
ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদ পাদযন (রফআযটির) 

ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ 

ড়ক রযফন  সতু ভন্ত্রণারয় 

রফআযটির’য কাম পক্রভ 



রবরড কনপাদযদেয ভাধ্যদভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তপক 

রফআযটির ফদয ফা/ট্রাক াংদমাজন উদবাধন 

১১ ভার্ প ২০১৯ তারযদে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সে ারনা গণবফন সথদক বাযদতয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী নদযন্দ্র সভাদীয াদথ রবরড 

কনপাদযদেয ভাধ্যদভ রফআযটির’য ফদয ৬০০টি এর/নন-এর ফা এফাং ৫০০ টি ট্রাক াংদমাজন কাম পক্রভ শুব উদবাধন কদযন । 



ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তপক 

রফআযটির’য ভয়ভনরাং রডদা উদবাধন 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সে ারনা ভয়ভনরাংদয জনাধাযদণয মাতায়াদত গণরযফন ব্যফস্থায রফলয় রফদফর্নায় 

এদন ০২ নদবম্বয ২০১৮ তারযে শুক্রফায রবরড কনপাদযদেয ভাধ্যদভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী রফআযটির’য 

ভয়ভনরাং ফা রডদায শুব উদবাধন কদযন। 



ড়ক রযফণ  সতু ভন্ত্রণারদয়য  ভাননীয়  ভন্ত্রী  জনাফ  ফায়দুর  কাদদয, এভর  রবরড কনপাদযদেয  ভাধ্যদভ  র্ট্টগ্রাদভ  রফআযটিরয  ফা 

ারব প  উদবাধন  কদযন। 

ভাননীয় জনপ্রান  প্ররতভন্ত্রী  জনাফ  পযাদ  সাদন, এভর  ঐরতারক টাংরগাড়া, সগাারগঞ্জ দত মুরজফ নগয, কুরিয়া ম পন্ত  স্বল্পবাড়ায়  

রফআযটিরয  ফা  ারব পদয  উদবাধন  কদযন  



ড়ক রযফণ  ভাড়ক  রফবাদগয  ম্মারনত  রর্ফ  জনাফ  সভাোঃ নজরুর  ইরাভ  এয সনর্তদে  জারতয  রতা ফঙ্গফন্ধু  সে  মুরজবুয  যভাদনয  

জন্মতফদল প ধানভরি  ৩২ নম্বদয  তাঁয  প্ররতকৃরতদত  পুস্পস্তফক  অ পণ  কদযন 

রফআযটিরয অফযপ্রাপ্ত  কভ পকতপা-কভ পর্ারযদদয  রর পাদিয  সর্ক রফতযণ  এফাং শুদ্ধার্ায রফলয়ক  বায়  উরস্থত  রিদরন  ড়ক রযফণ  

ভাড়ক  রফবাদগয  রর্ফ  জনাফ  সভাোঃ নজরুর  ইরাভ 



জারতয  রতা ফঙ্গফন্ধু  সে  মুরজবুয  যভাদনয  ১০১তভ  জন্মফারল পকী  উরদযে আদরার্না বা  রভরাদ ভারপর অনুষ্ঠাদন উরস্থত  রিদরন  ড়ক 

রযফণ   ভাড়ক  রফবাদগয  অরতরযক্ত  রর্ফ  জনাফ  সভাোঃ ভরউদ্দীন োন রফআযটির’য  ম্মারনত  সর্য়াযম্যান  ভদাদয় 

জারতয  রতা  ফঙ্গফন্ধু  সে  মুরজবুয  যভাদনয  ১০১তভ  জন্মফারল পকী  উরদযে রফআযটির’য  রফরবন্ন  রডদা/ইউরনট  আদরার্না বা, রভরাদ   

সদায়া  ভারপর  অনুষ্ঠাদনয  আদয়াজন  কদযন। 



স্বাধীনতায সুফণ প জয়ন্তীদত রফআযটির’য আদরার্না বায়  প্রধান  অরতরথ  রদদফ  উরস্থত  রিদরন  ম্মারনত  রর্ফ  জনাফ  সভাোঃ নজরুর  ইরাভ 

নাযায়ণগঞ্জ  ফা  রডদা   সট্ররনাং সন্টায রযদ পন  বৃয সযান  কদযন  রফআযটির’য  ম্মারনত  সর্য়াযম্যান  জনাফ সভাোঃ তাজুর  ইরাভ 











মাত্রাফাড়ী ফা রডদা উদবাধন 

১৫ অদটাফয ২০১৮ তারযে ড়ক রযফন  সতুভন্ত্রী জনাফ ফায়দুর কাদদয, এভর 

রফআযটির মাত্রাফাড়ী ফা রডদায শুব উদবাধন কদযন। াংদ দস্য ারফবুয যভান 

সভাল্লা, রফআযটিরয সর্য়াযম্যান পরযদ আভদ ভ ুঁইয়া রফআযটির’য উর্ধ্পতন কভ পকতপাগণ 

উরস্থত রিদরন। 



ভাননীয় ভন্ত্রী’য রফআযটির প্রধান কাম পারয় রযদ পন 

২৬ সভ ২০১৯ তারযে রফআযটির ঈদ সস্পার ারব প ম্পদকপ ম পাদরার্না  ভতরফরনভয় 

বা এফাং অফযপ্রাপ্ত কভ পকতপা, কভ পর্াযী  শ্ররভকদদয ভাদে গ্রোচুইটি’য সর্ক রফতযণ কদযন 

ড়ক রযফন  সতু ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ফায়দুর কাদদয, এভর। 



৫ভ রফশ্ব রনযাদ ড়ক প্তা ২০১৯ 

১২ সভ ২০১৯ তারযদে ৫ভ রফশ্ব রনযাদ ড়ক প্তা ২০১৯ উরদয রফআযটির 

সট্ররনাং ইনরিটিউট, সতজগা কর্তকপ আদয়ারজত রদনব্যাী কভ পারায় প্রধান অরতরথ 

রদদফ উরস্থত রিদরন জনাফ সভাোঃ নজরুর ইরাভ, রর্ফ, ড়ক রযফন  

ভাড়ক রফবাগ। 



ফাাংরাদদ-বাযত দুই সদদয ভদধ্য সৌার্দ্প  মাতায়াত সুরফধা বৃরদ্ধয রদযে রনদনাক্ত ০৫টি আন্তজপারতক রুট 

ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাদগয রর্ফ জনাফ সভাোঃ নজরুর ইরাভ শুব উদবাধন কদযন। 

 

 

 

 

আন্তজপারতক ফা ারব প 

ঢাকা-ককারকাতা-ঢাকা  আগযতরা-ঢাকা-ককারকাতা 

ঢাকা-খুরনা-ককারকাতা-ঢাকা ঢাকা-সিলরট-সরং-কগাহাটি-ঢাকা 

ঢাকা-আগযতরা-ঢাকা  



ঢাকা-রররগুরড়-কাঠভন্ডু রুদট ট্রায়ার যান 

ঢাকা-রররগুরড়-কাঠভন্ডু রুদট রফআযটির’য সর্য়াযম্যান এয সনর্তদে ফাাংরাদদ, বাযত, 

সনার  এীয় উন্নয়ন ব্যাাংদকয প্ররতরনরধদদয ভন্বদয় গঠিত টিভ ২টি ফা সমাদগ গত ২৩ 

এরপ্রর ২০১৮ তারযদে ট্রায়ার যান শুরু কদয  এফাং ২৬ এরপ্রর ২০১৮ তারযদে ট্রায়ার যান 

ভাপ্ত কদয। 



রফআযটির’য গণশুনানী 

রফআযটির ভরতরের ফা রডদাদত গণশুনানী’য উদবাধন কদযন ড়ক রযফন 

 ভাড়ক রফবাদগয রর্ফ সভাোঃ নজরুর ইরাভ, রডটির’য রনফ পাী রযর্ারক 

সয়দ আম্মদ, রফআযটিরয সর্য়াযম্যান পরযদ আভদ ভ ুঁইয়া, 



ঢাকা নাযায়ণগঞ্জ রুদট এর ফা ারব প 

ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ফায়দুর কাদদয, এভর গত ২-০৫-২০১৯ তারযদে ঢাকা-নাযায়ণগঞ্জ রুদট 

রফআযটির'য এরফা ারব পদয শুব উদবাধন কদযন। 



গত ০২/০৭/২০১৯ তাসযখ গুসরস্থান-নাগযপুয ও গুসরস্থান-নযসিংদী রুলট সফআযটিসি নতুন এসি/নন-

এসি ফাি িাসব িলিয শুব উলবাধন কযা হয়। উলবাধনী অনুষ্ঠালন প্রধান অসতসথ সহলিলফ উসস্থত সিলরন 

িড়ক সযফহন ও কিতু ভন্ত্রণারয় িম্পসকিত িংিদীয় স্থায়ী কসভটি’য িবাসত জনাফ কভাোঃ একাব্বয 

কহালিন এভস, জনাফ এ এভ নাঈমুয যহভান (দুজিয়) এভস, জনাফ আহিানুর ইিরাভ টিটু এভস 

এফং সফআযটিসি’য কেয়াযম্যান, জনাফ পসযদ আহভদ ভ ুঁইয়া। 

ঢাকা-নাগযপুয  ঢাকা-নযরাংদী রুদট  

রফআযটির এর/নন-এর ফা ারব প 



যাংপুদয রফআযটির’য রবতর ফা ারব প 

গত 18 কভ 2019 তাসযখ ভাননীয় স্পীকায ড. সযীন াযসভন কেৌধুযী, এভস 

যংপুলযয ীযগঞ্জ হলত াগরাীয ও াগরাীয হলত কাউসনয়া রুলট সফআযটিসি 

সবতর ফাি িাসব িলিয শুব উলবাধন কলযন। 



গত 25 জুন 2019 তাসযখ ভয়ভনসিংহ টু মুক্তাগািা রুলট আরহাজ্ব কক এভ খাসরদ ফাবু, 

এভস ভাননীয় িংস্কৃসত প্রসতভন্ত্রী এফং জনাফ ভাহমুদ হািান, সফবাগীয় কসভনায, 

ভয়ভনসিংহ সফবাগ সফআযটিসি সবতর ফাি িাসব িলিয শুব উলবাধন কলযন। 

ভয়ভনরাং-মুক্তাগািা রুদট  

রফআযটির’য রবতর ফা ারব প 



যাজধানীয মানজট কভালত ও ফাি রুট কযনারাইলজলনয অং সহলিলফ ধানভসি-িালয়ন্সল্যফ-সনউভালকিট ও 

আসজভপুয রুলট অতযাধুসনক েক্রাকায ফাি িাসব িি োলু কযা গত ২৭ ভাে ি এ িাসব িলিয উলবাধন কলযন ঢাকা দসিলণয 

কভয়য ও ককাম্পাসনয ভাধ্যলভ ফাি সযোরনা িংক্রান্ত কসভটিয প্রধান কভাহাম্মদ িাঈদ কখাকন। এ িভয় উসস্থত 

সিলরন ঢাকা উত্তয সিটি কল িালযলনয কভয়য কভাোঃ আসতকুর ইিরাভ, সডএভস কসভনায কভাোঃ আিাদুজ্জাভান সভয়া 

সফসএভ (ফায), সসএভ, সফআযটিসি কেয়াযম্যান ভসউয যহভান, সফআযটিএ কেয়াযম্যান পসযদ উসিন ভইয়ািহ 

অলনলক। অনুষ্ঠানটিয িবাসতত্ব কলযন সডটিসিএয কেয়াযম্যান খন্দকায যাসকবুয যহভান।হলয়লি। সফআযটিসিয 

তত্ত্বাফধালন এ িাসব িিটি োলু কযা হয়। 

অযসদলক কসভটিয যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা উত্তয সিটি কযলালযলনয কভয়য কভা. আসতকুর ইিরাভ গত ২৭ ভাে ি 

পৃথকবালফ সফআযটিসি’য সবতর ফাি সদলয় উত্তযা েক্রাকায েক্রাকায ফাি িাসব িলিয শুব উলবাধন কলযন। 

ঢাকা ভানগযীয রুদট রফআযটির’য র্ক্রাকায ফা ারব প 

ধানভসি েক্রাকায ফাি িাসব িি উত্তযা েক্রাকায ফাি িাসব িি 



দয র্ারক সতরযয রদযে প্ররযণ প্রদাদনয জন্য “রফআযটির’য ০৪টি 

প্ররযণ ইনরিটিউট  ১৮টি প্ররযণ সন্টায আধুরনকায়ন  

রক্তারীকযন” প্রকদল্পয আতায় প্ররযণ সন্টায রনভ পাণ কযা য়। 

রডদামূদ আধুরনক  যুগদাদমাগী প্ররযণ সন্টায রনভ পাণ 



দূর্ পটনাদযাধকদল্প  রযফন ব্যফস্থায় শাংেরা আদনায়দনয জন্য সদদ বাযী রাইদেধাযী দয 

র্ারদকয অবাফ পূযদণয রদযে স্বস্ত্রফারনী রফবাগ যকারয-সফযকারয প্ররতষ্ঠানদক ম্পৃক্ত 

কদয রফআযটির’য সনর্তদে আগাভী ০৫ ফিদয ৩রয দয র্ারক সতযীয কযায বরফষ্যত 

কভ পরযকল্পনা গ্রণ কযা দয়দি। স রদযে রডরর’য কাম পক্রভ র্রভান যদয়দি। 

আগাভী ০৫ ফিদয ৩রয দয র্ারক সতযী 

ভোরী ফা টারভ পনাদর  াংরিিদদয াদথ ভতরফরনভয় 


