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গাড়ী ফরমােসর িনয়মাবলী
(ক) সরকারী ফরমাসঃ
১। গাড়ীর ফরমাস গাড়ী বহােরর ৩িদন েব যানবাহন শাখায় পাঠােত হইেব।
২। গাড়ীর ফরমােস িবভাগীয় ধান/ ক পিরচালেকর পািরশ অব ই থািকেত হইেব।
৩। গাড়ীর ফরমাস সরাসির যানবাহন শাখায় পাঠােত হইেব।
৪। িচিকৎসার কারেণ গাড়ীর ফরমাস দওয়া হইেল তাহােত মিডক াল অিফসার, িবএআরআই এর ত ায়ন
থািকেত হইেব।
(খ) ি গত ফরমাসঃ
১। ি গত কােজ ১৮০০ িসঃ িসঃ উপের কান গাড়ীর ফরমাস দওয়া যাইেব না।
২। ি গত ফরমােস একই িদেন ১ র বশী গাড়ী সরবরাহ করা যাইেব না।
৩। ২৫ মাইেলর অিতির রে মেনর জ কান গাড়ীর ফরমাস হন করা যাইেব না
(ঢাকা শহর তীত)।
৪। ফরমােসর কমপে ৩িদন েব যানবাহন শাখায় অিফেস গাড়ীর ফরমাস পাঠাইেত হইেব।
৫। গাড়ীর ফরমােস িবভাগীয় ধান / ক পিরচালেকর পািরশ অব ই থািকেত হইেব।
৬। িচিকৎসার কারেণ কান ি গত ফরমাস দওয়া হইেল তাহােক মিডক াল অিফসার,
িবএআরআই এর ত ায়ন থািকেত হইেব।
যানবাহন ল বিহ ত কান গাড়ীর ফরমাস সং াম
াপাের যানবাহন শাখার
অিফসার ইন-চাজ এর কান কার দািয় থািকেব না।

গাড়ী ফরমােসর িনয়মাবলী
(ক) সরকারীঃ
১। গাড়ী ফরমাস গাড়ী বহােরর ৩ িদন েব যানবাহন শাখায় পাঠাইেত হইেব।
২। গাড়ীর ফরমােস িবভাগীয় ধান/ ক পিরচালেকর পািরশ অব ই থািকেত হইেব।
৩। গাড়ীর ফরমাস সরাসির যানবাহন শাখায় পাঠাইেত হইেব।
৪। িচিকৎসার কারেণ গাড়ীর ফরমাস দওয়া হইেব তাহােক মিডেকল অিফসার, িবএআরআই এর
ত ায়ন থািকেত হইেব।
(খ) ি গত ফরমাসঃ
১। ি গত কােজ ১৮০০ িসঃ িসঃ উপের কান গাড়ীর ফরমাস দওয়া হইেব না।
২। ি গত ফরমােস একই িদেন ১ র বশী গাড়ী সরবরাহ করা যাইেব না।
৩। ২৫ মাইেলর অিতির রে মেনর জ কান গাড়ীর ফরমাস হন করা যাইেব না
(ঢাকা শহর তীত)।
৪। ফরমােসর কমপে ৩িদন েব যানবাহন শাখায় অিফেস গাড়ীর ফরমাস পাঠাইেত হইেব।
৫। গাড়ীর ফরমােস িবভাগীয় ধান / ক পিরচালেকর পািরশ অব ই থািকেত হইেব।
৬। িচিকৎসার কারেণ ি গত ফরমাস দওয়া হইেল তাহােক মিডক াল অিফসার,
িবএআরআই এর ত ায়ন থািকেত হইেব।
যানবাহন ল বিহ ত কান গাড়ীর ফরমাস সং াম
াপাের যানবাহন শাখার
অিফসার ইন-চাজ এর কান কার দািয় থািকেব না।

