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ভাননীয় জনপ্রান প্রততভন্ত্রী জনাফ পযাদ হাসন, এভত ঐততাতক টুংতগাড়া, হগাারগঞ্জ সত মুতজফনগয, কুতিয়া 

ম যন্ত স্বল্পবাড়ায় তফআযটিতয ফা াতব যসয উসবাধন কসযন  

জাততয ততায জন্ত ফাতল যকীসত তফআযটিত’য কাম যক্রসভয আসরাক তিত্র 

জাততয ততায াাদাত ফাতল যকী  জাতীয় হাক তদফসয আসরাক তিত্র 

জাততয ততায ৪৬তভ াাদাত ফাতল যকী  জাতীয় হাক তদফ অনুষ্ঠাসন অনরাইসন উতিত তিসরন ড়ক তযফন  হতু 

ভন্ত্রণারসয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ভসাদয়, ম্মাতনত তিফ  তফআযটিত’য ম্মাতনত হিয়াযম্যান কর কভ যকতযা-কভ যিাতযগণ। 



স্বাধীনতায সুফণ য জয়ন্তী উরসে 

তফআযটিত’য সু-তিত ট্রাক 

স্বাধীনতায সুফণ য জয়ন্তীসত তফআযটিত’য কাম যক্রসভয আসরাক তিত্র 

জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু হখ মুতজবুয যভাসনয ১০১তভ জন্ফাতল যকী উরসেে তফআযটিত’য প্রধান কাম যারয় তফতবন্ন 

তডসা/ইউতনট আসরািনা বা, তভরাদ   হদায়া ভাতপর অনুষ্ঠাসনয আসয়াজন কসযন। 

জাততয ততায ১০১তভ জন্ফাতল যকীয তফআযটিত’য কাম যক্রসভয আসরাক তিত্র 



তনযাদ ড়ক তদফ উদমান 



হখ যাসর তদফ উদমান 



তফআযটিতয তযিারনা ল যসদয ২৯০ তভ বা 

গত ২৯/১১/২০২১ ইুং তাতযখ হিয়াযম্যান তফআযটিতয বাততসে প্রধান কাম যারয় এয বাকসে 

তফআযটিতয তযিারনা ল যসদয ২৯০ তভ (আইন ২০২০ অনুমায়ী ২য়) বা অনুতষ্ঠত য়। 



ফাাংরার্দ ড়ক বযফন কর্ োর্যন (বফআযটিব) একটি 

যাষ্ট্রীয় বযফন গফা াংস্থা। ১৯৬১ ার্র ড়ক বযফন 

কর্ োর্যন ৭নাং অধ্যার্দ অনুমায়ী আধুবনক ড়ক বযফন 

ব্যফস্থা গর্ড় গর্ারায রর্যে এ াংস্থাটি প্রবর্বির্ য়। 

স্বাধীনর্া অর্ের্নয য যবর্গ্রস্থ এ প্রবর্িানটি র্াবর্য বর্া 

ফঙ্গফন্ধু গখ মুবর্বুয যভান এয প্রর্েয বদক-বনর্দ েনায় 

পুনগ েঠির্ র্য় নতুন আবঙ্গর্ক মাত্রা শুরু কর্য। ফাাংরার্দ 

ড়ক বযফন কর্ োর্যন (বফআযটিব) মাত্রী ও ণ্য 

বযফন এফাং দয োরক ও কাবযগয তর্যীর্র্ গুরুত্বপূর্ ে 

ভূবভকা ারন কর্য আর্ে, মাযা গদর্ ও বফর্দর্ 

কভ োংস্থার্নয ভাধ্যর্ভ গফা বদর্ে। 



বফআযটিব’য রুকল্প এফাং অববরযে 

 

রুকল্প 

তনযাদ  আধুতনক যাষ্ট্রীয় ড়ক তযফন ব্যফিা গসড় 

হতারা। 

  

অতবরেে 

আয় বৃতি, ব্যয় ুংসকািন  মাত্রী হফায ভানউন্নয়ন কযা। 

 তডসায ফসয আধুতনক মানফান ুংসমাজন কযা। 

 তযফন খাসত দে জনফর সৃতি কযা। 

 তনব যযসমাগ্য তযফন ব্যফিা গসড় হতারা এফুং হদসয 

আথ য-াভাতজক উন্নয়সন ভূতভকা যাখা। 



 

এক নর্র্য বফআযটিব 
 ফাাংরার্দ ড়ক বযফন কর্ োর্যন (বফআযটিব) একভাত্র গফামূরক 

ফাবর্বর্েক যাষ্ট্রীয় বযফন াংস্থা। এ াংস্থাটি ১৯৬১ ার্র প্রবর্বির্ য়। 

 

গভাট ফা বির্া   -                                     ২২টি 

গভাট ট্রাক বির্া   -                                    ০২টি 

গভাট গট্রবনাং ইনবিটিউট  -                             ০৪টি 

গভাট গট্রবনাং গন্টায  -                                  ১৯টি 

অগ োর্নাগ্রার্ভ অনুর্ভাবদর্  র্দয াংখ্যা -     ৬৫১৭র্ন 

ফর্েভান অনুর্ভাবদর্ র্দয াংখ্যা  -           ৫২৬৯র্ন 



এক নর্র্য বফআযটিব 

কভ েযর্ র্দয াংখ্যা-  

শূন্য র্দয াংখ্যা- 

গভাট ফা াংখ্যা- 

গভাট ের ফার্য াংখ্যা- 

গভাট ট্রার্কয াংখ্যা-  

গভাট ের ট্রার্কয াংখ্যা-  

প্রধান কাম োরয় বির্া/ইউবনটমূর্য গভাট র্বভয বযভান 

৩৪৫৭টি  

২৪৩৬টি 

১৬০০টি 

১২৬০টি  

৫৮৮টি 

৫০২টি 

৯০.১২ একয। 



তনসয়াগ ুংক্রান্ত (হপব্রুয়াযী/২১-হপব্রুয়াযী/২২) 

 
ক্রভঃ সদয নাভ তাতযখ ুংখ্যা ভন্তব্য 

1 হডপুটি ম্যাসনজায (কাতযগতয) 10/10/2021 06 জন    

2 তাফযেণ কভ যকতযা 10/10/2021 03 জন  

৩ কাতযগয 03/10/2021 ৭৬ জন  

৪ িারক  ১০৪ জন  

৫  তনযাত্তা প্রযী  01/12/2021 35 জন  

ফ ের্ভাট= ২২৪ জন  

তফঃ দ্রঃ ১৭ জন অতপ ঃ কাভ কতিউটায অাসযটয আগাভী 

এতপ্রর/২০২২ ভাস তনসয়াগ যীো গ্রণ কযা সফ এফুং তঘ্রই 

২০০ জন কন্ডাক্টয তনসয়াগ প্রদান কযা সফ। 



ভাওয়াযী আয়-ব্যর্য়য তুরনামূরক বফফযর্ী 

(রয টাকায়) ফা বির্া  

ট্রাক বির্া  (রয টাকায়) 

তফফযণ জানুয়াতয/2১ জানুয়াতয/২২  হপব্রুয়াতয/২১ হপব্রুয়াতয/২২ ভাি য/২১ ভাি য/২২ 

আয় 

(রে টাকা) 

2107.70 2853.62 2033.00 2423.03 2281.56 2989.62 

ব্যয় 

(রে টাকা) 

2028.03 2652.87 1938.84 2343.96 2137.47 2759.12 

অাসযটিুং রাব/েতত   

(রে টাকা) 

79.67 200.75 94.16 79.07 144.09 230.50 

তফফযণ জানুয়াতয/2১ জানুয়াতয/২২  হপব্রুয়াতয/২১ হপব্রুয়াতয/২২ ভাি য/২১ ভাি য/২২ 

আয় 

(রে টাকা) 

944.09 1279.02 1033.26 1161.43 1120.16 1268.99 

ব্যয় 

(রে টাকা) 

765.92 1056.64 804.34 991.31 877.10 1075.27 

অাসযটিুং রাব/েতত   

(রে টাকা) 

178.17 222.38 228.91 170.12 243.06 193.72 



গ্রাচ্যেইটি ও ববপান্ড খার্র্ প্রর্দয় অর্ে েয বফফযর্ী 

২০২১ ার 

ক্রভ চূড়ান্ত ানায 

ধযণ 

হভাট হফা (অথ য) 

গ্রণকাযী ুংখ্যা 

হভাট টাকা ভন্তব্য 

01 ততপান্ড 315 জন 73,929,714.73 তনজস্ব 

অথ যায়সন 
02 গ্রাচ্যেইটি  322 জন 80,739,182.46 

ফ যসভাট টাকা 637 জন 154,668,897.19 

কসযানাকারীন দূসম যাগ ভসয় প্রায় 0৪ ভা ফা তযিারনায় যকাতয তনসলধাজ্ঞা থাকা 

সে তফআযটিত’য তনজস্ব অথ যায়সন ততপান্ড  গ্রাচ্যেইটিয অথ য প্রদান কযা য়। 



গ্রাচ্যেইটি ও ববপান্ড খার্র্ প্রর্দয় অর্ে েয বফফযর্ী 

তফফযণ জানুয়াতয/20২২ হপব্রুয়াতয/20২২ ভাি য/20২২ ভন্তব্য 

গ্রাচ্যইেটিয প্রদানকৃত 

টাকা  1,50,000/- -- 3,00,000/- 

03/০4/২০২২ তাতযসখ ৪৩৪জন 

অফযপ্রাপ্ত কভ যকতযা কভ যিাযীয 

গ্রোচ্যইটি, ততএপ  

ছুটিনগদায়সনয 4,78,57,000/- 

টাকা প্রদান কযা সফ। 

ততএপ’য প্রদানকৃত 

টাকা 4,50,000/- 3,28,500,47 -- 

২০২২ াসর গত ০৩ (ততন) ভাস গ্রাচ্যইেটি  ততএপ প্রদাসনয তথ্য 



কর্ োর্যর্নয োরক ও বনযাত্তাযযীর্দয  ইউবনপভ ে 

প্রদান  



 ব্যফাযকাযী হভাফাইর  সয়ফ এো এ কর রুট  ফাসয তযয়ার টাইভ 

হরাসকন জানসত াযসফ।  

এো: আভাসদয তফআযটিত 



তফআযটিত তিট ম্যাসনজসভন্ট অসটাসভন 

 স্বচ্ছতা, জফাফতদততা  অতনয়ভ দূয কযায রসেে প্রাথতভকবাসফ ০৩টি তডসা 

(হজায়াযাাযা, কল্যাণপুয  গাফতরী) এয ভসে যীোমূরকবাসফ তফআযটিত তিট 

ম্যাসনজসভন্ট অসটাসভন তসেভ িালু কযা সয়সি। 



 বোতকর ট্রাতকুং তসেভ (তবটিএ) 

  

তবটিএসয ভােসভ তফআযটিত যাজস্ব বৃতি, গাড়ী অফিান তনতিতকযণ, গতততফতধ  

ভাইসরজ তনধ যাযসণয রসেে তফআযটিত’য ২২টি ফা তডসায ৫০১টি ফা  ১টি ট্রাসক 

বোতকর ট্রাতকুং তসেভ (তবটিএ) িান কযা সয়সি। ইসতাভসে 701টি ফা  501টি 

ট্রাক হভাট 1202টি মানফাসন VTS িাসনয কাম যক্রভ িালু কযায প্রতক্রয়া গ্রণ কযা 

সয়সি।  



ড্রাইতবুং প্রতেসণ ই-হযতজসষ্ট্রন  হভাফাইর ব্যাুংতকুং এয 

ভােসভ তপ তযসাধ 

  

ড্রাইতবুং প্রতেণ কাম যক্রভ গততীর কযা এফুং অততসজ ঘসয ফসই অনরাইসন আরাদা 

প্লাটপসভ য ই-হযতজসষ্ট্রন  হভাফাইর ব্যাুংতকুং এয ভােসভ তপ তযসাধ কসয ড্রাইতবুং প্রতেণ 

গ্রণ কযায জন্য আসফদন কযসত াসযন। এ মাফত ৪টি প্রতেণ ইনতেটিউট  ১৯টি প্রতেণ 

হকসে 48জন প্রতেণাথী অনরাইসন পর বাসফ বততয কসযসিন। 

ড্রাইতবুং প্রতেসণ আসফদসনয তরুংক- 

https://training-brtc.gov.bd/signup 



ই-টিসকটিুং  অনরাইন টিসকটিুং তসেভ  
 

ঢাকাি ৮টি রুসট তফআযটিত ফাস ঝাসভরামুক্তবাসফ স্বল্প ভসয় ই-টিসকটিুং এয 

ভােসভ টিসকট ুংগ্র কযা মাসচ্ছ। এ মাফত প্রায় ১২ রে মাত্রী ই-টিসকটিুং 

িতত অফরম্বন কসয টিসকট ুংগ্র কসযসিন। এিাড়া ম্প্রতত তফআযটিত 

ফাস অনরাইন টিসকটিুং তসেভ যীোমূরকবাসফ িালু কযা সয়সি।  



 তফআযটিতয তডসা/ইউতনট ভতনটতযুং কযায জন্য তত কোসভযা িান 
 

স্বচ্ছতা, জফাফতদততা  অতনয়ভ দূয কযায রসেে তফআযটিতয কর তডসা/ইউতনসট তত কোসভযা 

িান কযা সয়সি। কর তডসা/ইউতনসট ২০০ টি তত কোসভযা ুংসমাজন কযা সয়সি। ফতযভাসন 

অনরাইসনয ভােসভ হভাফাইসর এফুং ল্যাটসয ভােসভ হড অতপ হথসক কর তডসা/ইউতনটমূ 

তনয়তভত ম যসফেণ কযা সচ্ছ।  

 

বব কোর্ভযা স্থান   



ই-টিসকটিুং িততঃ 

ঢাকা-নাযায়গঞ্জ রুট হভাট ১০ টি রুসট ই-টিসকটিুং িালু সয়সি।  



১৮০ টি ফার্ াংর্মাগ স্থান  



তোথীসদয জন্য ফাস অসধ যক বাড়া আদাসয় তফআযটিতয ভূতভকা 

গনপ্রজাতন্ত্রী ফাুংরাসদ যকাসযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয আসদ  ড়ক তযফন 

 হতুভন্ত্রীয তনসদ যনায় তফআযটিত ফাস াযাসদস িাত্রসদয জন্য ৫০% ফা 

বাড়ায় মাতায়াসতয তফলসয় তফআযটিত ফাস তোথীসদয কাি হথসক ৫০% বাড়া 

হনয়া সফ হকননা তফআযটিত'য মূর রেে স্বল্প মূসল্য আদ য  উন্নততয মাত্রী 

হফা প্রদান কযা।    



হকেীয় প্রতেণ ইনতেটিউট, গাজীপুয এয প্রতেণ কে আধুতনকায়ন  

ররুসভয পূসফ যয িতফ ররুসভয ফতযভান িতফ 



গার্ীপুর্যয ICWS নতুন বার্ফ োলু  

গাড়ী গভযাভর্র্য েবফ 

পূর্ফ েয েবফ

  

ফর্েভান েবফ 



গাড়ী গভযাভর্র্য েবফ 

পূর্ফ েয েবফ

  

ফর্েভান েবফ 



২০১৬ ার হথসক ফন্ধ থাকা  

গাজীপুয ফা তডসায হসট্রার াি ০২-১২-২০২১ িালু 



ড়ক তযন  হতু ভন্ত্রণারসয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ভসাদয়  03 হপব্রুয়াতয 

২০২২ তাতযসখ ফাুংরাসদ ড়ক তযফন কস যাসযন বফন আধুতনকায়ন  ও 

ফঙ্গফন্ধু, মুবিযুদ্ধ ও ফাাংরার্দ কর্ োয এয শুব উসবাধন  কসযন 



ড়ক তযন  ভাড়ক তফবাসগয ম্মাতনত তিফ ভসাদয়  ১২ হপব্রুয়াতয 

২০২২ তাতযসখ হকেয়ী প্রতেন ইনতেটিউট, গাজীপুয হগইট  বফন 

আধুতনকায়সনয শুব উসবাধন এফুং প্রতেণাথীসদয ভাসঝ রাইসন্প তফতযণ কসযন 



ঢাকা আন্তর্োবর্ক ফাবর্র্ে গভরা উরর্য ফা ফযাদ্দ 

গদয়া র্য়র্ে।  



ঢাকা নগয তযফন ফা রুট াইরটিুং এয শুব উসবাধন 

গত ২৬/১২/২০২১ ইুং তাতযখ হযাজ যতফফায কার ১০.০০ ঘটিকায় হভাঃপুয ফা তডসা 

ুংরসে “ঘাটাযিয-হভাঃপুয-গুতরস্তান-ভতততঝর-াইনসফাড য-কাঁিপুয ব্রীজ” ফা রুট 

হযনারইসজন ঢাকা নগয তযফন ফা রুট াইরটিুং এয শুব উসবাধন 



বফআযটিব প্রেভ ফার্যয ভর্ ফাবল েক প্রবর্র্ফদন  প্রকা কর্যর্ে। 



হতসরয মূল্য বৃতিসত তফআযটিতয দসে  

জ্বারাতন হতর তডসজসরয মূল্য তরটাযপ্রতত ১৫ টাকা বৃতি কযা সর বাড়া 

ভন্বয় কযা য়তন। জনাধাযসণয দুসবযাগ রাঘফ এফুং যকাসযয তনসদ যনা 

ফাস্তফায়ন কযায রসেে পূফ য তনধ যাতযত বাড়াসতই তফআযটিত ঢাকা াযা হদস 

মাত্রী  ণ্য তযফন হফা প্রদান কসযসিন।  

 



বফআযটিবয কর্ োর্যট বাফধাযা মুন্নর্ কযায র্ন্য তত্রভাবক ভাোয 

তত্রভাবক ভাোয প্রকা কযা য়। 

 

১ভ াংখ্যা ২য় াংখ্যা ৩য় াংখ্যা 

তত্রভাবক ভাোয  

৪ে ে াংখ্যা 



প্রধান কাম যারসয়য পূসফ যয িতফ প্রধান কাম যারসয়য ফতযভাসনয িতফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তফআযটিত’য প্রধান কাম যারসয়য পূসফ যয এফুং ফতযভাসনয িতফ প্রদ যন 



তফআযটিত’য তডসা/ইউতনসটয পূসফ যয এফুং ফতযভাসনয িতফ প্রদ যন 

গাজীপুয প্রতেণ ইনতেটিউসটয পূসফ যয িতফ গাজীপুয প্রতেণ ইনতেটিউসটয ফতযভাসনয িতফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ঢাকা ট্রাক তডসায পূসফ যয িতফ 

 

 

 

 

 

 

 

ঢাকা ট্রাক তডসায ফতযভাসনয িতফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

তফআযটিত’য তডসা/ইউতনসটয পূসফ যয এফুং ফতযভাসনয িতফ প্রদ যন 



তফআযটিত’য তডসা/ইউতনসটয পূসফ যয এফুং ফতযভাসনয িতফ প্রদ যন 

কল্যাণপুয  ফা  তডসায  পূসফ যয িতফ 

 

 

 

 

 

 

কল্যাণপুয  ফা  তডসায  ফতযভাসনয িতফ 

 

 

 

 

 

 

 



কুতভল্লা ফা তডসায পূসফ যয িতফ 

 

 

 

 

 

 

 

কুতভল্লাফা  তডসায ফতযভাসনয িতফ 

 

 

 

 

 

 

 

তফআযটিত’য তডসা/ইউতনসটয পূসফ যয এফুং ফতযভাসনয িতফ প্রদ যন 



কর তডসা/ইউতনসট ফঙ্গফন্ধু কযণায িান 



ুংফাদ সত্র তফআযটিত 



 তফইআয হঘাতলত ৩৫টি গাড়ী তফক্রয় কযা সয়সি  

 ১৫৩টি গাড়ীয তফক্রসয়য রসেে হটন্ডায কাম যক্রভ িরভান। 

 গত ৩ (ততন) ভাস প্রথভসেণীয দ তফতবন্ন সদ প্রায় ৩০০জন হরাকফর 

তনসয়াগ প্রদান কযা সয়সি। 

যকাতয স্বািে তফতধ হভসন তফআযটিত’য কর তডসা/ইউতনট মূসয াতফ যক 

কাম যক্রভ তযিারনা কযা সচ্ছ। 

হডঙ্গু প্রততসযাসধ তফআযটিত’য কর তডসা/ইউতনট মূস তযস্কায-তযচ্ছন্ন 

অতবমান িন্ন কযা সয়সি। 

বফর্ল কৃবর্র্ত্বয র্ন্য বফআযটিবয কভ েকর্ো-কভ েোযীর্দয পুযস্কায প্রদান।  

ফাবল েক শুদ্ধাোয (NIS)-এ কভ েকর্ো-কভ েোযীর্দয পুযস্কায প্রদান। 

বফআযটিবয াম্প্রবর্ক উন্নয়র্মূরক কভ েকান্ড মূঃ 



কসযানা ভাভাযীকারীন ভসয় তফআযটিত’য ৪৮টি ফা জরুযী হভতডসকর 

াতব য   তফসদ সত আগতমাত্রীসদয তযফন হফা প্রদান কসয।  

 তফআযটিত’য অব্যফহৃত জায়গা ব্যফায কসয নতুন ইউতনট/ প্রতেণ 

ইনতেটিউট/ িানা গসড় হতারায রসেে কাম যক্রভ গ্রণ কযা সয়সি। 

দীঘ য ০৮ (আট) ফিয য তফগত 25/06/2021তরঃ তাতযখ ভতন্বত হকেীয় 

হভযাভত কাযখানা পুনযায় িালু কযা সয়সি।  

 বফআযটিবয কর কভ েকর্ো-কভ েোযীর্দয বিবর্টার বযেয়ত্র (আইবি কাি ে) 

প্রদান কযা র্য়র্ে। 

কর কভ েকর্ো-কভ েোযীর্দয গকাববি-১৯ এয টিকা গ্রর্ অববমান ম্পন্ন। 

১০০টি এব ফার্ WiFi ইন্টাযর্নট াংর্মাগ প্রদার্নয কাম েক্রভ েরভান। 

বফআযটিবয াম্প্রবর্ক উন্নয়র্মূরক কভ েকান্ড মূঃ 



অনরাইন ববএপ এয অে ে প্রদার্নয র্ন্য ড়ক বযফন ও ভাড়ক 

বফবার্গয বেফ কতৃকে গেয়াযম্যান, বফআযটিবর্ক এফাং ‘আভার্দয বফআযটিব’ 

এো’য র্ন্য বযোরক (প্রাঃ ও অাঃ)গক ম্মাননা প্রদান কর্যন। 

 বপটবরষ্ট তর্বযয ভাধ্যর্ভ বফআযটিব’য কভ েকর্োর্দয দায়ন কযা। 

ভবনটবযাং কভ েকর্ো বনর্য়ার্গয ভাধ্যর্ভ বির্া/ইউবনর্টয াবফ েক কাম েক্রভ 

র্দাবযক কযা। 

অনরাইর্নয ভাধ্যর্ভ বফবাগীয় ভাভরা ম্পন্ন ও শৃঙ্খরা কাম েক্রভ বফলয়ক 

প্রবযর্ প্রদান।  

ড়ক তযফণ  ভাড়ক তফবাসগয ম্মাতনত তিফ অনরাইন উতিততসত 

তফআযটিতয গণশুনানী ২০২১ এয কাম যক্রভ িন্ন য়। 

বফআযটিবয াম্প্রবর্ক উন্নয়র্মূরক কভ েকান্ড মূঃ 



বফআযটিবয াম্প্রবর্ক উন্নয়র্মূরক কভ েকান্ড মূঃ 

ফর্েভার্ন বফআযটিবর্র্ বনর্নাি প্রবযর্ কাম েক্রভ েরভান যর্য়র্েঃ 

দ্মা গতু প্রকর্ল্পয ভাধ্যর্ভ যবর্গ্রস্থ র্নর্গাবির্ক প্রবযর্ প্রদান।  

SEIP প্রকর্ল্পয অধীর্ন ড্রাইববাং ও (ToT) প্রবযর্ প্রদান। 

র্বয়র্া পাউর্ন্ডর্নয ভবরা দস্যর্দয ড্রাইববাং প্রবযর্ প্রদান। 

আনায, বববিব ও নার্য়ভ বফববন্ন প্রবর্িার্নয দস্যর্দয ড্রাইববাং প্রবযর্ 

প্রদান। 

বনয়বভর্ ড্রাইববাং প্রবযর্ ও বফআযটিএ’য গটি কবম্পর্টন্সী গফার্ি েয যীযা গ্রর্। 

 তফআযটিত প্রধান কাম যারয় কর ইউতনসট কস যাসযট তভ প্রদান কযা সয়সি।  

কর তডসা/ইউতনট-এ ই-নতথ তসেসভ অন্তভূ যক্ত কযা সয়সি। 



 গাড়ী ফসত না হদয়ায জন্য মথামথ কাম যক্রভ গ্রণ কযা; 

 ইসরতিক হবতকর নতুন ভসডসরয ফা তফআযটিত ফসয ুংযুক্ত কযা; 

 আধুতনক সুতফধা ম্বতরত অতপ বফন কভ যিাযীসদয আফান বফন তনভ যাসণয 

রসেে তডতত প্রনয়ণপূফ যক ভন্ত্রণারসয় হপ্রযণ কযা; 

 তডসামূস (ফা/ট্রাক) য়াতুং প্লোন্ট িান; 

 হতজগাঁ হকেীয়  হভযাভত কাযখানা এফুং গাজীপুয ভতন্বত হকেীয় হভযাভত 

কাযখানা যুসগাসমাগী  আধুতনকায়সনয রসেে তডতত প্রনয়ণ কযা; 

 মাত্রী তযফসণ দ্রুত ই-টিসকটিুং তসেভ িালু কযা ম যায়ক্রসভ কর রুসট; 

 কর হেসত্র স্বচ্ছতা  জফাফতদীতা তনতিতকযণ এফুং অতনয়ভ দূয কযায 

জন্য দদনতিন কাম যক্রভ তডসা ব্যফিানায় অসটাসভন তসেভ িালু কযা; 

বতফষ্যৎ তযকল্পনা 



 তফআযটিত’য কর প্রতেণ ইনতেটিউট/ হকসে প্রতেণ সুতফধাতদ বৃতি কযা; 

 নতুন ২টি ফা তডসা (ফাুংরাফান্ধা, তযাজগঞ্জ) এফুং ২টি ট্রাক তডসা (খুরনা, 

ফগুড়া) িান কযায কাম যক্রভ গ্রণ কযা; 

 ফতযার- হকারকাতা, িট্টগ্রাভ-হকারকাতা  ঢাকা-গ্যাুংটক (ততকভ)-দাতজযতরুং 

আন্তজাততযক রুট িালু কযা; 

 ফা  ট্রাসকয অনরাইন History book িালু কযায ভােসভ গাড়ীয তথ্য 

আসডট যাখা এফুং 

 Covid-19 তযতিতত হভাকাসফরায় জাযীকৃত যকাতয তনসদ যনামূ ১০০% 

প্রততারসন কাম যকয ব্যফিা গ্রণ কযা। 

বতফষ্যৎ তযকল্পনা 



নতুন ভসডসরয গাড়ী তফআযটিত ফসয ুংযুক্ত কযা; 

 তনয়তভত হফতন-বাতাতদ তযসাধ কযা; 

ফসকয়া হফতন, ততএপ, গ্রোচ্যইটি  ছুটিনগদায়ন তযসাধ কযা; 

গাড়ী ফসত না হদয়া এফুং অতধকাুং গাড়ী অনরুট কযা; 

স্বচ্ছ তাফ  তনকা ব্যয় ুংসকািন; 

ফসকয়া ততএপ  গ্রাচ্যইটি তযসাধ কযা; 

দুনীতত শূসণ্যয হকাঠায় নাতভসয় আনা; 

ভাতরক তভতত  হফযকাযী ভাতরক সেয াসথ িকয িাসনয 

ভােসভ ১০০% রুট তযিারনা কযা; 

জনফসরয িাতদা অনুাসয তনসয়াগ প্রদান; 

যাজস্ব বৃতি কযা; 

ব্যয় ুংসকািন কযা এফুং 

মাত্রী হফায ভান উন্নয়ণ কযা। 

িোসরঞ্জমূ 



ধন্যফাদ  


