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িস�টেজনস চাট�ার

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন

২১, রাজউক এিভিনউ, ঢাকা-১০০০।

 

িস�টেজনস চাট�ার

১. িভশন ও িমশন

িভশন : এক�ট িনরাপদ, পিরেবশ বা�ব ও িনভ�রেযাগ� রা��য় সড়ক পিরবহন ব�ব�া গেড় �তালা।

িমশন : সারােদেশ যা�ী ও পণ� পিরবহেন রা��য় �সবা, পিরবহন খােত দ� জনবল �তরী, যানবাহন �মরামত সুিবধা �দান করা,
আ�:রা��য় ও আ�িলক যা�� ও পণ� পিরবহন �সবা �দান করা।

২. �িত�Ůত �সবাসমূহ

২.১) নাগিরক �সবা

�ঃ
নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত

�েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবামূল� এবং পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কম �কত�া
(নাম,পদিব, �ফান ন�র ও

ইেমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

১
যা�ী সাধারেণর
পিরবহণ �সবা
�দান।

পিরিশ�-ক �ত
উে�িখত �ট সমূেহ 
যা�ী পিরবহণ করা।

পিরিশ�-ক �ত
উে�িখত �ট সমূেহ
িনধ �ািরত কাউ�াের
�টেকট পাওয়া
যােব।

পিরিশ�-ক এর চােট� অনুযায়ী
িনধ �ািরত ভাড়া/মূল� নগেদ
পিরেশাধেযাগ�।

বিণ �ত �েট
�মেণর সময়কাল

নাম :  জনাব �কেদব ঢালী

পদবী : িড�জএম (অপাঃ-২)

�ফান নং : ৯৫৭৭৮৩৫

ই-�মইল নং :
brtcopt@gmail.com

 

 

 

২

যা�ী পিরবহেনর
জন� িবেশষ
সািভ�স (মিহলা/
�ুল/ঈদ /
ইজেতমা)।

পিরিশ�-খ �ত
উে�িখত �ট সমূেহ 
যা�ী পিরবহণ করা।

পিরিশ�-খ �ত
উে�িখত �ট সমূেহ
িনধ �ািরত কাউ�াের
�টেকট পাওয়া
যােব।

পিরিশ�-খ এর চােট� অনুযায়ী
িনধ �ািরত ভাড়া/মূল� নগেদ
পিরেশাধেযাগ�।

বিণ �ত �েট
�মেণর সময়কাল

৩ বাস িরজাভ� �দয়া
িরজােভ�র আেবদন
�ি�র পর সংি��
িডেপােত ��রণ।

�মন �ান, তািরখ ও
সময় উে�খসহ
�চয়ারমান,
িবআর�টিস বরাবের
আেবদন করেত
হেব।

দরূ� ও সময় িবেবচনায়
িবআর�টিস’র িনধ �ািরত ভাড়া
নগেদ বা ব�াংেকর মাধ�েম
পিরেশাধেযাগ�।

২৪ ঘ�া

৪ নত�ন �ট �খালা

জনসাধারেনর
যাতায়ােতর সুিবধােথ �
ও যাচাইঅে� নত�ন
�ট �খালার
অনুেমাদন ও বাস
বরা�।

জন�িতিনিধ অথবা
জনসাধারেনর
চািহদার পে�
�চয়ারমান,
িবআর�টিস বরাবের
আেবদন।

সরকার িনধ �ািরত ভাড়ার চাট�
অনুযায়ী ভাড়া/মূল� িনধ �ারণ।
িবনামূেল�।

৩০ িদন

৫

বাস যা�ীর
মালামাল হারােনার
অিভেযাগ িন�ি�
করণ।

মালামাল �খায়া
যাওয়ার িবষেয়
অবগত হওয়ায় সােথ
সােথ তদ� সােপে�
ব�ব�া �হণ।

সংি�� িডেপা
ম�ােনজােরর িনকট
�মৗিখক অথবা
িলিখত আেবদন।

আেবদনকারীর িনকট তার
মালামাল �াি� সােপে�
বু�ঝেয় �দয়া। িবনামূেল�।

০৩ িদন

৬ িবিবধ অিভেযাগ
িন�ি�

�কান িবষেয়
অিভেযাগ পাওয়া
�গেল �স িবষেয়
তদ�পূব �ক সত�তা
যাচাই

অিভেযােগর
�পে� �েয়াজনীয়
�মানকসহ �ধান
কায �ালেয় আেবদন

অিভেযাগ তদে� �মািণত
হেল িবিধ �মাতােবক ব�ব�া
�হণ। িবনামূেল�।

১৫ িদন
নাম :

পদবী : �জ এম (�শাঃ ও
পােস �াঃ)

�ফান নং : ৯৫৫১৯৮৫

ই-�মইল: 
৭

তথ� অিধকার
আইন, ২০০৯ তথ�
সরবরাহ

 

আইন অনুযায়ী তথ�
�দােনর ���য়া �হণ

�ধান কায �ালেয়
িলিখত আেবদন

তথ� িবনামূেল� সরবরাহ করা
হেব। তেব ���য়াকরণ িবষয়
(যিদ থােক- কিপকরণ ইত�ািদ)
আেবদনকারী বহন করেবন।

০৭ িদন

৮ �াইিভংসহ িবিভ� তি�য় ও ব�বহািরক �িশ�ণ �বিসক �াইিভং (�হভী)-      ৮ িনধ �ািরত �কাস � িফ ১। �ক�ীয় �িশ�ণ
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�ঃ
নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত

�েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবামূল� এবং পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কম �কত�া
(নাম,পদিব, �ফান ন�র ও

ইেমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

��েড �িশ�ণ
�দান।

�িশ�ণ �দান

 

 

ইন���টউট/�কে�র
ভিত� শাখায় ও
ওেয়বসাইেডর
মাধ�েম সকল তথ�
পাওয়া যায়।

১। �ক�ীয়
�িশ�ণ
ইন���টউট,
গাজীপুর

২। ট� ি�পাড়া
�িশ�ণ
ইন���টউট,
�গাপালগ�

৩। �িশ�ণ
�ক�, �তজগাওঁ,
ঢাকা

৪। �িশ�ণ
�ক�, ি�তল
িডেপা, িমরপুর

৫। �িশ�ণ
�ক�,
নারায়নগ� বাস
িডেপা

৬। �িশ�ণ
�ক�, উথলী,
মািনকগ�

৭। �িশ�ণ
�ক�, চ��াম
�াক িডেপা

৮। �িশ�ণ
�ক�, ব�ড়া বাস
িডেপা

৯। �িশ�ণ
�ক�, খুলনা বাস
িডেপা

১০। �িশ�ণ
�ক�, কুিম�া
বাস িডেপা

১১। �িশ�ণ
�ক�, নরিসংদী
বাস িডেপা

১২। �িশ�ণ
�ক�, পাবনা
বাস িডেপা

১৩। �িশ�ণ
�ক�, িদনাজপুর

১৪। �িশ�ণ
�ক�, যেশার

১৫। �িশ�ণ
�ক�, বিরশাল

স�াহ=৯০০০/-

�বিসক �াইিভং (হাঃ)-       ৪
স�াহ=৬০০০/-

আপঃ �াইিভং (�হভী)-       ৪
স�াহ=৪৫০০/-

আপঃ �াইিভং (লাঃ)-        ২
স�াহ=৩৫০০/-

�বিসক অেটােমকািনজম-  ১৬
স�াহ=৩৫০০/-

 

(িবঃ �ঃ ১। গাজীপুর
�ক�ীয় �িশ�ণ 
ইন���টউট ও
ট� ি�পাড়া �িশ�ণ
ইন���টউট,  বিণ �ত
০৫ �কার �িশ�ণ
�দয়া হয়।

         ২। অন�ান�
�কে� �ধু �াইিভং
�িশ�ণ �দয়া হয়।

এর মাধ�েম
�িশ�ণ �সবা
�দান (�িত�ট
�কােস �র জন�
আলাদা আলাদা
�কাস � িফ)।

ইন���টউট, গাজীপুর

     �ফান নং-৯২৬২৫০৭

২। ট� ি�পাড়া �িশ�ণ
ইন���টউট, �গাপালগ�

     �ফান
নং-০১৯১৬-৭২১০৪৪

৩। �িশ�ণ �ক�,
�তজগাওঁ, ঢাকা

    �ফান নং-৯১২৫১৩২

৪। �িশ�ণ �ক�, ি�তল
িডেপা, িমরপুর

    �ফান নং-৯০০২৩৯৫

৫। �িশ�ণ �ক�,
নারায়নগ� বাস িডেপা

    �ফান নং-৭৬৪৬৯১৫

৬। �িশ�ণ �ক�, উথলী,
মািনকগ�

    �ফান
নং-০১৭৩৪-১৫৫৩২৪

৭। �িশ�ণ �ক�, চ��াম
�াক িডেপা

    �ফান
নং-০৩১৬৮৪০৫৮

৮। �িশ�ণ �ক�,ব�ড়া
বাস িডেপা

    �ফান নং-০৫১-৬৬১৪৫

৯। �িশ�ণ �ক�, খুলনা
বাস িডেপা

    �ফান
নং-০৪১-৭৮৬১৪৩

১০। �িশ�ণ �ক�, কুিম�া
বাস িডেপা

      �ফান
নং-০৮১-৬১৯৮৮

১১। �িশ�ণ �ক�,
নরিসংদী বাস িডেপা

      �ফান
নং-০১৭১২-৩৮২১৪৪

১২। �িশ�ণ �ক�, পাবনা
বাস িডেপা
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�ঃ
নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত

�েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবামূল� এবং পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কম �কত�া
(নাম,পদিব, �ফান ন�র ও

ইেমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

বাস িডেপা

১৬। �িশ�ণ
�ক�, িসেলট
বাস িডেপা

১৭। �িশ�ণ
�ক�, �সানাপুর
বাস িডেপা,
�নায়াখালী।

 

 

 

 

 

      �ফান
নং-০৭৩১-৬৪৭৬৮

১৩। �িশ�ণ �ক�,
িদনাজপুর

      �ফান
নং-০১৭১১-৭০৮০৮৯

১৪। �িশ�ণ �ক�, বিরশাল
বাস িডেপা

      �ফান
নং-০৪৩১-৬৩৭৯৩

১৫। �িশ�ণ �ক�,িসেলট
বাস িডেপা

      �ফান
নং-০১৭৫৮-৮৮০০১১

১৬। �িশ�ণ �ক�,
�সানাপুর, �নায়াখালী।

      �ফান
নং-০১৭১২-২২৪০৩৮

২.২) দা�িরক �সবা

�ঃ
নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত

�েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবার মূল� এবং পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কম �কত�া
(নাম,পদিব, �ফান ন�র ও

ইেমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

১ �িত�ােন বাস
িরজাভ� �দান

িরজােভ�র আেবদন
�াি�র পর বাস
িডেপার মাধ�েম
চািহদা �মাতােবক
অনুেমাদন �দান।

 

 

�মেনর �ান,
তািরখ ও সময়
উে�খপূব �ক সাদা
কাগেজ
�চয়ারম�ান,
িবআর�টিস বরাবর
আেবদন।

দরূ� ও সময় িবেবচনায়
িবআর�টিস’র িনধ �ািরত ভাড়া
নগেদ বা ব�াংেকর মাধ�েম
পিরেশাধেযাগ�।

২৪ ঘ�া নাম :  জনাব �কেদব ঢালী

পদবী : িড�জএম (অপাঃ-২)

�ফান নং : ৯৫৭৭৮৩৫

ই-�মইল নং :
brtcopt@gmail.com

 ২ �াফ বাস সািভ�স

�াফ বাস সািভ�স
পাওয়ার আেবদন
�াি�র পর সংি��
িডেপার মাধ�েম
অনুেমাদন �দান।

�িত�ােনর িনজ�
প�ােড সময়
উে�খপূব �ক সাদা
কাগেজ
�চয়ারম�ান,
িবআর�টিস বরাবর
আেবদন।

দরূ� ও সময় িবেবচনায়
িবআর�টিস’র িনধ �ািরত ভাড়া
নগেদ বা ব�াংেকর মাধ�েম
পিরেশাধেযাগ�।

০৭ িদন

৩

িডেপা/ইউিনেটর
অথ � ব�েয়র

ছাড়প� �দান

পূব �বত� মােসর �কৃত
আয় ব�য় ও ব�াংক
��াটেম� অনুযায়ী
নীিতমালার িভি�েত
ছাড়প� �দান করা
হয়।

 

১। আয়-ব�েয়র
িহসাব

২। সংি�� মােসর
ব�াংক ��াটেম�

ছাড়পে�র আেদেশর মাধ�েম ০৭ িদন

নাম : জনাব �মাঃ আমজাদ
�হােসন

পদবী : �জএম (িহসাব)

�ফান নং : ৯৫৫৫৮০৭

ই-�মইল নং:   

mailto:brtcopt@gmail.com
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�ঃ
নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত

�েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবার মূল� এবং পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কম �কত�া
(নাম,পদিব, �ফান ন�র ও

ইেমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৪
 সরকাির অিডট
আপি�র িন�ি�
করণ

িডেপা/ইউিনট হেত
জবাব সং�হ, অিডট
এর সােথ
�যাগােযােগর মাধ�েম
ি�-প�ীয়, ��-প�ীয়
সভা আহবান এবং
িস�া� �মাতােবক
ব�ব�া �হণ।

১। আপি�র
জবাব    -সংি��
ইউিনট

২। জবােবর
অনুকুেল �মাণক-
-ঐ-

৩। সভার
িস�া�      - অিডট
িবভাগ

কতৃ �পে�র অনুেমাদন�েম
িন�ি� প� জারী। িবনামূেল�। ৬০ িদন

৫ ইয়াড� বা িবিভ�
�াপনা িনম �াণ

িবভাগ/িডেপার ��াব
অনুেমাদেনর পর
িপিপআর অনুযায়ী
কায ��ম �হণ।

১। িনম �ােণর ��াব

২। ব�েয়র অথ �
�াি�র উৎস।

৩। �ধান কায �ালয়।

�কৃত িনম �াণ ব�য় িপিপআর
অনুযায়ী। ৯০ িদন

নাম : জনাব নু�ল আবছার
ভূইয়া

পদবী : িড�জএম (িনম �াণ)

�ফান নং : ৯৫৭১৭০১

ই-�মইল নং :
secretary@brtc.com

 

 

 
৬ িবিভ�  সরকাির ও

�ব সরকাির
�িত�ােনর
কম �কত�া /
কম �চারীেদর
�াইিভংসহ িবিভ�
��েড �িশ�ণ
�দান।  

ত�ীয় ও ব�বহািরক
�িশ�ণ �দান

 

 

�িশ�ণ
ইন���টউট/�কে�র
ভিত� শাখায় ও
ওেয়বসাইেডর
মাধ�েম সকল তথ�
পাওয়া যায়।

১। �ক�ীয়
�িশ�ণ
ইন���টউট,
গাজীপুর

২। ট� ি�পাড়া
�িশ�ণ
ইন���টউট,
�গাপালগ�

৩। �িশ�ণ
�ক�, �তজগাওঁ,
ঢাকা

৪। �িশ�ণ
�ক�, ি�তল
িডেপা, িমরপুর

৫। �িশ�ণ
�ক�,
নারায়নগ� বাস
িডেপা

৬। �িশ�ণ
�ক�, উথলী,
মািনকগ�

�বিসক �াইিভং (�হভী)-  
৮স�াহ=৯০০০/-

�বিসক �াইিভং (হাঃ)-       ৪
স�াহ=৬০০০/-

আপঃ �াইিভং (�হভী)-       ৪
স�াহ=৪৫০০/-

আপঃ �াইিভং (লাঃ)-       ২
স�াহ=৩৫০০/-

�বিসক অেটােমকািনজম- ১৬
স�াহ=৩৫০০/-

 

(িবঃ �ঃ ১। গাজীপুর
�ক�ীয় �িশ�ণ
ইন���টউট ও
ট� ি�পাড়া �িশ�ণ
ইন���টউট,  বিণ �ত
০৫ �কার �িশ�ণ
�দয়া হয়।

         ২। অন�ান�
�কে� �ধু �াইিভং
�িশ�ণ �দয়া হয়।

িনধ �ািরত �কাস � িফ
এর মাধ�েম
�িশ�ণ �সবা
�দান (�িত�ট
�কােস �র জন�
আলাদা আলাদা
�কাস � িফ)।

১। �ক�ীয় �িশ�ণ
ইন���টউট, গাজীপুর

     �ফান নং-৯২৬২৫০৭

২। ট� ি�পাড়া �িশ�ণ
ইন���টউট, �গাপালগ�

     �ফান
নং-০১৯১৬-৭২১০৪৪

৩। �িশ�ণ �ক�,
�তজগাওঁ, ঢাকা

    �ফান নং-৯১২৫১৩২

৪। �িশ�ণ �ক�, ি�তল
িডেপা, িমরপুর

    �ফান নং-৯০০২৩৯৫

৫। �িশ�ণ �ক�,
নারায়নগ� বাস িডেপা

    �ফান নং-৭৬৪৬৯১৫

৬। �িশ�ণ �ক�, উথলী,
মািনকগ�

    �ফান
নং-০১৭৩৪-১৫৫৩২৪

৭। �িশ�ণ �ক�, চ��াম
�াক িডেপা

    �ফান
নং-০৩১৬৮৪০৫৮
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�ঃ
নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত

�েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবার মূল� এবং পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কম �কত�া
(নাম,পদিব, �ফান ন�র ও

ইেমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৭। �িশ�ণ
�ক�, চ��াম
�াক িডেপা

৮। �িশ�ণ
�ক�,ব�ড়া বাস
িডেপা

৯। �িশ�ণ
�ক�, খুলনা বাস
িডেপা

১০। �িশ�ণ
�ক�, কুিম�া
বাস িডেপা

১১। �িশ�ণ
�ক�, নরিসংদী
বাস িডেপা

১২। �িশ�ণ
�ক�, পাবনা
বাস িডেপা

১৩। �িশ�ণ
�ক�, িদনাজপুর

১৪। �িশ�ণ
�ক�, যেশার

১৫। �িশ�ণ
�ক�, বিরশাল
বাস িডেপা

১৬। �িশ�ণ
�ক�,িসেলট বাস
িডেপা

১৭। �িশ�ণ
�ক�, �সানাপুর
বাস িডেপা,
�নায়াখালী।

 

 

 

 

 

৮। �িশ�ণ �ক�,ব�ড়া
বাস িডেপা

    �ফান নং-০৫১-৬৬১৪৫

৯। �িশ�ণ �ক�, খুলনা
বাস িডেপা

    �ফান
নং-০৪১-৭৮৬১৪৩

১০। �িশ�ণ �ক�, কুিম�া
বাস িডেপা

      �ফান
নং-০৮১-৬১৯৮৮

১১। �িশ�ণ �ক�,
নরিসংদী বাস িডেপা

      �ফান
নং-০১৭১২-৩৮২১৪৪

১২। �িশ�ণ �ক�, পাবনা
বাস িডেপা

      �ফান
নং-০৭৩১-৬৪৭৬৮

১৩। �িশ�ণ �ক�,
িদনাজপুর

      �ফান
নং-০১৭১১-৭০৮০৮৯

১৪। �িশ�ণ �ক�, বিরশাল
বাস িডেপা

      �ফান
নং-০৪৩১-৬৩৭৯৩

১৫। �িশ�ণ �ক�,িসেলট
বাস িডেপা

      �ফান
নং-০১৭৫৮-৮৮০০১১

১৬। �িশ�ণ �ক�,
�সানাপুর, �নায়াখালী।

      �ফান
নং-০১৭১২-২২৪০৩৮
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�ঃ
নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত

�েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবার মূল� এবং পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কম �কত�া
(নাম,পদিব, �ফান ন�র ও

ইেমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৭

িডেপা/ইউিনট
হেত ��ািবত
পুরাতন অচল
গািড় অেকেজা
(কনেডম) �ঘাষণা
�দান।

ভারী �মরামত
আিথ �কভােব
লাভজনক নয় এমন
গািড়র িবইআর
ফরম-১ ও ২ পূরণ
কের কািরগির িবভােগ
��রণ এবং তথ�ািদ
যাচাইঅে� অেকেজা
�ঘাষণাকরণ কিম�টর
মাধ�েম অেকেজা
�ঘাষনা ও অনুেমাদন।

িনধ �ািরত ০২�ট
ফরম �মাতােবক
তথ�ািদ ��রণ।

�ধান কায �ালয়।

অেকেজা �ঘাষণাকরণ
(কনেডমেনশন) কিম�ট কতৃ�ক
গািড় অেকেজা �ঘাষণার পর
িলিখত আেদশ �দান।
িবনামূেল�।

৪৫ কায �িদবস নাম: �মজর আিলমুর রহমান
(ইএমই)

পদবী : �জএম (কািরগির)

�ফান নং : ৯৫৬৫৭৭৪

ই-�মইল:

 

৮ �কিপএল িনধ �ারণ

িডেপার গািড়র ধরণ
িভি�ক মািসক
অ�জ�ত িকঃ িমঃ ও
খাতওয়ারী খরেচর
িববরণসহ �িতেবদন
যাচাইঅে�
কতৃ�পে�র িলিখত
অনুেমাদন।

িডেপার মািসক
অ�জ�ত িকঃ িমঃ ও
খাতওয়ারী খরেচর
িববরণীসহ ছক
�মাতােবক তথ�ািদ।

কািরগির িবভােগর �ভ�টং এর
পর নিথ িহসাব িবভােগ ��রণ।
িবনামূেল�।

১০ কায �িদবস

৯

�িশ�ণ
ই�ি��টউট/�ক�
হেত ��িরত
সনদপে�
�িত�া�র �দান

িবআর�টিসর িনধ �ািরত
সনদপ� 
�িশ�ণাথ�র তথ�
পূরণ কের পিরচালক
(কািরগির) এর
�িত�া�র �দান।

িনধ �ািরত ছেক
সনদপে�র তথ�ািদ

পিরচালক (কািরগির) এর
�িত�া�েরর পর
ই�ি��টউট/�িশ�ণ �কে�
��রণ।

িবনামূেল�।

০৩ কায �িদবস

কেণ �ল �মাঃ আিনসুর রহমান,
িবএ-৪৬১৯

পিরচালক (কািরগির)

�ফান-৯৫৫৭৯৫২

ই-�মইল:
technical@brtc.gov.bd

১০

িডেপা হেত
��িরত �দিনক
মজরুী িভি�ক
কািরগর/ি�নার
িনেয়ােগর
অনুেমাদন/ �ময়াদ
ব�ৃ�র িনিম�
সুপািরশ �দান।

িডেপা হেত িলিখত
��াব পাওয়ার পর
যাচাইঅে�
কতৃ�পে�র
অনুেমাদেনর জন�
সুপািরশ �দান

িনধ �ািরত ছক
�মাতােবক তথ�ািদ

কতৃ �পে�র অনুেমাদেনর পর
�শাসন িবভাগ হেত িলিখত
আেদশজাির। িবনামূেল�।

০৫ কায �িদবস

নাম : �মজর আিলমুর রহমান
(ইএমই)

পদবী : �জএম (কািরগির)

�ফান নং : ৯৫৬৫৭৭৪

ই-�মইল:
gmtechnicalbrtc@yahoo.com

১১

িবিভ�  সরকাির
আধা- সরকাির ও
�ায়� শািসত
�িত�ােনর
ব�ব�ত িবিভ�
ধরেনর গািড়
�মরামত করা হয়।

১। �া�লন �দােনর
আেবদন।

২। সরজিমেন গািড়
পিরদশ �েনর পর
�া�লন ��রণ।

৩। কায �ােদশ �াি� ।

৪। কায �ােদশ মেত
গািড় �মরামত।

৫। �মরামত �শেষ
পুরাতন মালামালসহ
�গইট পােশর মাধ�েম
গািড় �ডিলভারী �দয়া।

৬।  গািড়েত
সংেযা�জত য�াংশসহ
�ম মজরুী ও ভ�াট
সংেযাজন কের িবল
��ত কের সংি��
�িত�ােন ��রণ।

জব ি�প,
িরকু�জশন ি�প,
�গইট পাশ ইত�ািদ
কাগজপ�।

িবআর�টিস �ক�ীয়
�মরামত কারখানা।

�সবা�হণকারী �িত�ান
িবেলর অনুকুেল �চয়ারম�ান,
িবআর�টিস, �ক�ীয় �মরামত
কারখানা, �তজগাওঁ, ঢাকার
নােম �চক �দান কের িবল
পিরেশাধ কের থােক।

 

সংি��
�িত�ােনর
কায �ােদেশর
সময়-সীমা

নাম : জনাব �মাঃ আশরাফুল
আলম

পদবী : ম�ােনজার (কািরগির)

�ফান নং : ৯১১০৫১৭

ই-�মইল: brtccws@gmail.com

 

mailto:technical@brtc.gov.bd
mailto:brtccws@gmail.com
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২.৩) অভ��রীণ �সবা

�ঃ
নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত

�েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবামূল� এবং পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কম �কত�া
(নাম,পদিব, �ফান ন�র ও

ইেমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

১

কম �কত�া/কম �চারী/
�িমেকর চূড়া�
পাওনা অনুেমাদন
(িস.িপ ফা�, ছ� �ট
নগদায়ন ও
��াচ� ই�ট চূড়া�
পাওনা)।

ব���গত নিথ ও
এতদসং�া� যাবতীয়
�রকড� পরী�াে�
অনুেমাদন

১। অবসর আেদশ,
ছ� �টর িহসাব –
�শাসন শাখা।

২। িবভাগীয়
�মাক�মার তথ�   
-�লবার শাখা।

৩। অিডেটর
অনাপি�            
-অিডট িবভাগ।

৪। অি�ম
অসম�য়                
-�লজার শাখা।

৫। অথ �
পিরেশাধ-                 
- িবল শাখা।

কতৃ �পে�র অনুেমাদন�েম
িহসাব িবভাগ হেত �চেকর
মাধ�েম পিরেশাধ। িবনামূেল�।

িসিপ ফা�-২০
িদন

ছ� �ট
নগদায়ন-১২িদন

��াচ� ই�ট-৩০ িদন

নাম : জনাব �মাঃ আমজাদ
�হােসন

পদবী : �জএম (িহসাব)

�ফান নং : ৯৫৫৫৮০৭

ই-�মইল :

২

িবআর�টিস’র
জামানত,
ইজারাদার ও
�ঠকাদােরর চূড়া�
ও জামানত িবল
অনুেমাদন।

সংি�� ইউিনট, িনম �ান
ও অপােরশন
িবভােগর �ত�য়ন এর
��ি�েত ইজারাদার/
�ঠকাদার কােজর
কায �ােদশ, কায � সমাি�
�িতেবদন, চ� ��নামা
�ভৃিত পরী�াে�
অনুেমাদন।

১। কায �ােদশ/
বরা�ােদশ    -
সংি�� ইউিনট

২। কায � সমাি�
�িতেবদন  - িনম �াণ
িবভাগ

৩। িবল
উপ�াপন            -
সংি�� ইউিনট

৪।
�ত�য়ন                   
-�ািপত সংসদ িলঃ

কতৃ �পে�র অনুেমাদন�েম
িহসাব িবভাগ হেত পিরেশাধ।
িবনামূেল�।

৩০ িদন

 

৩ অি�ম সম�য়

�দ� অি�েমর
িবপরীেত দািখলকৃত
িবল ভাউচার,
এমআরআর
পরী�াে�
অনুেমাদন।

১। িবল
উপ�াপন        
-সংি�� ইউিনট/
িবভাগ

২। �লজার
ি�য়াের�    
-�লজার শাখা  

কতৃ�পে�র অনুেমাদন�েম
িহসাব িবভাগ হেত সম�েয়র
আেদশজাির। িবনামূেল�।

০৭ িদন

৪

কম �কত�া/কম �চারী/
�িমকেদর �যৗথ
বীমার মরেণা�র
�িত পূরেনর
পাওনা পিরেশাধ।

১। মতৃ ব���র
নিমনী কতৃ�ক
আেবদেনর
��ি�েত জীবন
বীমার দাবী ��রণ।

২। জীবন বীমা
কতৃ �ক
অনুেমাদেনর পর
দায়মু�� প�
��রণ।

১। �শাক
বাত�া                   - �
� ইউিনট

২। ডা�ারী
সনদপ�            - �
� ইউিনট

৩। ওয়ািরশন
সনদপ�         - � �
ইউিনট

৪। নিমনী কতৃ�ক
আেবদনপ� – � �
ইউিনট

জীবন বীমা হেত �চক �াি�র
পর �াপ�তা অনুযায়ী
পিরেশাধ, �স �চেকর
মাধ�েম। িবনামূেল�।

৯০ িদন
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�ঃ
নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত

�েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবামূল� এবং পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কম �কত�া
(নাম,পদিব, �ফান ন�র ও

ইেমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৫

কম �কত�া, কম �চারী
ও �িমকেদর
কল�াণ তহিবেলর
অনুদান পিরেশাধ

কল�াণ তহিবল
ব�ব�াপনা কিম�টর
অনুেমাদন সােপে�
আেবদনকারীর
�াপ�তা িনধ �ারণ এবং
অথ � পিরেশাধ

১। আেবদন
ফরম         - � �
ইউিনট

২। কল�াণ
তহিবল        -
ব�ব�াপনা
কিম�টর �দ�
তািলকা।        
সিচবালয় শাখা।

�াপ�তা অনুযায়ী  �স �চেকর
মাধ�েম পিরেশাধ। িবনামূেল�। ৩০ িদন

৬ �বতন ভাতািদ
�দান

িহসাব িবভাগ কতৃ�ক
�বতন িবল
পরী�াপূব �ক
অনুেমাদন

১। হা�জরা
িববরণী        
-সংি�� শাখা।

২। ছ� �টর
আেদশ           
-সংি�� শাখা।

৩। বিধ �তেবতন
আেদশ    -সংি��
শাখা।

৪। কত�েনর
আেদশ        
-সংি�� শাখা।

 

অনুেমাদন সােপে� নগদ/
�চেকর মাধ�েম পিরেশাধ ।
িবনামূেল�।

০৭ িদন

৭ বিহঃ বাংলােদশ
ছ� �ট মঞ্জরু

িনধ �ািরত ফরেম
আেবদেনর পর
অনুেমাদনকারী
কতৃ �পে�র অনুেমাদন
�হণ।

১। আেবদেনর
ছক              
-পােস �ােনল শাখা

২। ছ� �টর
�াপ�তা                
-পােস �ােনল শাখা

৩। ১ বছর িবেদশ
�মেনর তথ� 
-আেবদনকারী

৪। িবেদশ যাওয়ার
আম�ণ বা

     অন� কারণ
সং�া� তথ�     
-আেবদনকারী

অনুেমাদেনর পর
আেদশজাির। িবনামূেল�।

১। ম�ণালেয়র
��ে� ৭ িদন

২। িবআর�টিস’র 
��ে� ৩িদন

নাম :

পদবী : �জ এম (�শাঃ ও
পােস �াঃ)

�ফান নং : ৯৫৫১৯৮৫

ই-�মইল:  

 

৮ অবসর আেদশ

কম �কত�া/কম �চারী
কতৃ �ক �াভািবক
অবসর �হেনর
তািরেখর ৩০ িদন পূেব �
আেবদেনর পর
অনুেমাদনকারী
কতৃ �পে�র অনুেমাদন
�দান।

১। পাওনা ও
�ভাগকৃত ছ� �টর
িহসাব।

২। সািভ�স বই

৩। ব���গত নিথ

 

ছ� �ট পাওনার সােপে� অবসর
আেদশজাির। িবনামূেল�। ০৩ িদন
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�ঃ
নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত

�েয়াজনীয়
কাগজপ� এবং
�াি��ান

�সবামূল� এবং পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কম �কত�া
(নাম,পদিব, �ফান ন�র ও

ইেমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৯

ছ� �ট অনুেমাদন

 

 

 

সংি�� কম �কত�া,
কম �চারী ও �িমকেদর
আেবদেনর ��ি�েত
পাওনা সােপে�/িবনা
�বতেন ছ� �ট
মঞ্জেুরর ব�ব�া
�হণ করা হয়।

১। ছ� �টর আেবদন

২। ছ� �টর িহসাব
��তকরণ

৩।
িচিকৎসাজিনত
ছ� �টর ��ে�
ডা�ারী
সনদপ�।

যথাযথ কতৃ�পে�র
অনুেমাদেনর পর
আেদশজাির। িবনামূেল�।

০৩ িদন

১০ ই�ফা/চাকুরী হেত
অব�াহিত �দান।

সংি�� ব���র
আেবদেনর ��ি�েত
যাচাইঅে�
অনুেমাদন।

সমস�ার  উে�খ
কের �চয়ারম�ান
বরাবের সংি��
ব���র আেবদন।

নিথেত উপ�াপেনর পর
যথাযথ কতৃ�পে�র
অনুেমাদেনর পর আেদশজাির
করা হয়। িবনামূেল�।

০৩ িদন

১১ পাসেপ �ােট�র জন�
অনাপি� �দান।

সংি�� কম �কত�া,
কম �চারী ও �িমেকর
আেবদেনর ��ি�েত
যাচাইঅে�
অনুেমাদন।

১। আেবদন প�।

২। জাতীয়
পিরচয়প�

৩। নবায়েনর ��ে�
িবদ�মান
পাসেপােট�র কিপ।

যথাযথ কতৃ�পে�র
অনুেমাদেনর পর আেদশ
জাির করা হয়। িবনামূেল�।

০৩ িদন

 

১২
�াভািবক
বাৎসিরক �বতন
ব�ৃ�।

সকল কম �কত�া/
অধ�ন কম �চারীেদর
িনয়িমত �াভািবক
বিধ �ত �বতন
মঞ্জেুরর ব�ব�া
�হণ।

�িত বছর িনধ �ািরত
তািরেখ সকল
কম �কত�া/অধ�ন
কম �চারীেদর
�াভািবক বিধ �ত
�বতন �দােনর
জন� নিথ
উপ�াপন।

যথাযথ কতৃ�পে�র
অনুেমাদেনর পর আেদশ
জাির ও সািভ�স বুেক �রকড�
করা হয়। িবনামূেল�।

০৩ িদন

১। কম �কত�ােদর ��ে�
�জনােরল ম�ােনজার (�শাঃ ও
পােস �াঃ)

২। কম �চারী/�িমকেদর ��ে�
সংি�� িবভাগ/শাখা �ধান

১৩

অবসেরর
উে�েশ�
�মাক�মা
সং�া� অনাপি�
�দান।

�াভািবক অবসেরর
পর সংি�� িবভাগ
কতৃ �ক �মাক�মা
সং�া� অনাপি�
�দান

মূল ব���গত নিথ
যাচাই

নিথ পরী�া কের �কান
িবভাগীয়/ �কাট� মামলা
অিন�� না থাকেল চূড়া�
পাওনা পিরেশােধর জন�
��রণ ও িস�া�।

 

 

২৪ ঘ�া

নাম : জনাব রা�জবুল হাসান

পদবী : ম�ােনজার (�শাসন)

�ফান নং : ৯৫৭৭৮৩৫

ই-�মইল :

১৪

কম �কত�ােদর
বািষ �ক �গাপনীয়
অনুেবদন
(এিসআর)

সংি�� কম �কত�া
কতৃ �ক পূরণকৃত
বািষ �ক �গাপনীয়
অনুেবদন (এিসআর)
�াি�র পর
অনু�া�র/ �িত�া�র
�দান।

পূরণকৃত ২ ফদ�
বািষ �ক �গাপনীয়
অনুেবদন
(এিসআর) ফরম

�িত�া�র �শেষ নিথেত
সংর�ণ। িবনামূেল�। ০৭ কায �িদবস

সংি�� শাখা/িবভাগ

১৫

�িমক/
কম �চারীেদর
চাকুরী ব�ৃা�
(ক�াকশীট)

সংি�� শাখার
কম �কত�া কতৃ�ক
পূরণকৃত চাকুরী
ব�ৃা� (ক�াকশীট)
�াি�র পর যথাযথ
কতৃ �পে�র �া�র ও
সুপািরশ।

পূরণকৃত ২ ফদ�
চাকুরী ব�ৃা�
(ক�াকশীট) ফরম

�িত�া�র �শেষ নিথেত
সংর�ণ িবনামূেল�। ০৭ কায �িদবস

২.৪) আওতাধীন িডেপা / ইউিনট কতৃ�ক �দ� �সবা আওতাধীন িডেপা / ইউিনট সমূেহর িস�টেজনস চাট�ার িল� আকাের যু� করেত হেব।

৩) আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা

�ঃ নং �িত�ত/কা��ত �সবা �াি�র লে�� করণীয়

�



10/28/21, 1:48 PM

10/10

১ �য়ংস�ূণ � আেবদন জমা �দান
২ যথাযথ ���য়ায় �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা
৩ সা�ােতর জন� িনধ �ািরত সমেয়র পূেব �ই উপি�ত থাকা
৪ িনধ �ািরত হাের বাস, �াক ভাড়া ও িনধ �ািরত হাের চালক �িশ�ণ িফ পিরেশাধ।
৫ বাস পির�ার পির�� রাখায় সহেযািগতার আহবান।
৬ সরকাির স�দ িবআর�টিস বাস �হফাজেত রাখায় সহায়তা �দান।
৭ মিহলা, �িতবি� ও িশ� যা�ীেদর িনধ �ািরত িসেট বসার ��ে� সহায়তা �দান।

অিভেযাগ ব�ব�াপনা প�িত (GRS)

�সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ করŮন। তার কাছ �থেক সমাধান পাওয়া না �গেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ
কের আপনার সমস�া অবিহত ক�ন।

� নং কখন �যাগােযাগ করেবন  �যাগােযােগর �ঠকানা িন�ি�র সময়সীমা

 

১

 

 

দািয়��া� কম �কত�া সমাধান িদেত না
পারেল।

অিভেযাগ িন�ি�
কম �কত�া (অিনক)

নাম :

পদিব : উপসিচব, �জ এম (�শাঃ ও
পােস �াঃ)

�ফান নং : ৯৫৫১৯৮৫

ই-�মইল:

০৭ িদন

২

অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া িনিদ�� সমেয়
সমাধান িদেত না পারেল।

 

 

আিপল কম �কত�া

নাম : জনাব ড. নািসম আহেমদ

পদিব : যু� সিচব, পিরচালক (অথ � ও
িহসাব)

�ফান নং : ৯৫৮৫৯০৯

ই-�মইল: 

০৭ িদন

 

৩

 

আিপল কম �কত�া িনিদ�� সমেয় সমাধান
িদেত না পারেল। �চয়ারম�ান, িবআর�টিস

নাম : �মাঃ এহছােন এলাহী

পদবী : অিতির� সিচব, �চয়ারম�ান,
িবআর�টিস

�ফান : ৯৫৫৪৩৫০

ই-�মইল : E-mil chairman @
brtc.gov.bd

০৭ িদন

পিরবহন �সবার তথ�

 

এক নজের িবআর�টিস িস�টেজনস চাট�ার

http://brtc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brtc.portal.gov.bd/page/56d85e1e_673f_45b7_9e69_1b339fb35a13/2021-02-03-12-35-ed4ddbf16c31c989ff02a6a00ab46fbc.pdf
http://brtc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brtc.portal.gov.bd/page/56d85e1e_673f_45b7_9e69_1b339fb35a13/Citizen%20Charter.pdf

