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বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কদপ পাদিশন 

(রবআিটিরস) 
 

 

ভূরিকা  

বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কদপ পাদিশন (রবআিটিরস) একটি িাষ্ট্রীয় প পরিবহন সাংথা।ায তারী ী প পয পরিবহন এবাং েক্ষ চালক প 

কারিগি তৈিীদৈ এ সাংথা।াটি ইরৈবাচক ভূরিকা পালন কদি আসদেয রবআিটিরস বাস এবাং ট্রাক পরিচালনাি িাধ্যদি রনিাপদে প 

সাশ্রয় পী মূদে তারী ী প পয পরিবহন সসবাি খাদৈ অনন্য অবোন সিদখ চদলদেয পাশাপারশ প্ররশক্ষণ ইনরিটিউট এবাং প্ররশক্ষণ 

সকদেি িাধ্যদি েক্ষ চালক প কারিগি তৈিী কিদেয ফদল েক্ষ জনশরি সৃরিদৈ রবআিটিরস ভূরিকা িাখদেয   

 
বাস প ট্রাক রিদপা 

তানবাহদনি স্বল্পৈাি কািদণ সেদশি রবরন্ন  অ্চলদল জনসাাািদণি চারহো াাকা সদবেওপ রবআিটিরস ক্পক পরিচারলৈ কদয় পকটি 

রিদপা সািরয় পকনাদব বন্ধ রেলয বৈপিান সিকাদিি সঠিক প সিদয় পাপদতাগী পেদক্ষদপি সপ্ররক্ষদৈ বন্ধ াাকা রিদপালেদলা  নিায় প চালু 

কিা হদয় পদেয গাবৈলীদৈ ০১টি, সিাহাম্মে দি ০১টি, এবাং রেনাজ দি ০১ টি সহ সিাট ০৩টি বাস রিদপা নতুননাদব চালু কিা 

হদয় পদেয বৈপিাদন বাস রিদপাি সাংখ্যা ১৯টি প ট্রাক রিদপাি সাংখ্যা ০২টিয 

 

বাস বহি  

বৈপিাদন রবআিটিরস'ি বাস বহদি রবদ্যিান ১৫৩৮টি বাদসি িদধ্য ৯৮১টি বাস চলিানয আদিা ৩০১ টি বাস সিিািৈ কদি বহদি 

সাংযুি কিাি উদদ্যগ প্ররয়য় পাাীন আদেয িাষ্ট্রীয় প পরিবহন সসবাি পরিরা ৃদরধিরি জন্য সিকাি তবদেরশক সহায় পৈায় প ৬০০টি বাস 

সাংগ্রদহি লদক্ষে প্রকল্প গ্রহন কদিদেয প্রকদল্পি রিরপরপ গৈ ৩০ আগি ২০১৬ ৈারিদখ একদনক ক্পক অনুদিারেৈ হয় পয  

 

 

 

 

 

 

 
             
                                    রবআিটিরস'ি বাস বহি 

ট্রাক বহি  

রবআিটিরস'ি ট্রাক বহদি সিাট ১৪৬টি (রবরন্ন  সট্ররনাং ইনরিটিউট এ সট্ররনাং কদজ রনদয় পারজৈ ০৮টি ট্রাকসহ) ট্রাক িদয় পদেয ৈম্মদধ্য 

পয পরিবহদন রনদয় পারজৈ ১৩৮টি ট্রাদকি িদধ্য চলিান ট্রাক সাংখ্যা ১১৩টি য িাষ্ট্রীয় প পরিবহন সসবাি পরিরা ৃদরধিরি জন্য সিকাি 

তবদেরশক সহায় পৈায় প ৫০০টি ট্রাক সাংগ্রদহি লদক্ষে প্রকল্প গ্রহন কদিদেয প্রকদল্পি রিরপরপ গৈ ৩০ আগি ২০১৬ ৈারিদখ একদনক 

ক্পক অনুদিারেৈ হয় পয
 

 

 

 

 

 
 

                                                                         রবআিটিরস'ি ট্রাক সারন পস              
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রসটি বাস সারন পস 
 

রবআিটিরস সিাট ২৬৭ টি বাদসি িাধ্যদি ঢাকা, চট্টগ্রাি প খুলনা রসটিি ৪৪ টি রুদট রসটি সারন পস পরিচালনা কিদেয  

 

 

 
রবআিটিরস'ি রসটি বাস সারন পস 

 
 
 

আন্তঃদজলা বাস সারন পস 

রসটি সারন পস োড়াপ সেশব্যাপী রবআিটিরসি সারন পস সনটপয় পাকপ িদয় পদেয আন্তঃদজলাি ১৫০ টি রুদট রবআিটিরসি রবরন্ন  িদিদলি 

৪০৬ টি বাস চলাচল কিদেয অদশাক রলোন্ড এরস, দ্যাইয়ু এরস প টিরস/টাটা বাস আন্তঃদজলায় প চলাচল কিদেয 
 

রবআিটিরস'ি আন্তঃদজলা বাস সারন পস 
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আন্তজপারৈক বাস সারন পস 

ঢাকা-সকালকাৈা-ঢাকা, ঢাকা-আগিৈলা-ঢাকা, আগিৈলা-ঢাকা-সকালকাৈা-আগিৈলা, ঢাকা-রশলাং-সগাহাটি-ঢাকা রুদট আন্তজপারৈক 

বাস সারন পস চালু আদেয গৈ ০৮ সি ২০১৭ ৈারিখ ঢাকা-খুলনা-সকালকাৈা-ঢাকা রুদট নতুন কদি আন্তজপারৈক বাস সারন পস সম্প্রসািণ 

কিা হদয় পদেয বাাংলাদেদশি িাননীয় প প্রাানিন্ত্রী এবাং নািদৈি িাননীয় প প্রাানিন্ত্রী নািদৈি িাজাানী সা দক রনরিপ কনফাদিদেি 

িাধ্যদি এ সারন পদসি উদবাান কদিনয এ সারন পস চালু হপয় পায় প আন্তঃিাষ্ট্রীয় প সতাগাদতাগ সহজ প সুলন এবাং উনয় প সেদশি জনগদণি 

িদধ্য সম্প্রীরৈি বন্ধন আিপ রনরবড় হদয় পদেয ঢাকা-িাজশাহী-চাঁপাই নবাবগঞ্জ-িালেহ-বহিি ি-সকালকাৈা-ঢাকা রুদট বাস সারন পস 

চালুি রনরিত্ত িাষ্ট্রীয় প পত পাদয় প সনদগারসদয় পশন চলদেয 

   

 

 
ঢাকা-খুলনা-সকালকাৈা-ঢাকা রুদট রবআিটিরস’ি আন্তজপারৈক বাস সারন পস উদবাান অনুষ্ঠান  

 

িাফ বাস সারন পস 

  সরচবালয় প এবাং রবরন্ন  সিকারি/সবসিকারি প্ররৈষ্ঠাদনি সকল সগ্রদিি কি পচািীদেি অরফদস তাৈায় পাদৈি সুরবাাদা প ১০৪টি 

রুদট রবআিটিরস’ি ১৩৭টি িাফ বাস চলাচল কিদেয 

  ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় প, জাহাঙ্গীিনগি রবশ্বরবদ্যালয় প, জগ্ন াা রবশ্বরবদ্যালয় প, চট্টগ্রাি রবশ্বরবদ্যালয় প, শাহজালাল রবজ্ঞান প 

প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় প, খুলনা রবশ্বরবদ্যালয় প, কুরিল্লা রবশ্বরবদ্যালয় প, সনায় পাখালী রবজ্ঞান প প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় প প ইদিন 

রবশ্বরবদ্যালয় প কদলজসহ অন্যান্য রশক্ষা প্ররৈষ্ঠাদন োরী -োরী ীদেি তাৈায় পাদৈি সুরবাাদা প রবআিটিরস’ি ১৩৫টি রবদশষ বাস 

সারন পস িদয় পদেয  
 

িরহলা বাস সারন পস 

বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহনেে বববিন্ন রুনে Kg©Rxwe gwnjv‡`i `ß‡i Avbv-‡bqvi Rb¨ gwnjv evm mvwf©‡m ২০১৬-১৭ অর্ ত 

বছনে ১৫ টি রুনে 1৮wU বাস gwnjv evm mvwf©m বহনসনব চলাচল কেনছ। 
 

 

রবআিটিরস িরহলা বাস সারন পস 
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স্কুল বাস সারন পস  

রিি ি-আরজি ি সড়দকি পাদশ্বপ অবরথা।ৈ রশক্ষাপ্ররৈষ্ঠাদনি োরী -োরী ীদেি তাৈায় পাদৈি সুরবাাদা প রিি ি-আরজি ি রুদট 

রবআিটিরস'ি ০২ টি বাস স্কুল বাস রহদসদব রনয় পরিৈ চলাচল কদিয  

 
রবআিটিরস’ি স্কুল বাস সারন পস 

আপে কালীন তারী ী সসবা প পয পরিবহন 
 

রবরন্ন  ঝ ুঁরকপূণ প অরথা।রৈশীল পরিরথা।রৈদৈ, দুদত পাগকালীন সিদয় প এবাং ািীয় প উৎসব প সদম্মলদন রবআিটিরস জনস্বাদা প তারী ী সসবা প 

পয পরিবহন সসবা প্রোন কদি াাদকয উপিন্তু রবদনােনমূলক রশক্ষা সফদিি জন্য রবআিটিরস’ি বাস সসবা খুবই জনরপ্রয় পয ২০১৬-

২০১৭ অা প-বেদিপ এ ািদনি রবদশষ প ঝ ুঁরকপূণ প  সসবা অব্যাহৈ রেলয  
 

 

                                                                                 

প্ররশক্ষণ 
েক্ষ গাড়ী চালক সৃরি এবাং সেদশি যুবক প যুব িরহলাদেি সিাটি ড্রাইরনাং, সিাটি সিকারনক পদয় পরডাং ইৈোরে রবষদয় প প্ররশক্ষণ 

প্রোদনি জন্য সেদশি রবরন্ন  থা।াদন রবআিটিরস'ি ১৭টি (১৪টি ড্রাইরনাং প্ররশক্ষণ সকে এবাং ৩টি সট্ররনাং ইনরিটিউট) প্ররশক্ষণ সকদেি 

িাধ্যদি ২০১৬-১৭ অা প বেদি ৮,১২১ জন প্ররশক্ষণাাীদক রবরন্ন  সট্রদি প্ররশক্ষণ প্রোন কিা হদয় পদেয ৈন্মদধ্য িরহলা প্ররশক্ষণাাীি 

সাংখ্যা ৫১৩ জনয িরহলা, মুরিদতাধিরা প প্ররৈবন্ধীদেি হ্রাসকৃৈ রফ'সৈ ড্রাইরনাং প্ররশক্ষণ প্রোন কিা হয় পয  

 

যুবক প যুব িরহলাদেি সিাটি ড্রাইরনাং, সিাটি সিকারনক, পদয় পরডাং ইৈোরে রবষদয় প প্ররশক্ষণ প্রোন 

 

জনবল রনদয় পাগ 

রবআিটিরস'সৈ ২০০৯ হদৈ ২০১৩ সিয় পাদে ৯৫৮টি নতুন বাস সাংদতারজৈ হপয় পায় প জনবল ৃদরধিরি প্রদয় পাজনীয় প সেখা সেয় পয এ 

সপ্রদক্ষাপদট ২০০৯ পিবৈী সিদয় প রবআিটিরস'সৈ চালক প অন্যান্য পদে সিাট ১৭০৩ জন শ্ররিক প কি পচািীদক রনদয় পাগ সেয় পা 

হদয় পদেয ৈন্মদধ্য ২০১৬-১৭ অা প বেদি ৮০ জন চালদক রনদয় পাগ সেয় পা হদয় পদেয এদৈ রবআিটিরস'ি বাস পরিচালনা কাত পয়ি বহুলাাংদশ 

ৃদরধির সপদয় পদেয  
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তানবাহন ব্যবথা।াপনায় প সফটপয় পোি 

রবআিটিরসি বাসসমূদহি িক্ষণাদবক্ষণ প রুটরনরত্তক পরিচালনা এবাং আয় প-ব্যয় প এি রহসাব সুষ্ঠুনাদব িরনটরিাং কিাি জন্য ‘তানবাহন 

ব্যবথা।াপনায় প সফটপয় পোি’ চালু কিা হদয় পদে এবাং রনয় পরিৈ িরনটরিাং কিা হদেয 

 

Rapid Pass চালু 

আব্দুলাহ ি-িরৈরিল রুদট চলাচলকািী রবআিটিরস ’ি এরস বাদস পিীক্ষামূলকনাদব Rapid Pass  প্রবৈপদনি লদক্ষে 

রবআিটিরস, রিটিরসএ প JICA এি িদধ্য গৈ ১১ এরপ্রল ২০১৭ ৈারিখ ররী পক্ষীয় প চুরি স্বাক্ষরিৈ হদয় পদেয স্বাক্ষরিৈ চুরি অনুতায় পী 

গৈ ১৬ সি ২০১৭ ৈারিখ সাদক এ রুদট তাৈায় পাৈকািী তারী ীসাাািণ প্রািবাদিি িৈ Rapid Pass ব্যবহাি কদি ভ্রিণ 

কিদেনয  

 
 
 

আব্দুলাহ ি-িরৈরিল রুদট Rapid Pass সারন পস 

 

চালক, কন্ডাক্টি প কারিগিদেি েক্ষৈা প সদচৈনৈা ৃদরধিরি জন্য প্ররশক্ষণ প্রোন 

রবআিটিরস'ি চালকদেি েক্ষৈা প সদচৈনৈা ৃদরধির এবাং তারী ীদসবা উ্ন য় পদনি রনরিত্ত ২০১৬-২০১৭ অা প-বেদি সিাট ১৫৩৯ জন 

চালক, কন্ডাক্টি প কারিগিদেিদক প্ররশক্ষণ প্রোন কিা হদয় পদেয রবআিটিরস’ি বাদসি চালক প কন্ডাকটিদেি তারী ীদেি সাদা 

সসৌজন্যৈামূলক আচিণ রবষয় পক প্ররশক্ষণপ রনয় পরিৈ প্রোন কিা হদয় প াাদকয 

 

রবআিটিরসি চালক, কন্ডাক্টি প কারিগিদেি প্ররশক্ষণ প্রোন  
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সিিািৈ কাত পয়ি 

ঢাকাথা। রবআিটিরস’ি সকেীয় প সিিািৈ কািখানায় প রবরন্ন  সিকারি প্ররৈষ্ঠাদনি তানবাহন রনয় পরিৈ সিিািৈ কিা হদয় প াাদকয ২০১৬-

২০১৭ অা প-বেদি ৩৫৪৭টি তানবাহন সিিািৈ কদি ৪,১৯,২৪৭/- টাকা নীট মুনাফা অজপন কিা হদয় পদেয   

 
রবআিটিরস’ি সৈজগাঁপ সকেীয় প সিিািৈ কািখানা 

 

জাৈীয় প শুধিরাচাি সকৌশল বাস্তবায় পন 

জাৈীয় প শুধিরাচাি সকৌশল বাস্তবায় পদনি লদক্ষে রবআিটিরস'ি রবরন্ন  রিদপাি সাদা রনরিপ কনফাদিে কিা হয় পয উি রনরিপ 

কনফাদিদে প্রাান কাত পালদয় প রবআিটিরস'ি সচয় পািম্যান জনাব সিাঃ রিজানুি িহিান প কদপ পাদিশদনি পরিচালক, শুধিরাচাি সফাকাল 

পদয় পন্ট সজনাদিল ম্যাদনজাি (প্রশাঃ প পাদস পাঃ) জনাব হায় পোি জাহান ফািাস সহ উর্ধ্পৈন কি পকৈপাৃদন্ধ উপরথা।ৈ সাদক শুধিরাচাি 

সাংয়ান্ত নানারবা রবষদয় প অবগৈ কদিনয 
 

 

 
রবআিটিরস 'ি জাৈীয় প শুধিরাচাি সকৌশল বাস্তবায় পদন রিদপাি সাদা রনরিপ কনফাদিে 

 

তারী ী রবশ্রািাগাি 

আন্তজপারৈক প আন্তঃদজলা বাস সারন পদসি তারী ীদেি সুরবাাদা প রবআিটিরস’ি িরৈরিল বাস রিদপাদৈ তারী ী রবশ্রািাগাি রনি পাণ কিা 

হদয় পদেয 

 
রবআিটিরস’ি িরৈরিল বাস রিদপাদৈ আন্তজপারৈক প আন্তঃদজলা তারী ীদেি রবশ্রািাগাি 
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বদকয় পা সবৈন নাৈা প গ্রাচুইটি প্রোন 

নতুন জাৈীয় প সবৈন সেল ২০১৫ প্রবরৈপৈ হপয় পায় প রবআিটিরস’ি কি পচািীদেি সবৈন-নাৈারে অন্যান্য সিকারি প্ররৈষ্ঠাদনি ন্যায় প 

রবলেদনিপ সবশী ৃদরধির পায় পয রকন্তু রবআিটিরস’ি বাস প ট্রাদকি নাড়া জনস্বাদা প ৃদরধির না কিায় প রনজস্ব আয় প বািা বরা পৈ সবৈন-নাৈারে 

পরিদশাা কিা সম্ভবপি হরেল নায এ সপ্রক্ষাপদট সিকাি গৈ ৩০/০৩/২০১৭ ররঃ ৈারিখ রবআিটিরস’সক শ্ররিক/কি পচািীদেি বদকয় পা 

সবৈন প গ্রাচুইটি পরিদশাদাি রনরিত্ত ২১ (একুশ) সকাটি টাকা সুেমুি ঋণ প্রোন কদিয এ ঋদণি অা প সাদক শ্ররিক/কি পচািীদেি 

বদকয় পা সবৈন প গ্রাচুইটি পরিদশাা অব্যাহৈ আদেয 

 

রবআিটিরস’ি শ্ররিক-কি পচািীদেি বদকয় পা সবৈন প গ্রাচুইটি পরিদশাদাি সচক রবৈিণ অনুষ্ঠান 

 

রবদশষ সসবা 

রনয় পরিৈ তারী ীদসবাি বাইদি জনসাাািদণি প্রদয় পাজদন রবআিটিরস রনদনোাি রবদশষ সসবা প্রোন কদি াাদক: 

 মুরিদতাধিরা/যুধিরাহৈ মুরিদতাধিরা প সখৈাবপ্রাপ্ত মুরিদতাধিরাদেি জন্য রবআিটিরসি বাদস রবনা নাড়ায় প তাৈায় পাদৈি সুরবাা ২০১৫ 

সাদল চালু কিা হদয় পদে, তা অব্যাহৈ আদেয 

 ঈে, হজ্জ্ব , রবশ্ব-ইজদৈিা প সেদশি সত সকান দূদত পাগকালীন সিদয় প রবদশষ বাস সারন পস প্রোনয 

 িরহলা, মুরিদতাধিরা প প্ররৈবন্ধীদেি হ্রাসকৃৈ রফ -সৈ প্ররশক্ষণ প্রোনয  

 িরহলা, রশশু প প্ররৈবন্ধীদেি জন্য রবআিটিরস'ি প্ররৈটি বাদস ১৩টি আসন সাংিরক্ষৈ আদেয 

 স্কুল/কদলজ/সিকারি-সবসিকারি রবরন্ন  প্ররৈষ্ঠাদন রশক্ষা সফি/আনন্দ ভ্রিণ/বনদনাজনসহ রবরন্ন  সািারজক অনুষ্ঠাদন 

তাৈায় পাদৈি জন্য রবদশষ সুলদন বাস সারন পস প্রোন কিা হয় পয 

 রবআিটিরস’ি সকল বাদস ধুিপান রনরষধিরয ‘ধুিপানমুি তানবাহন’ রিকাি রবআিটিরস’ি সকল বাদস ২০১৬-২০১৭ অা প-

বেদি সাংদতাজন কিা হদয় পদেয   

 


