
বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কদপ পাদিশন (রবআিটিরস) 

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

সড়ক পরিবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় 

রবআিটিরস’ি বাস রিদপাি কার্ পক্রম 



রবআিটিরস’ি বাস রিদপাসমূহ 
 

বাস রিদপাি সাংখ্াাঃ ২১টি  

1 মতিতিল বাস তিপ া 

2 জ ায়ারসাহারা বাস তিপ া 

3 কল্যাণপুর বাস তিপ া 

4 তমরপুর বাস তিপ া 

5 জমাহাম্মদপুর বাস তিপ া 

6 গাবিলী বাস তিপ া 

7 গা ীপুর বাস তিপ া 

8 নারায়ণগঞ্জ বাস তিপ া 

9 নরতসিংদী বাস তিপ া 

10 কুতমল্লা বাস তিপ া 

11 জসানাপুর বাস তিপ া 

12 চট্টগ্রাম বাস তিপ া 

13 তসপলট বাস তিপ া 

14 বগুড়া বাস তিপ া 

15  াবনা বাস তিপ া 

16 রিংপুর বাস তিপ া 

17 খুলনা বাস তিপ া 

18 বতরশাল বাস তিপ া 

19 তদনা পুর বাস তিপ া 

20 যাত্রাবাড়ী বাস তিপ া 

21 ময়মনতসিংহ বাস তিপ া 



রবআিটিরস’ি সমাট বাস (নতুন বাস ৬০০+পুিাতন বাস ১২৩০) : ১৮৩০টি বাস 

রবআিটিরস’ি চলমান বাস  (নতুন বাস ২৭৫+পুিাতন বাস ৯০৭): ১১৮২ টি বাস 
 

সির াঃ ও ইন্সদপকশদনি অদপক্ষায় নতুন বাস :   ৩২৫টি  বাস  

রবইআি      :   ২৪৮টি বাস 

এবাং হালকা ও ভািীদমিামদতি অদপক্ষায়  :     ৭৫টি বাস 

রবআিটিরস’ি বাসসমূদহি রববিণ 



চলমান বাসসমূদহি রববিণ 

 
 

* ঢাকাি মহানগিীদত চলমান বাদসি সাংখ্া  : ৭২৩টি 

   (গণপরিবহন-৪৬৩টি+স্টাফ বাস-২৩৫টি+স্কুল বাস-৮টি+মরহলা বাস-১৭টি) 

* ঢাকাি বারহদি চলমান বাদসি সাংখ্া  :  ৩৬৩টি 

   (গণপরিবহন-৩০২টি+স্টাফ বাস-৫৮টি+মরহলা বাস-০৩টি) 

* লীদ  পরিচারলত বাদসি সাংখ্া   :     ৯৬টি 

                 ১১৮২টি বাস 



রবআিটিরস’ি চলমান রুটসমূহ 

* ঢাকাি মহানগিীদত চলমান রুদটি সাংখ্া   : ২৮টি 

* ঢাকা মহানগিীদত রশক্ষা প্ররতষ্ঠান ও স্টাফ বাদসি রুদটি সাংখ্া  :       ১৮৪টি  

* ঢাকাি বারহদি চলমান রুদটি সাংখ্া   :       ১৩৪টি 

* ঢাকাি বারহদি রশক্ষা প্ররতষ্ঠান ও স্টাফ বাদসি রুদটি সাংখ্া  :        ৩৮টি 

                ৩৮৪টি রুট 



বাস রিদপা’ি কার্ পক্রম 
 রবআিটিরস’ি অনুদমারেত অগ পাদনাগ্রাম অনুর্ায়ী প্রদতেকটি বাস রিদপাদত এক ন মাদন াি 

(অপাদিশন), এক ন ম্যাদন াি (কারিগরি), এক ন রহসাব িক্ষণ কম পকতপা, এক ন 

কোরশয়ািসহ সাংরিষ্ট েপ্তদিি কম পকতপা/ কম পচািীদেি রনদয় রিদপাি অপাদিশনাল কার্ পক্রম 

পরিচালনা কদি থাদকন। 

  সাধািণত রবআিটিরস’ি বাসগুদলা রিদপাদতই অবস্থান কদি 

  আিামোয়ক ও রনভ পিদর্াগ্য র্াত্রী পরিবহন সসবা প্রোদনি লদক্ষে সেশব্যাপী ৩৮৪টি রুদট ১১৮২টি 

বাস চলমান িদয়দে।  

 এোড়াও রবআিটিরস ৫টি আন্ত পারতক রুদট বাস সারভ পস পরিচালনা কিদে।।  

 উক্ত বাস সমূহ পরিচালনা কদি অর পত িা স্ব রেদয় রিদপাি কম পকতপা ও শ্ররমক/ কম পচািীদেি 

সবতন-ভাতা প্রোন, গাড়ীি জ্বালানী, সমিামত, র্ন্ত্রাাংশ ও টায়াি ব্যয় পরিদশাদধি পি অবরশষ্ট অথ প 

প্রধান কার্ পালদয় রবআিটিরস’ি রহসাদব  মা প্রোন কিা হয়।  

  ২০১৩-২০১৪ অথ প বেি হদত ২০১৭-২০১৮ অথ প বেি পর্ পন্ত র্াত্রী পরিবহন কার্ পক্রম পর্ পাদলাচনা 

কিদল সেখা র্ায়, র্াত্রী পরিবহদনি সাংখ্া ক্রমাগত বৃরি সপদয়দে। এদত কদি বলার্ায় সর্, 

রবআিটিরস’ি উপি র্াত্রী সাধািদণি আস্থা উত্তদিাত্তি বৃরি পাদে। 

অথ পবেি  পরিবহনকৃত র্াত্রী  (সাংখ্া)  

২০১৩-১৪  ৩৪৭.৮১ লক্ষ  

২০১৪-১৫  ৩৬৬.৫০ লক্ষ  

২০১৫-১৬  ৩৬০.০০ লক্ষ  

২০১৬-১৭  ৩৭০.০০ লক্ষ  

২০১৭-১৮  ৩৮০.০০ লক্ষ  

সব পদমাট=  ১৮২৪.৩১ লক্ষ  

 রবআিটিরস’ি  রবগত ০৫ (পাঁচ) বেদিি র্াত্রী পরিবহদনি রচত্র রনম্নরুপাঃ 


