
ভূরযঃ 
ক্রমভক নং- 

ঢাকা দিক্ষণ িসিট কেপৰ্ােরশন 
ঢাকা 

মযক্সা/ মযক্সাবযান/ প্রাআরবি মযক্সা/  িভিভ/ ঠেরাগামি/ গরুয গািী 

চাররকয বু্ল-ফুক (রাআরন্স) অরফদন পযভ 
ফযাফয, 

ঠভয়য, 
 ঢাকা দিক্ষণ িসিট করপারযন, ঢাকা।

জনাফ, 
 মফনীত মনরফদন এআ ঠম, অমভ মনম্মমরমিত মফফযণ অনায মনকি মযক্সা/ মযক্সাবযান/ প্রাআরবি মযক্সা/ িভিভ/ 

ঠেরাগামি/ গরুয গািী প্রবৃমত চাররকয বু্ল-ফুক (রাআররন্সয) জনয অরফদন কমযরতমি। নুগ্রূফপক বু্ল-ফুক (রাআরন্স) 
দারন ফামধত কমযরফন। 
১। মযক্সা/ মযক্সাবযান/ প্রাআরবি মযক্সা/  িভিভ/ ঠেরাগামি/ গরুয গািী/ চাররকয নাভঃ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
২। মতায/ স্বাভীয নাভঃ ................................................................................................................ ............................ 
৩। গ্রাভঃ ......................................................................................................... .......................................................... 
৪। ঠাঃ ......................................................................................................................... ............................................ 
৫। থানাঃ ............................................................................................................................. ...................................... 
৬। ঠজরাঃ ................................................................................... ............................................................................... 
৭। ফয়ঃ ........................................................................................................................ ........................................... 
৮। য়ার্প নং- ............................................................................................................................. ............................... 
৯। নতুন/ নফায়ন বু্ল-ফুক (রাআরন্স) নং- .................................................................................................................... 
উরযাক্ত মফফযরণ মমদ ঠকান তয, াভঞ্জয  ভাপ্ত ফক্তফয মযল্লমিত য় তরফ বু্ল-ফুক (রাআরন্স) ফামতর ফমরয়া 
গণয আরফ। 

মমি করপারযন কমভনায থফা ংমিষ্ট 
আউমনয়ন মযলরদয ঠচয়াযভযান/ ঠভম্বারযয ুাময 
 তামযিঃ .................................... দযিাস্তকাযীয স্বাক্ষয 

১। মযক্সা/ মযক্সাবযান/ প্রাআরবি মযক্সা/ িভিভ/ ঠেরাগামি/ গরুয গািী/ চাররকয নাভঃ
............................................................................................................................. ...................................................... 
২। নতুন/ নফায়ন রাআরন্স নং- ................................................................................................................................. 

মযদপক 
উ-যানফান শাখা 

ঢাদমক 

ঢাকা দিক্ষণ িসিট কেপৰ্ােরশন 
ঢাকা 



।। যাজস্ব মফবাগ।। 
উ-মানফান ািা (রাআরন্স) 

মনয়ভাফরী 
মযক্সা/বযান/প্রাআরবি মযক্সা চাররকয জনয 

১। করপারযরনয মনমদপষ্ট পযরভয ভাধযরভ বু্ল-ফুরকয জনয অরফদন কমযরত আরফ। 
২। অরফদনকাযীরক ফাংরারদরয স্থায়ী নাগমযক, ু- স্বারস্থযয মধকাযী  প্রাপ্ত ফয়স্ক আরত আরফ। 
৩। ফমযার মমি করপারযরনয এরাকাফাী অরফদনকাযীরক, স্থানীয় ম্মামনত য়ার্প কমভনারযয ুাময এফং 
চামযমিক নদি অরফদরনয মত দামির কমযরত আরফ। ফমযাগত অরফদনকাযীরক স্বস্ব আউমনয়ন মযলরদয 
ঠচয়াযভযান/দযরদয ুাময এফং চামযমিক নদি অরফদরনয মত দামির কমযরত আরফ। 
৪। অরফদরনয মত ২ কম তযাময়ত ারািপ াআরজয িমফ ংমুক্ত কমযরত আরফ এফং তাারক ট্রামপক অআন 
ম্বরে ফমত আরত আরফ। 
৫। চাররকয ঠাাক মযচ্ছদ মযস্কায থামকরত আরফ। 
৬। গািী ফপদা যাস্তায ফারভ যামিরত আরফ। 
৭। ফপদা মযক্সা যাস্তায ফারভ চারাআরত আরফ এফং যাস্তায ঠমিারন ঠিারন গািী দাাঁি কযান মাআরফনা। 
৮। দ্রুত গমতরত মযক্সা চারারনা এফং চরন্ত ফস্থায় বাযরিক কযা মাআরফনা। 
৯। ূণপ ফয়স্ক ২ (দুআ) জরনয ঠফম মযক্সায়ফুন কযা মাআরফনা। 
১০। শুধু ভারাভার ফন কমযরর একরি অিাআ ভরনয ঠফম ভারাভার ফন এফং ঠকান বফধ ভারাভার ফন মাআরফনা। 
১১। মািীরদয মত বদ্র ফযাফায কমযরত আরফ। 
১২। বফধ বু্ল-ফুক িািা মযক্সা/বযান/প্রাআরবি মযক্সা চারারনা মাআরফনা। 
১৩। গািী চারানয ভয় বু্ল-ফুক ংরগ যামিরত আরফ। ফমযার মমি করপারযরনয ম্মামনত কমভনায ফা কভপকতপাগণ 
উা ঠদমিরত চামরর উা ঠদিাআরত ফাধয থামকরফ। 
১৪। চারকগণ স্ট্যারে থাকাকারীন “বািা মাআরফনা”  ফমররত ামযরফনা। 
ূফপ আরত মমদ ঠকান মািী ঐ ভয় উক্ত গািী বািা কমযয়া থারক তরফ চারকরক তাায গ্রণরমাগয প্রভাণ মদরত আরফ। 
১৫। ঠকান ফস্থারতআ মতমযক্ত বািাদামফ কযা মাআরফনা। 
১৬। মািী ঠতারায ভয় স্ট্যােয াভরন িামর মযক্সা মনয়া াযারপযা কযা মাআরফনা। 
১৭। ঠনাগ্রস্থ ফস্থায় মযক্সায় চারারনা মাআরফনা। 
১৮। বু্ল-ফুক াযাআয়া ঠগরর মনকতস্থ থানায় মজ. মর্. আ কমযরত আরফ এফং উায কম জভা মদয়া রু্মিরকি বু্ল-ফুক ংগ্র 
কমযরত আরফ। 
১৯। চরন্ত ফস্থায় গািীয ক্রমভক নম্বয ঢামকয়া যািা মাআরফনা। 
২০। বু্ল-ফুরকয ভূরয ফাফদ ১০ (দ) িাকা মযরাধ কমযরত আরফ। উক্ত মনয়ভাফরী না ঠভরন চমররর অআনানুারয 
দণ্ডনীয় আরফ। 

মফঃদ্রঃ মনয়ভাফরীয ঠকান রংান দণ্ডনীয় যাধ।

ঢাকা দিক্ষণ িসিট কেপৰ্ােরশন 
ঢাকা 

ঢাকা দ. 
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