
ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদ পাদযন 

গাফতরী ফা রিদা  প্ররক্ষণ ককন্দ্র 

ঢাকা-১০০০। 

 

রটিদজন চার্ পায 

১. রবন  রভন 

রবন : একটি রনযাদ, রযদফ ফান্ধফ  রনব পযদমাগ্য যাষ্ট্রীয় ড়ক রযফন ব্যফস্থা গদড় কতারা।  

রভন : াযাদদদ মাত্রী রযফদন যাষ্ট্রীয় কফা, রযফন খাদত দক্ষ জনফর ততযী, মানফান কভযাভত সুরফধা প্রদান কযা , আন্তঃযাষ্ট্রীয়  আঞ্চররক মারত্র রযফন কফা প্রদান কযা।  

২. প্ররতশ্রুরত কফামূ 

২.১) নাগরযক কফা 

ক্রঃ 

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধরত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

কফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 
কফা প্রদাদনয ভয় 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপায দরফ, 

কভাফাইর নম্বয  ই-কভইর 

ইউরনর্ প্রধাদনয নাভ, দরফ 

কপান নম্বয,  ই-কভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ মাত্রী াধাযদণয 

রযফণ কফা প্রদান। 

রযরষ্ট-ক কত 

উদেরখত রুর্ মূদ  

মাত্রী রযফণ কযা। 

রযরষ্ট-ক কত 

উদেরখত রুর্ মূদ 

রনধ পারযত কাউন্টাদয 

টিদকর্ ায়া মাদফ। 

রযরষ্ট-ক এয চার্ প 

অনুমায়ী রনধ পারযত 

বাড়া/মূল্য নগদদ 

রযদাধদমাগ্য। 

ফরণ পত রুদর্ ভ্রভদণয 

ভয়কার 

ট্রারপক াখা 

জনাফ নজরুর ইরাভ 

ট্রারপক ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৭৯৮ ৬১৪৫২৪ 

ই-কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

২ ফা রযজাব প কদয়া রযজাদব পয মাত্রী 

রযফন কযা। 

ভ্রভন স্থান, তারযখ  

ভয় উদেখ 

রিদায ইউরনর্ 

প্রধান ফযাফদয 

আদফদন কযদত 

দফ। 

দূযত্ব  ভয় 

রফদফচনায় 

রফআযটির’য রক.রভ. 

এয অনুকূদর যকায 

রনধ পারযত বাড়া নগদদ 

ফা ব্যাাংদকয ভাধ্যদভ 

রযদাধদমাগ্য। 

২৪ ঘন্টা ট্রারপক াখা 

জনাফ নজরুর ইরাভ 

ট্রারপক ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৭৯৮ ৬১৪৫২৪ 

ই-কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

৩ নতুন রুর্ কখারা জনাধাযদণয 

মাতায়াদতয সুরফধাদথ প  

রুর্ াদব পপূফ পক প্রধান 

কাম পারয় কর্তপক নতুন 

রুর্ কখারায অনুদভাদন 

জনপ্ররতরনরধ অথফা 

জনাধাযদণয 

চারদায কপ্ররক্ষদত 

কচয়াযভান, 

রফআযটির ভদাদয় 

যকায রনধ পারযত 

বাড়ায চার্ প অনুমায়ী 

বাড়া/মূল্য রনধ পাযণ।  

৩০ রদন ট্রারপক াখা 

জনাফ নজরুর ইরাভ 

ট্রারপক ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৭৯৮ ৬১৪৫২৪ 

ই-কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 



ক্রঃ 

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধরত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

কফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 
কফা প্রদাদনয ভয় 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপায দরফ, 

কভাফাইর নম্বয  ই-কভইর 

ইউরনর্ প্রধাদনয নাভ, দরফ 

কপান নম্বয,  ই-কভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 ফা ফযাদ্ধ। ফযাফদয আদফদন। 

৪ ফা মাত্রীয ভারাভার 

াযাদনায অরবদমাগ 

রনষ্পরি কযণ। 

ভারাভার কখায়া 

মায়ায রফলদয় অফগত 

য়ায াদথ াদথ 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা। 

ইউরনর্ প্রধান ফযাফয 

রররখত আদফদন। 

আদফদনকাযীয রনকর্ 

তায ভারাভার প্রারি 

াদদক্ষ বুরঝদয় কদয়া।  

০৫ রদন ট্রারপক াখা 

জনাফ নজরুর ইরাভ 

ট্রারপক ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৭৯৮ ৬১৪৫২৪ 

কভাঃ আদেদ আরী, ইয়াি প ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৯১৭ ২৫৫১৩৭ 

ই-কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

৫ ড্রাইরবাং প্ররক্ষণ 

প্রদান। 

তত্ত্বীয়  ব্যফারযক 

প্ররক্ষণ প্রদান 

গাফতরী প্ররক্ষণ 

ককদন্দ্র বরতপয রফলদয় 

দয়ফাইদিয 

ভাধ্যদভ কর তথ্য 

ায়া মায়। 

কফরক ড্রাইরবাং 

(ারকা) ৪ 

িা=৬০০০/- 

করাভ-৫ এ ফরণ পত 

ককাদ পয কভয়াদ 

অনুমায়ী কফা প্রদান 

কযা য়। 

প্ররক্ষণ াখা 

জনাফ ইব্রারভ কভাো 

চারক কগ্রি-র (প্ররক্ষক) 

কভাফাইর-০১৭২১৪৫৪৮৭০ 

জনাফ হুভায়ুন করফয 

কন্ডাক্টয কগ্রি-র 

কভাফাইর-০১৯১৪ ১২০৮৬৭ 

ই-কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

৬ রফরফধ অরবদমাগ 

রনষ্পরি 

ককান রফলদয় অরবদমাগ 

উত্থারত দর তা 

তদন্তপূফ পক তযতা 

মাচাই 

অরবদমাদগয স্বদক্ষ 

প্রদয়াজনীয় 

প্রভানক 

অত্রারপদ আদফদন 

অরবদমাগ তদদন্ত 

প্রভারণত দর রফরধ 

কভাতাদফক ব্যফস্থা 

গ্রণ। (রফনামূদল্য)। 

১৫ রদন - নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

৭ তথ্য অরধকায আইন, 

২০০৯ তথ্য যফযা 

  

আইন অনুমায়ী তথ্য 

প্রদাদনয প্ররক্রয়া গ্রণ 

অত্রারপদ রররখত 

আদফদন 

তথ্য রফনামূদল্য 

যফযা কযা দফ। 

তদফ প্ররক্রয়াকযদণয 

রফলদয় (করকযণ 

ইতযারদ) আদফদনকাযী 

ফন কযদফন। 

০৭ রদন - নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

৮ ষ্টাপ ফা ারব প যকারয/কফযকাযী 

প্ররতষ্ঠান দত ষ্টাপ ফা 

প্ররতষ্ঠাদনয রনজস্ব 

প্যাদি ভয় 

দূযত্ব  ভয় রফদফচনা 

কদয যকায রনধ পারযত 

০৭ রদন ট্রারপক াখা 

জনাফ নজরুর ইরাভ 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  



ক্রঃ 

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধরত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

কফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 
কফা প্রদাদনয ভয় 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপায দরফ, 

কভাফাইর নম্বয  ই-কভইর 

ইউরনর্ প্রধাদনয নাভ, দরফ 

কপান নম্বয,  ই-কভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

কনয়ায চারদায 

আদরাদক রিদা কর্তপক 

প্রধান কাম পারদয় 

অনুদভাদন চায়া য়। 

উদেখপূফ পক াদা 

কাগদজ কচয়াযম্যান 

ভদাদয় ফা রিদায 

ইউরনর্ প্রধান ফযাফয 

আদফদন। 

রক.রভ. এয অনুকূদর 

রফআযটির’য বাড়া 

নগদদ ফা কচদকয 

ভাধ্যদভ 

রযদাধদমাগ্য। 

ট্রারপক ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৭৯৮ ৬১৪৫২৪ 

কভাঃ আদেদ আরী, ইয়াি প ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৯১৭ ২৫৫১৩৭ 

ই-কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

৯ রিদায অথ প অথ প 

ব্যদয়য ছাড়ত্র প্রদান 

পূফ পফতী ভাদয প্রকৃত 

আয়-ব্যয়  ব্যাাংক 

কের্দভন্ট প্রধান 

কাম পারদয় কপ্রযণপূফ পক 

চররত ভাদয ছাড়ত্র 

প্রদান কযা য়। 

১। আয়-ব্যদয়য 

রাফ 

২। পূফ পফতী ভাদয 

ব্যাাংক ষ্টযার্দভন্ট 

ছাড়দত্রয আদদদয 

ভাধ্যদভ 

০৭ রদন রাফ াখা 

জনাফ আব্দুর াররভ 

রাফ ইনচার্জ  

কভাফাইর-০১৭৩২ ৭১৪০২৫ 

কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

১০ আন্তঃ  যকারয 

অরির্ আরিয 

রনষ্পরি কযণ 

রিদা দত জফাফ প্রধান 

কাম পারদয় কপ্রযণ কযা 

য়। 

১। রিদা দত 

আরিয জফাফ 

প্রদান কযা য়। 

২। জফাদফয রত  

প্রদয়াজনীয় প্রভাণক 

াংযুক্ত কযা য়। 

কর্তপদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ অরির্ 

আরি রনষ্পরি আদদ 

প্রধান কাম পারয় দত 

জাযী য়। 

৬০ রদন রাফ াখা 

জনাফ আব্দুর াররভ 

রাফ ইনচাজপ  

কভাফাইর-০১৭৩২ ৭১৪০২৫ 

কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

১১ ইয়াি প ফা রফরবন্ন 

স্থানা রনভ পাণ 

স্থানা রনভ পাদণয রদক্ষয 

রিদা দত প্রধান 

কাম পারদয় অনুদভাদন 

চায়া য়। 

অনুদভাদদনয য 

ররআয অনুমায়ী 

কাম পক্রভ গ্রণ। 

১। RFQ 

ককাদর্দনয ভাধ্যদভ 

রনভ পাদণয প্রস্তাফ 

২। রিদায আয় দত 

ব্যদয়য উৎ। 

প্রকৃত রনভ পাণ ব্যয় 

ররআয অনুমায়ী। 

৯০ রদন প্রান াখা 

জনাফ আব্দুর খাদরক 

প্রান ইনচাজপ  

কভাফাইর-০১৯৭৭ ০০৪০৮০ 

কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

১২ রিদা দত প্রস্তারফত 

পুযাতন অচর গারড় 

অদকদজা (কনদিভ) 

কঘালণা প্রদান। 

বাযী কভযাভত 

আরথ পকবাদফ রাবজনক 

নয় এভন গারড় রফইআয 

প্রস্তাদফয জন্য প্রধান 

কাম পারদয় কারযগরয 

রনধ পারযত 

পযভপূযণপূফ পক  

তথ্যারদ  

প্রধান কাম পারয় কপ্রযণ 

কযা য়। 

অদকদজা কঘালণাকযণ 

(কনদিভদনন) করভটি 

কর্তপক গারড় অদকদজা 

কঘালণায প্রধান 

কাম পারয় কর্তপক আদদ 

৪৫ কাম পরদফ কারযগরয াখা 

জনাফ কাজী ফকুর কাদন  

কারযগরয প্রধান 

কভাফাইর-০১৭১৫ ১৬৫৫৪৩ 

কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 



ক্রঃ 

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধরত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

কফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 
কফা প্রদাদনয ভয় 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপায দরফ, 

কভাফাইর নম্বয  ই-কভইর 

ইউরনর্ প্রধাদনয নাভ, দরফ 

কপান নম্বয,  ই-কভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

রফবাদগ ত্র কপ্রযণ কযা 

য় এফাং তথ্যারদ 

মাচাইয়াদন্ত প্রধান 

কাম পারয় দত গাড়ী 

অদকদজা কঘালণায 

অনুদভাদন ায়া মায়। 

জাযী কযা য়। 

১৩ কক.র.এর রনধ পাযণ রিদায রনয়ন্ত্রদণ রটি 

ারব প  আন্তঃদজরা 

রুদর্  

রযচাররত গাড়ীগুদরা 

কক.র.এর রনধ পাযদণয 

রফলদয় রুর্ াদব পপূফ পক 

গাড়ী রবরিক অরজপত 

রক.রভ.  খাতয়াযী  

প্ররতদফদন প্রস্তুতপূফ পক 

আদরাদক কক.র.এর 

রনধ পাযদণয রনরভি 

অনুদভাদদনয জন্য 

প্রধান কাম পারদয় ত্র 

কপ্রযণ কযা য়। 

রিদায ভারক 

অরজপত রকঃ রভঃ  

খাতয়াযী খযদচয 

রফফযণী ছক 

কভাতাদফক তথ্যারদ। 

প্রধান কাম পারদয়য 

কারযগরয রফবাগ দত 

অনুদভাদদনয আদদ 

জাযী কযা য়। 

১০ কাম পরদফ কারযগরয াখা 

জনাফ কাজী ফকুর কাদন  

কারযগরয প্রধান 

কভাফাইর-০১৭১৫ ১৬৫৫৪৩ 

কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

১৪ গাফতরী প্ররক্ষণ 

ককন্দ্র দত কপ্ররযত 

নদদত্র প্ররতস্বাক্ষয 

প্রদান। 

রফআযটিরয রনধ পারযত 

নদত্র  প্ররক্ষণাথীয 

তথ্য পূযণ কদয প্রধান 

কাম পারদয়য রযচারক 

(কারযগরয) ভদাদদয়য 

প্ররতস্বাক্ষয প্রদান। 

রনধ পারযত ছদক 

নদদত্রয তথ্যারদ 

রযচারক (কারযগরয) 

ভদাদদয়য 

প্ররতস্বাক্ষদযয য 

গাফতরী প্ররক্ষণ 

ককদন্দ্র প্রধান কাম পারয় 

দত কপ্রযণ কযা য়। 

রফনামূদল্য। 

০৩ কাম পরদফ প্ররক্ষণ াখা 

জনাফ ইব্রারভ কভাো 

চারক কগ্রি-র (প্ররক্ষক) 

কভাফাইর-০১৭২১ ৪৫৪৮৭০ 

 

জনাফ হুভায়ুন করফয, কন্ডাক্টয কগ্রি-র 

কভাফাইর-০১৯১৪ ১২০৮৬৭ 

ই-কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

১৫ রিদাকত তদরনক রিদা দত তদরনক রিদাদত রনধ পারযত প্রধান কাম পারদয়য ০৫ কাম পরদফ কারযগরয াখা নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  



ক্রঃ 

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধরত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

কফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 
কফা প্রদাদনয ভয় 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপায দরফ, 

কভাফাইর নম্বয  ই-কভইর 

ইউরনর্ প্রধাদনয নাভ, দরফ 

কপান নম্বয,  ই-কভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ভজুযী রবরিক 

কারযগয/রিনায 

রনদয়াগ াংক্রান্ত। 

ভজুযী রবরিক 

কারযগয/রিনায 

রনদয়াদগয রনরভি 

আদফদনকৃত কভীয 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্রারদ 

অনুদভাদদনয রদক্ষয 

প্রধান কাম পারদয় 

ভাব্যফস্থাক 

(কারযগরয) ভদাদয় 

ফযাফয ত্র কপ্রযণ কযা 

য়। 

রনধ পারযত ছক 

কভাতাদফক ঘার্রত 

কারযগয/রিনায 

জনফদরয তথ্যারদ 

প্রধান কাম পারদয় 

কপ্রযণ কযা য়। 

কারযগরয রফবাগ দত 

তদরনক ভজুযী রবরিক 

কারযগয/রিনায 

রনদয়াদগয অনুদভাদদনয 

আদদ জাযী কযা য়। 

জনাফ কাজী ফকুর কাদন  

কারযগরয প্রধান 

কভাফাইর-০১৭১৫ ১৬৫৫৪৩ 

কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

১৬ কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয 

(র.র পান্ড, ছুটি 

নগদায়ন  গ্রযাচুইটি 

চূড়ান্ত ানা)। 

ব্যরক্তগত নরথ 

ম পাদরাচনা কদয প্রধান 

কাম পারদয় 

ভাব্যফস্থাক (রাফ) 

ভদাদয় ফযাফয কপ্রযণ 

কযা য়। 

১। না-দাবী 

(ক্লিয়ারেন্স)  

২। ক্লবক্লিন্ন 

ক্লির া/ইউক্লনরে 

কর্ মকালীন সর্রয়ে 

কার্ মকাল  

৩। চাকুেীকালীন 

(ভিাগকৃত) ছুটিে 

ক্লহসাব  

৪। ক্লবিাগীয় 

র্ার্লা/প্রশাসক্লনক 

আ ক্লি  

৫। অক্লির্ অসর্ন্বয় 

৬। োজস্ব অজর্া  

৭। কযাশ-ইন-হযান্ড 

৮। সব মরশষ মূল 

ভবতন সম্পক্লকমত 

কর্তপদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ প্রধান 

কাম পারদয়য রাফ 

রফবাগ দত 

কচক/কভ পচাযীয ব্যাাংক 

রাফ নম্বকয রযদাধ 

কযা দয় থাদক।  

রর পান্ড-২০ রদন 

ছুটি নগদায়ন-

১২রদন 

গ্রযাচুইটি-৩০ রদন 

প্রান াখা 

জনাফ আব্দুর খাদরক 

প্রান ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৯৭৭ ০০৪০৮০  

 

রাফ াখা 

জনাফ আব্দুর াররভ 

রাফ ইনচাজপ  

কভাফাইর-০১৭৩২ ৭১৪০২৫ 

কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 



ক্রঃ 

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধরত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

কফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 
কফা প্রদাদনয ভয় 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপায দরফ, 

কভাফাইর নম্বয  ই-কভইর 

ইউরনর্ প্রধাদনয নাভ, দরফ 

কপান নম্বয,  ই-কভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

জােীকৃত আরদশ  

৯। কর্ মকালীন সর্রয় 

র্ক্লদ ভকান জক্লের্ানা 

ও ক্ষরতপূযদণয অথ ম 

কতমন কো হরয় 

থারক তাে 

তাক্ললকা/তথ্যাক্লদ  

১০। আিযন্তেীণ এবং 

বাক্লণক্লজযক অক্লিে 

আ ক্লিে ক্লবষরয় 

র্তার্ত 

১৭ রিদায কভ পচাযীদদয 

কফতন বাতারদ প্রদান 

প্ররত ভাদয রফর প্রস্তুত 

কদয তা যীক্ষা-

রনযীক্ষা  অনুদভাদদনয 

জন্য প্রধান কাম পারদয়য 

ক কযার াখায় কপ্রযণ 

কযা য়। 

 

 

১। ারজযা রফফযণী  

২। ছুটিয আদদ 

৩। ফরধ পতদফতন 

আদদ 

৪। কতপদনয আদদ 

৫। পূফ পফতী ভাদয 

প্রদানকৃত কফতদনয 

ব্যাাংক ষ্টযার্দভন্ট। 

অনুদভাদন াদদক্ষ 

প্রধান কাম পারয় দত 

ছাড়দত্রয অনুকূদর 

রিদায কভ পচাযীদদয স্ব 

স্ব ব্যাাংক রাফ নম্বদয 

প্রদান কযা য়। 

০৭ রদন প্রান াখা 

জনাফ আব্দুর খাদরক 

প্রান ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৯৭৭ ০০৪০৮০  

 

রাফ াখা 

জনাফ আব্দুর াররভ 

রাফ ইনচাজপ  

কভাফাইর-০১৭৩২ ৭১৪০২৫ 

কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

১৮ অফয আদদ ককান কভ পচাযী  

স্বাবারফক অফয 

গ্রদনয তারযদখয ৩০ 

রদন পূদফ প কভ পচাযীয 

অফয আদদ জাযী 

কযায জন্য প্রধান 

কাম পারদয় 

ভাব্যফস্থাক 

১। ানা  

কবাগকৃত ছুটিয 

রাফ। 

২। ারব প ফই 

৩। ব্যরক্তগত নরথ 

  

প্রধান কাম পারয় দত 

ছুটি ানা াদদক্ষ 

অফয আদদ জারয 

কযা য়। 

০৩ রদন প্রান াখা 

জনাফ আব্দুর খাদরক 

প্রান ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৯৭৭ ০০৪০৮০  

কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 



ক্রঃ 

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধরত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

কফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 
কফা প্রদাদনয ভয় 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপায দরফ, 

কভাফাইর নম্বয  ই-কভইর 

ইউরনর্ প্রধাদনয নাভ, দরফ 

কপান নম্বয,  ই-কভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

(প্রান) ভদাদয় 

ফযাফয কভীয নরথ 

কপ্রযণ কযা য়। 

১৯ ছুটি াংক্রান্ত 

  

  

  

কভ পচাযীয ছুটিয 

আদফদদনয কপ্ররক্ষদত 

ানা ছুটি/রফনা কফতদন 

ছুটি ভঞ্জুদযয জন্য প্রধান 

কাম পারদয় 

ভাব্যফস্থাক 

(প্রান) ভদাদয় 

ফযাফয কভ পচাযীয 

ব্যরক্তগত নরথ কপ্রযণ। 

১। ছুটিয আদফদন 

২। ছুটিয রাফ 

প্রস্তুতকযণ 

৩। রচরকৎাজরনত 

ছুটিয কক্ষদত্র িাক্তাযী 

নদত্র। 

কভ পচাযীয নরথ 

ম পাদরাচনা কদয 

কর্তপদক্ষয ছুটিয 

অনুদভাদন াদদক্ষ 

আদদ জারয কযা য়। 

০৩ রদন প্রান াখা 

জনাফ আব্দুর খাদরক 

প্রান ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৯৭৭ ০০৪০৮০  

কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

২০ স্বাবারফক ফাৎরযক 

ফরধ পত কফতন বৃরদ্ধ। 

রিদায কর স্থায়ী 

কভ পচাযীদদয মথাভদয় 

রনয়রভত স্বাবারফক 

ফরধ পত কফতন ভঞ্জুদযয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়। 

প্ররত ফছয রনধ পারযত 

তারযদখ কর স্থায়ী 

কভ পচাযীদদয 

স্বাবারফক ফরধ পত 

কফতন প্রদাদনয জন্য 

নরথ উস্থান কযা 

য়। 

রিদায কর 

কভ পচাযীদদয ফারল পক 

ফরধ পত কফতন ইউরনর্ 

প্রধাদনয 

অনুদভাদনপূফ পক 

আদদ জাযী কযা য় 

 ারব প বুদক কযকি প 

কযা য়।  

০৩ রদন প্রান াখা 

জনাফ আব্দুর খাদরক 

প্রান ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৯৭৭ ০০৪০৮০  

কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

২১ রিদায স্থায়ী কর 

কভ পচাযীদদয ফারল পক 

কগানীয় অনুদফদন 

(এরআয) াংক্রান্ত 

রিদাদত একজন 

কভ পকতপা য়ায় স্থায়ী 

কভ পচাযীদদয  ফারল পক 

কগানীয় অনুদফদন 

(এরআয) 

পযভপূযণপূফ পক ইউরনর্ 

প্রধান  অনুস্বাক্ষয 

কদযন। 

পূযণকৃত ২ পদ প 

ফারল পক কগানীয় 

অনুদফদন (এরআয) 

পযভ 

রিদায কভ পচাযীদদয  

প্ররতস্বাক্ষদযয জন্য 

প্রধান কাম পারদয় 

চারক/কন্ডাক্টদযয 

এরআয পযভ  

অাদযন াখায়, 

কারযগযদদয এরআয 

পযভ কারযগরয াখায় 

 রিদায রাফ 

০৭ কাম প রদফ প্রান াখা 

জনাফ আব্দুর খাদরক 

প্রান ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৯৭৭ ০০৪০৮০  

কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 



ক্রঃ 

নাং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধরত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

কফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত 
কফা প্রদাদনয ভয় 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপায দরফ, 

কভাফাইর নম্বয  ই-কভইর 

ইউরনর্ প্রধাদনয নাভ, দরফ 

কপান নম্বয,  ই-কভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

াখায কভ পচাযীদদয 

এরআয পযভ প্রধান 

কাম পারদয় রাফ 

াখায় কপ্রযণ কযা য়। 

স্বাক্ষয কদল ব্যরক্তগত 

নরথদত এরআয 

াংযক্ষণ কযা য়। 

২২ কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয 

ঋদণয সুরফধা 

কদ পাদযদনয ককান 

কভ পকতপা/কভ পচাযীয 

দুযাদযাগ্য ব্যারধ, জটির 

অাদযন, কভদয়য 

রফফা অন্যান্য 

গুরুতয রফলদয় 

র.র.এপ পান্ড দত 

ঋণ প্রদান। 

কভ পকতপা/কভ পচাযীয 

ভস্যাজরনত 

কাযদণয প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্রারদ 

উস্থান কযা। 

 

 

কভ পকতপা/কভ পচাযীয 

ভস্যাজরনত কাযদণয 

কাগজত্রারদ করভটিয 

ভাধ্যদভ মাচাই-

ফাছাইপূফ পক র.র. 

পান্ড দত ঋণ প্রদাদনয 

রফলদয় ভতাভত গ্রণ 

কযা। 

১৫ কাম প রদফ প্রান াখা 

জনাফ আব্দুর খাদরক 

প্রান ইনচাজপ 

কভাফাইর-০১৯৭৭ ০০৪০৮০  

কভইর: brtcgabtoli@gmail.com 

 

নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী রযমান কভ পকতপা  

           দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

 

রযফন কফায তথ্য : 
  

নাং রুদর্য নাভ  রফফযণ ছাড়ায ভয় কৌছায ভয় দূযত্ব য়ান দয় দারয়ত্বপ্রাি ইউরনর্ প্রধান 

০১ ঢাকা-মদায (এর ইন্টাযরটি) 

 

কার ০৭:০০ ঘটিকা 

রফকার ৪:০০ ঘটিকা 

রফকার ১৪:২০ ঘটিকা 

যারত্র ১১:০০ ঘটিকা 

১৮১ রক.রভ. 

ঐ 
নাভ :  জনাফ কভাঃ পয়ার আরভ  

দফী : কাযী ট্রারপক অরপায    

          দারয়দত্ব ইউরনর্ প্রধান  

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

০২  ঢাকা- নররছটি, ফরযার  (এর ইন্টাযরটি) কার ১০:০০ ঘটিকা  রফকার ৪:০০ ঘটিকা  ২০০ রকঃ রভঃ 

০৩ ঢাকা- যীয়তপুয (এর রটি) কার ৮:৩০ ঘটিকা 

দুপুয ১২:০০ ঘটিকা 

দুপুয ১২:০০ ঘটিকা 

রফকার ৪:০০ ঘটিকা  

৮৫ রকঃ রভঃ 



নাং রুদর্য নাভ  রফফযণ ছাড়ায ভয় কৌছায ভয় দূযত্ব য়ান দয় দারয়ত্বপ্রাি ইউরনর্ প্রধান 

০৪ ঢাকা-চাভড়া ফন্দয (র্ার্া) যাত ০৯:০০ ঘটিকা যরদন কবায ০৫:০০ ঘটিকা ১৫৭ রক.রভ. 

০৫ ঢাকা-ভদন (র্ার্া) যাত ০৮:৩০ ঘটিকা যরদন কবায ০৪:২০ ঘটিকা ২১০ রক.রভ. 

০৬ রভযপুয-কদভতরী (রিতর) কার ০৬:৩০ ঘটিকা দত ৩০ 

রভরনর্ য য  

কার ৯:০০ ঘটিকা ২২ রক.রভ. 

 

 

 

অরবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধরত (GRS): 

কফা প্রারিদত অন্তুষ্ট দর রিদায ইউরনর্ প্রধাদনয রত কমাগাদমাগ করুন। তাায কাছ কথদক ভাধান ায়া না কগদর আীরকাযী কভ পকতপায রত আনায ভস্যা অফরত করুন। 

 

ক্র: নাং কখন কমাগাদমাগ কযদফন দারয়ত্ব প্রাি কভ পকতপা কমাগাদমাদগয ঠিকানা রনষ্পরিয ভয়ীভা 

০১ দারয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা ভাধান 

রদদত না াযদর। 

অরবদমাগ রনষ্পরি কভ পকতপা (অরনক) নাভ : কভাঃ পয়ার আরভ 

দফী : ইউরনর্ প্রধান, গাফতরী ফা রিদা 

কভাফাইর-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ 

ই-কভইর: faysulalam@gmail.com 

০৭ রদন 

০২ (GRS) কপাকার দয়ন্ট 

কভ পকতপা রনরদ পষ্ট ভদয় ভাধান 

রদদত ব্যথ প দর। 

আরর কভ পকতপা নাভ : কভাঃ তাজুর ইরাভ 

দফী : অরতরযক্ত রচফ, কচয়াযম্যান, রফআযটির 

কপান : ৪১০৫১৩৪৮ 

ই-কভইর : chairman @ brtc.gov.bd 

০৭ রদন 

 

mailto:faysulalam@gmail.com

