বিবিন্ন বি জানার টিউট াবরয়াল
১। প্রথটে যে য ান ওটয়ি ব্রাউজার (chrome িা FireFox ) ওটেন রুণ;

২। chrome িা FireFox এর এযাটেস িাটর bsp.brta.gov.bd বলটে ী যিাটড ের এন্টার
(

) ী চাপুন:

৩। এরের উেটরর ডান বিট র যেনু যথট “প্রটিশ রুন” িা টন বি

রুন:

৪। এিার Email/Mobile- এর ঘটর আেনার বনিবিত ইটেইল আইবড অথিা যোিাইল নাম্বার এিং
Password-এর ঘটর োসওয়াড ে বসঠি িাটি াইে টর Loin িা টন বি রুন।
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5। Login সিলিাটি সম্পন্ন হটল বনটচর বচটের েটতা ডযাসটিাড ে ওটেন হটি।

৬। বিবিন্ন বি সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য িাে োটশর বনটচর বিট যথট “বি প্রিান” িা টন বি রটল বনটচর
বচটের েটতা “বনিবিত োনিাহন বি প্রিান”, “নতুন োনিাহন বি প্রিান” এিং “লাইটসন্স বি প্রিান” িা ন
োটিন।

7। বনিবিত যো রোটনর বিবিন্ন বি জানটত ও অনলাইটন েবরটশাধ রটত “বনিবিত োনিাহন বি প্রিান”
িা ট বি রুন। বনটচর বচটের েটতা যেজ ওটেন হটি।

৭। ( ) বনটচর বচটের েটতা “যরবজটেশন নাম্বার”-এর ঘটর যো রোটনর যরবজটেশটনর প্রথে অংশ বিদ্যোন
বি টনস সনি িা ট্যাক্স য াট ন সনটি যেিাটি আটে যসিাটি াইে রন [যেেন “DHAKA METRO”] এিং
াইে রার সেয় যে বলস্ট আসটি যসই বলস্ট যথট যরবজটেশটনর সঠি সাট টে লর নাটে বি রুন।

৭। (ে) এরেটরর ঘটর আেনার যো রোটন বসবজর [যেেন GA, KA or GHA ইতযাবি] বসটলক্ট রুন এিং েটরর
ঘটর আেনার যো রোটন ৬ বডবজট র বনিিন নাম্বার ইংটরবজটত [যেেন - 133000] ইংটরবজটত াইে রুন (
বি:দ্র: নাম্বাটরর োটে য ান ডযাস বচহ্ন (-) যিয়া যোটি না)।

৭। (গ) এরের চযাবসস নম্বর-এর ঘটর যে গাবির বি জানটত চান যস গাবির চযাবসস নম্বর ইংটরবজটত াইে রটত
হটি।

৭। (ঘ) এরের অনুসিান িা টন বি রটত হটি। সি তথ্য সঠি থা টল গাবির ইনিরটেশন যিোটি। এোন
যথট আেবন আেনার প্রটয়াজনীয় বি যিেটত োরটিন ও প্রটয়াজটন বি েবরটশাধ রটত োরটিন।

৮। নতুন যো রোটনর বনিিন সংক্রান্ত বি জানটত “নতুন োনিাহন বি প্রিান” এিং োইবিং লাইটসটন্সর বি
সংক্রান্ত তথ্য োওয়া োটি।

-: ধন্যিাি :-

