
বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কদপ পাদিশন (রবআিটিরস) 

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

সড়ক পরিবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় 

রবআিটিরস’ি প্ররশক্ষণ সসবা 

বিআরটিবি’র ১৯টি ইনবিটিউট/ প্রবিক্ষণ কেন্দ্র (০4টি প্রবিক্ষণ ইনবিটিউট ও ১5টি 

প্রবিক্ষণ কেন্দ্র) রয়েয়ে। বনয়ে কেবনিং ইনবিটিউট ও কিন্টারগুয় ার নাম কেো হ’ ঃ 

১০. কুবমল্লা কেবনিং কিন্টার।  

১১. কিানাপুর কেবনিং কিন্টার  

১২. চট্টগ্রাম কেবনিং কিন্টার  

১৩. বিয় ট কেবনিং কিন্টার  

১৪. িগুড়া কেবনিং কিন্টার 

১৫. পািনা কেবনিং কিন্টার  

১৬. খু না কেবনিং কিন্টার  

১৭. িবরিা  কেবনিং কিন্টার  

1৮. বেনাজপুর কেবনিং কিন্টার  

১৯. যয়িার কেবনিং কিন্টার   

১. কেন্দ্রীে কেবনিং ইনবিটিউট, গাজীপুর                           

২. কেজগাঁও কেবনিং ইনবিটিউট                          

৩. টিংবগপাড়া কেবনিং ইনবিটিউট                            

৪. বিনাইোহ কেবনিং ইনবিটিউট  

৫. কজাোরিাহারা কেবনিং কিন্টার  

৬. উথ ী কেবনিং কিন্টার 

৭. বমরপুর কেবনিং কিন্টার 

৮. নারােণগঞ্জ কেবনিং কিন্টার  

৯. নরবিিংেী কেবনিং কিন্টার    



অথ থিের  প্রবিক্ষনাথীর িিংখ্যা (জন)  কোয়ি থর নাম কমোে কোি থ বি (টাো) 

পুরুষ  মবহ া  কমাট  কিবিে ড্রাইব িং (হা ো গাড়ী) ০৪ িপ্তাহ ৬,০০০.০০ 

২০১৪-১৫  ৭২১৪  ৪৩১  ৭৬৪৫  কিবিে ড্রাইব িং ( ারী গাড়ী) ০৮ িপ্তাহ ৯,০০০.০০ 

২০১৫-১৬  ৬৩৪৯  ৮৩৯  ৭১৮৮  আপয়গ্রব িং (হা ো) ০২ িপ্তাহ ৩,৫০০.০০ 

২০১৬-১৭  ৭৬০৮  ৫১৩  ৮১২১  আপয়গ্রব িং ( ারী) ০৪ িপ্তাহ ৪,৫০০.০০ 

২০১৭-১৮  ৭৮৮২  ৫৮৮  ৮৪৭০  কমাটর িাইয়ে  ০২ িপ্তাহ ৩,৫০০.০০ 

২০১৮-১৯  ৭৮৩৮  ৪৪৪  ৮২৮২  ওবরয়েয়ন্টিন (েক্ষো আইয়ন   

০১ িপ্তাহ 

 

 ১,০০০.০০ িি থয়মাট=  41583  3106  44689  প্রবিক্ষণ প্রাপ্ত চা েয়ের জন্য প্রয়যাজয) 

 বিআরটিবি’র ১৯টি ইনবিটিউট/প্রবিক্ষণ (০৩টি প্রবিক্ষণ ইনবিটিউট ও ১৬টি প্রবিক্ষণ কেন্দ্র) কেয়ন্দ্রর মায়ে 

কেয়ির কিোর যুিিমাজয়ে বিব ন্ন প্রবিক্ষয়ণর মােয়ম েক্ষ জনি  বহয়িয়ি গয়ড় তু য়ে। 

  ইয়োময়ে অথ থ মন্ত্রণা ে, অথ থ বি ায়গর অধীয়ন SEIP এর আওোে বিআরটিবি’র ০৩টি প্রবিক্ষণ ইনবিটিউট 

ও ১৬ টি প্রবিক্ষণ কেয়ন্দ্রর মায়েয়ম ১  ক্ষ েক্ষ চা ে তেরীর প্রবিক্ষন োয থক্রম গে ০২ মাচ থ ২০১৮ বরঃ কথয়ে 

শুরু হয়েয়ে।  

 SEIP প্রেয়ের আওোে আগামী ০৫ (পাঁচ) িেয়র ৩৬,০০০ জনয়ে হা ো এিিং ৩,০০০ জনয়ে  ারী ড্রাইব িং 

প্রবিক্ষণ কেো হয়ি। ইয়োময়ে ৪টি ব্যায়চ ৮৩৫০ জনয়ে হা ো ড্রাইব িং প্রবিক্ষণ োজ িম্পন্ন েরা হয়েয়ে।  

  ২০১৪-১৫ কথয়ে ২০১৮-২০১৯ পয থন্ত ৪৪,৬৮৯ জনয়ে ড্রাইব িং প্রবিক্ষন প্রোন েরা হয়েয়ে। 

  বিআরটিবি’র বিগে ০৫ (পাঁচ) িেয়রর প্রবিক্ষণ প্রোয়নর বচত্র (বচত্র-ে) এিিং অনুযােী SEIP প্রেয়ের প্রবিক্ষণ 

কোয়ি থর বিিরণ (বচত্র-০খ) বনেরুপঃ 

                  ১. বচত্র-ে                                                                       ২. বচত্র-খ 

প্রবিক্ষণ কেয়ন্দ্রর োয থক্রম 


