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বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তপৃ ক্ষ
(Bangladesh Road Transport Authority)

উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের ডকুদ্েদ্েশন

উদ্ভাবদ্নর নে
উদ্ভাবক

: বিআরটিএ সাবভ িস প ার্ াি ল
: এ.এইচ.এে. আদ্নায়ার পারদ্েজ, সিসনয়র কসিউটার অপাদ্রটর(১ে শ্রেণী)

বিআরটিএ সাবভ সি প ার্ িাল
বিআরটিএ সাবভিস প ার্ িাল (বিএসব ) িাাংলাদেশ পরাড ট্রান্সদ ার্ ি অথবরটি (বিআরটিএ) এর একটি অনলাইন পসিা প্রোদনর মাধ্যম
পেখাদন ড্রাইভার, গাবড়ির মাবলক, গাবড়ির বিদেতাদের বনিবিত করা হয় এিাং বশক্ষানবিশ ড্রাইবভাং লাইদসন্স, স্মার্ ি কাড ি ড্রাইবভাং
লাইদসন্স, ড্রাইবভাং লাইদসন্স নিায়ন, ডুবিদকর্ ড্রাইবভাং লাইদসন্স ইতযাবে পসিার জন্য আদিেন এিাং অনলাইদন বি প্রোন করা োয়।
শ্রপাট টাল শ্রে দ্ক প্রাপ্ত শ্রি বািমূহঃ
১। যানবাহন সনবন্ধন
২। োসলকানা হস্তান্তর
৩। নম্বরদ্েট
৪। রুটপারসেট
৫। সিটদ্নি ও ট্যাক্স শ্রটাদ্কন
৬। ড্রাইসেিং লাইদ্িন্স
৭। সি কযালকুদ্লটর
শ্রি বাদাদ্নর প্রসিয়াঃ
১। সবএিসপ শ্রেদ্ক শ্রিবা শ্রপদ্ে হদ্ল প্রেদ্ে www.bsp.brta.gov.bd শ্রপইদ্জ একাউে তেসর কদ্র শ্ররসজস্টাড ট হদ্ে হদ্ব।

২। সনবসন্ধে ইউজার লেইন করদ্ল ডযাশদ্বাড ট িম্বসলে একটি স্বােেে শ্রপইজ ওদ্পন হদ্ব। এই শ্রপইদ্জ ইউজার ডাইসেিং লাইদ্িন্স
িিংিান্ত নানাসবধ িাসেটি , সিটদ্নি এপদ্য়েদ্েে, শ্রোটরযান সনবন্ধন ও সি জো শ্রদওয়ার নানাসবধ নােসরক শ্রিবা পাদ্ব।

বিএসব ’র সুবিধাাঃ
শ্রিবার নাে
সি জো শ্রদওয়া

লান িার ড্রাইবভাং লাইদসন্স

শ্রোটরযান সনবন্ধন

শ্রোটরযান সিটদ্নি

প্রচসলে প্রসিয়া
প্রচসলে পদ্ধসেদ্ে একজন গ্রাহকদ্ক
সবআরটিএ’র সবসেন্ন শ্রিবাগ্রহদ্ণর জন্য সি
প্রদান করদ্ে ব্ািংদ্ক সেদ্য় লাইদ্ন দাঁসিদ্য়
সি জো সদদ্ে হয়।
প্রচসলে পদ্ধসেদ্ে একজন গ্রাহকদ্ক সব
আরটিএ অসিদ্ি এদ্ি সি-জোপূব টক
আদ্বদন পত্র জো সদদ্য়, লান টার ড্রাইসেিং
লাইদ্িন্স িিংগ্রহ করদ্ে কেপদ্ে এক
শ্রেদ্ক দুইসদন িেয় লােদ্ো।
প্রচসলে পদ্ধসেদ্ে একজন গ্রাহকদ্ক
সবআরটিএ অসিদ্ি এদ্ি সি-জোপূব টক
আদ্বদন পত্র জো সদদ্য়, শ্রোটরযান
সনবন্ধন করদ্ে কেপদ্ে এক শ্রেদ্ক
দুইসদন িেয় লােদ্ো।
বেটোদ্ন শ্রোটরযাদ্নর সিটদ্নি করাদ্ে
শ্রোটরযান োসলকেণদ্ক শ্রোটরযানিহ
দীঘ ট লাইদ্ন অদ্পো করদ্ে হয়।

সবএিসপ’র শ্রিবা
এখন সবএিসপ’র োধ্যদ্ে ঘদ্র বদ্িই
সবআরটিএ’র সবসেন্ন শ্রিবাগ্রহদ্ণর জন্য সি
প্রদান করদ্ে পারদ্বন।
বেটোদ্ন গ্রাহক অনলাইদ্ন ঘদ্র বদ্িই ১০১৫ সেসনদ্টর েদ্ধ্যই লান টার ড্রাইসেিং
লাইদ্িন্স িিংগ্রহ কদ্র সপ্রে সনদ্ে পারদ্বন।
বেটোদ্ন
অনলাইদ্ন
ঘদ্র
বদ্িই
এপদ্য়েদ্েে গ্রহণ কদ্র সনধ টাসরে িেদ্য়
সবআরটিএ অসিদ্ি শ্রোটনযানিহ হাসজর
হদ্য় শ্রোটরযান োসলক শ্রোটরযাদ্নর
সনবন্ধন করদ্ে পারদ্ব।
সবএিসপ’র োধ্যদ্ে শ্রোটরযান োসলকেণ
এপদ্য়েদ্েে গ্রহন কদ্র সনধ টাসরে িেদ্য়
শ্রোটরযানিহ সবআরটিএ অসিদ্ি সেদ্য়
সিটদ্নি করাদ্ে পারদ্বন। (প্রসিয়াধীন)

