
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

সরকারর যানবাহন অরিেপ্তর 

সরিবালয় রলাংক ররাড, ঢাকা। 

(www.dgt.gov.bd) 

 

রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত (রসটিদজন্স িার্ টার) 

 

১. রিশন ও রমশন: 

 রূপকল্প (রিশন):  জনপ্রশাসদনর প্রতযারশত, আধুরনক, মানসম্মত ও রর্কসই পররবহন রসবা প্রোন। 
 

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

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

 

২.      প্ররতশ্রুত রসবাসমূহ  

২.১)   নাগররক রসবা  

ক্রম রসবার নাম 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 তথ্য অরিকার আইন 

অনুসাদর অনুসন্ধানকৃত 

তথ্য 

অনুসন্ধানকারীর আদবেন পররবহন 

করমশনার  কর্তটক অনুদমােন হওয়ার 

পর িারহত তথ্য সাংরিষ্ট ব্যারিদক ডাক 

রযাদগ এবাং ই-রমইদল জানাদনা হদব। 

রনি টাররত আদবেন  রম 

এ েপ্তদরর পররিালক 

(সড়ক) এর কায টালদয় 

পাওয়া যাদব। 

রবনামূদল্য ২০ 

(কুরড়)  

কায ট 

রেবস। 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬২১২৫ 

ই-রমইল 

pooldirectorroad 

@dgt.gov.bd 

 

২.২)  প্রারতষ্ঠারনক রসবা : 

ক্রম রসবার নাম 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 যানবাহন ও 

িালক বরাদ্দ। 

সাংরিষ্ঠ েপ্তর হদত প্রাপ্ত আদবেন 

পররবহন করমশনার  কর্তটক অনুদমােন 

হওয়ার পর পররিালক (সড়ক) কর্তটক 

গারড় অনুদমােন পত্র স্বাক্ষররত হদব। 

অনুদমােন পত্র সাংরিষ্ট েপ্তদর ডাক রযাদগ 

এবাং ই-রমইদল জানাদনা হদব। 

রনি টাররত আদবেন  রম 

এ েপ্তদরর ওদয়ব সাইদর্ 

(www.dgt.portal.

gov.bd) ও পররিালক 

(সড়ক) এর কায টালদয় 

পাওয়া যাদব। 

রবনামূদল্য  ৩ (রতন)  

কায ট 

রেবস। 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬২১২৫ 

ই-রমইল 

pooldirectorroad 

@dgt.gov.bd 

 

২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকাদরর মাননীয় 

মন্ত্রী, প্ররতমন্ত্রী, 

উপদেষ্টা ও সমময টাো 

সম্পন্ন ব্যরিবদগ টর 

অর দসর প্রশাসরনক 

কাদজর জন্য িালকসহ 

যানবাহন বরাদ্দ। 

সাংরিষ্ঠ েপ্তর হদত প্রাপ্ত আদবেন 

পররবহন করমশনার  কর্তটক অনুদমােন 

হওয়ার পর পররিালক (সড়ক) কর্তটক 

গারড় অনুদমােনপত্র স্বাক্ষররত হদব। 

অনুদমােন পত্র সাংরিষ্ট েপ্তদর ডাক রযাদগ 

এবাং ই-রমইদল জানাদনা হদব। 

রনি টাররত আদবেন  রম 

এ েপ্তদরর ওদয়ব সাইদর্ 

(www.dgt.portal.

gov.bd) ও পররিালক 

(সড়ক) এর কায টালদয় 

পাওয়া যাদব। 

রবনামূদল্য ৩ (রতন) 

কায ট 

রেবস। 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬২১২৫ 

ই-রমইল 

pooldirectorroad 

@dgt.gov.bd 

 

৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকাদরর মাননীয় 

মন্ত্রী, প্ররতমন্ত্রী, 

উপদেষ্টা ও 

গারড় ব্যবহারকারী কম টকতটা ও িালক 

কর্তটক স্বাক্ষররত রনি টাররত আদবেন  রম 

পূরণ কদর পররিালক (সড়ক) বরাবদর 

আদবেদনর রপ্ররক্ষদত রসবা প্রোন করা 

রনি টাররত আদবেন  রম 

এ েপ্তদরর ওদয়ব সাইদর্ 

(www.dgt.portal.

gov.bd) ও পররিালক 

রবনামূদল্য ০৭ (সাত) 

কায ট 

রেবস।  

ব্যবস্থাপক যানবাহন 

রমরামত কারখানা 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬১৬৭০ 



 

 

সমপেময টাো সম্পন্ন 

ব্যরিবদগ টর যানবাহন 

রক্ষণাদবক্ষণ ও 

রমরামত।  

হদব। গারড়র রমরামত কাজ সম্পন্ন হদল 

তা গারড় ব্যবহারকারী ও িালকদক ক্ষুদে 

বাতটার মাধ্যদম জানাদনা হদব। 

(সড়ক) এর কায টালয় ও 

রমকারনক শাখায় 

পাওয়া যাদব। 

ই-রমইল- 

poolmanagerworks

hop@dgt.gov.bd 

৪ মাননীয় মন্ত্রী/ 

প্ররতমন্ত্রী/ উপদেষ্টা/ 

সমময টাো সম্পন্ন 

ব্যরিবদগ টর অর দসর 

প্রশাসরনক যানবাহন 

রক্ষণাদবক্ষণ ও 

রমরামত।  

গারড় ব্যবহারকারী কম টকতটা ও িালক 

কর্তটক স্বাক্ষররত রনি টাররত আদবেন  রম 

পূরণ কদর পররিালক (সড়ক) বরাবদর 

আদবেদনর রপ্ররক্ষদত রসবা প্রোন করা 

হয়। গারড়র রমরামত কাজ সম্পন্ন হদল 

তা গারড় ব্যবহারকারী ও িালকদক ক্ষুদে 

বাতটার মাধ্যদম জানাদনা হদব। 

রনি টাররত আদবেন  রম 

এ েপ্তদরর ওদয়ব সাইদর্ 

(www.dgt.portal.

gov.bd) ও পররিালক 

(সড়ক) এর কায টালয় ও 

রমকারনক শাখায় 

পাওয়া যাদব। 

রবনামূদল্য ০৭ (সাত) 

কায ট 

রেবস। 

ব্যবস্থাপক যানবাহন 

রমরামত কারখানা 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬১৬৭০ 

ই-রমইল- 

poolmanagerworks

hop@dgt.gov.bd 

৫ প্রারিকারপ্রাপ্ত 

কম টকতটাদের যথাযথ 

মাদনর যানবাহন ও 

িালক বরাদ্দ। 

সাংরিষ্ঠ েপ্তর হদত প্রাপ্ত আদবেন 

পররবহন করমশনার  কর্তটক অনুদমােন 

হওয়ার পর পররিালক (সড়ক) কর্তটক 

গারড় অনুদমােনপত্র স্বাক্ষররত হদব। 

অনুদমােন পত্র সাংরিষ্ট েপ্তদর ডাক রযাদগ 

এবাং ই-রমইদল জানাদনা হদব। 

আদবদেনর নমুনা এ 

েপ্তদরর ওদয়ব সাইদর্ 

(www.dgt.portal.

gov.bd) ও পররিালক 

(সড়ক) এর কায টালদয় 

পাওয়া যাদব। 

রবনামূদল্য  ১০ (েশ) 

কায ট 

রেবস। 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬২১২৫ 

ই-রমইল 

pooldirectorroad 

@dgt.gov.bd 

৬ রজলাপুদল যানবাহন 

বরাদ্দ ও গারড় 

প্ররতস্থাপন। 

প্ররতস্থাপন রবষদয় প্রাপ্ত আদবেন পররবহন 

করমশনার  কর্তটক অনুদমােন হওয়ার পর 

পররিালক (সড়ক) কর্তটক গারড় 

অনুদমােন পত্র স্বাক্ষররত হদব। অনুদমােন 

পত্র সাংরিষ্ট রজলায় ডাক রযাদগ এবাং ই-

রমইদল জানাদনা হদব। 

আরবেদনর নমুনা এ 

েপ্তদরর পররিালক 

(সড়ক) এর কায টালয় ও 

রজলা প্রশাসদকর 

কায টালদয় পাওয়া যাদব। 

রবনামূদল্য ৩০ (রত্রশ) 

কায ট 

রেবস। 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬২১২৫ 

ই-রমইল 

pooldirectorroad 

@dgt.gov.bd 

৭ রবদেশী 

রাষ্ট্রপ্রিান/দডরলদগশদন

র ব্যবহাদরর জন্য 

যানবাহন সরবরাহ। 

রবদেশী রাষ্ট্রপ্রিান/ রডরলদগশদনর 

ব্যবহাদরর জন্য সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয় রথদক 

প্রাপ্ত আদবেন পররবহন করমশনার কর্তটক 

অনুদমােনক্রদম িালকসহ যানবাহন 

সরবরাহ করা হদব। 

আদবেদনর নমুনা এ 

েপ্তদর পররিালক 

(সড়ক) এর কায টালদয় 

পাওয়া যাদব। 

রবনামূদল্য ২  (দুই) 

কায ট 

রেবস। 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬২১২৫ 

ই-রমইল 

pooldirectorroad@

dgt.gov.bd 

৮ প্রারিকারপ্রাপ্ত 

কম টকতটাদের যানবাহন 

রক্ষণাদবক্ষণ ও 

রমরামত। 

গারড় ব্যবহারকারী কম টকতটা ও িালক 

কর্তটক স্বাক্ষররত রনি টাররত আদবেন  রম 

পূরণ কদর পররিালক (সড়ক) বরাবদর 

আদবেদনর রপ্ররক্ষদত রসবা প্রোন করা 

হদব। গারড়র রমরামত কাজ সম্পন্ন হদল 

তা গারড় ব্যবহারকারী ও িালকদক ক্ষুদে 

বাতটার মাধ্যদম জানাদনা হদব। 

আদবেন  রম 

পররিালক (সড়ক) এর 

রমকারনক শাখা এবাং 

যানবাহন রমরামত 

কারখানায় পাওয়া 

যাদব। 

রমরামদতর 

িরণ 

অনুসাদর 

খরি 

রনি টাররত 

হদব। 

২১ 

(একুশ) 

কায ট 

রেবস। 

ব্যবস্থাপক 

যানবাহন রমরামত 

কারখানা 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬১৬৭০ 

ই-রমইল- 

poolmanagerworks

hop@dgt.gov.bd 

৯ রজলাপুদলর যানবাহন 

রমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষণ। 

গারড় ব্যবহারকারী কম টকতটা ও িালক 

কর্তটক স্বাক্ষররত রনি টাররত আদবেন  রম 

পূরণ কদর পররিালক (সড়ক) বরাবদর 

আদবেদনর রপ্ররক্ষদত রসবা প্রোন করা 

হদব। গারড়র রমরামত কাজ সম্পন্ন হদল 

তা গারড় ব্যবহারকারী ও িালকদক ক্ষুদে 

বাতটার মাধ্যদম জানাদনা হদব। 

আদবেন পদত্রর অনুরলরপ 

যানবাহন রমরামত 

কারখানায় পাওয়া 

যাদব। 

রমরামদতর 

িরণ 

অনুসাদর 

খরি 

রনি টাররত 

হদব। 

২১ 

(একুশ) 

কায ট 

রেবস। 

ব্যবস্থাপক 

যানবাহন রমরামত 

কারখানা 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬১৬৭০ 

ই-রমইল- 

poolmanagerwork 

shop@dgt.gov.bd 

১০ রবরিন্ন রজলা ও 

উপদজলায়  

স্পীডদবার্/দকরবন 

ক্রুজার এবাং তার 

িালক  বরাদ্দ এবাং 

পোয়ন করা হয়।    

রজলা ও উপদজলা রথদক প্রাপ্ত 

আদবেনপররবহন করমশনার  কর্তটক 

অনুদমােন হওয়ার পর পররিালক (দনৌ) 

কর্তটক জলযান অনুদমােন পত্র স্বাক্ষররত 

হদব। অনুদমােন পত্র সাংরিষ্ট েপ্তদর ডাক 

রযাদগ এবাং ই-রমইদল জানাদনা হদব। 

রজলা প্রশাসক/ 

উপদজলা প্রশাসদনর 

আদবেন পত্র। 

রমরামদতর 

িরণ 

অনুসাদর 

খরি 

রনি টাররত 

হদব। 

৭ (সাত) 

কায ট 

রেবস। 

পররিালক (দনৌ) 

র ান:+৮৮০২-

৯৫৬০৩৯৪ 

ই-রমইল-poolmarin 

@dgt.gov.bd 

১১ 

 

 

 

 রবরিন্ন সরকারর েপ্তদর 

যানবাহন অদকদজা 

র াষণা।  

সাংরিষ্ট েপ্তর রথদক আদবেদনর রপ্ররক্ষদত 

এ অরিেপ্তর রথদক পররেশ টন পূব টক 

প্ররতদবেন োরখল।  

রনি টাররত আদবেন  রম 

এ েপ্তদরর ওদয়ব সাইদর্ 

(www.dgt.portal.

gov.bd) ও পররিালক 

রবনামূদল্য ৩০ (রত্রশ) 

কায ট 

রেবস। 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬২১২৫ 

ই-রমইল- 



 

 

 (সড়ক) এর কায টালদয় 

পাওয়া যাদব। 

pooldirectorroad@

dgt.gov.bd  

১২ রবরিন্ন সরকারর েপ্তদর 

জলযান অদকদজা 

র াষণা। 

সাংরিষ্ট েপ্তর রথদক আদবেদনর রপ্ররক্ষদত 

এ অরিেপ্তর রথদক পররেশ টন পূব টক 

প্ররতদবেন োরখল। 

সাংরিষ্ট েপ্তর রথদক 

জলযান অদকদজা 

র াষণার আদবেন পত্র। 

রবনামূদল্য ১৫ 

(পদনদরা) 

কায ট 

রেবস। 

পররিালক(দনৌ) 

র ান:+৮৮০২-

৯৫৬০৩৯৪ 

ই-রমইল-

poolmarin@dgt.g

ov.bd 

১৩ রবরিন্ন রজলাপুদল 

বরাদ্দকৃত জলযাদনর 

রমরামত রবষদয় 

িারহোপত্র রর্করনকযাল 

রিররর দকশদনর 

মাধ্যদম  চূড়ান্তকরণ।  

রবরিন্ন রজলা উপদজলা রথদক জলযান 

রমরামদতর িারহো পত্র প্রারপ্তর রপ্ররক্ষদত 

পররিালক রনৌ েপ্তর কর্তটক পররেশ টন ও 

প্ররতদবেন োরখল করা হদব।  

আদবেদনর রনি টাররত 

ছক পররিালক (দনৌ) এর 

েপ্তদর পাওয়া যাদব। 

রবনামূদল্য ৩০ (রত্রশ) 

কায ট 

রেবস। 

পররিালক (দনৌ) 

র ান: +৮৮০২ 

৯৫৬০৩৯৪ 

ই-রমইল 

poolmarin@dgt.g

ov.bd 

১৪  যানবাহন ব্যবহার 

(না-োবী) সাংক্রান্ত 

সনেপত্র প্রোন । 

গারড় ব্যবহারকারী কম টকতটা কর্তটক 

স্বাক্ষররত রনি টাররত আদবেন  রম পূরণ 

কদর পররবহন করমশনার বরাবদর 

আদবেদনর রপ্ররক্ষদত প্রতযয়ন পত্র রেয়া 

হদব এবাং তা গারড় ব্যবহারকারীদক ক্ষুদে 

বাতটার মাধ্যদম জানাদনা হদব। 

এ েপ্তদরর ওদয়ব সাইদর্ 

(www.dgt.portal.

gov.bd) ও পররিালক 

(সড়ক) এর কায টালদয় 

রনি টাররত আদবেন  রম 

পাওয়া যায়। 

রবনামূদল্য ২ (দুই)  

কায ট 

রেবস। 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬২১২৫ 

ই-রমইল- 

pooldirectorroad@

dgt.gov.bd  

 

২.৩)  অিযন্তরীণ রসবা  

ক্রম রসবার নাম 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 এ অরিেপ্তদর কম টরত 

কম টিারী ও যানবাহন 

িালকদের অরজটত ছুটি 

 সাংরিষ্ট কম টিারী কর্তটক 

োরখলকৃত আদবেদনর রপ্ররক্ষদত 

পররবহন করমশনার কর্তটক 

অরজটত ছুটি মঞ্জুর করা হদব যা 

অত্র েপ্তদরর ওদয়ব সাইদর্ 

প্রকাশ করা হদব। 

প্রশাসন শাখা ও 

অর দসর ওদয়ব সাইদর্ 

(www.dgt.portal.

gov.bd) পাওয়া যায়। 

রবনামূদল্য ৭ (সাত) 

কায ট রেবস। 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬২১২৫ 

ই-রমইল 

pooldirectorroad 

@dgt.gov.bd 

২ এ অরিেপ্তদর কম টরত 

কম টিারী ও যানবাহন 

িালকদের বরহ:বাাংলাদেশ 

ছুটি 

 সাংরিষ্ট কম টিারী কর্তটক 

োরখলকৃত আদবেদনর রপ্ররক্ষদত 

পররবহন করমশনার কর্তটক 

বরহ:বাাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা 

হদব যা অত্র েপ্তদরর ওদয়ব 

সাইদর্ প্রকাশ করা হদব। 

প্রশাসন শাখা ও 

অর দসর ওদয়ব সাইদর্  

(www.dgt.portal.

gov.bd) পাওয়া যায়। 

রবনামূদল্য ৭ (সাত) 

কায ট রেবস। 

পররিালক (সড়ক) 

র ান : +৮৮০২- 

৯৫৬২১২৫ 

ই-রমইল 

pooldirectorroad 

@dgt.gov.bd 

৩ এ অরিেপ্তদর কম টরত 

কম টিারী ও যানবাহন 

িালকদের শ্রারন্ত রবদনােন 

ছুটি। 

 সাংরিষ্ট কম টিারী কর্তটক 

োরখলকৃত আদবেদনর রপ্ররক্ষদত 

পররবহন করমশনার কর্তটক শ্রারন্ত 

রবদনােন ছুটি মঞ্জুর করা হদব যা 

অত্র েপ্তদরর ওদয়ব সাইদর্ 

প্রকাশ করা হদব। 

আদবেদনর রনি টাররত 

ছক প্রশাসন শাখা ও 

অর দসর ওদয়ব সাইদর্ 

(www.dgt.portal.

gov.bd) পাওয়া যাদব। 

রবনামূদল্য ৭ (সাত) 

কার্য 

রেবস।  

পররিালক (সড়ক) 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৬২১২৫ 

ই-রমইল 

pooldirectorroad 

@dgt.gov.bd 

৪ অরিেপ্তদরর সকল রশ্রণীর 

কম টকতটা/ কম টিারীর 

রপনশন রনষ্পরিকরণ । 

সাংরিষ্ট কম টিারী কর্তটক  

োরখলকৃত আদবেন পররবহন 

করমশনার কর্তটক অনুদমােদনর 

পর এরজ অর দস রপ্ররণ 

আদবেদনর রনি টাররত 

ছক রাজস্ব শাখায় 

পাওয়া যাদব। 

রবনামূদল্য ১৫ 

(পদনদরা) 

কায ট রেবস। 

রহসাবরক্ষণ কম টকতটা 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৫১৩৯৫ 

ই-রমইল-

poolacc@dgt.gov.

bd 

৫ অরিেপ্তদরর সকল রশ্রণীর 

কম টকতটা/ কম টিারীর 

গ্রাচুদয়টি রবল প্রস্তুত ও 

রনষ্পরিকরণ । 

সাংরিষ্ট কম টিারী কর্তটক  

োরখলকৃত আদবেন পররবহন 

করমশনার কর্তটক অনুদমােদনর 

পর এরজ অর দস রপ্ররণ করা 

আদবেদনর রনি টাররত 

ছক রাজস্ব শাখায় 

পাওয়া যাদব। 

রবনামূদল্য ১৫ 

(পদনদরা) 

কায ট রেবস। 

রহসাবরক্ষণ কম টকতটা 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৫১৩৯৫ 

ই-রমইল-



 

 

হদব। poolacc@dgt.gov.

bd 

৬ অরিেপ্তদরর সকল রশ্রণীর 

কম টকতটা/ কম টিারীর 

কল্যাণ তহরবল রবল প্রস্তুত 

ও রনষ্পরিকরণ । 

সাংরিষ্ট কম টিারী কর্তটক  

োরখলকৃত আদবেন পররবহন 

করমশনার কর্তটক অনুদমােদনর 

পর এরজ অর দস রপ্ররণ করা 

হদব। 

আদবেদনর রনি টাররত 

ছক রাজস্ব শাখায় 

পাওয়া যাদব। 

রবনামূদল্য ১৫ 

(পদনদরা) 

কায ট রেবস। 

রহসাবরক্ষণ কম টকতটা 

র ান : +৮৮০২- 

৯৫৫১৩৯৫ 

ই-রমইল-

poolacc@dgt.gov.

bd 

৭ অরিেপ্তদরর কম টিারীদের 

সকল প্রকার অরগ্রম মঞ্জুর 

। 

সাংরিষ্ট কম টিারী কর্তটক  

োরখলকৃত আদবেন পররবহন 

করমশনার কর্তটক অনুদমােদনর 

পর এরজ অর দস রপ্ররণ করা 

হদব। 

আদবেদনর রনি টাররত 

ছক রাজস্ব শাখায় 

পাওয়া যাদব। 

রবনামূদল্য ১০ (েশ) 

কায ট রেবস। 

রহসাবরক্ষণ কম টকতটা 

র ান : +৮৮০২-

৯৫৫১৩৯৫ 

ই-রমইল-

poolacc@dgt.gov.

bd 

 

 

 

 

 

৪) রসবা গ্রহীতার কাদছ আমাদের (দসবা প্রোনকারীর) প্রতযাশা: 

ক্ররমক প্ররতশ্রুরত/কারিত রসবা প্রারপ্তর লদক্ষয করণীয় 

১ স্বয়ংসম্পুর্ ণ আদবেন জমা প্রোন। 

২ প্রদযাজয রক্ষদত্র রমাবাইল রমদসজ/ই-রমইদলর রনদে টশনা অনুসরণ করা। 

৩ প্রদযাজয রক্ষদত্র রনর্ ণাররত রি যথাসময়য় প্রদান করা। 

 

৫) অরিদযাগ প্ররতকার ব্যবস্থাপনা (GRS): 

ক্ররমক কখন রযাগাদযাগ করদবন কার সদে রযাগাদযাগ করদবন রযাগাদযাদগর ঠিকানা রনষ্পরির সময়সীমা 

১. 

 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা সমািান 

রেদত ব্যথ ট হদল 

অরিদযাগ রনষ্পরি কম টকতটা 

(অরনক) 

নাম : রমা: আলমগীর রহাদসন রিৌধুরী 

পেরব : উপপররিালক 

র ান : +৮৮০২-৯৫৬৮৩৭৮ 

ই-রমইল : poripooldd@dgt.gov.bd  

ওদয়ব : www.dgt.portal.gov.bd   

৩০ (রত্রশ) কায ট 

রেবস 

২. অরিদযাগ রনষ্পরি কম টকতটা 

রনরে টষ্ট সমদয় সমািান রেদত 

ব্যথ ট হদল 

আরপল কম টকতটা অরিদযাগ রনষ্পরি কম টকতটা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। 

পেরব : রসরনয়র সহকারী সরিব, শৃিলা-২, শাখা,  

র ান :+৮৮০২-৯৫৭৪৩০৪ 

ওদয়ব: www.mopa.gov.bd  

২০ (কুরড়) কায ট 

রেবস 

৩. আরপল কম টকতটা রনরে টষ্ট সমদয় 

সমািান রেদত ব্যথ ট হদল 

মরন্ত্রপররষে রবিাদগর 

অরিদযাগ ব্যবস্থাপনা রসল 

মরন্ত্রপররষে রবিাগ  

পেবী : রসরনয়র সরিব, সমন্বয় ও সাংস্কার 

র ান : +৮৮০২-৯৫১৩৪৩৩ 

ওদয়ব: www.cabinet.gov.bd  

৬০ (ষাঁর্) কায ট রেবস 
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