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িবষয়ঃ �াফ বাস কমর্সচূীর বড় বােস .................................. হেত 
.................................. 
        রেট যাতায়ােতর জনয্ িটেকট ইসযু্র আেবদন প�। 

   

১। নাম  (বাংলায়)    -------------------------------------------------------------------- 

     (ইংেরিজেত) -------------------------------------------------------------------- 

২। পদিব-----------------------------------------------------------

(েগেজেটড/ননেগেজেটড) 

(ইংেরিজেত) --------------------------------------------------------------------   

৩। েবতন  ে�ল--------------------------------------------------------------------------

- 

৪। পূণর্  অিফস  িঠকানা-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

--- 

৫। জাতীয় পিরচয়প� নং ------------------------------------------------- (সতয্ািয়ত ফেটাকিট সংযু� করেত 

হেব)  

৬। েটিলেফান  ন�র-----------------------------------। 

৭। �ায়ী  িঠকানা- �াম/শহর-------------------------------ডাকঘর---------------------- 

উপেজলা-----------------------------------েজলা--------------------------------।  

৮। চাকির  রাজ�খাতভু�/উ�য়ন  �ক�ভু�/কি�নেজ�ী/মা�ারেরাল/ওয়াকর্ চাজর্  (িটক  িচ�  
িদন) 
 

৯। উি�িখত  রেট  গাড়ীর  সংখয্া----------িট ,  বতর্ মােন  িটেকটধারী  যা�ীর  সংখয্া------------
- 
 
                                                                   --------------------              
(৯নং�িমক  আদায়কারী  কতৃর্ ক  পূরণীয়)।                          (আদায়কারীর  �া�র) 
 

১০। িটেকট �াি�র  
শতর্ ািদঃ              

(১)   আেবদনকারীেক  অবশয্ই  সরকাির  কমর্কতর্ া/কমর্চারী  হেত  হেব  
(২)   পৃথক অিফস  ফেরায়ািডর্ ং  মাধয্েম  আেবদন  প�  জমা িদেত  হেব।  
(3)  আেবদনপে�র  সােথ  অিফস  আইিড  কােডর্ র  ফেটাকিপ  সংযু� করেত  

হেব।  

(4) িটেকট  �াি�র  পর  িনধর্ািরত  ভাড়া  চলিত  মােসর  ৭(সাত) তািরেখর  
মেধয্  অি�ম  পিরেশাধ  করেত  হেব।  

(5) েকান  কারেণ  �াফবােস  যাতায়াত  করেত না  চাইেল  অবশয্ই 
৩০( ি�শ) তািরেখর  মেধয্ িটেকট  অিফেস  জমা  িদেত হেব।  অনয্থায়  
িটেকট জমা  না েদয়াকালীন  পযর্�  ভাড়া (অিতির� ভাড়া সহ) 
পিরেশাধ  করেত  হেব।  

ফরম নং - ১৫ 



(6)  �াফ  বােস  িনিদর্ � েকান  আসন বরা�  করা হয়  না। যাতায়ােতর  
জনয্  শধুমা�  িটেকট  ইসুয্  করা হয়।  

(7) বড় বােস কমর্কতর্ া/কমর্চারীেদর অনুকূেল িটেকট ইসুয্ করা হয়। 

(8) কতৃর্ প� েয  েকান  কারণ  দশর্া েনা বয্িতেরেক িটেকট  বািতল  করার  
�মতা  সংর�ণ  কেরন।  

 

 আিম এ মেমর্ অ�ীকার করিছ েয, উপেরাি�িখত তথয্ািদ সিঠক এবং বিণর্ত শতর্ ািদ  পালেন বাধয্ থাকব 
িবধায় আমার নােম বড় বােস একিট িটেকট ইসুয্র অনমুিত �দােনর জনয্ আেবদন করিছ। 
              ------------------------------------- 
          আেবদনকারীর �া�র ও 
তািরখ  
উপ-পিরচালক 
বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্ ।  
 
�িমক নং -----------------------------    তািরখ------------------------------ 
 
        উপযুর্� বণর্না েমাতেবক---------------------------------- হেত ------------------------------------রেট 

১(এক)িট িটেকট ইসুয্র অনুমিত েদয়া হেলা।       
-------------------------------------- 
িটেকট ইসুয্কারী কতৃর্ পে�র �া�র ও িসল। 
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