গণপ্রোেন্ত্রী বাাংলায়দশ সরকার
বাাংলায়দশ মরাি ট্রান্সয়পাট ে অ্েনরটি (নবআরটিএ)
মূল্যবান সময় বাঁচান, অ্যাপয়য়ন্টয়মন্ট ননয়য় নিটয়নস সনদ গ্রহণ করুন।
নমরপুরস্থ ঢাকা মময়টা সায়কেল-১ (বাাংলায়দশ সনচবালয়সহ), ইকুনরয়াস্থ ঢাকা মময়টা সায়কেল-২, উত্তরা নদয়াবানিস্থ ঢাকা মময়টা সায়কেল-৩ এবাং ঢাকা মেলা সায়কেল হয়ে অ্নলাইয়ন অ্যাপয়য়ন্টয়মন্ট ননয়য় ননর্ োনরে
সময়য় মমাটরযান হানের কয়র নিটয়নস নবায়ন সনদ গ্রহণ করুন।

নিটয়নস সনদ গ্রহয়ণর েন্য অ্যাপয়য়ন্টয়মন্ট প্রনিয়াাঃ
র্াপ-১: (নবএসনপ’মে মরনেয়েশন) (১) www.bsp.brta.gov.bdননবন্ধন বাটয়ন নিক করুননাম, েন্ম োনরখ, োেীয় পনরচয়পত্র নম্বর, মমাবাইল নম্বর, ইয়মইল আইনি এবাং পাসওয়ায়ি ের েথ্য নদয়য়
“ননবন্ধন করুন” বাটয়ন নিক করুন।
(২) প্রদত্ত ইয়মইয়ল প্রয়বশ করুনBSP মেয়ক প্রাপ্ত মমইয়লর ইউোর এনিয়েশন নলাংয়ক নিক করুনপূয়ব ে প্রদত্ত মসল মিান/মমাবাইল নম্বর বা ইয়মইল আইনি এবাং পাসওয়াি ে প্রদান কয়র লগ ইন বাটয়ন
নিক করুনমমাবাইল/মসল মিায়ন প্রাপ্ত One Time Password (OTP) প্রদান কয়র মেনরিাই বাটয়ন নিক কয়র নবআরটিএ সানেেস মপাট োল নসয়েয়ম মরনেয়েশন কায েিম সম্পন্ন করুন।
র্াপ-২: (মমাটরযান সাংযুক্তকরণ) মসল মিান/মমাবাইল নম্বর বা ইয়মইল আইনি এবাং পাসওয়াি ে ব্যবহার কয়র নবএসনপ’মে (www.bsp.brta.gov.bd) লগইন করুনমমাটরযান ননবন্ধন মমন্যযয়ে নিক
করুন মমাটরযান সাংযুক্তকরণ অ্পশয়ন নিক করুনমরনেয়েশন নম্বর (মশষ চার সাংখ্যা), উৎপাদয়নর বছর, মচনচস নম্বর ও ইনিন নম্বয়রর েথ্য নদয়য় অ্ন্যসন্ধান কয়র “সাংযুক্ত করুন” বাটয়ন নিক করুন।
র্াপ-৩: (নিটয়নয়সর েন্য অ্যাপয়য়ন্টয়মন্ট) অ্যাপয়য়ন্টয়মন্ট মমন্যযয়ে নিক করুন নিটয়নয়সর েন্য অ্যাপয়য়ন্টয়মন্ট এ নিক করুন অ্যাপয়য়ন্টয়মন্ট এর োনরখ, মরনেয়েশন নম্বর, শাখা (ঢাকা মময়টা-১ (মসকশন-১৩
নমরপুর, বাাংলায়দশ সনচবালয়সহ), ঢাকা মময়টা-২ (ইকুনরয়া), ঢাকা মময়টা-৩ (উত্তরা) ও ঢাকা মেলা (সাোর) সায়কেয়লর ময মকায়না একটি সায়কেল ননব োচন করুন), টাইম স্লট এবাং মমাবাইল নম্বর ননব োচন কয়র
“সাংরক্ষণ” বাটয়ন নিক করুন।
র্াপ-৪: নিটয়নয়সর েন্য ইয়মইল/মমাবাইয়ল প্রাপ্ত ই-মটায়কয়নর নসনরয়াল নম্বরসহ নিটয়নস নবায়য়নর আয়বদন িরম পূরণ কয়র নিটয়নস এবাং অ্নগ্রম আয়কয়রর নি েমা রনশদ ননয়য় ননর্ োনরে সময়য় সাংনিষ্ট
সায়কেয়ল মমাটরযান হানের কয়র নিটয়নস নবায়ন সনদ গ্রহণ করুন।
নব.দ্রাঃ (১) নিটয়নস Expired Date এর োনরয়খ টাইম স্লয়ট Serial না োকয়লও Appointment এর েন্য মশষ স্লয়ট (Slot-4(04:00 PM-05:00 PM)) আয়বদন করয়ে পারয়বন। (২)
নবএসনপ সাংনিষ্ট ময মকায়না সমস্যায় ১৬১০৭ বা ০৯৬১০৯৯০৯৯৮ কল মসন্টার নম্বয়র মযাগায়যাগ করুন (কল মসন্টার সরকানর ছুটির নদন ব্যনেে রনব মেয়ক বৃহস্পনেবার সকাল ০৯ টা মেয়ক নবকাল ০৫ টা পয েন্ত
মখালা োয়ক) (৩) নবআরটিএ সায়কেয়লর মহল্পয়িক্স মেয়ক নবএসনপ’মে নিটয়নস অ্যাপয়য়ন্টয়মন্ট ননয়ে সহায়ো প্রদান করা হয়। (৪) োরপয়রও যনদ নবএসনপ’মে নিটয়নস অ্যাপয়য়ন্টয়মন্ট ননয়ে মকান র্রয়নর সমস্যা হয়
োহয়ল সাংনিষ্ট সায়কেয়লর সহকারী পনরচালক (ইনিাঃ) এর সায়ে মযাগায়যাগ করুন।

নবআরটিএ

