বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড
াফবাস কম িচ
১৯৭১ সােল াধীনতা ে বাংলােদেশর পিরবহন স র াপকভােব িত হয়। াধীনতা পরবত সমেয় ঢাকা মহানগরীেত
আেয়র
সরকাির কমকতা কমচারীেদর অিফেস যাতায়ােত িবিভ িত লতা ও সম ার ি হওয়ায় ১৯৭৪ সােল সােবক কমচারী ক াণ কিম র
০২-০৫-১৯৭৪ তািরেখর সভার িস া মাতােবক ক াণ লক কম িচর আওতায় ০১ বাস য় কের ফবাস কম িচর বতন করা হয়।
সরকাির কমচারীেদর াফবােস যাতায়ােতর াপক চািহদার ি েত পযায় েম ন ন গািড় েয়র মা েম াফবাস কম িচেত বােসর
সং া ি কের কায ম স সারণ করা হয়।

সবার মৗিলক ত াবলী :
সবা দানকারী
অিফেসর নাম
বাংলােদশ কমচারী
ক াণ বাড, ঢাকা

দািয়

া কমকতা/কমচারী

সবা াি র ান

েয়াজনীয় সময়

১। ধান কাযালেয়র জ - মহাপিরচালক,
বাংলােদশ কমচারী ক াণ
৩০ িদন
পিরচালক(উ য়ন), উপপিরচালক(উ য়ন), সহকারী
বাড, ধান কাযালয়, ঢাকা
পিরচালক (কম িচ), ক াণ অিফসার (কম িচ), পিরবহণ এবং িবভাগীয় পযােয় চ াম,
কমকতা এবং ইউিডএ/এলিডএ
রাজশাহী, লনা, বিরশাল,
২। িবভাগীয় কাযালেয়র জ - পিরচালক,
িসেলট ও রাঙামা পাবত
উপপিরচালক, সহকারী পিরচালক, ক াণ অিফসার,
জলা
ইউিডএ/এলিডএ
সবা দােনর সংি
ধান কাযালেয় ও িবভাগীয় পযােয় আেবদন াি র পর গািড়েত আসন খািল থাকা সােপে কাগজপ স ক থাকেল এক
িববরণ
মােসর মে
েকট দান করা হয়।
সবা াি র শতাবিল
1. সরকাির কমকতা কমচারীেদর সময়মত অিফেস যাতায়ােতর জ ঢাকা মহানগরী ও িবভাগীয় পযােয় চ াম,
রাজশাহী, লনা, বিরশাল, িসেলট ও জলা পযােয় রাঙামা েত াফবােস যাতায়ােতর িবধা দান করা হয়
2. িমিনবােস মা কমকতাগেণর জ এবং বড়বােস কমকতা কমচারী উভেয়র জ েকট ই করা হয়
3. াফবােস যাতায়ােতর জ বড়বােস িত িকেলািমটাের ৫০ পয়সা ও িমিনবােস ১০০ পয়সা হাের মািসক ভাড়া দান
করেত হয়
4. িত মােসর শষ ক মিদবেসর মে ভাড়া পিরেশাধ করেত হয়। অ থায় পরবত মােসর ভাড়ার সােথ অিতির ১০
টাকা দান করেত হয়
5. বােডর িনধািরত আেবদন ফরম নং ১৪ (িমিনবােসর জ ) ও ১৫ (বড়বােসর জ ) রণ কের ধান কাযালেয়র জ
মহাপিরচালক, বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড, ১ম ১২ তলা সরকাির অিফস ভবন (১১তলা), স নবািগচা, ঢাকা
এবং িবভাগীয় কাযালেয়র জ িবভাগীয় উপ-পিরচালক বরাবের এক অ ায়ন পে র মা েম রণ করেত হয়
েয়াজনীয় কাগজপ
১। অিফিসয়াল আইিড কােডর সত ািয়ত ফেটাকিপ
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩। এক কিপ পাসেপাট সাইজ ও এক কিপ া সাইেজর ছিব
েয়াজনীয় িফ
এজ কান িফ েয়াজন হয় না
সংি আইন
বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড আইন, ২০০৪ এবং বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড (তহিবলস হ পিরচালনা ও
র ণােব ণ) িবিধমালা ২০০৬ অ যায়ী
িনিদ সবা পেত থ
ধান কাযালেয় – মহাপিরচালক/পিরচালক(উ য়ন)
হেল পরবত িতকারকারী িবভাগীয় কাযালেয় –পিরচালক/ উপপিরচালক
কমকতা
সবা দান/ ক) নাগিরক ক াণ বােডর বােসর সং া কম থাকায় অেনক কমকতা কমচারী এ িবধা ভাগ করেত পারেছনা
াি র ে পযায়
অ িবধা স হ খ) সরকাির ১. চািহদার লনায় বােসর সং া অ ল
পযায়
২. বাস েলা মরামেতর জ পযা ওয়াকসপ িবধা নই
৩. েয়াজনীয় জনবেলর অভাব

াফবাস কম িচর বতমান অব াঃ
১.
াফবাস কম িচ দেশর কান কান
জলায় চা আেছ
২.
াফবাস কম িচর বােসর ধরণ
৩.
াফবাস কম িচর বােসর সং া

৪.
৫.
৬.

াফবাস কম িচর বােসর ট
যাতায়াতকারী কমকতা/কমচারীর সং া
িনধািরত ভাড়া

: ঢাকা মহানগরী ও িবভাগীয় পযােয় চ াম, রাজশাহী, লনা, বিরশাল, িসেলট ও জলা
পযােয় রাংগামা েত াফবাস কম িচ পিরচালনা করা হে ।
: বড় বাস ও িমিন বাস
: বড় বাস
- ৬৩
িমিন বাস
- ২১
িমিন কা ার
- ০২
িবআর িসর ভাড়া ত বাস
৩৯
মাট বােসর সং া
১২৫
: ঢাকা মহানগরী, শহরতলী, পা বত জলায় ও িবভাগীয় পযােয় ৭৩
েট াফবাস চলাচল
কের।
: ায় ৭,০০০ জন।
: বড় বােস - িত িকেলািমটার -৫০ পয়সা ও িমিনবােস- িত িকেলািমটার -১০০ পয়সা
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