
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

 

  ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বৎসরেে বাৎসরেক উদ্ভাবরি ফর্ থ পরেকল্পিায় উরিরিত উদ্ভাবিসহ অন্যান্য উদ্বাবরিে িার্ ও কার্ থক্ররর্ে অগ্রগরতে তথ্য । 

ক্ররমক 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরিি নাম 

উদ্ভাবরনি নাম উদ্ভাবরনি সংরিপ্ত রববিণ উদ্ভাবন গ্রহরণি 

য ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকি নাম ও 

ঠিকানা 

কা যরক্রমি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনি 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হহত পারে 

? 

বাস্তবারয়িে 

জন্য পাইলট 

কর্ থসূরি গ্রহণ 

কো হরব 

রকিা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো হেরে 

উদ্ভাবিটি 

বাস্তবায়ি 

হর্াগ্য 

রকিা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথা িার্, 

পেবী, য ান ও 

ইরমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. সড়ক 

পরিবহন ও 

মহাসড়ক 

রবভাগ 

যেরভলপরমন্ট 

অব 

মারিরমাোল 

ট্রান্সরপাট য ওরয়ব 

যপাট যাল উইথ 

যমাবাইল 

ইন্টািএ্যারিরভ

টি 

সব ধিরনি গণপরিবহন যসবাি 

তথ্যারদ ও টিরকট অনলাইরন 

প্রারপ্তি সুর াগ সৃরি কিরত এ্ 

যপাট যাল প্রস্তুত কিা হরে। 

এ্কটি ওরয়ব যপাট যাল 

ব্যবহাি করি সড়কপথ, 

আকাশপথ, যনৌপথ 

এ্বং যিলপরথ 

 াতায়াত কিাি জন্য 

রুট, ভাড়াি তারলকা, 

সময়সূরি, গন্তব্য স্থারনি 

দুিত্ব, টিরকট বুরকং, 

টিরকট ক্রয় ইতযারদ 

যসবা গ্রহরণি জন্য 

অনলাইন ব্যবস্থাপনা। 

সড়ক পরিবহন ও 

মহাসড়ক রবভাগ 

িলমান ১৬ লি 

টাকা 

পাইলটি 

কম যসূরি গ্রহণ 

কিা হরয়রে 

বাস্তবায়ন

য াগ্য 

িী  ইরনারভশন 

অর সাি 

অরতরিি সরিব 

য ান: 

০২৯৫৭৪০০৮ 

ই-যমইল: 

jsbudget@rth

d.gov.bd  

 

 

২. 

 

 

 

 

 

 

 

সড়ক 

পরিবহন ও 

মহাসড়ক 

রবভাগ, 

 সড়ক ও 

জনপথ 

অরধদপ্তি। 

 

On line 

CMS 

বতথর্ারি রফরেে সারর্ Real 

time On line তথ্য পাওয়া র্ায় 

িা রবধায় On line CMS কো 

হরে। 

Real time 

Data পাওয়াি 

লরিয 

কাজী সাঈদা মমতাজ 

করিউটাি রসরেম 

এ্নারলে, সওজ, 

ম্যারনজরমন্ট 

ইন িরমশন যসল, 

ঢাকা। 

 

কাজ হারত 

যনওয়া 

হরয়রে। 

 

৯২ লি 

 

 

হযাঁ 

 

 

হযাঁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাজী সাঈদা 

মমতাজ 

করিউটাি 

রসরেম এ্নারলে, 

 

 

৩. 

 

ADB 

Project 

Report of 

RHD 

 

ADB Project Report 

Filed যথরক On line এ্ি 

মাধ্যরম সহরজই যপ্রিণ কিরত 

পািরব। 

সহরজই Report 

পাওয়া  ারব। 

যমাোঃ রজকরুল ইসলাম 

রনব যাহী প্ররকৌশলী, সওজ 

মরনটরিং রবভাগ, সড়ক 

ভবন, যতজগাঁও, ঢাকা। 

 

কাজ হারত 

যনওয়া 

হরয়রে। 

 

রনজস্ব 

ব্যবস্থাপনায় 

 

 

হযাঁ 

 

 

হযাঁ 

 

 

 

Notificatio

 

য  যকান কর্ থকতথাে রনকট যথরক 

 

সহরজই তথ্য আদান 

কাজী সাঈদা মমতাজ 

করিউটাি রসরেম 

 

কাজ হারত 

 

রনজস্ব 

 

 

 

 



৪. 

 

n System সহরজই এ্ই রসরেরমি মাধ্যরম 

তথ্য আদান প্রদান কিা  ারব। 

প্রদান হরব। এ্নারলে, সওজ, 

ম্যারনজরমন্ট 

ইন িরমশন যসল, 

ঢাকা। 

যনওয়া 

হরয়রে। 

ব্যবস্থাপনায় হযাঁ হযাঁ সওজ, 

য ানোঃ 

০১৭৩০৭৮২৫১৫ 

ই-যমইল: 

csa@rhd.gov

.bd 



=০২= 

 
ক্ররমক 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরিি নাম 

উদ্ভাবরনি নাম উদ্ভাবরনি সংরিপ্ত রববিণ উদ্ভাবন গ্রহরণি 

য ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকি নাম ও 

ঠিকানা 

কা যরক্রমি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনি 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে? 

বাস্তবারয়িে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরি 

গ্রহণ কো হরব 

রকিা? হরয় র্াকরল 

তারেি 

সাো হেরে 

উদ্ভাবিটি 

বাস্তবায়ি 

হর্াগ্য 

রকিা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কর্ থকতথা িার্, পেবী, 

য ান ও ইরমইল 

 

৫. 

সড়ক 

পরিবহন ও 

মহাসড়ক 

রবভাগ, 

সড়ক ও 

জনপথ 

অরধদপ্তি। 

 

Soil Maps of 

all Divisions 

 

সকল সড়ক রবভারগি Soil 

সিরকযত সকল তথ্য এ্ই 

স টওয়যারি পাওয়া  ারব। 

 

Soil সিরকয ধািনা 

রনরয় য  যকান কাজ শুরু 

কিা  ারব। 

ে. যমাোঃ আব্দুল 

আল মামুন 

তত্ত্বাবধায়ক 

প্ররকৌশলী, সওজ 

সড়ক 

গরবষণাগাি, 

পাইকপাড়া, 

রমিপুি, ঢাকা। 

  

২.০০ যকাটি 

 

 

হযাঁ 

 

 

হযাঁ 
কাজী সাঈদা মমতাজ 

করিউটাি রসরেম 

এ্নারলে, সওজ, 

য ানোঃ 

০১৭৩০৭৮২৫১৫ 

ই-যমইল: 

csa@rhd.gov.bd 

৬.  

On line 

Monitoring 

System 

 

সকল রবভাগীয় ও অন্যান্য 

অর রসি কার্ থক্রর্ পর্ থরবক্ষণ 

কোে জন্য  

 

Real time 

Monitoring এে 

জন্য। 

সরিব 

সড়ক পরিবহন ও 

মহাসড়ক রবভাগ, 

সড়ক পরিবহন ও 

যসতু মন্ত্রণালয়। 

 

কাজ হারত 

যনওয়া 

হরয়রে। 

 

৫.০০ যকাটি 

 

 

হযাঁ 

 

 

হযাঁ 

৭ 
সড়ক 

পরেবহি ও 

র্হাসড়ক 

রবভাগ 

বাাংলারেে 

হোড 

ট্রান্সরপাট থ 

অর্রেটি 

(রবআেটিএ)  

হর্াবাইল হর্রসরজে 

র্াধ্যরর্ স্মাট থকাড থ 

ড্রাইরভাং লাইরসন্স 

এে তথ্য র্ািাই। 

 

গ্রাহকগণ ঘরে বরসই তাঁে ও 

রিরয়াগকৃত ড্রাইভারেে ড্রাইরভাং 

লাইরসরন্সে সঠিকতা র্ািাই 

কেরত পােরব। 

হসবাগ্রহীতাগরণে সর্য়, 

অর্ থ সাশ্রয় কো ও 

রবআেটিএ’ে কারজ 

স্বেতা আিয়ি। 

এ.এইি.এর্. 

আরিায়াে 

পােরভজ, রসরিয়ে 

করিউটাে 

অপারেটে, 

রবআেটিএ  

১০০% - হকরিয়ভারব প্রস্তুত 

কোয় তা একসারর্ 

সাোরেরে িালু 

হরয়রে। 

 

েীতাাংশু হেিে রবশ্বাস 

পরেিালক (অপারেেি) 

হফািঃ ৯১১৩৭১৩, 

ফযাক্সঃ ৯১১৬১৬৩ 

ই-হর্ইলঃ 

do@brta.gov.bd 

৮ অিলাইরি 

হর্াটের্ারিে অরগ্রর্ 

আয়কে 

কযালকুরলটে 

গ্রাহকগণ ঘরে বরস অিলাইরি 

রবআেটিএ’ে হর্াটের্ারিে 

অরগ্রর্ আয়করেে পরের্াণ 

জািরত পােরবি। 

হসবাগ্রহীতাগরণে সর্য়, 

অর্ থ সাশ্রয় কো ও 

রবআেটিএ’ে কারজ 

স্বেতা আিয়ি। 

এ.এইি.এর্. 

আরিায়াে 

পােরভজ, রসরিয়ে 

করিউটাে 

অপারেটে, 

রবআেটিএ 

১০০% - হকরিয়ভারব প্রস্তুত 

কোয় তা একসারর্ 

সাোরেরে িালু 

হরয়রে। 

- 



৯ হর্াটের্ারিে 

ট্যাক্সরটারকি-এে 

হর্য়াে উত্তীরণ থে 

পূরবই হর্াটের্ারিে 

র্ারলকগণরক 

এসএর্এসএে 

র্াধ্যরর্ অবগত 

কো। 

হর্াটের্ারিে ট্যাক্সরটারকি-এে 

হর্য়াে উত্তীরণ থে পূরবই 

হর্াটের্ারিে র্ারলকগণরক 

এসএর্এসএে র্াধ্যরর্ অবগত 

কো হয়। 

হসবাগ্রহীতাগরণে সর্য়, 

অর্ থ সাশ্রয় কো ও 

রবআেটিএ’ে কারজ 

স্বেতা আিয়ি। 

েরফকুজ্জার্াি 

ভূঞা, 

উপপরেিালক 

(ইরি:), 

রবআেটিএ 

১০০% - হকরিয়ভারব প্রস্তুত 

কোয় তা একসারর্ 

সাোরেরে িালু 

হরয়রে।  

 



=০৩= 

 
ক্ররমক 

নং 

মন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরিি নাম 

উদ্ভাবরনি নাম উদ্ভাবরনি সংরিপ্ত রববিণ উদ্ভাবন গ্রহরণি 

য ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকি নাম ও 

ঠিকানা 

কা যরক্রমি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনি 

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরত পারে 

? 

বাস্তবারয়িে জন্য 

পাইলট কর্ থসূরি 

গ্রহণ কো হরব 

রকিা? হরয় 

র্াকরল তারেি 

সাো হেরে 

উদ্ভাবিটি 

বাস্তবায়ি 

হর্াগ্য রকিা? 

য াকাল পরয়ন্ট কর্ থকতথা 

িার্, পেবী, য ান ও 

ইরমইল 

১০ সড়ক 

পরেবহি ও 

র্হাসড়ক 

রবভাগ, 

রবআেটিএ 

ড্রাইরভাং 

করিরটরন্স 

হটস্টরবারড থে 

পেীক্ষার্ীরেে 

রলরিতপেীক্ষা 

কার্ থক্রর্ 

অরটারর্েি 

 

করিউটাোইজড পদ্ধরতরত 

ড্রাইরভাং করিরটরন্স 

হটস্টরবারড থে পেীক্ষার্ীরেে 

রলরিত পেীক্ষা গ্রহণ। 

রবআেটিএ’ে কারজ 

স্বেতা আিয়ি। 

েীতাাংশু হেিে 

রবশ্বাস 

পরেিালক (অপা:) 

রবআেটিএ 

৮০% - পাইলট রহরসরব 

ঢাকা হর্রট্রা 

সারকথল-২ 

(ইকুরেয়া)-হত 

িালু কো হরব। 

সফল হরল 

রবআেটিএ’ে 

সকল সারকথল 

পর্ থাক্ররর্ এ পদ্ধরত 

িালু কো হরব। 

বাস্তবায়িরর্া

গ্য 

েীতাাংশু হেিে রবশ্বাস 

পরেিালক (অপারেেি) 

হফািঃ ৯১১৩৭১৩, 

ফযাক্সঃ ৯১১৬১৬৩ 

ই-হর্ইলঃ 

do@brta.gov.bd 

১১ সড়ক পরেবহি 

ও র্হাসড়ক 

রবভাগ, 

 
রবআেটিরস 

র্াত্রী হসবাে 

র্ারিান্নয়ণ 
র্রতরিল-আব্দুিাহপুে রুরট 

কাউন্টাে স্থাপি, সর্য়চিরি 

রিধ থােণ করে হবাড থ স্থাপি, বারস  

হর্াবাইল িাং, ই-হর্ইল অরভরর্াগ 

বক্স, 

স্বল্প সর্রয় 

হয়োরিমুক্ত র্াত্রী 

হসবা প্রোি 

হর্াঃ জার্রেে আলী 
ও 

হর্াঃ েহীদুল ইসলার্  

 
ম্যারিজাে, রবআেটিরস 

১০% ২৫,০০০/- - হযাঁ 

জিাব হর্াঃ আবু বকে 

রসরিক, ম্যারিজাে (প্ল্যারিাং) 

রবআেটিরস 
হফাি- ০১৭১২৫২৮৭৬৬ 

ই-হর্ইল: 

absbrtc@yahoo.com 
 


