
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

সরকারর যানবাহন অরিেপ্তর 

সরিবালয় রলাংক ররাড, ঢাকা 

(www.dgt.gov.bd) 
 

রসটিদজন িার্ টার 

১। রিশন ও রমশন : 
 

 রিশন :  জনপ্রশাসদনর প্রতযারশত, আধুরনক, মানসম্মত ও রর্কসই পররবহন শাখা প্রোন। 

 

রমশন : সরকাদরর রকন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসদনর জন্য মানসম্মত যানবাহন সাংগ্রহ, িালক পোয়ন, সুষ্ঠু রক্ষণাদবক্ষণ, যানবাহন 

রমরামত কারখানর আধুরনকায়ন, প্ররশক্ষণ এবাং উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যদম প্রতযারশত পররবহন রসবা রনরিত করা। 

 

২। রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত :  

২.১) নাগররক রসবা : 

ক্রম 

নাং 

রসবার মান রসবা প্রোন 

পদ্ধরত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রারপ্তস্থান 

রসবার মূল্য এবাং 

পররদশাি পদ্ধরত 

রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(নাম,পেরব, র ান 

নম্বর ও ই-রমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 প্রদযাজয নয় 

 

২.২) প্রারতষ্ঠারনক রসবা : 

ক্র: 

নাং 

রসবার মান রসবা প্রোন 

পদ্ধরত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবাং 

প্রারপ্তস্থান 

রসবার মূল্য 

এবাং পররদশাি 

পদ্ধরত 

রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(নাম,পেরব, র ান 

নম্বর ও ই-রমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, 

প্ররতমন্ত্রী, উপদেষ্টা ও 

সমপেময টাো সম্পন্ন ব্যরিবদগ টর 

যথাযথ  মাদনর যানবাহণ ও 

িালক বরাদ্দ। 

অরিযািন পত্র 

প্রদয়াজন 

-- -- আদেশ প্রারপ্তর ৭২ 

(বাহাত্তর)ঘন্টার 

মদধ্য  

পররিালক (সড়ক) 

র ান : ৯৫৬২১২৫ 

 

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, 

প্ররতমন্ত্রী, উপদেষ্টা ও 

সমপেময টাো সম্পন্ন ব্যরিবদগ টর 

অর দসর প্রশাসরনক কাদজর 

জন্য িালকসহ যানবাহন বরাদ্দ। 

অরিযািন পত্র 

প্রদয়াজন 

-- -- আদেশ প্রারপ্তর ৭২ 

(বাহাত্তর)ঘন্টার 

মদধ্য  

পররিালক (সড়ক) 

র ান : ৯৫৬২১২৫ 

 

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, 

প্ররতমন্ত্রী, উপদেষ্টা ও 

সমপেময টাো সম্পন্ন ব্যরিবদগ টর 

যানবাহন রক্ষণাদবক্ষণ ও 

রমরামত। 

রনি টাররত  রম 

পূরণ িালদকর 

স্বাক্ষর ও 

ব্যবহারকারী 

কম টকতটার 

সুপাররশ 

রমকারনক 

শাখা 

--  রমাদয়শ প্রারপ্তর 

৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টা 

রথদক ০৭ (সাত) 

রেন (দমরামত 

কাদজর িরণ 

অনুযায়ী) 

ব্যবস্থাপক, 

যানবাহন রমরামত 

কারখানা 

 র ান : ৯৫৬১৬৭০ 

৪. মাননীয় মন্ত্রী/প্ররতমন্ত্রী/উপদেষ্টা/ 

সমময টাো সম্পন্ন ব্যরিবদগ টর 

অর দসর প্রশাসরনক যানবাহন 

রক্ষণাদবক্ষণ ও রমরামত। 

-ঐ- রমকারনক 

শাখা 

--  রমাদয়শ প্রারপ্তর 

৭২ (বাহাত্তর) 

ঘন্টার  

ব্যবস্থাপক, 

যানবাহন রমরামত 

কারখানা 

 র ান : ৯৫৬১৬৭০ 

. 
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৫. মাননীয় মন্ত্রী/প্ররতমন্ত্রী/ 

উপদেষ্টা/ সমময টাো সম্পন্ন 

ব্যরিবদগ টর যানবাহন 

িালনায় যদথাপযুি িালক 

পোয়ন/ বেরল। 

-- -- -- মদধ্য িারহো সৃরষ্টর 

৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টর  

মদধ্য 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : ৯৫৬২১২৫ 

৬. প্রারিকারপ্রাপ্ত কম টকতটাদের 

যানবাহন ও িালক বরাদ্দ।  

অরিযািন পত্র 

প্রদয়াজন 

-- -- আদেশ প্রারপ্তর ১০ 

(েশ) রেদনর মদধ্য 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : ৯৫৬২১২৫ 

৭. রজলাপুদল যানবাহন বরাদ্দ 

ও প্ররতস্থাপন রবষয় 

রনষ্পরত্তকরণ। 

অরিযািন পত্র 

প্রদয়াজন 

-- -- ০১ (এক) মাস পররিালক (সড়ক) 

র ান : ৯৫৬২১২৫ 

৮. রবদেশী রাষ্ট্রপ্রিান/ 

রডরলদগশদনর ব্যবহাদরর 

জন্য যানবাহন সরবরাহকরণ 

-- -- -- আদেশ প্রারপ্তর 

২৪(িরিশ) ঘন্টার 

মদধ্য 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : ৯৫৬২১২৫ 

৯. রজলাপুদলর গারড়িালকদের 

প্রশাসরনক রবষয় 

রনষ্পরত্তকরণ। 

-- -- -- পত্র প্রারপ্তর ০১ 

(এক) মাদসর মদধ্য 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : ৯৫৬২১২৫ 

১০. প্রারিকারপ্রাপ্ত কম টকতটাদের 

যানবাহন রক্ষণাদবক্ষণ ও 

রমরামত। 

রনি টাররত  রম 

পূরণ, িালদকর 

স্বাক্ষর ও 

ব্যবহারকারী 

কম টকতটার সুপাররশ 

রমকারনক 

শাখা 

--  রমাদয়শ প্রারপ্তর 

পর কাদজর িরন 

অনুসাদর ০৭ েরন 

হদত ০১ (এক) 

মাদসর মদধ্য 

ব্যবস্থাপক, 

যানবাহন রমরামত 

কারখানা ।        

র ান : ৯৫৬১৬৭০ 

১১. রজলাপুদলর যানবাহন 

রমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ। 

রনি টাররত  রম 

পূরণ, িালদকর 

স্বাক্ষর ও 

ব্যবহারকারী 

কম টকতটার সুপাররশ 

রমকারনক 

শাখা 

--  রমাদয়শ প্রারপ্তর 

০৩ (রতন) সপ্তাদহর 

মদধ্য 

ব্যবস্থাপক, 

যানবাহন রমরামত 

কারখানা ।        

র ান : ৯৫৬১৬৭০ 

১২. যানবাহন অদকদজা করদণর 

প্রস্তাব/অদকদজা যানবাহন 

রবক্রয় চুড়ান্তকরণ। 

-- -- -- িারহোপত্র পাওয়ার 

০২ (দুই) মাদসর 

মদধ্য 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : ৯৫৬২১২৫ 

১৩. রবরিন্ন রজলাপুদল বরাদ্দকৃত 

জলযাদনর রমরামত রবষদয় 

িারহোপত্র রর্করনকযাল 

রিররর দকশদনর মাধ্যদম 

চুড়ান্ত করণ। 

-- -- -- িারহোপত্র পাওয়ার 

০১ (এক) মাদসর 

মদধ্য 

পররিালক (দনৌ)  

র ান : ৯৫৬০৩৯৪ 

১৪. রবরিন্ন রজলাপুদল কম টরত 

লঞ্চ ও স্পীডদবার্ িালদকর 

প্রশাসরনক রবষয় 

চুড়ান্তকরণ। 

-- -- -- পত্র প্রারপ্তর ০১ 

(এক) রেদনর মদধ্য 

পররিালক (দনৌ)  

র ান : ৯৫৬০৩৯৪ 

১৫. রবরিন্ন সরকারর েপ্তদরর এন 

ও রস প্রোদনর কাজ ও 

কাররগরর পরামশ ট প্রোদনর 

জন্য িারহো অনুযায়ী 

প্ররতরনরি রপ্ররণ। 

-- -- -- ০৭ (সাত) রেদনর 

মদধ্য (যাবতীয় 

প্ররক্রয়া সম্পন্ন 

সাদপদক্ষ) 

ব্যবস্থাপক, 

যানবাহন রমরামত 

কারখানা 

র ান : ৯৫৬১৬৭০ 

১৬. দুঘ টর্নাকবরলত 

রমরামতদযাগ্য গারড়র বড় 

িরদণর রমরামত কাজ 

-- -- -- ০৪ রথদক ০৮ 

সপ্তাদহর মদধ্য 

(তহরবল অনুদমােন 

ও মালামাল/ 

যন্ত্রাাংশ প্রারপ্ত 

সাদপদক্ষ) 

ব্যবস্থাপক, 

যানবাহন রমরামত 

কারখানা 

র ান : ৯৫৬১৬৭০ 
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২.৩) অিযন্তরীণ রসবা :  

 

ক্র: 

নাং 

রসবার মান রসবা 

প্রোন 

পদ্ধরত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবাং 

প্রারপ্তস্থান 

রসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাি 

পদ্ধরত 

রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম টিকতটা (নাম, 

পেরব, র ান নম্বর 

ও ই-রমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. অরজটত ছুটি/বরহিঃ বাাংলাদেশ ছুটি/ 

শ্রারন্ত রবদনােন ছুটি 

আদবেন 

প্রারপ্ত 

সাদপদক্ষ 

-- -- ০৭ (সাত) রেদনর 

মদধ্য (োরখলকৃত 

কাগদজর সঠিকতা 

যািাই সাদপদক্ষ) 

পররিালক (সড়ক)  

র ান: ৯৫৬২১২৫ 

২. কম টিারীদের সাজ-রপাষাক সরবরাহ। -- -- -- ০৪ (িার) সপ্তাহ 

(ক্রয় প্ররক্রয়া 

সম্পন্ন সাদপদক্ষ) 

পররিালক (সড়ক)  

র ান: ৯৫৬২১২৫ 

৩. রকন্দ্রীয় পররবহন পুদলর 

গারড়িালকদের প্রশাসরনক রবষয় 

রনশ্পরত্তকরণ। 

আদবেন 

প্রারপ্ত 

সাদপদক্ষ 

-- -- পত্র প্রারপ্তর ০১ 

(এক) মাদসর মদধ্য 

পররিালক (সড়ক)  

র ান: ৯৫৬২১২৫ 

৪. অন্যান্য রবরবি রবষদয় প্রাপ্ত পত্রারে 

(উদেরখত কায টাবলী ব্যতীত) 

-- -- -- পত্র প্রারপ্তর ০১ 

(এক) মাদসর মদধ্য 

পররিালক (সড়ক)  

র ান: ৯৫৬২১২৫ 

৫. অরিেপ্তদরর সকল রশ্রণীর কম টকতটা ও 

কম টিারী in House ও On-

the job রেরনাং এর ব্যবস্থাকরণ, 

প্ররশক্ষণ কম টপররকল্পনা প্রণয়ন ও 

রবদশষ রেরনাং মরডউল প্রস্তুতকরণ, 

প্ররশক্ষণ কম টসুিী সমন্বয় ও 

বাস্তবায়দনর ব্যবস্থা রনয়া, 

সাটি টর দকর্ প্রোন, প্ররশক্ষণ সাংক্রান্ত 

সকল ররকড ট সাংরক্ষণ। 

-- -- -- ০৩ (রতন) সপ্তাহ পররিালক (দনৌ) 

র ান : ৯৫৬০৩৯৪  

৬. সরকারর যানবাহন অরিেপ্তদরর সকল 

রশ্রণীর কম টকতটা/ কম টিারীর রনদয়াগ/ 

স্থায়ীকরণ/ বেলী/ পদোন্নরত/ শূন্য 

পে রঘাষণা/পে সৃরষ্ট/ রশাক প্রস্তাব 

প্রহণ/দজষ্ঠযতা রনি টারণ, রনদয়াগ রবরি 

ততরী। 

-- -- -- ০১ (এক) মাস প্রশাসরনক কম টকতটা 

৭. অরিেপ্তদরর সকল রশ্রণীর কম টকতটা 

কম টিারী শাংখলা রবষয়ক ব্যবস্থা 

গ্রহণ, আনীত অরিদযাগ সমূদহর তেন্ত 

তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ এবাং 

যদথাপযুি স্থাদন পররদবশন, 

অরিদযাগ নামা, অরিদযাগ রববরণী 

ততরর, রবরিন্ন আোলত হদত রপ্রররত 

সমন/আদেশ এর উপর ব্যবস্থা গ্রহণ, 

মামলার ে াওয়ারী জবাব প্রণয়ন এর 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

 

-- -- -- ০১ (এক) মাস প্রশাসরনক কম টকতটা 

৮. অরিেপ্তদরর প্রদয়াজনীয়  রমস ও 

মদনাহরী দ্রব্যারে এবাং দ্রব্যারে এবাং 

আসবাবপত্রসহ নানারবি উপকরণ 

সাংগ্রহ ও রবতরণ। 

-- -- -- ০৪ (িার) সপ্তাহ প্রশাসরনক কম টকতটা 
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৯. অরিেপ্তদরর রকন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও পত্র 

জারী ব্যবস্থাপনা, স্টা  হারজরা, 

সািারণ প্রশাসন পররিালনা। 

-- -- -- তেনরিন প্রশাসরনক কম টকতটা 

১০. রবরিন্ন সরকারর েপ্তদর কাররগরর 

পরামশ ট প্রোদনর জন্য িারহো 

অনুযায়ী প্ররতরনরি রপ্ররণ। 

-- -- -- ০৭ (সাত) রেন প্রশাসরনক কম টকতটা 

১১. সরকারর যানবাহন অরিেপ্তদরর রবতন 

িাতা, অন্যান্য অরগ্রম রবল এবাং 

করন্টদজন্টস রবলসমূহ রনষ্পরত্ত। 

এরজ 

অর দস 

রপ্ররণ 

-- -- ০২ (দুই) সপ্তাহ রহসাবরক্ষণ 

কম টকতটা 

১২. রপনশন, প্রাচুদয়টি, কল্যাণ তহরবল, 

গ্রুপ ইন্সুদরন্স, ইনকাম ট্যাক্স রবল 

প্রস্তুত ও রনষ্পরত্তকরণ। 

এরজ 

অর দস 

রপ্ররণ 

-- -- ০১ (এক) সপ্তাহ রহসাবরক্ষণ 

কম টকতটা 

১৩. অরিেপ্তদরর বাদজর্ প্রস্তুতকরণ, 

বাদজর্ উপদযাজন ও পুন: উপদযাজন। 

-- -- -- ০৩ (রতন) সপ্তাহ রহসাবরক্ষণ 

কম টকতটা 

১৪. কযাশ শাখার তোরকী, কযাশ 

রক্ষণাদবক্ষণ, প্ররতপােন এবাং কযাশ 

পরীক্ষা-রনরীক্ষাকরণ ও তোরকী। 

-- -- -- রনয়রমত রহসাবরক্ষণ 

কম টকতটা 

১৫. রজলাপুলসমূদহর বাদজর্ বরাদ্দ, 

রজলাপুল সমূদহর পরীরক্ষত 

রবলসমূদহর রববরণী প্রস্তুতকরণ। 

-- -- -- ০২ (দুই) সপ্তাহ রহসাবরক্ষণ 

কম টকতটা 

১৬.  অরিেপ্তদরর সকল প্রকার অরগ্রম 

মঞ্জুদরর প্রশাসরনক রনয়ন্ত্রদকর োরয়ত্ব 

পালন। 

-- -- -- ১০ (েশ) কম ট 

রেবস 

রহসাবরক্ষণ 

কম টকতটা 

১৭. অরিেপ্তদরর মর্রগারড় ব্যরিগত 

কাদজ ব্যবহার বাবে গারড় িাড়া 

আোয়, গারড় দুঘ টর্নায় জরড়ত োয়ী 

ব্যরিগদণর রনকর্ রথদক ক্ষরতপূরণ 

আোয়, না-োবী সনেপত্র প্রোন, 

প্রশাসরনক গারড়র জ্বালানী রবল প্রস্তুত 

পূব টক এরজ অর দস োরখল ও 

যথাসমদয় উদত্তালনপূব টক সাংরিষ্ট 

রপদোল পাম্প বরাবদর রপ্ররণ। 

-- -- -- ০৩ (রতন) সপ্তাহ রহসাবরক্ষণ 

কম টকতটা 

১৮. সকল রশ্রণীর কম টকতটা/ কম টিারীর 

রপআরএল মঞ্জুর, েক্ষতাসীমা 

অরতক্রম/দবতন সমতা, পুণ ট িাকুরী 

গণনা ও সারি টস বুক সাংরক্ষণ। 

-- -- -- ০১ (এক) মাস 

(িারহো প্রারপ্তর 

পর) 

রহসাবরক্ষণ 

কম টকতটা 

 

৩) অরিদযাগ পদ্ধরত (GRS) :  

ক্র: 

নাং 

কখন রযাগাদযাগ করদবন রযাগাদযাদগর ঠিকানা রনষ্পরত্তর সময়সীমা 

১. োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা রনি টাররত সময়সীমার মদধ্য 

সমািান রেদত ব্যথ ট হদল 

GRS র াকাল পদয়ন্ট কম টকতটা :  

নাম : মুনশী শাহাবুদ্দীন আহদমে 

পেরব : পররবহন করমশনার (অরতররি সরিব) 

র ান : ৯৫৬৩৪২১ 

ওয়ব রপার্ টাল : www.dgt.gov.bd 

িারহো প্রারপ্তর পর ০৩ 

(রতন) রেদনর মদধ্য  

২. GRS র াকাল পদয়ন্ট কম টকতটা রনরে টষ্ট সমদয়র 

মদধ্য সমািান রেদত ব্যথ ট হদল  

রকন্দ্রীয় অরিদযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধরত (GRS)  

www. Mopa.gov.bd  
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