
SEIP প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ ণ সরকারর খরল্পে ম াটরযান ড্রাইর িং এবিং রক্ষর্াল্পবক্ষর্ ও লাইল্পসন্স পাওয়ার সুবর্ ণ সুল্পযাগ! 

 
SEIP এবিং BRTC এর মযৌথ উল্পযাল্পগ ৩৬০০০জনল্পক ড্রাইর িং এবিং গাড়ী রক্ষর্াল্পবক্ষর্ সম্পল্পকণ প্ররিক্ষর্ কায ণক্র  

 মযাগ্যতা 
 ২০ মথল্পক ৩৫ বছল্পরর ৮  মেরর্ পাি বািংলাল্পেিী নাগররক।  
 গাড়ী োলক রিল্পসল্পব কাজ করল্পত আগ্রিী। 
 িারীররক াল্পব সুস্থ। 

 সুরবধাসমূি 
 প্ররিক্ষর্ েলাকালীন দেরনক ১০০ (একিত) টাকা প্রোন করা িল্পব। 
 মেল্পি/রবল্পেল্পি ক ণসিংস্থান প্রারিল্পত সিল্পযারগতা প্রোন করা। 
 সফল াল্পব প্ররিক্ষর্ সম্পন্নকারীল্পের ড্রাইর িং লাইল্পসন্স প্রোন। 

 

 মররজল্পেিল্পনর জন্য মযাগাল্পযাগ 

কেন্দ্রীয় কেননিং ইননিটিউট, গাজীপুর, ই-কেইল ctigazipur@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৭১১-৩৯৫৭৫৬ কেজগাঁও কেননিং ইননিটিউট, ই-কেইল titejgaon@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৫৫২-৪৪২৫৬৬ 

টিংনগপাড়া কেননিং ইননিটিউট, ই-কেইল titungipara@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৭৭৬-৬২০২৩২ কজায়ারসাহারা প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotjoarsahara@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৮১৮-৪৮৫৩৮৮ 

নিেল বাস প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotmirpurdd@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৭40-098888 নারায়নগঞ্জ প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotnarayangonj@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৭১৭-৭৬৩৮২০ 

উথলী প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotutholi_gabtoli@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৭৩৪-১৫৫৩২৪ চট্টগ্রাে প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotctgtruck@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৮১৭-৭৮২৮৬৬ 

নরনসিংদী প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotnorsingdi@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৭১২-৩৮২১৪৪ বগুড়া প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotbogra@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৭১৪-২৪০৬৫৩ 

খুলনা প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotkulna@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৯১৬-৭২১০৪৪ পাবনা প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotpabna@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৯১৯-৪৬৫২৬৬ 

যশিার প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotkulna@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৯১৬-৭২১০৪৪ নসরাজগঞ্জ প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotpabna@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৯১৯-৪৬৫২৬৬ 

নিনাইদাহ প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotkulna@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৯১৬-৭২১০৪৪ কুনেল্লা প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotcomilla@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৭১৬-৬৮৪১৪৪ 

নসশলট প্রনিক্ষণ কসন্টার,  ই-কেইল depotsylhet@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৭৫৮-৮৮০০১১ কসানাপুর প্রনিক্ষণ কসন্টার, ই-কেইল depotsonapur@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৭৯৮-১৩১৩১৩ 

বনরিাল প্রনিক্ষণ কসন্টার,  ই-কেইল depotbarisal@brtc.gov.bd কোবাইল-০১৭১৭-৪৩৮৬৪৪ নদনাজপুর প্রনিক্ষণ কসন্টারই-কেইল depotdinajpur@brtc.gov.bd কোবাইল- ০১৭১১-৭০৮০৮৯ 

 

 এ প্ররিক্ষল্পর্  রতণর আল্পবেন এতেসাল্পথ মেয়া আল্পছ। আল্পবেন ফর  পূরর্পূব ণক উপল্পরারিরখত ময ইনরিটিউট/মসন্টাল্পর  রতণ িল্পত ইচ্ছুক মসই ইনরিটিউট/মসন্টাল্পরর 
ম ইল্পল মপ্ররল্পর্র জন্য অনুল্পরাধ করা ি’ল।  

 

বািংলাল্পেি সড়ক পররবিন কল্পপণাল্পরিন (রবআরটিরস) 
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বািংলাল্পেি সড়ক পররবিন কল্পপ ণাল্পরিন (রবআরটিরস) 

মেরনিং ইনরিটিউট 

Skill for Employment Investment Program (SEIP) Project এর আওতায় 

ড্রাইর িং ও মবরসক ম কারনক মকাল্পস ণ  রত ণর  

আল্পবেন ফর  

ক্রর ক নিং- 

ক) রনম্ন বরর্ ণত তথ্যসমূি সঠিক াল্পব পূরর্ করুন: 

১।                         প্ররিক্ষর্ারথ ণর না  : (ক) বািংলায় 

(খ) ইিংল্পররজ বড় অক্ষল্পর  

 

 

২। রপতার না  : (ক) বািংলায় 

(খ) ইিংল্পররজ বড় অক্ষল্পর 

 

 

৩।  াতার না  : (ক) বািংলায় 

(খ) ইিংল্পররজ বড় অক্ষল্পর 

 

 

৪। জাতীয়তা  

৫। স্থায়ী ঠিকানা  

৬। বতণ ান ঠিকানা  

৭। রিক্ষাগত মযাগ্যতা  

৮। জন্ম তাররখ  

৯। বতণ ান মপিা (যরে থাল্পক)  

১০। ম াবাইল নম্বর  

১১। জাতীয় পররেয়পত্র/জন্ম সনে নিং  

১২। মকল্পের না  

(ময মকল্পে প্ররিক্ষর্ রনল্পত ইচ্ছুক) 

 

 

(খ) রনম্নরলরখত মকাস ণগুল্পলার  ল্পে আপরন ময মকাল্পস ণ অিংিগ্রির্ করল্পত ইচ্ছুক মস মকাল্পস ণর সা ল্পন টিক রেন: 

ক্রঃ নিং মকাল্পস ণর রববরর্ মকাল্পস ণর ম য়াে টিক রেন 

১। ম াটরযান ড্রাইর িং এর রক্ষর্াল্পবক্ষর্ িালকা ৪  াস  

২।  ারী যানবািন ড্রাইর িং ( ে  লাইল্পসন্সধারী িল্পত িল্পব। ১  াস  

এই  ল্প ণ অঙ্গীকার কররছ ময, প্ররিক্ষর্ সিংক্রান্ত সকল রনয় কানুন ম ল্পন েলব এবিং আল্পবেন পল্পত্র বরর্ ণত সকল তথ্যারে সঠিক আল্পছ । 

মকান অসতয তথ্য প্রোন করল্পল কর্তণপক্ষ ময রসদ্ধান্ত গ্রির্ করল্পবন তা  ানল্পত বাে থাকব। 

 
 

            আল্পবেনকারীর স্বাক্ষর 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db


 

 

অরফস কর্তণক পূরর্ীয় 

 

প্ররিক্ষর্াথীর দৃরি িরি পরীক্ষা  াল খারাপ 

পরীক্ষল্পকর স্বাক্ষর   

না  

পেবী 

 

 

 

 

 রতণ অনুল্প ারেত/ বারতল 

 

 

 

 

মেরনিং ম্যাল্পনজাল্পরর স্বাক্ষর 

 

 

 

রনয় াবলী 

 রত ণর জন্য প্রল্পয়াজনীয় কাগজপত্র লাইল্পসন্স করল্পত প্রল্পয়াজনীয় কাগজপত্র 

১। ম াটার আইরি কাল্পি ণর  ফল্পটাকরপ  

২। রসটি কল্পপণাল্পরিন/ মপৌরস া/ ইউরনয়ন
 
পররষে

 
কর্তণক

 
নাগররকত্ব

 
সনেপত্র

 
৩। পাসল্পপাট ণ

 

সাইল্পজর

 

ছরব

 

১। ম াটার আইরি   কাল্পি ণর  ফল্পটাকরপ-  ২ফে ণ  

২। নুযনত  ৮  মেরর্ পাল্পির সনেপল্পত্রর ফল্পটাকরপ- ২ফে ণ 

৩। রসটি কল্পপ ণাল্পরিন/ মপৌরস া/ ইউরনয়ন পররষে কর্তণক নাগররকত্ব 

সনেপত্র- ২ফে ণ 

৪। রল্পির গ্রুল্পপর সনেপত্র- ২ফে ণ (আইরি কাল্পি ণ রল্পির গ্রুপ থাকল্পল প্রল্পযাজয নয়) 

৫। পাসল্পপাট ণ সাইল্পজর ছরব- ৫করপ, িযাম্প সাইল্পজর ছরব- ৩করপ 
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