
ম োটরযোনের ফিটনেস সেদ েবোয়ে করোর জন্য এ্যোপনয়ন্টন ন্ট মেয়োর প্রফিয়ো 

১। প্রথন  ময মকোে ওনয়ব ব্রোউজোর (chrome  বো FireFox ) ওনপে করুণ;  

 

২। chrome  বো FireFox  এ্র এ্যোনেস বোনর bsp.brta.gov.bd ফিনে কী মবোনড ের এ্ন্টোর  

(    ) কী চোপুে:  

 

 

৩।  এ্রপর উপনরর ডোে ফদনকর ম নু মথনক “প্রনবশ করুে” বোটনে ফিক করুে: 

 

 



৪। এ্বোর Email/Mobile- এ্র ঘনর আপেোর ফেবফিত ইন ইি আইফড অথবো ম োবোইি েোম্বোর এ্বং 

Password-এ্র ঘনর পোসওয়োড ে ফসঠিকভোনব টোইপ কনর Loin বোটনে ফিক করুে।  

 

5। Login সিিভোনব সম্পন্ন হনি ফেনচর ফচনের  নতো ডযোসনবোড ে ওনপে হনব। 
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৬। ম োটরযোনের ফিটনেস সেদ েবোয়ে করোর উনেনে অেিোইনে এ্যোপনয়ন্টন ন্ট মেয়োর জন্য প্রথন  আপেোনক 

ম োটরযোেটি ফবএ্সফপ’মত সংযুক্ত করনত হনব। ম োটরযোে সংনযোজে করো জন্য ফেনচর ফচনের  নতো ওনয়বনপনজর 

 োঝো োফঝ “ম োটরযোে সংযুক্ত করুে” বোটনে ফিক করুে  অথবো বো ফদনকর ম নু মথনক “ম োটরযোে ফেবিে” এ্র 

ফিক কনর “ম োটরযোে সংযুক্তকরুে” সোবন নুনত ফিক করুে। 

 

৭। এ্রপর ফেনচর ফচনের  নতো এ্কটি মপজ ওনপে হনব।  

 

 



৮। ফেনচর ফচনের  নতো “মরফজনেশে েোম্বোর(মশষ চোর সংখ্যো)”-এ্র ঘনর ম োটরযোনের মরফজনেশে েোম্বোনরর মশষ 

চোর সংখ্যো ময ে আপেোর ম োটরযোনে মরফজনেশে েোম্বোর যফদ DHAKA METRO-THA-13-3000 হয় তোহনি 

শুধু 3000 টোইপ করনত হনব। এ্রপর উৎপোদনের বছনর হনব ততফর সি ময ে 2011 ইংনরফজনত টোইপ করনত হনব। 

এ্রপর চযোফসস েম্বর এ্র ঘনর চযোফসস েম্বর, ইফিে েম্বর-এ্র ঘনর ইফিে েম্বর  টোইপ করে। [ ফব:দ্র: সেনদ 

 োফিনকর েো , চযোফসস েম্বর, ইফিে েম্বর-এ্ ডট (.), ক ো (,), স্টোর ফচহ্ন (*), ফবনযোগ ফচহ্ন (-) ইতযোফদ থোকনি 

তোও হুবহু ফদনহ হনব।] এ্রপর “অনুসিোে” বোটনণ ফিক করুে।  

৯। সকি তথ্য সঠিকভোনব প্রদে করো হনি ফেনচর ফচনের  নতো  োফিনকর েো সহ গোফির তথ্য মদেোনব।  

 

১০। তথ্য সঠিক পোওয়ো মগনি ফেনচর ফদনকর ডোে মকোেোর “সংযুক্ত করুে” বোটনে ফিক করুে।  

 



 ১১। ম োটরযোে সিিভোনব সংযুক্ত হনি ফেনচর ফচনের  নতো এ্কটি কেিোরন শে আসনব এ্বং আপেোর 

ডযোশনবোনড ে ম োটরযোেটির তথ্য মদেো যোনব।   

 

 

 



ম োটরযোনের ফিটনেস সেদ েবোয়ে করোর জন্য এ্যোপনয়ন্টন ন্ট গ্রহণ 

ধনর ফেিো  আপেোর ম োটরযোেটি আপেোর ফবএ্সফপ এ্কোউনন্ট সিিভোনব সংযুক্ত হনয়নছ। 

এ্েোে আ রো মদেনবো ফকভোনব ম োটরযোনের ফিটনেস সেদ েবোয়ে করোর জন্য এ্যোপনয়ন্টন ন্ট ফেনত হয়।  

 

১। ম োটরযোনের ফিটনেস সেদ েবোয়ে করোর এ্যোপনয়ন্টন ন্ট মেয়োর জন্য বো  পোনশর “এ্পনয়ন্টন ন্ট” ম নুনত 

ফিক কনর “ফিটনেনসর জন্য এ্যোপনয়ন্টন ন্ট” সোবন নুনত ফিক করনত হনব। অথবো মূি মপনজর ফেনচর ফদনক 

“এ্পনয়ন্টন ন্ট এ্র স য় ফেধ েোরণ করুে” বোটনে ফিক করনত হনব। 

 

 

 



২। এ্পয েোনয় এ্যোপনয়ন্টন ন্ট মেয়োপ ফকছু পূব েশতে আনছ যো পনি “আফ  সম্মত” বোটনে ফিক করনত হনব।  

 
 

৩। ফেনচর ফচনের  নতো মপজ ওনপে হনব, মসেোে মথনক মকোে তোফরনে ফিটনেস করনত চোে মস তোফরে, গোফি 

েোম্বোর, মকোে সোনকেি মথনক ফিটনেস করোনত চোে মসটি এ্বং মকোে স য় মযনত চোে তো ফেব েোচে করুে। ম োটরযোে 

ফেবিনের স য় যফদ ম োবোইি েোম্বোর মদয়ো েো হনয় থোনক তোনব এ্েোনে আপেোর সঠিক ম োবোইি েোম্বোর টোইপ 

করুে। এ্ই েোম্বোনর ফবআরটিএ্ মথনক আপেোর গোফি সংিোন্ত তথ্যসম্বফিত ম নসজ পোঠোনেো হনব।  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



৪। তথ্য ফেব েোচে সম্পন্ন হনি “সংরক্ষণ করুে” বোটনে ফিক করুে।  

 

 

৫। এ্যোপনয়ন্টন ন্ট গ্রহণ সম্পন্ন হনি ফিটনেস প্রদোনের িফ ক েোম্বোরসহ ফেনচর কেিোরন শে ম নসজ আসনব।  

 

৬। এ্যোপনয়ন্টন ন্ট গ্রহণ সম্পন্ন হনি মূি মপনজর ফেনচর ফদনক “এ্যোপনয়ন্টন ন্ট এ্র স য় ফেধ েোরণ করুে” অংনশ 

গোফির তথ্য মদেো যোনব। এ্ই তোফিকোর ডোে পোনশর “ফপ্রন্ট” বোটনে ফিক করুে। 

 



৭। ফেনচর ফচনের  নতো এ্যোপনয়ন্টন ন্ট কেিোরন শে ফপ্রন্ট ফেনয় ফেে।  

 

 

৮। এ্েে ম োটরযোে পফরদশ েক কর্তেক গোফিটি পফরদশ েনরে জন্য যথোস নয় গোফি ফেনয় ফবআরটিএ্ ফেধ েোফরত অফিনস 

হোফজর হনয় ফিটনেস েবোয়ে সেদ গ্রহণ করুে।    

 

 

-: ধন্যবোদ :- 


