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১.  িমশজ : েরলওেয় পিরবহজ �ব�া আধিজকায়েজর মা�েম েদশ�াপী িজরাপদ, সা�য়ী এবং দ� েরলওেয় েজটওয়াক র গেড় েতালা। 

ও 
িভশজ : একি িজরাপদ, সা�য়ী, আধিজক ও পিরেবশবা�ব েরলওেয় পিরবহজ �ব�া। 

 
২.  েসবা �দাজ �িত�বিত 
 

২.১ জাগিরক েসবা : 
�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং 

�াি��াজ 
েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ আ�ঃজগর ে�েজর আসজ 

সংর�ণ 
েমাবাইল, ই�ারেজট ও সংি�� 
ে�শজ কাউ�ার হেত। 

েমাবাইল ই�ারেজট ও 
বিকং কাউ�ার হেত। 

ে�িডট/েডিবট কাড র, 
েমািবকযাশএর মা�েম 
ই�ারেজেট এবং  জগদ 
টাকায় কাউ�ার হেত। 

সংি�� ে�জ ছাড়ার 
৫িমঃ পব র পয র� �াি� 
সােপে� আসজ 
সংর�ণ করা যােব। 

সকল ে�শজ মা�ার ও বিকং সহকারী 
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪ 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

২ িব�ামাগার সিবধা উ� ে�ণীর যা�ীেদর জ� শীতাতপ 
িজয়ি�ত িব�ামাগার এবং সাধারণ 
ে�ণীর যা�ীেদর জ�  সাধারণ 
িব�ামাগার । 

িিকট �দশ রজ সােপে� 
ে�শজ সমেহ 

িিকট মেূ সংি�� ে�জ ছাড়ার 
পব র পয র� 

সকল ে�শজ মা�ার ও বিকং সহকারী 
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪ 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম   
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

৩ �াটফরম ও �াটফরম 
েসড 

ে�েজ যা�ী উঠাজামা সহজীকরণ ও 
ঝড়-বি�, েরা� হেত যা�ীেক 
িজরাপদ রােখ।  

ৈবধ িিকট �দশ রজ িিকট মূ ে�জ ছাড়ার পব র 
পয র� 

সকল ে�শজ মা�ার ও বিকং সহকারী  
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  েমাবাইল জং 
: ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িসিেজজস চাটারর  

বাংলাদেশ েরলওেয়ঃ www.railway.gov.bd  
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং 
�াি��াজ 

েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৪ ে�শজ ও ে�েজ টয়েলট 

সিবধা 
ওেয়িং রম ও ে�েজর িভতের িিকট �দশ রজ িিকট মেূ যা�া েশষ হওয়া 

পয র� 
জজাব েমাঃ হারজ অর রিশদ/িসএমই/পব র, 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১০  
cmee@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ শামছুামাজ/িসএমই/পি�ম 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১২ 
cmew@railway.gov.bd 
জজাব গাওস আল মিজর/িসইই/পি�ম 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১২৬ 
ceew@railway.gov.bd 
জজাব িজজাম উ�ীজ িময়া/িসইই/পব র, 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১২৭ 
ceee@railway.gov.bd 
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১১৪ 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ/ িসিসএম/পি�ম 
েমাবাইল জং : 
০১৭১১৫০৬১১৫ ccmw@railway.gov.bd 
 

৫ পাজীয় জল ও �াটফরম 
এবং ে�েজ 
িরে�শেমে�র �ব�া 
করা। 

ওয়াটার ি�টেম� �া�, খাবােরর 
েদাকাজ,কযাটািরং েসবার মা�েম 

ে�শজ �াটফরম ও সকল 
েটেরজ  

ওয়াটার ি�টেমে� 
িবজামেূ এবং েবাতলজাত 
িজধ রািরত মেূ জগদ �দাজ 
সােপে� 

সাব র�িজক জজাব েমাঃ কামরল আহসাজ/িসই/পব র 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১০১ 
cee@railway.gov.bd 
জজাব মাহববল আলম বকশী/িসই/পি�ম, 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১০২ 
cew@railway.gov.bd 
 

৬ ে�শজ �াটফরেম 
রাি�কালীজ বািত ও 
পাখা 

ে�জ ও ে�শজ সমেহ িিকট �দাজ সােপে� িিকট মেূ যা�া েশষ হওয়া 
পয র� 

জজাব গাওস আল মিজর/িসইই/পি�ম 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১২৬ 
ceew@railway.gov.bd 
জজাব িজজাম উ�ীজ িময়া/িসইই/পব র, 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১২৭ 
ceee@railway.gov.bd 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং 
�াি��াজ 

েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৭ উ� ে�ণীর যা�ীেদর 

জ� শীতাতপ িজয়�েণর 
�ব�া 

শীতাতপ িজয়ি�ত েকােচর মা�েম যথাযথ িিকট এবং ে�েজ িিকট মেূ যা�াকালীজ জজাব গাওস আল মিজর/িসইই/পি�ম 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১২৬ 
ceew@railway.gov.bd 
িজজাম উি�জ িময়া/িসইই/পব র, 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১২৭ 
ceee@railway.gov.bd 
 

৮ ে�শজ এবং ে�েজর  
পাবিলক এে�স িসে�ম 
এর মা�েম জাজােজা হয় 

ে�শেজর পাবিলক এে�স িসে�ম 
এর মা�েম ে�েজর আগমজ ও 
িজগ রমেজর েঘাষজা এবং ে�েজ িবেশষ 
ত� �চার 

 ে�জ ও ে�শেজ িবজামেূ সাব র�িণক জজাব চ�জ কাি� দাস,িসএসি/পব র 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৫৩০৭ 
cstee@railway.gov.bd 
এ, েক, এম আবদললাহ আল বাকী/ িসএসিই/পি�ম 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১৪৭ 
cstew@railway.gov.bd 
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/ িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
 

৯ ে�জ ও �াটফরেম 
�াথিমক িচিকৎসা �দাজ 

যা�ীেদর �েয়াজেজ তাৎ�িণকভােব 
�াথিমক িচিকৎসা  েসবা 

 ে�েজ কম ররত গাড র ও 
ে�শজ মা�ার 

িবজা মেূ যা�াকালীজ জজাব েমাঃ িময়া জাহাজ/িসওিপএস/পব র 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১০৯ 
copse@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ েবলাল উি�জ/িসওিপএস/পি�ম 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১০৮ 
copsw@railway.gov.bd 
জজাব ডাঃ এজ, েক, ভ�াচায র/িসএমও/পি�ম 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১২১  
cmow@railway.gov.bd 
জজাব ডাঃ ইমিতয়াজ বাবল িসএমও/পব র  
(অিতঃ দািয়�)  
cmoe@railway.gov.bd 
 

mailto:ceew@railway.gov.bd�
mailto:ceee@railway.gov.bd�
mailto:cstee@railway.gov.bd�
mailto:cstew@railway.gov.bd�
mailto:ccme@railway.gov.bd�
mailto:ccmw@railway.gov.bd�
mailto:copse@railway.gov.bd�
mailto:copsw@railway.gov.bd�
mailto:cmow@railway.gov.bd�
mailto:cmoe@railway.gov.bd�


F:\CTJ- Unicode_Edited.docx  পৃ�া ন�র: 4 

�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং 
�াি��াজ 

েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১০ ে�শেজ এবং ে�েজ 

যা�ীেদর িজরাপ�ার জ� 
িজআরিপ ও েরলওেয় 
িজরাপ�া বািহজী িজেয়াগ 

যা�ীেদর িজরাপ�ার জ� িজ আরিপ 
ও েরলওেয় িজরাপ�া বািহজী 
সাব র�িণক তৎপর 

ে�েজ এবং ে�শেজ িবজামেূ সাব র�িণক জজাব েমাঃ শাহ আলম ভইয়া/িসিসআরএজিব/ পি�ম 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১২৫ 
ccrnbw@railway.gov.bd 
জজাব  েমাঃ আিমনর রিশদ/িসিসআরএজিব/পব র  
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১২৪   
ccrnbe@railway.gov.bd 
জজাব এস এম রুল আিমজ 
িডআইিজ/ঢাকা 
েমাবাইল জং-০১৭১১৫০৬১৪০ 

১১ ে�শজ ও ে�েজ পির�ার 
ও পির��তার জ� 
সাব র�িজক সইিপং 
�ব�া 

পির�ার ও পির��তা কম�র মা�েম ে�েজ ও ে�শেজ িবজামেূ সাব র�িণক জজাব ডাঃ এজ,েক, ভ�াচায র/িসএমও/পি�ম 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১২১  
cmow@railway.gov.bd 
জজাব ডাঃ ইমিতয়াজ বাবল িসএমও/পব র  
(অিতঃ দািয়�)  
cmoe@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ হারজ অর রিশদ/িসএমই/পব র, 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১০  
cmee@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ শামছুামাজ/িসএমই/পি�ম 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১২ 
cmow@railway.gov.bd 
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
 জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

১২  বড় বড় ে�শেজ কার 
পািক রং এর সিবধা 

কার পািক রং এর স�ব�া ে�শেজ িবজামেূ সাব র�িণক জজাব েমাঃ কামরল আহসাজ/িসই/পব র 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১০১ 
cee@railway.gov.bd 
জজাব মাহববল আলম বকশী/িসই/পি�ম, 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১০২ 
cew@railway.gov.bd 

mailto:ccrnbw@railway.gov.bd�
mailto:ccrnbe@railway.gov.bd�
mailto:cmow@railway.gov.bd�
mailto:cmoe@railway.gov.bd�
mailto:cmee@railway.gov.bd�
mailto:cmow@railway.gov.bd�
mailto:ccme@railway.gov.bd�
mailto:ccmw@railway.gov.bd�
mailto:cee@railway.gov.bd�
mailto:cew@railway.gov.bd�


F:\CTJ- Unicode_Edited.docx  পৃ�া ন�র: 5 

�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং 
�াি��াজ 

েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৩ অনস�াজ এবং 

ত�েকে�র মা�েম 
যা�ীেদর ত� �দাজ 

অনস�াজ ও ত�েক�্ এর মা�েম 
যা�ীেদর চািহত ত� �দাজ করা হয় 
এবং ে�েজর অব�াজ জাজােজা হয়। 

ে�শেজ িবজামেূ সাব র�িণক ে�শজ মা�ার, জজাব সরদার সাহাদাত 
আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

১৪ ে�ণীেভেদ িবজা মাশেল 
লােগজ পিরবহজ 

িবিধ েমাতােবক   ে�েজ িিকট মেূ যা�াকালীজ ে�শজ মা�ার, 
জজাব সরদার শাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম   
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

১৫ অ�া� বয়�েদর জ� 
�াসকত মেূ ে�জ �মণ 
ও  অ�া� সিবধা 

িবিধ েমাতােবক ে�েজ িিকট মেূ যা�াকালীজ ে�শজ মা�ার, জজাব সরদার সাহাদাত 
আলী/িসিসএম/পব র  েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম   
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

১৬ য�াহত মিিেযা�ােদর 
িবজামেূ েরল�মণ 
সিবধা, �িতব�ী ও 
গালস রগাইড, ছা�, 
িবএজিসিস �াউটগণেদর 
�াসকত মেূ েরল�মণ 
সিবধা 

িবিধ েমাতােবক ে�েজ িিকট মেূ যা�াকালীজ ে�শজ মা�ার,জজাব সরদার সাহাদাত আলী/ 
িসিসএম/পব র  েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

১৭ মািসক িিকেটর �ব�া েমৗসমী িিকট,ছা�-ছা�ী িিকট, 
একসােথ ৩০িদেজর িিকট �দাজ  

ে�শজ হেত ১কিপ �া� 
সাইজ ছিব ও সাদা 
কাগেজ আেবদজ 

িজধ রািরত মেূ �িত মােসর জ� জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম   
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং 
�াি��াজ 

েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৮ আ�ঃেদশীয় যা�ী 

পিরবহজ 
আ�ঃেদশীয় ৈম�ী এ�ে�স ে�জ পাসেপাট র এবং িভসা িজধ রািরত িিকেটর মেূ যা�াকালীজ সময় জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 

েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪ 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম   
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

১৯ �মণকর �হণ িিকেটর সােথ �মণকর �হণ করা 
হয় 

িভসা �দশ রজ সােপে� 
 

রাজ� িবভাগ কতরক 
িজধ রািরত মেূ 

একবার �মেণর জ� জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম 
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

২০ মালামাল বিকং (বা� 
আইেটম)  

ে�শেজ ওয়াগজ বিকং এর মা�েম  
করা হয় 

চািহদাপ� বা ফরওয়ািড রং 
েজাট �াি��াজঃ সংি�� 
ে�শেজ 

�ারি�ক ে�শেজ বা গ�� 
ে�শেজ জগদ অেথ র বা 
ে�িডট েজাট এর মা�েম ; 
িজধ রািরত মেূ 

সেয রাদয় হেত সয রা্ 
পয র� 

জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
 

২১ �াকিতক 
দেয রােগ/আপদকালীজ 
জাগিরক ও মালামাল 
পিরবহজ 

িবেশষ �ব�াপজায় �াকিতক 
দেয রােগর সময় পিরবহজ �ব�া 
সচল রাখা এবং আভয�রীজ ও 
আ�ঃেদশীয় মালামাল/খা� শ� 
পিরবহজ  

আর আর, চািহদাপ�,এল 
িস ইতযািদ 

িজিদ র� অেথ র এবং জগেদ সেয রাদয় হেত সয রা্ 
পয র� 

জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
 

২২ পােস রল বিকং ে�শেজ পােস রল বিকং এর মা�েম 
করা হয় 

চািহদাপ�; িপডিবলউ 
িবল, সংি�� ে�শেজ 

�ারি�ক ে�শেজ জগদ 
অেথ র িজধ রািরত হাের 

সেয রাদয় হেত সয রা্ 
পয র� 

জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং 
�াি��াজ 

েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২৩ িরফা� িিকট বিকং কাউ�ােরর মা�েম �য়কত িিকট জমা 

�দাজ সােপে� 
িবজামেূ/সমেয়র সােথ %  তাৎ�িণকভােব জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 

েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম 
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

২৪ েলফট লােগজ েসবা ে�শেজ িজধ রািরত �ােজ িজরাপ�ার 
সােথ লােগজ সংর�েণর মা�েম 

েটােকজ িবিজমেয়র 
মা�েম এবং সংি�� 
ে�শেজ  

িবজামেূ তাৎ�িণকভােব সংি�� ে�শজ মা�ার, 

২৫ মালামাল হারােজা বা 
দঘ রটজা জিজত কারেণ 
আহত িজহতেদর 
�িতপরণ �দাজ। 

দাবী �দােজর পর েরলওেয় ফা� 
হেত জগদ অথ র �দাজ 

সংি�� িসিসএম দ�র 
হেত 

িবজামেূ দাবী �মােণর 
মা�েম 

জজাব সরদার শাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম   
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

২৬ অিভেযাগ �হজ ে�শেজ এস এম এর িজকট বা 
ে�েজ গােড রর িজকট রি�ত 
অিভেযাগ বই-এ অিভেযাগ িলিপব� 
করার মা�েম 

অিভেযাগ বই ে�শজ 
এবং ে�েজ  

িবজামেূ সাব র�িণক ে�শজ মা�ার, 
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

২৭ ে�েজর সিক সময় 
অব�াজ জাজােজা 

যা�ী কতরক এসএমএস পাঠােল 
িফরিত এসএমএস এর মা�েম 
অব�াজ জাজােজা হয় 

েমাবাইল েফােজর এস 
এম এস এর মা�েম 

িজধ রািরত মেূ তাৎ�িণকভােব জজাব জািসর উি�জ  
িসএসিই/েটিলকম/েরলভবজ 
েমাবাইল জং-০১৭১১৫০০২৩১ 
cstet@railway.gov.bd 

২৮ যা�ী ভাড়ার তািলকা  
ওেয়ব সাইেট �দােজর 
জ� ত� ��ত করণ 

ওেয়ব সাইেটর মা�েম ভাড়া িজধ রারেজর জীিতমালা 
সং�া� কাগজ প� 

িবজামেূ �েযাজয জয় জজাবা েহাসেজ আরা েবগম 
উপ-পিরচালক(মােক রিং) েরলভবজ,ঢাকা 
েমাবাইল জং-০১৭১১৬৯২৯৬৩ 

২৯ ই�ারেজেটর মা�েম 
িিকট �াি� 

ই�ারেজট এবং েমাবাইল এর 
মা�েম 

েরলওেয়র ওেয়ব সাইট িবিধ েমাতােবক তাৎ�িণক জজাব জািহদ হাসাজ খাজ, 
উপ-পিরচালক/িিস 
েরলভবজ,ঢাকা 
েমাবাইল জং-০১৭১১৬৯২৯৬২ 
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�াি��াজ 

েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩০ ওয়াই-ফাই েসবা অজেব রাড/অফেবাড র ওয়াই- ফাই 

ই�ারেজট েসবা 
ওেয়ব সাইেটর মা�েম িবিধ েমাতােবক সাব র�িণক জজাব জািসর উি�জ  

িসএসিই/েটিলকম/েরলভবজ 
েমাবাইল জং-০১৭১১৫০০২৩১ 
cstet@railway.gov.bd 

৩১ ওেয়কআপ েসবা গ�� ে�শেজ আসার পেব র 
স�ািজত যা�ীেদর অবিহত করা 
হয়। 

�েযাজয জেহ িবজামেূ সাব র�িণক জজাব জািসর উি�জ  
িসএসিই/েটিলকম/েরলভবজ 
েমাবাইল জং-০১৭১১৫০০২৩১ 
cstet@railway.gov.bd 

৩২ ে�জ স�িক রত েসবা 
ত� 

�াট ফরেম বড় িডসেপলর মা�েম 
�দশ রজ 

ে�শেজ িবজামেূ সাব র�িণক জজাব জািসর উি�জ  
িসএসিই/েটিলকম/েরলভবজ 
েমাবাইল জং-০১৭১১৫০০২৩১ 
cstet@railway.gov.bd 

৩৩ আসজ সংর�জ তািলকা যা�ার পেব র আসজ সংর�ণ তািলকা 
�দশ রজ 

ে�শজ কাউ�ার িবজামেূ সাব র�িণক ে�শজ মা�ার, 
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

৩৪ ফট ওভার �ীজ িবিভ� ে�শেজ যা�ীেদর চলাচেলর 
সিবধােথ র ফট ওভার �ীজ 

�েযাজয জেহ িবজামেূ সাব র�িণক ে�শজ মা�ার,  
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

৩৫ ুইল েচয়ার েসবা বয়� এবং শারীিরক অ�ম যা�ীেদর 
জ� ুইল েচয়ার েসবা 

ে�শেজ িবজামেূ সাব র�িণক ে�শজ মা�ার, 
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং 
�াি��াজ 

েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩৬ সামািজক দায়ব�তা ুইল েচয়ার, িজরাপদ ও িবশ� পািজ 

সরবরাহ 
ে�শেজ িবজামেূ সাব র�িণক ে�শজ মা�ার, 

জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

৩৭ িরটায়ািরং ক�  বাংলােদশ েরলওেয়র গর�পণ র 
ে�শজ ঢাকা,চ��াম, রংপর, 
িদজাজপর, বগড়া, রাজশাহী,িসেলট 
ও অ�া� গর�পণ র েরল ে�শেজ 
অব�ােজর জ� যা�ী েসবা �দাজ 

ে�শেজ িবিধ েমাতােবক সাব র�িণক ে�শজ মা�ার,  
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/ িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম   
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

৩৮ িরটায়ািরং ক� যা�ীেদর অি�ম বিকং সিবধার 
মা�েম অব�াজ িজি�ত। 

ে�শেজ িবিধ েমাতােবক সাব র�িণক ে�শজ মা�ার, 
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/ িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

৩৯ অজেবাড র হাউজ িকিপং এেটজেড� কতরক ে�জ চলাকালীজ 
সমেয় এযােরােসাল ে� , 
এয়ারে�সজার সহ িবিভ� েসবা  

ে�জ চলাকালীজ সমেয়  িবজামেূ যা�াকালীজ সমেয় জজাব েমাঃ হারজ অর রিশদ/িসএমই/পব র, 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১০  
cmee@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ শামছুামাজ/িসএমই/পি�ম 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১২ 
cmew@railway.gov.bd 

৪০ সম�য় েসবা িবিভ� পিরবহজ সং�ার সােথ সম�য় 
পব রক যা�ার সময় িজধ রারজ 

�েযাজয জেহ িবজামেূ সাব র�িণক জজাব েমাঃ িময়া জাহাজ/িসওিপএস/পব র 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১০৯ 
copse@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ েবলাল উি�জ/িসওিপএস/পি�ম 
েমাবাইল জং-০১৭১১-
৫০৬১০৮ copsw@railway.gov.bd 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং 
�াি��াজ 

েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৪১ জতজ ে�জ ও রট বি� 

করণ 
জতজ ে�জ এবং রট বি�র মা�েম 
জাগিরক েসবা বি� 

�েযাজয জেহ �েযাজয জেহ �েযাজয জেহ বাংলােদশ েরলওেয়, 
www.railway.gov.bd 
 

৪২ েডসিেজশজ েবাড র সকল ে�েজর বাম ও ডাজ পাে�র 
�ারি�ক ও গ�� �াজ উেললখ  

�েযাজয জেহ িবজামেূ সাব র�িণক জজাব েমাঃ হারজ অর রিশদ/িসএমই/পব র 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১০  
cmee@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ শামছুামাজ/িসএমই/পি�ম 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১২ 
cmew@railway.gov.bd 

৪৩ িআইিডএস ে�জ ইজফরেমশজ িডসেপল িসে�ম ে�শেজ িবজামেূ সাব র�িণক জজাব জািসর উি�জ  
িসএসিই/েটিলকম/েরলভবজ 
েমাবাইল জং-০১৭১১৫০০২৩১ 
cstet@railway.gov.bd 

৪৪ িসিসিিভ ে�াজসািক রট কযােমরার মা�েম 
ে�শজ চ�ের িজরাপ�া িবধাজ 

ে�শেজ িবজামেূ সাব র�িণক জজাব জািসর উি�জ  
িসএসিই/েটিলকম/েরলভবজ 
েমাবাইল জং-০১৭১১৫০০২৩১ 
cstet@railway.gov.bd 

৪৫ সরিজন শ� দষণ   ে�জ চলাচেলর মা�েম �েযাজয জেহ �েযাজয জেহ সাব র�িণক বাংলােদশ েরলওেয় 
www.railway.gov.bd 

৪৬ েবিডং সরবরাহ কযাটািরং প�িত যা�ার �ারে� িবিধ েমাতােবক যা�া কালীজ সময় ে�শজ মা�ার, 
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd. 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম 
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

৪৭ িবেজাদজ সিবধা অজেবাড র/অফেবাড র ে�শজ, �াট ফরম িবিধ েমাতােবক যা�াকালীজ সময় ে�শজ মা�ার,  
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম   
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং 
�াি��াজ 

েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৪৮ আরামদায়ক সিবধা ে�েজর জাজালায় পদ রা এবং সীট 

কভােরর �ব�া 
�েযাজয জেহ �েযাজয জেহ যা�াকালীজ সময় জজাব েমাঃ হারজ অর রিশদ/িসএমই/পব র, 

েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১০  
cmee@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ শামছুামাজ/িসএমই/পি�ম 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১২ 
cmew@railway.gov.bd 

৪৯ �যাকস বাংলা জববেষ রর ১ম িদজ 
যা�ীসাধারণেক 

িবিভ� ে�শেজ িবজামেূ িজিদ র� িদেজ জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  েমাবাইল জং 
: ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

৫০ �� সমেয় �মণ যথাযথ সমেয় গ���েল েপাছঁােজা �েযাজয জেহ �েযাজয জেহ সাব র�িণক জজাব েমাঃ হারজ অর রিশদ/িসএমই/পব র 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১০  
cmee@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ শামছুামাজ/িসএমই/পি�ম 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১২ 
cmew@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ িময়া জাহাজ/িসওিপএস/পব র 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১০৯ 
copse@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ েবলাল উি�জ/িসওিপএস/পি�ম 
েমাবাইল জং-০১৭১১-
৫০৬১০৮ copsw@railway.gov.bd 
 

৫১ �াট ফরম িিকট �াট ফরেম �েবশািধকার িিকি ে�শজ কাউ�ার িবিধ েমাতােবক সাব র�িণক ে�শজ মা�ার, 
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  েমাবাইল জং 
: ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং 
�াি��াজ 

েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৫২ েরলভিমর লাইেস� 

জবায়জ ।  
লাইেসে�র কিপ এবং সরেশষ 
লাইেস� িফ জমাদােজর রিশদসহ 
িজকটবত� েরলওেয় ভ-স�ি� 
িবভােগ আেবদজ। 

িবভাগীয় ভ-স�ি� 
কম রকত রা, ঢাকা, চ��াম, 
পাকশী ও লালমিজরহাট। 

সরকার িজধ রািরত িফ ১৫ িদজ পদিব: িবভাগীয় ভ-স�ি� কম রকত রা, ঢাকা 
েমাবাইলঃ ০১৭১১-৬৯১৬১১। 
পদিব: িবভাগীয় ভ-স�ি� কম রকত রা, চ��াম 
েমাবাইলঃ ০১৭১১-৬৯২৮২৯। 
পদিব: িবভাগীয় ভ-স�ি� কম রকত রা, পাকশী 
েমাবাইলঃ ০১৭১১-৬৯২৮৬৯। 
পদিব: িবভাগীয় ভ-স�ি� কম রকত রা, লালমিজরহাট  
েমাবাইলঃ ০১৭১১-৬৯২৮৮৭। 

৫৩ হ্া�রত� লাইেস�কত 
েরলভিমর জামজাির। 

লাইেস� হ্া�েরর চিিপ� 
(েজাটাির পাবিলক �ারা স�ািদত), 
লাইেসে�র কিপ এবং লাইেস� িফ 
পিরেশােধর রিশদসমহসহ িজকটবত� 
েরলওেয় ভ-স�ি� িবভােগ 
আেবদজ। 

িবভাগীয় ভ-স�ি� 
কম রকত রা, ঢাকা, চ��াম, 
পাকশী ও লালমিজরহাট। 

সরকার িজধ রািরত বািষ রক 
লাইেস� িফ এর ি�গণ 
পিরমাণ। 

২ মাস পদিব: িবভাগীয় ভ-স�ি� কম রকত রা, ঢাকা 
েমাবাইলঃ ০১৭১১-৬৯১৬১১। 
পদিব: িবভাগীয় ভ-স�ি� কম রকত রা, চ��াম 
েমাবাইলঃ ০১৭১১-৬৯২৮২৯। 
পদিব: িবভাগীয় ভ-স�ি� কম রকত রা, পাকশী 
েমাবাইলঃ ০১৭১১-৬৯২৮৬৯। 
পদিব: িবভাগীয় ভ-স�ি� কম রকত রা, লালমিজরহাট  
েমাবাইলঃ ০১৭১১-৬৯২৮৮৭। 

৫৪ বাংলােদশ েরলওেয়র 
উ�য়জ �ক� স�িক রত 
ত� সরবরাহ। 

ত� চািহদা দাতার প� হেত িজিদ� 
ফরেম আেবদজ �াি�র পর ত� 
সরবরােহর �েয়াজজীয় �ব�া �হণ 
করা হয় । 

যথাযথ ফরেমর মা�েম 
আেবদজ প�। 
�াি��াজ: 

ত� অিধকার আইজ 
অনযায়ী িজিদ� মূ 

পিরশাধ েযা�। 

 জাম: েমাঃ িরয়াদ আহেমদ 
পদিব: ঊ�রতজ পিরক�জা কম রকত রা-৪ 
েফাজ: ০১৭১১৬৯২৯৭০ 

৫৫ যা�ীবাহী ে�েন 
আরামদায়ক �মণ 
িনি�ত করা। েযমন 
িসট, জানালার 
শাটর ার দরজার লক 
ইতযািদ সরবরাহ 
করা। 

 েরািলং �েকর 
অবকাঠােমা িবেবচনা 
কের 

বােজট ও �েয়াজনীয় 
জনবল �াি� সােপে� 

�িত ি�েপ এবং 
হালকা ও ভারী 
িসিডউেলর সময় 

নাম :   জনাব েমাঃ শামছু�ামান 
পদবী :  �ধান য� �েকৗশলী/পি�ম  
েফান: ৭৬১৯৪৮ 
েমাবাইল: ০১৭১১৫০৬১১০ 
নাম :   জনাব হাবরণ-অর রশীদ 
পদবী :  �ধান য� �েকৗশলী/পবূর 
েফান: ২৮৬৩১৫৪ 
েমাবাইল: ০১৭১১৫০৬১১২ 

৫৬ যা�ীবাহী ে�েন 
আরামদায়ক �মণ 
িনি�ত করা। েযমন 
পাখা, লাইট, পািন 
সরবরাহ করা 
ইতযািদ। 

 েরািলং �েকর 
অবকাঠােমা িবেবচনা 
কের 

বােজট ও �েয়াজনীয় 
জনবল �াি� সােপে� 

�িত ি�েপ এবং 
হালকা ও ভারী 
িসিডউেলর সময় 

নাম :   জনাব েমাঃ িনজাম উি�ন িময়া 
পদবী :  �ধান ৈবদযুিতক �েকৗশলী/পবূর  
েফান: ২৮৬৩১৯৭ 
েমাবাইল: ০১৭১১৫০৬১২৭ 
নাম :   জনাব গাউস আল মুিনর 
পদবী :  �ধান ৈবদযুিতত �েকৗশলী/পি�ম 
েফান: ৭৬১৬৬৫ 
েমাবাইল: ০১৭১১৫০৬১২৬ 
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িব.�.   জাগিরকগণেক সরাসির �দ� েসবা। েবসরকাির �িত�াজেক �দ� েসবা যিদ জাগিরকগণেক �দ� েসবার অনুপ হয় তেব েসিও জাগিরক েসবা িহসােব অ�ভরি হেব। উদাহরণ: স�ি�র েরিজে�শজ, ে�ড 
লাইেস� । 
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২.২ �ািত�ািজক েসবাঃ 

�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� 
এবং �াি��াজ 

 েসবার মূ ও  
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 
১ িবেশষ ে�জ পিরচালজা �িত�ােজর আেবদজ বা িবিভ� 

উৎসেব অিধক যা�ী পিরবহেজর 
সিবধােথ র 

চািহদাপ� এবং সংি�� 
ে�শেজ 

িজধ রািরত মূ পিরেশাধ 
সােপে� 

এক মাস পেব র 
অবিহত করণ 
সােপে� 

জজাব েমাঃ হািববর রহমাজ 
অিতঃমহাপিরচালক/অপােরশজ 
বাংলােদশ েরলওেয়,েরলভবজ,ঢাকা 
েমাবাইল জং-০১৭১১৫০৫৩১০ 
adgop@railway.gov.bd 
 

২ �িত�ােজর অনুেল 
আসজ সংর�ণ 

�িত�ােজর চািহদানযায়ী অনুেল 
আসজ সংর�ণ 

সংি�� ে�শজ ও তােদর 
চািহদাপ� 

িজধ রািরত মূ পিরেশাধ 
সােপে� 

ে�জ ছাড়ার পব র পয র� জজাব সরদার সাহাদাত আলী/ িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪ 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
 

৩ আিম র ে�শাল ে�জ 
পিরচালজা 

চািহদানযায়ী ে�শাল সময়সচী 
অনযায়ী ে�শাল পিরচালজা 

িলিখত চািহদাপ�  িজধ রািরত মূ পিরেশাধ 
সােপে� 

যা�ার একমাস পেব র জজাব সরদার সাহাদাত আলী/ িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪ 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
 

৪ পিলশ ও িবিজিবর জ� 
েসবা �দাজ 

চািহদানযায়ী ে�েজর আসজ সংর�ণ 
করা হয়। 

িলিখত চািহদাপ�  িজধ রািরত মূ পিরেশাধ 
সােপে� 

যা�ার ৭িদজ পব র 
পয র� 

জজাব সরদার সাহাদাত আলী/ িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪ 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� 
এবং �াি��াজ 

 েসবার মূ ও  
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 
৫ িবচার িবভাগ, আিম র, 

েজিভ, িবমাজবািহজী, 
িবিজএমইএ, জাতীয় 
সংসদ,িবভাগীয় 
কিমশজােরর কায রালয় এর 
অনুেল আসজ সংর�ণ 

চািহদানযায়ী ে�েজর আসজ সংর�ণ 
করা হয় 

িলিখত চািহদাপ� িজধ রািরত মেূ পিরেশাধ 
সােপে� 

যা�ার ৭িদজ পব র 
পয র� 

জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd  
জজাব েমাঃ আহসাজ উূাহ ভূা,  
িবভাগীয় বািণিজযক  কম রকত রা/পাকশী 
েমাবাইল জং-০১৭১১৬৯১৬৫৫ 
জজাব েমাঃ শিফকর রহমাজ,  
িবভাগীয় বািণিজযক  কম রকত রা/ঢাকা 
েমাবাইল জং-০১৭১১৬৯১৬৪৩ 
জজাব েমাঃ িমজানর রহমাজ/  
িবভাগীয় বািণিজযক  কম রকত রা/চ��াম 
েমাবাইল জং-০১৭১১৬৯১৬২৬ 
জজাব েমাঃ েমা্ািফজর রহমাজ, 
িডিএস/লালমিজর হাট 
েমাবাইল জং-০১৭১১৬৯১৬৫০ 
 

৬ এিএম বথ বসােজার 
মা�েম কমািশ রয়াল �াংক 
গেলার েসবা �দাজ 
িজি�ত করণ 

ে�শেজর িজধ রািরত �ােজ 
�াংকগেলার এিএম বসােজার 
সিবধা �দাজ 

িলিখত আেবদেজর 
ে�ি�েত 

িজধ রািরত মূ �দাজ 
সােপে� 

েময়াদ অনযায়ী জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
 

৭ িপলি�ম ে�শাল িবিভ� ধম�য় অন�ােজ অংশ �হেজর 
উে�ে� ধম র�াণ জজগেজর 
চলাচেলর সিবধােথ র ে�শাল েরক 
গঠেজর মা�েম ে�শাল ে�জ 
পিরচালজা করা  

িলিখত আেবদেজর 
ে�ি�েত 

িজধ রািরত ভাড়া �দাজ 
সােপে� 

যা�ার ১৫িদজ পেব র জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� 
এবং �াি��াজ 

 েসবার মূ ও  
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 
৮ ে�েজর অভয�ের 

জামােজর �াজ 
যা�াকালীজ সমেয় ধম র�াণ 
মসলমাজেদর ে�েজর অভয�ের 
জামাজ আদােয়র জ� িবেশষ �ব�া 

ে�েজর অভয�ের িবজামেূ যা�াকালীজ সমেয় জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ হারজ অর রিশদ/িসএমই/পব র, 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১০  
cmee@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ শামছুামাজ/িসএমই/পি�ম 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১২ 
cmew@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ িময়া জাহাজ/িসওিপএস/পব র 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১০৯ 
copse@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ েবলাল উি�জ/িসওিপএস/পি�ম 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১০৮ 
 copsw@railway.gov.bd 

৯ হু যা�ীগেণর সেযাগ 
সিবধা 

হু েমৗসেম হু যা�ীগেণর আেরা 
উ�ত  েসবা �দাজ 

ে�শজ এবং ে�েজ িিকট �েয়র মা�েম যা�াকালীজ সমেয় জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ হারজ অর রিশদ/িসএমই/পব র, 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১০  
cmee@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ শামছুামাজ/িসএমই/পি�ম 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১২ 
cmew@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ িময়া জাহাজ/িসওিপএস/পব র 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১০৯ 
copse@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ েবলাল উি�জ/িসওিপএস/পি�ম 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১০৮ 
copsw@railway.gov.bd  
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� 
এবং �াি��াজ 

 েসবার মূ ও  
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 
১০ িবেজাদজ েসবা সবণ র এ�ে�স ে�েজর �িতি 

কামরায় িডসেপলর মা�েম যা�ীেদর 
িবেজাদেজর �ব�া 

সংি�� ে�েজ িিকট �েয়র মা�েম যা�াকালীজ সমেয় জজাব জািসর উি�জ  
িসএসিই/েটিলকম/েরলভবজ 
েমাবাইল জং-০১৭১১৫০০২৩১ 
cstet@railway.gov.bd 

১১ িবিভ� �াব বা �িত�ােজর 
অনুেল আসজ সংর�ণ 

িবিভ�  �েয়াজেজ বা অন�ােজ অংশ 
�হেজর উে�ে� আলাদা েরক 
গঠেজর মা�েম ে�শাল ে�জ 
পিরচালজা করা 

িলিখত আেবদেজর 
ে�ি�েত 

িজধ রািরত মূ �দাজ 
সােপে� 

যা�ার ১৫িদজ পেব র জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

১২ টাইম েটিবল সময়সচী বই ে�শেজ িজধ রািরত মূ �দাজ 
সােপে� 

সাব র�িণক জজাব েমাঃ িময়া জাহাজ/িসওিপএস/পব র 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১০৯ 
copse@railway.gov.bd 
জজাব েমাঃ েবলাল উি�জ/ িসওিপএস/পি�ম 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১০৮ 
copsw@railway.gov.bd 

১৩ খা� শ� পিরবহজ খা� অিধদ�েরর চািহদা েমাতােবক 
ে�শাল েরক গঠজ পব রক পিরবহজ 
করা হয় 

িলিখত আেবদেজর 
ে�ি�েত 

িজধ রািরত মূ �দাজ 
সােপে� 

যা�ার ১৫িদজ পেব র জজাব সরদার শাহাদাত আলী/ িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

১৪ সার পিরবহজ িবএিডিসর চািহদা েমাতােবক 
ে�শাল েরক গঠজ পব রক পিরবহজ 
করা হয় 

িলিখত আেবদেজর 
ে�ি�েত 

িজধ রািরত মূ �দাজ 
সােপে� 

যা�ার ১৫িদজ পেব র জজাব সরদার শাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

১৫ ৈতল পিরবহজ ৈতল ক�াজীর চািহদা েমাতাবক 
ে�শাল েরক গঠজ পব রক পিরবহজ 
করা হয় 

িলিখত আেবদেজর 
ে�ি�েত 

িজধ রািরত মূ �দাজ 
সােপে� 

যা�ার ১৫িদজ পেব র জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� 
এবং �াি��াজ 

 েসবার মূ ও  
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 
১৬ কে�ইজার পিরবহজ ব�েরর চািহদা েমাতােবক ে�শাল 

েরক গঠজ পব রক পিরবহজ করা হয় 
িলিখত আেবদেজর 
ে�ি�েত 

িজধ রািরত মূ �দাজ 
সােপে� 

যা�ার ১৫িদজ পেব র জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

১৭ িবিভ�  �িত�ােজর জ� 
অিতিরি েকাচ সংেযাজজ 
কের অিতিরি যা�ী 
পিরবহজ 

িবিভ�  �িত�ােজর চািহদানযায়ী 
অিতিরি েকাচ সংেযাজজ পব রক 
অিতিরি যা�ী পিরবহজ 

িলিখত চািহদার ে�ি�েত িজধ রািরত মূ �দাজ 
সােপে� 

যা�ার ১০ িদজ পেব র জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

১৮ আেবদেজর ে�ি�েত 
েরয়ািত সিবধা �দাজ 

েরলেযােগ সংি�� েজাজাল েহড 
েকায়াট রার 

িবিধ েমাতােবক �েয়াজজ সােপে� জজাব সরদার সাহাদাত আলী/ িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd 
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  
ccmw@railway.gov.bd 

১৯ েকাজ উ�য়জ সহেযাগী 
�িত�াজ েরলওেয়র যা�ী 
েসবার মােজা�য়েজর জ� 
েকাজ ধরেণর �ক� 
�হেণর উে�াগ িজেত 
চাইেল তােদর সািব রক 
সহেযাগীতা �দাজ করা 
হয় 

চািহদার িভি�েত সংি�� িবভাগ িবজামেূ �েয়াজজ সােপে� জজাবা েহাসেজ আরা েবগম 
উপ-পিরচালক(মােক রিং) েরলভবজ,ঢাকা 
েমাবাইল জং-০১৭১১৬৯২৯৬৩ 

২০ জতজ েলেভল �িসং 
েগইট িজম রাণ 

িজম রােণর �াজ, রা্ার 
ধরণ/�শ�তা, �ািফক সােভ র 
িরেপাট র, িজম রােণর �েয়াজজীয়তা 
উে�খপব রক আেবদজ (�্ািবত 
জকশাসহ)।   

সংি�� িবভাগীয় 
�েকৗশলী/�ধাজ 
�েকৗশলী এর কায রালয়। 

অিপ রত কাজ িহেসেব 
�তযাশী সং�ােক 
েলেভল �িসং েগইট এর 
িজম রাণ �য়সহ ১০ 
বছেরর পিরচালজ ও 
র�ণােব�ণ �য় বহেজর 
লে�য েরলওেয় বরাবর 
�েয়াজজীয় অথ র �দাজ 
করেত হেব। 

স�া�তা ৩ মাস, অথ র 
�াি�র পর ১ বছর। 

জাম: েমাঃ কামরল আহসাজ, 
পদিব: �ধাজ �েকৗশলী (পব র), চ��াম 
েফাজ:+৮৮ ০১৭১১ ৫০৬১০১ 
ই-ইল:cee@railway.gov.bd 
জামঃ েমাঃ মাহববল হক বকশী,  
পদিবঃ �ধাজ �েকৗশলী (পি�ম), রাজশাহী।  
েফাজ:+৮৮ ০১৭১১ ৫০৬১০২ 
ই-ল: cew@railway.gov.bd 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� 
এবং �াি��াজ 

 েসবার মূ ও  
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 
২১ �াস ও  পািজ লাইজ এবং 

ভগভ র� কযাবল ইতযািদ 
েরলপথ অিত�ম 

েরলপথ অিত�েমর �াজ, েরলওেয়র 
িজধ রািরত ছেক জ�া ও কািরগির 
ত�, িজম রাণ �েয়াজজীয়তা 
উে�খপব রক আেবদজ। 

জ�ার িজধ রািরত ছক 
েরলওেয়র িবভাগীয় 
দ�রসহ �ধাজ �েকৗশলী 
এর দ�র। 

সরকার িজধ রািরত 
েরলভিম �বহােরর 
লাইেস� িফ �দাজ 
সােপে�  চিি 
স�াদজ।  

১ বছর জাম: েমাঃ কামরল আহসাজ, 
পদিব: �ধাজ �েকৗশলী (পব র), চ��াম 
েফাজ:+৮৮ ০১৭১১ ৫০৬১০১ 
ই-ইল:cee@railway.gov.bd 
 
জামঃ েমাঃ মাহববল হক বকশী,  
পদিবঃ �ধাজ �েকৗশলী (পি�ম), রাজশাহী।  
েফাজ:+৮৮ ০১৭১১ ৫০৬১০২ 
ই-ইল:cew@railway.gov.bd 

২২ উ�য়জ �ক�সমেহর অথ র 
ছাড়করণ। 

�ক� পিরচালক, বাংলােদশ 
েরলওেয় হেত চািহদাপ� পাওয়ার 
পর উ�য়জ �কে�র অথ র ছােড়র 
িজেদ রিশকা অনযায়ী জিথ উপ�াপজ ও 
েরলপথ ম�ণালেয় ে�রণ করা হয়। 

 ১। পিরিশ�-১ 
২। পিরিশ�-২ 
৩। সংল�ী-৪ 
৪। সংল�ী-৫ 
৫। সংল�ী-৭, ইতযািদ। 
�াি��াজ: অথ র অবমিি 
বই। 

িবজামেূ ৩ কম রিদবস   জাম: েমাঃ িরয়াদ আহেমদ 
পদিব: ঊ�রতজ পিরক�জা কম রকত রা-৪ 
েফাজ: ০১৭১১৬৯২৯৭০ 
 

২৩ বাংলােদশ েরলওেয়র 
িবিজেয়াগ/কািরগির 
সহায়তা �কে�র 
িপিডিপিপ/ িডিপিপ/ 
িিপিপ �ণয়জ ও মাঠ 
পয রায় েথেক �া� 
িপিডিপিপ/ িডিপিপ/ 
িিপিপ যাচাই করজ। 

যাচাই কিমিেত উপ�াপজ, জজবল 
িবষেয় অথ র িবভােগর সপািরশ 
�হণােথ র িপিডিপিপ/ িডিপিপ/ 
িিপিপ েরলপথ ম�ণালেয় ে�রণ।  

পিরক�জা কিমশেজর 
পিরপ� অনযায়ী  
িজধ রািরত ফরেমেট 
িপিডিপিপ/ িডিপিপ/ 
িিপিপ। 
�াি��াজঃ পিরক�জা 
ম�ণালেয়র ওেয়ব সাইট/ 
এজইিস-একেজক 
অিধশাখা, পিরক�জা 
ম�ণালয়।   

িবজামেূ ১৪ কম রিদবস 

জাম: আব ইউসফ েমাহা�দ শামীম 
পদিব: ঊ�রতজ পিরক�জা কম রকত রা-২ 
েফাজ: ০১৭১১৬৯২৯ 
 
জাম: আ��াহ আল মাসদ 
পদিব: ঊ�রতজ পিরক�জা কম রকত রা-৩ 
েফাজ: ০১৭১১৬৯২৯ 
 
 

২৪ বাংলােদশ েরলওেয়র ১ম 
ে�ণীর পদসমেহ 
কম রকত রাগেজর সরাসির ও 
েকাটািভি�ক িজেয়াগ ও 
পেদা�িত সং�া�। 

পেদা�িতেযা� কম রকত রােদর �্াব 
�ণয়জ কের ম�ণালেয় ে�রণ। 

অ� দ�র এবং িজএম 
দ�েরর সং�াপজ শাখা । 
 

িবজামেূ ২০ কম র িদবস েমাঃ ওয়ািহদর রহমাজ 
উপ-পিরচালক/ই-১ 
েফাজঃ ০১৭১১৬৯২৯৫৭ 

২৫ বাংলােদশ েরলওেয়র 
সকল ১ম ে�ণীর 
কম রকত রাগেজর বদিল ও 
পদায়জ সং�া�। 

জজ�ােথ র বদিল ও পদায়জ এবং 
�েযাজয ে�ে� বদিলর �্াব 
ম�ণালেয় ে�রণ 

অ� দ�র এবং িজএম 
দ�েরর সং�াপজ শাখা । 
 

িবজামেূ ০২ কম র িদবস 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� 
এবং �াি��াজ 

 েসবার মূ ও  
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 
২৬ বাংলােদশ েরলওেয়র 

সকল ১ম ে�ণীর 
কম রকত রাগেজর চাকির �ায়ী 
করণ সং�া�। 
 

িবিধ েমাতােবক সংি�� কম রকত রােদর 
�ায়ীকরেণর শতরপরণ সােপে� 
ম�ণালেয় ে�রণ 

অ� দ�র এবং িজএম 
দ�েরর সং�াপজ শাখা । 
 

িবজামেূ ১০ কম র িদবস 

২৭ বাংলােদশ েরলওেয়র ১ম 
ে�ণীর কম রকত রাগেজর 
িসিজয়র ে�ল পেদা�িত 
পরী�ায় অংশ �হণ 
সং�া�। 
 

সংি�� কম রকত রােদর িজকট হেত 
আেবদজ �াি�র পর তা ম�ণালেয় 
ে�রণ 

অ� দ�র এবং িজএম 
দ�েরর সং�াপজ শাখা । 
 

িবজামেূ ০৭ কম র িদবস 

২৮ সরকারী ও 
েবসরকারী পাওয়ার 
ে�শেন �ালানী 
সরবরাহ করা। 

 চািহদা অনুসাের দরূে�র িভিতেত 
পিরবহন খরচ 
অনুযায়ী 

৭ িদন ১। নাম :   জনাব েমাঃ শামছু�ামান 
পদবী :  �ধান য� �েকৗশলী/পি�ম 
          আরিবআর, রাজশাহী  
েফান: ৭৬১৯৪৮ 
েমাবাইল: ০১৭১১৫০৬১১০ 
২। নাম :   জনাব হারণ-অর রশীদ 
পদবী :  �ধান য� �েকৗশলী/পবূর 
          আরিবআর, রাজশাহী  
েফান: ২৮৬৩১৫৪ 
েমাবাইল: ০১৭১১৫০৬১১২ 

২৯ সরকারী ও 
েবসরকারী �িত�ােন 
েসলেভজ কােজ 
িরিলফ ে�েনর ে�ণ 
সরবরাহ করা। 

 চািহদা অনুসাের দরূে�র েবং কােজন 
সমেয়র উপর িভিত 
কের খরচ অনুযায়ী 

চািহত সময় 
অনুসাের 

নাম :   জনাব েমাঃ শামছু�ামান 
পদবী :  �ধান য� �েকৗশলী/পি�ম 
          আরিবআর, রাজশাহী  
েফান: ৭৬১৯৪৮ 
েমাবাইল: ০১৭১১৫০৬১১০ 
ই-েমইল: cmew@railway.gov.bd 
নাম :   জনাব হারণ-অর রশীদ 
পদবী :  �ধান য� �েকৗশলী/পবূর 
েফান: ২৮৬৩১৫৪ 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� 
এবং �াি��াজ 

 েসবার মূ ও  
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ই-েমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 

েমাবাইল: ০১৭১১৫০৬১১২ 
ই-েমইল: cmee@railway.gov.bd 
 

৩০ সরকারী ও 
েবসরকারী �িত�ােন 
�যযাব মারঅমাল 
িবি�ূ 

 চািহদা অনুসাের আইেটম িভিতক 
িব�য়মূলয অনুসাের 

৭ িদন নাম :   ে�ৗকঃ েসিলম েমাহা�দ 
পদবী :  �ধান সর�াম িনয়�ক  
েফান: ২৫৬৬০১২ 
েমাবাইল: ০১৭১১৫০৬১৪৪ 
ই-েমইল: ccspht@railway.gov.bd 

িব.�. ১। সরকাির েয েকাজ �িত�াজ এবং আওতাধীজ অিধদ�র/সং�া/অ�া� �িত�াজ, উ�য়জ সহেযাগী সং�া ও দা�িরকভােব স�ৃি েদিশ/িবেদিশ েবসরকাির �িত�াজেক �দ� েসবা। উদাহরণ: বােজট বরা�/ 
িবভাজজ, অথ র ছাড়, মতামত �হণ।  

২। েসবা�হণকারী েবসরকাির �িত�াজ end user জা হেল অথবা েকাজ চিির আওতায় �দ� েসবা দা�িরক েসবার অ�ভরি হেব। উদাহরণ: িবিআরিস-এর িজকট েথেক �া�উইথ �য়। 
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২.৩ আভয�রীণ  েসবাঃ 

�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং �াি��াজ েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 
১ চাকরী িবধাজ অনযায়ী সকল কম রকত রা 

কম রচারীেদর �া� সেযাগ সিবধা 
�দােজর �ব�া �হণ করা হয়। (�ািফক 
িবভাগ) 

 িবধাজ অনযায়ী চাকরী িবিধমালা সং�া� িবজামেূ �েয়াজজ সােপে� জজাবা েহাসেজ আরা েবগম, 
উপ-পিরচালক(মােক রিং) েরলভবজ,ঢাকা 
েমাবাইল জং-০১৭১১৬৯২৯৬৩ 

২ চাকরী িবধাজ অনযায়ী সকল কম রকত রা 
কম রচারীেদর �া� পাশ সিবধা �দােজর 
�ব�া �হণ করা হয় 

�িত�ােজর কম রকত রা ও কম রচারীগেণর 
জ� সিবধা পাশ,িডউি পাশ,িপিও 
এবং িসিও 

চাকরী িবধাজ অনযায়ী সকল কম রকত রা 
কম রচারীেদর �া� সেযাগ সিবধা �দােজর 
�ব�া �হণ করা হয় 

িবধাজ অনযায়ী সময়ানযায়ী ে�শজ মা�ার, 
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/ িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  

 

ccmw@railway.gov.bd
 

 

৩ আভয�রীণ �িশ�ণ িবিভ� �িশ�ণ প�িতর মা�েম �িশ�ণ �িত�াজ িবজামেূ সময়ানযায়ী জজাব েমাঃ হারজ অর রিশদ/িসএমই/পব র, 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১০  
cmee@railway.gov.bd
জজাব েমাঃ শামছুামাজ/িসএমই/পি�ম 

 

েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১২ 
cmew@railway.gov.bd 

৪ গাড র রািজং রম িবিভ� েহড েকায়াটার সংি�� ে�শেজ িবজামেূ সাব র�িণক জজাব েমাঃ িময়া জাহাজ/িসওিপএস/পব র 
েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১০৯ 
copse@railway.gov.bd
জজাব েমাঃ েবলাল উি�জ/িসওিপএস/পি�ম 

 

েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১০৮ 
copsw@railway.gov.bd
 

 

৫ েলােকা রািজং রম িবিভ� েহড েকায়াট রার সংি�� ে�শেজ িবজামেূ  সাব র�িণক জজাব েমাঃ হারজ অর রিশদ/িসএমই/পব র, 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১০  
cmee@railway.gov.bd
জজাব েমাঃ শামছুামাজ/িসএমই/পি�ম 

 

েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১২ 
cmew@railway.gov.bd
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং �াি��াজ েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 
৬ এেটজেড� িবিভ� েহড েকায়াট রার সংি�� ে�শেজ িবজামেূ  সাব র�িণক জজাব েমাঃ হারজ অর রিশদ/িসএমই/পব র, 

েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১০  
cmee@railway.gov.bd
জজাব েমাঃ শামছুামাজ/িসএমই/পি�ম 

 

েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১১২ 
cmew@railway.gov.bd 

৭ আরএজিব �ারাক িবিভ� েহড েকায়াট রার সংি�� ে�শেজ িবজামেূ  সাব র�িণক জজাব েমাঃ শাহ আলম ভইয়া/ িসিসআরএজিব/ 
পি�ম 
েমাবাইল জং- ০১৭১১-৫০৬১২৫ 
ccrnbw@railway.gov.bd
জজাব েমাঃ আিমনর রিশদ/ িসিসআরএজিব/পব র  

 

েমাবাইল জং-০১৭১১-৫০৬১২৪   
ccrnbe@railway.gov.bd 

৮ িজআরিপ �ারাক িবিভ� েহড েকায়াট রার সংি�� ে�শেজ িবজামেূ  সাব র�িণক জজাব এস এম রুল আিমজ 
িডআইিজ/ঢাকা 
েমাবাইল জং-০১৭১১৫০৬১৪০ 
 

৯ আরএমিস েরলওেয় �ােটিরয়াল কজসাইজেম� 
পিরবহজ 

ে�শজ হইেত ে�শেজ িবিধেমাতােবক সময়ানযায়ী ে�শজ মা�ার, 
জজাব সরদার সাহাদাত আলী/ িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  

 

ccmw@railway.gov.bd
 

 

১০ েরলওেয় ডাক েপা�াল সািভ রস ে�শজ হইেত ে�শেজ িবিধেমাতােবক সময়ানযায়ী ে�শজ মা�ার, 
জজাব সরদার শাহাদাত আলী/ িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  

 

ccmw@railway.gov.bd
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং �াি��াজ েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 
১১ বদলী পাশ �ােস�ার,গডস,পােস রল ে�শজ হইেত ে�শেজ িবিধেমাতােবক সময়ানযায়ী ে�শজ মা�ার, 

জজাব সরদার শাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 
েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  

 

ccmw@railway.gov.bd 
১২ কূাণ েসবা েরলওেয় কূাণ �া�, হাসপাতাল, 

�ল,কেলজ 
িবিভ� �ােজ িবিধেমাতােবক সাব র�িণক জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 

েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  

 

ccmw@railway.gov.bd 
১৩ িবেজাদজ েসবা  বাংলা জববেষ র ১ম িদজ 

যা�ীসাধারণেক ফেলল শেভ�া 
ে�শেজ িবজামেূ িজিদ র� িদেজ জজাব সরদার সাহাদাত আলী/িসিসএম/পব র 

েমাবাইল জং: ০১৭১১-৫০৬১১৪; 
ccme@railway.gov.bd
জজাব িমিহর কাি� গহ, িসিসএম/পি�ম  
েমাবাইল জং : ০১৭১১৫০৬১১৫  

 

ccmw@railway.gov.bd 
১৪ েরলওেয়র কম রকত রা ও কম রচারীেদর 

েরলওেয় বাসা/েকায়াট রার বরা�। 
িজধ রািরত ছেক আেবদজ। সংি�� িবভাগীয় কম রকত রার দ�র। �াি� সােপে� 

সরকার িজধ রািরত  
বাড়ী ভাড়া ভাতা ও 
সািভ রস চাজর (বাড়ী 
ভাড়া)। 

৩ মাস জাম: এ এফ এম মাসউদর রহমাজ 
পদিব: পিরচালক (�েকৗশল) ও 
সদ�-সিচব, েরলভবজ, ঢাকা। 
েফাজ:+৮৮০১৭১১৬৯১০৫ 
(শধমা� েরলভজ� কম রকত রা ও কম রচারীেদর 
জ�) 

১৫ অিজরত ছি আেবদজ পাওয়ার পর িজধ রািরত ছি 
িবিধমালা, ১৯৫৯ অনযায়ী উপযি 
কতরপ� কতরক (

(১) সাদা কাগেজ আেবদজপ� 

আিথ রক ও 
�শাসিজক �মতা অনযায়ী) িজ�ি� 
কের সরকাির আেদশ জাির করা 
হয়। 

(২) িবভাগীয় সং�াপজ কম রকত রা, 
বাংলােদশ েরলওেয়, কমালাপর কতরক 
�দ� ছি �া�তার �িতেবদজ �াি��াজ: 
িবভাগীয় সং�াপজ কম রকত রা কায রালয়, 
বাংলােদশ েরলওেয়, কমলাপর, ঢাকা। 

িবজামেূ (ক) ৫ কায রিদবস। জাম: েমাঃ িরয়াদ আহেমদ 
পদিব:ঊ�রতজ পিরক�জা কম রকত রা-৪ 
েফাজ: ০১৭১১৬৯২৯৭০ 
 

১৬ �াি� িবেজাদজ ছি আেবদজ পাওয়ার পর �াি� িবেজাদজ 
ভাতা িবিধমালা, ১৯৭৯ অনযায়ী 
িজ�ি� কের সরকাির আেদশ জাির 
করা হয়। 

(১) সাদা কাগেজ আেবদজপ� 
)২( িবভাগীয় সং�াপজ কম রকত রা, কতরক 
�দ� ছি �া�তার �িতেবদজ  
�াি��াজ :িবভাগীয় সং�াপজ কম রকত রা, 
বাংলােদশ েরলওেয়, কমালাপর, ঢাকা।  

িবজামেূ (ক) ৫ কায রিদবস। 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং �াি��াজ েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 
১৭ সাধারণ ভিব� তহিবল হেত অি�ম 

ম�ির 
আেবদজ পাওয়ার পর সাধারণ 
ভিব� তহিবল িবিধমালা ১৯৭৯ 
অনযায়ী উপযি কতরপে�র (

(১) 

আিথ রক 
ও �শাসিজক �মতা 
অনযায়ী)সরকাির আেদশ জাির করা 
হয়। 

(২) সাধারণ ভিব� তহিবেল সরেশষ 
জমাকত অেথ রর িহসাব িববরণী (�ধাজ 
িহসাব র�ণ কম রকত রা কতরক �দ�) (মল 
কিপ, ম�ির আেদশ জািরর পর 
েফরতেযা�) 

িজধ রািরত ফরেম আেবদজ (বাংলােদশ 
ফরম জ�র-২৬৩৯, েগেজেটড/জজ-
েগেজেটড)  

িবজামেূ (ক) ৫ কায রিদবস।  

১৮ িসেলকশজ ে�ড/টাইমে�ল ম�ির আেবদজ পাওয়ার পর সংি�� 
িজেয়াগ িবিধমালা অনযায়ী উপযি 
কতরপে�র অনেমাদজ�েম সরকাির 
আেদশ জাির করা হয়। 

(১) সাদা কাগেজ আেবদজপ� 
(২)৩য়/৪থ র ে�িণর কম রচািরেদর ে�ে� 
টাইমে�ল ৮/১২/১৫ বছেরর এিসআর)  

িবজামেূ (ক) ১০ কায রিদবস। 

১৯ চাকির �ায়ীকরণ আেবদজ পাওয়ার পর সংি�� 
িজেয়াগ িবিধমালা অনযায়ী উপযি 
কতরপে�র অনেমাদজ�েম সরকাির 
আেদশ জাির করা হয়।  

(১) সাদা কাগেজ আেবদজপ� 
(২)হালজাগাদ বািষ রক েগাপজীয় �িতেবদজ 
(পেদা�িতর ে�ে� ০১ বছর এবং সরাসির 
িজেয়ােগর ে�ে� ০২ বছেরর এিসআর) 

িবজামেূ (ক) ৫ কায রিদবস। জাম:  
পদিব:  
েফাজ:  

২০ েরলভবেজর কম রকত রা/কম রচারীেদর 
সাধারণ/ ই�ারিসি  সিবধা পাশ ইসয  

আেবদজ পাওয়ার পর িজধ রািরত 
পাশরল/ ই�ারিসি �ানেয়ল 
অনযায়ী �া�তা েমাতােবক পাশ 
ইসয করা হয়। 

বাংলােদশ েরলওেয়র িজধ রািরত ফরম  জং 
িব আর িজ/১৯/। আেবদজপ� �াি� �াজঃ 
উপপিরচালক ই-২ শাখা,েরলভবজ। 

িবজামেূ  ৩ কম রিদবস জাম :    উে� সালমা 
পদবী :  উপ-পিরচালক/ই-২             
েরলভবজ, ঢাকা। েফাজ: ৯৫৬২৫৯৩ 
েমাবাইল: ০১৭১১৬৯২৯৫৮ 
ই-
েমইল: u.salma.bdrail@gmail.co
m 

২১ েরলভবেজর কম রকত রা/ কম রচারীেদর 
িডউি পাশ ইসয (সাধারণ/ই�ারিসি)  

সংি�� দ�র হেত কতর� পালেজর 
েজািশ/েমেসজ/প� �াি�র  পর 
পাশরল/ ই�ারিসি �ানেয়ল 
অনযায়ী  যথাযথ কতরপে�র 
অনেমাদজ সােপে� �া�তা 
েমাতােবক িডউি পাশ 
(সাধারণ/ই�ারিসি) ইসয করা হয়। 

সাধারণ কাড রপাশ/ ই�ারিসি কাড রপাশ/ 
ই�ারিসি ি�প পাশ �াি� �াজঃ 
উপপিরচালক ই-২ শাখা,েরলভবজ 

িবজামেূ ৭ কম রিদবস 

২২ অভয�িরজ �িশ�ণ সংি�� দ�র /সং�া হেত �্াব/প� 
পাওয়ার পর যথাযথ কতরপে�র 
অনেমাদজ/মেজাজয়জ সােপে�  
দ�রােদশ জাির করা হয়। 
 
 

- িবজামেূ ৭ কম রিদবস 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf�
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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�
mailto:u.salma.bdrail@gmail.com�
mailto:u.salma.bdrail@gmail.com�
mailto:u.salma.bdrail@gmail.com�
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং �াি��াজ েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 
২৩  িবেদশ �িশ�ণ সংি�� দ�র /সং�া/ম�ণালয় হেত 

�্াব/প� পাওয়ার পর যথাযথ 
কতরপে�র অনেমাদজ /মেজাজয়জ 
সােপে�   সরকাির আেদশ জািরর 
�েয়াজজীয় �ব�া �হেণর জ� 
েরলপথ ম�ণালেয় প� ে�রণ করা 
হয়। 

- িবজামেূ ৭ কম রিদবস 

২৪ েরলপথ ম�ণালেয়র িজেদ রশজা েরলপথ ম�ণালয় হেত �া�  
িজেদ রশজা বা্বায়জ।  

েরলপথ ম�ণালয় িবজামেূ িজেদ রশজা েমাতােবক 
িজধ রািরত সময়সীমার 
মে�।  

জাম: েমাঃ জািহদ েহােসজ 
পদিব: উপ-পিরচালক (ই-৩) 
েফাজ: ০১৭১১৬৯২৯৫৯ ২৫ অিধযাচজ  ২য় ে�িণর কম রকত রােদর সরাসির 

িজেয়াগেযা� শ� পেদ িপএসিস 
কতরক জজবল িজেয়ােগর জ� 
েরলপথ ম�ণালেয় অিধযাচজ ে�রণ। 

িজএম/পব র ও পি�মসহ সংি�� দ�র িবজামেূ �া� �্াব যাচাই 
বাছাই কের সম্ িকছ 
যথাযথ পাওয়া 
সােপে� ১৫ িদজ। 

২৬ অিধযাচজ ৩য় ও ৪থ র ে�িণর কম রচািরেদর 
সরাসির িজেয়াগেযা� শ� পেদ 
জজবল িজেয়ােগর জ� েরলপথ 
ম�ণালেয় অিধযাচজ ে�রণ। 

িজএম/পব র ও পি�মসহ সংি�� দ�র িবজামেূ �া� �্াব যাচাই 
বাছাই কের সম্ িকছ 
যথাযথ পাওয়া 
সােপে� ১৫ িদজ। 

২৭ বেকয়া িবল পিরেশাধ কম রকত রা ও কম রচািরেদর অজিধক ১৫ 
বৎসর �াধীজতা পরবত� বেকয়া িবল 
পিরেশােধর জ� �্াব �াি�র পর 
িহসাব িবভােগর আিথ রক স�িত 
সােপে� তা অনেমাদজ।  

িজএম/পব র ও পি�মসহ সংি�� দ�র িবজামেূ �া� �্াব যাচাই 
বাছাই কের সম্ িকছ 
যথাযথ পাওয়া 
সােপে� ৭ িদজ। 

জাম: েমাঃ জািহদ েহােসজ 
পদিব: উপ-পিরচালক (ই-৩) 
েফাজ: ০১৭১১৬৯২৯৫৯ 

২৮ িসেলকশজ ে�েডর �্াব ২য় ে�িণর কম রকত রােদর অনুেল 
িসেলকশজ ে�ড ে�ল ম�রীর �্াব 
িডিপিস-এর অনেমাদেজর জ� 
েরলপথ ম�ণালেয় ে�রণ। 
 

িজএম/পব র ও পি�মসহ সংি�� দ�র িবজামেূ �া� �্াব যাচাই 
বাছাই কের সম্ িকছ 
যথাযথ পাওয়া 
সােপে� ১৫ িদজ। 

২৯ িশ�া ছি ৩য় ে�িণর কম রচািরেদর িশ�া ছি 
ম�রীর কাগজপ� আ�িলক দ�র 
হেত �াি�র পর তা অনেমাদেজর 
জ� েরলপথ ম�ণালেয় ে�রণ। 

িজএম/পব র ও পি�মসহ সংি�� দ�র িবজামেূ �া� �্াব যাচাই 
বাছাই কের সম্ িকছ 
যথাযথ পাওয়া 
সােপে� ৭ িদজ। 

৩০ মিিেযা�া �তযয়জ ২য় ে�িণর কম রকত রা ও ৩য় এবং ৪থ র 
ে�িণর কম রচািরেদর মিিেযা�া 
িহেসেব �তযয়েজর জ� িজএম/পব র, 
পি�ম ও সংি��েদর িজকট েথেক 
�া� আেবদজ েরলপথ ম�ণালেয় 
ে�রণ। 

িজএম/পব র ও পি�মসহ সংি�� দ�র িবজামেূ �া� �্াব যাচাই 
বাছাই কের সম্ িকছ 
যথাযথ পাওয়া 
সােপে� ৭ িদজ। 

জাম: েমাঃ জািহদ েহােসজ 
পদিব: উপ-পিরচালক (ই-৩) 
েফাজ: ০১৭১১৬৯২৯৫৯ 
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�িমক েসবার জাম েসবা �দাজ প�িত �েয়াজজীয় কাগজপ� এবং �াি��াজ েসবার মূ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

েসবা �দােজর সময় 
সীমা 

দািয়� �া� কম রকত রা (জাম,পদবী,েফাজ জ�র ও 
ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) ৭ 
৩১ কম রকত রা ও কম রচারীেদর িবেদশ �মণ 

 
 
 
 
 
 

আেবদজ প� পাওয়ার পর সরকাির 
িবিধ েমাতােবক 
(ক) কম রকত রােদর আেবদজ ম�ণালয় 
ে�রণ করা হয় 
(খ) কম রচারীেদর িজও অ� দ�র 
হেত জারী করা হয়। 
 
 
 
 
 
 

ক) িজধ রািরত ফরেম আেবদজ প�। �াি� 
�াজ-অ� দ�র এবং িজএম দ�র এবং 
িবিভ� দ�েরর সং�াপজ শাখা । 
খ) িজধ রািরত ফরেম সংি�� 
কম রকত রা/কম রচারীর এক বছেরর িবেদশ 
�মণ সং�া� 
খ) ছির �তযায়জ প�।  
গ) িজয়�ণকারী কম রকত রা কতরক মামলা 
জাই সং�া�  �তযায়জ প� ।  
ঘ) পাসেপােট রর সতযািয়ত ফেটাকিপ 

িবজামেূ ৭ কম রিদবস 
 

সাদরল হক 
উপ-পিরচালক/�শাসজ 
েফাজঃ ৯৫৬৪১৫৪ 

৩২ জতজ যাজবাহজ �য় সং�া� 
 

সংি�� দ�র হেত আেবদজ প� 
পাওয়ার পর ম�ণালেয় �শাসিজক 
অনেমাদেজর জ� ে�রণ করা হয়। 

ক) সাদা কাগেজ আেবদজ প�  
খ) �ািধকার সংি�� কাগজ প� 
গ) বােজট বরা� সংি�� ত�ািদ 

িবজামেূ ৬ কম রিদবস 
 

৩৩ েটিলেফাজ ম�রী ও �িিগত করণ 
সং�া� 

সমি�ত সরকারী েটিলেফাজ 
জীিতমালা ২০০৪ অনযায়ী �ব�া 
�হণ 

ক)িজধ রািরত ছেক আােবদজ প� 
খ) জীিতমালায় �ািধকােরর সংি�� 
কাগজপ� 

িবজামেূ ৬ কম রিদবস 
 

৩৪ এলএিপ/এলএইচএিপ/�াি� িবেজাদজ 
ছি �দাজ (য� �েকৗশল িবভােগর) 

ছির �তযয়জ িবজামেূ ৩ িদজ  উপ-পিরচালক/েমকঃ  
জাম :   তাবাসসম িবজেত ইসলাম  
পদবী :  উপ-পিরচালক/েমকঃ           
েরলভবজ, ঢাকা।  েফাজ: ৯৫৬২৫৯৩ 
েমাবাইল: ০১৭১১৬৯২৯৬৪ 

৩৫ িজিপএফ অি�ম (য� �েকৗশল 
িবভােগর) 

িজিপএফ  �তযয়জ প� িবজামেূ ৩ িদজ  

৩৬ বােজট বরা� (য� �েকৗশল িবভােগর) বােজট �াি� সােপে� িবজামেূ ৭ িদজ  
৩৭ কম রকত রা ও কম রচারীেদর বদলী (য� 

�েকৗশল িবভােগর) 
আেবদেজর িভি�েত অথবা 
�শাসিজক �েয়াজেজ। 

িবজামেূ ৭ িদজ  

 

িব.�. অভয�রীণ জজবল (আওতাধীজ অিধদ�র/দ�র/সং�াসহ) এবং একই �িত�ােজর অ� শাখা/অিধশাখা/অনিবভাগ-েক �দ� েসবা। উদাহরণ: লিজি�কস, ছি, িজিপএফ অি�ম। 
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