
িসিটেজন চাট র্ার 

eটলাস বাংলােদশ িলঃ 
376-378 টঙ্গী iন্ডি য়াল eলাকা। 

oেয়বসাiট: www.atlas.gov.bd 
েসবা দান িত িত (Citizen’s Charter) 

  
িমশন (Mission)◌ঃ পিরেবশবান্ধব, আন্তজর্ািতক মানসম্পন্ন, সব্া য়ী মূেলয্ েমাটরসাiেকল সংেযাজন/uৎপাদন o বাজারজাতকরেণর মাধয্েম েকর্তার 
সব র্ািধক সন্তিস্ট িনিশ্চতকরণ। 
 
িভশন (Vision)◌ঃ আন্তজর্ািতকভােব মানসম্মত েমাটরসাiেকল স্থানীয়ভােব সংেযাজন o য াংশ ৈতরী কের পয র্ায়কর্েম েগর্িসভ ময্ানুেফকচািরং প্লােন্ট uন্নীতকরণ। 
 
(2) নাগিরক েসবাঃ 
কর্ঃ 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয়
কাগজপ  eবং 
ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর সময়সীমা দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o i-েমiল) 
 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2 েদশীয় বাজাের 

eটলাস 
বাংলােদশ িলঃ 
eর সংেযািজত 
েমাটরসাiেকল 
িবকর্েয়াত্তর েসবা 
 

2। ি  সািভ র্িসং েমাট 5 
িট 
- 2ম সািভ র্িসং 611-

861 িকিমঃ 
- 3য় সািভ র্িসং 4111-

4611 িকিমঃ 
- 4য় সািভ র্িসং 

7111-9111 
িকিমঃ 

- 5থ র্ সািভ র্িসং 
21111-26111 
িকিমঃ 
 

3। eিবeল eর িনজসব্ 

2। সরাসির 
সংিশ্লষ্ট িতষ্ঠান 
কতৃর্ক সরবরাহ। 
 
3। িনধ র্ািরত 
িডলারগেণর 
মাধয্েম 
সরবরাহ। 
 

(2) aনলাiন বা
েকােটশন/ দরপে র 
মাধয্েম সংগর্হকৃত 
মূলয্ 41 (ি শ) িদন 
পয র্ন্ত বলবৎ। 
(3) নগদ / েচক/ েপ-
aড র্ার/ িডিড আকাের 
েমাটরসাiেকেলর  
মূলয্ aগর্ীম দান। 
 

েমাটরসাiেকল ািপ্তর 
েক্ষে ঃ 
 
2। aগর্ীম মূলয্ দান 
সােপেক্ষ তাৎক্ষিনক। 
3। ভান্ডাের মজুত না থাকেল 
সেব র্াচ্চ ৯1 িদেনর মেধয্ 
সরবরাহ করা হেব। 
 
েমাটরসাiেকল সািভ র্িসং eর 
েক্ষে ঃ 
 
2। eক বছর aথবা 22611 
িকিমঃ।(েযটা আেগ আেস) 
5িট ি  সািভ র্স। 
 

েমাটরসাiেকল ািপ্তর েক্ষে ঃ
 
2। েমাঃ আিজবর রহমান 
বয্বস্থাপক(িবকর্য়) 
েফানঃ 1282774৯892, 
৯913448, ৯914282 
iেমলঃ 
bdatlas@gmail.com 
 
3। আিশকুর রাহমান সুমন 
uধ র্তন িবকর্য় কম র্কতর্া 
েফানঃ 12821118558 
 
েমাটরসাiেকল সািভ র্িসং eর েক্ষে ঃ 
 
2। খন্দকার জিহরুল iসলাম 



সািভ র্স েসন্টার, কারখানা, 
376-378 টঙ্গী i/e, 
গাজীপুর। eবং 454 
েতজগo িশল্প eলাকা, 
ঢাকা। 
aিফস সময়ঃ সকাল 19-
16 টা। শুকর্ o শিনবার 
বন্ধ। 
 
 

3। iিঞ্জেনর জনয্ oয়ােরিন্ট 
14(িতন) বছর aথবা 
31111 িকিমঃ।(েযটা আেগ 
আেস)। 
 
4। িনধ র্ািরত িফ দান 
সােপেক্ষ সািভ র্স পােব। 

েকৗশলী (সািভ র্স িবভাগ)
সািভ র্স েসন্টার, কারখানা, টঙ্গী। 
েফানঃ 12823928671, ৯92376৯ 
 
3। ৈসয়দা নাজমা iয়াসিমন 
েকৗশলী (সািভ র্স িবভাগ) 

454 েতজগo িশল্প eলাকা। 
েফানঃ 12৯23537597, 99৯2387 
99৯2387 (সািভ র্স েসন্টার) 

 
 
(3) দাপ্তিরক েসবাঃ 
কর্ঃ 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয়
কাগজপ  eবং 
ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর সময়সীমা দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o i-েমiল) 
 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2 েমাটরসাiেকেলর 

DO স্তুত। 
 

2। সরাসির aথবা দরে র
মাধয্েম। 
 
 

সরাসির েফক্টির  
aথবা 3S 
সািভ র্স েসন্টার 
েতজগo হেত। 
 

2। aগর্ীম মূলয্ দান।
 
3। নগদ / বয্াংক 
(েচক/েপ-aড র্ার/িডিড) 
 

সকাল 19 েথেক িবকাল 16
পয র্ন্ত। 

2। সাiদুর রাহমান
িলয়াজ কম র্কতর্া 
েফানঃ12837496243 
 
3। তিরকুল iসলাম(সুমন) 
িসঃ ক্লাকর্ 
েফানঃ 12৯23842493 

3 েমাটরসাiেকেলর 
Gatepass 
স্তুত। 

 

2। সরাসির  
 

সরাসির েফক্টির  
aথবা 3S 
সািভ র্স েসন্টার 
েতজগo হেত। 
 

money 
receipt দান 
সােপেক্ষ। 

সকাল 19 েথেক িবকাল 16
পয র্ন্ত। 

2। মাiনুিদ্দন কিবর রােসল
ডাটা eিন্ট aপােরটর 
েফানঃ 12822131228 

4 েস্পয়ারপাট র্েসর 
DO স্তুত। 
 

2। সরাসির aথবা দরে র
মাধয্েম। 
 
 

সরাসির েফক্টির  
aথবা 3S 
সািভ র্স েসন্টার 
েতজগo হেত। 

2। aগর্ীম মূলয্ দান।
 
3। নগদ / বয্াংক 
(েচক/েপ-aড র্ার/িডিড) 

সকাল 19 েথেক িবকাল 16
পয র্ন্ত। 

2। নাজমুল iসলাম
িসঃ ক্লাকর্ 
েফানঃ 12৯25649681 
 



3। কামাল েহােসন
সহঃ সাহাযয্কারী 
েফানঃ 128289398৯7 
 
4। িবল্লাল েহােসন 
িসঃ ক্লাকর্ 
সািভ র্স েসন্টার েতজগo। 
েফানঃ 12934343481 

5 েস্পয়ারপাট র্েসর 
Gatepass 
স্তুত। 

 

2। সরাসির  
 

সরাসির েফক্টির  
aথবা 3S 
সািভ র্স েসন্টার 
েতজগo হেত। 
 

2। money 
receipt দান 
সােপেক্ষ। 

সকাল 19 েথেক িবকাল 16
পয র্ন্ত। 

নাজমুল iসলাম
িসঃ ক্লাকর্ 
েফানঃ 12৯25649681 
 
3। কামাল েহােসন 
সহঃ সাহাযয্কারী 
েফানঃ 128289398৯7 
 
 

6 aিভেযাগ o 
পরামশ র্ (GRS) 

সরাসির/aনলাiন eর 
মাধয্েম। 

GRS েফাকাল
পেয়ন্ট কম র্কতর্া 

14-16 িদন।
 

2। েমাঃশিহদুল iসলাম
বয্িক্ত শাসন কম র্কতর্া 
বয্িক্ত শাসন িবভাগ। 
েফানঃ 128295443৯7 
 
GRS েফাকাল পেয়ন্ট কম র্কতর্া 
সমাধান িদেত বয্থ র্ হেল- 
 
আ ন ম কামরুল iসলাম 
বয্বস্থাপনা পিরচালক 
eটলাস বাংলােদশ িলঃ 
েফানঃ 12822637৯87 
 

 


