্রহণ করা হে। 

১)  র্া র্ কতৃ শপয়ক্ষর 

প্রস্তাব 

২) মন্ত্রণালে এবাং 

আওতাধ্ীে দিয়রর 

 ােবাহে  ন্ত্রপারত 

অয়কয়জা স াষণাকরণ 

েীরতমালা অেু ােী রেধ্ শাররত 

ছয়ক তর্যারদ  

৩) রবআরটেএর 

প্ররতয়বদে/সুপাররর্ 

প্রয় াজয 

েে 

৬০ 

কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

 

mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

২.৩। অিযন্তিীণ সেবা 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার মূলয 

এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

১ 

 

আওতাধ্ীে সাংস্থাে সপ্রষয়ণ 

রেয়োচ্ছজত কম শকতশায়দর পদােে  

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ের 

প্রজ্ঞাপে/আয়দর্ এবাং 

সাংরিষ্ট কম শকতশার স াগদাে 

এর সপ্ররক্ষয়ত  র্া র্ 

কতৃ শপয়ক্ষর অেুয়মাদে 

সায়পয়ক্ষ পদােে আয়দর্ 

জারী  

১। জেপ্রর্াসে 

মন্ত্রণালয়ের 

আয়দয়র্র করপ 

২। সাংরিষ্ট 

কম শকতশার স াগদাে 

পত্র 

প্রয় াজয েে ৭ কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd  

২ 
রবয়দর্ ভ্রময়ণর সরকারর 

আয়দর্  চ্ছজও) জারী 

অর্ শােে উৎসসহ সাংস্থার 

সুরেরদশষ্ট প্রস্তাব প্রারির পর 

সাংরিষ্ট করমটের সপুাররয়র্র 

সপ্ররক্ষয়ত রবয়দর্ ভ্রমণ 

সাংক্রান্ত সরকারর রবরধ্-রবধ্াে, 

অেুসরণীে রবষোরদ পররপালে 

এবাং  র্া র্ কতৃ শপক্ষ কতৃ শক 

অেুয়মাদে গ্রহণ সায়পয়ক্ষ 

রবয়দর্ ভ্রময়ণর সরকারর 

আয়দর্ জারর 

সাংরিষ্ট সাংস্থার 

সুরেরদশষ্ট প্রস্তাব, 

করমটের সপুাররয়র্র 

করপ, বায়জে 

বরায়দ্দর 

করপ/অর্ শােয়ের 

উৎস সাংক্রান্ত 

দরললারদ , িুচ্ছির 

করপ ইতযারদ 

প্রয় াজয েে ৭ কা শরদবস 

mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার মূলয 

এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

৩ অচ্ছজশত ছুটে মঞ্জরু 

আয়বদে পাওোর পর রেধ্ শাররত 

ছুটে রবরধ্মালা, ১৯৫৯ অেু ােী 

উপ ুি কতৃ শপক্ষ   আরর্ শক ও 

প্রর্াসরেক ক্ষমতা অেু ােী) 

কতৃ শক অেুয়মাদে সায়পয়ক্ষ 

সরকারর আয়দর্ জারর করা 

হে। 

১) সাদা কাগয়জ 

আয়বদেপত্র 

২) রেধ্ শাররত  রয়ম 

  বাাংলায়দর্  রম 

োং-২৩৯৫) প্রধ্াে 

রহসাবরক্ষণ কম শকতশা 

কতৃ শক প্রদি ছুটে 

প্রাপযতার প্ররতয়বদে 

  য়গয়জয়েি 

কম শকতশায়দর সক্ষয়ত্র) 

৩) প্রধ্াে রহসাব 

রক্ষণ কম শকতশা, 

সড়ক পররবহে ও 

সসতু মন্ত্রণালে কতৃ শক 

প্রদি ছুটে প্রাপযতার 

প্রতযেেপত্র  েে 

সগয়জয়েি 

কম শিারীয়দর সক্ষয়ত্র), 

প্রারিস্থাে: প্রধ্াে 

রহসাবরক্ষণ 

কম শকতশার কা শালে 

প্রয় াজয েে 

ক) েে-

সগয়জয়েি 

কম শিারীয়দর 

সক্ষয়ত্র: ৭ 

কা শরদবস 

 

খ) সগয়জয়েি 

কম শকতশায়দর 

সক্ষয়ত্র: ৭ 

কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd  

৪ 
অচ্ছজশত ছুটে  বরহ : বাাংলায়দর্) 

মঞ্জরু 

আয়বদে পাওোর পর  

  ক) রেধ্ শাররত ছুটে রবরধ্মালা, 
১) সাদা কাগয়জ প্রয় াজয েে ক) েে-

সগয়জয়েি 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার মূলয 

এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

১৯৫৯ রবরধ্-রবধ্াে পররপালে 

সায়পয়ক্ষ এবাং  র্া র্ 

কতৃ শপয়ক্ষর অেুয়মাদেক্রয়ম 

সরকারর আয়দর্ জারর করা 

হে। 

  খ) সরকার কতৃ শক সময়ে 

সময়ে জাররকৃত রবয়দর্ 

ভ্রময়ণর অেুমরত ও 

আেুষরিক রেয়দশর্ো অেুসরণ 

এবাং  র্া র্ কতৃ শপয়ক্ষর 

অেুয়মাদে সায়পয়ক্ষ সরকারর 

আয়দর্ জারর করা হে। 

  গ) প্রয় াজয সক্ষয়ত্র  র্া র্ 

কতৃ শপয়ক্ষর অেুয়মাদেক্রয়ম 

জেপ্রর্াসে মন্ত্রণালয়ে সাংরিষ্ট 

আয়বদে অগ্রগামী করা হে 

আয়বদেপত্র 

২) রেধ্ শাররত  রয়ম 

  বাাংলায়দর্  রম 

োং-২৩৯৫) প্রধ্াে 

রহসাবরক্ষণ কম শকতশা 

কতৃ শক প্রদি ছুটে 

প্রাপযতার প্ররতয়বদে 

  য়গয়জয়েি 

কম শকতশায়দর সক্ষয়ত্র) 

৩) প্রধ্াে রহসাবরক্ষণ 

কম শকতশা, সড়ক 

পররবহে ও সসতু 

মন্ত্রণালে  কতৃ শক 

প্রদি ছুটে প্রাপযতার 

প্রতযেেপত্র  েে 

সগয়জয়েি 

কম শিারীয়দর সক্ষয়ত্র), 

প্রারিস্থাে: প্রধ্াে 

রহসাব রক্ষণ 

কম শকতশার কা শালে 

৪) বযচ্ছিগত কারয়ণ 

সরকারর/স্বােত্বর্ারসত 

সাংস্থার কম শকতশায়দর 

কম শিারীয়দর 

সক্ষয়ত্র: ৭ 

কা শরদবস 

 

খ) সগয়জয়েি 

কম শকতশায়দর 

সক্ষয়ত্র: ৭ 

কা শরদবস 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার মূলয 

এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

রবয়দর্ ভ্রময়ণর 

আয়বদে  

৫ রিি রবয়োদে ছুটে মঞ্জরু 

আয়বদে পাওোর পর রিি 

রবয়োদে ভাতা রবরধ্মালা, 

১৯৭৯ অেু ােী  র্া র্ 

কতৃ শপয়ক্ষর অেুয়মাদেক্রয়ম 

সরকারর আয়দর্ জারর করা 

হে। 

১) সাদা কাগয়জ 

আয়বদে 

২) রেধ্ শাররত  রয়ম 

  বাাংলায়দর্  রম 

োং-২৩৯৫) প্রধ্াে 

রহসাব রক্ষণ কম শকতশা 

কতৃ শক প্রদি ছুটে 

প্রাপযতার প্ররতয়বদে 

  য়গয়জয়েি 

কম শকতশায়দর সক্ষয়ত্র), 

প্রারিস্থাে: রহসাব 

রক্ষণ কম শকতশার 

কা শালে  

৩) প্রধ্াে রহসাব 

রক্ষণ কম শকতশা, 

সড়ক পররবহে ও 

সসতু মন্ত্রণালে কতৃ শক 

প্রদি ছুটে প্রাপযতার 

প্রতযেেপত্র  েে-

সগয়জয়েি 

প্রয় াজয েে 

ক) েে-

সগয়জয়েি 

কম শিারীয়দর 

সক্ষয়ত্র: ৭ 

কা শরদবস 

 

খ) সগয়জয়েি 

কম শকতশায়দর 

সক্ষয়ত্র: ৭ 

কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার মূলয 

এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

কম শিারীয়দর সক্ষয়ত্র) 

৬ 
সাধ্ারণ ভরবষয তহরবল হয়ত 

অরগ্রম মঞ্জরুর 

আয়বদে পাওোর পর সাধ্ারণ 

ভরবষয তহরবল রবরধ্মালা 

১৯৭৯ অেু ােী উপ ুি 

কতৃ শপয়ক্ষর অেুয়মাদেক্রয়ম 

  আরর্ শক ও প্রর্াসরেক ক্ষমতা 

অেু ােী) সরকারর আয়দর্ 

জারর করা হে। 

১) রেধ্ শাররত  রয়ম 

আয়বদে  বাাংলায়দর্ 

 রম োং-২৬৩৯, 

সগয়জয়েি/েে-

সগয়জয়েি)  

২) সাধ্ারণ ভরবষয 

তহরবয়ল সব শয়র্ষ 

জমাকৃত অয়র্ শর 

রহসাব রববরণী   প্রধ্াে 

রহসাবরক্ষণ কম শকতশা 

কতৃ শক প্রদি)  মূল 

করপ, মঞ্জরুর 

আয়দর্ জাররর পর 

স রতয় াগয) 

প্রয় াজয েে 

ক) েে-

সগয়জয়েি 

কম শিারীয়দর 

সক্ষয়ত্র : ৭ 

কা শরদবস 

খ) সগয়জয়েি 

কম শকতশায়দর 

সক্ষয়ত্র: ৫ 

কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

৭ 
রসয়লকর্ে সগ্রি/োইময়েল 

মঞ্জরুর 

আয়বদে পাওোর পর সরকার 

রেধ্ শাররত করমটের সভাে 

উপস্থাপে করা হে। করমটের 

সুপাররয়র্র রভরিয়ত্ব উপ িু 

কতৃ শপয়ক্ষর অেুয়মাদেক্রয়ম 

মঞ্জরুর আয়দর্ জারর করা 

হে।  

 

১) সাদা কাগয়জ 

আয়বদে 

২) ২ে সেণীর 

কম শকতশায়দর সক্ষয়ত্র 

৪ বছয়রর হালোগাদ 

এরসআর; 

৩। ৩ে ও ৪র্ শ সেণীর 

কম শিারীয়দর সক্ষয়ত্র 

সব শয়র্ষ ৫ বছয়রর 

প্রয় াজয েে 

ক) েে-

সগয়জয়েি 

কম শিারীয়দর 

সক্ষয়ত্র: ১০ 

কা শরদবস 

খ) রিতীে 

সেণীর 

সগয়জয়েি 

কম শকতশায়দর 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
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ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার মূলয 

এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

এরসআর/ হালোগাদ 

সারভশস বরহ 

সক্ষয়ত্র: ১০ 

 কা শরদবস 

৮ িাকরর স্থােীকরণ 

আয়বদে পাওোর পর সাংরিষ্ট 

রেয়োগ রবরধ্মালা অেু ােী 

উপ ুি কতৃ শপয়ক্ষর 

অেুয়মাদেক্রয়ম সরকারর 

আয়দর্ জারর করা হে।  

১) সাদা কাগয়জ 

আয়বদে 

২) হালোগাদ বারষ শক 

সগাপেীে প্ররতয়বদে 

  প্রয় াজয সক্ষয়ত্র) 

প্রয় াজয েে 

ক) েে-

সগয়জয়েি 

কম শিারীয়দর 

সক্ষয়ত্র :  ৭ 

কা শরদবস 

খ) রিতীে 

সেণীর 

সগয়জয়েি 

কম শকতশায়দর 

সক্ষয়ত্র: ৭ 

 কা শরদবস 

রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

৯ 
আবারসক ও দািররক 

সেরলয় াে সাংয় াগ প্রদাে 

সমরিত সরকারর সেরলয় াে 

েীরতমালা-২০০৪ অেু ােী 

 র্া র্ কতৃ শপয়ক্ষর অেুয়মাদে 

সায়পয়ক্ষ বযবস্থা গ্রহণ 

সমরিত সরকারর 

সেরলয় াে 

েীরতমালা-২০০৪ এর 

রেধ্ শাররত ছয়ক 

আয়বদে 

প্রয় াজয েে ১৫ কা শরদবস 
রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

১০ গহৃরেম শাণ ঋণ প্রদাে 

উপ ুি কতৃ শপক্ষ কতৃ শক 

অেুয়মাদে সায়পয়ক্ষ মঞ্জরুর 

আয়দর্ জারর 

১) সাদা কাগয়জ 

আয়বদে 

২) স  জরময়ত গহৃ 

রেম শাণ/য়মরামত করা 

হয়ব সস জরমর 

প্রয় াজয েে ১৫ কা শরদবস 
রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/10/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/10/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/10/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/10/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
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ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার মূলয 

এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

দরলল/বােোপত্র 

৩) ১৫০ োকার েে- 

জরুিরর্োল স্ট্যায়ি 

অিীকারোমা 

৪)  র্া র্ কতৃ শপয়ক্ষর 

সুপাররর্ 

১১ সমাের াে ক্রে অরগ্রম প্রদাে 

উপ ুি কতৃ শপক্ষ কতৃ শক 

অেুয়মাদে সায়পয়ক্ষ মঞ্জরুর 

আয়দর্ জারর 

১) সাদা কাগয়জ 

আয়বদে 

২) আয়বদেকারীর 

১৫০ োকার েে-

জরুিরর্োল স্ট্যায়ি 

অিীকারোমা। 

৩) সমাের সাইয়কল 

রবক্রেকারীর 

অিীরোমা। 

প্রয় াজয েে ১৫ কা শরদবস 
রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

১২ 
কম্পিউোর ক্রয়ের রেরমি 

অরগ্রম প্রদাে 

উপ ুি কতৃ শপক্ষ কতৃ শক 

অেুয়মাদে সায়পয়ক্ষ মঞ্জরুর 

আয়দর্ জারর 

১) সাদা কাগয়জ 

আয়বদে 

২) আয়বদেকারীর 

১৫০ োকার েে-

জরুিরর্োল স্ট্যায়ি 

প্রয় াজয েে ৩০ কা শরদবস 
রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd
mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধরত 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

এবাং প্রারিস্থাে 

সসবার মূলয 

এবাং  

পররয়র্াধ্ 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

  পদরব , স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

 ১)  ২)  ৩)  ৪)  ৫)  ৬)  ৭) 

অিীকারোমা। 

১৩ 

সকাোভুি কম শকতশা/ 

কম শিারীয়দর অেুকূয়ল সরকারর 

বাসা বরাদ্দ 

সরকারর বাসা বরাদ্দ েীরতমালা 

১৯৮২ 

অেু ােী আয়বদয়ের সপ্ররক্ষয়ত 

 র্া র্ কতৃ শপয়ক্ষর 

অেুয়মাদেক্রয়ম বরাদ্দপত্র 

ইসুয 

১) রেধ্ শাররত  রয়ম 

আয়বদে 

২) মূল সবতয়ের 

প্রতযেে পত্র 

  প্রারি স্থাে  স্ব স্ব 

দিয়রর রহসাব র্াখা) 

প্রয় াজয েে ১৫ কা শরদবস 
রসরেের সহকারী সরিব 

স াে: ৫৫০৪০৩৪৩ 

sasadmin@bridgesdivision.gov.bd 

 

mailto:sasadmin@bridgesdivision.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জেয 

২.৪) আওিাধীন অতধদপ্তি/দপ্তি/েংস্থা কিতকৃ প্রদত্ত সেবা 
 

সসতু রবভাগাধ্ীে বাাংলায়দর্ সসতু কতৃ শপক্ষ এর রসটেয়জে িােশার http://www.bba.gov.bd/citizen-charter/  

৩) আপনাি কাছে আিাছদি প্রিযাশা 

ক্ররমক প্রতিশ্রুি/কাঙ্ক্ষিি সেবা প্রাতপ্তি লছযয কিণীয় 

১ স্বোংসিূণ শ আয়বদে জমা প্রদাে 

২ আয়বদয়ের সায়র্ প্রয়োজেীে কাগজপত্র দারখল করা 

৩  র্া র্ প্রচ্ছক্রোে প্রয়োজেীে র জ পররয়র্াধ্ করা  প্রয় াজয সক্ষয়ত্র) 

৪ রসটেয়জে িােশায়র উয়েরখত সমেসীমা অরতক্রম ো করা প শন্ত অয়পক্ষা করা 

৪) অতিছ াগ বযবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS) 

সসবা প্রারিয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দারেত্বপ্রাি কম শকতশার সয়ি স াগায় াগ করুে। রতরে সমাধ্াে রদয়ত বযর্ শ হয়ল রেয়নাি পদ্ধরতয়ত স াগায় াগ কয়র আপোর 

সমসযা অবরহত করুে। 

ক্রতিক 
কখন স াগাছ াগ 

কিছবন 

কাি েছে স াগাছ াগ কিছবন 
স াগাছ াছগি ঠিকানা তনষ্পতত্তি েিয়েীিা 

১ 

দারেত্বপ্রাি কম শকতশা 

সমাধ্াে রদয়ত বযর্ শ 

হয়ল 

 

অরভয় াগ রেষ্পরি কম শকতশা 

পদরব:  ুগ্মসরিব  প্রর্াসে ) 

 

সসতু রবভাগ, সসতু ভবে, বোেী, ঢাকা ১২১২ 

স াে: ৫৫০৪০৩০৮ 

ইয়মইল: jsadmin@bridgesdivision.gov.bd 

ওয়েব সপােশাল: 

http://www.bridgesdivision.gov.bd/  

GRS রলঙ্ক : http://www.bba.gov.bd/grs/   

৩০ কা শরদবস 

২ 
অরভয় াগ রেষ্পরি 

কম শকতশা রেরদশষ্ট সময়ে 

সমাধ্াে রদয়ত ো 

আরপল কম শকতশা 

পদরব: অরতররি সরিব  উন্নেে ) 

সসতু রবভাগ, সসতু ভবে, বোেী, ঢাকা ১২১২ 

স াে: ৫৫০৪০৩০৯ 

ইয়মইল: mdobaidulhuq85@gmail.com 

৩০ কা শরদবস 

http://www.bba.gov.bd/citizen-charter/
http://www.bridgesdivision.gov.bd/
http://www.bba.gov.bd/grs/
mailto:mdobaidulhuq85@gmail.com
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পারয়ল 

৩ 

আরপল কম শকতশা 

রেরদশষ্ট সময়ে সমাধ্াে 

রদয়ত ো পারয়ল 

 

মরন্ত্রপররষদ রবভায়গর অরভয় াগ 

বযবস্থাপো সসল 

অরভয় াগ গ্রহণ সকন্দ্র 

৫োং সগইে, বাাংলায়দর্ সরিবালে, ঢাকা 

www.grs.gov.bd  

৩০ কা শরদবস 

 

http://www.grs.gov.bd/

