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১৫ ভা  ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

কেপােরশেনর বাস বহর পিরচালনা এবং র ণােব েণর উপর আেরােপর জন  বহেরর বাস
সমূেহর সৗ য  বধন এবং দৃি ন ন কায ম হণ করা হেয়েছ। স ি েত আগামী ০৮ সে র ২০১৮ থেক
১৫ সে র ২০১৮ তািরখ পয  "পিরবহন বহর দিৃ ন ন স াহ-২০১৮" পালন করা হেব। িডেপা ম ােনজােরর
নতৃে  িডেপার সকল কমকতা, কমচারী, িমক, কািরগরগণ ূ তভােব অংশ হণ িনি ত করেব।  স
আেলােক িনে া  কায ম িতপালন করার জন  িনেদশ দান করা হেলা।

(১)  যানবাহেনর বািহ ক সৗ য  এবং পির ার-পির তা িনি তকরণ।
(২)  যানবাহেনর অভ িরন পির ার-পির তা িনি তকরণ।
(৩)  সকল বােস িবআরিটিস লখা পনুঃ রংকরণ।
(৪)  ধান কাযালয় কতৃক দ  িনেদশনা অনুযায়ী িতিট বােসর সামেন এবং িপছেন িডেপার নােমর ি কার

সংেযাজন িন তকরণ।
(৫)  িতিট বােসর ইি েকটর লাইট, হন, যা ী ফ ান এবং অন ান  ইেলকি ক য াংেশর কাযকারীতা িনি তকরণ।
(৬)  িতিট বােসর ভা া াস পিরবতন িনি তকরণ।
(৭)   িবেশষ েয়াজনেবােধ ডি ং- পইি ং িনি তকরণ।
(৮)  িতিট বােস চালেকর ছিব, াইিভং লাইেস  এবং মাবাইল ন র স িলত তথ  দশন 
      িনি তকরণ।
(৯)  সকল বাস িডেপার ম ােনজার কতৃক -  িডেপার দীঘ ময়াদী ইজারায় পিরচািলত যানবাহন 
      সমূেহর বিণত কায ম তদারিক এবং স  িনি তকরণ।

স াহ পালন শেষ িডেপা ম ােনজার কত েলা গাড়ীর ডি ং- পইি ং কাজ স  কেরেছন এর িতেবদন ধান
কাযালেয় রন করেবন।

জ রী িবেবচ ।
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ফিরদ আহমদ ভূঁইয়া
চয়ারম ান
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন ও অপােরশন) িবভাগ, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
২) পিরচালক (ভার া ), অথ ও িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
৩) পিরচালক, কািরগির িবভাগ, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন
৪) ম ােনজার (অপাঃ), িবআরিটিস মিতিঝল বাস িডেপা/িবআরিটিস জায়ারসাহারা বাস িডেপা/িবআরিটিস িমরপরু
ি তল বাস িডেপা/িবআরিটিস মাঃপরু বাস িডেপা/িবআরিটিস কল াণপরু বাস িডেপা/িবআরিটিস গাবতলী বাস
িডেপা/িবআরিটিস গাজীপরু বাস িডেপা/িবআরিটিস নারায়ণগ  বাস িডেপা/িবআরিটিস নরিসংদী বাস
িডেপা/িবআরিটিস িম া বাস িডেপা/িবআরিটিস সানাপরু বাস িডেপা/িবআরিটিস িসেলট বাস িডেপা/িবআরিটিস
চ াম বাস িডেপা/িবআরিটিস বিরশাল বাস িডেপা/িবআরিটিস খলুনা বাস িডেপা/িবআরিটিস রংপরু বাস
িডেপা/িবআরিটিস ব ড়া বাস িডেপা/িবআরিটিস পাবনা বাস িডেপা/িবআরিটিস িদনাজপরু বাস িডেপা

৩০-৮-২০১৮

আিলমরু রহমান
মহাব ব াপক
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