
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপ  (িবআরিটএ) 
সদর কাযালয়, নতুন িবমানব র সড়ক, বনানী,

ঢাকা-১২১২।
ওেয়ব: www.brta.gov.bd

ারক ন র: ৩৫.০৩.০০০০.০০৪.০৭.০০২.১৮.৪৬ তািরখ: 
২৮ জনু ২০২০

১৪ আষাঢ় ১৪২৭

িবষয়: কেরানাকেরানা  ভাইরাসভাইরাস  জিনতজিনত  উ তূউ তূ  পিরি িতরপিরি িতর  কারেণকারেণ  সীিমতসীিমত  পিরসেরপিরসের  িবআরিটএরিবআরিটএর  সবাসবা  কায মকায ম
চালুচালু  সংেগসংেগ।।

সূ : ১। সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর ারক
ন র-৩৫.০০.০০০০.০০৮.১৮.০০৪.১৫-৪৬১, তািরখঃ ২৮-০৫-২০২০ ি ঃ।
২। বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপে র (িবআরিটএ) ারক
ন র-৩৫.০৩.০০০০.০০৪.০৭.০০২.১৮.৩৬, তািরখঃ ৩০-০৫-২০২০ ি ঃ।
৩। বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপে র (িবআরিটএ) ারক
ন র-৩৫.০৩.০০০০.০০৪.০৭.০০২.১৮.৪০, তািরখ: ০৪-০৬-২০২০ ি ঃ।

      উপযু  িবষয় ও ে া  পে র িনেদশনা অ যায়ী কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) জিনত উ তূ পিরি িতর
কারেণ া  িবিধ মেন িবআরিটএ'র িবিভ  মে া/ জলা সােকেলর (১) সকল পি ডং কাজ অ ািধকার িভি েত
িন ি , (২) িবিভ  অ াকনেলজেম ট ি প ( যমনঃ ট পারিমট সনদ, অ ায়ী মাটরযান চালনার অ মিতপ ,
মািলকানা বদিলর আেবদন, মাটরযান রিজে শন সনদ ইত ািদ) এর ময়াদ বিধতকরণ, (৩) মাটরযােনর
িফটেনস নবায়ন, (৪) াইিভং লাইেস  নবায়েনর আেবদনপ  হণ, (৫) ট পারিমট নবায়েনর আেবদনপ

হণ কায ম গত ৩১ ম ২০২০ থেক চাল ুকরা হেয়েছ। এছাড়া, ধমুা  অনলাইন (িবআরিটএ সািভস পাটাল
(িবএসিপ): https://bsp.brta.gov.bd/) এর মাধ েম মাটরযান রিজে শেনর আেবদন হণ কায ম গত ০৭
জুন ২০২০ থেক চাল ুকরা হেয়েছ। 

০২। বিণত সবা সমেূহর পাশাপািশ (১) লানার াইিভং লাইেস  ধমুা  অনলাইন (িবআরিটএ সািভস পাটাল
(িবএসিপ): https://bsp.brta.gov.bd/) এর মাধ েম ই , (২) পশাদার াইিভং লাইেস  নবায়েনর ে

া িবিধ মেন ধমুা  কেরানা ভাইরাস জিনত উ তূ পিরি িত কালীন িবআরিটএ'র সহকারী পিরচালক
(ইি ঃ)/ মাটরযান পিরদশক কতকৃ িদেন সেবা  ৩০ (ি শ) থেক ৫০ (প াশ) জন পশাদার চালেকর ০৩
(িতন) ঘ টা িরে শার িশ ণ দান ও ঐ িদেনই তােদর পরী া হণ, (৩) মাটরযােনর না ারে ট সংেযাজন
কায ম আগািম ০১ জুলাই ২০২০ থেক চাল ুহেব। 

০৩। উে খ , িবআরিটএ'র অ া  সবা কায ম ( যমনঃ াইিভং কি েটি  ট  বাড কতকৃ পরী া হণ,
াইিভং লাইেসে র আেবদনকারীেদর বােয়ােমি ক হণ, মাটরযান মািলেকর বােয়ােমি ক হণ,

ম া য়াল/অফলাইন প িতেত মাটরযান রিজে শন আেবদন হণ ইত ািদ) পযায় েম চাল ুকরা হেব।

২৮-৬-২০২০
নূর মাহা দ মজমুদার

চয়ারম ান
. ১



িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়):
১) উপপিরচালক(ইি :), িবআরিটএ, িবভাগীয় 
অিফেসর কাযালয়, ঢাকা/ চ াম/ রাজশাহী/ খুলনা/ 
িসেলট/ বিরশাল/ রংপুর।
২) সহকারী পিরচালক(ইি ঃ), 
িবআরিটএ............................... সােকল, 
.............................................(সকল)।

ফান: ০২-৫৫০৪০৭১১

ারক ন র: ৩৫.০৩.০০০০.০০৪.০৭.০০২.১৮.৪৬/১(২০) তািরখ: ১৪ আষাঢ় ১৪২৭
২৮ জনু ২০২০

অ িলিপ ( জ তার িভি েত নয়): 
১) ব ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ মিশন টুলস ফ া রী িলঃ, বািড় #৪১ রাড#৭, ঢাকা
ক া টনেম ট , ঢাকা
২) পিরচালক( শাসন/এনেফাসেম ট/ইি িনয়ািরং/ রাড সফিট/ িশ ণ/অপােরশন)/সিচব,
িবআরিটএ সদর কাযালয়, নতুন িবমানব র সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২।
৩) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, মাননীয় ম ীর দ র, সড়ক পিরবহন ও সতু ম ণালয় (মাননীয়
ম ীর সদয় অবগিতর জ )
৪) জলা শাসক .....................................................................................,
(সকল জলা)।
৫) পিুলশ পার .......................................................................................,
(সকল জলা)।
৬) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ (সিচব
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৭) ব ব াপনা পিরচালক, কি উটার নটওয়াক িসে ম িলঃ(িসএনএস), হাউজ-১০৯৮,
রাড-৬/িড, িমরপরু িডওএইচএস, ঢাকা।

৮) চয়ারম ান ও িসইও, টাইগার আইিট বাংলােদশ িলঃ, বািড় # ২১, রাড # ২৮, ক # ক,
বনানী, ঢাকা-১২১৩।
৯) সভাপিত/মহাসিচব, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন মািলক সিমিত, পিরবহন ভবন, ১১৭, কাজী
নজ ল ইসলাম এিভিনউ, ঢাকা।
১০) চয়ারম ান/ জনােরল সে টাির, বাংলােদশ বাস- াক ওনাস এেসািসেয়শন, হাজী আহসান
উ াহ কমে , ২৫৭/ক, বাগবািড়, দা সসালাম,িমরপরু রাড , ঢাকা-১২১৬।
১১) সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ াক-কাভাড ভ ান মািলক সিমিত, তজগাঁও, ঢাকা।
১২) সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন িমক ফডােরশন, ২৮, রাজউক
এিভিনউ , ঢাকা।
১৩) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার এর শাখা, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপ
(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
১৪) চয়ারম ােনর একা  সিচব, চয়ারম ান-এর দ র, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপ ,
( চয়ারম ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

২৮-৬-২০২০
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মাঃ লাকমান হােসন মা া 
পিরচালক (ইি িনয়ািরং)
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