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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশসরকার 

মন্ত্রণালয়/ববভাদগর নাম: সড়ক পবরবহন ও মহাসড়ক ববভাগ। 

 

ববষয়ঃ ইতঃপূদব ে বাস্তবাবয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, সহবজকৃত ও বিবজটাইজকৃত সসবার িাটাদবজ। 

  

ক্রবমক 

নাং 

ইতঃপূদব ে বাস্তবাবয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, সহবজকৃত ও 

বিবজটাইজকৃত সসবাা্/আইবিয়ার নাম 

সসবা/আইবিয়ার সাংবিপ্ত বববরণ সসবাা্/আইবিয়াটি 

কার্ েকর আদে বক-না/ না 

থাকদল কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাবশত ফলাফল 

পাদে বক-না 

সসবার বলাংক মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. অনলাইদন সমাটরর্ান বনবন্ধদনর আদবেন োবিল 

প্রবক্রয়া ববদকন্দ্রীকরণ  

সক্রতা বনদজ ঘদর বদস অনলাইদন সমাটরর্ান 

বনবন্ধদনর আদবেন োবিল করদত পারদব। 

সম্পন্ন পাদে bsp.brta.gov.bd 2021-2022  

০২. সসবা সহজিকরণ উদ্যাগ: স াটরযাদ্ের 

সরজিদ্েশে সরকর্ ড ব্যবস্থাপো 

স াটরযাদ্ের সরজিদ্েশে সরকর্ ড (নবথ পত্র)  

বসদেদমটিক পদ্ধবতদত সাংিণ ও 

কবিউটাদর এবি প্রোন। 

সম্পন্ন পাদে -- 2021-2022  

০৩. সসবা জর্জিটাইদ্িশে: স াটরযাদ্ের 

 াজিকাোবদিীর োগজরক সসবার আদ্বদেপত্র 

জবআরটিএ সাদ্কডি অজিদ্স ি া রাখার সেদ্ত্র 

জসদ্ে  সিোদ্রদ্টর্ একেিদ্িদ্ ন্ট জিপ প্রদাে 

স াটরযাদ্ের  াজিকাোবদিীর োগজরক 

সসবার আদ্বদেপত্র জবআরটিএ সাদ্কডি 

অজিদ্স ি া রাখার সেদ্ত্র জসদ্ে  

সিোদ্রদ্টর্ একেিদ্িদ্ ন্ট জিপ প্রদাে। 

সম্পন্ন পাদে -- 2021-2022  

০৪. বফটদনস সাটি েবফদকট নবায়দনর সময় 

এযাপদয়ন্টদমন্ট গ্রহদণর বনবমত্ত বস,এফ,এ/ 

বসএফ,আর এ আদবেন ফরম স্বয়াংবক্রয়ভাদব বপ্রন্ট 

 

বফটদনস সাটি েবফদকট নবায়দনর সময় 

এযাপদয়ন্টদমন্ট গ্রহদণর বনবমত্ত স্বয়াংবক্রয়ভাদব 

বস,এফ,এ/ বসএফ,আর এ আদবেন ফরম পূরণ 

ও  বপ্রন্ট করদব। 

হদয়দে পাদে bsp.brta.gov.bd ২০২০-২১ 

০৫. সমাটরর্াদনর বিবজটাল সরবজঃ সাটি েবফদকট 

(বিআরবস) এর বাদয়াদমবিক সর্দকান সাদকেল 

অবফস সথদক গ্রহণ   

গ্রাহক কর্তেক সমাটরর্াদনর বিবজটাল সরবজঃ 

সাটি েবফদকট (বিআরবস) এর বাদয়াদমবিক 

সর্দকান সাদকেল অবফদস প্রোন করদত পাদর। 

হদয়দে পাদে -- ২০২০-২১ 

০৬. ঘদ্র বদ্স স াটরযাদ্ের ট্যাক্সদ্টাদ্কে েবায়ে ঘদ্র বদ্স স াটরযাদ্ের ট্যাক্সদ্টাদ্কে েবায়ে হদয়দে পাদে -- ২০১৯-২০২০ 

০৭. সয সকাে সাদ্কডি সেদ্ক ড্রাইজ িং িাইদ্সন্স 

েবায়দ্ের আদ্বদে  দাজখি ও ড্রাইজ িং িাইদ্সন্স 

গ্রহণ 

গ্রাহকগণ সয সকাে সাদ্কডি সেদ্ক ড্রাইজ িং 

িাইদ্সন্স েবায়দ্ের আদ্বদে  দাজখি ও 

ড্রাইজ িং িাইদ্সন্স গ্রহণ করদত পারদব। 

হয়বন -- -- ২০১৯-২০২০ 

০৮. জবআরটিএ’র সসবা সিংক্রান্ত তথ্য ও জবজ ন্ন জি 

প্রদাদ্ের জেজ দ্ে জবআরটিএ সসবা ো ক 

এযাদ্ড্রাদ্য়র্ এযাপ প্রস্তুত করা 

জবআরটিএ’র সসবা সিংক্রান্ত তথ্য ও জবজ ন্ন জি 

প্রদাদ্ের জেজ দ্ে জবআরটিএ সসবা ো ক 

এযাদ্ড্রাদ্য়র্ এযাপ  

হদয়দে পাদে play.google.com ২০১৯-২০২০ 

০৯. ইদলক্ট্রবনক-লান োর ড্রাইবভাং লাইদসন্স ইস্যয 

(ববআরটিএ সাবভ েস সপাট োল); 

আদবেনকারী বনদজ ঘদর বদস অনলাইদন 

সমাটরর্ান বনবন্ধদনর আদবেন োবিল করদত 

পারদব। 

হদয়দে পাদে bsp.brta.gov.bd ২০১৮-১৯ 
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ক্রবমক 

নাং 

ইতঃপূদব ে বাস্তবাবয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, সহবজকৃত ও 

বিবজটাইজকৃত সসবাা্/আইবিয়ার নাম 

সসবা/আইবিয়ার সাংবিপ্ত বববরণ সসবাা্/আইবিয়াটি 

কার্ েকর আদে বক-না/ না 

থাকদল কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাবশত ফলাফল 

পাদে বক-না 

সসবার বলাংক মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০. ড্রাইবভাং কবিদটবন্স সটে সবাদি ের পরীিাথীদের 

বলবিত পরীিা কার্ েক্রম অদটাদমশন;  

কবিউটারাইজি পদ্ধবতদত ড্রাইবভাং 

কবিদটবন্স সটে সবাদি ের পরীিাথীদের 

বলবিত পরীিা গ্রহণ ও বসদেম সথদক 

ফলাফল সেিা  

শুধু মাত্র ঢাকা সমদিা 

সাদকেল-২ এ চালু করা 

হদয়দে। 

পাদে -- ২০১৮-২০১৯ 

১১. 

 

স াবাইি স দ্সদ্ির  াধ্যদ্  ড্রাইজ িং িাইদ্সন্স 

প্রস্তুদ্তর েযাটাস িাো। 

স াবাইি স দ্সদ্ির  াধ্যদ্  ড্রাইজ িং 

িাইদ্সন্স প্রস্তুদ্তর েযাটাস িাো। 

না -- -- ২০১৮-২০১৯ 

১২. অনলাইদন সমাটরর্াদনর বফটদনস বফ কযালকুদলটর অনলাইদন সমাটরর্াদনর বফটদনস বফ জানা হদয়দে পাদে bsp.brta.gov.bd ২০১৭-১৮ 

১৩. অনলাইদন সমাটরর্াদনর অবগ্রম আয়কর 

কযালকুদলটর; 

অনলাইদন সমাটরর্াদনর অবগ্রম আয়কর এর 

পবরমাণ জানা 

হদয়দে পাদে bsp.brta.gov.bd ২০১৭-১৮ 

১৪. সমাটরর্াদনর ট্যাক্সদটাদকন-এর  

সময়াে উত্তীদণ ের পূদবই সমাটরর্াদনর মাবলকগণদক 

এসএমএস এর মাধ্যদম অবগত করা । 

সমাটরর্াদনর ট্যাক্সদটাদকন-এর  

সময়াে উত্তীদণ ের পূদবই সমাটরর্াদনর 

মাবলকগণদক এসএমএস এর মাধ্যদম অবগত 

করা । 

হদয়দে পাদে -- ২০১৭-১৮ 

১৫. সমাবাইল সমদসদজর মাধ্যদম স্মাট ে কাি ে ড্রাইবভাং 

লাইদসন্স এর তথ্য র্াচাই। 

সমাবাইল সমদসদজর মাধ্যদম স্মাট ে কাি ে 

ড্রাইবভাং লাইদসন্স এর তথ্য র্াচাই। 

না -- -- ২০১৭-১৮ 

১৬. সমাটরর্াদনর বফটদনদসর সময়াে উত্তীদণ ের পূদবই 

সমাটরর্াদনর মাবলকগণদক এসএমএস এর মাধ্যদম 

অবগত করা । 

সমাটরর্াদনর বফটদনদসর সময়াে উত্তীদণ ের 

পূদবই সমাটরর্াদনর মাবলকগণদক এসএমএস 

এর মাধ্যদম অবগত করা । 

হদয়দে পাদে -- ২০১৬-১৭ 

১৭. অনলাইদন নতুন সমাটরর্াদনর সরবজদেশন বফ 

কযালকুদলটর। 

অনলাইদন নতুন সমাটরর্াদনর সরবজদেশন 

বফ জানা 

হদয়দে পাদে bsp.brta.gov.bd ২০১৬-১৭ 

১৮. অনলাইদন সমাটরর্াদনর ট্যাক্স সটাদকন বফ 

কযালকুদলটর; 

অনলাইদন সমাটরর্াদনর ট্যাক্স সটাদকন বফ 

জানা 

হদয়দে পাদে -- ২০১৬-১৭ 

 


