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জনাব মাহমুদ আহমাদ মারুফ, ট্রার্ফক ইন্সবপক্টি, র্বআিটির্স। 

 

প্রকাশক 

বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন 

 

প্রকাশকাল 

15 অবক্টাবি 2022র্রোঃ  

 

প্রচ্ছদ 

মাহমুদ আহমাদ মারুফ, ট্রার্ফক ইন্সবপক্টি, র্বআিটির্স। 

 

স্বত্ব 

বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন 

 

স াগাব াগ 
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সফইসবুক 
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মুদ্রণ 

আগামী র্প্রর্টাং এন্ড পাবর্লর্শাং সকাাং 
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ক্রর্মক র্বষয় পৃষ্ঠা নাং 

1 ভূর্মকা, রূপকল্প ও অর্ভলক্ষয ১ 

2 িাজস্ব আয় ১ 

3 বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূিী 1 

4 বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত 2 

5 মানব সম্পদ উন্নয়ন 2-3 

6 অভযন্তিীন প্রর্শক্ষণ  

7 অপাবিশন র্বভাগ  

8 র্হসাব র্বভাগ  

9 বাবসি আয়-ব্যবয়ি িথ্য  

10 ট্রাবকি আয়-ব্যবয়ি িথ্য  

11 স্থাপনা, সটাবিি  ন্ত্রাাংশ ক্রয় ও প্রধান কা িালবয়ি আয়-ব্যবয়ি িথ্য  

12 র্সর্পএফ, গ্র্যাচুইটি ও ছুটিনগদায়ন  

13 কার্িগিী র্বভাগ  

14  ানবাহন সমিামি  

15 পুিািন  ানবাহন র্নলাম স াষণা  

16 প্রর্শক্ষণ সাংক্রান্ত িথ্য  

17 অবকাঠাবমাগি উন্নয়ন  

18 ২০২১-২০২২ অর্ িবছবি র্বআিটির্স কা িক্রম  

(বাস র্ডবপা, ট্রাক র্ডবপা, বাস বহি, ট্রাক বহি, র্সটি বাস সার্ভ িস, িক্রাকাি বাস সার্ভ িস, আন্তোঃবজলা বাস সার্ভ িস, 

আন্তজিার্িক বাস সার্ভ িস, টাফ বাস সার্ভ িস, মর্হলা বাস সার্ভ িস, স্কুল/কবলজ বাস সার্ভ িস ও ঢাকা নগি পর্িবহন) 

 

19 গুর্লস্তান ফুলবার্ড়য়াস্থ র্সর্বএস-২ এ র্ডর্জটাল কাউটাি উবভাধন  

20 শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান  

21 ২০২১-২০২২ অর্ িবছবি র্বআিটির্সি অজিন  

22 র্ববশষ সসবা  

23 র্বআিটির্সি র্বর্ভন্ন র্দবস উদ াপন  

24 সিবলি মূল্য বৃর্দ্ধ কিা হবলও পূব ি র্নধ িার্িি ভাড়াবিই সািাবদবশ র্বআর্িটির্সি  াত্রী ও পণ্য পর্িবহন সসবা অব্যাহি   

25 র্শক্ষার্ীবদি জন্য র্বআর্িটির্সি বাবস হাফ ভাড়া আদায়  

26 সিকার্ি পর্িবহন পুল হবি 29টি কাি/জীপ প্রার্ি  

27 এর্স বাবস WiFi সাংব াগ প্রদান  

28 সকন্দ্রীয় প্রর্শক্ষণ ইনর্টটিউট, গাজীপুি এি প্রর্শক্ষণ কক্ষ আধুর্নকায়ন  

29 গাজীপুি বাস র্ডবপাি মূল ফটক আধুর্নকায়ন ও র্ডবজল পাম্প স্থাপন  

30 র্বআিটির্স অর্ফসাস ি ওবয়ল সফয়াি এবসার্সবয়শবনি কা ির্নব িার্হ পর্িষদ গঠন  

31 স্বাস্থ্য চিচিৎসকির তথ্য  

32 সড়ক পর্িবহন আইন ২০১৮ অনু ায়ী র্বআিটিএি মামলাি িথ্যার্দ  

33 আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য  

34 সড়ক পর্িহন ও সসতু মন্ত্রণালবয়ি মাননীয় মন্ত্রী প্রধান িার্ যালকয়র ভবন আধুচনিায়কনর  

35 শুভ উকবাধন এবং ির্ যিতযা-ির্ যিারীকের চেিচনকে যশনা প্রোন িকরন।  

36 চবআরটিচস’র সক্ষর্তা বৃচি ও শুিািার চবষয়ি ির্ যশালা।  

37 কম িশালাি গুরুত্বপূণ ি সুপার্িশসমূহ  

38 চবআরটিচসর পচরিালনা পষ যকের ২৯১তর্ (সড়ি পচরবহন আইন ২০২০ অনুর্ায়ী ৩য়) সভার গুরুত্বপূর্ য চসিান্তসমূহ  

39 বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২- এ র্বআিটির্স  

40 ২০২১-২২ অর্ ি বছবি র্বআিটির্স’ি শুদ্ধািাি পুিস্কাি গ্র্হণকািী কম িকিিা-কম িিািীবদি নাবমি িার্লকা  

41 র্ববশষ সমধা এবাং উন্নয়নমূলক কম ি সম্পাদবনি র্নর্মত্ত পুিস্কাি প্রািবদি নাবমি িার্লকা  

42 অবসিপ্রাি কম িকিিা/কম িিািীবদি গ্র্াচুইটি, র্সর্পএফ ও ছুটিনগদায়বনি অর্ ি অনলাইবন প্রদান  

43 মর্হলাবদি আন্তজিার্িক মাবনি প্রর্শক্ষণ প্রদান  

44  ানজট র্নিসবন র্বআিটির্স ও র্সটি কবপ িাবিশবনি মবে সমব ািা স্মািক (MoU)   

45 র্বআিটির্স িালক ও কার্িগিবদি সডাপ সটট কা িক্রম গ্র্হণ  

46 পর্বত্র ঈদুল র্ফিি 2022 উপলবক্ষয র্বআিটির্সি গৃহীি কা িক্রম  

47 অর্ফস সহকার্ি কাম কর্ম্পউটাি অপাবিটি র্নবয়াগ প্রদান  

48 প্রধান কা িালয়সহ সকল র্ডবপা/ইউর্নবট ইফিাি পাটি ি ও সদায়া মাহর্ফবলি আবয়াজন  

49 র্বআিটির্সি সকল র্ডবপা/ইউর্নবটি ওবয়ব সাইট িালুকিণ  

50 সকল র্ডবপাবি ি যাম্প র্নম িাণ কা িক্রম  

51 র্বআিটির্সি সকল র্ডবপাি গাড়ী (রুবট পর্িটিার্লি বাস ও টাফ বাস) এি সমিামি কা িক্রম  

52 পদ্মা সসতু র্দবয় দর্ক্ষনাঞ্চবলি র্বর্ভন্ন সজলায় র্বআিটির্স কর্তিক পর্িিার্লি রুবটি িথ্য  

53 র্বআিটির্সি র্ডর্জটাল কা িক্রম সম্প্রসািণ  

54 ত্রত্রমার্সক সমািাি  

55 আবলাক র্িবত্র র্বআিটির্স  

56 ভর্বষ্যি পর্িকল্পনা ও িযাবলঞ্জসমূহ  

57 র্ডবপাসমূহ  
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একটি প্রর্িষ্ঠাবনি কা িক্রবমি মানদন্ড প িববক্ষণ কিবি হবল প্রর্িষ্ঠাবনি সার্ব িক র্বষবয় জানবি হবব। এ জানাি জন্য 

বার্ষ িক প্রর্িববদন এক অনন্য ভূর্মকা পালন কবি। র্বআিটির্স ২০২১-২০২২ অর্ িবছবিি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাশ 

কিবি  াবচ্ছ সজবন আর্ম আনর্িি। 

 

জাচতর চপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহর্ান এঁর প্রতযক্ষ চেি চনকে যশনায় স্বাধীনতা অজযকনর পর এিটি আধুচনি সড়ি 

পচরবহন ব্যবস্থ্া গকড় শতালার লকক্ষয চবআরটিচস নতুন র্াত্রা পায়। গণপর্িবহন সসবায় র্বআিটির্স হবব সদবশি সিাল 

মবডল; দক্ষ িালক ত্রির্িবিও র্বআিটির্সবক অগ্র্ণী ভূর্মকা পালন কিবি হবব। র্বআিটির্সবক সুনাবমি ধািায় র্ফর্িবয় 

আনবি বতযর্ান সরিার নতুন বাস, ট্রাি ও শট্রচনং িার প্রোন িকরন।   

 

২০২১-২০২২ অর্ যবছকর চবআরটিচস’র কম িকিিা-কম িিািীবদি কম িদক্ষিা ও সক্ষমিা বৃর্দ্ধ পাওয়ায় এবাং উর্ধ্িিন 

কর্তিপবক্ষি চেিচনকে যশনা র্র্ার্র্ভাকব অনুসরর্ িরায় চবআরটিচস এিটি লাভজনি প্রচতষ্ঠাকন রূপান্তচরত হয়।  এরই 

ধারাবাচহিতায় র্বআিটির্সি ইর্িহাবস এই প্রর্ম র্প্রট ও ইবলক্ট্রর্নক্স র্মর্ডয়ায় সিকাবিি সবব িাচ্চ মহল কর্তিক 

র্বআিটির্সি প্রশাংসা কিায় আর্ম আনর্িি হবয়র্ছ। বিিমাবন র্বআিটির্সি কম িকিিা-কম িিািীবদি দাির্িক কম িকাবন্ডি 

সকল সক্ষবত্রই সক্ষমিা বৃর্দ্ধ সপবয়বছ, এ ধািা অব্যাহি িাখবি হবব   এবাং প্রজািবন্ত্রি সসবক র্হবসবব সব িাবগ্র্ 

জনসাধািবণি সসবাবক প্রধান্য র্দবি হবব। 

 

বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন (র্বআিটির্স) এি “বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২১-২০২২”  প্রকাবশ সাংর্িষ্ট 

সকলবক শুবভচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কির্ছ। 

 

 

 

(ওবায়দুল কাবদি, এমর্প) 

 

 

ওবায়দুল কাবদি, এমর্প 

মন্ত্রী 

সড়ক পর্িবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাি 
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বাংলাকেশ সড়ি পচরবহন িকপ যাকরশন (চবআরটিচস) রাষ্ট্রীয় পচরবহন সংস্থ্াটি ১৯৬১ সাকল প্রচতচষ্ঠত হয়। এিটি শেশ 

ও জাচতর উন্নয়র্ সাধকন অন্যতর্ ির্ যিান্ড হকে শর্াগাকর্াগ ব্যবস্থ্া। শর্ শেকশর শর্াগাকর্াগ ব্যবস্থ্া র্ত উন্নত হয় শস 

শেকশর সার্চিি উন্নয়র্ তত দ্রুত সাচধত হয়। স্বাধীনতা যুকির পর শবহাল এই প্রচতষ্ঠানটি জাচতর চপতা বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুচজবুর রহর্াকনর চনকে যশনায় আধুচনি ও শর্াগকপাযুগী িরার লকক্ষয নুতন আঙ্গীকি র্াত্রা শুরু িকরন। 

 

বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত (APA) সমািাববক সিকার্ি সকল প্রর্িষ্ঠাবনি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাশ কিবি হবব। এিই 

ধািাবার্হকিায় বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন (র্বআিটির্স) বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২১-২০২২ প্রকাশ কিবি 

 াবচ্ছ। এ প্রর্িববদবনি মােবম প্রর্িষ্ঠাবনি সঠিক র্িত্র সম্পবকি জনসাধািণ জানবি পািবব। র্বআিটির্সি এই উবযাবগি 

প্রসাংশা কির্ছ। 

 

“সসানাি বাাংলা র্বর্নম িাবন” র্বআিটির্সবক র্ডর্জটাল প্রযুর্ক্ত ব্যবহাবিি মােবম আধুর্নক ও উন্নি সসবা র্নর্িি  এবাং 

 াত্রী সসবাি মান আবিা উন্নি ও সহজ কিবি হবব। র্বআিটির্সবক লাভজনক প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব গবড় সিালাি জন্য 

সটকসই পর্িকল্পনা গ্র্হণ কিবি হবব।  

 

২০২১-২০২২ অর্ িবছবিি র্বআিটির্সি সার্ব িক কা িক্রবম র্বিাি র্ববিষণপূব িক  বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২ প্রদাবন 

লবক্ষয র্বআিটির্সি আববদন জািীয় কর্মটিবি উপস্থাপন,  সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক রবভাগেি আওতাধীন 

দিি/সাংস্থাসমূবহি মবে এর্পএ-বি র্বআিটির্স ১ম স্থান অজিন কবিবছ; ২০২১-২০২২ অর্ িবছবি কম ি দক্ষিাি স্বীকৃর্ি 

স্মরূপ রবআিটিরসি চেয়ািম্যানগক শুদ্ধাোি পুিস্কাি প্রদান কিাসহ রবআিটিরস’ি সারব িক কার্ িক্রগম আর্ম অর্ভভূি 

হবয়র্ছ। 

 

র্বআিটির্স’ি “বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২১-২০২২”  প্রকাবশি সাবর্ সম্পৃক্ি সকলবক ধন্যবাদ জানাই। 

 

 

(এ র্ব এম আর্মন উল্লাহ নুিী) 

 

এ র্ব এম আর্মন উল্লাহ নুিী 

সর্িব 

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ 

সড়ক পর্িবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাি 
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সিয়ািম্যাবনি বক্তব্য 

 
বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন (র্বআিটির্স) এি প্রধান কা িালয়সহ মাঠ প িাবয়ি সকল র্ডবপা/ইউর্নবটি 

বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২১-২০২২ প্রকাশ কিবি  াবচ্ছ। এ প্রর্িববদবনি মােবম সার্ব িক কা িক্রম তুবল ধিা এবাং স্বচ্ছিা 

ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িি কিা সম্ভব হয় এবাং র্বআিটির্স ও র্নয়ন্ত্রণাধীন মাঠ প িাবয়ি প্রর্িষ্ঠাবনি কা িক্রম সম্পবকি 

জানা  ায়। িাবদি এই মর্হি উবযাগবক স্বাগি জানাই। 

 

র্বআিটির্স িাষ্ট্রীয় পর্িবহন সাংস্থাটি ১৯৬১ সাবল প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। স্বাধীনিা অজিবনি পি জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু সশখ 

মুর্জবুি িহমান এঁি প্রিযক্ষ র্দক র্নবদ িশনায় একটি আধুর্নক সড়ক পর্িবহন ব্যবস্থা গবড় সিালাি লবক্ষয র্বআিটির্স 

নতুন উবযাবম পুনোঃ াত্রা শুরু কবিন। বিিমাবন র্বআিটির্স ১৬০০টি বাস, ৫৮৮টি ট্রাক, ২২টি বাস রিগপা, ২টি ট্রাক 

রিগপা, ২টি র্ানবাহন চমিামত কািখানা, ৪টি প্ররিক্ষণ ইনরিটিউট এবং ১৯ টি প্ররিক্ষণ চকগেি মাধ্যগম সািা সদবশ 

সসবা কা িক্রম পর্িিালনা কিবছ। 

 

সড়ক পর্িবহন ও সসতু মন্ত্রণালবয়ি মাননীয় মন্ত্রী মবহাদবয়ি র্দক র্নবদ িশনায় এবাং সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক 

র্বভাবগি সম্মার্নি সর্িব মবহাদবয়ি সনর্তবত্ব এ প্রর্িষ্ঠাবনি কাবজি পর্ির্ধ বহুলাাংবশ বৃর্দ্ধ কিা হবয়বছ। র্বআিটির্স 

প্রধান কা িালয় ও মাঠ প িাবয়ি সকল ইউর্নবটি কা িক্রম কর্তিপবক্ষি িীক্ষ্ণ নজিদার্ি ও র্বআিটির্সবি কম িিি 

কম িকিিা-কম িিার্িবদি অক্লান্ত পর্িশ্রবমি মােবম প্রর্িষ্ঠাবনি সক্ষমিা, কা িকার্িিা ও িাজস্ব আয় বৃর্দ্ধ সপবয়বছ। 

 

পর্িবশবষ র্বআিটির্স প্রধান কা িালবয়ি “বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২১-২০২২”  প্রকাবশ দার্য়ত্ব প্রাি সকলবক আর্ম 

সব িান্ত কিবণ ধন্যবাদ ও কৃিজ্ঞিা প্রকাশ কির্ছ। 

 

 

 

 

(সমাোঃ িাজুল ইসলাম) 

  

সমাোঃ িাজুল ইসলাম 

(অর্ির্িক্ত সর্িব) 

সিয়ািম্যান 

বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন 
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ভূর্মকা  

১৯৬১ সাবল প্রর্ির্ষ্ঠি বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন (র্বআিটির্স) একমাত্র িাষ্ট্রীয় সড়ক পর্িবহন সাংস্থা। 

প্রর্িষ্ঠালগ্ন সর্বক   াত্রীবসবা ও পণ্য পর্িবহন এবাং দক্ষ িালক ও কার্িগি ত্রিিীবি এ সাংস্থাটি ইর্িবািক ভূর্মকা পালন 

কবি আসবছ। র্বআিটির্স বাস এবাং ট্রাক পর্িিালনাি মােবম র্নিাপবদ ও সাশ্রয়ী মূবল্য  াত্রী ও পণ্য পর্িবহন সসবাি 

খাবি অনন্য অবদান সিবখ িবলবছ। পাশাপার্শ প্রর্শক্ষণ ইনর্টটিউট এবাং প্রর্শক্ষণ সকবন্দ্রি মােবম দক্ষ িালক ও 

কার্িগি ত্রিিীি মােবম সদবশ দক্ষ জনশর্ক্ত ত্রিিীবি র্বআিটির্স অনন্য ভূর্মকা িাখবছ। 

 

রূপকল্প 

র্নিাপদ ও আধুর্নক িাষ্ট্রীয় সড়ক পর্িবহন ব্যবস্থা গবড় সিালা। 

 

অর্ভলক্ষয 

*  াত্রী পর্িবহন সুর্বধা বৃর্দ্ধ কিা । 

* র্ডবপাি বহবি আধুর্নক  ানবাহন সাংব াজন কিা। 

* পর্িবহন খাবি দক্ষ জনবল সৃর্ষ্ট কিা। 

* র্নভ িিব াগ্য পর্িবহন ব্যবস্থা গবড় সিালা এবাং সদবশি আর্ ি-সামার্জক উন্নয়বন ভূর্মকা িাখা। 

 

িাজস্ব আয় 

 াত্রী পর্িবহন ও পণ্য পর্িবহবনি মােবম র্বআিটির্স 2021-22 অর্ িবছবি ৪৫৭.২৭ শিাটি টািা িাজস্ব আয় কবিবছ 

এবাং কবপ িাবিশবনি কম িকিিা কম িিািীবদি সবিনভািা ও পর্িিালন ব্যয় বাবদ ৪১২.৬৪ শিাটি টািা ব্যয় কিা হবয়বছ। 

উদ্বৃত্ত ৪৪.৬৩ শিাটি টািা হবি অবসিপ্রাি কম িকিিা কম িিািীবদি গ্র্াচুবয়টি প্রদান ও অবকাঠাবমাগি উন্নয়নমূলক 

কা িক্রম গ্র্হণ কিা হবয়বছ। 

বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূিী 

২০২১-২২ অর্ য বছর চবআরটিচস ির্তযি সরিাকরর চনজস্ব অর্ যায়কন (চজওচব) ৫২০৯.২৫ লক্ষ টািা ব্যয় সম্বচলত “েক্ষ 

িালি ততরীর লকক্ষয প্রচশক্ষর্ প্রোকনর জন্য চবআরটিচস’র ০৩টি প্রচশক্ষর্ ইনচিটিউট ও ১৭টি প্রচশক্ষর্ শিন্দ্র 

আধুচনিায়ন ও শচিশালীিরর্ (২য় সংকশাচধত)” শীষ যি প্রিল্পটি বাস্তবায়নাধীন। ২০২১-২২ অর্ য বছকর বরাদ্দকৃত 

১০৮৮.০০ লক্ষ টািার র্কে ৩০শশ জুন ২০২২চরিঃ পর্ যন্ত ৪৩৮.৭৫ লক্ষ টািা ব্যয় হকয়কছ এবং এ পর্ যন্ত ক্রর্পুচিত ব্যয় 

হকয়কছ ২৪১৭.৭৭ লক্ষ টািা। ইচতর্কে ২১টি প্রচশক্ষর্ ভবকনর র্কে ১৯টির িাজ সম্পন্ন হকয়কছ। ২টি ভবন চনর্ যাকর্র 

িাজ এখনও শুরু হয়চন। ২৫টি শিকন্দ্র ষ্টুকেন্ট ফাচন যিার, শিয়ার, শহায়াইট শবাে য, শলিিার শেক্স এবং ২৫ শসট অচফস 

ফাচন যিার শিয়ার, শটচবল, আলচর্রা সরবরাহ িরা হকয়কছ। ৯০টি িাকরর র্কে ৬২টি িার এবং ৪টি বাকসর র্কে ৪টি 

বাস শর্রার্ত িরা হকয়কছ। প্রিকল্পর সাচব যি অিগচত ৪৪.২৫ শতাংশ। চেকসম্বর/২০২২চরিঃ এ প্রিল্পটি সর্াচির জন্য 

চনধ যাচরত আকছ। 
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বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত 

র্বগি বছবিি ধািাবার্হকিায় 2৭ জুন 2021 িার্িবখ র্বআিটির্স’ি অধীনস্থ র্ডবপা, প্রর্শক্ষণ ইনর্টটিউট, প্রর্শক্ষণ 

সসটািসমূবহি ইউর্নট প্রধানবদি সাবর্ র্বআিটির্স’ি সিয়ািম্যান এি বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষর্িি হয়। 202১-

2২ অর্ িবছবি বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন এি বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্তবি র্নধ িার্িি লক্ষযমাত্রা অজিবনি 

সস্কাি র্ছল ১০০ নম্বি। িম্মবে সকৌশলগি উবেশ্যসমূবহি সস্কাি র্ছল ৭০ নম্বি। বার্ষ িক কম িসম্পাদন  চুর্ক্ত 2021-22 

এি সকৌশলগি উবেশ্যসমূবহি লক্ষযমাত্রা অজিবনি র্িত্র র্নন্মরুপ: 

ক্রম কম িসম্পাদন সূিক একক 

 

লক্ষযমাত্রা/র্নণ িায়ক ২০২১-২২ অজিন 

১০০% ১০০% 

1 পর্িবহনকৃি  াত্রী সাংখ্যা (লক্ষ) 500 ৫১০ 

2 পর্িবহনকৃি পণ্য পর্িমাণ (হাজাি টন) 550 ৮৯০ 

3 র্বআিটির্স’ি র্নজস্ব সাংগৃর্হি িাজস্ব টাকা (সকাটি) 380 ৪৪০ 

4  প্রর্শক্ষণ প্রদত্ত জনবল সাংখ্যা 8000 ১৮৬০০ 

5  র্ডর্জটালাইবজশনকৃি  র্ডবপা সাংখ্যা 8 ৮টি 

6 র্নিীক্ষাকৃি র্ডবপা সাংখ্যা 27 ২৭টি 

7  আবয়াজনকৃি গণশুনানী সাংখ্যা 4 ৪ 

8  প্রর্শক্ষণ প্রদত্ত কম িিািী সাংখ্যা 100 ১০০ জন 

9 সমিািমকৃি অবার্নর্জযক গাড়ী সাংখ্যা 5000 ৫১০০ 

10  অবকবজা স াষণাকৃি গার্ড় সাংখ্যা 30 ২০০টি 

 

 

মানব সম্পদ উন্নয়ন 

চবআরটিচস’র অনুকর্াচেত শর্াট পে ৫৪৬৯টি। তন্মকে ২৪৬১টি শূন্য পকের চবপরীকত ২০২১-২২ অর্ য বছকর চহসাবরক্ষর্ 

ির্ যিতযা ০৩ জন, শেপুটি ম্যাকনজার (কটিচনিযাল) ০৬ জন, িাচরগর ৭৬ জন, িালি শিে-চস ১০২ জন, চনরাপত্তা 

প্রহরী ৩৫ জন ও িচম্পউটার অপাকরটর ১৭ জনসহ সব যকর্াট ২৩৯ জন ির্ যিতযা/ির্ যিারী চনকয়াগ শেয়া হকয়কছ। 

িন্ডাক্টর-চে (িাউন্টারম্যান) ৩০০টি শূন্য পকে চলচখত পরীক্ষা অনুচষ্ঠত হকয়কছ। ক্রয় ির্ যিতযা, জনসংকর্াগ ির্ যিতযা, 

সহিারী প্রশাসচনি ির্ যিতযা, উপ-সহিারী প্রকিৌশলী (চসচভল), উপ-সহিারী প্রকিৌশলী (ইকলিচট্রিযাল), সাঁট 

চলচপিার, ইকলচিচশয়ান (চনর্ যার্), এচিকর্টর (চসচভল), সহিারী নিশািারী/ড্রাফটসম্যান, আচর্ন, চবল সহিারী, 

শটচলকফান অপাকরটর, শষ্টারম্যান, চপওএল একটকন্ডন্ট, পচরেন্নতা ির্ী শর্াট ১৪ টি িযাটাগচরকত ৯৩ টি পকে চনকয়াগ 

চবজ্ঞচি প্রিাশ িরা হকয়কছ। উপ-সহিারী প্রকিৌশলী (চসচভল), উপ-সহিারী প্রকিৌশলী (ইকলিচট্রিযাল) পকে চলচখত 

পরীক্ষা সম্পন্ন হকয়কছ। আকরা ১০০ জন িালি চনকয়াকগর িার্ যক্রর্ িলর্ান রকয়কছ। র্নবে র্িবত্রি মােবম উপস্থাপন কিা 

হবলা। 
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অভযন্তরীর্ প্রচশক্ষর্ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালবয়ি র্নবদ িশনায় প্রবিযক কম িকিিা/কম িিািীবক বছবি নুযনিম ৬০  ণ্টা অভযন্তিীণ প্রর্শক্ষণ প্রদাবনি 

বােবাধকিা িবয়বছ। এিই ধািাবার্হকিায় 2021-২২ অর্ িবছবি শুদ্ধািাি, এর্পএ, িথ্য অর্ধকাি, সসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি, 

র্জআিএস, ই-গভণ্যিান্স ও উভাবন কম িপর্িকল্পনা, কর্ম্পউটাি অপাবিটিবদি ওর্িবয়বটশন, সডপুটি ম্যাবনজাি র্হসাব 

অর্ফসাি ও অন্যান্য কম িকিিাবদি সার্ব িক র্বষয়ার্দ সাংক্রান্ত, র্ডবপা ইউর্নবটি অর্ফস এযাডর্মনবদি ওবয়বসাইট সাংক্রান্ত, 

এর্পএএমএস সফটওয়যাি র্বষবয় ৩৮টি প্রর্শক্ষবণ 1101 জন কম িকিিা-কম িিািীবদি অভযন্তিীণ প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা 

হবয়বছ।  

  

িার্িখ:                   ১০/১০/২০২১                     ২০/০৯/২০২১         ১৩/৯/২০২১          ১৫/১১/২০২১          ১৯/০৪/২০২২ 
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অপাবিশন র্বভাগ 

অপাবিশন র্বভাবগি অন্যিম সসবা হবচ্ছ  াত্রী পর্িবহন ও পণ্য পর্িবহন। ২২টি বাস র্ডবপাি মােবম  াত্রী পর্িবহন 

কিা হয় এবাং ২টি ট্রাক র্ডবপাি মােবম পণ্য পর্িবহন কিা হয়। সািাবদবশ 213টি রুবট  াত্রী পর্িবহন কিা হবচ্ছ। 

2021-22 বাস পর্িিালনাি িথ্য উপস্থাপন কিা হ’ল।  

মাসের নাম মমাট বাে েচল বাে  ননর্ ধানরত রুসট চলমান বাে মন্তব্য 

জুলাই ২০২১ ১৭৬২ ১২৪৪ ৯৮০ 

হালিা ও 

রাচনং 

শর্রার্কত 

র্ািায় সিল 

বাস অনরুট 

িরা সম্ভব হয় 

না। 

আগষ্ট ২০২১ ১৭৬২ ১২৫১ ৯৮৭ 

মেসেম্বর ২০২১ ১৭৬২ ১২৯০ ৯৯২ 

অসটাবর ২০২১ ১৭৬২ ১২৬৬ ১০৫১ 

নসেম্বর ২০২১ ১৭৬২ ১২৬০ ১০৭৭ 

নিসেম্বর ২০২১ ১৭৬২ ১২৩৬ ১০৭৮ 

জানুয়ানর ২০২২ ১৬১১ ১২৩৩ ১০৩১ 

মেব্রুয়ানর ২০২২ ১৬১১ ১২২৩ ১১০২ 

মাচ ধ ২০২২ ১৬১১ ১২০৬ ১১৮০ 

এনিল ২০২২ ১৬১১ ১২০৬ ১১২০ 

মম ২০২২ ১৬০০ ১২৩৩ ১১২২ 

জুন ২০২২ ১৬০০ ১২৩৪ ১১০৮ 

 

বিিমাবন 1235টি সিল বাস র্নধ িার্িি রুবট িলািল কিবছ। রুটর্ভর্ত্তক আয়-ব্যয় মর্নটর্িাং কিাি পাশাপার্শ 

অলাভজনক রুবট গাড়ী িালাবি র্নরুৎসার্হি কিা হয়। পণ্য পর্িবহবন সাংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠাবনি সাবর্ সাব িক্ষর্ণক স াগাব াবগি 

মােবম ট্রাবকি সাংখ্যা বৃর্দ্ধ এবাং নতুন নতুন প্রর্িষ্ঠাবনি পণ্য পর্িবহবন চুর্ক্তবদ্ধ হওয়ায়  াত্রী ও পণ্য পর্িবহন সসবাি 

মান বৃর্দ্ধ ও ব্যয় সাংবকািবনি মােবম িাজস্ব আয় বৃর্দ্ধ সপবয়বছ।  

 

র্হসাব র্বভাগ 

এিটি প্রচতষ্ঠানকি স্বেতা, জবাবচেচহতা ও শংখলা শর্াতাকবি পচরিাচলত িরকত চহসাব চবভাকগর িার্ যক্রর্ অপচরসীর্। 

চবআরটিচসকি আয় িকর ব্যয় চনব যাহ িরকত হয়। আচর্ যি ব্যবস্থ্া র্ত শচিশালী হকব এিটি প্রচতষ্ঠাকনর সক্ষর্তা তত 

বৃচি পাকব। বতযর্ান শিয়ারম্যান র্কহােয় ইউচনকটর ব্যয় চনব যাকহর জন্য বাকজট ব্যবস্থ্া িালু িকরন। প্রকতযি র্াকস অিীর্ 

পরবতী র্াকসর সম্ভাব্য বাকজট উপস্থ্াপন িরার চনকে যশনা চেকয়কছন। এ চনকে যশনার আকলাকি ইউচনট প্রধানগর্ পরবতী 

র্াকস খাত ওয়াচর বাকজট উপস্থ্াপন িরকছন। একত আচর্ যি ব্যবস্থ্াপনা শচিশালী ও শর্ৌচিি হকয়কছ। ২০২১-২২ 

অর্ যবছকর রাজস্ব আয় হকয়কছ ৪৫৭.২৭ শিাটি টািা, ব্যয় হকয়কছ ৪১২.৬৪ শিাটি টািা এবং উবৃত্ত হকয়কছ ৪৪.৬৩ শিাটি 

টািা। চনকে বাস ও ট্রাকির আয়-ব্যকয়র চিত্র উপস্থ্াপন িরা হ’ল।  
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(ি) বাকসর আয়-ব্যকয়র চিত্র: 

 

 

(খ) ট্রাকির আয়-ব্যকয়র চিত্র: 

 
 

 

(গ) স্থাপনা ও সটাবিি  ন্ত্রাাংশ ক্রয় বাবদ 2021-2022 অর্ ি বছবিি আয় ও প্রধান কা িালবয়ি ব্যবয়ি র্িত্র: 

 

জুলাই-চসগেম্বি/২১ অগটাবি-রিগসম্বি/২১ জানুয়ািী-মাে ি/২২ এরপ্রল-জুন/২২

আয় 4846.44 7861.45 8266.27 8423.88

ব্যয় 4580.49 7478.35 7755.95 7817.64

উদৃ্বত্ত/ঘাটরত 265.95 383.1 510.32 606.24

০

২০০০

৪০০০

৬০০০

৮০০০

১০০০০
বাগসি আয়-ব্যগয়ি তথ্য

জুলাই-চসগেম্বি/২১ অগটাবি-রিগসম্বি/২১ জানুয়ািী-মাে ি/২২ এরপ্রল-জুন/২২

আয় 3195.89 3610.99 3709.44 3722.68

ব্যয় 2542 2966.26 3123.22 3239.19

উদ্বৃত্ত/ঘাটরত 653.89 644.73 586.22 483.49

০

৫০০

১০০০

১৫০০

২০০০

২৫০০

৩০০০

৩৫০০

৪০০০

ট্রাগকি আয়-ব্যগয়ি তথ্য

আয় ব্যয় উদৃ্বত্ত/ঘাটরত

2021-2022 2090.26 1761 329.26
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স্থাপনা ও চিাগিি র্ন্ত্াংি ক্রয় বাবদ 2021-2022  অর্ ি বছগিি আয় ও প্রধান

কার্ িালগয়ি ব্যগয়ি তথ্য
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র্সর্পএফ/ গ্র্যাচুইটি/ ছুটিনগদায়ন  

বিিমান সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি র্নবদ িশনায় ২০২১-২২ অর্ িবছবি র্বআিটির্স’ি র্নজস্ব আয় হবি অনলাইবন  বি ববসই 

অবসি প্রাি 571জন কম িকিিা-কম িিার্িবদি র্সর্পএফ/ গ্র্যাচুইটি/ ছুটিনগদায়ন পাওনা বাবদ ২০ সকাটি ১১লক্ষ টাকা 

পর্িবশাধ কিাি মােবম কম িকিিা-কম িিার্িবদি হয়িার্ন শূবণ্যি সকাঠায় র্নবয় আনা হবয়বছ।  

 

 

 

  

কার্িগিী র্বভাগ 

 ানবাহন হালকা ও ভািী সমিামিপূব িক সিল কবি র্বআিটির্সি বাস ও ট্রাক বহি শর্ক্তশালী কিা কার্িগিী র্বভাবগি 

অন্যিম কাজ। এছাড়াও ড্রাইর্ভাং প্রর্শক্ষণ প্রদাবনি মােবম সদবশ দক্ষ িালক ত্রির্িবি কার্িগিী র্বভাগ অগ্র্ণী ভূর্মকা 

পালন কিবছন। 

(ক)  ানবাহন সমিামি 

র্বআিটির্সবি হালকা ও ভািী উভয় ধিবণি  ানবাহন সমিামি কিা হয়। বিিমান সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি সুস্পষ্ট 

র্নদ িশনাি মােবম গাড়ীি নম্বি অনুসাবি সমিামি বাবজট প্রদাবনি পদবক্ষপ গ্র্হণ কবিবছন। এছাড়া সকল সিল (অনরুট) 

গাড়ীি র্িত্রসহ ডাটাববজ ত্রির্ি কিা হবয়বছ। এি মােবম কািগিী র্বভাবগি দক্ষিা বহুলাাংবশ বৃর্দ্ধ সপবয়বছ। এছাড়া 

ইউর্নট প্রধানবদি প্রবিযকটি গাড়ী র্নয়র্মি মর্নটর্িাং কিবি হবচ্ছ। সকান হালকা সমিামি স াগ্য গাড়ী ভািী সমিামবি 

 াওয়াি ১মাস পূবব ি ইউর্নট প্রধান ও প্রধান কা িালয়বক অবর্হি কিবি হবব। এ সকল র্নবদ িশনাি কািবন গাড়ীি 

িক্ষণাববক্ষণ/ ত্ন পূবব িি স  সকান সমবয়ি তুলনায় সবশী হবচ্ছ। চনকে সমিামবিি চিত্র উপস্থ্াপন িরা হ’ল। 

জুলাই-

চসগেম্বি/২১

অগটাবি-

রিগসম্বি/২১
জানুয়ািী-মাে ি/২২ এরপ্রল-জুন/২২

পরিগিারধত অগর্ িি পরিমাণ 48569910.92 44271290.34 21738891.03 86543276.06

০

১০০০০০০০

২০০০০০০০

৩০০০০০০০

৪০০০০০০০

৫০০০০০০০

৬০০০০০০০

৭০০০০০০০

৮০০০০০০০

৯০০০০০০০

১০০০০০০০০

পরিগিারধত অগর্ িি পরিমাণ
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(খ) পুিািন গাড়ী র্নলাম স াষণা 

পুিিান অবকবজা গাড়ী র্ডবপাবি পবি র্াকাি কািবণ নুিন বাস িাস্তায় িাখবি হবিা। এবি নতুন বাসগুর্লি িক্ষণাববক্ষণ 

 র্া র্ভাবব কিা সম্ভব হয়র্ন। বিিমান সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি সমবয় পুিািন গাড়ী র্নলাম র্বক্রবয়ি দৃঢ় পদবক্ষপ গ্র্হণ 

কিা হবয়বছ। ২০২১-২২ অর্ িবছবি ২৬০টি গাড়ী র্নলাবম র্বক্রয় কিা হবয়বছ। এি ফবল র্ডবপাি অবনক জায়গা খার্ল 

হবয়বছ এবাং নতুন গাড়ীগুবলা র্ডবপাবি িাখা সম্ভব হবচ্ছ। এি মােবম গাড়ী িক্ষণাববক্ষবণ র্বআিটির্স’ি সক্ষমিা অবনক 

বৃর্দ্ধ সপবয়বছ।  

প্রর্শক্ষণ 

র্বআিটির্সি সক্ষমিা বৃর্দ্ধি একটি প্রকৃষ্ট উদাহিণ হবচ্ছ প্রর্শক্ষণ কা িক্রম।  াত্রী এবাং পণ্য পর্িবহবনি পাশাপার্শ 

ড্রাইর্ভাং প্রর্শক্ষণ প্রদাবনি মােবম দক্ষ জনশর্ক্ত ত্রিিীবি র্বআিটির্স গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কিবছ। ২০২১-২২ 

অর্ িবছবি কবিানা প্রাদুভিাববি কািবন প্রর্শক্ষণ কা িক্রম বাঁধাগ্র্স্থ হবলও বিিমান সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি যুবগাপযুগী ও 

বহুমুখী র্সদ্ধাবন্তি ফবল প্রর্শক্ষবণি সক্ষবত্র অবনক গর্ি সঞ্চাি হবয়বছ। এ অর্ িবছবি পুরুষ ১২১৮৭জন এবাং মর্হলা 

২৬০৭জন প্রর্শক্ষণার্ী সমাট ১৪৭৯৪ জনবক প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ।  চনকে প্রর্শক্ষবণি চিত্র উপস্থ্াপন িরা হ’ল। 

 

জুলাই-চসগেম্বি/২১ অগটাবি-রিগসম্বি/২১ জানুয়ািী-মাে ি/২২ এরপ্রল-জুন/২২

চমিামতকৃত োড়ীি সংখ্যা 29 66 88 127

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

১২০

১৪০
ভািী চমিামতকৃত বাগসি তথ্য

জুলাই-চসগেম্বি/২১ অগটাবি-রিগসম্বি/২১ জানুয়ািী-মাে ি/২২ এরপ্রল-জুন/২২

প্ররিক্ষণার্ীি সংখ্যা পুরুষ 1699 3511 3472 3505

প্ররিক্ষণার্ীি সংখ্যা মরহলা 199 896 746 766

০

৫০০

১০০০

১৫০০

২০০০

২৫০০

৩০০০

৩৫০০

৪০০০

২০২১-২২ অর্ িবছগি প্ররিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য
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র্নবজস্ব প্রর্শক্ষবণি পাশাপার্শ SEIP প্রকবল্পি মােবম ১০,583 জন প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ। এছাড়া, পদ্মা সসতু 

প্রকল্প, মর্হলা র্বষয়ক অর্ধদিি, বাাংলাবদশ পুর্লশ একাবডমী, জয়ীিা ফাউবন্ডশন, বাাংলাবদশ পুর্লশ একাবডমী, 

আনসাি ও র্ভর্ডর্প,  প্রর্শক্ষণার্ীবদি প্রর্শক্ষণ, র্বয়াম ফাউবন্ডশন, র্বর্পএটির্স সাভাি, বাড ি, আি র্ড এ বগুড়া, জািীয় 

কৃর্ষ প্রর্শক্ষণ একাবডমী (নাটা), যুব উন্নয়ন অর্ধদিিি, সজলা পর্িষদ, নাবয়ম, ঢাকা র্সটি কবপ িাবিশন, ইউবসফ এি 

৭,৩9২ জন প্রর্শক্ষণার্ীবক প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ। ২০২১-২২ অর্ িবছবি র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাবন িালক প্রর্শক্ষবণি িথ্য 

র্নেরূপ: 

প্রর্িষ্ঠাবনি নাম প্রর্শক্ষণার্ীি সাংখ্যা 

SEIP প্রকল্প 10343 

প্রর্শক্ষকবদি প্রর্শক্ষণ 240 

মর্হলা র্বষয়ক অর্ধদিি 828 

পদ্মা সসতু প্রকল্প 454 

আনসাি ও র্ভর্ডর্প 2282 

জয়ীিা ফাউবন্ডশন 418 

বাাংলাবদশ পুর্লশ একাবডমী 150 

সজলা পর্িষদ 204 

র্বয়াম ফাউবন্ডশন 120 

র্বর্পএটির্স সাভাি 592 

জািীয় কৃর্ষ প্রর্শক্ষণ একাবডমী (নাটা) 113 

সটর্লব াগাব াগ টাফ কবলজ 84 

 বাড ি 302 

কুর্মল্লা বাড ি 100 

আি র্ড এ বগুড়া 80 

সলর্ডস ক্লাব (ঢাকা, র্মিপুি, সাভাি সসনার্নবাস) 84 

HILIP প্রকল্প 159 

নাবয়ম 726 

ঢাকা র্সটি কবপ িাবিশন 100 

সনভী 128 

পর্িকল্পনা উন্নয়ন একাবডমী 160 

যুব উন্নয়ন 80 

ইউবসফ 228 

সব িবমাট 17975 



বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন       

 

 

চনকে SEIP প্রকল্প, মর্হলা র্বষয়ক অর্ধদিি, পদ্মা সসতু প্রকল্প, বাাংলাবদশ পুর্লশ একাবডমী, জয়ীিা ফাউবন্ডশবনি 

প্রর্শক্ষণার্ীবদি ২০২১-২২ অর্ যবছকরর প্রর্শক্ষবণি তথ্য চিকত্রর র্ােকর্ উপস্থ্াপন িরা হ’ল। 
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রবরভন্ন প্ররতষ্ঠান রভরত্তক প্ররিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

SEIP প্রকল্প

মরহলা রবষয়ক অরধদপ্তি

পদ্মা চসতু প্রকল্প

আনসাি ও রভরিরপ

জয়ীতা ফাউগেিন

বাংলাগদি পুরলি একাগিমী

প্ররিক্ষকগদি প্ররিক্ষণ

চজলা পরিষদ

রবয়াম ফাউগেিন

রবরপএটিরস সাভাি

জাতীয় কৃরষ প্ররিক্ষণ একাগিমী (নাটা)

চটরলগর্াোগর্াে িাফ কগলজ

বাি ি 

কুরমল্লা বাি ি 

আি রি এ বগুড়া

চলরিস ক্লাব (ঢাকা, রমিপুি, সাভাি চসনারনবাস)

HILIP প্রকল্প

নাগয়ম 

ঢাকা রসটি কগপ িাগিিন

চনভী

পরিকল্পনা উন্নয়ন একাগিমী

যুব উন্নয়ন

ইউগসফ
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সভৌি অবকাঠাবমাগি উন্নয়ন 

বতযর্ান শিয়ারম্যান র্কহােকয়র প্রতযক্ষ চনকে যশনায় প্রধান িার্ যালয়সহ সিল চেকপা/ইউচনকটর ভবন, শগইট আধুচনিায়ন 

ও দৃচষ্টনন্দন িরা হকয়কছ। চনকে সভৌি অবকাঠাবমাগি উন্নয়বনি র্িত্র উপস্থাপন কিা হ’ল। 

 

 

 

  

  

প্রধান কা িালবয়ি বিিমান র্িত্র 
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প্রধান কা িালবয়ি বিিমান র্িত্র 

   

প্রধান কা িালবয়ি কনফাবিন্স রুবমি বিিমান র্িত্র 

  

সকন্দ্রীয় প্রর্শক্ষণ ইনর্টটিউট, গাজীপুি এি বিিমান র্িত্র 

  

ঢাকা ট্রাক র্ডবপা এি বিিমান র্িত্র 
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2021-22 অর্ িবছবি র্বআিটির্সি কা িক্রম 

 
 

২০২১-২০২২ অর্ য-বছকরর বাচষ যি প্রচতকবেন প্রর্য়কনর চনচর্ত্ত চবআরটিচস’র উকেখকর্াগ্য িার্ যক্রর্ চনেরুপ: 

 
বাস র্ডবপা 

বিিমাবন র্বআিটির্স’সি সমাট বাস র্ডবপাি সাংখ্যা ২২টি। র্দনাজপুি বাস র্ডবপাি র্নয়ন্ত্রবণ বাাংলাবান্ধা ও বগুড়া বাস 

র্ডবপাি র্নয়ন্ত্রবণ র্সিাজগঞ্জ সাব র্ডবপা িালুি কা িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন।   

    

ট্রাক র্ডবপা 

ঢাকা ও িট্টগ্র্াবম ২টি ট্রাক র্ডবপা িবয়বছ। ঢাকা, িট্ট্রগ্র্াম ট্রাক র্ডবপাি র্নয়ন্ত্রণাধীন র্বআিটির্স’ি ট্রাক র্দবয় সাি, কৃর্ষ 

উপকিণ, সপপাি, ঔষধ ও শুকনা খাবাি র্নয়র্মিভাবব পর্িবহন কিা হবচ্ছ। িাছাড়া সদবশি র্বর্ভন্ন দূব িাগ ও 

আপদকালীন সমবয় র্বআিটির্স’ি ট্রাক র্দবয় সাশ্রয়ী ভাড়ায় পণ্য পর্িবহন সসবা প্রদান কবি র্াবক।  
 

 

বাসবহি  

বিিমাবন র্বআিটির্স বাসবহবি র্বযমান ১৬০০টি বাস িবয়বছ, িন্মবে ১১৯৫টি বাস িলমান এবাং অবর্শষ্ট ৩০০টি বাস 

র্নয়র্মিভাবব সমিমিাধীন অবস্থায় র্াকবব। এই সিল বাসবহি র্দবয় র্বআিটির্স র্নয়র্মি  াত্রীবসবা প্রদাবনি 

পাশাপার্শ হিিাল, অববিাধ, প্রাকৃর্িক দূব িাগসহ র্বর্ভন্ন প্রর্িকূলিায়  াত্রীবসবা প্রদান কবি  াবচ্ছ। 202১-2২ 

অর্ িবছবি 5 সকাটি 3 লক্ষ 06 হাজাি  াত্রী র্বআিটির্স’ি পর্িবহন সসবা গ্র্হণ কবিবছ। 

      

 
র্বআিটির্স’ি বাস 

ট্রাকবহি  

বিিমাবন সমাট ৫৮৮টি (র্বর্ভন্ন সট্রর্নাং ইনর্টটিউট এ সট্রর্নাং কাবজি র্নর্মত্ত বিাে ১৭টি ট্রাকসহ) ট্রাক িবয়বছ। িম্মবে 

সিল ট্রাক সাংখ্যা ৫০৪টি ও ২৬টি ট্রাক সমিামিপূব িক সিল কিাি কা িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন িবয়বছ। র্বআিটির্স’ি সিল 

ট্রাকবহি র্দবয় সদবশি প্রিযন্ত অঞ্চবলি সাি, কৃর্ষ উপকিন, খাযদ্রব্য, কাগজসহ প্রবয়াজনীয় উপকিন সাশ্রয়মূবল্য 

র্নিাপদভাবব পণ্য পর্িবহন সসবা র্দবয় আসবছ। শুধু িাই নয়, বন্যা, জবলাচ্ছাস, ঘূর্ন ি ড়সহ সদবশি র্বর্ভন্ন দূব িাগ ও  
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আপদকালীন সমবয় র্বআিটিস ’ি সিল ট্রাক র্দবয় সূলভ মূবল্য পণ্য পর্িবহবন অনন্য ভূর্মকা পালন কবি আসবছ। 

202১-2২ অর্ িবছবি ৯09.15 হাজাি সমর্ট্রক টন পণ্য পর্িবহন কিা হবয়বছ। 

   
 

চবআরটিচসর ট্রাি 

চসটি বাস সাচভ যস  

সদবশি সব িবৃহৎ শহবি  াত্রী সাধািবণি িলািবলি সুর্বধাবর্ ি র্বআিটির্স সিল বাস র্দবয় র্সটি সার্ভ িস পর্িিালনা কিবছ। 

সিকাি র্নধ িার্িি ভাড়ায় র্নিাপবদ ও র্নর্িবন্ত  াত্রীবসবা প্রদাবনি লবক্ষয র্বআিটির্স ঢাকা শহবিি ৪১টি র্বর্ভন্ন রুবট 

র্বর্ভন্ন মবডবলি ৩০০টি বাস ও িট্টগ্র্াম শহবি ১টি রুবট ৯টি র্দ্বিল বাস র্সটি বাস সার্ভ িস র্হবসবব পর্িিার্লি হবচ্ছ। 

এবি শহবিি  াত্রীগণ র্নধ িার্িি ভাড়ায় র্নিাপবদ ভ্রমন সুর্বধা পাবচ্ছ। 

 

 

চসটি সাচভ যস বাস 

 

 

িক্রািার বাস সাচভ যস  

র্াত্রীকের র্াতায়াকতর সুচবধাকর্ য চবআরটিচস িক্রািার বাস সাচভ যস িালু িকরকছ। এিস্থ্ান শর্কি অন্যস্থ্াকন সাচভ যসটি িালু 

িরা হয়। শহকরর শর্াহাম্মেপুর-পলাশী, চেয়াবাড়ী-র্চতচিল, উত্তরা খালপার-পঞ্চবটি রুকট চবআরটিচস’র ৭টি 

চবতল/িায়না বাস বারা িক্রািার বাস সাচভ যসটি িালু িরা হকয়কছ।  
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আন্তিঃকজলা বাস সাচভ যস  

র্বআিটির্স সিল বাস বহি র্দবয় সদবশি সজলা/উপবজলাসহ প্রিযন্ত অঞ্চবলও সূলভ মূবল্য র্নিাপদ  াত্রী সসবা প্রদান 

কিবছ। র্সটি সার্ভ িবসি পাশাপার্শ সদবশি ১৬৩টি র্বর্ভন্ন রুবট র্বআিটির্স’ি র্বর্ভন্ন মবডবলি (এর্স, নন এর্স ও 

টির্স/টাটা বাস) ৪২০টি বাস িলািল কিবছ। িাছাড়া ২৫/০৬/২০২২ িার্িবখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক পদ্মা বহুমুখী 

সসতু উবদ্বাধবনি সপ্রর্ক্ষবি  ১৬/০৬/২০২২ িার্িখ হবি ঢাকা হবি স্ববেি পদ্মা সসতু র্দবয় দর্ক্ষণববঙ্গি র্বর্ভন্ন রুবট 

র্বআিটির্স র্বর্ভন্ন মবডবলি বাস সার্ভ িস িালু কবিবছ। এবি  াত্রীসাধািণ সিকাি কর্তিক র্নধ িার্িি ভাড়ায় র্নিাপবদ 

গন্তবব্য সপৌৌঁছবি পািবছ।   

  
 

আন্তিঃকজলা সাচভ যস বাস 
 

আন্তজযাচতি বাস সাচভ যস 

শেকশর শভৌগচলি সীর্ানা শপচরকয় চবআরটিচস আন্তাজাচতযি অঙ্গকনও র্াত্রীকসবা প্রোকনর র্ােকর্ অনন্য ভূচর্িা 

শরকখকছ। শেকশর অভযন্তকর চবআরটিচস বাকসর র্ােকর্ র্াত্রীকসবা প্রোকনর পাশাপাচশ প্রচতকবশী শেশ ভারকতর সকঙ্গ গত 

০৯/০৭/১৯৯৯ তাচরখ হকত ঢািা-কিালিাতা-ঢািা রুকট চবআরটিচস’র ২টি বাস বারা আন্তজাচতযি বাস সাচভ যস িালু িরা 

হয়। পরবতীকত র্াত্রীসাধারকর্র িাচহোর শপ্রচক্ষকত ক্রর্া্বয়কয়  আগরতলা-ঢািা-কিালিাতা,  ঢািা-চশলং-কগৌহাটি-ঢািা, 

ঢািা-খুলনা-শিালিাতা ও ঢািা-আগরতলা-ঢািাসহ শর্াট ৫টি আন্তজযাচতি রুকট চবআরটিচস’র বাস িলািল  িরত। 

চিন্তু তবচিি র্হার্ারী শিাচভে-১৯ এর িারকর্ বাস িলািল বন্ধ চছল। গত ১০/০৬/২০২২ তাচরখ হকত পুনরায় ঢািা-

শিালিাতা-ঢািা, আগরতলা-ঢািা-কিালিাতা, ঢািা-খুলনা-শিালিাতা ও ঢািা-আগরতলা-ঢািা আন্তজযাচতি ৪টি রুকট 

চবআরটিচস’র বাস িলািল িরকছ। একত র্াত্রীকসবার পাশাপাচশ দুই শেকশর র্কে শসৌহার্দ্য ও আন্তিঃসম্পিয বৃচি 

শপকয়কছ।শর্র্ক্ 

     

আন্তজাচতযি রুকট পচরিাচলত বাস 
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িাফ বাস সাচভ যস: 

 র্সটি ও আন্তোঃবজলা রুবট র্বআিটির্স বাস পর্িিালনাি পাশাপার্শ সর্িবালয়সহ র্বর্ভন্ন সিকার্ি/ববসিকার্ি 

প্রর্িষ্ঠাবনি সকল সগ্র্বডি কম িিািীবদি অর্ফবস  ািায়াবিি সুর্বধাবর্ ি ১৬৪টি রুবট র্বআিটির্স’ি ২০২টি বাস টাফ 

বাস র্হবসবব পর্িিার্লি হবচ্ছ।  

 ঢাকাসহ সািাবদবশ র্বর্ভন্ন র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন ছাত্র-ছাত্রীবদি  ািায়াবিি সুর্বধাবর্ ি র্বআিটির্স’ি ১৮১টি বাস ৮৫টি 

রুবট র্নয়র্মি িলািল কিবছ। ফবল র্শক্ষার্ী  র্াসমবয় স্ব-স্ব র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন সপৌৌঁছবি সুর্বধা হবচ্ছ। 

 

 

িাফ বাস 
 

 

মর্হলা বাস সার্ভ িস:  

বিিমাবন ঢাকা ও িট্টগ্র্াম শহবিি র্বর্ভন্ন রুবট কম িজীবীসহ ও অন্যান্য মর্হলাবদি র্বর্ভন্ন গন্তবব্য আনা-বনয়াি জন্য 

র্বআিটির্স’ি ২৩টি বাস ২০টি রুবট মর্হলা বাস সার্ভ িস পর্িিালনা কিা হর্চ্ছল। র্কন্তু ২৩/০৩/২০২০ িার্িখ হবি 

ত্রবর্িক মহামািী সকার্ভড-১৯ এি কািবণ মর্হলা বাস সার্ভ িস বন্ধ র্াবক। বিিমাবন ০৯টি র্ভন্ন র্ভন্ন রুবট ০৯টি 

র্বআিটির্স’ি বাস মর্হলা বাস সার্ভ িস র্হবসবব পর্িিার্লি হবচ্ছ।  
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র্চহলা বাস 
 

 

স্কুল/িকলজ বাস সাচভ যস:  

ঢািায় অবচস্থ্ত চশক্ষা প্রচতষ্ঠাকনর ছাত্র-ছাত্রীকের স্বল্প ভাড়ায় ও চনরাপকে র্াতায়াকতর সুচবধাকর্ য এয়ারকপাট য-শহীে রচর্জ 

উচদ্দন স্কুল রুকট ১টি বাস এবং িট্টিার্ শহকরর চশক্ষার্ীকের স্বল্প ভাড়ায় ও চনরাপকে র্াতায়াকতর জন্য ১০টি 

চবআরটিচস’র বাস স্টুকেন্ট সাচভ যস চহকসকব পচরিাচলত হকে। 

 

ঢািা নগর পচরবহন সাচভ যসিঃ  

ঢাকা মহানগিীবি গণপর্িবহবন শৃঙ্খলা আনয়ন এবাং  ানজট র্নিসবন Bus Route Rationalization 

কবি একক সকাম্পানীি মােবম র্ডটির্সএ কর্তিক বাস পর্িিালনাি র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়। সস সপ্রর্ক্ষবি সড়ি পচরবহন ও 

শসতু র্ন্ত্রর্ালকয়র র্াননীয় র্ন্ত্রী জনাব ওবায়দুল িাকের, এর্চপ প্রধান অচতচর্ চহকসকব ভার্চ যয়াচল উপচস্থ্ত হকয় এবং 

ঢািা েচক্ষর্ ও উত্তর চসটির র্াননীয় শর্য়র ও চবআরটিচস সম্মাচনত শিয়ারম্যান সরাসচর উপচস্থ্ত হকয় গত ২৬ চেকসম্বর 

২০২১ তাচরকখ  ঢািা নগর পচরবহন উকবাধন িরা হয়। নারায়র্গি ও শর্ািঃপুর চেকপার চনয়ন্ত্রকর্ ৩০ টি চবতল বাস 

চেকয় শর্ািঃপুর হকত ঘাটারির পর্ যন্ত রুকট এ সাচভ যস পচরিালনা িরা হকে।  াত্রীসাধািবণি সুর্বধাবর্ ি সার্ভ িসটিবি ই-

টিবকটিাং র্সবটম িালু কিায় র্নর্দ িষ্ট ভাড়াি অর্ির্িক্ত ভাড়া র্দবি হয় না। উক্ত সার্ভ িবস র্নর্দ িষ্ট কাউটাি ব্যর্িি  াত্রী 

উঠানামা কিা হয় না। ফবল  াত্রীসাধািণ সুশৃঙ্খলভাবব বাবস উঠবি পাবি, আিামদায়ক ও র্নিাপবদ ভ্রমণ কিবি পাবি। 

শীগ্র্ই আিও ০২টি রুবট এ সসবা িালু কিা হবব। 

রুকটর িকপজসমূহ 

আপ োউন 

ঘাটারির-বচসলা-শর্ািঃপুর র্ানা-চসটি িকলজ- শাহবাগ- র্চতচিল- 

টিিাটুচল- র্াত্রাবাড়ী- শচনরআখড়া- সাইনকবাে য- িাঁিপুর 

িাঁিপুর- সাইনকবাে য- র্াত্রাবাড়ী- টিিাটুচল- র্চতচিল-  শাহবাগ- 

এচলফযান্ট শরাে- চজগাতলা- শাচরি চশক্ষা িকলজ- বচসলা- ঘাটারির 
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ঢািা নগর পচরবহন সাচভ যস এর শুভ উকবাধন 

 

 

গুচলস্তান ফুলবাচড়য়াস্থ্ চসচবএস-২ এ আধুচনি িাউন্টার উকভাধন  

গত ২৫/০৬/২০২২ তাচরখ র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী ির্তযি পদ্মা শসতু শুভ উকবাধকনর শপ্রচক্ষকত ঢািা-েচক্ষর্বকঙ্গর সাকর্ 

শর্াগকর্াকগর সুচবধাকর্ য ২১টি মজলার ২৩টি রুসট ৬০টি বাে োনে ধে চালু করা হসয়সে এবং জনদুসে ধাগ ননরেসে 

২৬/০৬/২০২২ তাচরখ র্াননীয় শিয়ারম্যান র্কহােয় ির্তযি গুচলস্তান ফুলবাচড়য়াস্থ্ চসচবএস-২ এ আধুচনি িাউন্টার 

উকবাধন িরা হয়। 

 
 

গুচলস্তান ফুলবাচড়য়াস্থ্ চসচবএস-২ এ চেচজটাল িাউন্টার 

 

শুিািার পুরস্কার প্রোন 

শুদ্ধািাি নীর্িমালা 2021 অনু ায়ী 2021-22 অর্ ি বছবিি পুিস্কাি প্রদাবনি জন্য র্বআিটির্স’ি সিয়ািম্যানবক র্নব িািন 

কিা হয়। গি 02 জুন ২০২২ িার্িবখ সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সম্মার্নি সর্িব জনাব সমাোঃ নজরুল 

ইসলাম র্বআিটির্স সিয়ািম্যান জানাব সমাোঃ িাজুল ইসলামবক শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান কবিন।  
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জনাব সমাোঃ নজরুল ইসলাম, সর্িব সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম, সিয়ািম্যান র্বআিটির্সবক শুদ্ধািাি 

পুিস্কাি প্রদান কবিন। 

 

আপে িালীন র্াত্রী শসবা ও পণ্য পচরবহন  

র্বর্ভন্ন ঝৌঁর্কপূণ ি অর্স্থর্িশীল পর্ির্স্থর্িবি, দুব িাগকালীন সমবয় এবাং ধমীয় উৎসব ও সবম্মলবন র্বআিটির্স জনস্বাবর্ ি 

 াত্রীবসবা ও পণ্য পর্িবহনবসবা প্রদান কবি র্াবক। উপিন্তু বনবভাজন, র্শক্ষা সফিসহ র্বর্ভন্ন র্ববনাদনমূলক অনুষ্ঠাবনি 

জন্য র্বআিটির্স’ি বাস সসবা খুবই জনর্প্রয়। ২০২১-২০২২ অর্ ি-বছবিও বর্ণ িি সসবাসমূহ অব্যাহি িবয়বছ।                   

 

চবআরটিচস বাকস চেচজটাল চেসকে স্থ্াপন 

আর্োনীকৃত চবআরটিচস’র নতুন বাকস চেচজটাল চেসকে রকয়কছ। এর র্ােকর্ চবআরটিচস ও সরিাকরর উন্নয়নমূলি 

ির্ যিান্ড এবং জনসকিতনতামূলি উদ্ধৃচত র্াত্রীসাধারর্কি অবচহত িরা হকে। চবআরটিচস’র সাচব যি িার্ যক্রর্ ও 

মুচজববষ য উপলকক্ষ বঙ্গবন্ধুর জীবনী সংক্রান্ত চভচেও চিত্র প্রে যশকনর জন্য চবআরটিচস প্রধান িার্ যালকয়র সন্মুকখ চেচজটাল 

চেসকে শবাে য স্থ্াপন িরা হয়।  

 
যুদ্ধাহি ও সখিাবপ্রাি মুর্ক্তব াদ্ধাবদি র্বনাভাড়ায়  ািায়াি সুর্বধা 

মুর্ক্তযুদ্ধ র্বষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তিক ইসুযকৃি পর্িিয়পবত্রি আবলাবক যুদ্ধাহি মুর্ক্তব াদ্ধা ও সখিাবপ্রাি মুর্ক্তব াদ্ধাবদি 

র্বআিটির্স'ি বাবস র্বনা ভাড়ায়  ািায়াবিি সুর্বধা অব্যাহি আবছ।   

 
 

বাকস আসন সংরক্ষর্  

চবআরটিচস'র প্রচতটি বাকস র্চহলা, চশশু, প্রচতবন্ধী ও মুচিকর্ািাকের আরার্পে ও চনচব যকে র্াতায়াকতর সুচবধাকর্ য ১৫টি 

আসন সংরচক্ষত আকছ। চবআরটিচস’র প্রচতটি বাকস এচবষকয় চিিার সাঁটাকনা আকছ। 
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২০২১-22 অর্ ি বছবি র্বআিটির্স’ি অজিন 

আধুর্নক পর্িবহন সসবা ও র্ডর্জটাল র্বআিটির্স গড়াি লবক্ষয জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম, সিয়ািম্যান, র্বআিটির্স এি 

অবদান অনস্বীকা ি। কবপ িাবিশবনি আয় বৃর্দ্ধ, ব্যয় সাংবকািন ও  াত্রী সসবাি মান উন্নয়ন, এই ব্রি র্নবয় কবপ িাবিশবনি 

মাননীয় সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি গৃহীি কা িক্রমসমূহ র্নবে উপস্থাপন কিা হ’লোঃ 

 চবআরটিচসকি এিটি লাভজনি প্রচতষ্ঠাকন রূপান্তর িরা হয়;  

 চবআরটিচস’র নীটলাকভর পচরর্ান ক্রর্াগতভাকব বৃচি পাকে। জুন/২২ র্াকস ৪৪৩.৪৭ লক্ষ টািা নীটলাভ হকয়কছ;  

 ইউর্নবটি কম িকিিা-কম িিািীবদি সবিন-ভািা র্নজস্ব আয় হবি প্রর্িমাবসি ১ িার্িবখি মবে পর্িবশাধ কিা হবচ্ছ। 

 ১০০জন িালক র্নবয়াবগি র্লর্খি পিীক্ষাি কা িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন; 

 দী ি প্রায় ১২ বছি পি িালকবদি পদবন্নার্ি সদয়া হবয়বছ; 

 প্রধান কা িালবয়ি সভাকক্ষ র্ডর্জটাল, আধুর্নকায়ন ও দৃর্ষ্টনিন কিা হবয়বছ; 

 ছাত্র-ছাত্রীরা অকধ যি ভাড়ায় চবআরটিচস’র বাকস চনয়চর্ত র্াতায়াত িরকছ; 

 চেকজকলর মূকে প্রায় ৪২% বৃচির পরও চবআরটিচস পূকব যর ভাড়ায় চবচসআইচস এর  সার শেকশর চবচভন্ন প্রাকন্ত 

পচরবহন িরা হকে; 

 পচরবহন পুল হকত ২৯টি শট্রচনং চবচভন্ন প্রচশক্ষর্ িার্ যক্রকর্র জন্য বরাি পাওয়া শগকছ; 

 শিাচরয়া হকত ৩২০টি CNG বাস ক্রয় িরা িার্ যাক্রর্ প্রচক্রয়াধীন রকয়কছ; 

 Renovation  এর র্ােকর্ প্রধান িার্ যালয়সহ সিল চেকপা/ইউচনটসমূহ আধুচনিায়ন িরা হকয়কছ; 

 পদ্মা মেতু উসবার্সনর মিনিসত রাজর্ানী ঢাকার োসে দনিেবসের ম াগস াসগর সুনবর্াসে ধ ২১টি মজলার ২৩টি রুসট 

৬০টি বাে োনে ধে চালু করা হসয়সে; 

 ড্রাইচভং প্রচশক্ষর্ িার্ যক্রর্ শজারোর িরার লকক্ষয বাংলাকেশ আনসার, জচয়তা ফাউকন্ডশন,র্চহলা চবষয়ি 

অচধেির,নাকয়র্, চবচবএ  ও পদ্মা শসতুর প্রিকল্পর ক্ষচতিস্থ্কের ড্রাইচভং প্রচশক্ষর্ প্রোন িরা হকে; 

 গাজীপুকর অবচস্থ্ত সম্বচনত শিন্দ্রীয় শর্রার্ত িারখানা (আইচসেচিউএস) েীঘ যচেন বন্ধ র্ািার পর গত জুন/২০২১ 

শর্কি পূনরায় নতুন ভাকব িালু িরা হয় র্ার েরুন বতযর্াকন গকড় প্রচত র্াকস ০৬ শর্কি ০৮টি বাস ভারী শর্রার্ত 

িার্ যক্রর্ সম্পন্ন িরত অনরুট িরা হকে; 

 চবআরটিচসর সিল চেকপা গুকলাকত শটিকনচশয়ানকের েক্ষতা বৃচির লকক্ষয চনয়চর্ত প্রচশক্ষন প্রোন িরা হকে; 

 আধুচনি ও স্বয়ংচক্রয় র্ন্ত্রপাচত ক্রয়, র যাম্প চনর্ যাকনর র্ােকর্ ওয়ািযশপগুকলার সক্ষর্তা বৃচি শপকয়কছ। 

চেকপাগুকলাকত টাইর্ বাউন্ড পিচতকত চনচে যষ্ট সর্কয়র র্কে শর্রার্ত সম্পন্ন িরায় িলর্ান বাকসর সংখ্যা বৃচির 

িার্ যক্রর্ অব্যাহত আকছ;  

 ঢাকাস্থ নবআরটিনে’র মকন্দ্রীয় মমরামত কারখানায় নবনেন্ন েরকানর িনতষ্ঠাসনর  ানবাহন মমরামত করা হসয় োসক। 

২০২1-২2 অে ধবেসর 5100টি  ানবাহন মমরামত করা হসয়সে; 

 প্রধান কা িালয়বক অিযাধুর্নক প্রযুর্ক্ত ব্যবহাবিি মােবম এবাং জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুর্জবুি িহমাবনি র্ি-র্ড 

র্িত্র, ঐর্িহার্সক ৭ই মাবি িি ভাষণ ও র্বআিটির্স  ানবাহবনি র্িত্র প্রদশ িবনি মােবম সসৌি িবৃর্দ্ধ ও দৃর্ষ্টনিন কিা 

হবয়বছ। িকপ যাকরশকনর প্রধান িার্ যালকয়র বঙ্গবন্ধু িন যার,  লাইকেরী স্থ্াপনসহ ভবন আধুচনিায়ন িরা হকয়কছ। 

র্বআিটির্সি সকল র্ডবপা/ইউর্নবট বঙ্গবন্ধু, মুর্ক্তযুদ্ধ বাাংলাবদশ কণ িাি স্থাপন, ঐর্িহার্সক ৭ই মাবি িি ভাষণ ও 

র্বআিটির্স  ানবাহবনি র্িত্র প্রদশ িবনি মােবম সসৌি িবৃর্দ্ধ, ভবন ও ফটক (বগইট) দৃর্ষ্টনিন কিা হবয়বছ; 

  িকপ যাকরশকনর িালি, িন্ডাক্টর, িাচরগর ও চনরাপত্তারক্ষীকেরকি নতুন শপাশাি/ইউচনফর্ য প্রোন িরা হকয়কছ; 

 ১৯১টি বাকস wifi সংকর্াগ িালু িরা হকয়কছ; 

 প্রধান িার্ যালয়সহ প্রচতটি চেকপা/ইউচনকট অচেট ফার্ য ির্তযি অচেট িার্ যক্রর্ সম্পন্ন িরা সহ  আভযন্তরীন অচেট 

শজারোর িরা হকয়কছ; 

 ০৮ টি রুকট ই-টিকিটিং ও অনলাইন টিচিট ব্যবস্থ্া চবআরটিচস বাকস িালু িরা হকয়কছ; 

 গাজীপুর শপট্রল পাম্প পুনরায় িালু িরা হকয়কছ; 
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 চবআরটিচস’র সিল চেকপাকত র যাম্প চনর্ যার্ িরা হকয়কছ: 

 বাস রুট Rationalization িার্ যক্রকর্র আওতায় (ঢািা নগর পচরবহন) ঘাটারির হকত িািপুর পর্ যন্ত ২১ নং রুকট 

চবআরটিচস’র ৩০টি বাস চনকয়াচর্ত িলািল িরকছ এবং ২৬নং রুকট আগার্ী অকক্টাবর/২২ র্াস হকত চবআরটিচস 

এিিভাকব পচরিালনা িরকব র্কর্ য চসিান্ত গৃহীত হয়; 

 চবআরটিচস’র বাকস র্াত্রী পচরবহর্ িার্ যক্রর্ তোরচির জন্য চভচজকলন্স টির্ িার্ যক্রর্ শজারোর িরা হকয়কছ। িলর্ান 

বাসসমূহ পচরস্কার পচরেন্নতা ও দৃচষ্টনন্দন চনচচিতত িরার লকক্ষয চনয়চর্ত Monitoring িরা হকে; 

 ঢািা আন্তজযাচতি বাচনজয শর্লা ২০২২ উপলকক্ষয র্াত্রী সাধারকনর র্াতায়াকতর সুচবধাকর্ য চবআরটিচস বাকসর র্ােকর্ 

প্রায় ৩.৫০ লক্ষ র্াত্রী পচরবহন িরা হকয়কছ।  

 সাফ উইকর্ন্স িযাচম্পয়নশীপ ২০২২ িাপ চবজয়ী নারী ফুটবলাকের অভযর্ যনার জন্য চবআরটিচস’র ছােচবহীন চবতল 

বাস ০১ চেকনর র্কে প্রস্তুতপূব যি প্রোন িরা হয়;    

 শনায়াখালী শজলায় এিটি প্রচশক্ষন শিন্দ্র িালু িরার উকর্দ্াগ িহন িরা হকয়কছ র্ার প্রশাসচনি অনুকর্ােকনর জন্য 

র্ন্ত্রর্ালয় শপ্ররর্ িরা হকয়কছ; 

 বিিমান সিকাি স ার্ষি Vission-2041 অজিবন এক সকাটি সলাবকি কম িসাংস্থাবনি অাংশ র্হবসবব র্বআিটির্সি 

ড্রাইর্ভাং এবাং অবটাবমাবাইল সট্রড প্রর্শক্ষণ কা িক্রবম সিকার্ি  ানবাহন অর্ধদিি হবি র্বনামূবল্য গার্ড় 

সিবিাহ/হস্তান্তি; 

 চবআরটিচস’র চেকপা/ইউচনকট ইয়াে য ও ড্রাইচভং ট্রযাি চনর্ যান িরা হকয়কছ; 

 চবআরটিচস তত্রর্াচসি সর্ািার ও বাচষ যি প্রচতকবেন চনয়চর্ত প্রিাশ িরা হকে;  

 বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পেি ২০২২ প্রোকন লকক্ষয চবআরটিচসর আকবেন র্চন্ত্রপচরষে চবভাগ ও জনপ্রশাসন র্ন্ত্রর্ালকয়র 

বাছাই িচর্টির সুপাচরশসহ জাতীয় িচর্টি বরাবর শপ্ররর্ িরা হকয়কছ; 

 েড়ক পনরবহন ও মহােড়ক নবোগ কর্তধক 2021-22 অে ধ বেসর দপ্তর/েংস্থার ির্ান নহসেসব মচয়ারম্যান, 

নবআরটিনেসক শুদ্ধাচার পুরস্কার নহসেসব মেস্ট, েনদ ও মচক িদান করা হয়; 

 ২০২১-২০২২ অর্ যবছকরর বাচষ যি ির্ যসম্পােন র্চচি (APA) শত সড়ি পচরবহন ও র্হাসড়ি চবভাকগর আওতাধীন 

েির/সংস্থ্াসমূকহর র্কে চবআরটিচস ১র্ স্থ্ান অজযন িকরকছ; 

 দূনীর্িি র্বরুবদ্ধ ‘Zero Tolerance’ নীর্ি গ্র্হণ কিা হবয়বছ; 

 

  াত্রী ও পণ্য পনরবহন এবং দি চালক ও কানরগর ততনরসত রাষ্ট্রীয় পনরবহন েংস্থা নহসেসব নবআরটিনে ইনতবাচক ভুনমকা 

পালন কসর আেসে। বতধমাসন ২২টি বাে নিসপা, ২টি ট্রাক নিসপা, ২টি  ানবাহন মমরামত কারখানা, ৪টি িনিিে ইননস্টটিউট 

এবং ১৯ টি িনিিে মকসন্দ্রর মাধ্যসম নবআরটিনে মেবাকা ধেম চানলসয়  াসে। 

 নবআরটিনের নেটি বাে োনে ধে ঢাকা ও চট্টগ্রাম িহসর ৪২টি রুসট ৩২৯টি বাসের মাধ্যসম এবং আন্তঃসজলায়  ১৬৩টি রুসট 

৫০৪টি বাসের মাধ্যসম কা ধেম পনরচালনা করসে। এোড়াও েরকানর/সবেরকানর িনতষ্ঠাসনর কম ধকতধা/কম ধচানর, মদসির 

নবনেন্ন নিিা িনতষ্ঠাসনর নিিােী ও ঢাকা-চট্টগ্রাম িহসরর নবনেন্ন রুসট কম ধজীবীেহ অন্যান্য মনহলাসদর  াতায়াসতর 

সুনবর্াসে ধ ৪০১টি গাড়ী স্টাে বাে নহসেসব মেবা িদান করসে। 

 বাংলাসদি ও োরসতর মসধ্য আন্ত:রাষ্ট্রীয় ম াগাস াগ ব্যবস্থা উন্নয়সনর লসিে চালুকৃত ঢাকা-সকালকাতা-ঢাকা, ঢাকা-

আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-সকালকাতা-আগরতলা, ঢাকা-নেসলট-নিলং-সগাহাটি-ঢাকা ও ঢাকা-খুলনা-কলকাতা 

রুটেহ মমাট ০৫টি আন্তজধানতক রুসট মকানেি-১৯ এর কারসে বাে চলাচল োমনয়কোসব বন্ধ নেল। গত ১০.০৬.২০২২ 

তানরসখ ৪টি রুসট বাে চলাচল শুরু হয়। এোড়াও, ঢাকা-নিনলগুনড়-গ্াংটক রুট চালুর নবষয়টি িনেয়ার্ীন রসয়সে।  
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চবকশষ শসবা 

চনয়চর্ত র্াত্রী ও পণ্য পচরবহন শসবার বাইকর জনসাধারকর্র প্রকয়াজকন চবআরটিচস চনকোি চবকশষ শসবা প্রোন িকর 

র্াকি: 

 নবআরটিনে'র ট্রাসকর মাধ্যসম খাদ্য অনর্দপ্তসরর চাল ও গম মদসির নবনেন্ন েরকানর খাদ্য গুদাসম পনরবহন করা 

হয়। জরুরী খাদ্য পনরবহসনর পািাপানি েরকানর োর, ঔষর্ ও কৃনষ পণ্য পনরবহসনর কাসজ ট্রাক ননসয়ানজত 

রসয়সে। নিসজসলর মূল্য বৃনদ্ধ পাওয়ার পরও নবআরটিনে পূসব ধর ননর্ ধানরত োড়ায় পণ্য পনরবহন মেবা িদান 

কসর আেসে। 

 ঈে, হজ , চবি-ইজকতর্া, আন্তজাচতযি বাচনজয শর্লা ও শেকশর শর্ শিান দূকর্ যাগিালীন সর্কয় চবকশষ বাস 

সাচভ যস প্রোন। 

 স্কুল/িকলজ/সরিাচর-কবসরিাচর চবচভন্ন প্রচতষ্ঠাকন চশক্ষা সফর/আনন্দ ভ্রর্র্/বনকভাজনসহ চবচভন্ন সার্াচজি 

অনুষ্ঠাকন র্াতায়াকতর জন্য চবকশষ সুলকভ বাস সাচভ যস প্রোন িরা হয়। 

 চবআরটিচস’র সিল বাকস ধূর্পান চনচষি। ‘ধূর্পানমুি র্ানবাহন’ চিিার চবআরটিচস’র সিল বাকস 

সংকর্াজন িরা হকয়কছ।  

 র্াত্রী হয়রাচন, ভাড়া সংক্রান্ত অচভকর্াকগর জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সম্বচলত চিিার চবআরটিচস’র প্রচতটি 

বাকস সংকর্াজন িরা হকয়কছ। 

 চবআরটিচস’র প্রকতযি বাকস র্য়লা শফলার ঝুঁচড় সংকর্াজন িরা হকয়কছ। 

 সারাকেকশ চবআচরটিচস’র িলর্ান বাকস চশক্ষার্ীকের িলািকলর শক্ষকত্র হাফ ভাড়া িার্ যির িরা হকয়কছ। 

 মনহলা, মুনিস াদ্ধা ও িনতবন্ধীসদর হ্রােকৃত নে’মত ড্রাইনেং িনিিে িদান অব্যাহত আসে। 

 নবআরটিনে'র িনতটি বাসে মনহলা, নিশু, িনতবন্ধী ও যুদ্ধাহত মুনিস াদ্ধাসদর জন্য ১৫টি আেন েংরনিত  

রসয়সে। 

 যুদ্ধাহত মুনিস াদ্ধা ও মখতাবিাপ্ত মুনিস াদ্ধাসদর জন্য নবআরটিনে'র বাসে নবনা োড়ায়  াতায়াসতর সুনবর্া 

অব্যাহত আসে।  

 জাতীয় দুস ধাগ, নবনেন্ন ঝুঁনকপূে ধ পনরনস্থনত, র্মীয় উৎেব ও েসেলন এবং অিচনলত 

(Unconventional) রুসট  জনস্বাসে ধ নবআরটিনে’র  াত্রী মেবা ও পণ্য পনরবহন মেবা িদান অব্যাহত 

আসে।  

চবআরটিচসর চবচভন্ন চেবস উের্াপন 

মুচজববষ য/জন্মশত বাচষ যিী উের্াপন সংক্রান্ত তথ্য 

nvRvi eQ‡ii †kÖô ev½vjx RvwZi wcZv e½eÜy ‡kL gywReyi ingvb Gi Rb¥kZevwl©Kx weAviwUwm অিযন্ত ¸iæZ¡ 

mnKv‡i cÖwZcvjb K‡i‡Q| ÔgywReel©Õ, Rb¥kZ evwl©Kx 2020 Dcj‡ÿ weAviwUwm KZ©„K M„nxZ mKj Kvh©µg 

h_vh_fv‡e m¤úbœ Kiv  n†q‡Q| 
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সশাক র্দবস ও আবলািনা সভা সাংক্রান্ত িথ্য 

১৫ আগষ্ট/২১ জাতীয় শশাি চেবস ও বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবর রহর্ানএর শাহাোত বাচষ যিী উপলকক্ষয চবআরটিচস’র সিল 

চেকপা/ইউচনকট স্বাস্থ্যচবচধ শর্কন শোয়া র্াহচফল ও আকলািনা সভা আকয়াজন িরা হকয়কছ। িকপ যাকরশকনর সিল 

ির্ যিতযা/ির্ যিারী র্াস ব্যাপী িাকলা ব্যাজ ধারন িকরন। জাতীয় শশাি চেবস উপলকক্ষয র্ন্ত্রনালকয়র নকঁশানুর্ায়ী 

শশািবাতযা সম্বচলত ‘‘ওয়ালড্রপ ব্যানার’’ প্রকতযি চেকপা/ইউচনকট প্রেশ যর্  িরা হয়। ১৫ আগষ্ট/২১ জাতীয় শশাি চেবকস 

জাতীয় পতািা অধ যনচর্ত রাখা হয়। এছাড়াও র্নবোক্ত িার্িখ ও সময় সূিী অনু ায়ী র্বআিটির্স প্রবিযক র্ডবপা/ইউর্নবট 

মাস ব্যপী স্বাস্থয র্বর্ধ সমবন সদায়া মাহর্ফল ও আবলািনা সভা আবয়াজন কিা হয়। উবল্লখ্য, উক্ত সভায় র্বআিটির্স’ি 

উদ্ধিিন কর্তিপক্ষ জুবম সাংযুক্ত র্াবকন। 

 

সশখ িাবসল র্দবস উদ াপন 

গি ১৮/১০/২০২১ সসামবাি সকাল ১১:০০  টিকায় "বশখ িাবসল জািীয় র্শশু র্দবস"  উপলবক্ষ র্বআিটির্সি সম্মার্নি 

সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাবমি সভাপর্িবত্ব এক আবলািনা সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উক্ত অনুষ্ঠাবন প্রধান 

কা িালবয়ি ম্যাবনজাি ও িদুর্ধ্ি  সকল কম িকিিা, ঢাকাস্থ সকল ইউর্নট প্রধানগণ প্রধান কা িালবয় উপর্স্থি র্ছবলন এবাং 

ঢাকাি বার্হবি সকল র্ডবপা/ইউর্নট প্রধানগণ অনলাইবন প্রধান কা িালবয়ি সাবর্ সাংযুক্ত র্াবকন। এ র্দবস উপলবক্ষ 

র্বআিটির্স প্রধান কা িালয়সহ সকল র্ডবপা/ইউর্নট ব্যানাি সফষ্টুন র্দবয় সু-সর্িি কিা হয়। 

 

মহান র্বজয় র্দবস উদ াপন 

প্রধান কা িালয় 

দী ি ৯মাস িক্তক্ষয়ী যুবদ্ধ, ৩০লাখ শহীদ ও অগর্নি মা-ববাবনি আত্মিযাবগি র্বর্নমবয় ১৯৭১ সাবলি ১৬ র্ডবসম্বি পাক 

সসনাবদি আত্মসমপ িবণি মাধ িবম অর্জিি আমাবদি এই মহান র্বজয়।  ১৬ই র্ডবসম্বি 2021 িার্িখ মহান র্বজয় র্দবস 

ও স্বাধীনিা সুবণ িজয়ন্তী ও মুর্জব শিবষ ি  র্াব াগ্য ম িাদায় উদ াপন কিাি লবক্ষয র্বআিটির্স প্রধান কা িালয়-এ 

আবলাক সিা ও ব্যানাি-বফস্টুবনি মােবম দৃর্ষ্টনিন কিা হয়। জািীয় পিাকা উবত্তালন কিা এবাং মহান র্বজয় র্দবস 

2021 উদ াপন উপলবক্ষয সিজগাঁও পুিািন র্বমান বিিস্থ জািীয় প্যাবিড স্কয়াবি সর্ম্মর্লি বার্হনীি কুিকাওয়াজ 

অনুষ্ঠাবন র্বআিটির্স’ি ৪টি ট্রাক দৃর্ষ্টনিন কবি   ার্ন্ত্রক বহবি প্রদশ িন কিা হয়। 

র্ডবপা/ইউর্নটসমূহ 

 র্াব াগ্য ম িাদায় মহান র্বজয় র্দবস ২০২১ ও র্বজবয়ি ৫০ বছি সুবন িজয়ন্তী ও মুর্জব শিবষ ি উদ াপন উপলবক্ষ 

র্বআিটির্স সকল র্ডবপা/ইউর্নবট আবলাক সিা, ব্যানাি-বফস্টুবনি মােবম দৃর্ষ্টনিন কিা, আবলািনা সভা, সকক কাটা 

ও সাাংস্কৃর্িক প্রর্িব াগীিা, পুিস্কাি র্বিিণ, র্মলাদ ও সদায়া, িবািক র্বিিণ, ি যালী এবাং পুস্তস্তপক অপ িণ কিা হয়।  



বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন       

 

 

এ সকল অনুষ্ঠাবন সজনাবিল ম্যাবনজাি হবি িদুর্ধ্ি কম িকিিাগণ উপর্স্থি হবয় মহান র্বজয় র্দববসি ইর্িহাস তুবল ধবিন 

এবাং র্বজয় র্দববসি আবলাবক উিবীি হবয় নতুন উযবম কাজ কিাি জন্য সকলবক অনুবিাধ জানান। পর্িবশবষ এই 

র্বজবয়ি জন্য স  সকল বাাংলাি বীি সন্তাবনিা শর্হদ হবয়বছন, িাবদি র্ববদহী আত্মাি শার্ন্ত ও মাগবফিাি কামনা 

কবিন। 

 

র্নিাপদ সড়ক র্দবস উদ াপন 

“গর্িসীমা সমবন ির্ল, সড়ক দু িটনা সিাধ কর্ি” এই সলাগানবক প্রর্িপায কবি জািীয় র্নিাপদ সড়ক র্দবস ২০২১ 

আবলািনা সভায় প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন সড়ক পর্িবহন ও সসতু মন্ত্রণালবয়ি মাননীয় মন্ত্রী ও বাাংলাবদশ 

আওয়ামী লীবগি সাধািণ সম্পাদক জনাব সমাোঃ ওবায়দুল কাবদি, এম.র্প। সভাপর্িত্ব কবিন সড়ক পর্িবহন ও 

মহাসড়ক র্বভাবগি সম্মার্নি সর্িব জনাব সমাোঃ নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠাবন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব 

সমাোঃ িাজুল ইসলামসহ র্বআিটির্স’ি অন্যান্য উর্ধ্িিন কম িকিিাগণ উপর্স্থি র্ছবলন। এ উপলবক্ষয র্বআিটির্স’ি সকল 

র্ডবপা/ইউর্নবট আবলাক সিা, সমইন সগইট ও ভবন র্বর্ভন্ন ব্যানাি, সফষ্টুন র্দবয় সু-সর্িি কিা হয় এবাং ২২ অবক্টাবি 

2021 িার্িবখ র্নিাপদ সড়ক র্দবস উপলবক্ষয সজলা-উপবজলা প িাবয়ি আবয়ার্জি আবলািনা সভা, ি যালী/বশাভা 

 াত্রায় অাংশ গ্র্হণ কবিন। 

 

সকল র্ডবপা/ইউর্নবট বঙ্গবন্ধু কণ িাি স্থাপন  

Rb¥kZevwl©Kx D`hvc‡b Kg©m~Pxi Ask wn‡m‡e মুর্জব Rb¥kZ evwl©Kx Dcj‡¶ র্বআিটির্সি প্রধান কা িালবয়ি ২য় 

িলায় ’̄vwcZ e½eÜy Kb©vi MZ 11 A‡±vei 2020 ZvwiL Rbve Ievq ỳj Kv‡`i, Ggwc, gvbbxq moK cwienb I 

‡mZy gš¿x KZ©…K wfwWI Kbdv‡i‡Ýi gva¨‡g ïf D‡Øvab Kiv nq এবাং প িায়ক্রবম বিিমান সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ 

িাজুল ইসলাবমি র্নবদ িশনায় র্বআিটির্স’ি সকল র্ডবপা/ইউর্নবট GKwU K‡ÿ বঙ্গবন্ধু কণ িাি স্থাপন কিা হয়। e½eÜy 

Kbv©‡i Ave¶ fv®‹h©, eyK‡kî, ‡mvdv/ †Pqvi I RvwZi wcZv e½eÜy ‡kL gywReyi ingv‡bi AvZ¥Rxebx wb‡q 

wewfbœ cy¯ÍK ivLvi gva¨‡g e½eÜy Kb©vi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

         



বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন       

 

২১ শফব্রুয়াচর 

আন্তজযাচতি র্ার্তভাষা 

চেবস 

 

২১ সফব্রুয়ার্ি 2022 আন্তজিার্ি মার্তভাষা র্দবস উপলবক্ষয  র্বআিটির্সি সকল র্ডবপা/ইউর্নবটি 

কম িকিিা-কম িিািীগণ স্থানীয় প্রশাসন কর্তিক গৃহীি সকল কা িক্রবম অাংশ গ্র্হণ কবিন এবাং ভাষা 

শহীদবদি প্রর্ি র্বআিটির্সি পক্ষ সর্বক শহীদ র্মনাবি র্বনম্র শ্রদ্ধা ও পুস্পস্তবক অপ িন কবিন। 

ঐচতহাচসি ৭ই 

র্াকি যর ভাষর্ 

 

আন্তাজযাচতিভাকব স্বীকৃচত প্রাি ঐচতহাচসি ৭ই র্াকি যর ভাষর্ চবআরটিচসর প্রধান িার্ যালয়সহ 

সিল চেকপা ইউচনকট আবলাকসিা কিা, ব্যানাি-সফষ্টুন স্থাপন কিা এবাং র্দনব্যার্প ঐর্িহার্সক 

ভাষবণি অর্ডও-র্ভর্ডও প্রিাি কিা হয়। 

১৭ র্াি য জাচতর চপতা 

বঙ্গবন্ধুর জন্মচেন ও 

জাতীয় চশশু চেবস 

 

১৭/০৩/২০২২ র্রোঃ িার্িবখ জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুর্জবুি িহমান এি ১০২ িম জন্মবার্ষ িকী 

ও জািীয় র্শশু র্দবস উপলবক্ষ মর্ির্ ল আন্তজিার্িক বাস বাস র্ডবপাবি আবলািনা সভা সকক 

কাটা ও সদায়া সমানাজাি অনুষ্ঠাবনি আবয়াজন কিা হয়। উক্ত অনুষ্ঠাবন  প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব 

উপর্স্থি র্ছবলন সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি অর্ির্িক্ত সর্িব জনাব সমাোঃ আব্দুল্লাহ আল 

হাসান সিৌধুিী এবাং সভাপর্িত্ব কবিন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল 

ইসলাম। এছাড়াও র্বআিটির্সি প্রধান কা িালয়সহ সকল র্ডবপা ইউর্নট পর্িস্কাি পর্িচ্ছন্ন কিা, 

আবলাকসিা কিা, ব্যানাি-সফষ্টুন স্থাপন কিা এবাং পুস্পস্তবক অপ িন, আবলািনা সভা সকক কাটা 

ও সদায়া সমানাজাি অনুষ্ঠাবনি আবয়াজন কিা হয়। 

২৬ র্াি য র্হান 

স্বাধীনতা চেবস 

 

২৬ মাি ি মহান স্বাধীনিা র্দবস ২০২২ উপলবক্ষ র্বআিটির্স সিজগাঁও সট্রর্নাং ইনর্ষ্টটিউবট 

আবলািনা সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উক্ত অনুষ্ঠাবনি প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন র্বআিটির্সি 

সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠাবন আবিা উপর্স্থি র্ছবলন র্বআিটির্সি 

কম িকিিা-কম িিািীগণ। এছাড়াও র্বআিটির্সি প্রধান কা িালয়সহ সকল র্ডবপা ইউর্নট পর্িস্কাি 

পর্িচ্ছন্ন কিা, আবলাকসিা কিা, ব্যানাি-সফষ্টুন স্থাপন কিা হয়। সকল র্ডবপা/ইউর্নবটি 

কম িকিিা-কম িিািীগণ স্থানীয় প্রশাসন কর্তিক গৃহীি সকল কা িক্রবম অাংশ গ্র্হণ কবিবছন এবাং 

পুস্পস্তবক অপ িন, আবলািনা সভা ও সদায়া সমানাজাি অনুষ্ঠাবনি আবয়াজন কিা হবয়বছ। 

 

সিবলি মূল্য বৃর্দ্ধ কিা হবলও পূব ি র্নধ িার্িি ভাড়াবিই র্বআর্িটির্সি পর্িবহন সসবা অব্যাহি  

জ্বালার্ন সিল র্ডবজবলি মূল্য র্লটািপ্রর্ি ১৫ টাকা বৃর্দ্ধ কিা হবলও ভাড়া সমন্বয় কিা হয়র্ন। ভাড়া বাড়াবনা না হবল 

িািা (পর্িবহন মার্লক শ্রর্মকিা) (শুক্রবাি) সভাি সর্বক ির্ববাি প িন্ত গণপর্িবহন ও পণ্যপর্িবহন বন্ধ র্াবক। ফবল 

 াত্রী ও পণ্য পর্িবহবন িিম দুবভ িাবগি সৃর্ষ্ট হবয়র্ছল। এ পর্ির্স্থর্িবি জনসাধািবণি দুবভ িাগ লা ব এবাং সিকাবিি 

র্নবদ িশনা বাস্তবায়ন কিাি লবক্ষয পূব ি র্নধ িার্িি ভাড়াবিই র্বআিটির্স ঢাকাসহ সািা সদবশ  াত্রী ও পণ্য পর্িবহন সসবা 

প্রদান কবিন।  
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র্শক্ষার্ীবদি জন্য র্বআর্িটির্সি বাবস হাফ ভাড়া আদায় 

সড়ক পর্িবহন ও সসতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাবদি 26/11/21 িার্িখ শুক্রবাি িাঁি সিকার্ি বাসভববন আবয়ার্জি র্ব্রর্ফাংবয় 

র্শক্ষার্ীবদি দার্বি পর্িবপ্রর্ক্ষবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ হার্সনা সািাবদবশ র্বআিটির্স বাবসি ভাড়া ৫০ শিাাংশ 

কমাবনাি এ র্সদ্ধাবন্তি কর্া জানান। র্ির্ন ববলন, সশখ হার্সনা সিকাি জনগবণি সিকাি। জন র্নষ্ঠ ও স ৌর্ক্তক সকাবনা 

দার্ববি র্ির্ন সবব িাচ্চ অগ্র্ার্ধকাি র্দবয় র্াবকন। র্শক্ষার্ীবদি জন্য র্বআিটির্স বাবসি ভাড়া ৫০ শিাাংশ অথ্যিাৎ অবধ িক 

ভাড়ায় র্বআিটির্স বাবস  ািায়াি কিবি পািববন। সড়ক পর্িবহনমন্ত্রী ববলন, র্বআিটির্স বাবস ভ্রমণকাবল 

র্শক্ষার্ীবদি অবশ্যই র্নজ র্নজ র্শক্ষাপ্রর্িষ্ঠান কর্তিক ইসুযকৃি ছর্বযুক্ত ত্রবধ পর্িিয়পত্র সবঙ্গ িাখবি হবব। প্রবয়াজবন 

িা প্রদশ িন কিবি হবব। সসতুমন্ত্রী জানান, সকাল সািটা সর্বক িাি আটটা প িন্ত র্শক্ষার্ীিা র্বআিটির্স বাবস িলািবলি 

সক্ষবত্র এ সুর্বধা পাবব। 

গনপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনবনত্রী সশখ হার্সনাি আবদশক্রবম ও সড়ক পর্িবহন ও 

সসতুমন্ত্রীি র্নবদ িশনায় র্বআিটির্স বাবস সািাবদবশ ছাত্রবদি জন্য ৫০% বাস ভাড়ায়  ািায়াবিি র্বষবয় র্বআিটির্সি 

সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদয় (অর্ির্িক্ত সর্িব) জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম র্বটির্ভ ও ৭১ টির্ভ'বি সিাসর্ি 

স্বাক্ষািকাি প্রদানকাবল র্ির্ন ববলন, র্বআিটির্স বাবস র্শক্ষার্ীবদি কাছ সর্বক ৫০% ভাড়া সনয়া হবব সকননা 

র্বআিটির্স'ি মূল লক্ষয স্বল্প মূবল্য আদশ ি ও উন্নিিি  াত্রী সসবা প্রদান কিা।    

 

সিকার্ি পর্িবহন পুল হবি 29টি কাি, জীপ প্রার্ি 

`ÿ PvjK ˆZwi Kivi Rb¨ weAviwUwm 1982 mvj n‡Z cÖwkÿY cÖ`vb K‡i hv‡”Q| weAviwUwmi 3wU cÖwkÿY 

Bbw÷wUDU Ges 19wU †K‡›`ªi gva¨‡g mvaviY cÖwkÿYv_©xmn wewfbœ miKvix †emiKvix cÖwZôvb I wewfbœ cÖKí 

(cÖavbgš¿xi wb‡`©kbv †gvZv‡eK moK `~N©Ubv n«vm K‡í 03(wZb) jÿ `ÿ PvjK cÖwkÿY cÖ`vb, Skills 

for Employment Investment Program (SEIP), Haor Infrastructure and livelihood  
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Improvement Project, Bangladesh Bridge  Authority (BBA), Training of Trainers 

(ToT), র্চহলা চবষয়ি অচধেির I RwqZv dvD‡Ûkb) Gi AvIZvq cÖwkÿYv_x©‡`i cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡”Q| 

cÖwk¶Y Kvh©µg myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ সিকার্ি  ানবাহন অর্ধদিি হবি 29wU জীপ, Kvi র্বনামূবল্য 

র্বআিটির্স’ি wbKU n Í̄všÍi Kiv nq| n Í̄všÍi অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন জনাব ফিহাদ সহাবসন 

এমর্প, মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবাং র্ববশষ অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন জনাব সক এম আলী 

আজম, র্সর্নয়ি সর্িব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও জনাব সমাোঃ নজরুল ইসলাম, সর্িব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক 

র্বভাগ। অনুষ্ঠাবন সভাপর্িত্ব কবিন জনাব সমাোঃ র্মজানুি িহমান, পর্িবহন কর্মশনাি, সিকার্ি  ানবাহন অর্ধদিি। 

অনুষ্ঠাবন র্বআিটির্স’ি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলামসহ সিকার্ি  ানবাহন অর্ধদিি ও 

র্বআিটির্স’ি উর্ধ্িিন কম িকিিাগণ।  

এর্স বাবস WiFi সাংব াগ প্রদান 

চবআরটিচসর ১৯১টি বাকস WiFi সাংব াগ স্থাপন কিাি মােবম ইন্টারকনট শসবা িালু িরা হকয়কছ। এর ফকল 

র্াত্রীসাধারর্ বাকস বকসই চবনামূকে ইন্টারকনট োউচজং, শর্ইল শিি িরকত সক্ষর্ হকেন। 

 

সকন্দ্রীয় প্রর্শক্ষণ ইনর্টটিউট, গাজীপুি এি প্রর্শক্ষণ কক্ষ আধুর্নকায়ন  

weAviwUwm †K› ª̀xq cÖwkÿY Bbw÷wUDU, MvRxcyi Gi হলরুর্টি `xN© w`‡bi cyivZb feb nIqvq AvaywbK 

wWwRUvjvBRW ̄ §vU© †evW© ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges হল রুর্টি সংষ্কার িাজ m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| MZ 04/12/2021Bs 

ZvwiL weAviwUwmÕi m¤§vwbZ †Pqvig¨vb Rbve ZvRyj Bmjvg G wWwRUvj †kÖYx K‡ÿi ïf D‡Øvab K‡ib| 

njiæ‡gi c~‡e©i Qwe 

   

njiæ‡gi eZ©gvb Qwe 
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গাজীপুি বাস র্ডবপাি মূল ফটক আধুর্নকায়ন ও র্ডবজল পাম্প স্থাপন  

গাজীপুি বাস র্ডবপাি মূল ফটক আধুর্নকায়ন  

MvRxcyi evm wW‡cvi Af¨šÍ‡i ̄ ’vwcZ wW‡Rj cv¤úwU ̀ xN©w`b cwiZ¨³ Ae ’̄vq wQj| gvbbxq ‡Pq¨vig¨vb g‡nv`q 

MvRxcyi evm wW‡cv cwi`k©bKv‡j cwiZ¨³ wW‡Rj cv¤úwU cybtivq PvjyKi‡Yi Rb¨ wb‡ ©̀kbv cÖ`vb K‡ib| ZviB 

avivevwnKZvq MZ 02/12/2021Bs ZvwiL n‡Z cwiZ¨v³ wW‡Rj cv¤úwU cybivq Pvjy Kiv nq| 

র্ডবপাি অভযন্তবি জ্বালানী (র্ডবজল ও সপবট্রাল) পাম্প স্থাপন 

weAviwUwm mgwš̂Z ‡K› ª̀xq †givgZ KviLvbv I MvRxcyi evm wW‡cv-Gi g~j dUK `xN©w`‡bi cyivZb, hy‡Mvc‡hvMx 

bv nIqvq g~j dUKwU  †`L‡Z „̀wóKUz †`Lv hvq| gvbbxq ‡Pq¨vig¨vb g‡nv`‡qi wb‡ ©̀kbvq MvRxcyi evm wW‡cvi 

g~j dUKwU eZ©gvb †cÖÿvc‡U AvaywbK I wWwRUvjvBRWKiY Ki‡Yi wbg©vb KvR Pjvgvb i‡q‡Q| Avkv Kiv 

hv‡”Q L~e kxNªB Gi KvR m¤úbœ n‡e| 

    

 
 

র্বআিটির্স অর্ফসাস ি ওবয়ল সফয়াি এবসার্সবয়শন এি টিম গঠন: 

বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন (র্বআিটির্স) অর্ফসাস ি ওবয়ল সফয়াি এবসার্সবয়শন, ৩০সশ সসবপটম্বি/২০২১ 

সাবল র্নব িার্িি কা ির্নব িার্হ পর্িষবদি নব র্নব িার্িি কর্মটি গঠন কিা হয়। 

 

স্বাস্থ্য চিচিৎসকির তথ্য 

চবআরটিচস’র সিল চেকপা/ইউচনকটর ির্ যিতযা-ির্ যিারীকের চনয়চর্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা/পরার্শ য প্রোকনর জন্য চনকয়াচজত 

োিাকরর সাকর্ শর্াগাকর্াকগিঃ 

 

োিঃ শর্ািঃ শশখ র্াহবুবুর রহর্ান 

০১৯১১-৩২৩৯৯২ 

drsmrahaman17@gmail.com 

চনকোি স্থ্ান, তাচরখ ও সর্কয় োিার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরার্শ য/ব্যবস্থ্াপত্র চেকবন। 

স্থ্াকনর নার্ তাচরখ ও সর্য় 

প্রধান িার্ যালয় 

 

রচববার ও বুধবার, ১০-১২ টা 

চবতল/র্চতচিল/িোর্পুর/   

শজায়ারসাহারা/শতজগাঁও শর্রার্ত 

িারখানা 

শসার্বার, র্ঙ্গলবার, বৃহস্পচতবার 
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সড়ক পর্িবহন আইন ২০১৮ অনু ায়ী র্বআিটিএি মামলাি িথ্যার্দ 

মাবসি নাম অর্ভ ানকৃি বাস সাংখ্যা জর্িমানাকৃি বাস সাংখ্যা জর্িমানাি পর্িমান 

জুলাই 2021 0 0 0 

আগষ্ট 2021 09 02 1500 টাকা 

সসবেম্বি 20২১ 05 01 1000 টাকা 

অবক্টাবি 2021 33 13 19,600/- 

নবভম্বি 2021 35 14 23,000/- 

র্ডবসম্বি 20২১ 15 04 8,500/- 

জানুয়ার্ি 20২২ 10 ০ ০ 

সফব্রুয়ার্ি 20২২ 06 02 1000/- 

মাি ি 20২২ 08 0২ ২000/- 

এর্প্রল 20২২ ০৮ ০১ ১০,০০০/- 

সম 20২২ ০৫ ০২ ২,০০০/- 

জুন 20২২ 05 0 0 

 

আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য 

মাবসি নাম আয় 

(সকাটি টাকা) 

ব্যয় 

(সকাটি টাকা) 

অপাবিটিাং লাভ/ক্ষর্ি 

(সকাটি টাকা) 

জুলাই 2021 19.70 19.04 0.66 

আগষ্ট 2021 30.03 25.63 4.40 

সসবেম্বি 20২১ 34.88 30.86 4.02 

অবক্টাবি 2021 39.26 32.81 6.45 

নবভম্বি 2021 41.29 37.75 3.54 

র্ডবসম্বি 20২১ 41.91 38.30 3.61 

জানুয়ার্ি 20২২ 43.05 38.57 4.48 

সফব্রুয়ার্ি 20২২ 37.19 34.59 2.60 

মাি ি 20২২ 43.79 39.50 4.29 

এর্প্রল 20২২ 42.30 38.94 3.36 

সম 20২২ 41.66 37.53 4.13 

জুন 20২২ 42.22 39.13 3.09 

সব িবমাট = 457.28 412.65 44.63 
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সড়ক পর্িহন ও সসতু মন্ত্রণালবয়ি মাননীয় মন্ত্রী প্রধান িার্ যালকয়র ভবন আধুচনিায়কনর  

শুভ উকবাধন এবং ির্ যিতযা-ির্ যিারীকের চেিচনকে যশনা প্রোন িকরন।  

 

সড়ক পর্িহন ও সসতু মন্ত্রণালবয়ি মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাবদি, এমর্প 03 সফব্রুয়ার্ি ২০২২ িার্িবখ বাাংলাবদশ সড়ক 

পর্িবহন কবপ িাবিশবনি প্রধান ভবন আধুর্নকায়ন ও বঙ্গবন্ধু, মুর্ক্তযুদ্ধ ও বাাংলাবদশ কণ িাি এি শুভ উবদ্বাধন কবিন এবাং র্বআিটির্স 

কম িকিিা-কম িিািীবদি উবেবশ্য ও র্দকর্নবদ িশনামূলক মির্বর্নময় সভা কবিন। র্বআিটির্সবক উন্নয়বনি সিাল মবডল র্হবসবব গবড় 

সিালাি জন্য মাননীয় মন্ত্রী মবহাদয় র্বআিটির্স কম িকিিা-কম িিািীবদি র্নবোক্ত র্নবদ িশনা প্রদান কবিন। 

 

 জািীি র্পিাি আদশ িবক ধািণ কবি সকবলি উপি অর্প িি দার্য়ত্ব পালন কিবি হবব। 

 অবকাঠাবমাগি উন্নয়বনি পাশাপার্শ গাড়ীি িক্ষণাববক্ষবণ সবিিন হবি হবব। 

 সকল িালক, র্নিাপত্তা প্রহিী ও কার্িগিবদি সপাশাক র্নর্িি কিবি হবব। 

 সবসিকার্ি পর্িবহন মার্লকবদি সাবর্ সমন্বয় কবি গাড়ী পর্িিালনা কিবি হবব। 

 অর্নয়ম, দুনীর্িবক সকান অবস্থাবিই প্রশ্রয় সদয়া  াববনা। 

 র্বআিটির্সবক আধুর্নক ও লাভজনক প্রর্িষ্ঠাবন পর্িনি কিবি সকলবক একব াবগ কাজ কিবি হবব। 

 

চবআরটিচস’র সক্ষর্তা বৃচি ও শুিািার চবষয়ি ির্ যশালা। 

 

বাংলাকেশ সড়ি পচরবহন িকপ যাকরশন (চবআরটিচস) এিটি রাষ্ট্রীয় বাচর্চজযি পচরবহন শসবা সংস্থ্া। অর্দ্িার এ ির্ যশালার 

উকদ্দশ্য হকে চবআরটিচসর ির্ যিতযাকের শুিািাকরর র্ােকর্ স্বেতা, জবাবচেচহতা, দুনীচতমুি ও পচরেন্ন প্রচতষ্ঠান চহকসকব 

গকড় শতালা। চবআরটিচসকি জড়াজীর্ য অবস্থ্ান শর্কি উত্তরর্ ঘটাকনা ও সক্ষর্তা বৃচির র্ােকর্ শচিশালী প্রচতষ্ঠান চহকসকব 

রুপান্তর িরাই এ ির্ যশালার মূল লক্ষয। এ লকক্ষয ির্ যশালার আকয়াজন িরা হকয়কছ। 

কম িশালায় প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন জনাব সমাোঃ নজরুল ইসলাম, সর্িব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ 

এবাং সভাপর্িত্ব কবিন জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম, সিয়ািম্যান, র্বআিটির্স। কম িশালায় র্বআিটির্সি মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন 

কবিন জনাব সমাহাম্মদ সাইদুি িহমান, সজনাবিল ম্যাবনজাি (প্রশাোঃ ও পাবস িাোঃ), র্বআিটির্স। কম িশালায় আবিা উপর্স্থি 

র্ছবলন জনাব ফর্িদা ইয়াসর্মন, সভাপর্ি, জািীয় সপ্রসক্লাব, ঢাকা,জনাব সমাোঃ শর্ফকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পর্িিালক, 

র্বআিটি, জনাব সগৌিম িন্দ্র পাল, (যুগ্মসর্িব) সড়ক পর্িবহন ও সসতু মন্ত্রণালবয়ি মাননীয় মন্ত্রীি একান্ত সর্িব, ড. এস 

এম সাবলহ উর্েন, গণ পর্িবহন র্ববশষজ্ঞ, র্বআিটির্সি পর্িিালকবৃি, ড. সমাোঃ র্জয়াউর্েন, যুগ্মসর্িব, জািীয় দক্ষিা 

উন্নয়ন কর্তিপক্ষ, কাজী সমাোঃ সাইফুন সনওয়াজ, সহকার্ি অোপক, এআিআই, বুবয়ট,র্বআিটির্সি সজনাবিল 

ম্যাবনজািবৃি, পর্িবহন মার্লক সর্মর্িি প্রর্ির্নর্ধবৃি, র্বআিটির্স সকল ইউর্নট প্রধানগণ, প্রধান কা িালবয়ি 

কম িকিিাবৃি, টযাকবহাল্ডািগণ। 
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কম িশালাি গুরুত্বপূণ ি সুপার্িশসমূহ 

র্বআিটির্স’ি সক্ষমিা বৃর্দ্ধ ও শুদ্ধািাি র্বষয়ক কম িশালায় র্বআিটির্সি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন, মূল প্রববন্ধি উপি আবলািনা 

ও উম্মুক্ত আবলিানাি মােবম উপর্স্থি অাংশগ্র্হণকািী অর্ির্র্বৃি ও িযািকহাল্ডারগর্  র্নবোক্ত গুরুত্বপূণ ি সুপার্িশসমূহ 

প্রদান কবিন। 

 ক) র্বআিটির্সবক আধুর্নকায়ন কিাি লবক্ষয ষ্টযাক সহাল্ডািবদি মিামি-সক প্রাধান্য র্দবি হবব। 

খ) গার্ড় ছাড়াি ও গন্তবব্য সপৌছাি সময় র্নধ িািণ কিবি হবব। 

গ)  বাবস ভাড়াি িার্লকা, িালবকি লাইবসন্স, গাড়ীি নম্বি, অর্ভব াগ জানাবনাি নম্বি দৃশ্যমান অবস্থায় র্াকবি হবব। 

 )  র্বআিটির্স’ি অব্যবহৃি জায়গা গুবলাবক ব্যবহাি উপব াগী কবি িাজস্ব বৃর্দ্ধি ব্যবস্থা কিবি হবব। 

ঙ)  গার্ড়গুবলাবক সঠিক িক্ষণাববক্ষবণি মােবম পর্িিালনা কিবি হবব। 

ি)  সিকািী আবদশ-র্নবদ িশ সমবন পর্িবহন পর্িিালনা কিবি হবব। 

ছ)  লীর্জবদিবক জবাব র্দর্হিাি মবে আনবি হবব। 

জ)  র্ডবপা ও গার্ড় মর্নটর্িাং ব্যবস্থা আবিা বৃর্দ্ধ কিবি হবব। 

 )  কবিানাকালীন সমবয়  র্া র্ভাবব স্বাস্থযর্বর্ধ সমবন সিকিিাি সাবর্ দার্য়ত্ব পালবন সবাইবক সবিষ্ট র্াকবি হবব। 

 

 

চবআরটিচসর পচরিালনা পষ যকের ২৯১তর্ (সড়ি পচরবহন আইন ২০২০ অনুর্ায়ী ৩য়) সভার গুরুত্বপূর্ য 

চসিান্তসমূহ 
 

র্বআিটির্স সভাকবক্ষ, ২৮/০৩/২০২২ র্রোঃ, সকাল ১১:০০  টিকায় বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন (র্বআিটির্স) এি 

পর্িিালনা পষ িবদি ২৯১িম পষ িদ (সড়ক পর্িবহন আইন ২০২০ অনু ায়ী ৩য়) সভায় সভাপর্িত্ব কবিন  জনাব সমাোঃ িাজুল 

ইসলাম, অর্ির্িক্ত সর্িব, সিয়ািম্যান, র্বআিটির্স। উক্ত সভায় উপস্থার্পি সকল আবলািযসূর্ি উপর্স্থি পষ িদ সদস্য কর্তিক  

অনুবমার্দি হয়। অনুবমার্দি গুরুত্বপূণ ি র্সদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন কিা হ’ল। 

র্সদ্ধান্তসমূহ 

 ০৩ জন িালবকি িাকুিী স্থায়ীকিবণি র্বষবয় ২৯০িম পষ িদ সভাি র্সদ্ধান্ত সমািাববক গঠিি কর্মটিি প্রর্িববদবনি 

আবলাবক িাকর্ি স্থায়ী কিাি প্রস্তাব পষ িদকর্তিক অনুবমার্দি হয়। 

 “র্বআিটির্স’ি জন্য ইবলকর্ট্রক একিলা এর্স বাস সাংগ্র্হ” শীষ িক প্রকবল্পি আওিায় ১০টি ইবলকর্ট্রক িার্জিাং 

সটশন স্থাপনাসহ ৫০টি ইবলর্ক্ট্রক বাস ও ৩০%  ন্ত্রাাংশ সাংগ্র্বহি র্বষবয় (Feasibility Study) সম্ভাব্যিা 

সমীক্ষা সম্পন্ন/পিামশ িদািা (Consultant) র্নবয়াবগি জন্য ৫.০০ (পাঁি) লক্ষ টাকা ব্যবয়ি প্রস্তাব পষ িদকর্তিক 

সব িসম্মর্িক্রবম অনুবমার্দি হয়। 

 “র্বআিটির্স’ি জন্য র্সএনর্জ একিলা এর্স বাস সাংগ্র্হ” শীষ িক প্রকবল্পি ৩২০টি র্সএনর্জ একিলা এর্স বাস ও 

৩০%  ন্ত্রাাংশ সাংগ্র্বহি র্বষবয় (Feasibility Study) সম্ভাব্যিা সমীক্ষা সম্পন্ন/পিামশ িদািা 

(Consultant) র্নবয়াবগি জন্য ৫.০০ (পাঁি) লক্ষ টাকা ব্যবয়ি প্রস্তাব পষ িদকর্তিক সব িসম্মর্িক্রবম অনুবমার্দি 

হয়। 
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 কবপ িাবিশবনি র্বর্ভন্ন র্ডবপা/ইউর্নসটি দী ির্দবনি পুিািন ১১২টি (একশি বাবিা) টি গার্ড়ি বর্ড, ইর্ঞ্জন, ফুবয়ল 

পাম্প, র্গয়াি বক্স, র্ষ্টয়ার্িাং বক্সসহ অন্যান্য প্রধান প্রধান  ন্ত্রাাংশ অবকবজা এবাং সমিামসিি অব াগ্য।  ১১২ 

(একশি বাবিা) টি গার্ড় অবকবজা (কনবডম) স াষণা কিাি প্রস্তাব পষ িদকর্তিক অনুবমার্দি হয়। 

 গি ০৩/১১/২০২০ িার্িবখ পূব িবিী সিয়ািম্যান কর্তিক অনুবমাদনকৃি র্বইআি স ার্ষি ১৬টি অবকবজা গার্ড় 

র্নলাবম র্বক্রবয়ি র্বষয়টি TOC সভা এবাং গি TEC সভাি সুপার্িবশি আবলাবক র্নলাম র্বক্রবয়ি কা িক্রম 

সম্পন্ন কিাি প্রস্তাবটি পষ িদ কর্তিক সব িসম্মর্িক্রবম ভূিাবপক্ষভাবব অনুবমার্দি হয়। 

র্বআিটির্স’ি িাজস্ব বৃর্দ্ধ, গাড়ী পর্জশন র্নর্িিকিণ ও মাইবলজ র্নধ িািবণি লবক্ষয পর্িিার্লি VTS এি সময়াদ 

৩১/১২/২১ িার্িবখ সশষ হয়। ইবিামবে র্বআিটির্সি 701টি বাস ও 501টি ট্রাবক VTS িালু কিাি লবক্ষয সটন্ডাি 

প্রদাবনি র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

 

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২- এ র্বআিটির্স 

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২ প্রদাবন লবক্ষয আববদন সবিজর্মবন পর্িদশ িন এবাং প্রবয়াজনীয় িথ্য-উপাত্ত সাংগ্র্বহি 

জন্য ২৩/০৫/২০২২ িার্িবখ প্রর্ির্নর্ধ সপ্রিণ কিা হয়। জনাব সদবলায়ািা সবগম অর্ির্িক্ত সর্িব (শৃাংখলা-১ অর্ধশাখা) 

ও জনাব সমা: আর্মনুি িহমান, র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব (শৃাংখলা-২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হবি ২ জন প্রর্ির্নর্ধ সপ্রিণ 

কিা হয়। র্বআিটির্স সবম্মলন কবক্ষ র্বআিটির্স’ি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমা: িাজুল ইসলামসহ পর্িিালক ও 

র্জএম বৃবিি উপর্স্থর্িবি জনবসবায় উভাবন-এ র্বআিটির্স সসবা সহর্জকিন সাংক্রান্ত র্বষবয় সপ্রবজবটশন ও 

প্রবয়াজনীয় িথ্যার্দ উপস্থাপন কিা হয়। এ সপ্রবজবটশন উপস্থাপন ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালবয়ি প্রবেি উত্তি প্রদাবনি পি 

র্বআিটির্সবক চূড়ান্তভাবব মবনানয়ন সদয়া হয় এবাং র্বআিটির্সি আববদন মর্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাবগ সপ্রিণ কিা হয়। 
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২০২১-২২ অর্ ি বছবি র্বআিটির্স’ি শুদ্ধািাি পুিস্কাি গ্র্হণকািী কম িকিিা-কম িিািীবদি নাবমি িার্লকা 

 প্রধান কা িালবয়ি 2য় সগ্র্ড হবি 09ম সগ্র্ড প িন্ত: 

    ক) সমজি সমা: সমাক্তারুিামান, সজনাবিল ম্যাবনজাি (আইর্সডর্িউএস)। 

    খ)  সমাহাম্মদ সাইদুি িহমান, সর্িব, র্বআিটির্স। 

 আওিাধীন র্বভাগীয়/আঞ্চর্লক কা িালবয়ি প্রধানবদি মে হবি: 

    ক) জনাব সমা: মর্ফজ উর্েন, ম্যাবনজাি (অপাবিশন), িট্টগ্র্াম ট্রাক র্ডবপা। 

 প্রধান কা িালবয়ি 10ম সগ্র্ড হবি 16িম সগ্র্ড প িন্ত: 

    ক) জনাব শামসুন নাহাি, উচ্চমান সহকািী, প্রশাসন র্বভাগ। 

    খ)  জনাব সমা: শর্ফকুল ইসলাম, উচ্চমান সহকািী, কার্িগর্ি র্বভাগ। 

 প্রধান কা িালবয়ি 17িম সগ্র্ড হবি 20িম সগ্র্ড প িন্ত: 

    ক) জনাব সমা: সদবলায়াি সহাবসন, র্নিাপত্তা প্রহিী (ভা: গাড ি কমান্ডাি)। 

    খ)  জনাব সমা: আর্মনুল ইসলাম, র্নিাপত্তা প্রহিী। 

 

র্ববশষ সমধা এবাং উন্নয়নমূলক কম ি সম্পাদবনি র্নর্মত্ত পুিস্কাি প্রািবদি নাবমি িার্লকা 

 জনাব সগালাম ফারুক, র্ডর্জএম (িলর্ি দার্য়ত্ব) 

 জনাব সমা: শাহীনুল ইসলাম, পর্ি ান কম িকিিা  

 জনাব সমা: মর্নরুিামান (বাবু), র্ডর্জএম (বটাি এন্ড প্রর্ভশর্নাং) 

 জনাব মুহাম্মদ মর্সউিামান, ইন্সট্রাক্টি  

 জনাব সুবন িা িানী িায়, ম্যাবনজাি (প্ল্যার্নাং) 

 জনাব িিন িন্দ্র সদ, কার্িগি-র্স(সাধািণ), সমিামি কািখানা গাজীপুি 

 জনাব মর্নরুিামান র্ময়া,ম্যাবনজাি (বটক:) 

 জনাব ওমি ফারুক সমবহদী, সডপুটি সট্রর্নাং ম্যাবনজাি 

 জনাব সমা: িমজান সহাবসন , র্হসাবিক্ষণ কম িকিিা 

 জনাব সদবাশীষ মজুমদাি, প্রশাসর্নক কম িকিিা 

 জনাব সমা: শাহীন র্ময়া-৫, িালক-র্স ঢাকা ট্রাক র্ডবপা (সবব িাচ্চ িাজস্ব অজিনকািী) 

 জনাব সমা: নূি ইসলাম বাবলা িালক, বগুড়া বাস র্ডবপা (সবব িাচ্চ িাজস্ব অজিনকািী) 

 জনাব সমাশািফ সহাবসন, র্হসাবিক্ষণ কম িকিিা 

 জনাব র্িয়াজুল আলম, র্হসাবিক্ষণ কম িকিিা 

 জনাব নার্দম ভূইয়া, সহকািী পর্ি ান কম িকিিা 

 জনাব িার্িকুল ইসলাম িাবসল, র্হসাব সহকািী সগ্র্ড-২  
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অবসিপ্রাি কম িকিিা/কম িিািীবদি গ্র্াচুইটি, র্সর্পএফ ও ছুটিনগদায়বনি অর্ ি অনলাইবন প্রদান 

03/০4/২০২২ িার্িখ সকাল 10.30  টিকায় র্বআিটির্সি সভাকবক্ষ ৪৩৪জন অবসিপ্রাি কম িকিিা কম িিািীি 

গ্র্যাচুইটি, র্সর্পএফ ও ছুটিনগদায়বনি 4,78,57,000/- টাকা Online Banking এি মােবম প্রদান কিা হয়। 

এছাড়া 03/07/2022 িার্িবখ অবসিপ্রাি কম িকিিা কম িিািীি গ্র্যাচুইটি, র্সর্পএফ ও ছুটিনগদায়ন বাবদ ৫.৫১ সকাটি 

টাকা Online Banking এি মােবম প্রদান কিা হয়। 
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র্বআিটির্স লাভজনক প্রর্িষ্ঠাবন রূপান্তর্িি হওয়ায় উচ্চমহল কর্তিক র্প্রট ও ইবলক্ট্রর্নক র্মর্ডয়ায়  র্বআিটির্সি প্রশাংসা 

 

র্বআিটির্স লাভজনক প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব নতুন আঙ্গীবক 

 াত্রা শুরু কিায় গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্বআিটির্সি ব্যাপক প্রশাংসা কবিন। 

সড়ক পর্িবহন ও সসতু মন্ত্রণালবয়ি মাননীয় মন্ত্রী 

মবহাদবয়ি প্রিযক্ষ র্দকর্নবদ িশনায় ও সড়ক পর্িবহন ও 

মহাসড়ক র্বভাবগি সম্মার্নি সর্িব মবহাদবয়ি 

িত্ত্বাবধাবন এবাং সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল 

ইসলাম (অর্ির্িক্ত সর্িব) মবহাদবয়ি অক্লান্ত পর্িশ্রবমি 

ফসল আজবকিই লাভজনক র্বআিটির্স প্রর্িষ্ঠান। এ 

র্বষবয় র্প্রট র্মর্ডয়া ও ইবলক্ট্রর্নক র্মর্ডয়ায় সাংবাদ 

প্রকার্শি হয়। সিয়ািম্যান মবহাদয়সহ র্বআিটির্সি সকল 

কম িকিিা-কম িিািীবদি অাংশগ্র্হবন আজ র্বআিটির্স 

প্রশাংর্সি। 

 
পািা ১২ ই-সপপাি [২৮ এর্প্রল ২০২২] 

 
 

ইবলক্ট্রর্নক র্মর্ডয়ায় র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি সাক্ষাি 

    

র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ 

িাজুল ইসলাম পদ্মা সসতু র্দবয় দর্ক্ষণ অঞ্চবলি 

র্বর্ভন্ন সজলাি ২৩টি রুবট র্বআিটির্সি বাস 

পর্িিালনা কিাি র্বষয় র্নবয় সময় টির্ভবি 

স্বাক্ষািকাি প্রদান কবিন। 

 

 

ইবলক্ট্রর্নক র্মর্ডয়ায় র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি অাংশগ্র্হণ 

র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ 

িাজুল ইসলাম স্ববেি পদ্মা সসতু র্দবয় দর্ক্ষণ 

অঞ্চবলি র্বর্ভন্ন সজলাি ২৩টি রুবট র্বআিটির্সি 

বাস পর্িিালনা ও  সামর্গ্র্ক র্বষয় র্নবয় সদশ 

টির্ভ’ি “অনন্য উচ্চিায় বাাংলাবদশ নামক 

অনুষ্ঠাবন” অাংশ গ্র্হন কবিন। 

 
 

ইবলক্ট্রর্নক র্মর্ডয়ায় র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি টকবশাবি অাংশগ্র্হণ 

র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব 

সমাোঃ িাজুল ইসলাম ঢাকা নগি 

পর্িবহবন র্বআিটির্সি বাস পর্িিালনাি 

সামর্গ্র্ক র্বষয় র্নবয় ৭১ টির্ভি 

টকবশাবি অাংশ গ্র্হণ কবিন। 
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পুনিায় ঘুিবলা আন্তোঃবদশীয় বাবসি িাকা 

অবশাক দত্ত, ঢাকা 

জুন ১০, ২০২২ 

 

 

দুই বছবিি সবর্শ সময় ধবি বন্ধ র্াকাি পি পুনিায় িালু হবলা আন্ত:সদশীয় বাস 

িলািল। শুক্রবাি ( ১০ জুন) সকাল ৭.৩০র্মর্নবট ঢাকাি কমলাপুি র্বআিটির্স 

বাস র্ডবপা সর্বক সকালকািাি উবেবশ্য  াত্রী র্নবয় িওয়ানা কবি শ্যামলী 

এন,আি, র্বআিটির্স পর্িবহবনি একটি বাস। শুক্রবাি (১০জুন) সকাবল 

কমলাপুি র্বআিটির্স বাস র্ডবপা সর্বক  াত্রা শুরু কিা শামলী এন আি, 

র্বআিটির্স পর্িবহবনি উবদ্বাধন কবিন র্বআিটির্স সিয়ািম্যান জনাব িাজুল 

ইসলাম। 

Monday, June 13, 2022 

 
Bangladesh-India bus services resume 
Staff Correspondent | Updated at 01:22am on June 11, 2022 

 
Bangladesh Road Transport Corporation chair Md Tajul Islam inaugurates 
the resumption of cross-border bus services between Bangladesh and India on 
Friday at Kamalapur Bus Depot in Dhaka. — Focus Bangla photo 
 

The cross-border bus services between Bangladesh and India resumed on Friday, 
over two years after the suspension of the services due to the Covid pandemic. 
Under the management of Bangladesh Road Transport Corporation, the Shyamoli 
NR Travels started the services on Dhaka-Kolkata route from BRTC’s Motijheel 
International bus depot in Dhaka in the morning. 

 
সড়ক পর্িবহন র্বভাবগি সর্িববক র্বআিটির্সি 

অবসি-উত্তি ছুটি সাংবধ িনা 

র্নজস্ব প্রর্িববদক, ঢাকা টাইমস |  প্রকার্শি : ২৮ সম ২০২২, ২০:১১ 

 

আজ র্বআিটির্স প্রধান কা িালবয়ি সবম্মলন কবক্ষ সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক 

র্বভাবগি সর্িব সমা. নজরুল ইসলাম মবহাদবয়ি অবসি-উত্তি ছুটি উপলবক্ষয 

র্বআিটির্স কর্তিক সম্বধ িনা অনুষ্ঠাবনি আবয়াজন কিা হয়। অনুষ্ঠাবন সম্মার্নি 

সর্িব মবহাদবয়ি কম িজীববনি স্মৃর্ি িািবণ র্বআিটির্সি সম্মার্নি সি া়িম্যান 

ও সম্বধ িনা অনুষ্ঠাবনি সভাপর্ি সমা. িাজুল ইসলাম, র্বআিটির্সি পর্িিালকিা, 

র্জএমবৃিসহ উর্ধ্িিন কম িকিিািা বক্তব্য প্রদান কবিন। 

 

সসামবাি ‡ ২০ জুন ২০২২ ‡ ৬ আষাঢ় ১৪২৯ ‡ ২০ র্জলক্বদ ১৪৪৩ 

র্বআিটির্সবি গণশুনার্ন অনুর্ষ্ঠি 

 
র্বআিটির্সবি জািীয় শুদ্ধিাি সকৌশল কম িপর্িকল্পনা ২০২১-২০২২ এি আওিায় গিকাল 

সিাববাি গণশুনার্ন অনুর্ষ্ঠি। িাজধানীি মর্ির্ ল র্বআিটির্স আন্তজিার্িক বাস র্ডবপাবি 

অনুর্ষ্ঠি গণশুনার্নবি প্রধান অর্ির্র্ র্ছবলন সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সর্িব এ র্ব 

এম আর্মন উল্লাহ নুিী। অনুষ্ঠাবন সভাপর্িত্ব কবিন র্বআিটির্সি সিয়ািম্যান ও অর্ির্িক্ত সর্িব 

সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 

ইবলক্ট্রর্নক র্মর্ডয়ায় র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি সাক্ষাি 

 

 

র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম র্বআিটির্সি বাস বহি 

পর্িিালনা কবি লাভজনক প্রর্িষ্ঠাবন রূপান্তি কিাি মূলমন্ত্র র্ক? এ ধািা অব্যাহি 

িাখবি কিণীয় ও সড়ক পর্িবহন ব্যবস্থাি সামর্গ্র্ক র্বষয় র্নবয় সময় টির্ভবি 

স্বাক্ষািকাি প্রদান কবিন। 

 
 

 

https://dainikanandabazar.com/পুনরায়-ঘুরলো-আন্তঃদেশীয়/
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সাংবাদ পবত্র র্বআিটির্সি িথ্য 
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মর্হলাবদি আন্তজিার্িক মাবনি প্রর্শক্ষণ প্রদান 

গি ০৬/০২/২০২২ িার্িবখ 71 টির্ভবি র্বআিটির্স বর্িশাল বাস র্ডবপা ও প্রর্শক্ষণ সকবন্দ্র মর্হলাবদি ড্রাইর্ভাং 

প্রর্শক্ষবণি পাশাপার্শ ইাংবিজী, আিবী ভাষা র্শক্ষাসহ আন্তজিার্িক মাবনি প্রর্শক্ষণ প্রদাবনি সাংবাদ প্রকার্শি হয়। 

   

 

 ানজট র্নিসবন র্বআিটির্স ও র্সটি কবপ িাবিশবনি মবে সমব ািা স্মািক (MoU)  

মাননীয় সম ়ি জনাব সমাোঃ আর্িকুল ইসলাম, ঢাকা উত্তি র্সটি কবপ িাবিশন ও সম্মার্নি সি ়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল 

ইসলাম বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন এি মবে অনুর্ষ্ঠি হবয়বছ ঢাকাবাসীি নাগর্িক সুর্বধা বৃর্দ্ধবি WIN-

WIN পদ্ধর্িবি ১২/০৪/২০২২ িার্িবখ  র্বআিটির্স ও র্সটি কবপ িাবিশবনি মবে সমব ািা স্মািক (MoU) ৷ এ 

স্মািবক র্বআিটির্স সমাোঃপুবিি  ানজট র্নিসবন র্কছু জায়গা সছবড় সদয়াি পর্িববিি র্বআিটির্সি র্ডবপাি অর্ফস ও 

গাড়ী পার্কিাংসহ র্দ্বিল পাকা অবকাঠাবমাগি উন্নয়ন কিা হবব৷ বক্তবব্য ঢাকা উত্তবিি সময়ি জনাব সমাোঃ আর্িকুল 

ইসলাম র্বআিটির্সি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলামবক একজন ডায়নার্মক, দক্ষ, সৎ, সপ্রাএকটিভ কম িকিিা 

র্হবসবব সলাকসানী প্রর্িষ্ঠান র্বআিটির্সবক র্নয়র্মি লাভজনক প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব রূপান্তর্িি কিবি সনর্তত্ব প্রদানকািী 

র্হবসবব ব্যাপক প্রশাংসা কবিন ৷ র্ির্ন আবিা ববলন, র্বআিটির্সি সিয়ািম্যাবনি আপনাি সিিা, দক্ষিা, 

সপ্রাএকটিভবনস ও র্বিক্ষণিায় মুগ্ধ ও অর্ভভূি। ইবিাপূবব ি "ঢাকা নগি পর্িবহন" এি সভায় ঢাকা দর্ক্ষণ র্সটি 

কবপ িাবিশবনি মাননীয় সময়ি ব্যার্িটাি সশখ ফজবল নূি িাপসও র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়াি ম্যাবনি একই িকম 

প্রশাংসা কবিবছন। 
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র্বআিটির্স িালক ও কার্িগিবদি সডাপ সটট কা িক্রম গ্র্হণ 

সিকািী র্নবদ িশনা বাস্তবায়ন কিাি লবক্ষয ও সড়ক দূ িটনা সিাধকবল্প সকল িালক ও কািীগিবদি সডাপ সটষ্ট কিাি 

জন্য র্নবদশ িনা প্রদানপূব িক গি ২৩/৩/২০২২ ইাং িার্িবখ পত্র জািী কিা হবয়বছ। সস সমািাববক সকল 

র্ডবপা/ইউর্নটসমূহ  িালক ও কািীগিবদি সডাপ সটষ্ট কিাি প্রবয়াজনীয় কা িক্রম গ্র্হণ কবিবছন।  

 

পর্বত্র ঈদুল র্ফিি উপলবক্ষয র্বআিটির্সি গৃহীি কা িক্রম 

পর্বত্র ঈদুল র্ফিি উপলবক্ষয র্বগি বৎসবিি ন্যায়  িমুবখা মানুবষি সহজ ও আিামদায়ক  ািায়াবিি সুর্বধাবর্ ি 

র্বআিটির্স র্নবোক্ত পদবক্ষপসমূহ গ্র্হণ কবিন। 

 র্বর্ভন্ন র্ডবপা হবি ২২ এর্প্রল ২০২২ িার্িখ হবি অগ্র্ীম টির্কট র্বক্রী কিা হয়। 

 ঈদ সার্ভ িস প্রদাবনি জন্য র্বর্ভন্ন পবয়বট ৬০টি বাস টযান্ডবাই িাখা হবয়বছ। 

 ঈদ সার্ভ িবস অর্নয়ম, অর্ির্িক্ত  াত্রী ও ভাড়া, টির্কট কাবলাবাজািী ইিযার্দ সার্ব িক র্বষয় িদাির্ক কিাি 

জন্য অপাবিশনাল টিম গঠন কিা হয়। 

 কম িজীর্ব ও গাবম িটস কমীবদি জন্য স্বল্প ভাড়ায় র্িজাভ ি বাস প্রদান কিা। 

 র্বআিটিএ’ি র্নয়ন্ত্রণ কবক্ষ র্বআিটির্সি কম িকিিাবদি দার্য়ত্ব প্রদান কিা। 

 িাৎক্ষর্নক বাস সমিামি কাজ সম্পদাবনি জন্য কার্িগিী টিম গঠন। 

 র্বআিটির্সি প্রধান কা িালবয় র্নয়ন্ত্রণ কক্ষ পর্িিালনাি জন্য কম িিািীবদি দার্য়ত্ব প্রদান কিা। 

 ঢাকা হবি ঢাকাি বার্হবি ৮১৭টি বাস ও ঢাকাি বার্হবি আন্তোঃবজলা রুবট ৪০৮টি বাস  াত্রী সাধািবণি 

সুর্বধাবর্ ি র্নবয়ার্জি কিা হয়। 

 রুট র্ভর্ত্তক ভাড়াি িাট ি ও ঈদ সস্পশাল সার্ভ িস সম্বর্লি ব্যানাি দৃশ্যমান স্থাবন স্থাপন কিা হয়। 

 দূ িটনা হ্রাস কবল্প িালকবদি সমাটিবভশনাল প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ। 

অর্ফস সহকার্ি কাম কর্ম্পউটাি অপাবিটি র্নবয়াগ প্রদান 

গি 08/04/2022 িার্িবখ অর্ফস সহকার্ি কাম কর্ম্পউটাি অপাবিটি র্নবয়াবগি র্লর্খি পিীক্ষা গ্র্হণ এবাং ঐ র্দনই 

িাবি ওবয়ব সাইবট র্লর্খি পিীক্ষাি ফলাফল প্রকাশ কিা হয়। গি ০৯/০৪/২০২২ িার্িবখ ব্যবহার্িক পিীক্ষা গ্র্হণ 

এবাং ফলাফল প্রকাশ কিা হয়। ১০/০৪/২০২২ িার্িবখ র্নবয়াগ পিীক্ষাি চূড়ান্ত ফলাফল স াষণা কিা হয়। গি 

২০/০৪/২০২২ িার্িবখ স াগদান সাংক্রান্ত র্নবয়াগ আবদশ জািী কিা হয়। গি 0৮/০৫/২০২২ িার্িবখ কবপ িাবিশবন 

স াগদান কবিন। ০৮/০৫/২০২২ িার্িখ হবি ১৬/০৫/২০২২ িার্িখ প িন্ত স াগদানকৃি অর্ফস সহকার্ি কাম 

কর্ম্পউটাি অপাবিটিবদি র্বর্ভন্ন র্বষবয় ওর্িবয়বটশন সকাস ি কিাবনা হয়। ওর্িবয়বটশন সকাস ি সশবষ ১7/০৫/২০২২ 

িার্িবখ নবর্নবয়াগকৃি অর্ফস সহকার্ি কাম কর্ম্পউটাি অপাবিটিবদি প্রধান কা িালয়সহ র্বর্ভন্ন র্ডবপা/ইউর্নবট 

পদায়ন কিা হয়। 
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প্রধান কা িালয়সহ সকল র্ডবপা/ইউর্নবট ইফিাি পাটি ি ও সদায়া মাহর্ফবলি আবয়াজন 

গি 12/০৪/২২র্রোঃ িার্িখ র্বআিটির্সি প্রধান কা িালবয় মার্সক সমন্বয় সভা অনুর্ঠঠি হয়। সমন্বয় সভা সশবষ উপর্স্থি 

প্রধান কা িালবয়ি কম িকিিা-কম িিার্িসহ সকল র্ডবপা/ইউর্নবটি ম্যাবনজাি/ইউর্নট প্রধানবদি র্নবয় ইফিাি পাটি িি 

আবয়াজন কিা হয়। উক্ত ইফিাি পাটি িবি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদয়সহ উর্ধ্িিন কম িকিিাগণ উপর্স্থি র্ছবলন। 

এছাড়াও িমজান মাস ব্যার্প সকল র্ডবপা/ইউর্নবট কম িকিিা-কম িিার্িবদি র্নবয় ইফিাি পাটি িি আবয়াজন কিা হয়। 

 

র্বআিটির্সি সকল র্ডবপা/ইউর্নবটি ওবয়ব সাইট িালুকিণ 

এটুআই ও বাাংলাবদশ কর্ম্পউটাি কাউর্ন্সল কর্তিক র্বআিটির্সি সকল র্ডবপা/ইউর্নবটি ওবয়ব সাইট প্রস্তুি কিা হয়। 

প্রস্তুিকৃি ওবয়ব সাইট  র্া র্ভাবব পর্িিালনা কিাি জন্য গি 20/04/2022 িার্িবখ র্বআিটির্সি সকল 

র্ডবপা/ইউর্নবটি ওবয়ব সাইট িালু কিাি লবক্ষয প্রধান কা িালয় হবি সকল র্ডবপা/ইউর্নটসমূবহি প্রর্ির্নর্ধবদি 

প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হয়। 

সকল র্ডবপাবি ি যাম্প র্নম িাণ কা িক্রম 

সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি জরুিী র্নবদ িশনা র্ডবপাসমূবহ ি যাম্প স্থাপন কিবি হবব এবাং স  সকল র্ডবপাবি ি যাম্প 

অকা িকি িবয়বছ ঐ সমস্ত ি যাম্প সমিামিপূব িক কাবজি উপব াগী কবি তুলবি হবব। উক্ত র্নবদ িশনাি আবলাবক এবাং 

র্বআিটির্সি উন্নয়বনি ধািা অব্যাহি িাখাি লবক্ষয র্বআিটির্সি র্ডবপাগুর্লবি র্নজস্ব অর্ িায়বন ি যাম্প র্নম িাণ ও 

সমিামি কিা হয়। 
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র্বআিটির্সি সকল র্ডবপাি গাড়ী (রুবট পর্িটিার্লি বাস ও টাফ বাস) এি সমিামি কা িক্রম 

র্বআিটির্সি সকল র্ডবপাি র্নয়ন্ত্রবণ পর্িিার্লি গাড়ীগুবলা জরুিীর্ভর্ত্তবি দৃর্ষ্টনিন ও ত্রুটি মুক্ত কবি অনরুট কিাি 

জন্য সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদয় র্নবদ িশনা প্রদান কবিন। সস সপ্রর্ক্ষবি সকল র্ডবপাি দৃর্ষ্টকটু ও ত্রুটিযুক্ত গাড়ী 

সমিামি কবি র্স্থি ও র্ভর্ডও র্িত্র কর্তিপবক্ষি র্নকট উপস্থাপন কিা হয়। এছাড়াও বাাংলাবদশ সিকািী কম িিািী কল্যাণ 

সবাড ি এ টাফ বাস র্হবসবব পর্িিার্লি কল্যাণপুি ও গাবিলী বাস র্ডবপাি র্নয়ন্ত্রবণ পর্িিার্লি গাড়ীগুর্ল অত্র 

কবপ িাবিশবনি মাননীয় সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি র্নবদ িশক্রবম গাড়ীগুবলা সমিামিপূব িক নতুন রূবপ সাজাবনা হবয়বছ ।  

  
 

পদ্মা সসতু র্দবয় দর্ক্ষনাঞ্চবলি র্বর্ভন্ন সজলায় র্বআিটির্স কর্তিক পর্িিার্লি রুবটি িথ্য 

ক্রম র্ডবপাি নাম রুবটি র্ববিণ বাস 

সাংখ্যা 

ধিন ২৬/০৬/২০২২ 

িার্িখ হবি 

িলমান 

১ মর্ির্ ল বাস র্ডবপা ঢাকা (গুর্লস্তান)- খুলনা ভায়া পদ্মা ব্রীজ-সগাপালগঞ্জ-ফর্কিহাট ১৬ এর্স ১৬টি 

ঢাকা (গুর্লস্তান)- সবনাবপাল ভায়া পদ্মা ব্রীজ-ভাঙ্গা-সগাপালগঞ্জ-

খুলনা- বশাি 

০২ -- 

ঢাকা (গুর্লস্তান)- সািক্ষীিা ভায়া পদ্মা ব্রীজ-ভাঙ্গা- সগাপালগঞ্জ-

খুলনা 

০২ -- 

২  াত্রাবার্ড় বাস র্ডবপা ঢাকা (গুর্লস্তান)- বর্িশাল ভায়া পদ্মা ব্রীজ-ভাঙ্গা- সটবকিহাট-

সমাস্তফাপুি-সগৌড়নদী 

০১ এর্স -- 

ঢাকা (গুর্লস্তান)- শর্িয়িপুি ভায়া পদ্মা ব্রীজ-ভাঙ্গা-জার্জিা ০১ এর্স ০২টি 

৩ গাবিলী বাস র্ডবপা গুর্লস্তান- বশাি ভায়া পদ্মা ব্রীজ-ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল- বশাি ০২ এর্স ০২টি 

৪ র্মিপুি বাস র্ডবপা র্মিপুি ১২- বর্িশাল-ভায়া ফুলবার্ড়য়া-সায়দাবাদ-ভাঙ্গা-

সমাস্তফাপুি-সগৌড়নদী 

০২ এর্স ০১টি 

৫ সজায়ািসাহািা বাস 

র্ডবপা 

ঢাকা (আব্দুল্লাহপুি)-মাদািীপুি ভায়া র্শবিি-সটবকিহাট-সমাস্তফাপুি ০৪ এর্স -- 

ঢাকা (আব্দুল্লাহপুি)-পয়সািহাট ভায়া পদ্মা ব্রীজ-ভাঙ্গা-সমাস্তফাপুি-

সগৌড়নদী-আগগল িা 

০২ এর্স ০২টি 

৬ নির্সাংদী বাস র্ডবপা নির্সাংদী- িিমুগুর্িয়া ভায়া গুর্লস্তান-মাওয়া-পদ্মা ব্রীজ-র্শবিি-

মাদািীপুি 

০১ এর্স ০১টি 

নির্সাংদী-কার্শয়ার্ন ভায়া গুর্লস্তান-মাওয়া-মুকসুদপুি ০১ এর্স -- 
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৭ সমাহাম্মদপুি বাস 

র্ডবপা 

ঢাকা-শর্িয়িপুি ভায়া মাওয়া-পদ্মা ব্রীজ- জার্জিা ০১ এর্স ০২টি 

ঢাকা-কুয়াকাটা ভায়া পদ্মা ব্রীজ-ভাঙ্গা-বর্িশাল-পটুয়াখালী ০১ এর্স -- 

৮ টুর্ঙ্গপাড়া বাস র্ডবপা ঢাকা-খুলনা ভায়া পদ্মাব্রীজ-ভাঙ্গা-সগাপালগঞ্জ-ফর্কিহাট-কাটাখার্ল ০৭ এর্স ০৭টি 

ঢাকা-  বশাি ভায়া পদ্মা ব্রীজ-ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-কালনা াট- 

সলাহগড়া-নাড়াইল 

০১ এর্স -- 

ঢাকা-র্পবিাজপুি ভায়া পদ্মা ব্রীজ-ভাঙ্গা-মুকসুদপুি-সগাপালগঞ্জ- 

টুর্ঙ্গপাড়া-নার্জিপুি 

০১ এর্স ০১টি 

ঢাকা-সকাটালীপাড়া ভায়া ভাঙ্গা-সগাপালগঞ্জ ০১ এর্স ০১টি 

৯ নািায়ণগঞ্জ বাস 

র্ডবপা 

ঢাকা (গুর্লস্তান)-সগাসাইিহাট ভায়া শর্িয়িপুি-ডযামুডা বাইপাস ০১ এর্স ০২টি 

ঢাকা(গুর্লস্তান)-সমাল্লািহাট ভায়া শর্িয়িপুি-সপ্রমির্ল ০১ এর্স ০১টি 

ঢাকা(গুর্লস্তান)-নর্ড়য়া ভায়া ভাঙ্গা-শর্িয়িপুি-কার্িিকপুি ০১ এর্স ০১টি 

ঢাকা (আব্দুল্লাহপুি)-পয়সািহাট ভায়া পদ্মা ব্রীজ-ভাঙ্গা-সমাস্তফাপুি-

সগৌড়নদী-আগগল িা 

০১ এর্স ০১টি 

১০ বর্িশাল বাস র্ডবপা বর্িশাল-ঢাকা(গুর্লস্তান) ভায়া ভাঙ্গা-পদ্মা ব্রীজ- াত্রাবার্ড় ০৯ এর্স ১০টি 

কুয়াকাটা-ঢাকা ভায়া পটুয়াখালী-বর্িশাল- ভাঙ্গা-পদ্মা ব্রীজ-

 াত্রাবার্ড় 

০২ এর্স ০২টি 

ভান্ডার্িয়া-ঢাকা ভায়া  ালকাঠি-বর্িশাল-ভাঙ্গা-পদ্মা ব্রীজ ০২ এর্স ০১টি 

বাউফল-ঢাকা ভায়া বর্িশাল-পদ্মা ব্রীজ- াত্রাবার্ড় ০২ এর্স -- 

ঢাকা (গুর্লস্তান)-বিগুনা ভায়া কাঁঠালবার্ড় ০১ নন 

এর্স 

-- 

১১ কল্যাণপুি বাস র্ডবপা ঢাকা-কুয়াকাটা ভায়া পদ্মা ব্রীজ-ভাঙ্গা-বর্িশাল-পটুয়াখালী ০২ এর্স -- 

  সমাট= ৬৮  ৫৩টি 
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র্বআিটির্সি র্ডর্জটাল কা িক্রম সম্প্রসািণ 

ড্রাইর্ভাং প্রর্শক্ষবণ ই-বির্জবষ্ট্রশন ও সমাবাইল ব্যাাংর্কাং এি মােবম র্ফ পর্িবশাধ  

ড্রাইর্ভাং প্রর্শক্ষণ কা িক্রম গর্িশীল কিা এবাং অর্িসহবজ  বি ববসই অনলাইবন আলাদা প্ল্াটফবম ি ই-বির্জবষ্ট্রশন ও 

সমাবাইল ব্যাাংর্কাং এি মােবম র্ফ পর্িবশাধ কবি ড্রাইর্ভাং প্রর্শক্ষণ গ্র্হণ কিাি জন্য আববদন কিবি পাবিন। এ  াবি 

৪টি প্রর্শক্ষণ ইনর্টটিউট ও ১৯টি প্রর্শক্ষণ সকবন্দ্র ৬8জন প্রর্শক্ষণার্ী অনলাইবন সফল ভাবব ভর্িি প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন 

কবিবছন। 

 

 

ই-টিকিটিং ও অনলাইন টিকিটিং চসকির্ 

ঢািাস্থ্ ৬টি রুকট চবআরটিচস বাকস িাকর্লামুিভাকব স্বল্প সর্কয় ই-টিকিটিং এর র্ােকর্ টিকিট সংিহ িরা র্াকে। এ 

র্াবত প্রায় ১২ লক্ষ র্াত্রী ই-টিকিটিং পিচত অবলম্বন িকর টিকিট সংিহ িকরকছন। এছাড়াও সম্প্রচত চবআরটিচস বাকস 

অনলাইন টিকিটিং চসকির্ পরীক্ষামূলিভাকব িালু িরা হকয়কছ। 
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ভযাচহিল ট্রাচিং চসকির্ (চভটিএস)  

চভটিএকসর র্ােকর্ চবআরটিচস িাজস্ব বৃর্দ্ধ, গাড়ী অবস্থান র্নর্িিকিণ, গচতচবচধ ও মাইবলজ র্নধ িািবণি লবক্ষয 

চবআরটিচস’র ২২টি বাস চেকপার ৫০১টি বাস ও ১টি ট্রাকি ভযাচহিল ট্রাচিং চসকির্ (চভটিএস) স্থ্াপন িরা হকয়কছ। 

ইবিামবে 701টি বাস ও 501টি ট্রাকসহ সমাট 1202টি  ানবাহবন VTS স্থাপবনি কা িক্রম িালু কিাি প্রর্ক্রয়া গ্র্হণ 

কিা হবয়বছ। 

 

 

র্বআিটির্সি র্ডবপা/ইউর্নট মর্নটর্িাং কিাি জন্য র্সর্স কযাবমিা স্থাপন  

স্বচ্ছিা, জবাবর্দর্হিা ও অর্নয়ম দূি কিাি লবক্ষয র্বআিটির্সি সকল র্ডবপা/ইউর্নবট র্সর্স কযাবমিা স্থাপন কিা 

হবয়বছ। সকল র্ডবপা/ইউর্নবট ২০০ টি র্সর্স কযাবমিা সাংব াজন কিা হবয়বছ। বিিমাবন অনলাইবনি মােবম সমাবাইবল 

এবাং ল্যাপটবপি মােবম সহড অর্ফস সর্বক সকল র্ডবপা/ইউর্নটসমূহ র্নয়র্মি প িববক্ষণ কিা হবচ্ছ। 

 
 

 

 
 

 

 

নেনে কোসমরা স্থাপন   
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 “আর্াকের চবআরটিচস” এযাপ 

জনসাধািণবক আধুর্নক র্াত্রী শসবা প্রোকনর অংশ চহকসকব “আর্াকের চবআরটিচস” এযাপ িালু িরা হকয়কছ। সম্প্রর্ি এ 

এযাপটি পাইলটিাং র্হবসবব িালু কিা হবয়বছ। গুচলস্তান-নারায়নগি, কুচড়ল চবিকরাে-চবশনন্দী রুকট ‘‘আর্াকের 

চবআরটিচস এযাপস’’ িালু িরা হয়। তাছাড়া পরবতীকত ঘাটারির-িাঁিপুর, ঢািা-লক্ষীপুর, র্হাখালী-চিকশারগি ও 

ঢািা-নবাবগিসহ শর্াট ০৬টি রুকট ‘‘আর্াকের চবআরটিচস এযাপস’’ িালু রকয়কছ। এ এযাবপি মােবম 

জনসাধািণ/ব্যবহািকািী সমাবাইল এযাপ এ রুট ও বাবসি সঠিক সময় ও অবস্থান সম্পবকি জানবি পািবব। এ র্াবত 

প্রায় ১৫০০জন র্াত্রী  “আর্াকের চবআরটিচস” এযাপ ব্যবহার িকরকছন। 

 

চবআরটিচস চেচজটাল চিটম্যাকনজকর্ন্ট 

চবআরটিচস’র িার্ যক্রকর্ স্বেতা, জবাবচেচহতা ও অচনয়র্ দূর িরার লকক্ষয চেকপা/ইউচনকটর বাস ও ট্রাকির আয়-ব্যয়, 

র্ন্ত্রাংশ, জ্বালানীসহ সিল িার্ যক্রর্ অনলাইন ও অফলাইকন পচরলচক্ষত হকয় তাৎক্ষচনি ব্যবস্থ্া িহর্ িরা। 

প্রার্চর্িভাকব ০৬টি চেকপা (শজায়ারসাহারা, িোর্পুর,  গাবতলী, শর্াহাম্মেপুর, র্াত্রাবাড়ী ও নারায়নগি) এবং ০২টি 

ওয়ার্িশপ (চসেচিউএস, শতজগাঁও ও আইচসেচিউএস, গাজীপুর) এর র্কে পরীক্ষামূলিভাকব চবআরটিচস চিট 

ম্যাকনজকর্ন্ট অকটাকর্শন চসকির্ িালু িরা হকয়কছ। পর্ যায়ক্রকর্ চবআরটিচস’র সিল চেকপাকত পূর্ যাঙ্গ অকটাকর্শন 

ব্যবস্থ্া িালু িরা হকব। 

 



বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন       

 

এর্স বাবস WiFi সাংব াগ প্রদান 

202১-২২ অর্ িবছবি বিিমান সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি র্নবদ িশনায় LoC-2 এি আওিায় ভািি হবি আমদানীকৃি 

র্বআিটির্সি বহবি সাংযুক্ত কিা ২০০টি একিলা এর্স বাস হবি ১৯৩টি বাবসি মবে WiFi সাংব াগ স্থাপন কিাি 

মােবম র্বআিটির্স বাবস Wi-Fi ইটািবনট সসবা/সুর্বধা িালু কিা হবয়বছ। অবচশষ্ট ০৭টি এচস বাকস Wi-Fi 

internet সুচবধা িালু িরার িার্ যক্রর্ প্রচক্রয়াধীন রকয়কছ। এি ফবল  াত্রীসাধািণ বাবস ববসই র্বনামূবল্য ইটািবনট 

ব্রাউর্জাং, ডাউনবলাড এবাং সমইল সিক কিবি সক্ষম হবচ্ছন। 

      
 

BRTC GF এযাপ:  

বিিমান সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি র্নবদ িশনায় র্বআিটির্স’ি অবসিপ্রাি কম িকিিা-কম িিার্িগণ  বি ববসই BRTC GF 

এযাবপি মােবম অবসিপ্রাি কম িকিিা-কম িিার্িগণ সহবজই  র্সর্পএফ/ গ্র্যাচুইটি/ ছুটিনগদায়ন সাংক্রান্ত  াবিীয় িথ্য 

জানবি পাবি।  

র্বআিটির্সি অবসিপ্রাি কম িকিিা-কম িিািীগণ BRTC GF এযাপস হবি গ্র্াচুইযটিি িথ্য জানাি প্রর্ক্রয়া

 



বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন       

 

TYPE BRTC GF 

>(Send to) 

01781738615 

 

 

র্ফির্ি SMS -এ িথ্য 

আসবব: 

 

 

 

 

ত্রত্রমার্সক সমািাি  

র্বআিটির্সি কবপ িাবিট ভাবধািা সমুন্নি কিা এবাং স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিাি জন্য প্রর্ির্নয়ি ত্রত্রমার্সক সমািাি 

প্রকাশ কিা হবচ্ছ। 

  

৩য় সাংখ্যা ৪র্ ি সাংখ্যা 

  



বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন       

 

 

             

৫ম সাংখ্যা ৬ষ্ঠ সাংখ্যা 
  

10. সাংস্থাি 2021-22 অর্ িবছবিি সাংবশার্ধি ও অনুবমার্দি সমাট আয়, সমাট ব্যয়, র্নট মুনাফা/( াটর্ি) র্নেরুপ: 

                                                                                                                            (লক্ষ টাকায়) 

ক্রর্মক নম্বি র্ববিণ 
সাংবশার্ধি বাবজট 

2021-22 

অনুবমার্দি বাবজট 

2021-22 

(১) (২) (৩) (৪) 

১. সমাট আয় 48396.35 59855.39 

২. সমাট ব্যয় 58494.11 69375.13 

৩. র্নট মুনাফা/( াটর্ি) -10097.76 -9519.74 
 

১১. বাবজট প িাবলািনা 

ক. বাস র্বভাগ 

           2021-22 অর্ িবছবিি সাংবশার্ধি বাবজবট সিল বাবসি সাংখ্যা 1,162 টি হবব মবম ি প্রাক্কলন কিা হবয়বছ। 2021-2022 

অর্ িবছবিি সাংবশার্ধি বাবজবট িাজস্ব আয় 306.89 সকাটি টাকায় দাঁড়াবব মবম ি প্রাক্কলন কিা হবয়বছ। 2021-22 অর্ িবছবিি সাংবশার্ধি 

বাবজবট পর্িিালন সলাকসান 125.99 সকাটি টাকা হবব মবম ি ধািণা কিা হবচ্ছ। 
 

খ.ট্রাক র্বভাগ 

         2021-22 অর্ িবছবিি সাংবশার্ধি বাবজবট িলমান ট্রাবকি সাংখ্যা 477টি হবব মবম ি প্রাক্কলন কিা হবয়বছ। 2021-22 সাংবশার্ধি 

বাবজবট িাজস্ব আয় 152.17 সকাটি টাকায় দাঁড়াবব মবম ি প্রাক্কলন কিা হবয়বছ। 2021-22 অর্ িবছবিি সাংবশার্ধি বাবজবট 7.71 সকাটি 

টাকা পর্িিালন মুনাফা হবব মবম ি আশা কিা  াবচ্ছ। 

 

গ. মুনাফা ও িহর্বল প্রবাহ 

          2021-22 অর্ িবছবিি সাংবশার্ধি বাবজবট সাংস্থাি বাস ও ট্রাক র্বভাবগ পর্িিালন সলাকসাবনি পর্িমাণ 118.28 সকাটি টাকা 

হবব মবম ি প্রাক্কলন কিা হবয়বছ। অপর্িিালন আয় সমন্ববয়ি পি উক্ত অর্ িবছবি র্নট সলাকসান দাঁড়াবব 100.98 সকাটি টাকা। 

 

 . মূলধন কাঠাবমা  

          সাংস্থাি 30 জুন 2021 িার্িবখি র্স্থর্িপবত্রি উপি র্ভর্ত্ত কবি প্রণীি প্রাক্কর্লি র্স্থর্িপবত্র সদখা  ায় স , 30 জুন 2022 িার্িবখি 

সমার্িবি সাংস্থাি সমাট সম্পবদি পর্িমাণ 976.87 সকাটি টাকায় দাঁড়াবব। 2021-22 অর্ িবছবিি সাংবশার্ধি বাবজবট ঋণ মূলধন অনুপাি 

দাঁড়াবব 229:-129। 

 

ঙ. জনবল 

         2021-22 অর্ িবছবিি সাংবশার্ধি বাবজবট সাংস্থাি সবিন ও ভািার্দ বাবদ ব্যয় হবব 95.02 সকাটি টাকা। 

প্রর্িটি খাবি ব্যবয়ি সক্ষবত্র আর্র্ িক র্বর্ধ- র্বধান  র্া র্ভাবব অনুসিণ কিবি হবব। 



 

SEIP Ges BRTC Gi †hŠ_ D‡`¨v‡M  m¤ú~Y© miKvwi Li‡P ‡gvUihvb WªvBwfs Ges Mvox iÿYv‡eÿY 

cÖwkÿY Kvh©µ‡gi Tranche 3 Gi 1g ivDÛ Gi WªvBwfs Ges Mvox iÿYv‡eÿY m¤ú‡K© cÖwkÿY 

 

 

 

 

 

 

 
‡hvM¨Zv myweavmg~n 

nvjKv WªvBwfs Ges Mvox iÿYv‡eÿY 

cÖwkÿ‡Yi Rb¨ 

fvix WªvBwfs Ges Mvox iÿYv‡eÿY 

cÖwkÿ‡Yi Rb¨ 

* 21 †_‡K 35 eQ‡ii b~¨bZg 8g †kÖwY 

cvk evsjv‡`kx bvMwiK n‡Z n‡e| 

* Aek¨B RvZxq cwiPq cÎ (NID)  

_vK‡Z n‡e| 

 

* WªvBwfs ‡K †ckv wnmv‡e MÖnb Ki‡Z n‡e| 

 

* kvixwiKfv‡e my¯’ n‡Z n‡e| 

* 21 †_‡K 45 eQ‡ii b~¨bZg 8g †kÖwY 

cvk evsjv‡`kx bvMwiK n‡Z n‡e| 

* Mvox PvjK wnmv‡e ga¨g jvB‡mÝ 

_vK‡Z n‡e Ges ga¨g jvB‡mÝ Gi 

†gqv`/eqm 3 eQi n‡Z n‡e| 

* Aek¨B RvZxq cwiPq cÎ (NID)  

_vK‡Z n‡e| 

* kvixwiKfv‡e my¯’ n‡Z n‡e| 

* cÖwkÿY PjvKvjxb ˆ`wbK hvZvqvZ  fvZv 

100 (GKkZ) UvKv cÖ`vb Kiv n‡e| 

* †`‡k/we‡`‡k Kg©ms ’̄vb cÖvwß‡Z 

mn‡hvwMZv cÖ`vb Kiv| 

* mdjfv‡e cÖwkÿY m¤úbœKvix‡`i  

WªvBwfs cixÿvq DËxb© ¯v̂‡c‡ÿ miKvix 

Li‡P nvjKv WªvBwfs Gi †ÿ‡Î nvjKv Ges 

fvix WªvBwfs Gi †ÿ‡Î fvix  jvB‡mÝ cÖ`vb 

Kiv n‡e| 

 

myweav ewÂZ bvix I DcRvwZ‡`i AMÖvwaKvi ‡`Iqv n‡e| 

‡Kvm© ïiæi ZvwiL t 01/02/2022Bs Ges Av‡e`b cÎ  Rgv †`Iqvi †kl ZvwiL t 31/01/2022Bs 

 †iwR‡óªk‡bi Rb¨ †hvMv‡hvM:weAviwUwm ‡K› ª̀xq cÖwkÿY Bbw÷wUDU,MvRxcyi, †gvevBj bs 01921-217989 

 weAviwUwmÕi I‡qe mvBU www.brtc.gov.bd  G ewY©Z cÖwkÿ‡Y fwZ© wel‡q we¯ÍvwiZ Rvb‡Z cvi‡eb| 

evsjv‡`k moK cwienb K‡c©v‡ikb (weAviwUwm) 
 

  



 

সমিামি কািখানাি িথ্য 

 

বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন (র্বআিটির্স) সমর্ন্বি সকন্দ্রীয় সমিামি কািখানা (ICWS) গাজীপুি ও সকন্দ্রীয় সমিামি 

কািাখানা (CWS) সিজগাঁও-এ দক্ষ কার্িগি, সফািম্যান ও প্রবকৌশলীগবণি অক্লান্ত পর্িশ্রম ও র্নপুন প িববক্ষবনি মােবম কাি, জীপ, 

মাইবক্রাবাস, বাস, ট্রাক ইিযার্দ পর্িবহবনি মানসম্মি হালকা/ভািী সমিামি কাজ সম্পন্ন কিা হয়। 

 

সকন্দ্রীয় সমিামি কািাখানা (CWS) সিজগাঁও-এ মহামান্য িাষ্ট্রপর্ি এবাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি অর্ফবসি গাড়ীসহ র্বর্ভন্ন সিকািী, আধা 

সিকািী, স্বায়ত্বশার্সি প্রর্িষ্ঠান ও অন্যান্য প্রর্িষ্ঠানসহ র্বআিটির্স অবার্ণর্জযক র্বর্ভন্ন মবডবলি গার্ড়সমূহ সমিামি কিা হবচ্ছ। সিকািী 

সগবজট সমািাববক ওয়াকিশপবক সিকািী, আধা সিকািী ও স্বায়ত্বশার্সি প্রর্িষ্ঠাবনি গাড়ী সমিামবিি জন্য সকান সটন্ডাবিি প্রবয়াজন হয় 

না। 

    

 

 

গাড়ী িালাবনাি আবগ কিণীয় 

 জ্বালানী সদবখ সনয়া  সব্রক অবয়ল সিক কিা 

 িাকাি হাওয়া সিক কিা  পার্ন সিক কিা 

 ব্যাটািী কাবনকশন সদখা  মর্ববলি সলববল সদখা 

 িালক ও গাড়ীি সকল কাগজপত্র সাবর্ িাখা  বদ অভযাস পর্িহাি কিা সুস্থযাবস্থায় র্নবজবক প্রস্তুি িাখা 

 

স াগাব াবগি ঠিকানাোঃ 

সকন্দ্রীয় সমিামি কািাখানা (CWS) সিজগাঁও সমর্ন্বি সকন্দ্রীয় সমিামি কািখানা (ICWS) গাজীপুি 

জনাব সমাোঃ নাবয়ব আলী 

ইউর্নট প্রধান 

সকন্দ্রীয় সমিামি কািখানা (র্সডর্িউএস) 

সটর্লবফান নাং- ৯১১০৫১৭ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১২-২৮১১২১ 

সমজি সমাক্তারুিামান 

ইউর্নট প্রধান 

আই র্স ডর্িউ এস, গাজীপুি 

সটর্লবফান নাং- ৯২৬১৪১৪৩ 

সমাবাইল নাং- ০১৩২৪২৯৩৯০৭ 
 

 

  



 

 

বনবভাজন, র্ববয়, জন্মর্দনসহ স  সকান সামার্জক 

অনুষ্ঠাবন সয আমদানীকৃি র্বলাসবহুল র্বআিটির্স 

এর্স/নন এর্স বাস র্িজাভ ি ভাড়া সদয়া হয়। 
 

 স াগাব াবগি ঠিকানাোঃ 

 

ওবয়ব সাইট:   www.brtc.gov.bd 

প্রধান দিি:     র্বআিটির্স প্রধান কা িালয়, ২১, িাজউক  

এর্ভর্নউ, ঢাকা- ১০০০ 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

সিিা, র্বিস্থিা ও র্নষ্ঠাি সাবর্  

পণ্য পর্িবহণ সসবা সপবি  

র্বআিটির্স’ি ট্রাক ব্যবহাি করুন 

 

স াগাব াবগি ঠিকানাোঃ 

 

ওবয়ব সাইট: www.brtc.gov.bd 

প্রধান দিি: র্বআিটির্স প্রধান কা িালয় 

     ২১, িাজউক এর্ভর্নউ, ঢাকা- ১০০০ 

১. ঢাকা ট্রাক র্ডবপা, সিজগাঁও, ঢাকা। 

সমাবাইল নম্বি: 01324293959 

২. িট্টগ্র্াম ট্রাক র্ডবপা, বাবয়র্জদ সবাস্তামী, িট্টগ্র্াম। 

সমাবাইল নম্বি: 01324293960 
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ব্র্যাক-এি মর্হলা ড্রাইর্ভাং প্রর্শক্ষণার্ীবদি মাব  সনদ র্বিিণ কবিন সড়ক পর্িবহন ও সসতু 

মন্ত্রণালবয়ি মাননীয় জনাব ওবায়দুল কাবদি, এমর্প। অনুষ্ঠাবন উপর্স্থি র্ছবলন 

র্বআিটির্স’ি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 

২৫/০৫/২০২২ ইাং িার্িবখ দর্ক্ষণ র্সটি কবপ িাবিশবনি মাননীয় সময়ি জনাব ফজবল নূি 

িাপস মবহাদবয়ি সাবর্ সসৌজন্য সাক্ষাি কবিন র্বআিটির্স’ি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব 

সমাোঃ িাজুল ইসলাম। এ সমবয় নগি পর্িবহন র্বষয়সহ র্বআিটির্স’ি র্বর্ভন্ন র্বষয় র্নবয় 

আবলািনা হয়। 

  

গি ১6/০6/২০২২ইাং িার্িবখ র্বআিটির্সি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি দিবি জনাব শাহজাহান 

খান, সাংসদ সদস্য, মাদািীপুি-২ ও জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম, সিয়ািম্যান, র্বআিটির্স 

সসৌজন্য সাক্ষাি ও মির্বর্নময় সভা কবিন। 

গি ০6/০6/২০২২ ইাং িার্িবখ র্বআিটির্সি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি দিবি জনাব নার্হম 

িািাক, সাংসদ সদস্য, শর্িয়িপুি-৩ ও জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম, সিয়ািম্যান, 

র্বআিটির্স সসৌজন্য সাক্ষাি ও মির্বর্নময় সভা কবিন। 

  

গি ০6/০6/২০২২ ইাং িার্িবখ র্বআিটির্সি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি দিবি জনাব এ সক এম 

শাহজাহান কামাল, সাংসদ সদস্য, লক্ষ্মীপুি-৩ ও জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম, সিয়ািম্যান, 

র্বআিটির্স সসৌজন্য সাক্ষাি ও মির্বর্নময় সভা কবিন। 

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সয স াগদানকৃি সম্মার্নি সর্িব জনাব এর্বএম 

আর্মনুল্লাহ নুিী মবহাদয়বক র্বআিটির্স’ি পক্ষ সর্বক ফুবলল শুবভচ্ছা প্রদান কবিন 

র্বআিটির্স’ি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 
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শুদ্ধািাি নীর্িমালা 2021 এি 02, 03, ও 04 অনু ায়ী সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক 

র্বভাবগি আওিাধীন র্বআিটির্স’ি সাংস্থা প্রধান র্বআিটির্স’ি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব 

সমা: িাজুল ইসলাম মবহাদয়বক 2021-22 অর্ ি বছবিি শুদ্ধািাি পুিস্কাি র্হবসবব সক্রট, 

সনদ ও সিক প্রদান কবিন সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সম্মার্নি সর্িব জনাব 

সমাোঃ নজরুল ইসলাম। 

সভৌি অবকাঠাবমা র্বভাবগি সম্মার্নি সদস্য (সর্িব) জনাব সমাোঃ মামুন আল িশীদ 

মবহাদবয়ি সাবর্ সসৌজন্য সাক্ষাি কবিন র্বআিটির্স’ি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমা: 

িাজুল ইসলাম। 

  

২৮ সম ২০২২ িার্িখ শর্নবাি সকাল ১২:০০  টিকায় র্বআিটির্স প্রধান কা িালবয়ি সবম্মলন 

কবক্ষ সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সম্মার্নি সর্িব জনাব সমাোঃ নজরুল ইসলাম 

মবহাদবয়ি অবসি-উত্তি ছুটি উপলবক্ষয র্বআিটির্স কর্তিক সম্বধ িনা অনুষ্ঠাবন সভাপর্িত্ব 

কবিন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান। 

গি ২৮/০৬/২০২২ িার্িখ সবলা- -২.৩০  টিকায় সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি 

সবম্মলন কবক্ষ সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সাবর্ র্বআিটির্সি বার্ষ িক 

কম িসম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ) ২০২২-২০২৩ সম্পার্দি হয়। 

 

  

র্বআিটির্স’ি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি সভাপর্িবত্ব অত্র দিবিি সবম্মলন কবক্ষ 

সকাল 11:30  টিকায় র্বআিটির্স’ি গুরুত্বপূর্ণ কা িক্রম পর্িিালনাি র্বষবয় পর্িিালান 

পষ িবদি 292িম (আইন 2020 অনু ায়ী 4র্ ি) সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

গি ১৪/০৬/২০২২ িার্িখ অত্র দিবিি সবম্মলন কবক্ষ  র্বআিটির্স’ি সম্মার্নি সিয়ািম্যান 

জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম র্বআিটির্স’ি কম িকিিা ও কম িিািীবদি মবে শুদ্ধািাি পুিস্কাি 

প্রদান কবিন। 
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২৬ জুন ২০২২ িার্িখ ির্ববাি সকাল- ০৯:৩০  টিকায় র্বআিটির্স বাস টার্ম িনাল (র্সর্বএস-

২) ফুলবাড়ীয়া, ঢাকায় আধুর্নক টির্কট কাউটাি এি শুভ উবদ্বাধন কবিন র্বআিটির্সি 

সম্মার্নি সিয়ািম্যান  জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠাবন র্বআিটির্সি উর্ধ্িিন 

কম িকিিাগণ, র্ডবপা/ইউর্নবটি ইউর্নট প্রধান ও কম িিািীগণ উপর্স্থি র্ছবলন। 

গি ২৮/০৬/২০২২ িার্িখ সকাল- 11.0০  টিকায় র্বআিটির্সি সবম্মলন কবক্ষ বাাংলাবদশ 

সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন (র্বআিটির্স) এি প্রধান কা িালবয়ি সাবর্ মাঠ প িাবয়ি 

র্বআিটির্সি র্ডবপা/ইউর্নটসমূবহি সাবর্ বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ) ২০২২-২০২৩ 

সম্পার্দি হয়। 

 

 

গি ২৮/০৬/২০২২ িার্িখ সকাল- 1০.0০  টিকায় র্বআিটির্সি সবম্মলন কবক্ষ আসন্ন ঈদুল 

আ হা ২০২২ উপলবক্ষয  িমুবখা মানুবষি র্নর্ব িবে  িায়াবিি লবক্ষয কিণীয় র্বষবয় 

র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি সভাপর্িবত্ব এক সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

 

03 জুলাই ২০২২ িার্িখ ির্ববাি সকাল- ১০.০০  টিকায় র্সর্পএফ, গ্র্াচুইযটি ছুটিনগদায়ন 

বাবদ র্বআিটির্সি অবসিপ্রাি 434জন কম িকিিা-কম িিািীবদি মাব  ৫সকাটি টাকা 

র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান  জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম অনলাইন ব্যাাংর্কাং এি 

মােবম প্রদান কবিন। 

  

র্বআিটির্স প্রর্শক্ষণ ইনর্টটিউট, সিজগাঁও এি প্রর্শক্ষণ কা িক্রম পর্িদশ িন কবিন এবাং 

প্রর্শক্ষণ সাংক্রান্ত র্বষবয় প্রর্শক্ষণার্ীবদি র্দকর্নবদ িশনা প্রদান কবিন কবণ িল সমাোঃ জার্হদ 

সহাবসন, পর্িিালক (কার্িগিী), র্বআিটির্স। 

 

র্বআিটির্স র্মিপুি প্রর্শক্ষণ সকবন্দ্র সমাটি ড্রাইর্ভাং প্রর্শক্ষবণি জন্য জর্য়িা ফাউবন্ডশবনি 

15 এবাং 16িম ব্যাবিি শুভ উবদ্বাধন কবিন জর্য়িা ফাউবন্ডশবনি ব্যবস্থাপনা পর্িিালক 

জনাব আফবিাজা খান। অনুষ্ঠাবন সভাপর্িত্ব কবিন সমজি সমাোঃ সমাক্তারুিামান, র্জএম 

(আইর্সডর্িউএস)। 
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সড়ক পর্িহন ও সসতু মন্ত্রণালবয়ি মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাবদি, এমর্প 03 

সফব্রুয়ার্ি ২০২২ িার্িবখ বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন ভবন আধুর্নকায়ন  ও 

বঙ্গবন্ধু, মুর্ক্তযুদ্ধ ও বাাংলাবদশ কণ িাি এি শুভ উবদ্বাধন কবিন এবাং র্বআিটির্স কম িকিিা-

কম িিািীবদি উবেবশ্য ও র্দকর্নবদ িশনামূলক বক্তব্য প্রদান কবিন। 

গি ০৩/০১/২০২২ ইাং িাাং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালবয়ি সভাকবক্ষ সিকার্ি  ানবাহন অর্ধদিি 

হবি র্বনামূবল্য গার্ড় সিবিাহ/হস্তান্তি উপলবক্ষ Memorandum of 

Understanding স্বাক্ষি অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালবয়ি মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী, জনাব ফিহাদ সহাবসন এমর্প। 

  

সড়ক পর্িহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সম্মার্নি সর্িব মবহাদয়  ১২ সফব্রুয়ার্ি ২০২২ িার্িবখ 

সকন্দ্রীয় প্রর্শক্ষন ইনর্টটিউট, গাজীপুি এি ভবন ও সগট আধুর্নকায়বনি শুভ উবদ্বাধন, 

গাজীপুি বাস র্ডবপা ও সমিামি কািখানা পর্িদশ িন কবিন এবাং প্রর্শক্ষণার্ীবদি মাব  

লাইবসন্স র্বিিণ কবিন। 

গি ০৫/০১/২০২২ িার্িখ র্বআিটির্স  াত্রাবাড়ী বাস র্ডবপাি প্রশাসর্নক ভববনি শুভ 

উবদ্বাধন কবিন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 

  

গি ০৮/০১/২০২২ িার্িখ সকন্দ্রীয় প্রর্শক্ষণ ইর্নর্টটিউট, গাজীপুবি পদ্মা সসতু প্রকবল্পি 

আওিায় সমাটি ান ড্রাইর্ভাং এবাং গার্ড় িক্ষণাববক্ষণ ৪র্ ি িাউন্ড প্রর্শক্ষণ এি শুভ উবদ্বাধন 

এবাং কবপ িাবিশবন র্নবয়ার্জি িালকবদি র্িবেশাি সট্রর্নাং এি সমাপনী অনুষ্ঠাবন উপর্স্থি 

র্ছবলন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 

গি ০৫/০১/২০২২ িার্িখ র্বআিটির্স নািায়নগঞ্জ প্রর্শক্ষণ সকবন্দ্রি ড্রাইর্ভাং প্রর্শক্ষণ 

ভববনি শুভ উবদ্বাধন কবিন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 
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আবলাক র্িবত্র র্বআিটির্স 

    

21 মাি ি ২০২২ িার্িখ র্বআিটির্সি সবম্মলন কবক্ষ সসামবাি সবলা- 02:3০  টিকায় র্বআিটির্স’ি সক্ষমিা বৃর্দ্ধ ও শুদ্ধািাি র্বষয়ক কম িশালা অনুর্ষ্ঠি হয়। অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ 

র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন জনাব সমাোঃ নজরুল ইসলাম, সর্িব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ এবাং  সভাপর্িত্ব কবিন জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম, সিয়ািম্যান, র্বআিটির্স। 

                      

২৬/০২/২০২২ িার্িবখ র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি সভাপর্িবত্ব সকন্দ্রীয় প্রর্শক্ষণ ইনর্টটিউট, গাজীপুবি জানুয়ািী ২০২২ মাবসি মার্সক সমন্বয় সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

সভাবশবষ সমর্ন্বি সকন্দ্রীয় সমিামি কািখানা ও গাজীপুি বাস র্ডবপাি নবর্নর্ম িি সগইট, র্সবলট বাস র্ডবপাি এর্স বাবসি উবদ্বাধন কবিন। 

                           

১৭/০৩/২০২২ র্রোঃ িার্িবখ জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুর্জবুি িহমান এি ১০২ িম জন্মবার্ষ িকী ও জািীয় র্শশু র্দবস উপলবক্ষ আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব 

উপর্স্থি র্ছবলন সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি অর্ির্িক্ত সর্িব জনাব সমাোঃ আব্দুল্লাহ আল হাসান সিৌধুিী। 

                            

র্বআিটির্সি সন্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম গি ১৯/০২/২০২২ িার্িখ িাংপুি বাস র্ডবপা ও র্দনাজপুি বাস র্ডবপা পর্িদশ িন কবিন এবাং র্ব আি টি র্স সট্রর্নাং 

ইনর্টটিউট এি শুভ উবদ্বাধন কবিন সিয়ািম্যান মবহাদয়। 



বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন       

 

আবলাক র্িবত্র র্বআিটির্স 

  
এর্পএ ২০২১-২২ বাস্তবায়বন সসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষবয় অাংশীজন সভায় প্রধান অর্ির্র্ 

র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন জনাব সমাোঃ নজরুল ইসলাম, সর্িব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক 

র্বভাগ। 

এর্পএ ২০২১-২২ বাস্তবায়বন অর্ভব াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা র্বষবয় অাংশীজন সভায় প্রধান 

অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন জনাব সমাোঃ নজরুল ইসলাম, সর্িব, সড়ক পর্িবহন ও 

মহাসড়ক র্বভাগ। 

  

২৬ মাি ি মহান স্বাধীনিা র্দবস ২০২২ উপলবক্ষ র্বআিটির্স সিজগাঁও সট্রর্নাং ইনর্ষ্টটিউবট 

অনুর্ষ্ঠি আবলািনা সভায় প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন র্বআিটির্সি সম্মার্নি 

সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 

২৮/০৩/২০২২র্রোঃ িার্িবখ র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি সভাপর্িবত্ব প্রধান 

কা িালবয়ি সভাকবক্ষ র্বআিটির্স পর্িিালনা পষ িবদি ২৯১ িম (আইন ২০২০ অনু ায়ী ৩য়) 

সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

  
এর্পএ ২০২১-২২ বাস্তবায়বন জনসবিিনিা বৃর্দ্ধি লবক্ষয িথ্য অর্ধকাি আইন ও র্বর্ধ-র্বধান 

সাংক্রান্ত সভায় সভাপর্িত্ব কবিন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল 

ইসলাম। 

বিিমান সিকাবিি র্ডর্জটাল বাাংলাবদশ গড়াি অঙ্গীকািবক বাস্তবরূপ সদয়াি লবক্ষয 

র্বআিটির্স'ি র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষণ সকবন্দ্রকর্ম্পউটাি ও ট্যাব প্রদান কবিন র্বআিটির্সি সম্মার্নি 

সিয়ািম্যান, জানাব িাজুল ইসলাম। 

  

১৭/০১/২০২২ িার্িবখ র্বআিটির্সি সভাকবক্ষ অবসিপ্রাি কম িকিিা কম িিািীবদি 

গ্র্যাচুইটি/র্সর্পএফ এি অর্ ি Online Banking এি মােবম প্রদান ও শুদ্ধািাি র্বষয়ক 

সভায় প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব অনলাইবন উপর্স্থি র্ছবলন, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক 

র্বভাবগি সম্মার্নি সর্িব জনাব সমাোঃ নজরুল ইসলাম। 

03/০4/২০২২ িার্িবখ র্বআিটির্সি সভাকবক্ষ অবসিপ্রাি কম িকিিা কম িিািীবদি গ্র্যাচুইটি, 

র্সর্পএফ ও ছুটিনগদায়বনি অর্ ি Online Banking এি মােবম প্রদান অনুষ্ঠাবন 

প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল 

ইসলাম। অনুষ্ঠাবন সভাপর্িত্ব কবিন কবণ িল সমাোঃ জার্হদ সহাবসন, পর্িিালক (কার্িগিী), 

র্বআিটির্স। 
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আবলাক র্িবত্র র্বআিটির্স 

  

 

গি ১৮/১০/২০২১ সসামবাি সকাল ১১:০০  টিকায় "সশখ িাবসল জািী ় র্শশু 

র্দবস"  উপলবক্ষ একটি আবলািনা সভায়  অনুর্ষ্ঠি হয়। 

 

স্বিাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়ি মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুিামান খান, এম.র্প 

মবহাদবয়ি সাবর্ র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান এি সসৌজন্য 

সাক্ষাি। 

   

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সম্মার্নি সর্িব এি র্নবদ িশনায় এবাং র্বআিটির্স’ি 

সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি িত্ত্বাবধাবন ২২ অবক্টাবি 2021 িার্িবখ র্নিাপদ সড়ক র্দবস উপলবক্ষয 

ভবন ও িাস্তাি পাবশ র্বর্ভন্ন ব্যানাি, সফষ্টুন র্দবয় সু-সর্িি কিা হয়। 

সসবা সহর্জকিণ কম িশালা- ২০২১-২০২২ এি শুভ উবদ্বাধন কবিন র্বআিটির্স’ি 

সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 

    

 

SEIP এি সম্মার্নি র্পর্ড, র্ডর্পর্ড এবাং র্পএমর্বএল ও র্বআিটির্সি কম িকিিাবৃি টুাংর্গপাড়া সট্রর্নাং 

ইনর্টটিউবটি কা িক্রম পর্িদশ িন জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধুি মাজাি র্জয়ািি কবিন। 

 

সয র্নবয়াগপ্রাি সডপুটি ম্যাবনজাি (সটকোঃ), র্হসাব অর্ফসাি ও 

অন্যান্য কম িকিিাবদি সার্ব িক র্বষবয়ি উপি প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হয়। 
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আবলাক র্িবত্র র্বআিটির্স 

                    
 

গি 04 র্ডবসম্বি ২০২১ িার্িবখ গাজীপুবি র্বআিটির্স সকন্দ্রীয় প্রর্শক্ষণ ইর্নর্টটিউট এি আধুর্নক হলরুম এি শুভ উবদ্বাধন কবিন বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন 

(র্বআিটির্স) এি মাননীয় সিয়ািম্যান মবহাদয়, গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি (অর্ির্িক্ত সর্িব) জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 
 

                    
গি ২৯/১১/২০২১ ইাং িার্িখ সিয়ািম্যান র্বআিটির্সি সভাপর্িবত্ব প্রধান কা িালয় এি সভাকবক্ষ র্বআিটির্সি পর্িিালনা পষ িবদি ২৯০ িম (আইন ২০২০ অনু ায়ী ২য়) সভা 

অনুর্ষ্ঠি হয়। সভায় উপর্স্থি সকল সদস্যগন িলমান কা িক্রবমি ভূয়সী প্রশাংসা কবিন। সিয়ািম্যান মবহাদয় র্বআিটির্সবক কার্ঙ্খি মাবন সপৌৌঁছাবনাি লবক্ষয পর্িিালনা পষ িদ এি 

সম্মার্নি সদস্যগণ এি একান্ত সহব ার্গিা কামনা কবিন। পর্িবশবষ সকল সদস্যবদি সম্মাননা সক্রষ্ট প্রদান ও  উপর্স্থি সকলবক ধন্যবাদ জার্নবয় সভাি কা িক্রম সমাি স াষণা 

কবিন। 

    
র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি সভাপর্িবত্ব গি ২২/১১/২১ িার্িবখ 

র্বআিটির্সি সবম্মলন কবক্ষ বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত APA র্বষয়ক সভা অনুর্ষ্ঠি 

হয়। এ উপলবক্ষ প্রধান কা িালবয়ি APA কর্মটিি সকল সদস্যগণ উপর্স্থি র্ছবলন। 

র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম স্যাবিি র্নবদ িশনায় 

র্বআিটির্স িালক ও র্নিাপত্তা প্রহিীবদি ইউর্নফম ি প্রদান কিা হয়। 

                          
গি ২০/১২/২১ইাং িার্িখ র্বআিটির্স’ি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম িট্টগ্র্াম ট্রাক র্ডবপাবি আবয়ার্জি শুদ্ধািাি ও সবব িাচ্চ িাজস্ব উপাজিনকািী িালকবদি 

পুিস্কাি র্বিিণ কবিন, পাশাপার্শ িট্টগ্র্াম বাস র্ডবপা ও নব র্নর্ম িি সট্রর্নাং সসটাি পর্িদশ িন কবিন। 
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আবলাক র্িবত্র র্বআিটির্স 

                             
কুর্ড়ল র্বিবিাড-গাউর্ছয়া সিাবড নতুন আর্ঙ্গবক আটি িকুবলবটড বাস সার্ভ িবসি শুভ উবদ্বাধন অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান 

(অর্ির্িক্ত সর্িব) জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। প্রধান অর্ির্র্ি বক্তবব্য সিয়ািম্যান মবহাদয় ৩ নবভম্বি জািীয় সজল হিযা র্দববস, শর্হদ জািীয় ০৪ সনিাি র্ববদহী আত্মাি শার্ন্ত 

কামনা কবি, উপর্স্থি সবাি উবেবশ্য ববলন  াত্রী সসবাি মান উন্নয়ন এি লবক্ষয র্বআিটির্স সািাবদশ ব্যার্প একব াবগ কাজ কবি  াবচ্ছন, ভর্বষ্যবি আবিা ভাবলা পর্িবহন সসবা 

জনগবণি কাবছ সপৌৌঁবছ র্দবি সকল কম িকিিা কম িিািীবদি সদশ সপ্রবমি মন মানর্সকিা বুবক ধািণ কবি কাজ কিাি আহব্বান জানান। 

                             
১১/১২/২১ইাং িার্িবখ সড়ক পর্িবহন ও সসতু মন্ত্রনালয় িত্ত্বাবধাবন র্বআিটির্স সজায়াি সাহািা বাস র্ডবপাবি আবয়ার্জি "বঙ্গবন্ধু সশখ মুর্জবুি িহমাবনি আত্মজীবনী ও কীর্িি" 

র্বষয়ক িিনা প্রর্িব ার্গিায় অাংশগ্র্হণকািীবদি মাব  পুিস্কাি প্রদান কবিন জনাব আব্দুল মাবলক, অর্ির্িক্ত সর্িব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ। 

                             
জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুর্জবুি িহমান এি জন্মশিবার্ষ িকী ও স্বাধীনিাি সুবণ ি জয়ন্তী উপলবক্ষয সওজ প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র,র্মিপুি-এ গি 06/12/2021 িার্িবখ সসচ্ছায় িক্তদান 

কম িসুর্ি অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন জনাব সমাোঃ নজরুল ইসলাম,সর্িব মবহাদয়, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ এবাং সভাপর্িত্ব কিববন প্রধান প্রবকৌশলী, 

সড়ক ও জনপর্ অর্ধদিি। অনুষ্ঠাবন উপর্স্থি র্ছবলন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। উক্ত িক্তদান কম িসূর্িবি র্বআিটির্স’ি কম িকিিা-কম িিািীগণ 

সসচ্ছায় িক্তদান কবিন। 

                

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সম্মার্নি সর্িব জনাব সমাোঃ নজরুল ইসলাম গি ১৮/০৯/২০২১ িার্িখ র্বআিটির্স বর্িশাল বাস র্ডবপা এবাং গি 

২০/০৯/২০২১ িার্িখ  বশাি প্রর্শক্ষণ সকবন্দ্রি সার্ব িক কা িক্রম পর্িদশ িন কবিন। 
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র্বর্ভন্ন ইবলক্ট্রর্নক্স র্মর্ডয়ায় সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি সাক্ষািকাবিি র্িত্র 

 
 

 

র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদয় (অর্ির্িক্ত সর্িব) জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম র্শক্ষার্ীবদি 

কাছ সর্বক ৫০% ভাড়াি র্বষবয় র্বটির্ভবি সিাসর্ি স্বাক্ষািকাি প্রদান কবিন। 

 

র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান নাগর্িক টির্ভবি র্বআিটির্সসহ 

সকল বাস মার্লকবদি  র্া র্ র্নয়ম অনুসিণ কবি সুিি ও সুষ্ঠুভাবব 

বাস পর্িিালনাি স্বাক্ষািকাি প্রদান কবিন। 
 

 

 

 

 

সড়ক পর্িবহন ব্যবস্থাি সামর্গ্র্ক র্বষয় র্নবয় র্বআিটির্সি সম্মার্নি 

সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম সময় টির্ভবি স্বাক্ষািকাি 

প্রদান কবিন। 

 

র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদয় (অর্ির্িক্ত সর্িব) জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম সাম্প্রর্িক 

সমবয় ঢাকা সপাট-এ র্বআিটির্স’ি সার্ব িক কা িক্রম র্বষবয় স্বাক্ষািকাি প্রদান কবিন। 

 

 
 

র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদয় (অর্ির্িক্ত সর্িব) জনাব 

সমাোঃ িাজুল ইসলাম সাম্প্রর্িক সমবয় আিটির্ভবি গণপর্িবহবন 

নািীবদি হয়িানী র্বহীন  ািায়াি র্বষবয় স্বাক্ষািকাি প্রদান কবিন। 

স্বল্প মূবল্য, র্নিাপদ আদশ ি ও উন্নিিি  াত্রী সসবা প্রদাবনি র্বষবয় ৭১ টির্ভ'সি সিাসর্ি স্বাক্ষািকাি 

প্রদান কবিন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদয় (অর্ির্িক্ত সর্িব) জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 
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আবলাক র্িবত্র র্বআিটির্স 

                            
গি ১৭ অবক্টাবি ২০২১ িার্িবখ র্বআিটির্স সট্রর্নাং ইনর্টটিউট, সিজগাঁও-এ মর্হলাবদি জন্য আয়বধ িক (আইর্জএ) প্রর্শক্ষণ (২য় সাংবশার্ধি) প্রকবল্পি আওিায় সমাটি ড্রাইর্ভাং 

প্রর্শক্ষণ কা িক্রম এি শুভ উবদ্বাধন কবিন জনাব িাম িন্দ্র দাস, মহাপর্িিালক (সগ্র্ড-১), মর্হলা র্বষয়ক অর্ধদিি, র্ববশষ অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন। অনুষ্ঠাবন সভাপর্িত্ব 

কবিন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদয়। অনুষ্ঠাবন এ প্রকবল্পি সাবর্ সাংর্িষ্ট সট্রর্নাং ইনর্টটিউট/সসটাবিি কম িকিিা ও প্রর্শক্ষণার্ীগণ অনলাইবন সাংযুক্ত র্ছবলন। 

    

র্ডর্জটাল বাাংলাবদশ র্দবস-২০২১ র্দবস উপলবক্ষ ১২ র্ডবসম্বি 2021 িার্িবখ বণ িাঢয 

ি যার্লবি র্বআিটির্সি কম িকিিা-কম িিািীগণ অাংশগ্র্হণ কবিন। 

গি 21/12/21ইাং িার্িবখ র্বআিটির্স’ি খুলনা বাস র্ডবপাি পর্িদশ িন কবিন জনাব 

এস এম মাসুদুল হক, পর্িিালক (অর্ ি ও র্হসাব), র্বআিটির্স। 

        
র্বআিটির্সি সভাকবক্ষ মহান র্বজয় র্দবস-২০২১ উদ াপন উপলবক্ষয প্রস্তুর্িমূলক সভায় সভাপর্িত্ব কবিন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 

অনলাইবন সকল ইউর্নট/র্ডবপা প্রধানবদি  র্া র্ ম িাদায় র্বজয় র্দবস পালন কিাি র্নবদ িশনা প্রদান কবিন। 

                       

র্বর্ভন্ন রুবট পর্িিার্লি র্বআিটির্স বাবস ভাড়াি িাট ি ও  াত্রীবদি কাছ সর্বক অর্ির্িক্ত ভাড়া আদায় হবচ্ছ র্ক-না এবাং ছাত্র-ছাত্রীবদি কাছ সর্বক হাফ ভাড়া 

সনয়া হবচ্ছ র্ক-না  এ র্বষবয় র্বআিটির্সি কম িকিিাগণ বাস পর্িদশ িন কবিন। 
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আসলাক র্িবত্র র্বআিটির্স 

 

 

 

১৬/১২/২০২১ রীোঃ মহান র্বজয় র্দবস, স্বাধীনিাি সুবণ িজয়ন্তী ও মুর্জব জন্মশি বার্ষ িকী উপলবক্ষ, ঢাকা ট্রাক র্ডবপাবি এক আবলািনা সভা অনুর্ষ্ঠি হয়, প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব 

উপর্স্থি র্ছবলন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান, (অর্ির্িক্ত সর্িব) জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম ও র্ববশষ অর্ির্র্ জনাব সমাোঃ সাইদুি িহমান, র্জএম প্রশাসন, র্বআিটির্স। এ 

উপলবক্ষ প্রধান কা িালয়-এ আবলাক সিা ও ব্যানাবিি মােবম দৃর্ষ্টনিন কিা হয় এবাং র্বআিটির্স সকল র্ডবপা ইউর্নবট আবলাক সিা, আবলািনা সভা, র্মলাদ-সদায়া মাহর্ফল 

ও র্বজয় ি যালী ও পুস্তস্তবক অপ িবনি মােবম এ র্দবসটি  র্া র্ ম িাদা প্রদশ িনপূব িক র্দবসটি উদ াপন কিা হয়। 

 
 

আয় বৃর্দ্ধ ব্যায় সাংবকািন এবাং সসবাি মান উন্নয়বনি লবক্ষয গি ২০/০৯/২০২১ িার্িখ সকাল-১১.০০  টিকায় অনলাইবন র্দকর্নবদ িশনামূলক সভায় প্রধান 

অর্ির্র্ র্হবসবব অাংশ গ্র্হন কবিন গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি সড়ক পর্িবহন ও সসতু মন্ত্রণালবয়ি মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাবদি এম র্প। 

  
সয র্নবয়াগপ্রাি কার্িগিবদি ওর্িবয়বটশন সকাবস িি সমাপনী অনুষ্ঠাবন প্রধান 

অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন কবপ িাবিশবনি পর্িিালক কার্িগর্ি মবহাদয় । 

সয র্নবয়াগপ্রাি িালকগবণি ওর্িব ়বটশন সকাবস িি সশষ ব্যাবিি সমাপনী অনুষ্ঠাবন 

প্ররধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন জনাব র্বষ্ণু কুমাি সিকাি 
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আবলাক র্িবত্র র্বআিটির্স 

     
 

স্বাধীনিাি মহান স্থপর্ি, বাঙ্গালী জার্িি জনক বঙ্গবন্ধু সশখ মুর্জবুি িহমাবনি ৪৬ িম শাহাদাি বার্ষ িকী ও জািীয় সশাক র্দবস উপলবক্ষ অনুর্ষ্ঠি 

আবলািনা সভা ও সদায়া মাহর্ফবল গি ২৬/০৮/২১ ইাং িার্িখ প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব ভাচুিয়ালী অাংশ গ্র্হন কবিন সড়ক পর্িবহন ও সসতু মন্ত্রণালবয়ি 

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাবদি এম.র্প.। অনুষ্ঠাবন র্ববশষ অর্ির্র্ র্হবসবব সাংযুক্ত হন সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সম্মার্নি সর্িব জনাব 

সমাোঃ নজরুল ইসলাম। সভাপর্িত্ব কবিন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব  সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 

     

গি ১১-০৮-২০২১ ইাং িার্িখ  সড়ক পর্িবহন আইন ২০২০ এি ৮ ধািা সমািাববক র্বআিটির্সি পর্িিালনা পষ িবদি  প্রর্ম সভা অনলাইবন অনুর্ষ্ঠি সভায় সভাপর্িত্ব 

কবিন র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম।  সভায় পর্িিালনা পষ িবদি ২১ জন সদবস্যি মবে র্বর্ভন্ন মন্তনালয়/দিি/সাংস্থাি ১৩ জন, বীি 

মুর্ক্তব াদ্ধা ও জািীয় সপ্রস ক্লাববি সভাপর্ি সহ সবসিকার্ি ০৮ জন সদস্য উপর্স্থি/সাংযুক্ত র্ছবলন। 

  
 

সাি র্বভাগীয় শহবি হবব নািীবদি গার্ড় িালাবনাি প্রর্শক্ষণ সদওয়াি লবক্ষ য গি 

২৩/০৯/২০২১ িার্িখ মর্হলার্বষয়ক অর্ধদিবিি পবক্ষ এি মহাপর্িিালক িাম িন্দ্র দাস ও 

বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কিবপাবিশবনি পবক্ষ এি সিয়ািম্যান সমা. িাজুল ইসলাম 

সমব ািা স্মািবক স্বাক্ষি কবিন। 

 

গি ১৯/০৯/২০২১ ইাং িার্িখ র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব 

সমাোঃ িাজুল ইসলাম BTV সি লাইভ সাক্ষাৎকাবি র্বআিটির্স িক্রাকাি 

বাস সার্ভ িস এবাং সমসামর্য়ক র্বষবয় আবলািনা কবিন। 
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আবলাক র্িবত্র র্বআিটির্স 

 

  

র্বআিটির্স’ি সন্মার্নি সিয়ািম্যান এবাং পর্িিালক (কার্িগর্ি) মবহাদয়সহ সাংর্িষ্ট 

সকল কম িকিিাি আন্তর্িক প্রবিষ্টায় সমর্ন্বি সকন্দ্রীয় সমিামি কািখানা, গাজীপুি-এ 

কবপ িাবিশবনি গার্ড়সমুবহি ভািী সমিামি কাজ সম্পন্ন কিা হবয়বছ। 

২৬িম আন্তজিার্িক বার্ণজয সমলা-2022 উপলবক্ষয র্বআিটির্স 

শাটল বাস সার্ভ িবসি শুভ উবদ্বাধন কবিন র্বআিটির্সি সম্মার্নি 

সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 

         
 

গি ০৮/০৯/২১ ইাং িার্িখ সকাল-১১.০০  টিকায় মির্বর্নময় সভা ও  অনলাইবন ৩৯০ জন শ্রর্মক কম িিািীবক র্িন সকাটি র্বশ লক্ষ টাকা র্সর্পএফ ও 

গ্র্যাচুইটি প্রদান অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি অর্ির্িক্ত সর্িব (প্রশাসন) জনাব সমাোঃ আব্দুল্লাহ আল 

হাসান সিৌধুিী। 

                        

গি ২৫/০৯/২০২১ িার্িখ জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম, সিয়ািম্যান র্বআিটির্স বর্িশাল বাস র্ডবপাি সার্ব িক কা িক্রম পর্িদশ িন, সকল কম িকিিা 

কম িিািীবদি সাবর্ আবলািনা ও বৃক্ষবিাপণ কবিন। 
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আবলাক র্িবত্র র্বআিটির্স 

       
 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি অর্ির্িক্ত সর্িব, র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান মবহাদবয়ি র্দক র্নবদ িশনায়, স্বাধীনিাি মহান স্থপর্ি, বাঙ্গালী জার্িি 

জনক বঙ্গবন্ধু সশখ মুর্জবুি িহমাবনি ৪৬ িম শাহাদাি বার্ষ িকী ও জািীয় সশাক র্দবস উপলবক্ষয র্বআিটির্স’ি প্রধান কা িালয়সহ সকল র্ডবপা/ইউর্নট-এ 

সশাবকি সাবজ সর্িি কিা এবাং ১ লা আগট সর্বক সািামাস ব্যার্প র্বনম্র শ্রদ্ধা ও ভাব গাম্ভীব িি সাবর্ সশাকাবহ মাস পালন কিা হয়। 

  

র্বআিটির্স সজায়াি সাহািা বাস র্ডবপা কর্তিক আবয়ার্জি, স্বাধীনিাি মহান স্থপর্ি, বাঙ্গালী জার্িি জনক 

বঙ্গবন্ধু সশখ মুর্জবুি িহমাবনি ৪৬ িম শাহাদাি বার্ষ িকী ও জািীয় সশাক র্দবস উপলবক্ষয গি ২৮/০৮/২১ 

ইাং িার্িখ  আবলািনা সভা ও সদায়া মাহর্ফল অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ি আসন অলাংকৃি কবিন র্বআিটির্সি 

মাসম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম। 

গি ২১/০৮/২০২১ িার্িখ জািীয় সশাক র্দবস ও ২১ আগট 

বব িবিার্িি সগ্র্বনট হামলায় শহীদবদি স্মিবণ আবলািনা ও 

সদায়া মাহর্ফল-এ প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন 

র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান। 

                   

আধুর্নক ও র্ডর্জটাল বাাংলাবদশ গড়াি রূপকাি গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনবনত্রী সশখ হার্সনাি ৭৫িম শুভ জন্মর্দন উপলবক্ষ 

বাাংলাবদশ সড়ক পর্িবহণ কবপ িাবিশন (র্বআিটির্স) ২৮ সসবেম্বি ২০২১ িার্িখ র্বকাল-০৪.০০  টিকায় জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম সিয়ািম্যান, 

র্বআিটির্স’ি সনর্তবত্ব প্রধান কা িালয়সহ সকল র্ডবপা/ইউর্নবট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি দী িায়ু ও সুসাস্থয কামনায় র্মলাদ ও সদায়া মাহর্ফবলি আবয়াজন কিা 

হয়। 
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আবলাক র্িবত্র র্বআিটির্স 

  

২৯/০৯/২০২১ ইাং িাাং প্রধান কা িালবয়ি সভাকবক্ষ জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম, 

সিয়ািম্যান র্বআিটির্সি সভাপর্িবত্ব মার্সক সমন্বয় সভায় ১০জন কম িকিিা-

কম িিািীবদি র্বর্ভন্ন কযাটাগিীবি পুিস্কাি ও সদনপত্র প্রদান কিা হয়। 

১৫ ই আগট জািীয় সশাক র্দববস মর্ির্ ল বাস র্ডবপাবি র্মলাদ ও 

সদায়া মাহর্ফল অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন, সড়ক 

পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি অর্ির্িক্ত সর্িব (প্রশাসন) জনাব সমাোঃ 

আব্দুল্লাহ আল হাসান সিৌধুিী। 

  

সডপুটি ম্যাবনজাি (কার্িগর্ি) ও র্হসাব িক্ষন কম িকিিা ও কার্িগি- এ (সজনাবিল ও সট্রড), 

কার্িগি- র্ব (সজনাবিল ও সট্রড), কার্িগি- র্স (সজনাবিল ও সট্রড) ও িালক র্নবয়াগ 

পর্িক্ষায় র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম র্নবজ উপর্স্থি হবয় 

র্নবয়াগ কা িক্রম প িববক্ষণ কবিন। 

র্বআিটির্স’ি পর্িিালক (কার্িগিী) মবহাদয় র্বআিটির্স 

গাজীপুি সট্রর্নাং ইনর্টটিউট, সমিামি কািখানা ও বাস র্ডবপা 

পর্িদশ িন কবিন। 

           

র্বআিটির্সি সম্মার্নি সিয়ািম্যান জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম এি র্দক র্নবদ িশনায় র্বআিটির্সি সকল র্ডবপা/ইউর্নবট কম িিি কম িকিিা-কম িিািীবদি অর্গ্ন 

র্নব িাপক সট্রর্নাং কিাবনা হয় এবাং মাদবকি ক্ষর্িকি র্বর্ভন্ন র্দক র্নবয় সবিিনিা মূলক আবলািনা ও র্লফবলট র্বিিণ কিা হয়। 
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ভরবষ্যৎ পরিকল্পনা 

 ইবলর্ক্ট্রক সভর্হকলসহ নতুন মবডবলি বাস র্বআিটির্স বহবি সাংযুক্ত কিা; 

 আধুর্নক সুর্বধা সম্বর্লি অর্ফস ভবনসহ কম িিার্িবদি আবাসন ভবন র্নম িাণ; 

 র্ডবপাসমূবহ (বাস/ট্রাক) ওয়ার্শাং প্ল্যাট স্থাপন; 

 সিজগাঁও সকন্দ্রীয়  সমিামি কািখানা এবাং গাজীপুি সমর্ন্বি সকন্দ্রীয় সমিামি কািখানা যুবগাপব াগী ও আধুর্নকায়ন; 

 প িায়ক্রবম সকল রুবট  াত্রী পর্িবহবণ দ্রুি ই-টিবকটিাং র্সবটম িালু কিা; 

 সকল সক্ষবত্র স্বচ্ছিা ও জবাবর্দহীিা র্নর্িিকিণ এবাং অর্নয়ম দূি কিাি জন্য ত্রদনর্িন কা িক্রমসহ র্ডবপা ব্যবস্থাপনায় 

অবটাবমশন র্সবটম িালু কিা; 

 বাাংলাবান্ধা ও র্সিাজগবঞ্জ নতুন ২টি বাস র্ডবপা  এবাং খুলনা ও বগুড়ায় ২টি ট্রাক র্ডবপা স্থাপন; 

 বর্িশাল-সকালকািা, িট্টগ্র্াম-বকালকািা ও ঢাকা-গ্যাাংটক (র্সর্কম)-দার্জির্লাং, ঢাকা-বনপাল আন্তজার্িিক বাস রুট িালু কিা; 

 বাস ও ট্রাবকি অনলাইন History book িালু কিাি মােবম গাড়ীি িথ্য আপবডট িাখা। 

 

েযাগলঞ্জসমূহ 

 শূন্য পবদ জনবল র্নবয়াগ; 

 নতুন মবডবলি গাড়ী রবআিটিরস বহগি সংযুক্ত কিা; 

 র্নয়র্মি সবিন-ভািার্দ পর্িবশাধ কিা; 

 ববকয়া সবিন, র্সর্পএফ, গ্র্যাচুইটি ও ছুটিনগদায়ন পর্িবশাধ কিা; 

 দুনীর্ি শূবণ্যি সকাঠায় নার্মবয় আনা; 

 মার্লক সর্মর্ি ও সবসিকািী মার্লক পবক্ষি সাবর্ সম্পকি স্থাপবনি মােবম ১০০% রুট পর্িিালনা কিা; 

 িাজস্ব বৃর্দ্ধ কিা; 

 ব্যয় সাংবকািন কিা এবাং 

  াত্রী সসবাি মান উন্নয়ণ কিা। 
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