
বিআরটিবি’র িাম্প্রবিক কার্ যক্রম 



বিবিও কনফারররের মাধ্যরম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তযক 

বিআরটিবি িহরর িাি/ট্রাক িংরর্াজন উরবাধন 

১১ মার্ য ২০১৯ িাবররে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেে হাবিনা গণিিন শেরক িাররির মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র শমাদীর িারে বিবিও 

কনফারররের মাধ্যরম বিআরটিবি’র িহরর ৬০০টি এবি/নন-এবি িাি এিং ৫০০ টি ট্রাক িংরর্াজন কার্ যক্রম শুি উরবাধন কররন । 



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তযক 

বিআরটিবি’র ময়মনবিংহ বির া উরবাধন 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেে হাবিনা ময়মনবিংরহর জনিাধাররণর র্ািায়ারি গণ বরিহন ব্যিস্থার বিষয় বিরির্নায় 

এরন ০২ নরিম্বর ২০১৮ িাবরে শুক্রিার বিবিও কনফারররের মাধ্যরম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিআরটিবি’র 

ময়মনবিংহ িাি বির ার শুি উরবাধন কররন। 



র্াত্রািাড়ী িাি বির া উরবাধন 

১৫ অরটাির ২০১৮ িাবরে িড়ক  বরিহন ও শিতুমন্ত্রী জনাি ওিায়দুল কারদর, এমব  

বিআরটিবি র্াত্রািাড়ী িাি বির ার শুি উরবাধন কররন। িংিদ িদস্য হাবিবুর রহমান 

শমাল্লা, বিআরটিবির শর্য়ারম্যান ফবরদ আহমদ ভ ুঁইয়ািহ বিআরটিবি’র উর্ধ্যিন কম যকিযাগণ 

উ বস্থি বিরলন। 



মাননীয় মন্ত্রী’র বিআরটিবি প্রধান কার্ যালয়  বরদে যন 

২৬ শম ২০১৯ িাবরে বিআরটিবি ঈদ শেোল িাবি যি িম্পরকয  র্ যারলার্না ও মিবিবনময় 

িিা এিং অিিরপ্রাপ্ত কম যকিযা, কম যর্ারী ও শ্রবমকরদর মারে গ্র্যাচুইটি’র শর্ক বিিরণ কররন 

িড়ক  বরিহন ও শিতু মন্ত্রণালরয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাি ওিায়দুল কারদর, এমব । 



৫ম বিশ্ব বনরা দ িড়ক িপ্তাহ ২০১৯ 

১২ শম ২০১৯ িাবররে ৫ম বিশ্ব বনরা দ িড়ক িপ্তাহ ২০১৯ উ লরে বিআরটিবি 

শট্রবনং ইনবিটিউট, শিজগাও কর্তকয আরয়াবজি বদনব্যা ী কমে যালায় প্রধান অবিবে 

বহরিরি উ বস্থি বিরলন জনাি শমাোঃ নজরুল ইিলাম, িবর্ি, িড়ক  বরিহন ও 

মহািড়ক বিিাগ। 



িাংলারদে-িারি দুই শদরের মরধ্য শিৌহার্দ্য ও র্ািায়াি সুবিধা বৃবির লরেয বনরনাক্ত ০৫টি আন্তজযাবিক রুট 

িড়ক  বরিহন ও মহািড়ক বিিারগর িবর্ি জনাি শমাোঃ নজরুল ইিলাম শুি উরবাধন কররন। 

 

 

 

 

আন্তজযাবিক িাি িাবি যি 

ঢাকা-ককালকাতা-ঢাকা  আগরতলা-ঢাকা-ককালকাতা 

ঢাকা-খুলনা-ককালকাতা-ঢাকা ঢাকা-সিললট-সিলং-কগাহাটি-ঢাকা 

ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা  



ঢাকা-বেবলগুবড়-কাঠমন্ডু রুরট ট্রায়াল রান 

ঢাকা-বেবলগুবড়-কাঠমন্ডু রুরট বিআরটিবি’র শর্য়ারম্যান এর শনর্তরে িাংলারদে, িারি, 

শন াল ও এেীয় উন্নয়ন ব্যাংরকর প্রবিবনবধরদর িমন্বরয় গঠিি টিম ২টি িাি শর্ারগ গি ২৩ 

এবপ্রল ২০১৮ িাবররে ট্রায়াল রান শুরু করর  এিং ২৬ এবপ্রল ২০১৮ িাবররে ট্রায়াল রান 

িমাপ্ত করর। 



বিআরটিবি’র গণশুনানী 

বিআরটিবি মবিবেল িাি বির ারি গণশুনানী’র উরবাধন কররন িড়ক  বরিহন 

ও মহািড়ক বিিারগর িবর্ি শমাোঃ নজরুল ইিলাম, বিটিবি’র বনি যাহী  বরর্ালক 

সিয়দ আহম্মদ, বিআরটিবির শর্য়ারম্যান ফবরদ আহমদ ভ ুঁইয়া, 



ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রুরট এবি িাি িাবি যি 

মাননীয় মন্ত্রী জনাি ওিায়দুল কারদর, এমব  গি ২-০৫-২০১৯ িাবররে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুরট 

বিআরটিবি'র এবিিাি িাবি যরির শুি উরবাধন কররন। 



গত ০২/০৭/২০১৯ তাসরখ গুসলস্থান-নাগরপুর ও গুসলস্থান-নরসিংদী রুলট সিআরটিসি নতুন এসি/নন-

এসি িাি িাসভ িলির শুভ উলবাধন করা হয়। উলবাধনী অনুষ্ঠালন প্রধান অসতসি সহলিলি উপসস্থত সিললন 

িড়ক পসরিহন ও কিতু মন্ত্রণালয় িম্পসকিত িংিদীয় স্থায়ী কসমটি’র িভাপসত জনাি কমাোঃ একাব্বর 

কহালিন এমসপ, জনাি এ এম নাঈমুর রহমান (দুজিয়) এমসপ, জনাি আহিানুল ইিলাম টিটু এমসপ 

এিং সিআরটিসি’র কেয়ারম্যান, জনাি ফসরদ আহমদ ভ ুঁইয়া। 

ঢাকা-নাগরপুর ও ঢাকা-নরবিংদী রুরট  

বিআরটিবি এবি/নন-এবি িাি িাবি যি 



রংপুরর বিআরটিবি’র ববিল িাি িাবি যি 

গত 18 কম 2019 তাসরখ মাননীয় স্পীকার ড. সিরীন িারসমন কেৌধুরী, এমসপ 

রংপুলরর পীরগঞ্জ হলত পাগলাপীর ও পাগলাপীর হলত কাউসনয়া রুলট সিআরটিসি 

সবতল িাি িাসভ িলির শুভ উলবাধন কলরন। 



গত 25 জুন 2019 তাসরখ ময়মনসিংহ টু মুক্তাগািা রুলট আলহাজ্ব কক এম খাসলদ িাবু, 

এমসপ মাননীয় িংস্কৃসত প্রসতমন্ত্রী এিং জনাি মাহমুদ হািান, সিভাগীয় কসমিনার, 

ময়মনসিংহ সিভাগ সিআরটিসি সবতল িাি িাসভ িলির শুভ উলবাধন কলরন। 

ময়মনবিংহ-মুক্তাগািা রুরট  

বিআরটিবি’র ববিল িাি িাবি যি 



রাজধানীর যানজট কমালত ও িাি রুট করিনালাইলজিলনর অংি সহলিলি ধানমসি-িালয়ন্সল্যি-সনউমালকিট ও 

আসজমপুর রুলট অতযাধুসনক েক্রাকার িাি িাসভ িি োলু করা গত ২৭ মাে ি এ িাসভ িলির উলবাধন কলরন ঢাকা দসিলণর 

কময়র ও ককাম্পাসনর মাধ্যলম িাি পসরোলনা িংক্রান্ত কসমটির প্রধান কমাহাম্মদ িাঈদ কখাকন। এ িময় উপসস্থত 

সিললন ঢাকা উত্তর সিটি কলপ িালরিলনর কময়র কমাোঃ আসতকুল ইিলাম, সডএমসপ কসমিনার কমাোঃ আিাদুজ্জামান সময়া 

সিসপএম (িার), সপসপএম, সিআরটিসি কেয়ারম্যান মসিউর রহমান, সিআরটিএ কেয়ারম্যান ফসরদ উসিন ভইয়ািহ 

অলনলক। অনুষ্ঠানটির িভাপসতত্ব কলরন সডটিসিএর কেয়ারম্যান খন্দকার রাসকবুর রহমান।হলয়লি। সিআরটিসির 

তত্ত্বািধালন এ িাসভ িিটি োলু করা হয়। 

অপরসদলক কসমটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা উত্তর সিটি করলপালরিলনর কময়র কমা. আসতকুল ইিলাম গত ২৭ মাে ি 

পৃিকভালি সিআরটিসি’র সবতল িাি সদলয় উত্তরা েক্রাকার েক্রাকার িাি িাসভ িলির শুভ উলবাধন কলরন। 

ঢাকা মহানগরীর রুরট বিআরটিবি’র র্ক্রাকার িাি িাবি যি 

ধানমসি েক্রাকার িাি িাসভ িি উত্তরা েক্রাকার িাি িাসভ িি 



দে র্ালক সিবরর লরেয প্রবেেণ প্রদারনর জন্য “বিআরটিবি’র ০৪টি 

প্রবেেণ ইনবিটিউট ও ১৮টি প্রবেেণ শিন্টার আধুবনকায়ন ও 

েবক্তোলীকরন” প্রকরের আওিায় প্রবেেণ শিন্টার বনম যাণ করা হয়। 

বির ািমূরহ আধুবনক ও যুগর ারর্াগী প্রবেেণ শিন্টার বনম যাণ 



দূর্ যটনাররাধকরে ও  বরিহন ব্যিস্থায় শংেলা আরনায়রনর জন্য শদরে িারী লাইরিেধারী দে 

র্ালরকর অিাি পূররণর লরেয স্বেস্ত্রিাবহনী বিিাগিহ িরকাবর-শিিরকাবর প্রবিষ্ঠানরক িম্পৃক্ত 

করর বিআরটিবি’র শনর্তরে আগামী ০৫ িিরর ৩লে দে র্ালক সিরীর করার িবিষ্যি 

কম য বরকেনা গ্র্হণ করা হরয়রি। শি লরেয বিব ব ’র কার্ যক্রম র্লমান ররয়রি। 

আগামী ০৫ িিরর ৩লে দে র্ালক সিরী 

মহোলী িাি টাবম যনারল  িংবিষ্টরদর িারে মিবিবনময় 


