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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 ররলপথ মন্ত্রণালয় 

www.mor.gov.bd 

রসবা প্রোন প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 

 

১. ভিশন ও ভিশন 

ভিশন: একটি ভনরাপদ, সাশ্রয়ী, আধুভনক ও পভরবেশোন্ধে ররলওবয় পভরেহণ ব্যেস্থা।   

ভিশন: ররলওবয় পভরেহণ ব্যেস্থা আধুভনকায়বনর িাধ্যবি রদশব্যাপী ভনরাপদ, সাশ্রয়ী এেং দক্ষ ররলওবয় রনটওয়াকক গবে র ালা। 

 

২. প্রততশ্রুত রসবা 

 

 

ক্রতমক রসবার নাম রসবা প্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাতিস্থান 
রসবামূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেতব, র ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 ২.১ নাগতরক রসবা 

 

০১ অতিদ াগ প্রততকার   

 

ররলপথ িন্ত্রণালবয়র তসটিদজন চার্ মাদর বতণ মত 

রসবা প্রাতিদত সাংক্ষুব্ধ হদল আদবেনকারী 

অতিদ াগ তনষ্পতি কম মকতমার তনকর্ অতিদ াগ 

োতিল করদবন। অতিদ াগ প্রাথতমকিাদব 

যুতিসঙ্গত বা তথ্যসমৃদ্ধ প্রতীয়মান হদল এ 

তবষদয় সদরজতমদন (প্রদ াজয রেদত্র) তেন্ত করত 

প্রততদবেদনর মতামত/ সুপাতরদশর তিতিদত 

পরবতী প্রদয়াজনীয় কা মক্রম গ্রহণ কদর 

অতিদ াগকারীদক প্রততকার প্রোন করা হয়।  

 

১. অতিদ াদগর সমথ মদন প্রদয়াজনীয় তথ্য/ 

েতললাতে; 

২. অতিদ াগকারীর নাম, ঠিকানা, রমাবাইল নম্বর 

ও ই-রমইল, আইতি ( তে থাদক)।  

 

তবনামূদল্য 
৩০ (তত্রশ) কম মতেবস 

 

 

 

ররখা রানী োবলা 

যুগ্ম সতচব 

(প্রশাসন অতধশািা-১) 

র ান: ৯৫১১০৭৬ 

 

 

 

 

 

০২ তথ্য অতধকার  

তথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ অনু ায়ী তথ্য 

প্রোনকারী কম মকতমার তনকর্ আদবেন করা হদল 

আইদন বতণ মত পদ্ধতত অনুসরদণ রসবা প্রোন 

 

১. আইদন বতণ মত পদ্ধতত অনুসরদণ আদবেন 

 

প্রাতিস্থান:ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ 

ররলওদয় /সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্ 

 

আইদন বতণ মত 

ত  
আইদন বতণ মত তেবস 

রিাহাং শওক  রশীদ র ৌধুরী 

উপ সতচব 

(তথ্য প্রোনকারী কম মকতমা) 

র ান:  

 

http://www.mor.gov.bd/
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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 ২.২ োিতরক রসবা` 

 

 

 

 

 

০১ 
উন্নয়ন প্রকল্পসমূদহর অথ ম 

ছাড়করণ 

িহাপভর ালক, োংলাবদশ ররলওবয় হব   াভহদাপত্র 

পাওয়ার পর উন্নয়ন প্রকবের অথ ক ছাবের ভনবদ কভশকা 

অনুযায়ী নভথ উপস্থাপন এেং প্রবয়াজনীয় রক্ষবত্র অথ ক 

িন্ত্রণালয় ও পভরকেনা ভেিাগ এর সম্মভ পত্র প্রাভতি   

সাবপবক্ষ ভনষ্পভি করা হয়। 

১) োবজট েরাবের কভপ; 

২) প্রকে অনুবিাদন পত্র;  

৩) প্রকে রিয়াদ, এ  এ এ্ড  ভসও এর পত্র;  

৪) অথ ক ব্যয় ভেেরণী ই যাভদ । 

 

 প্রাতিস্থান:ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

তবনামূদল্য ২১ (একুশ) কম মতেবস। 

        

      রিাোঃ  ারুকুজ্জািান 

যুগ্ম সতচব 

(উন্নয়ন অতধশািা) 

র ান: ৯৩৩৪৪৫৬ 

 

 

 

০২ 

ররলপথ িন্ত্রণালবয়র 

আও াধীন অভধদতি র/সংস্থা'র 

প্রকে ভিভিক উন্নয়ন েরাে 

উপবযাজন/পুনোঃউপবযাজন/সং

রশাধন 

ক) িহাপভর ালক, োংলাবদশ ররলওবয়র প্রস্তাবের 

রপ্রভক্ষব   

খ)  পভরকেনা কভিশবনর সম্মভ  গ্রহণ  

গ) পবত্রর িাধ্যবি সংভিষ্ট দতি রবক অেভহ  করা।  

ক)উপবযাজন/পুনোঃউপবযাজন/সংবশাধন প্রস্তাে  

খ) ভনধ কাভর  ছক রিা াবেক  থ্যােলী  

 

প্রাতিস্থান:ররলপথ  মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

ভেনামূবে 
৩০ (তত্রশ) কম মতেবস 

 

 

 

 

রমাোঃ নাজমুল হক  

উপসতচব 

(বাস্তবায়ন, পতরবীেণ ও মূল্যায়ন-

১ শািা)  

র ান: ৪৭১১৫৫৯৯  

 

  

 

 

 

 

      

০৩ অথ ম ছাড়করণ 

বাাংলাদেশ ররলওদয়র রাজস্ব বাদজদর্র আওতায় 

অনুন্নয়ন িাদত অথ ম ছাদড়র প্রস্তাব অথ ম তবিাদগ 

রপ্ররণ করা হয় এবাং অথ ম তবিাগ হদত সম্মতত 

পাওয়ার পর তা বাাংলাদেশ ররলওদয়দক জাতনদয় 

রেওয়া হয়। 

অথ ম তবিাদগর  তনদে মশনা অনুসাদর  চাতহত 

কাগজপত্র  

(১) ব্যয় পতরকল্পনা;  

(২) বাদজর্ বাস্তবায়ন প মাদলাচনা;  

(৩) পূব মবতী অথ ম বছদরর  অথ ম তবিাদগর অনুদমােন 

সাংক্রান্ত তথ্যাতে।  

প্রাতিস্থান:ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

তবনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মতেবস 

০৪ 

 

 

 

ররলপথ িন্ত্রণালবয়র 

প্রততষ্ঠাদনর মাতলকানাধীন 

িবনাতে/ স্থাপনা রমরামদতর 

বরাদ্দ 

 

 

সংভিষ্ট দতি র/অভধদতি র হব  প্রস্তাে পাওয়ার পর 

রিাটরযান, রনৌযান, কভিউটার ও অভ বস 

ব্যেৃ  অন্যান্য যন্ত্রপাভ  অবকবজা র াষণাকরণ 

নীভ িালা অনুযায়ী ব্যেস্থা গ্রহণ করা হয়। 

(১) যথাযথ কর্তকপবক্ষর প্রস্তাে;  

(২) িন্ত্রণালয় এেং আও াধীন দতি বরর যানোহন 

যন্ত্রপাভ  অবকবজা র াষণাকরণ নীভ িালা অনুযায়ী 

ভনধ কাভর  ছবক  থ্যাভদ (প্রাভতি স্থান: ররলপথ 

িন্ত্রণালবয়র প্রশাসন-১ শাখা) ;  

(৩) ভেআরটিএর প্রভ বেদন/সুপাভরশ।  

প্রাতিস্থান:ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

 

 

তবনামূদল্য 

 

 

৭ (সাত) কম মতেবস 

 

 

    মুহাম্মদ আব্দুস সালাি 

উপ সতচব 

(প্রশাসন-১ শািা) 

র ানোঃ ৪৭১২৪৩২০  

 

 

 

https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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০৫ 

 

 

 

িন্ত্রণালয় এেং আও াধীন 

দতি বরর োসাোভে/স্থাপনা 

কনবেিবনশন অনুবিাদন ও 

ভনলাবি ভেক্রবয়র অনুবিাদন 

 

 

আদবেন প্রাতির পর ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ 

ররলওদয় /সাংতিষ্ট পতরপত্র অনু ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

সংভিষ্ট দতি র/অভধদতি র হব  প্রস্তাে পাওয়ার পর 

োসাোভে/স্থাপনা পভর যক্ত র াষণাকরণ কভিটির 

সুপাভরশক্রবি কনবেিবনশন অনুবিাদন ও ভনলাবি 

ভেক্রবয়র অনুিভ  প্রদান করা হয়। 

(১) যথাযথ কর্তকপবক্ষর প্রস্তাে;  

(২)োসাোভে/স্থাপনা পভর যক্ত র াষণাকরণ 

কভিটির সিার কায কপত্র।  

 

প্রাতিস্থান:ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

তবনামূদল্য ১০ (েশ) কম মতেবস  

রিাোঃ রভ কুল ইসলাি 

যুগ্ম সতচব 

(আইন অনুতবিাগ)  

র ান: ৯৫৮৬৩৮৮ 

 

 

 

 

 

০৬ 

 

তবতিন্ন মন্ত্রণালয়/তবিাগ/ েির 

/ সাংস্থা রথদক আইন/ তবতধ, 

সমদ াতা স্মারক/ চুতি/ 

নীততমালার িসড়ার ওপর এ 

মতামত 

 

আইন/ তবতধ, সমদ াতা স্মারক/চুতি/ নীততমালার 

িসড়ার উপর কতমটির সুপাতরশ  থা থ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম সাংতিষ্ট সাংস্থা/তবিাদগ মতামত 

রপ্ররণ। 

 

 

প্রদ াজয নয়। 

 

 

তবনামূদল্য 

 

 

২০ (তবশ) কম মতেবস 

 

মুহাম্মদ আব্দুস সালাি 

উপ সতচব 

(প্রশাসন-১ শািা) 

র ানোঃ ৪৭১২৪৩২০ 

 

০৭ 

রদবশর অিযন্তবর এেং ভেবদবশ 

স্বে রিয়াদী প্রভশক্ষণ, সিা 

ওয়াককশপ, রসভিনার ও 

ভসবিাভজয়াি ই যাভদ প্রাথী 

িবনানয়ন ও অনুবিাদন 

ক) সংভিষ্ট প্রভ ষ্ঠান/সংস্থা'র প্রস্তাবের রপ্রভক্ষব  

িবনানয়ন প্রদান করা  

 

খ) সরকাভর আবদবশর (ভজও) িাধ্যবি (এ 

িন্ত্রণালবয়র ওবয়ে সাইবট প্রকাশসহ) সংভিষ্টবদর 

অেভহ  করা।  

১. তনধ মাতরত  রদম আদবেন; 

২. তবদেদশ রকান কম মশালা, রসতমনার বা প্রতশেদণ 

অাংশগ্রহদণর রেদত্র Invitation; 

৩. তবগত ১(এক) বছদর তবদেশ ভ্রমণ তববরণী; 

৫. পাসদপাদর্ মর কতপ;  

৬. পুতলশ তিয়াদরন্স (প্রদ াজয রেদত্র)।  

 

প্রাতিস্থান:ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

ভেনামূবে ১০ (েশ) কম মতেবস 

 

 

 

 

  জনাব আলতা  রহাদসন রসি 

উপ সতচব 

(প্রশাসন-২ শািা) 

র ানোঃ ৪৭১২৪৩১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ০৮                 

ররলপথ িন্ত্রণালবয়র প্রততষ্ঠান/ 

সাংস্থা/েিরসমূদহর 

কম মকতমাদের বতহোঃবাাংলাদেশ 

ছুটি মঞ্জুতর 

ক) সংভিষ্ট প্রভ ষ্ঠান/সংস্থা'র প্রস্তাবের রপ্রভক্ষব  

িবনানয়ন প্রদান করা  

খ) সরকাভর আবদবশর (ভজও) িাধ্যবি (এ 

িন্ত্রণালবয়র ওবয়ে সাইবট প্রকাশসহ) সংভিষ্টবদর 

অেভহ  করা।  

১. তনধ মাতরত  রদম আদবেন (প্রদ াজয রেদত্র); 

২. তবদেদশ রকান কম মশালা বা রসতমনার বা প্রতশেদণ 

অাংশগ্রহদণর রেদত্র Invitation; 

৩. অতজমত (বতহোঃবাাংলাদেশ) ছুটির রেদত্র ছুটি 

প্রাপ্যতার সনে;  

৪. তবগত ১(এক) বছদর তবদেশ ভ্রমণ তববরণী; 

৫. তচতকৎসা সনে (প্রদ াজয রেদত্র) ;  

৬. পাসদপাদর্ মর কতপ।  

 

প্রাতিস্থান:ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

ভেনামূবে ২০ (তবশ) কম মতেবস 

https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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০৯ 

 

 

সাধারণ িতবষ্য তহতবল হদত 

অতগ্রম মঞ্জুতর 

 

 

তনধ মাতরত  রদম সাধারণ িতবষ্য তহতবদল সব মদশষ 

জমাকৃত অদথ মর তহসাব তববরণীসহ আদবেদনর 

তিতিদত অতগ্রম  মঞ্জুর 

১. তনধ মাতরত  রদম আদবেন;   

২. সাধারণ িতবষ্য তহতবদল সব মদশষ জমাকৃত 

অদথ মর তহসাব তববরণীর মূল কতপ।  

 

 প্রাতিস্থান:ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

 

 

 

ভেনামূবে 

 

 

৫ (পাঁচ) কম মতেবস 

 

 

 

 

 

 

 

 

মুহাম্মদ আব্দুস সালাি 

উপ সতচব 

(প্রশাসন-১ শািা) 

র ানোঃ ৪৭১২৪৩২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

 

লাম্র্গ্রযান্ট, অবসর ও 

তপআরএল 

 

আদবেন প মাদলাচনাপূব মক লাম্র্গ্রযান্ট, অবসর ও 

তপআরএল মঞ্জুর 

১. আদবেন;  

২. ছুটির প্রাপ্যতা।  

 

প্রাতিস্থান:ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

ভেনামূবে 

১৫ (পদনর) কম মতেবস 

১১ 

 

 

 

আনুদতাতষক ও রপনশন মঞ্জুর 

 

 

 

তনধ মাতরত  রদম প্রাি আদবেন প মাদলাচনাপূব মক 

আনুদতাতষক ও রপনশন মঞ্জুর  

১. তনধ মাতরত  রদম আদবেন;  

২. তপআরএল অনুদমােদনর আদেশ;  

৩. এলতপতস;  

৪. ববধ উিরাতধকার র াষণাপত্র;  

৫. নমুনা স্বাের ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ;  

৬. নাোবী পত্র।  

 প্রাতিস্থান:ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

ভেনামূবে 

১৫ (পদনর) কম মতেবস 

১২ 

 

জনবল তনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন 

 

প্রস্তাব প্রাতির পর  থা থ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসতনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা হয়। 

১. তনধ মাতরত  রদম প্রস্তাব।  

 

প্রাতিস্থান:ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

 

ভেনামূবে 

 

 

১৫(পদনর) কম মতেবস 

১৩ 

 

 

 

 

ররলপথ িন্ত্রণালবয়র 

সাংস্থা/েিরসমূদহর সাাংগঠতনক 

কাঠাদমাভুি  ানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসতনক অনুদমােন 

 

 

 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম (TO&E) তাতলকায় প্রস্তাতবত 

 ানবাহদনর সাংস্থান সাদপদে  থা থ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম প্রশাসতনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

 

১. তনধ মাতরত  রদম প্রস্তাব;  

২. সাংস্থা/েিরসমূদহর হালনাগাে সাংগঠন ও সরঞ্জাম 

(TO&E) তাতলকায় প্রস্তাতবত  ানবাহদনর সাংস্থান; 

৩. সাংস্থা/েিরসমূদহর তবদ্যমান  ানবাহন 

ব্যবহারকারী এবাং প্রস্তাতবত  ানবাহদনর ব্যবহার 

সম্পতকমত তথ্য;  

৪. প্রততষ্ঠাদনর সিার কা মতববরণী;  

৫. বাদজর্ বরাদদ্দর কতপ।  

 

প্রাতিস্থান:  ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

 

 

 

ভেনামূবে 

 

 

 

১৫(পদনর) কম মতেবস 

https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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১৪ 

 

 

ররলপথ িন্ত্রণালবয়র প্রততষ্ঠান/ 

সাংস্থা/েিদরর  ানবাহন 

ব্যবহার অনুপদ াগী র াষণা 

 

কনদিমদনশন কতমটির সিার সুপাতরশ, 

Survey certificate  থা থ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদিমদনশন কতমটির সিার কা মতববরণী;  

২. প্রতততনতধর প্রতযয়ন;  

৩.  প্রাক্কলণলদণর কতপ;  

৪ . Survey certificate।  

 

প্রাতিস্থান:ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

 

 

 

ভেনামূবে 

 

 

 

১৫ (পদনর) কম মতেবস 

 

 

মীর আলমগীর রহাদসন 

উপ সতচব 

(প্রশাসন-৪ শািা) 

র ানোঃ ৪৭১২৪৩১১  

 

১৫ 

 

 

ররলপথ িন্ত্রণালবয়র ভেভিন্ন 

নতুন রেবনর িাো ভনধ কারবণর 

প্রস্তাে অনুবিাদন 

ক) িহাপভর ালক, োংলাবদশ ররলওবয়র রেবনর 

িাো ভনধ কারবণর প্রস্তাবের রপ্রভক্ষব  

খ) পবত্রর িাধ্যবি অেভহ  করা।  

 

সাংতিষ্ট আইন/তবতধ অনু ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ। 

ক) রেবনর িাো ভনধ কারণ সংক্রান্ত প্রস্তাে।  

 

  

 

প্রাতিস্থান: ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

 

 

 

তবনামূদল্য 

 

 

 ৩০ (তত্রশ) কম মতেবস 

 

 

 

 

 

 

 

     মুহাম্মদ আব্দুস সালাি 

উপ সতচব 

(প্রশাসন-১ শািা) 

র ানোঃ ৪৭১২৪৩২০ 

 

 

 

 

      

 

 

 

১৬ 

 

 

ররলপথ িন্ত্রণালবয়র 

আও াধীন বেবদভশক 

সাহায্যপুষ্ট ও শ িাগ সরকাভর 

অথ কায়বন (ভজওভে) গৃহী  

প্রকেসমূবহর যানোহন, 

যন্ত্রপাভ , সরঞ্জাি ই যাভদ 

ক্রবয়র প্রশাসভনক অনুবিাদন 

  

ক) িহাপভর ালক, োংলাবদশ ররলওবয়র প্রস্তাবের 

রপ্রভক্ষব  উন্নয়ন প্রকে োস্তোয়বনর জন্য ক্ষি া 

অপ কণ সংক্রান্ত পভরপত্র -২০১৫ রিা াবেক ভনষ্পভি 

করা  

খ) প্রবযাজযবক্ষবত্র অথ ক ভেিাবগর সম্মভ  গ্রহণপূে কক 

ভনষ্পভি করা  

গ) পবত্রর িাধ্যবি সংভিষ্টবদরবক অেভহ  করা  

 

১. তনধ মাতরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. সমন্বয় সিার কা মতববরণী;  

৩. আঞ্চতলক তবআরটিএ পতরেশ মদকর পতরেশ মন 

প্রততদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংতিষ্ট কাগজাতে;  

৫.   

ক) অথ ক ভেিাবগর ছক অনুযায়ী  থ্যােলী ও 

ভেেরণী  

খ) ভেভপভপ/আরভেভপভপ অনুযায়ী েরাে (প্রদ াজয 

রেদত্র)।  

 

প্রাতিস্থান:  ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

 

 

 

তবনামূদল্য 

 

১৫ (পদনর) কম মতেবস 

১৭ 

 

 

ররলপথ িন্ত্রণালবয়র প্রততষ্ঠান/ 

সাংস্থা/েিদরর উন্নয়ন তহতবল 

এবাং রাজস্ব তহতবদলর 

অথ মায়দন গৃহীত তিমসমূদহর 

প্রশাসতনক অনুদমােন  

সাংতিষ্ট প্রততষ্ঠাদনর উন্নয়ন তহতবল/রাজস্ব তহতবল 

ব্যবহার তনদে মতশকা ও তবতিন্ন সমদয় জাতরকৃত 

পতরপত্র অনুয়ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ 

১. তনধ মাতরত  রদম আদবেন; 

২. তিদমর অনুদমাতেত তাতলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদল্পর তবষদয় প্রততষ্ঠাদনর সমন্বয় সিার 

কা মতববরণী ও কাতরগতর প্রততদবেন।  

  

 

প্রাতিস্থান:  ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

 

 

 

 

তবনামূদল্য 

১৫ (পদনর) কম মতেবস 

          রভশদুল হাসান  

উপ সতচব 

(উন্নয়ন-১ শািা)  

র ানোঃ ৯৫৭৩৪৩২  

  ও 

      মুহাম্মদ আব্দুস সালাি 

উপ সতচব 

(প্রশাসন-১ শািা) 

র ানোঃ ৪৭১২৪৩২০ 

          

 

 

  

 

https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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২.৩ অিযন্তরীন রসবা 

 

 

 

১ ছুটি 

ছুটি ভেভধিালা অনুযায়ী আদবেনকারী হব  প্রাতি  

ছুটির আবেদবনর ( থা থ কর্তমপদের 

সুপাতরশক্রদম) রপ্রভক্ষব   াতচ  ছুটি অনুবিাদন।  

 

১. ভনধ কাভর   রবি/সাো কাগদজ আদবেনপত্র; 
২. ছুটি গ্রহবণর কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র;  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রততদবেন।   

প্রাতিস্থান: ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

ভেনামূবে ৭ (সা ) কি ক ভদেস 

     আল া  রহাবসন রসখ  

উপ সতচব  

(প্রশাসন-২ শািা) 

র ানোঃ ৪৭১২৪৩১৫  

 

২ 

ররলপথ িন্ত্রণালবয়র 

কম মকতমাদের বতহোঃবাাংলাদেশ 

ছুটি মঞ্জুতর 

আদবেন পাওয়ার পর  

(ক) তনধ মাতরত ছুটি তবতধমালা, ১৯৫৯ অনু ায়ী 

তনষ্পতি কদর সরকাতর আদেশ জাতর করা হয়;  

(ি) সরকার কর্তমক সমদয় সমদয় জাতরকৃত তবদেশ 

ভ্রমদণর অনুমতত ও আনুষভিক তনদে মশনা 

অনুসরণীয়। 

(১)সাো কাগদজ আদবেনপত্র;  

(২)তনধ মাতরত  রদম (বাাংলাদেশ  রম নম্বর-

২৩৯৫) প্রধান তহসাব রেণ কম মকতমা কর্তমক প্রেি 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রততদবেন (দগদজদর্ি 

কম মকতমাদেরদেদত্র),  প্রাতিস্থান:  তহসাব রেণ 

কম মকতমার কা মালয়;  

(৩) তহসাব রেণ কম মকতমা, ররলপথ মন্ত্রণালয় 

কর্তমক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র (নন 

রগদজদর্ি কম মচাতরদেরদেদত্র);  

(৪) ব্যতিগত কারদণ সরকার/স্বায়ত্বশাতসত সাংস্থার 

কম মকতমাদের তবদেশ ভ্রমদণর আদবেনপত্র।  

(প্রাতিস্থান: প্রশাসন-১ শািা, ররলপথ মন্ত্রণালয়, 

ররলিবন, ঢাকা) 

ভেনামূবে 

(ক) ৫ কা মতেবস 

(নন-রগদজদর্ি 

কম মচাতরদের রেদত্র) 

 

  (ি) ১০(েশ)  

কা মতে মবস (দগদজদর্ি 

কম মকতমাদের রেদত্র)  

কম মতেবস 

 

 

 

 

 

 

 

মুহাম্মদ আব্দুস সালাি 

উপ সতচব 

(প্রশাসন-১ শািা) 

র ানোঃ ৪৭১২৪৩২০ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

 

সাধারণ িতবষ্য তহতবল হদত 

অতগ্রম মঞ্জুতর 

 

তনধ মাতরত  রদম সাধারণ িতবষ্য তহতবদল সব মদশষ 

জমাকৃত অদথ মর তহসাব তববরণীসহ আদবেদনর 

তিতিদত অতগ্রম  মঞ্জুর 

১. তনধ মাতরত  রদম আদবেন;   

২. সাধারণ িতবষ্য তহতবদল সব মদশষ জমাকৃত 

অদথ মর তহসাব তববরণীর মূল কতপ।  

প্রাতিস্থান: ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

 

 

ভেনামূবে 

 

 

৫ (পাঁচ) কম মতেবস 

৬ 

 

লাম্র্গ্রযান্ট, অবসর ও 

তপআরএল 

আদবেন প মাদলাচনাপূব মক লাম্র্গ্রযান্ট, অবসর ও 

তপআরএল মঞ্জুর 

১. আদবেন;  

২. ছুটির প্রাপ্যতা।  

প্রাতিস্থান:  ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

ভেনামূবে 

১৫ (পদনর) কম মতেবস 

৭ 

 

 

 

 

আনুদতাতষক ও রপনশন মঞ্জুর 

তনধ মাতরত  রদম প্রাি আদবেন প মাদলাচনাপূব মক 

আনুদতাতষক ও রপনশন মঞ্জুর  

১. তনধ মাতরত  রদম আদবেন;  

২. তপআরএল অনুদমােদনর আদেশ;  

৩. এলতপতস;  

৪. ববধ উিরাতধকার র াষণাপত্র;  

৫. নমুনা স্বাের ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ;  

৬. নাোবী পত্র।  

প্রাতিস্থান: ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় 

/সাংতিষ্ট েির/সাংস্থার ওদয়ব সাইর্  

ভেনামূবে 

১৫ (পদনর) কম মতেবস 

https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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
https://mor.gov.bd/site/view/officer_list/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
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৩. আওতাধীন অতধেির/সাংস্থা/অন্যান্য প্রততষ্ঠান কর্তমক প্রেি রসবা 

 

আওতাধীন অতধেির/সাংস্থা/অন্যান্য প্রততষ্ঠানসমূদহর তসটিদজন’স চার্ মার তলঙ্ক আকাদর যুি করদত হদব। (প্রততষ্ঠানসমূদহর নাম) 

 ১. বাাংলাদেশ ররলওদয় 

২. ররলপথ পভরদশ কন অভধদতি র 

 

৪. আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

 

ক্রতমক প্রততশ্রুত/কাতিত রসবা প্রাতির লদেয করণীয় 

১ প্রাতিস্থান:ররলপথ মন্ত্রণালয়/ বাাংলাদেশ ররলওদয় /সাংতিষ্ট েির/সাংস্থা ওদয়ব সাইর্ তিতজর্ 

২ স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন জমা প্রোন 

৩ সাংতিষ্ট আইন সম্পদকম ন্যযনতম ধারণা থাকা 

৪ স্থানীয় সরকার তবিাদগর কা মক্রম সম্পদকম অবতহত থাকা 

৫ সাোদতর জন্য তনধ মাতরত সমদয়র পূদব মই উপতস্থত থাকা 

 

৫.১ অতিদ াগ প্রততকার ব্যবস্থাপনা (GRS)  

  

রসবা প্রাতিদত অসন্তুষ্ট হদল োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমার সদঙ্গ র াগাদ াগ কুনন। তাঁর কাছ রথদক সমাধান পাওয়া না রগদল তনদনোাি পদ্ধততদত র াগাদ াগ কদর আপনার সম্া অবতহত কুনন। 

 

ক্রতমক 

নম্বর 

কিন র াগাদ াগ করদবন কার সদঙ্গ র াগাদ াগ করদবন র াগাদ াদগর ঠিকানা তনষ্পস্পতির সময়সীমা 

১. োতয়ত্বপ্রাি কম মকতমা সমাধান তেদত না 

পারদল 

অতিদ াগ তনস্পতি কম মকতমা 

(অতনক) 

নাম ও পেতব: ররখা রানী োবলা 

যুগ্ম সতচব (প্রশাসন) 

র ানোঃ +৮৮-০২-9511076 

ইদমইল: jsadmin@mor.gov.bd 
ওদয়ব: www.mor.gov.bd 

ততন মাস 

২. অতিদ াগ তনস্পতি কম মকতমা তনতে মষ্ট 

সমদয় সমাধান তেদত না পারদল 

আপীল কম মকতমা নাম ও পেতব: জনাব রিাোঃ িভজবুর রহিান 

অভ ভরক্ত সভ ে (প্রশাসন) 

র ান:+৮৮-০২-958৬৩৮৮

ইদমইল: addlsecyadmin@mor.gov.bd  

ওদয়ব: www.mor.gov.bd 

এক মাস 

৩. আপীল কম মকতমা তনতে মষ্ট সমদয় সমাধান 

তেদত না পারদল 

মতন্ত্রপতরষে তবিাদগর অতিদ াগ 

ব্যবস্থাপনা রসল। 

অতিদ াগ গ্রহণ রকন্দ্রোঃ 

৫নাং রগইর্, বাাংলাদেশ সতচবালয়, ঢাকা 

 

ততন মাস 
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