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বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কদপ পাদিশন 

২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা-১০০০। 
 

রসটিদজনস চার্ পাি 

১. রিশন ও রিশন 

রিশন : একটি রনিাপে ও আিািোয়ক িাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা।  

রিশন : রবআিটিরস-এি বহদি আধুরনক গারড় সাংদ াজন, গারড় িক্ষণাদবক্ষণ,  াত্রী সসবা রনরিতকিণ ও িানব সম্পে উন্নয়দনি িাধ্যদি জনগদণি প্রতযারশত অর্ প-সািারজক উন্নয়ন সাধন কিা।  

২. সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

২.১) নাগরিক সসবা 

ক্রঃ 

নাং 

সসবাি নাি সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবাি মূল্য এবাং পরিদশাধ পদ্ধরত সসবা প্রোদনি 

সিয়সীিা 

োরয়ত্বপ্রাি কি পকতপা (নাি,পেরব, স ান 

নম্বি ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১  াত্রী সাধািদণি পরিবহণ 

সসবা প্রোন।  

পরিরশষ্ট-ক সত উদেরিত রুর্ সমূদহ  

 াত্রী পরিবহণ কিা। 

পরিরশষ্ট-ক সত উদেরিত রুর্ সমূদহ 

রনধ পারিত কাউন্টাদি টিদকর্ পাওয়া 

 াদব। 

পরিরশষ্ট-ক এি চাদর্ প অনু ায়ী রনধ পারিত 

িাড়া/মূল্য নগদে পরিদশাধদ াগ্য। 

বরণ পত রুদর্ 

ভ্রিদণি 

সিয়কাল 

নাি : জনাব িাঁন কািাল উরিন 

পেবী : রিরজএি (অপাঃ-১) 

স ান নাং : ৯৫৫৭৭৮৩৫ 

ই-সিইল নাং : 

(ঢাকাি রিদপাি জন্য) 

 

ও 

নাি : সিাঃ আলিাছ আলী 

পেবী : িাঃ রিরজএি (অপাঃ-২) 

স ান নাং : ৯৫৫৭৭৮৩৫ 

ই-সিইল নাং : 

 

(ঢাকাি বারহদিি রিদপাি জন্য) 

২  াত্রী পরিবহদনি জন্য 

রবদশষ সারি পস (িরহলা/ 

স্কুল/ঈে /ইজদতিা)।  

পরিরশষ্ট-ি সত উদেরিত রুর্ সমূদহ  

 াত্রী পরিবহণ কিা। 

পরিরশষ্ট-ি সত উদেরিত রুর্ সমূদহ 

রনধ পারিত কাউন্টাদি টিদকর্ পাওয়া 

 াদব। 

পরিরশষ্ট-ি এি চাদর্ প অনু ায়ী রনধ পারিত 

িাড়া/মূল্য নগদে পরিদশাধদ াগ্য। 

বরণ পত রুদর্ 

ভ্রিদণি 

সিয়কাল 

৩ বাস রিজািপ সেয়া রিজাদিপি আদবেন প্ররিি পি সাংরিষ্ট 

রিদপাদত সপ্রিণ। 

ভ্রিন স্থান, তারিি ও সিয় উদেিসহ 

সচয়ািিান, রবআিটিরস বিাবদি 

আদবেন কিদত হদব।  

দূিত্ব ও সিয় রবদবচনায় রবআিটিরস’ি 

রনধ পারিত িাড়া নগদে বা ব্যাাংদকি িাধ্যদি 

পরিদশাধদ াগ্য। 

২৪ ঘন্টা 

৪ নতুন রুর্ সিালা জনসাধািদনি  াতায়াদতি সুরবধাদর্ প 

ও  াচাইঅদে নতুন রুর্ সিালাি 

অনুদিােন ও বাস বিাি। 

জনপ্ররতরনরধ অর্বা জনসাধািদনি 

চারহোি পদক্ষ সচয়ািিান, রবআিটিরস 

বিাবদি আদবেন। 

সিকাি রনধ পারিত িাড়াি চার্ প অনু ায়ী 

িাড়া/মূল্য রনধ পািণ। রবনামূদল্য। 

৩০ রেন 

৫ বাস  াত্রীি িালািাল 

হািাদনাি অরিদ াগ 

রনষ্পরি কিণ। 

িালািাল সিায়া  াওয়াি রবষদয় 

অবগত হওয়ায় সাদর্ সাদর্ তেে 

সাদপদক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ। 

সাংরিষ্ট রিদপা ম্যাদনজাদিি রনকর্ 

সিৌরিক অর্বা রলরিত আদবেন।  

আদবেনকািীি রনকর্ তাি িালািাল প্রারি 

সাদপদক্ষ বুরিদয় সেয়া। রবনামূদল্য। 

০৩ রেন 

৬ রবরবধ অরিদ াগ রনষ্পরি  সকান রবষদয় অরিদ াগ পাওয়া সগদল 

সস রবষদয় তেেপূব পক সতযতা  াচাই 

অরিদ াদগি স্বপদক্ষ প্রদয়াজনীয় 

প্রিানকসহ প্রধান কা পালদয় আদবেন 

অরিদ াগ তেদে প্রিারণত হদল রবরধ সিাতাদবক 

ব্যবস্থা গ্রহণ। রবনামূদল্য। 

১৫ রেন নাি : জনাব ওয়ারহদুজ্জািান 

পেবী : ম্যাদনজাি (প্রশাসন) 

স ান নাং : ০১৭৯৬-৭৪০৩০০ 

ই-সিইল : 

 

৭ তথ্য অরধকাি আইন, 

২০০৯ তথ্য সিবিাহ 

 

আইন অনু ায়ী তথ্য প্রোদনি প্ররক্রয়া 

গ্রহণ 

প্রধান কা পালদয় রলরিত আদবেন  তথ্য রবনামূদল্য সিবিাহ কিা হদব। তদব 

প্ররক্রয়াকিণ রবষয় ( রে র্াদক- করপকিণ 

ইতযারে) আদবেনকািী বহন কিদবন। 

০৭ রেন 

mailto:brtcopt@gmail.com
mailto:brtcopt@gmail.com
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ক্রঃ 

নাং 

সসবাি নাি সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবাি মূল্য এবাং পরিদশাধ পদ্ধরত সসবা প্রোদনি 

সিয়সীিা 

োরয়ত্বপ্রাি কি পকতপা (নাি,পেরব, স ান 

নম্বি ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

৮ ড্রাইরিাংসহ রবরিন্ন সেদি 

প্ররশক্ষণ প্রোন।  

তরত্বয় ও ব্যবহারিক প্ররশক্ষণ প্রোন 

 

 

প্ররশক্ষণ ইনরষ্টটিউর্/সকদেি িরতপ 

শািায় ও ওদয়বসাইদিি িাধ্যদি 

সকল তথ্য পাওয়া  ায়। 

১। সকেীয় প্ররশক্ষণ ইনরষ্টটিউর্, গাজীপুি 

২। টুরিপাড়া প্ররশক্ষণ ইনরষ্টটিউর্, 

সগাপালগঞ্জ 

৩। প্ররশক্ষণ সকে, সতজগাঁও, ঢাকা 

৪। প্ররশক্ষণ সকে, রিতল রিদপা, রিিপুি 

৫। প্ররশক্ষণ সকে, নািায়নগঞ্জ বাস রিদপা 

৬। প্ররশক্ষণ সকে, উর্লী, িারনকগঞ্জ 

৭। প্ররশক্ষণ সকে, চট্টগ্রাি োক রিদপা 

৮। প্ররশক্ষণ সকে,বগুড়া বাস রিদপা 

৯। প্ররশক্ষণ সকে, খুলনা বাস রিদপা 

১০। প্ররশক্ষণ সকে, কুরিো বাস রিদপা 

১১। প্ররশক্ষণ সকে, নিরসাংেী বাস রিদপা 

১২। প্ররশক্ষণ সকে, পাবনা বাস রিদপা 

১৩। প্ররশক্ষণ সকে, রেনাজপুি 

১৪। প্ররশক্ষণ সকে,  দশাি 

১৫। প্ররশক্ষণ সকে, বরিশাল বাস রিদপা 

১৬। প্ররশক্ষণ সকে,রসদলর্ বাস রিদপা 

১৭। প্ররশক্ষণ সকে, সসানাপুি বাস রিদপা, 

সনায়ািালী। 

 

 

 

 

 

সবরসক ড্রাইরিাং (সহিী)-      ৮ সিাহ=৯০০০/- 

সবরসক ড্রাইরিাং (হাঃ)-       ৪ সিাহ=৬০০০/- 

আপঃ ড্রাইরিাং (সহিী)-       ৪ সিাহ=৪৫০০/- 

আপঃ ড্রাইরিাং (লাঃ)-        ২ সিাহ=৩৫০০/- 

সবরসক অদর্াদিকারনজি-  ১৬ সিাহ=৩৫০০/- 

গ্যাস ওদয়রডাং-               ৬ সিাহ= ৩৫০০/- 

আকপ ওদয়রডাং- ৪রজ-        ৬ সিাহ= ৮০০০/- 

আকপ ওদয়রডাং- ৬রজ-       ৩সিাহ= ১০০০০/- 

এস এস ওদয়রডাং-           ১ সিাহ= ১০০০০/- 

টিগ ওদয়রডাং-                ১সিাহ= ১০৫০০/- 

 

(রবঃ দ্রঃ ১। গাজীপুি সকেীয় প্ররশক্ষণ 

ইনরষ্টটিউর্ ও টুরিপাড়া প্ররশক্ষণ 

ইনরষ্টটিউর্,  বরণ পত ১০ প্রকাি 

প্ররশক্ষণ সেয়া হয়। 

         ২। অন্যান্য সকদে শুধু ড্রাইরিাং প্ররশক্ষণ 

সেয়া হয়। 

রনধ পারিত সকাস প 

র  এি িাধ্যদি 

প্ররশক্ষণ সসবা 

প্রোন (প্ররতটি 

সকাদস পি জন্য 

আলাো আলাো 

সকাস প র )। 

১। সকেীয় প্ররশক্ষণ ইনরষ্টটিউর্, গাজীপুি 

     স ান নাং-০১৭২৭-৭৬৫২৮৫ 

২। টুরিপাড়া প্ররশক্ষণ ইনরষ্টটিউর্, সগাপালগঞ্জ 

     স ান নাং-০১৭১২-৩৮২১৪৪ 

৩। প্ররশক্ষণ সকে, সতজগাঁও, ঢাকা 

    স ান নাং-০১৫৫২-৪৪২৫৬৬ 

৪। প্ররশক্ষণ সকে, রিতল রিদপা, রিিপুি 

    স ান নাং-০১৭১১৫-৭৮৭২৪৪ 

৫। প্ররশক্ষণ সকে, নািায়নগঞ্জ বাস রিদপা 

    স ান নাং-০১৭১২-১৮৭৭৯০ 

৬। প্ররশক্ষণ সকে, উর্লী, িারনকগঞ্জ 

    স ান নাং-০১৭১১-৪৩৫২১৩ 

৭। প্ররশক্ষণ সকে, চট্টগ্রাি োক রিদপা 

    স ান নাং-০১৭১৬-০৩৯৫৮৮ 

৮। প্ররশক্ষণ সকে,বগুড়া বাস রিদপা 

    স ান নাং-০১৭১১-২৪৪৮৭৪ 

৯। প্ররশক্ষণ সকে, খুলনা বাস রিদপা 

    স ান নাং-০১৭১৪-২৪০৬৫৩ 

১০। প্ররশক্ষণ সকে, কুরিো বাস রিদপা 

      স ান নাং-০১৭১৬-৬৮৪১৪৪ 

১১। প্ররশক্ষণ সকে, নিরসাংেী বাস রিদপা 

      স ান নাং-০১৭১৬-৪৭৩৯৭২ 

১২। প্ররশক্ষণ সকে, পাবনা বাস রিদপা 

      স ান নাং-০১৭১২-২৮১১২১ 

১৩। প্ররশক্ষণ সকে, রেনাজপুি 

      স ান নাং-০১৭১২-৪৩০৫৫০ 

১৪। প্ররশক্ষণ সকে,  দশাি 

      স ান নাং-০১৭১৪-২৪০৬৫৩ 

১৫। প্ররশক্ষণ সকে, বরিশাল বাস রিদপা 

      স ান নাং-০১৭১৭-৪৩৮৬৪৪ 

১৬। প্ররশক্ষণ সকে,রসদলর্ বাস রিদপা 

      স ান নাং-০১৭১৭-৭৬৩৮২০ 

১৭। প্ররশক্ষণ সকে, সসানাপুি, সনায়ািালী। 
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ক্রঃ 

নাং 

সসবাি নাি সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবাি মূল্য এবাং পরিদশাধ পদ্ধরত সসবা প্রোদনি 

সিয়সীিা 

োরয়ত্বপ্রাি কি পকতপা (নাি,পেরব, স ান 

নম্বি ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      স ান নাং-০১৭৫৮-৮৮০০১১ 

২.২) প্ররতষ্ঠারনক সসবা 

 

ক্রঃ 

নাং 

সসবাি নাি সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবাি মূল্য এবাং পরিদশাধ পদ্ধরত সসবা প্রোদনি 

সিয়সীিা 

োরয়ত্বপ্রাি কি পকতপা (নাি,পেরব, স ান 

নম্বি ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ প্ররতষ্ঠাদন বাস রিজািপ প্রোন রিজাদিপি আদবেন প্রারিি পি 

বাস রিদপাি িাধ্যদি চারহো 

সিাতাদবক অনুদিােন প্রোন। 

 

 

ভ্রিদনি স্থান, তারিি ও সিয় 

উদেিপূব পক সাো কাগদজ সচয়ািম্যান, 

রবআিটিরস বিাবি আদবেন। 

দূিত্ব ও সিয় রবদবচনায় রবআিটিরস’ি 

রনধ পারিত িাড়া নগদে বা ব্যাাংদকি 

িাধ্যদি পরিদশাধদ াগ্য। 

২৪ ঘন্টা নাি : জনাব িাঁন কািাল উরিন 

পেবী : রিরজএি (অপাঃ-১) 

স ান নাং : ৯৫৫৭৭৮৩৫ 

ই-সিইল নাং : 

(ঢাকাি রিদপাি জন্য) 

ও 

নাি : সিাঃ আলিাছ আলী 

পেবী : িাঃ রিরজএি (অপাঃ-২) 

স ান নাং : ৯৫৫৭৭৮৩৫ 

ই-সিইল নাং : 

 

(ঢাকাি বারহদিি রিদপাি জন্য) 

২ ষ্টা  বাস সারি পস  ষ্টা  বাস সারি পস পাওয়াি 

আদবেন প্রারিি পি সাংরিষ্ট 

রিদপাি িাধ্যদি অনুদিােন 

প্রোন। 

প্ররতষ্ঠাদনি রনজস্ব প্যাদি সিয় 

উদেিপূব পক সাো কাগদজ সচয়ািম্যান, 

রবআিটিরস বিাবি আদবেন।  

দূিত্ব ও সিয় রবদবচনায় রবআিটিরস’ি 

রনধ পারিত িাড়া নগদে বা ব্যাাংদকি 

িাধ্যদি পরিদশাধদ াগ্য। 

০৭ রেন 

৩ রিদপা/ইউরনদর্ি অর্ প ব্যদয়ি  

ছাড়পত্র প্রোন 

পূব পবতী িাদসি প্রকৃত আয় ব্যয় 

ও ব্যাাংক ষ্টযার্দিন্ট অনু ায়ী 

নীরতিালাি রিরিদত ছাড়পত্র 

প্রোন কিা হয়। 

 

১। আয়-ব্যদয়ি রহসাব 

২। সাংরিষ্ট িাদসি ব্যাাংক ষ্টযার্দিন্ট  

ছাড়পদত্রি আদেদশি িাধ্যদি ০৭ রেন নাি : জনাব কাজী সগালাি সতৌরস  

পেবী : রজএি (রহসাব) 

স ান নাং : ৯৫৫৫৮০৭ 

ই-সিইল নাং: 

 

৪  সিকারি অরির্ আপরিি রনষ্পরি 

কিণ 

রিদপা/ইউরনর্ হদত জবাব 

সাংগ্রহ, অরির্ এি সাদর্ 

স াগাদ াদগি িাধ্যদি রি-পক্ষীয়, 

রত্র-পক্ষীয় সিা আহবান এবাং 

১। আপরিি জবাব    -সাংরিষ্ট ইউরনর্ 

২। জবাদবি অনুকুদল প্রিাণক- -ঐ- 

৩। সিাি রসদ্ধাে      - অরির্ রবিাগ 

কর্তপপদক্ষি অনুদিােনক্রদি রনষ্পরি পত্র 

জািী। রবনামূদল্য। 

৬০ রেন 

mailto:brtcopt@gmail.com
mailto:brtcopt@gmail.com
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ক্রঃ 

নাং 

সসবাি নাি সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবাি মূল্য এবাং পরিদশাধ পদ্ধরত সসবা প্রোদনি 

সিয়সীিা 

োরয়ত্বপ্রাি কি পকতপা (নাি,পেরব, স ান 

নম্বি ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

রসদ্ধাে সিাতাদবক ব্যবস্থা গ্রহণ। 

৫ ইয়াি প বা রবরিন্ন স্থাপনা রনি পাণ  রবিাগ/রিদপাি প্রস্তাব 

অনুদিােদনি পি রপরপআি 

অনু ায়ী কা পক্রি গ্রহণ।  

১। রনি পাদণি প্রস্তাব 

২। ব্যদয়ি অর্ প প্রারিি উৎস। 

৩। প্রধান কা পালয়। 

প্রকৃত রনি পাণ ব্যয় রপরপআি অনু ায়ী। ৯০ রেন নাি : জনাব নুরুল আবছাি ভূইয়া 

পেবী : রিরজএি (রনি পাণ) 

স ান নাং : ৯৫৭১৭০১ 

ই-সিইল নাং : 

 

৬ রবরিন্ন  সিকারি ও সব সিকারি 

প্ররতষ্ঠাদনি কি পকতপা / কি পচািীদেি 

ড্রাইরিাংসহ রবরিন্ন সেদি প্ররশক্ষণ 

প্রোন।   

তরত্বয় ও ব্যবহারিক প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

 

 

প্ররশক্ষণ ইনরষ্টটিউর্/সকদেি িরতপ 

শািায় ও ওদয়বসাইদিি িাধ্যদি 

সকল তথ্য পাওয়া  ায়। 

১। সকেীয় প্ররশক্ষণ ইনরষ্টটিউর্, গাজীপুি 

২। টুরিপাড়া প্ররশক্ষণ ইনরষ্টটিউর্, 

সগাপালগঞ্জ 

৩। প্ররশক্ষণ সকে, সতজগাঁও, ঢাকা 

৪। প্ররশক্ষণ সকে, রিতল রিদপা, রিিপুি 

৫। প্ররশক্ষণ সকে, নািায়নগঞ্জ বাস রিদপা 

৬। প্ররশক্ষণ সকে, উর্লী, িারনকগঞ্জ 

৭। প্ররশক্ষণ সকে, চট্টগ্রাি োক রিদপা 

৮। প্ররশক্ষণ সকে,বগুড়া বাস রিদপা 

৯। প্ররশক্ষণ সকে, খুলনা বাস রিদপা 

১০। প্ররশক্ষণ সকে, কুরিো বাস রিদপা 

১১। প্ররশক্ষণ সকে, নিরসাংেী বাস রিদপা 

১২। প্ররশক্ষণ সকে, পাবনা বাস রিদপা 

১৩। প্ররশক্ষণ সকে, রেনাজপুি 

১৪। প্ররশক্ষণ সকে,  দশাি 

১৫। প্ররশক্ষণ সকে, বরিশাল বাস রিদপা 

১৬। প্ররশক্ষণ সকে,রসদলর্ বাস রিদপা 

১৭। প্ররশক্ষণ সকে, সসানাপুি বাস রিদপা, 

সনায়ািালী। 

 

সবরসক ড্রাইরিাং (সহিী)-   ৮সিাহ=৯০০০/- 

সবরসক ড্রাইরিাং (হাঃ)-       ৪ সিাহ=৬০০০/- 

আপঃ ড্রাইরিাং (সহিী)-       ৪ সিাহ=৪৫০০/- 

আপঃ ড্রাইরিাং (লাঃ)-       ২ সিাহ=৩৫০০/- 

সবরসক অদর্াদিকারনজি- ১৬ সিাহ=৩৫০০/- 

গ্যাস ওদয়রডাং-              ৬ সিাহ= ৩৫০০/- 

আকপ ওদয়রডাং- ৪রজ-       ৬ সিাহ= ৮০০০/- 

আকপ ওদয়রডাং- ৬রজ-      ৩সিাহ= ১০০০০/- 

এস এস ওদয়রডাং-          ১ সিাহ= ১০০০০/- 

টিগ ওদয়রডাং-                ১সিাহ= ১০৫০০/- 

 

(রবঃ দ্রঃ ১। গাজীপুি সকেীয় প্ররশক্ষণ 

ইনরষ্টটিউর্ ও টুরিপাড়া 

প্ররশক্ষণ ইনরষ্টটিউর্,  বরণ পত 

১০ প্রকাি প্ররশক্ষণ সেয়া হয়। 

         ২। অন্যান্য সকদে শুধু ড্রাইরিাং 

প্ররশক্ষণ সেয়া হয়। 

রনধ পারিত সকাস প র  

এি িাধ্যদি 

প্ররশক্ষণ সসবা 

প্রোন (প্ররতটি 

সকাদস পি জন্য 

আলাো আলাো 

সকাস প র )। 

১। সকেীয় প্ররশক্ষণ ইনরষ্টটিউর্, গাজীপুি 

     স ান নাং-০১৭২৭-৭৬৫২৮৫ 

২। টুরিপাড়া প্ররশক্ষণ ইনরষ্টটিউর্, সগাপালগঞ্জ 

     স ান নাং-০১৭১২-৩৮২১৪৪ 

৩। প্ররশক্ষণ সকে, সতজগাঁও, ঢাকা 

    স ান নাং-০১৫৫২-৪৪২৫৬৬ 

৪। প্ররশক্ষণ সকে, রিতল রিদপা, রিিপুি 

    স ান নাং-০১৭১১৫-৭৮৭২৪৪ 

৫। প্ররশক্ষণ সকে, নািায়নগঞ্জ বাস রিদপা 

    স ান নাং-০১৭১২-১৮৭৭৯০ 

৬। প্ররশক্ষণ সকে, উর্লী, িারনকগঞ্জ 

    স ান নাং-০১৭১১-৪৩৫২১৩ 

৭। প্ররশক্ষণ সকে, চট্টগ্রাি োক রিদপা 

    স ান নাং-০১৭১৬-০৩৯৫৮৮ 

৮। প্ররশক্ষণ সকে,বগুড়া বাস রিদপা 

    স ান নাং-০১৭১১-২৪৪৮৭৪ 

৯। প্ররশক্ষণ সকে, খুলনা বাস রিদপা 

    স ান নাং-০১৭১৪-২৪০৬৫৩ 

১০। প্ররশক্ষণ সকে, কুরিো বাস রিদপা 

      স ান নাং-০১৭১৬-৬৮৪১৪৪ 

১১। প্ররশক্ষণ সকে, নিরসাংেী বাস রিদপা 

      স ান নাং-০১৭১৬-৪৭৩৯৭২ 

১২। প্ররশক্ষণ সকে, পাবনা বাস রিদপা 

      স ান নাং-০১৭১২-২৮১১২১ 

১৩। প্ররশক্ষণ সকে, রেনাজপুি 
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ক্রঃ 

নাং 

সসবাি নাি সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবাি মূল্য এবাং পরিদশাধ পদ্ধরত সসবা প্রোদনি 

সিয়সীিা 

োরয়ত্বপ্রাি কি পকতপা (নাি,পেরব, স ান 

নম্বি ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 

 

 

      স ান নাং-০১৭১২-৪৩০৫৫০ 

১৪। প্ররশক্ষণ সকে,  দশাি 

      স ান নাং-০১৭১৪-২৪০৬৫৩ 

১৫। প্ররশক্ষণ সকে, বরিশাল বাস রিদপা 

      স ান নাং-০১৭১৭-৪৩৮৬৪৪ 

১৬। প্ররশক্ষণ সকে,রসদলর্ বাস রিদপা 

      স ান নাং-০১৭১৭-৭৬৩৮২০ 

১৭। প্ররশক্ষণ সকে, সসানাপুি, সনায়ািালী। 

      স ান নাং-০১৭৫৮-৮৮০০১১ 

৭ রিদপা/ইউরনর্ হদত প্রস্তারবত পুিাতন 

অচল গারড় অদকদজা (কনদিি) সঘাষণা 

প্রোন। 

িািী সিিািত আরর্ পকিাদব 

লািজনক নয় এিন গারড়ি 

রবইআি  িি-১ ও ২ পূিণ 

কদি কারিগরি রবিাদগ সপ্রিণ 

এবাং তথ্যারে  াচাইঅদে 

অদকদজা সঘাষণাকিণ করিটিি 

িাধ্যদি অদকদজা সঘাষনা ও 

অনুদিােন। 

রনধ পারিত ০২টি  িি সিাতাদবক 

তথ্যারে সপ্রিণ। 

প্রধান কা পালয়। 

অদকদজা সঘাষণাকিণ (কনদিিদনশন) 

করিটি কর্তপক গারড় অদকদজা সঘাষণাি 

পি রলরিত আদেশ প্রোন। রবনামূদল্য। 

৪৫ কা পরেবস নাি : এ এস এি আবদুল করিি 

পেবী : রজএি (কারিগরি) 

স ান নাং : ৯৫৬৫৭৭৪  

ই-সিইল: 

 

৮ সকরপএল রনধ পািণ রিদপাি গারড়ি ধিণ রিরিক 

িারসক অরজপত রকঃ রিঃ ও 

িাতওয়ািী িিদচি রববিণসহ 

প্ররতদবেন  াচাইঅদে 

কর্তপপদক্ষি রলরিত অনুদিােন। 

রিদপাি িারসক অরজপত রকঃ রিঃ ও 

িাতওয়ািী িিদচি রববিণীসহ ছক 

সিাতাদবক তথ্যারে। 

কারিগরি রবিাদগি সিটিাং এি পি নরর্ 

রহসাব রবিাদগ সপ্রিণ। রবনামূদল্য। 

১০ কা পরেবস 

৯ প্ররশক্ষণ ইন্সরিটিউর্/সকে হদত সপ্ররিত 

সনেপদত্র প্ররতস্বাক্ষি প্রোন 

রবআিটিরসি রনধ পারিত সনেপত্র  

প্ররশক্ষণার্ীি তথ্য পূিণ কদি 

পরিচালক (কারিগরি) এি 

প্ররতস্বাক্ষি প্রোন। 

রনধ পারিত ছদক সনেপদত্রি তথ্যারে পরিচালক (কারিগরি) এি প্ররতস্বাক্ষদিি 

পি ইন্সরিটিউর্/প্ররশক্ষণ সকদে সপ্রিণ।  

রবনামূদল্য। 

০৩ কা পরেবস কদণ পল এ.আি. সিাঃ পািদিজ িজুিোি 

পরিচালক (কারিগরি) 

স ান-৯৫৫৭৯৫২ 

ই-সিইল:  

১০ রিদপা হদত সপ্ররিত দেরনক িজুিী রিরিক 

কারিগি/রিনাি রনদয়াদগি অনুদিােন/ 

সিয়াে বৃরদ্ধি রনরিি সুপারিশ প্রোন। 

রিদপা হদত রলরিত প্রস্তাব 

পাওয়াি পি  াচাইঅদে 

কর্তপপদক্ষি অনুদিােদনি জন্য 

সুপারিশ প্রোন 

রনধ পারিত ছক সিাতাদবক তথ্যারে কর্তপপদক্ষি অনুদিােদনি পি প্রশাসন 

রবিাগ হদত রলরিত আদেশজারি। 

রবনামূদল্য। 

০৫ কা পরেবস নাি : এ এস এি আবদুল করিি 

পেবী : রজএি (কারিগরি) 

স ান নাং : ৯৫৬৫৭৭৪  

ই-সিইল: 

 

১১ রবরিন্ন  সিকারি আধা- সিকারি ও 

স্বায়ত্ব শারসত প্ররতষ্ঠাদনি ব্যবহৃত রবরিন্ন 

১। প্রাক্কলন প্রোদনি আদবেন। 

২। সিজরিদন গারড় পরিেশ পদনি 

জব রিপ, রিকুরজশন রিপ, সগইর্ পাশ 

ইতযারে কাগজপত্র। 

সসবাগ্রহণকািী প্ররতষ্ঠান রবদলি অনুকুদল 

সচয়ািম্যান, রবআিটিরস, সকেীয় 

সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনি 

কা পাদেদশি সিয়-

নাি : প্রদকৌঃ শুকদেব ঢালী 

পেবী : রিরজএি 
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ক্রঃ 

নাং 

সসবাি নাি সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবাি মূল্য এবাং পরিদশাধ পদ্ধরত সসবা প্রোদনি 

সিয়সীিা 

োরয়ত্বপ্রাি কি পকতপা (নাি,পেরব, স ান 

নম্বি ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ধিদনি গারড় সিিািত কিা হয়। পি প্রাক্কলন সপ্রিণ। 

৩। কা পাদেশ প্রারি। 

৪। কা পাদেশ িদত গারড় সিিািত। 

৫। সিিািত সশদষ পুিাতন 

িালািালসহ সগইর্ পাদশি 

িাধ্যদি গারড় সিরলিািী সেয়া। 

৬।  গারড়দত সাংদ ারজত 

 ন্ত্াাংশসহ শ্রি িজুিী ও িযার্ 

সাংদ াজন কদি রবল প্রস্তুত কদি 

সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদন সপ্রিণ। 

রবআিটিরস সকেীয় সিিািত 

কািিানা। 

সিিািত কািিানা, সতজগাঁও, ঢাকাি 

নাদি সচক প্রোন কদি রবল পরিদশাধ 

কদি র্াদক। 

 

সীিা স ান নাং : ৯১১০৫১৭ 

ই-সিইল: 

 

 

২.৩) অিযেিীণ সসবা 

 

ক্রঃ 

নাং 

সসবাি নাি সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবাি মূল্য এবাং পরিদশাধ পদ্ধরত সসবা প্রোদনি 

সিয়সীিা 

োরয়ত্বপ্রাি কি পকতপা (নাি,পেরব, 

স ান নম্বি ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কি পকতপা/কি পচািী/শ্ররিদকি 

চূড়াে পাওনা অনুদিােন 

(রস.রপ  ান্ড, ছুটি নগোয়ন 

ও গ্রযাচুইটি চূড়াে পাওনা)। 

ব্যরিগত নরর্ ও এতেসাংক্রাে 

 াবতীয় সিকি প পিীক্ষাদে অনুদিােন 

১। অবসি আদেশ, ছুটিি রহসাব –প্রশাসন শািা। 

২। রবিাগীয় সিাকিিাি তথ্য    -সলবাি শািা। 

৩। অরিদর্ি অনাপরি             -অরির্ রবিাগ। 

৪। অরগ্রি অসিন্বয়                 -সলজাি শািা।  

৫। অর্ প পরিদশাধ-                  - রবল শািা। 

কর্তপপদক্ষি অনুদিােনক্রদি রহসাব 

রবিাগ হদত সচদকি িাধ্যদি 

পরিদশাধ। রবনামূদল্য। 

রসরপ  ান্ড-২০ রেন 

ছুটি নগোয়ন-১২রেন 

গ্রযাচুইটি-৩০ রেন 

নাি : জনাব কাজী সগালাি সতৌরস  

পেবী : রজএি (রহসাব) 

স ান নাং : ৯৫৫৫৮০৭ 

ই-সিইল : 

 

২ রবআিটিরস’ি জািানত, 

ইজািাোি ও ঠিকাোদিি 

চূড়াে ও জািানত রবল 

অনুদিােন। 

সাংরিষ্ট ইউরনর্, রনি পান ও 

অপাদিশন রবিাদগি প্রতযয়ন এি 

সপ্ররক্ষদত ইজািাোি/ঠিকাোি 

কাদজি কা পাদেশ, কা প সিারি 

প্ররতদবেন, চুরিনািা প্রভৃরত 

পিীক্ষাদে অনুদিােন। 

১। কা পাদেশ/বিািাদেশ    - সাংরিষ্ট ইউরনর্ 

২। কা প সিারি প্ররতদবেন  - রনি পাণ রবিাগ 

৩। রবল উপস্থাপন            - সাংরিষ্ট ইউরনর্ 

৪। প্রতযয়ন                    -স্থারপত সাংসে রলঃ 

কর্তপপদক্ষি অনুদিােনক্রদি রহসাব 

রবিাগ হদত পরিদশাধ। রবনামূদল্য। 

৩০ রেন 

 

৩ অরগ্রি সিন্বয় প্রেি অরগ্রদিি রবপিীদত োরিলকৃত 

রবল িাউচাি, এিআিআি পিীক্ষাদে 

অনুদিােন। 

১। রবল উপস্থাপন         -সাংরিষ্ট ইউরনর্/রবিাগ 

২। সলজাি রিয়াদিন্স     -সলজাি শািা    

কর্তপপদক্ষি অনুদিােনক্রদি রহসাব 

রবিাগ হদত সিন্বদয়ি আদেশজারি। 

রবনামূদল্য। 

০৭ রেন 
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ক্রঃ 

নাং 

সসবাি নাি সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবাি মূল্য এবাং পরিদশাধ পদ্ধরত সসবা প্রোদনি 

সিয়সীিা 

োরয়ত্বপ্রাি কি পকতপা (নাি,পেরব, 

স ান নম্বি ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ কি পকতপা/কি পচািী/শ্ররিকদেি 

স ৌর্ বীিাি িিদণািি ক্ষরত 

পূিদনি পাওনা পরিদশাধ। 

১। মৃত ব্যরিি নরিনী কর্তপক 

আদবেদনি সপ্ররক্ষদত জীবন 

বীিাি োবী সপ্রিণ। 

২। জীবন বীিা কর্তপক অনুদিােদনি 

পি োয়মুরি পত্র সপ্রিণ। 

১। সশাক বাতপা                   - স্ব স্ব ইউরনর্ 

২। িািািী সনেপত্র            - স্ব স্ব ইউরনর্ 

৩। ওয়ারিশন সনেপত্র         - স্ব স্ব ইউরনর্ 

৪। নরিনী কর্তপক আদবেনপত্র – স্ব স্ব ইউরনর্ 

জীবন বীিা হদত সচক প্রারিি পি 

প্রাপ্যতা অনু ায়ী পরিদশাধ, ক্রস 

সচদকি িাধ্যদি। রবনামূদল্য। 

৯০ রেন 

৫ কি পকতপা, কি পচািী ও 

শ্ররিকদেি কল্যাণ 

তহরবদলি অনুোন পরিদশাধ 

কল্যাণ তহরবল ব্যবস্থাপনা করিটিি 

অনুদিােন সাদপদক্ষ আদবেনকািীি 

প্রাপ্যতা রনধ পািণ এবাং অর্ প পরিদশাধ 

১। আদবেন  িি         - স্ব স্ব ইউরনর্ 

২। কল্যাণ তহরবল        - ব্যবস্থাপনা করিটিি 

প্রেি তারলকা।         সরচবালয় শািা। 

প্রাপ্যতা অনু ায়ী  ক্রস সচদকি 

িাধ্যদি পরিদশাধ। রবনামূদল্য। 

৩০ রেন 

৬ সবতন িাতারে প্রোন  রহসাব রবিাগ কর্তপক সবতন রবল 

পিীক্ষাপূব পক অনুদিােন  

১। হারজিা রববিণী         -সাংরিষ্ট শািা। 

২। ছুটিি আদেশ            -সাংরিষ্ট শািা। 

৩। বরধ পতদবতন আদেশ    -সাংরিষ্ট শািা। 

৪। কতপদনি আদেশ         -সাংরিষ্ট শািা। 

 

অনুদিােন সাদপদক্ষ নগে/ সচদকি 

িাধ্যদি পরিদশাধ । রবনামূদল্য। 

০৭ রেন 

৭ বরহঃ বাাংলাদেশ ছুটি িঞ্জুি রনধ পারিত  িদি আদবেদনি পি 

অনুদিােনকািী কর্তপপদক্ষি 

অনুদিােন গ্রহণ। 

১। আদবেদনি ছক               -পাদস পাদনল শািা 

২। ছুটিি প্রাপ্যতা                 -পাদস পাদনল শািা 

৩। ১ বছি রবদেশ ভ্রিদনি তথ্য  -আদবেনকািী 

৪। রবদেশ  াওয়াি আিত্রণ বা  

     অন্য কািণ সাংক্রাে তথ্য      -আদবেনকািী 

অনুদিােদনি পি আদেশজারি। 

রবনামূদল্য। 

১। িন্ত্ণালদয়ি 

সক্ষদত্র ৭ রেন 

২। রবআিটিরস’ি  

সক্ষদত্র ৩রেন 

 

 

 

 

 

 

নাি : সিাঃ হান্নান রিয়া 

পেবী : রজ এি (প্রশাঃ ও পাদস পাঃ) 

স ান নাং : ৯৫৫১৯৮৫ 

ই-সিইল: 

 

 

৮ অবসি আদেশ কি পকতপা/কি পচািী কর্তপক স্বািারবক 

অবসি গ্রহদনি তারিদিি ৩০ রেন 

পূদব প আদবেদনি পি অনুদিােনকািী 

কর্তপপদক্ষি অনুদিােন প্রোন।  

১। পাওনা ও সিাগকৃত ছুটিি রহসাব। 

২। সারি পস বই 

৩। ব্যরিগত নরর্ 

 

ছুটি পাওনাি সাদপদক্ষ অবসি 

আদেশজারি। রবনামূদল্য। 

০৩ রেন 

৯ ছুটি অনুদিােন 

 

 

  

সাংরিষ্ট কি পকতপা, কি পচািী ও 

শ্ররিকদেি আদবেদনি সপ্ররক্ষদত 

পাওনা সাদপদক্ষ/রবনা সবতদন ছুটি 

িঞ্জুদিি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হয়। 

১। ছুটিি আদবেন 

২। ছুটিি রহসাব প্রস্তুতকিণ 

৩। রচরকৎসাজরনত ছুটিি সক্ষদত্র িািািী 

সনেপত্র। 

 র্া র্ কর্তপপদক্ষি অনুদিােদনি পি 

আদেশজারি। রবনামূদল্য। 

০৩ রেন 

১০ ইস্ত া/চাকুিী হদত অব্যাহরত 

প্রোন। 

সাংরিষ্ট ব্যরিি আদবেদনি সপ্ররক্ষদত 

 াচাইঅদে অনুদিােন। 

সিস্যাি  উদেি কদি সচয়ািম্যান বিাবদি 

সাংরিষ্ট ব্যরিি আদবেন। 

নরর্দত উপস্থাপদনি পি  র্া র্ 

কর্তপপদক্ষি অনুদিােদনি পি 

আদেশজারি কিা হয়। রবনামূদল্য। 

০৩ রেন 
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ক্রঃ 

নাং 

সসবাি নাি সসবা প্রোন পদ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারিস্থান সসবাি মূল্য এবাং পরিদশাধ পদ্ধরত সসবা প্রোদনি 

সিয়সীিা 

োরয়ত্বপ্রাি কি পকতপা (নাি,পেরব, 

স ান নম্বি ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১ পাসদপ পাদর্ পি জন্য অনাপরি 

প্রোন। 

সাংরিষ্ট কি পকতপা, কি পচািী ও 

শ্ররিদকি আদবেদনি সপ্ররক্ষদত 

 াচাইঅদে অনুদিােন। 

১। আদবেন পত্র। 

২। জাতীয় পরিচয়পত্র  

৩। নবায়দনি সক্ষদত্র রবদ্যিান পাসদপাদর্ পি করপ। 

 র্া র্ কর্তপপদক্ষি অনুদিােদনি পি 

আদেশ জারি কিা হয়। রবনামূদল্য। 

০৩ রেন 

 

১২ স্বািারবক বাৎসরিক সবতন 

বৃরদ্ধ। 

সকল কি পকতপা/অধস্তন কি পচািীদেি 

রনয়রিত স্বািারবক বরধ পত সবতন 

িঞ্জুদিি ব্যবস্থা গ্রহণ। 

প্ররত বছি রনধ পারিত তারিদি সকল 

কি পকতপা/অধস্তন কি পচািীদেি স্বািারবক বরধ পত 

সবতন প্রোদনি জন্য নরর্ উপস্থাপন। 

 র্া র্ কর্তপপদক্ষি অনুদিােদনি পি 

আদেশ জারি ও সারি পস বুদক সিকি প 

কিা হয়। রবনামূদল্য। 

০৩ রেন ১। কি পকতপাদেি সক্ষদত্র সজনাদিল 

ম্যাদনজাি (প্রশাঃ ও পাদস পাঃ) 

২। কি পচািী/শ্ররিকদেি সক্ষদত্র 

সাংরিষ্ট রবিাগ/শািা প্রধান 

১৩ অবসদিি উদিদে 

সিাকিিা সাংক্রাে অনাপরি 

প্রোন। 

স্বািারবক অবসদিি পি সাংরিষ্ট 

রবিাগ কর্তপক সিাকিিা সাংক্রাে 

অনাপরি প্রোন 

মূল ব্যরিগত নরর্  াচাই নরর্ পিীক্ষা কদি সকান রবিাগীয়/ 

সকার্ প িািলা অরনষ্পন্ন না র্াকদল 

চূড়াে পাওনা পরিদশাদধি জন্য সপ্রিণ 

ও রসদ্ধাে। 

 

 

২৪ ঘন্টা নাি : জনাব ওয়ারহদুজ্জািান 

পেবী : ম্যাদনজাি (প্রশাসন) 

স ান নাং : ০১৭৯৬-৭৪০৩০০ 

ই-সিইল : 

 

১৪ কি পকতপাদেি বারষ পক 

সগাপনীয় অনুদবেন 

(এরসআি) 

সাংরিষ্ট কি পকতপা কর্তপক পূিণকৃত 

বারষ পক সগাপনীয় অনুদবেন 

(এরসআি) প্রারিি পি অনুস্বাক্ষি/ 

প্ররতস্বাক্ষি প্রোন। 

পূিণকৃত ২  ে প বারষ পক সগাপনীয় অনুদবেন 

(এরসআি)  িি 

প্ররতস্বাক্ষি সশদষ নরর্দত সাংিক্ষণ। 

রবনামূদল্য। 

০৭ কা পরেবস সাংরিষ্ট শািা/রবিাগ 

১৫ শ্ররিক/কি পচািীদেি চাকুিী 

বৃিাে (কন্ডাকশীর্) 

সাংরিষ্ট শািাি কি পকতপা কর্তপক 

পূিণকৃত চাকুিী বৃিাে (কন্ডাকশীর্) 

প্রারিি পি  র্া র্ কর্তপপদক্ষি 

স্বাক্ষি ও সুপারিশ। 

পূিণকৃত ২  ে প চাকুিী বৃিাে (কন্ডাকশীর্)  িি প্ররতস্বাক্ষি সশদষ নরর্দত সাংিক্ষণ 

রবনামূদল্য। 

০৭ কা পরেবস 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:rashadulbrtc@gmail.com


Citizen Charter - 1.doc 

 

 

২.৪) আওতাধীন অরধেিি/েিি/সাংস্থা কর্তপক প্রেি সসবা 

 

আওতাধীন অরধেিি/েিি/সাংস্থাসমূদহি রসটিদজনস চার্ পাি রলঙ্ক আকাদি যুি কিদত হদব। 

 

৩) অরিদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধরত (GRS) 

সসবা প্রারিদত অসন্তুষ্ট হদল োরয়ত্বপ্রাি কি পকতপাি সদি স াগাদ াগ করুন। রতরন সিাধান রেদত ব্যর্ প হদল রনদনাি পদ্ধরতদত স াগাদ াগ কদি আপনাি সিস্যা অবরহত করুন। 
 

ক্র নাং কিন স াগাদ াগ কিদবন স াগাদ াদগি ঠিকানা রনষ্পরিি সিয়সীিা 

 

১ 

 

 

োরয়ত্বপ্রাি কি পকতপা সিাধান রেদত ব্যর্ প হদল 

GRS স াকাল পদয়ন্ট কি পকতপা 

নাি : সিাঃ হান্নান রিয়া 

পেরব : যুগ্মসরচব, রজ এি (প্রশাঃ ও পাদস পাঃ) 

স ান নাং : ৯৫৫১৯৮৫ 

ই-সিইল: 

 

০৭ রেন 

 

২ 

 

  

GRS স াকাল পদয়ন্ট কি পকতপা রনরে পষ্ট সিদয় 

সিাধান রেদত ব্যর্ প হদল 

 

 

নাি : সিাঃ রিজানুি িহিান 

পেবী : অরতরিি সরচব, সচয়ািম্যান, রবআিটিরস 

স ান : ৯৫৫৪৩৫০ 

ই-সিইল : E-mil Address : chairman @ brtc.gov.bd 

০৭ রেন 

 

৪) আপনাি কাদছ আিাদেি প্রতযাশা 

ক্রঃ নাং প্ররতশ্রুত/কারিত সসবা প্রারিি লদক্ষয কিণীয় 

১) রনধ পারিত হাদি বাস িাড়া পরিদশাধ। 

২) বাস পরিস্কাি পরিচ্ছন্ন িািায় সহদ ারগতাি আহবান। 

৩)  সিকারি সম্পে রবআিটিরস বাস সহ াজদত িািায় সহায়তা প্রোন। 

৪) িরহলা, প্ররতবরি ও রশশু  াত্রীদেি রনধ পারিত রসদর্ বসাি সক্ষদত্র সহায়তা প্রোন। 

৫) রনধ পারিত  িদি সম্পূণ পিাদব পূিণকৃত আদবেন জিা প্রোন । 

৬) সঠিক িাধ্যদি প্রদয়াজনীয় র স পরিদশাধ কিা । 

৭) সাক্ষাদতি জন্য রনধ পারিত সিদয়ি পূদব পই উপরস্থত র্াকা। 
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বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কদপ পাদিশন 

২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা-১০০০।  
 

পরিবহন সসবাি তথ্য 
 

                                                                                                                                                                       

 

নাং রুদর্ি নাি ও রববিণ ছাড়াি সিয় সপৌছাি সিয় দূিত্ব িাড়াি পরিিান োরয়ত্বপ্রাি ম্যাদনজাি 

 িরতরিল বাস রিদপা নাি : সিাঃ আশিাফুল আলি 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ৯৩৩৩৮০৩ 

ই-সিইল নাং : brtcmotijheel  

                    @gmail.com 

১ ঢাকা-ব্রাক্ষনবাড়ীয়া  সকাল ৭.০০ র্া (৫০ রিঃ পিপি) সকাল ১১.০০ র্া ১১৪ রকঃ রিঃ ২০০/- 

২ ঢাকা-কুটিদচৌমুহনী  সকাল ৭.৫০ র্া (৫০ রিঃ পিপি) দুপুি ১২.৫০ র্া ১৪২ রকঃ রিঃ ২৪০/- 

৩ ঢাকা-কলিাকান্দা  িাত ৯.৩০ র্া পিরেন সকাল ৭.০০ র্া ১৯৬ রকঃ রিঃ ৩০০/- 

৪ ঢাকা-সবনাদপাল (এরস বাস) িাত ৯.৩০ র্া পিরেন সকাল ৮.০০ র্া ২৮৫ রকঃ রিঃ ৬০০/- 

৫ ঢাকা-নারলতাবাড়ী  িাত ১০.০০ র্া পিরেন সকাল ৭.০০ র্া ১৮৫ রকঃ রিঃ ২৯০/- 

৬ ঢাকা-োউেকারন্দ  সকাল ৭.০০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) সকাল ৮.৫০ র্া ৪৫ রকঃ রিঃ ১০০/- 

৭ ঢাকা-খুলনা (এরস বাস) সকাল ৮.০০ র্া সিযা ৬.০০ র্া ২০৫ রকঃ রিঃ ৫৫০/- 

৮ ঢাকা-কটিয়ারে সকাল ৭.০০ র্া (০১ ঘন্টা পিপি) সকাল ১১.০০ র্া ১০৫ রকঃ রিঃ ১২০/- 

৯ ঢাকা-িেন  সকাল ৮.০০ র্া িাত ৮.০০ র্া ১৯৬ রকঃ রিঃ ২১০/- 

১০ ঢাকা-তািাকান্দা  রবকাল ৫.০০ র্া িাত ১২.০০ র্া ১৮৫ রকঃ রিঃ ২০০/- 

১১ ঢাকা-পাটুরিয়া  সকাল ৬.০০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) সকাল ১১.০০ র্া ৯৪ রকঃ রিঃ ১৬০/- 

১২ ঢাকা-িাওয়া সকাল ৬.০০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) সকাল ৮.০০ র্া ৪৫ রকঃ রিঃ ৭০/- 

১৩ ঢাকা-রপদিাজপুি (এরস বাস) সকাল ৮.০০ র্া সিযা ৭.০০ র্া ২১৬ রকঃ রিঃ ৫৫০/- 

১৪ ঢাকা-সকালকাতা (আেজপারতক রুর্)  সকাল ৭.০০ র্া িাত ৮.০০ র্া ৪৮০ রকঃ রিঃ ১,৭০০/- 

১৫ ঢাকা-আগিতলা (আেজপারতক রুর্)  সকাল ৮.০০ র্া দুপুি ১.৩০ র্া ১৬০ রকঃ রিঃ ৩৫০/- 

১৬ ঢাকা-সগৌহাটি (আেজপারতক রুর্)  িাত ১০.০০ র্া পিরেন সকাল ৮.০০ র্া ৫১৩ রকঃ রিঃ ২,২০০/- 

  

রিতল বাস রিদপা, ঢাকা। 

১৭ রিিপুি-১২- াি পদগর্-শাহবাগ-িরতরিল সকাল ৬.০০ র্া (১৫ রিঃ পিপি) সকাল ৭.০০ র্া ১৬ রকঃ রিঃ ২৭/- নাি : সিাঃ আব্দুল লরত  

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ৯০০২৩৯৫ 

 

 

১৮ গাবতলী-রিিপুি-১,১০-আগািগাঁও-িহািালী-

গুলশান-িািপুিা 

সকাল ৬.০০ র্া (১৫ রিঃ পিপি) সকাল ৭.৩০ র্া ২৫ রকঃ রিঃ ৪২/- 

১৯ গাবতলী-োিলী-আগািগাঁও-িহািালী-উিিা-

র্িী সষ্টশনদিাি 

সকাল ৬.০০ র্া (১৫ রিঃ পিপি)  সকাল ৭.৩০ র্া ২৩.৯০ রকঃ রিঃ ৪০/- 
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নাং রুদর্ি নাি ও রববিণ ছাড়াি সিয় সপৌছাি সিয় দূিত্ব িাড়াি পরিিান োরয়ত্বপ্রাি ম্যাদনজাি 

২০ নবীনগি-গাবতলী-আসােদগর্-িারনকরিয়া-

িহািালী-গুলশান-২, নতুনবাজাি 

সকাল ৬.০০ র্া (১৫ রিঃ পিপি) সকাল ৮.৩০ র্া ৪১ রকঃ রিঃ ৭০/- নাি : সিাঃ আব্দুল লরত  

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ৯০০২৩৯৫ 

 

২১ িহািালী-র্িী-সঘাড়াশাল-নিরসাংেী-দিিব সকাল ৬০.০০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) সকাল ৮.৩০ র্া ৮৫ রকঃ রিঃ ১৫০/- 

২২ গুরলস্তান-সািাি-চে-রিজপাপুি-র্ািাইল  রবকাল ৫.০০ র্া  িাত ৮.০০ র্া ৮৫ রকঃ রিঃ ১৩০/- 

২৩ গাবতলী-নবীনগি-চো-রসিাজগঞ্জ-কুরষ্টয়া-

সিদহিপুি  

সকাল ৮.০০ র্া ও িাত ৮.০০ র্া রবকাল ৫.০০ ও সকাল ৫.০০ র্া ৩০০ রকঃ রিঃ ৪৫০/- 

২৪ িািপুিা-িারলবাগ-গুরলস্তান-রনউিাদকপর্ (রবদশষ 

বাস) 

সকাল ৭.০০ র্া  সকাল ৯.০০ র্া ২৫ রকঃ রিঃ ২৫/- 

২৫ রিিপুি-১২,১০,১-কল্যাণপুি, সাইন্সল্যাব-পলাশী 

(স্কুল বাস) 

সকাল ৭.০০ ও ৮.০০ র্া সকাল ৯.০০ ও ১০.০০ র্া ২৫ রকঃ রিঃ ৫/- 

২৬ রিিপুি-১২,১০- াি পদগইর্-শাহবাগ-িরতরিল 

(িরহলা বাস) 

সকাল ৬.০০ র্া সকাল ৭.৩০ র্া ১৬ রকঃ রিঃ ২৭/- 

  

সজায়ািসাহািা বাস রিদপা 

২৭ আব্দুোহপুি-িরতরিল (এরস বাস) সকাল ৬.০০ র্া (১০ রিঃ পিপি) সকাল ৮.০০ র্া (১০ রিঃ পিপি) ২৫ রকঃ রিঃ ৬০/- নাি : সিাঃ কারজ নারসরুল হক 

পেবী : িাঃ রিরজএি 

স ান নাং : ৮৯১১৭৭৮ 

ই-সিইল নাং : 

২৮ র্াংগী-িরতরিল (রিতল/একতলা) সকাল ৬.০০ র্া (১০ রিঃ পিপি) সকাল ৮.০০ র্া (১০ রিঃ পিপি) ২৪ রকঃ রিঃ ৪০/- 

২৯ সচৌিাস্তা-িরতরিল  সকাল ৬.০০ র্া (১০ রিঃ পিপি) সকাল ৮.০০ র্া (১০ রিঃ পিপি) ৩৬.২ রকঃ রিঃ ৬১/- 

৩০ ঢাকা-ইশ্বিগঞ্জ সকাল ৮.০০ র্া  রবকাল ৩.০০ র্া  ১৬০ রকঃ রিঃ ২৩০/- 

৩১ ঢাকা-নকলা সকাল ৮.০০ র্া ) রবকাল ৪.০০ র্া  ২১০ রকঃ রিঃ ৩০০/- 

 নিরসাংেী বাস রিদপা 

৩২ নিরসাংেী-ঢাকা  সকাল ৭.০০ র্া (৬০ রিঃ পিপি) সকাল ৯.৩০ র্া (৬০ রিঃ পিপি) ৫২ রকঃ রিঃ ৭৫/- নাি : সিাঃ িদনায়াি সহাদসন 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০১৯৭৯-৯১৯১৯৫ 

ই-সিইল নাং :  

 

 

 

 

 

৩৩ দিিব-ঢাকা  সকাল ৭.০০ র্া (৬০ রিঃ পিপি) সকাল ১০.৩০ র্া (৬০ রিঃ পিপি) ৮৫ রকঃ রিঃ ১১০/- 

৩৪ ঢাকা (সকাণাবাড়ী)-রসিাজগঞ্জ  সকাল ৭.০০ র্া  সকাল ১০.৩০ র্া   ১২৫ রকঃ রিঃ ২০০/- 

৩৫ ঢাকা-পাটুরিয়া  সকাল ৭.০০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) সকাল ১২.০০ র্া ৯৪ রকঃ রিঃ ১৬০/- 

৩৬ ঢাকা-িাওয়া সকাল ৭.০০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) সকাল ৯.০০ র্া ৪৫ রকঃ রিঃ ৭০/- 



Citizen Charter - 1.doc 

নাং রুদর্ি নাি ও রববিণ ছাড়াি সিয় সপৌছাি সিয় দূিত্ব িাড়াি পরিিান োরয়ত্বপ্রাি ম্যাদনজাি 

 চট্টগ্রাি বাস রিদপা 

 

৩৭ চট্টগ্রাি-সকাম্পানীগঞ্জ সকাল ৭.৩০ র্া (৪৫ রিঃ পিপি) সকাল ১০.৩০ র্া (৪৫ রিঃ পিপি) ১৭৪ রকঃ রিঃ ২৫০/- নাি : সিাঃ িরনরুজ্জািান বাবু 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০৩১-৬৮৩৪২৩ 

ই-সিইল নাং : brtcmotijheel  

                    @gmail.com 

৩৮ চট্টগ্রাি-িািািাটি সকাল ৭.০০ র্া (২ ঘন্টা পিপি) সকাল ০৯.৩০ র্া (২ ঘন্টা পিপি) ৭৭ রকঃ রিঃ ১২০/- 

৩৯ চট্টগ্রাি-িাগড়াছরড় সকাল ৭.০০ র্া (৯০ রিঃ পিপি) সকাল ১১.০০ র্া (৯০ রিঃ পিপি) ১১০ রকঃ রিঃ ১৮০/- 

৪০ চট্টগ্রাি-বান্দিবান সকাল ৭.০০ র্া  সকাল ০৯.৩০ র্া  ৭৭ রকঃ রিঃ ১২০/- 

৪১ চট্টগ্রাি-কক্সবাজাি সকাল ৭.০০ র্া  সকাল ১২.০০ র্া  ১৬১ রকঃ রিঃ ২২০/- 

৪২ নতুন ব্রীজ-আদনায়ািা সকাল ৮.০০ র্া (৬০ রিঃ পিপি) সকাল ৯.৩০ র্া (৬০ রিঃ পিপি) ২৮ রকঃ রিঃ ২৫/- 

৪৩ নতুন ব্রীজ-সলাহাগড়া সকাল ৮.০০ র্া (৪৫ রিঃ পিপি) সকাল ১০.৩০ র্া (৪৫ রিঃ পিপি) ৫৫ রকঃ রিঃ ৫০/- 

৪৪ নতুন ব্রীজ-পটিয়া সকাল ৮.০০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) সকাল ৯.৩০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) ২৫ রকঃ রিঃ ২০/- 

৪৫ নতুন ব্রীজ-সোহাজািী সকাল ৮.০০ র্া  সকাল ১০.০০ র্া  ৩৬ রকঃ রিঃ ৪০/- 

৪৬ নতুন ব্রীজ-সপ্রিবাজাি সকাল ৭.৪৫ র্া (৩০ রিঃ পিপি) সকাল ১১.৪৫ র্া (৩০ রিঃ পিপি) ৬০ রকঃ রিঃ ৭০/- 

৪৭ কালুিঘার্-পদতিা সকাল ৬.০০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) সকাল ৭.৩০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) ২৫ রকঃ রিঃ ২০/- 

৪৮ িাদকর্ প-সীতাকুন্ড সকাল ৭.০০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) সকাল ৯.৩০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) ৪৩ রকঃ রিঃ ৩০/- 

৪৯ িাদকপর্-কাঠগড় সকাল ৭.৩০ র্া  সকাল ৮.০০ র্া  ১৪ রকঃ রিঃ ১৫/- 

৫০ রবশ্বরবদ্যালয়-িাদকপর্ সকাল ৭.০০ র্া  সকাল ০৮.৩০ র্া  ২২ রকঃ রিঃ ২০/- 

৫১ চট্টগ্রাি-ঢাকা িাত ১১.০০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) সকাল ৬.৩০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) ২৮৭ রকঃ রিঃ ৬০০/- 

 
 

খুলনা বাস রিদপা 

৫২ খুলনা-বরিশাল  ৮.৩০ র্া  ১৩.০০ র্া  ১৪৫ রকঃ রিঃ ১৭০/- নাি : সিাঃ ির জ উরিন 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০৪১-৭৮৬১৪৩ 

ই-সিইল নাং :  

 

 

 

 

 

 

 

৫৩ খুলনা-িঠবাড়ীয়া  ৭.০০ র্া  ১৩.০০ র্া  ১২০ রকঃ রিঃ ১৪০/- 

৫৪ খুলনা-কাঠারলয়া  ৬.০০ র্া  ১০.০০ র্া  ১১০ রকঃ রিঃ ১৫০/- 

৫৫ খুলনা-বাদয়ন্দা (১)  ৭.১০ র্া  ১২.৩০ র্া  ৯৬ রকঃ রিঃ ১৩০/- 

৫৬ খুলনা-বাদয়ন্দা (২)  ১৩.৩০ র্া  ১৭.৩০ র্া  ৯৬ রকঃ রিঃ ১৩০/- 

৫৭ খুলনা-োিনগি  ১৩.৩০ র্া  ১৮.৩০ র্া  ১৩৫ রকঃ রিঃ ১৬০/- 

৫৮ খুলনা-কাকরচড়া  ১৪.০০ র্া  ১৯.০০ র্া  ১৪৮ রকঃ রিঃ ১৭০/- 

৫৯ খুলনা-নলরছটি  ১৪.০০ র্া  ২০.০০ র্া  ১৬০ রকঃ রিঃ ১৭০/- 

৬০ খুলনা-মুন্সীগঞ্জ  ১০.০০ র্া  ১৪.০০ র্া  ১৫০ রকঃ রিঃ ১৮০/- 

৬১ খুলনা-বিগুনা  ৭.৩০ র্া  ১৪.৩০ র্া  ১৬৪ রকঃ রিঃ ১৯০/- 
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৬২  দশাহি-কুয়াকার্া  ১৮.৩০ র্া  ৬.০০ র্া  ৩০০ রকঃ রিঃ ৩১০/- নাি : সিাঃ ির জ উরিন 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০৪১-৭৮৬১৪৩ 

ই-সিইল নাং : 

৬৩ খুলনা-ঢাকা  ১৭.৩০ র্া  ৭.০০ র্া  ৩০০ রকঃ রিঃ ৫০০/- 

৬৪ িাংলা-রকদশািগঞ্জ  ১৭.৩০ র্া  ৫.০০ র্া  ৫২২ রকঃ রিঃ ৮০০/- 

৬৫ খুলনা-রকদশািগঞ্জ  ৭.১৫ র্া  ১৭.০০ র্া  ৪৮০ রকঃ রিঃ ৭০০০/- 

৬৬ রপদিাজপুি-সবনাপুল  ৬.৩০ র্া  ১১.০০ র্া  ১৫৩ রকঃ রিঃ ৩০০/- 

 
 

 

পাবনা বাস রিদপা 

৬৭ পাবনা-রেনাজপুি সকাল ৫.৫০র্া দুপুি- ১২.৩০রিঃ ২৭৫ রকঃরিঃ ৩৯৮/- নাি : সিাঃ নাদয়ব আলী 

পেবী : িাঃ রিরজএি 

স ান নাং : ০৭৩১-৬৪৭৬৮ 

ই-সিইল নাং : brtc2016  @  

                    gmail.com     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬৮ রেনাপুি -পাবনা দুপুি-১.০০ র্া সিযা-৭.০০র্া ২৭৫ রকঃরিঃ ৩৯৮/- 

৬৯ নওগাঁ- পাবনা ৭.৩০রিঃ দুপুি-১২.৩০রিঃ ১৯০রকঃরিঃ ২৭৫/- 

৭০ পাবনা- নওগাঁ দুপুি- ২.৫০ রিঃ সিযা- ৭.০০র্া ১৯০রকঃরিঃ ২৭৫/- 

৭১ মুরজবনগি- িাজশাহী সকাল-৫.৪৫ রিঃ সকাল-১১.১৫ রিঃ ২০০ রকঃরিঃ ২৯০/- 

৭২ িাজশাহী- মুরজবনগি দুপুি-২.৪০ রিঃ সিযা-৭.৪০ রিঃ ২০০ রকঃরিঃ ২৯০/- 

৭৩ কানসার্ প- োিনগি সকাল-৭.২০ রিঃ িারত্র- ৮.০০ র্া ৪২৫ রকঃরিঃ ৬১৬/- 

৭৪ োিনগি- কানসার্ প সকাল-৭.০০ র্া িারত্র-৮.০০ র্া ৪২৫ রকঃরিঃ ৬১৬/- 

৭৫ পাবনা- কুয়াকার্া সকাল-৬.১৫ রিঃ সিযা-৭.০০ রিঃ ৪৩০ রকঃরিঃ ৬২৩/- 

৭৬ কুয়াকার্া-পাবনা সকাল-৬.৩০ রিঃ সিযা-৭.৩০ রিঃ ৪৩০ রকঃরিঃ ৬২৩/- 

৭৭ িাজশাহী- আমুয়া সকাল-৭.২০রিঃ িারত্র-৮.০০র্া ৪২৫ রকঃরিঃ ৬১৬/- 

৭৮ আমুয়া- িাজশাহী সকাল-৭.৩০ রিঃ িারত্র-৮.০০র্া ৪২৫ রকঃরিঃ ৬১৬/- 

৭৯ চাঁপাই-পার্িঘার্া সকাল- ৬.৪৫ রিঃ িারত্র-১০.০০র্া ৪৫০ রকঃরিঃ ৬৫২/- 

৮০ পার্িঘার্া- চাঁপাই সকাল- ৭.০০ রিঃ িারত্র-১০.০০র্া ৪৫০ রকঃরিঃ ৬৫২/- 

৮১ িাজশাহী- নওগাঁ সকাল-৭.১০রিঃ, ৯.৩০রিঃ,  

দুপুি- ২.৩০রিঃ,  

রবকাল- ৪.৪০রিঃ 

সকাল- ৮.৫০ রিঃ ৮০ রকঃরিঃ ১১৬/- 

৮২ নওগাঁ- িাজশাহী সকাল-৭.১০রিঃ, ৯.৩০রিঃ,  

দুপুি- ২.৩০রিঃ,  

রবকাল- ৪.৪০রিঃ 

সকাল- ৮.৫০ রিঃ ৮০ রকঃরিঃ ১১৬/- 

৮৩ পাঁচরবরব-িাজশাহী সকাল- ৬.০০ র্া সকাল- ৯.৪৫রিঃ ১৪০ রকঃরিঃ ২০৩/- 

৮৪ িাজশাহী- পাঁচরবরব রবকাল-৩.০০ র্া সিযা- ৬.৪৫ রিঃ ১৪০ রকঃরিঃ ২০৩/- 
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৮৫ িাজশাহী- সাপাি সকাল- ৮.২০ রিঃ দুপুি- ১১.২০ র্া ১৩০ রকঃরিঃ ১৮৮/- নাি : সিাঃ নাদয়ব আলী 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০৭৩১-৬৪৭৬৮ 

ই-সিইল নাং : brtc2016  @  

                    gmail.com 

৮৬ সাপাি- িাজশাহী দুপুি- ২.০০র্া রবকাল-৫.১৫ রিঃ ১৩০ রকঃরিঃ ১৮৮/- 

৮৭ পাঁচরবরব-পাবনা সকাল-৭.২০রিঃ দুপুি- ১২.২০ রিঃ ২১৭ রকঃরিঃ ৩১৪/- 

৮৮ পাবনা - পাঁচরবরব দুপুি-২.০০ র্া িারত্র- ৮.৩০ রিঃ ২১৭ রকঃরিঃ ৩১৪/- 

৮৯ সনত্রদকানা- িাংলা সকাল-৭.০০ র্া িারত্র-৮.৩০রিঃ ৪৭০ রকঃরিঃ ৬৮১/- 

৯০ িাংলা- সনত্রদকানা সকাল-৭.০০ র্া িারত্র-৮.৩০রিঃ ৪৭০ রকঃরিঃ ৬৮১/- 

৯১ সেবীগঞ্জ- িাজশাহী সকাল- ২.৩০ র্া িারত্র-৮.৩০ রিঃ ৩০৫ রকঃরিঃ ৪৪২/- 

৯২ িাজশাহী- সেবীগঞ্জ দুপুি-২.৩০ র্া িারত্র- ৮.৩০ রিঃ ৩০৫ রকঃরিঃ ৪৪২/- 

৯৩ সুন্দিগঞ্জ- িাজশাহী সকাল- ৫.৪০রিঃ সকাল-১০.৩০রিঃ ২২৫ রকঃরিঃ ৩২৬/- 

৯৪ িাজশাহী- সুন্দিগঞ্জ দুপুি- ১২.৩০ রিঃ রবকাল-৫.৩০ রিঃ ২২৫ রকঃরিঃ ৩২৬/- 

৯৫ পাবনা -চাঁপাই সকাল- ৬.৫০রিঃ ও  

রবকাল- ৩.৫০রিঃ 

সকাল- ১০.৩০রিঃ 

সিযা- ৭.১৫রিঃ 

১৫০ রকঃরিঃ ২১৭/- 

৯৬ চাঁপাই-পাবনা সকাল-৭.১৫ 

রবকাল- ৩.১৫ 

সকাল- ১১.৩০ রিঃ 

সিযা- ৭.১৫ রিঃ 

১৫০ রকঃরিঃ ২১৭/- 

 
 

বরিশাল বাস রিদপা 

৯৭ বরিশাল-আমুয়া-১ ৬.০০ র্া ৯.০০ র্া ৭০ রকঃ  রিঃ ৮০/- নাি : সিাঃ জারিল সহাদসন 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০৪৩১-৬৩৭৯৩ 

ই-সিইল নাং : brtcbarisal052 

                    @ gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯৮ বরিশাল-আমুয়া-২ ৬.০০ র্া ৯.০০ র্া ৭০ রকঃ  রিঃ ৮০/- 

৯৯ বরিশাল-বিগুনা-১ ৬.০০ র্া ১০.০০ র্া ১০৩ রকঃ  রিঃ ১২০/- 

১০০ বরিশাল-বিগুনা-২ ৭.০০ র্া ১১.৩০ র্া ১০৩ রকঃ  রিঃ ১২০/- 

১০১ বরিশাল-বিগুনা (দনশ) ১৩.৩০ র্া ১৮.০০ র্া ১০৩ রকঃ  রিঃ ১২০/- 

১০২ কুয়াকার্া- খুলনা ৭.৩০ র্া ১৭.০০ র্া ২৫৮ রকঃ  রিঃ ৩০০/- 

১০৩ বরিশাল-পার্িঘার্া ১৪.০০ র্া ১৮.০০ র্া ১৩০ রকঃ  রিঃ ১৭০/- 

১০৪ বরিশাল-পার্িঘার্া-খুলনা ৬.৩০ র্া ১৯.০০ র্া ২৮০ রকঃ  রিঃ ৩০০/- 

১০৫ বরিশাল-খুলনা-পার্িঘার্া ৭.০০ র্া ১৯.০০ র্া ২৯৭ রকঃ  রিঃ ৩০০/- 

১০৬ বরিশাল-সবনাপুল ৬.০০ র্া ১৩.০০ র্া ২৩০ রকঃ  রিঃ ২৮০/- 

১০৭ বরিশাল-খুলনা-১ ১৩.১৫ র্া ১৭.৩০ র্া ১৪০ রকঃ  রিঃ ১৭০/- 

১০৮ বরিশাল-খুলনা-২ ১৪.০০ র্া ১৮.৩০ র্া ১৪০ রকঃ  রিঃ ১৭০/- 

১০৯ চি যাশন- দশাি ৫.০০ র্া ২০.০০ র্া ৩১৫ রকঃ  রিঃ ৩৫০/- 
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১১০ বরিশাল-িালকাঠী (প পর্ক) ৭.৩০ র্া ১৫.৩০ র্া ১৫৪ রকঃ  রিঃ ১৬০/- নাি : সিাঃ জারিল সহাদসন 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০৪৩১-৬৩৭৯৩ 

ই-সিইল নাং : brtcbarisal052 

                    @ gmail.com 

১১১ বরিশাল-মুন্সীগঞ্জ ৮.০০ র্া ১৭.০০ র্া ২৪৮ রকঃ  রিঃ ৩০০/- 

১১২ বরিশাল-িাংপুি ৬.০০ র্া ১৭.০০ র্া ৫০৮ রকঃ  রিঃ ৭৫০/- 

১১৩ বরিশাল-চাপাইনবাবগঞ্জ ৬.৩০ র্া ১৫.৩০ র্া ৪৩০ রকঃ  রিঃ ৬০০/- 

১১৪ বরিশাল-কাওিাকারন্দ ৬.০০ র্া ০৯.০০ র্া ১৩০ রকঃ  রিঃ ২২৫/- 

১১৫ বরিশাল-রবশ্বরবদ্যালয় (টিরস) ৮.০০ র্া ৯.০০ র্া ০৯ রকঃ  রিঃ ৬,০০০/- 

১১৬ বরিশাল-রবশ্বরবদ্যালয় (রিতল) ৮.৩০ র্া ৯.৩০ র্া ০৯ রকঃ  রিঃ ৯,০০৬/- 

 
 

গাজীপুি বাস রিদপা 

১১৭ গাজীপুি-িরতরিল (িায়া  াি পদগর্) সকাল ৬.০০ (২০ রিরনর্ পিপি) সকাল ৯.০০ (২০ রিরনর্ পিপি) ৩৬.২০ রকঃ রিঃ ৫০/- নাি : নীহাি িঞ্জন িজুিোি  

পেবী : ম্যাদনজাি (কারিগরি) 

স ান নাং : ৯২৫২৫৯৭ 

ই-সিইল নাং : 

niharronjonmjumdher 

@ gmail.com 

১১৮ গাজীপুি-গাবতলী (িায়া কালশী) সকাল ৬.০০ (২০ রিরনর্ পিপি) সকাল ৯.০০ (২০ রিরনর্ পিপি) ৩৮.০০ রকঃ রিঃ ৫০/- 

১১৯ িরতরিল-বালুঘার্ (িায়া  াি পদগর্) সকাল ৬.০০ (২০ রিরনর্ পিপি) সকাল ৮.০০ (২০ রিরনর্ পিপি) ১৪.৪০ রকঃ রিঃ ২৪/- 

  

কুরিো বাস রিদপা 

১২০ কুরিো-ঢাকা 

ঢাকা-কুরিো 

সকাল ৬.০০ (৪০ রিরনর্ পিপি) 

সকাল ৬.০০ (৪০ রিরনর্ পিপি) 

০৩. ০০ ঘন্টা 

০৩. ০০ ঘন্টা 

৯৭ রকঃ রিঃ 

৯৭ রকঃ রিঃ 

২০০/- 

২০০/- 

নাি : সিাঃ কািরুজ্জািান 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০৮১-৬১৯৮৮ 

ই-সিইল নাং :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২১ সগৌিীপুি-গুরলস্তান 

গুরলস্তান-সগৌিীপুি 

সকাল ৬.০০ (৩০ রিরনর্ পিপি) 

সকাল ৬.০০ (৩০ রিরনর্ পিপি) 

০১. ৫০ ঘন্টা 

০১. ৫০ ঘন্টা 

৫০ রকঃ রিঃ 

৫০ রকঃ রিঃ 

১৩০/- 

১৩০/- 

১২২ কুরিো-সুনািগঞ্জ (রেবা) 

সুনািগঞ্জ-কুরিো (রেবা) 

কুরিো-সুনািগঞ্জ (দনে) 

সুনািগঞ্জ-কুরিো (দনে) 

সকাল ০৭.১৫ র্া 

সকাল ০৭.০০ র্া 

িাত ০৮.০০ র্া 

সকাল ০৮.০০ র্া 

০৮. ০০ ঘন্টা 

০৮. ০০ ঘন্টা 

০৮. ০০ ঘন্টা 

০৮. ০০ ঘন্টা 

৩০০ রকঃ রিঃ 

৩০০ রকঃ রিঃ 

৩০০ রকঃ রিঃ 

৩০০ রকঃ রিঃ 

৪২০/- 

৪২০/- 

৪২০/- 

৪২০/- 

 

১২৩ কুরিো-জা লাং 

জা লাং-কুরিো 

সকাল ০৮.০ র্া 

সকাল ০৮.০০ র্া 

০৭. ০০ ঘন্টা 

০৭. ০০ ঘন্টা 

২৯০ রকঃ রিঃ 

২৯০ রকঃ রিঃ 

৪১০/- 

৪১০/- 

১২৪ কুরিো-রসদলর্ 

রসদলর্-কুরিো 

সকাল ৯.০০ র্া  

রবকাল ৫.৩০ র্া 

০৫. ৩০ ঘন্টা 

০৫. ৩০ ঘন্টা 

২৩৫ রকঃ রিঃ 

২৩৫ রকঃ রিঃ 

৩৮০/- 

৩৮০/- 
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১২৫ লক্ষীপুি-রসদলর্ 

রসদলর্-লক্ষীপুি 

সকাল ৮.০০ র্া 

সকাল ৮.০০ র্া 

০৯. ০০ ঘন্টা 

০৯. ০০ ঘন্টা 

৩১৭ রকঃ রিঃ 

৩১৭ রকঃ রিঃ 

৪৫০/- 

৪৫০/- 

নাি : সিাঃ কািরুজ্জািান 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০৮১-৬১৯৮৮ ১২৬ কুরিো-কক্সবাজাি 

কক্সবাজাি-কুরিো 

িাত ৭.৩০ র্া 

িাত ১০.০০ র্া 

০৭. ০০ ঘন্টা 

০৭. ০০ ঘন্টা 

৩০০ রকঃ রিঃ 

৩০০ রকঃ রিঃ 

৬০০/- 

৬০০/- 

 
 

সসানাপুি বাস রিদপা 

১২৭ চিজব্বি-চট্টগ্রাি (রেবা) 

চট্টগ্রাি-চিজব্বি (দনে) 

সকাল ০৮.৩০ র্া  

িাত ১১.০০ র্া 

০৬. ০০ ঘন্টা 

০৬. ০০ ঘন্টা 

১৭৪ রকঃ রিঃ 

১৭৪ রকঃ রিঃ 

১৮০/- 

১৮০/- 

নাি : সিাঃ কািরুজ্জািান 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০৩২১-৭১৪১৩ 

ই-সিইল নাং : brtcsunapur@  

                    gmail.com 

১২৮ িািগরত-চট্টগ্রাি (রেবা) 

চট্টগ্রাি-িািগরত (দনে) 

দুপুি ০১.০০ র্া  

িাত ১১.০০ র্া 

০৬. ০০ ঘন্টা 

০৬. ০০ ঘন্টা 

১৬৬ রকঃ রিঃ 

১৬৬ রকঃ রিঃ 

১৮০/- 

১৮০/- 

১২৯ সসানাপুি-রসদলর্-ছাতক 

ছাতক-রসদলর্-সসানাপুি 

সকাল ৬.৪৫ র্া  

সকাল ৮.০০ র্া 

০৮. ০০ ঘন্টা 

০৮. ০০ ঘন্টা 

৩২৬ রকঃ রিঃ 

৩২৬ রকঃ রিঃ 

৪০০/- 

৪০০/- 

 
 

বগুড়া বাস রিদপা 

১৩০ বগুড়া-খুলনা সকাল ৬.৩০ র্া রবকাল ৩.০০ র্া ৩৫৫ রকঃ রিঃ ৫১৫/- নাি : সিাঃ আব্দুি িরহি 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০৫১-৬৬১৪৫ 

ই-সিইল নাং : 

brtcbusdepotbogra@  

                    yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৩১ বগুড়া-রেনাজপুি সকাল ৭.০০ র্া সকাল ১০.৩০ র্া ১৪৫ রকঃ রিঃ ২১২/- 

১৩২ বগুড়া-িালকাঠি সকাল ৭.১৫ র্া রবকাল ৪.০০ র্া ৩১৯ রকঃ রিঃ ৪৮৪/- 

১৩৩ িাংপুি-রকদশািগঞ্জ সকাল ৬.৩০ র্া রবকাল ৩.০০ র্া ৩৯৫ রকঃ রিঃ ৫৩৮/- 

১৩৪ বগুড়া-বাাংলাবািা সকাল ৯.০০ র্া রবকাল ৪.৩০ র্া ৩০১ রকঃ রিঃ ৪৩৬/- 

১৩৫ বগুড়া-িহনপুি দুপুি ১.৪৫ র্া সিযা ৬.৩০ র্া ১৩৫ রকঃ রিঃ ১৯৭/- 

১৩৬ বগুড়া-সচৌিালা দুপুি ২.০০ র্া সিযা ৭.০০ র্া ২০৩ রকঃ রিঃ ২৯৫/- 

১৩৭ বগুড়া-সসতাবগঞ্জ দুপুি ৩.৩০ র্া িাত ৮.০০ র্া ১৭৪ রকঃ রিঃ ২৫৩/- 

১৩৮ কুরড়গ্রাি-রপদিাজপুি রবকাল ৪.৩০ র্া সকাল ৭.০০ র্া ৫১০ রকঃ রিঃ ৭৫৯/- 

১৩৯ পঞ্চগড়-বরিশাল রবকাল ৩.৩০ র্া সকাল ৬.০০ র্া ৬৩৫ রকঃ রিঃ ৯৪০/- 

১৪০ কুরড়গ্রাি-সগাপালগঞ্জ সকাল ৬.৩০ র্া সিযা ৭.৩০ র্া ৫২৫ রকঃ রিঃ ৭৭৬/- 

১৪১ পঞ্চগড়-খূলনা সকাল ৬.০০ র্া সিযা ৭.০০ র্া ৫৬০ রকঃ রিঃ ৮১৭/- 

১৪২ উরলপুি-সাতক্ষীিা সকাল ৬.১৫ র্া িাত ৮.০০ র্া ৪৮৩ রকঃ রিঃ ৭১০/- 

১৪৩ বগুড়া-জয়পুিহার্ সকাল ৭.৪৫ র্া সকাল ৯.১৫ র্া ৫৭ রকঃ রিঃ ৮৩/- 

১৪৪ বগুড়া-নওঁগা সকাল ৮.০০ র্া সকাল ৯.০০ র্া ৫০ রকঃ রিঃ ৭২/- 
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১৪৫ রেনাজপুি-সিপুপাড়া রবকাল ৩.৩০ র্া সকাল ৭.০০ র্া ৬৫০ রকঃ রিঃ ১৫৭৪/- নাি : সিাঃ আব্দুি িরহি 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০৫১-৬৬১৪৫ 

ই-সিইল নাং : 

brtcbusdepotbogra@  

                    yahoo.com 

১৪৬ িাজশাহী-ভুরুিািািী সকাল ৭.০০ র্া দুপুি ২.০০ র্া ৩৩০ রকঃ রিঃ ৪৭৮/- 

১৪৭ িাজশাহী-সাপাহাি দুপুি ১২.৫০ র্া রবকাল ৪.৩০ র্া ১০৬ রকঃ রিঃ ১৫০/- 

১৪৮ িাজশাহী-নীতপুি সকাল ৬.৩০ র্া সকাল ১০.০০ র্া ৯৮ রকঃ রিঃ ১৪২/- 

১৪৯ িাজশাহী-িহনপুি রবকাল ৩.৩০ র্া সিযা ৬.৩০ র্া ৯৫ রকঃ রিঃ ১৩৭/- 

১৫০ িাজশাহী-সিালািহার্ দুপুি ২.৩০ র্া রবকাল ৫.৩০ র্া ১০০ রকঃ রিঃ ১৪৫/- 

১৫১ িাজশাহী-আগ্রারেগুন রবকাল ৩.২০ র্া সিযা ৬.০০ র্া ১১৫ রকঃ রিঃ ১৬৬/- 

১৫২ রেনাজপুি-িাজশাহী সকাল ৬.২০ র্া দুপুি ১২.৩০ র্া ২৭০ রকঃ রিঃ ৩৯০/- 

১৫৩ রেনাজপুি- রিেপুি সকাল ৬.০০ র্া রবকাল ৫.০০ র্া ৪৬০ রকঃ রিঃ ৪৭১/- 

 
 

উর্লী (গাবতলী) বাস রিদপা 

১৫৪ ঢাকা-কক্সবাজাি (এরস, কল্যাণপুি সর্দক ছাদড়) 

কক্সবাজাি-ঢাকা (কলাতরল, কক্সবাজাি হদত) 

িাত ৯.৩০ র্া 

িাত ৯.৩০ র্া 

পদি রেন সকাল ১০. ০০ র্া 

পদি রেন সকাল ১০. ০০ র্া 

৪৩৫ রকঃ রিঃ 

 

৯০০/- (সর্ালসহ) 

 

নাি : নূি-ই-আলি 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০১৭১১৪৩৫২১৩ 

ই-সিইল নাং :  

১৫৫ ইরপদজি-িরতরিল (রিতল বাস ) 

িরতরিল-ইরপদজি (রিতল বাস) 

সকাল ৭.৩০ র্া (১৫ রিঃ পি পি) 

সকাল ৭.৩০ র্া (১৫ রিঃ পি পি) 

সকাল ১১.৩০ র্া 

সকাল ১১.৩০ র্া 

৪৩ রকঃ রিঃ ৬০/- 

১৫৬ গাবতলী-গাজীপুি (রিতল বাস ) সকাল ৭.৩০ র্া (৩০ রিঃ পি পি) সকাল ১১.৩০ র্া ৪০ রকঃ রিঃ ৫০/- 

 
 

নািায়নগঞ্জ বাস রিদপা 

১৫৭ ঢাকা-নািায়নগঞ্জ (এরস বাস) সকাল ৭.০০ র্া (১৫ রিঃ পিপি) সকাল ৭.০০ র্া হদত ২১ র্া  ২০ রকঃ রিঃ ৪৮/- নাি : সিাঃ জািদসে আলী 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ৭৬৪৬৯১৫ 

ই-সিইল নাং :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫৮ গুরলস্তান-িাওয়া (এরস বাস) সকাল ৬.০০ র্া (৬০ রিঃ পিপি) সকাল ৭.০০ র্া হদত ২১ র্া ৪৫ রকঃ রিঃ ১০০/- 

১৫৯ গুরলস্তান-িাওয়া (নন-এরস বাস) সকাল ৬.০০ র্া (২০ রিঃ পিপি) সকাল ৬.০০ র্া হদত ২১ র্া ৪৫ রকঃ রিঃ ৭০/- 

১৬০  াত্রাবাড়ী-িাওয়া (নন-এরস বাস) সকাল ৬.০০ র্া (২০ রিঃ পিপি) সকাল ৬.০০ র্া হদত ২১ র্া ৪৫ রকঃ রিঃ ৭০/- 

১৬১ গুরলস্তান-বারজতপুি (এরস বাস) সকাল ৬.০০ র্া (৬০ রিঃ পিপি) সকাল ৬.০০ র্া হদত ২০ র্া ১২০ রকঃ রিঃ ২১০/- 

১৬২ গুরলস্তান-বারজতপুি (নন-এরস বাস) সকাল ৬.০০ র্া (৬০ রিঃ পিপি) সকাল ৬.০০ র্া হদত ২০ র্া ১২০ রকঃ রিঃ ১৬০/- 

১৬৩ ঢাকা-নিরসাংেী (এরস বাস) সকাল ৬.০০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) সকাল ৬.০০ র্া হদত ২০ র্া ৫৫ রকঃ রিঃ ১১০/- 

১৬৪ িেনপুি-সািাি (রিতল বাস) সকাল ৭.০০ র্া (৩০ রিঃ পিপি) সকাল ৭.০০ র্া হদত ২০ র্া ৫০ রকঃ রিঃ ৬৫/- 

১৬৫  াত্রাবাড়ী-সিঘনাঘার্ (রিতল বাস) সকাল ৭.০০ র্া (৬০ রিঃ পিপি) সকাল ৭.০০ র্া হদত ২০ র্া ২৫ রকঃ রিঃ ৩০/- 

১৬৬ সপাস্তদগালা-কাঁচপুি ব্রীজ (রিতল বাস) সকাল ৭.০০ র্া (৬০ রিঃ পিপি) সকাল ৭.০০ র্া হদত ২০ র্া ১২০ রকঃ রিঃ ১৫/- 
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সিাহাম্মেপুি বাস রিদপা 

১৬৭ সিাহাম্মেপুি-কুরড়ল রবশ্বদিাি সকাল ৬.৩০ র্া (১০ রিঃ পিপি) সকাল ০৮.০০ র্া ১৪.১০ রকঃ রিঃ ২৪/- নাি : সিাঃ িাসুে আলি 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০১৭৩৪-০৫৩৯৯১ 

ই-সিইল নাং : brtcmoham 

madpurdepot@  

gmail.com 

১৬৮ সিাহাম্মেপুি-রচর্াগাাংদিাি সকাল ৬.৩০ র্া (১০ রিঃ পিপি) সকাল ০৮.৩০ র্া ১৯.৮ রকঃ রিঃ ৩৩/- 

১৬৯ রিগাতলা-নতুন বাজাি সকাল ৬.৩০ র্া (১০ রিঃ পিপি) সকাল ০৮.০০ র্া ১১.৭০ রকঃ রিঃ ২০/- 

১৭০ সিাহাম্মেপুি-বাাংলাঃ ব্যাাংক (িরহলা বাস) সকাল ০৮.০০ র্া  সকাল ০৯.০০ র্া ১৩.৩০ রকঃ রিঃ ২৩/- 

  

রসদলর্ বাস রিদপা 

১৭১ রসদলর্-তািাকারন্দ (নন-এরস বাস) সকাল ৭.৩৫ র্া  রবকাল ৫.৩০ র্া  ৩৭৫ রকঃ রিঃ ৫০৬/- নাি : সিাঃ সিাশাি  সহাদসন 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০১৭১৭-৭৬৩৮২০ 

ই-সিইল নাং : 

brtcsylhet101@  

                    gmail.com 

১৭২ রসদলর্-ঘার্াইল (এরস বাস) সকাল ৮.৩০ র্া  রবকাল ৬.৩০ র্া  ৩৪৫ রকঃ রিঃ ৮১০/- 

১৭৩ রসদলর্-চট্টগ্রাি (নন-এরস বাস) সকাল ৭.৩০ র্া  রবকাল ৬.০০ র্া  ৩৯০ রকঃ রিঃ ৫৭২/- 

১৭৪ রসদলর্-সসানাপুি (নন-এরস বাস) সকাল ৬.৫০ র্া, িাত ৯.৪৫ র্া  রবকাল ৩.৩০ র্া, সকাল ৫.০০ র্া  ৩১৭ রকঃ রিঃ ৪২৮/- 

১৭৫ রসদলর্- রিেগঞ্জ (নন-এরস বাস) সকাল ৯.০০ র্া  রবকাল ৬.০০ র্া  ৩১৭ রকঃ রিঃ ৪২৮/- 

  

কল্যাণপুি বাস রিদপা 

১৭৬ চো-িরতরিল (রিতল বাস) চো হদত সকাল ৬.০০ র্া (১৫ রিঃ 

পিপি রবকাল ৫.০০ র্া প পে এবাং 

িরতরিল হদত ১০.০০ র্া হদত িাত 

০৮.০০ র্া প পে   

সকাল ৯.০০ র্া  ১১০ রকঃ রিঃ ৭০/- নাি : সিাঃ িরনরুজ্জািান 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ৯০০২৫৩১ 

ই-সিইল নাং : 

brtckallyanpur@  

                    gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৭৭ ঢাকা-সকার্ালীপাড়া (এরস বাস) ঢাকা হদত সকাল ৭.৩০ ও দুপুি 

২.০০ র্া এবাং সকার্ালীপাড়া সকাল 

৭.৩০ ও দুপুি ২.০০ র্া    

সকাল ১১.০০ র্া  ৩২৫ রকঃ রিঃ ৩৭০/- 

১৭৮ ঢাকা-চট্টগ্রাি/ঢাকা-কক্সবাজাি (এরস বাস) উিয় প্রাে হদত িাত ১০.৩০ র্া    িাত ৩.০০ র্া  ৫৬৮ রকঃ রিঃ ৬৭০/- 

১৭৯ নািায়নগঞ্জ-সিদহিপুি (এরস বাস) উিয় প্রাে হদত িাত ০৯.০০ র্া    িাত ৪.০০ র্া  ৫৮০ রকঃ রিঃ ৬৮০/- 

১৮০ গুরলস্তান-িাওয়া (এরস বাস) ঢাকা হদত সকাল ৭.৩০ ও দুপুি 

২.০০ র্া এবাং িাওয়া হদত সকাল 

১১.০০ ও রবকাল ৩.০০ র্া  

সকাল ৯.০০ র্া  ৯০ রকঃ রিঃ ১০০/- 

১৮১ িরহলা বাস সারি পস (রিিপুি-িরতরিল) রিিপুি-১৪ হদত সকাল ৮.০০ র্া 

এবাং িরতরিল হদত রবকাল ৫.০০  

সকাল ৯.৪৫ র্া  ৪৬ রকঃ রিঃ ২৩/- 
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িাংপুি বাস রিদপা 

১৮২ পঞ্চগড়-চাপাই  (রেবা) (টিরস বাস) ৬.১৫ র্া ১৬.১৫ র্া  ৪১৫ রকঃ রিঃ ৪৫০/- নাি : সিাঃ রজয়াউি িহিান 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ০৫২১-৬৪১১০ 

ই-সিইল নাং : 

brtc2014rangpur@  

 yahoo.com 

১৮৩ হরিপুি-চাপাই (টিরস বাস) ৭.১৫ র্া ১৭.১৫ র্া  ৪৩০ রকঃ রিঃ ৪৫০/- 

১৮৪ পঞ্চগড়-লক্ষীপাশা (রসএনরজ বাস) ৭.১৫ র্া ২৩.০০ র্া  ৫৪৮ রকঃ রিঃ ৫৫০/- 

১৮৫ পঞ্চগড়-সনত্রদকাণা (রসএনরজ বাস) ৫.৪৫ র্া ১৯.৩০ র্া  ৪৬১ রকঃ রিঃ ৫০০/- 

১৮৬ পঞ্চগড়-বরিশাল (এরস বাস) ৫.৩০ র্া ২.৩০ র্া  ৬১৫ রকঃ রিঃ ১০০০/- 

১৮৭ িাংপুি-োিনগি (দনশ)(টিরস বাস) ১৭.৩০ র্া ০৬.০০ র্া  ৪৫০ রকঃ রিঃ ৬০০/- 

১৮৮ ভুরুিািািী-চাপাই (টিরস বাস) ৫.৪৫ র্া ১৬.৩০ র্া  ৩৬০ রকঃ রিঃ ৩৮০/- 

১৮৯ পঞ্চগড়-িাংলা (দনশ) (টিরস বাস) ১৭.০০ র্া ০৮.০০ র্া  ৫৯০ রকঃ রিঃ ৭০০/- 

১৯০ পঞ্চগড়-চাপাই (দনশ) এরস বাস ১১.৪৫ র্া ২২.০০ র্া  ৪১৫ রকঃ রিঃ ৫০০/- 

১৯১ পঞ্চগড়-রপদিাজপুি (দনশ) এরস বাস ১৫.৪৫ র্া ০৭.০০ র্া  ৬০৫ রকঃ রিঃ ৮০০/- 

১৯২ িাংপুি-সতুরলয়া (টিরস বাস) ১৪.৩০ র্া ১৯.৩০ র্া  ১৭০ রকঃ রিঃ ২০০/- 

১৯৩ িাংপুি-পঞ্চগড় (টিরস বাস-০১) ১৩.৪৫ র্া ১৭.০০ র্া  ১৪৫ রকঃ রিঃ ১৬০/- 

১৯৪ পঞ্চগড়-গাইবািা (টিরস বাস) ৯.১৫ র্া ১৫.১৫ র্া  ২১০ রকঃ রিঃ ২৩০/- 

১৯৫ রচলিািী-সেবীগঞ্জ (টিরস বাস) ০৭.৩০ র্া ১৩.৩০ র্া  ১৭৫ রকঃ রিঃ ১৯০/- 

১৯৬ টুরনিহার্-গাইবািা (টিরস বাস) ০৬.০০ র্া ১২.৩০ র্া  ১৮৯ রকঃ রিঃ ২০০/- 

১৯৭ িাংপুি-পঞ্চগড় (র্াকা বাস-২) ১৫.২০ র্া ১৯.৩০ র্া  ১৪৫ রকঃ রিঃ ১৬০/- 

১৯৮ িাংপুি-ধামুিহার্ (র্াকা বাস) ১৬.০০ র্া ২০.০০ র্া  ১৩৫ রকঃ রিঃ ১৬০/- 

১৯৯ িাংপুি-িানীশাংককল (র্াকা বাস) ১৫.০০ র্া ১৯.১৫ র্া  ১৩৩ রকঃ রিঃ ১৫০/- 

২০০ িাংপুি-রচলাহাটি (র্াকা বাস) ১৫.৪০ র্া ১৯.৩০ র্া  ১০০ রকঃ রিঃ ১২০/- 

২০১ িাংপুি-সুন্দিগঞ্জ-গাইবািা (রহদনা বাস) ১৬.৩০ র্া ১৯.৩০ র্া  ১০০ রকঃ রিঃ ১২০/- 

২০২ িাংপুি-সাদকায়া (র্াকা বাস) ১৪.০০ র্া ১৬.৩০ র্া  ১০০ রকঃ রিঃ ১২০/- 

২০৩ শঠিবাড়ী-গাইবািা (র্াকা বাস) ০৭.১৫ র্া ১৩.০০ র্া  ১৩০ রকঃ রিঃ ১২০/- 
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২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা-১০০০।  
 

িরহলা বাস পরিবহন সসবাি তথ্য 

                    

 

নাং রুদর্ি নাি ও রববিণ ছাড়াি সিয় সপৌছাি সিয় দূিত্ব িাড়াি পরিিান োরয়ত্বপ্রাি ম্যাদনজাি 

         িরতরিল বাস রিদপা নাি : সিাঃ আশিাফুল আলি 

স ান নাং : ৯৩৩৩৮০৩ 

ই-সিইল নাং : brtcmotijheel @gmail.com 

১ রিলগাঁও-গুরলস্তান ৯.০৫ র্া ১০.০০ র্া ৯ রকঃ রিঃ ১৫/- 

২ নতুন বাজাি - িরতরিল  ৮.০০ র্া ৯.৩০ র্া ১৫ রকঃ রিঃ ৩০/- 

         কল্যাণপুি বাস রিদপা নাি : সিাঃ িরনরুজ্জািান 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ), স ান নাং : ৯০০২৫৩১ 

ই-সিইল নাং : brtckallyanpur@gmail.com 

৩ রিিপুি-১৪ - িরতরিল ৭.০০ র্া ৮.৩০ র্া ২০ রকঃ রিঃ ৩৪/- 

          সজায়ািসাহািা বাস রিদপা নাি : সিাঃ কাজী নারসরুল হক 

পেবী : িাঃ রিরজএি, স ান নাং : ৮৯১১৭৭৮ ৪ আব্দুেপুি-িরতরিল (এরসবাস) ৭.৩০ র্া ৮.৪৫ র্া ২৩ রকঃ রিঃ ৬০/- 

         রিতল বাস রিদপা নাি : সিাঃ আব্দুল লরত  

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ), স ান নাং : ৯০০২৩৯৫ ৫ রিিপুি-১২ - িরতরিল ৭.৩০ র্া ৮.৩০ র্া ১৬ রকঃ রিঃ ২২/- 

         উর্লী (গাবতলী) বাস রিদপা নাি : নূি-ই-আলি 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ), স ান নাং : ০১৭১১৪৩৫২১৩ ৬ সািাি-িরতরিল  ৭.১৫ র্া ৯.৩০ র্া ৩১ রকঃ রিঃ ৩০/-  

         সিাহাম্মেপুি বাস রিদপা নাি : সিাঃ িাসুে আলি,  

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ), স ান নাং : ০১৭৩৪-০৫৩৯৯১ 
৭ সিাহাম্মেপুি (রশয়া িসরজে)-িরতরিল ৭.৪৫ র্া ৯.০০ র্া ১৫ রকঃ রিঃ ২০/- 

         নািায়নগঞ্জ বাস রিদপা নাি : সিাঃ জািদসে আলী 

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ), স ান নাং : ৭৬৪৬৯১৫ ৮ রচর্াগাাংদিাি-গুরলস্তান ৮.২০ র্া ৯.০০ র্া ১৫ রকঃ রিঃ ২০/- 

         গাজীপুি বাস রিদপা নাি : নীহাি িঞ্জন িজুিোি  

পেবী : ম্যাদনজাি (কারিগরি), স ান নাং : ৯২৫২৫৯৭ 

ই-সিইলনাং: niharronjonmjumdher@ gmail.com 

৯ গাজীপুি-িরতরিল  ৭.০০ র্া ৯.০০ র্া ৩০ রকঃ রিঃ ৫০/- 
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২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা-১০০০।  
 

স্কুল বাস পরিবহন সসবাি তথ্য 
 

                     

 

নাং রুদর্ি নাি ও রববিণ ছাড়াি সিয় সপৌছাি সিয় দূিত্ব িাড়াি পরিিান োরয়ত্বপ্রাি ম্যাদনজাি 

         রিতল বাস রিদপা নাি : সিাঃ আব্দুল লরত  

পেবী : ম্যাদনজাি (অপাঃ) 

স ান নাং : ৯০০২৩৯৫ 

১ রিিপুি-১২ - আরজিপুি ৬.৩০ র্া ৮.০০ র্া ২০ রকঃ রিঃ ৫/- 

২ রিিপুি-১২ - আরজিপুি ১০.৩০ র্া ১২.০০ র্া ২০ রকঃ রিঃ ৫/- 

 


