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রসটিয়জে চাে শার 

১। রির্ে ও রির্ে 

রির্েঃ রিরজোল, টেকসই, রেরাপদ, সুশাংখল, পররয়বর্বান্ধব আধুরেক সি়ক পররবহে ব্যবস্থা রেরিত করা। 

রির্েঃ আধুরেক তথ্য প্রযুরির ব্যবহার, সি়ক রেরাপত্তা রবষয় ় অাংর্ীজয়ের সয়চতেতা বৃরি, যুয়গাপয় াগী সড়ক পরিবহন আইে প্রণ ়ে ও প্রয় ়ায়গর িাধ্যয়ি রিরজোল, টেকসই, রেরাপদ, সুশাংখল, পররয়বর্ বান্ধব আধুরেক সি়ক পররবহে ব্যবস্থা গয়ি় 

টতালা। 

 

২। প্ররতশ্রুত টসবাসমূহ 

২.1। োগররক টসবা 

ক্র.নং সেবার নাম টসবা প্রদাে পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(পদতব, স ান নম্বর ও 

ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ত ক্ষানতব  ড্রাইত ং 

লাইয়েন্স  ইস্যু  

(য়প াদার ও 

অয়প াদার) 

রবআরটিএ সারি শস টপাে শায়ল 

(bsp.brta.gov.bd) 
টররজয়ের্ে/রেবন্ধে কয়র রর্ক্ষােরবর্ 

ড্রাইরিাং লাইয়সয়ের জন্য আয়বদে দারখল। 

(১) আয়বদেকারীর ছরব (সয়ব শাচ্চ ১৫০ টক.রব); 

(২) টররজষ্টাি শ িািার কর্তশক টিরিয়কল সাটি শরিয়কে (সয়ব শাচ্চ 

৬০০য়ক.রব); 

(৩) জাতীে পররচেপয়ের স্ক্যাে করপ (সয়ব শাচ্চ ৬০০য়ক.রব); 

(৪) ইউটিরলটি (রবদ্যযৎ/টেরলয়িাে/পারের রবল) রবয়লর স্ক্যাে করপ 

(সয়ব শাচ্চ ৬০০য়ক.রব), [আয়বদেকারীর বতশিাে ঠিকাো এবাং জাতীে 

পররচেপয়ের ঠিকাো  রদ রিন্ন হে তয়ব বতশিাে ঠিকাোর ইউটিরলটি 

রবল/ থা থ প্রিাণক সাংযুি করয়ত হয়ব]; 

(৫) রবদ্যিাে ড্রাইরিাং লাইয়সয়ের স্ক্যাে করপ [ড্রাইরিাং লাইয়সয়ের 

েবােে/টেণী পররবতশে/টেণী সাংয় াজে/ লাইয়সয়ের ধরণ পররবতশয়ের 

টক্ষয়ে প্রয় াজয] (সয়ব শাচ্চ ৬০০য়ক.রব); 

(১) টিােরসাইয়কল/রি-হুইলার/ হালকা 

টিাের াে - ৩৪৫/- োকা 

(২) ক্ররিক ১ এর ট য়কাে দ্যই কযাোগরর 

টিাের াে -৫১৮/-োকা। 

 

[রব:দ্র: অেলাইে টপয়িন্ট টগেওয়ে চাজশ 

প্রয় াজয] 

০১ তদন েহকারী পতরচালক(ইতি:) 

ও লাইয়েতন্সং কর্তমপক্ষ 

তবআরটিএ োয়কমল অত ে 

 

২। লাে শার বা 

ত ক্ষানতব  ড্রাইত ং 

লাইয়েন্স ইস্যু  

(য়প াদার) 

রবআরটিএ সারি শস টপাে শায়ল 

(bsp.brta.gov.bd) রর্ক্ষােরবর্ 

ড্রাইরিাং লাইয়সয়ের পুেঃপরীক্ষার জন্য 

আয়বদে দারখল। 

 

(১) রর্ক্ষােরবর্ ড্রাইরিাং লাইয়সে 

(২) জাতীে পররচেপে। 

 

টিোদ উত্তীণ শ রর্ক্ষােরবর্ ড্রাইরিাং লাইয়সে 

েবােে রি ৮৭/- োকা। 

 

০১ তদন েহকারী পতরচালক(ইতি:) 

ও লাইয়েতন্সং কর্তমপক্ষ 

তবআরটিএ োয়কমল অত ে 

 

৩। ড্রাইরিাং লাইয়সে  

ইসুয (অয়পর্াদার) 

রবআরটিএ’র সাংরিষ্ট সায়কশল অরিয়স 

আয়বদে করয়ত হে। সাংরিষ্ট কর্তশপক্ষ 

ড্রাইরিাং লাইয়সে  ইসুয করয়ব। 

(১) ড্রাইরিাং করিয়েরে পরীক্ষাে উত্তীণ শ সেদ; 

(২) পূরণকৃত রেধ শাররত আয়বদে িি শ (রলাংক: অয়পর্াদার ড্রাইরিাং 

লাইয়সে)  

(৩) রেধ শাররত রি জিাদায়ের ররর্দ,  

(৪) পূয়ব শ জিাদােকৃত টিরিয়কল সাটি শরিয়কয়ের টিোদ ০৬ িাস 

অরতক্রান্ত হয়ল পুেরাে টররজষ্টাি শ িািার কর্তশক টিরিয়কল 

সাটি শরিয়কে দারখল; 

(৫) সদ্যয়তালা পাসয়পাে শ সাইজ ০২ করপ রঙ্গীে ছরব; 

স্মাে শ কাি শ অয়পর্াদার লাইয়সে ২৫৪২/- 

োকা। 

[রি জিাদাে সাংক্রান্ত রলাংক: 

(রিক করুণ - ব্যাাংয়কর তারলকা) 

অথবা 

(রিক করুণ - অেলাইে টপয়িন্ট টগেওয়ে)] 

৩০ 

কা শরদবস 

েহকারী পতরচালক(ইতি:) 

ও লাইয়েতন্সং কর্তমপক্ষ 

তবআরটিএ োয়কমল অত ে 

https://bsp.brta.gov.bd/
https://bsp.brta.gov.bd/
https://brta.gov.bd/site/forms/8731c96e-524e-4e54-ad53-3f0b4990d5f6/-
https://brta.gov.bd/site/forms/8731c96e-524e-4e54-ad53-3f0b4990d5f6/-
https://bsp.brta.gov.bd/bankList
https://www.ipaybrta.cnsbd.com/index/login
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ক্র.নং সেবার নাম টসবা প্রদাে পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(পদতব, স ান নম্বর ও 

ইয়মইল) 

৪। ড্রাইরিাং লাইয়সে  

ইসুয (টপর্াদার) 

রবআরটিএ’র সাংরিষ্ট সায়কশল অরিয়স 

আয়বদে করয়ত হে। সাংরিষ্ট কর্তশপক্ষ 

ড্রাইরিাং লাইয়সে  ইসুয  লাইয়সে ইসুয  

করয়ব। 

(১) ড্রাইরিাং করিয়েরে পরীক্ষাে উত্তীণ শ সেদ; 

(২) পূরণকৃত রেধ শাররত আয়বদে িি শ (রলাংক: টপর্াদার ড্রাইরিাং 

লাইয়সয়ের জন্য আয়বদে িরি)  

(৩) রেধ শাররত রি জিাদায়ের ররর্দ,  

(৪) পুরলর্ টিরররিয়কর্য়ের জন্য রেধ শাররত িরয়ি আয়বদে। 

(৫) পূয়ব শ জিাদােকৃত টিরিয়কল সাটি শরিয়কয়ের টিোদ ০৬ িাস 

অরতক্রান্ত হয়ল পুেরাে টররজষ্টাি শ িািার কর্তশক টিরিয়কল 

সাটি শরিয়কে দারখল; 

(৬) সদ্যয়তালা পাসয়পাে শ সাইয়জর ০২ করপ রঙ্গীে ছরব;   

স্মাে শ কাি শ অয়পর্াদার লাইয়সে ২৫৪২/- 

োকা। 

[রি জিাদায়ের জন্য ব্যাাংয়কর তারলকাঃ 

(রিক করুণ - ব্যাাংয়কর তারলকা)] 

৩০ 

কার্ মতদবে 

েহকারী পতরচালক(ইতি:) 

ও লাইয়েতন্সং কর্তমপক্ষ 

তবআরটিএ োয়কমল অত ে 

৫। ড্রাইরিাং লাইয়সে  

েবােে 

(অয়পর্াদার) 

ড্রাইরিাং লাইয়সে  েবােে (অয়পর্াদার) 

েবােয়ের জন্য গ্রাহকয়ক রবআরটিএ’র 

সাংরিষ্ট সায়কশল অরিয়স আয়বদে করয়ত 

হে। 

(১) পূরণকৃত রেধ শাররত আয়বদে িি শ (রলাংকঃ অয়পর্াদার ড্রাইরিাং 

লাইয়সয়ের জন্য আয়বদে িি শ);  

(২) রেধ শাররত রি জিাদায়ের ররর্দ,  

(৩) সদ্যয়তালা পাসয়পাে শ সাইজ ০১ করপ রঙ্গীে ছরব; 

স্মাে শ কাি শ অয়পর্াদার লাইয়সে ২৫৪২/- 

োকা। 

[রি জিাদায়ের জন্য ব্যাাংয়কর তারলকাঃ 

(রিক করুণ - ব্যাাংয়কর তারলকা)] 

৩০ 

কার্ মতদবে 

েহকারী পতরচালক(ইতি:) 

ও লাইয়েতন্সং কর্তমপক্ষ 

তবআরটিএ োয়কমল অত ে 

৬। ড্রাইরিাং লাইয়সে 

েবােে (টপর্াদার) 

ড্রাইরিাং লাইয়সে  েবােে (টপর্াদার) 

েবােয়ের জন্য গ্রাহকয়ক রবআরটিএ’র 

সাংরিষ্ট সায়কশল অরিয়স আয়বদে করয়ত 

হে। 

(১) ড্রাইরিাং করিয়েরে পরীক্ষাে উত্তীণ শ সেদ; 

(২) পূরণকৃত রেধ শাররত আয়বদে িি শ (টপর্াদার ড্রাইরিাং লাইয়সে 

েবােে িি শ); 

(৩) রেধ শাররত রি জিাদায়ের ররর্দ,  

(৪) টররজষ্টাি শ িািার কর্তশক টিরিয়কল সাটি শরিয়কে দারখল; 

(৫) সদ্যয়তালা পাসয়পাে শ সাইজ ০১ করপ রঙ্গীে ছরব; 

স্মাে শ কাি শ টপর্াদার লাইয়সে ১৬৭৯/- োকা। 

 

[রি জিাদায়ের জন্য ব্যাাংয়কর তারলকাঃ 

(রিক করুণ - ব্যাাংয়কর তারলকা)] 

২০ 

কার্ মতদবে 

েহকারী পতরচালক(ইতি:) 

ও লাইয়েতন্সং কর্তমপক্ষ 

তবআরটিএ োয়কমল অত ে 

 

৭। সমাটরর্ায়নর 

সরতজয়ে ন 

(য়মাটরোইয়কল) 

সেবাগ্রহণকারীয়ক েংতিষ্ট তবআরটিএ 

অত য়ে তনধ মাতরি  রয়ম প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্রেহ সমাটরোইয়কয়লর তনবন্ধয়নর 

জন্য আয়বদন করয়ি হয়। আয়বদনটি 

র্াচাই-বাছাই কয়র েঠিক পাওয়ায়গয়ল 

গ্রাহকয়ক প্রয়য়াজনীয় সরতজয়ে ন ত  জমা 

প্রদান করয়ি হয়। সমাটরোইয়কলটি 

পতরদ মন করার পর সমাটরর্ান পতরদ ময়কর 

স্যপাতর  োয়পয়ক্ষ েহকারী 

পতরচালক(ইতি:) কর্তমক সরতজয়ে য়নর 

প্রদান করা হয়। 

(১) িারলক ও আিদারেকারক/রিলার কর্তশক  থা থিায়ব পূরণ ও 

স্বাক্ষর করা রেধ শাররত আয়বদেপে (রবআরটিএ’র ওয়েবসাইয়ে 

পাওো  ায়ব); 

    (ক) একারধক ব্যরি ট ৌথিায়ব টকায়ো টিােরসাইয়কয়লর িারলক 

হয়ল টস-টক্ষয়ে একজয়ের োয়ি টররজয়ের্য়ের জন্য সকয়লর  সম্মরত 

সম্বরলত হলিোিা; 

    (খ) প্ররতষ্ঠাে/টকািারের টক্ষয়ে স্বাক্ষর ও রসলয়িাহর; 

    (গ) ব্যাাংক অথবা অথ শলরি প্ররতষ্ঠায়ের সায়থ গারড়র িারলকাোর 

আরথ শক সাংরিষ্টতা থাকয়ল সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠায়ের প্যায়িয়ররজয়ের্ে 

কর্তশপক্ষ বরাবর আয়বদে; 

(২) রবল অব এরি, ইেিয়েস, রবল অব টলরিাং ও এলরসএ করপ; 

(৩) টসল সাটি শরিয়কে /টসল ইরন্টয়ির্ে/রবক্রে প্রিাণপে 

(আিদারেকারক/রবয়ক্রতা প্রদত্ত); 

(৪) প্যারকাং রলস্ট, টিরলিারী চালাে ও টগইে পার্ (রসয়করি গারড়র 

টক্ষয়ে); 

(৫) রবয়দরর্ োগররয়কর োয়ি টররজয়ের্ে হয়ল বাাংলায়দয়র্র ওোকশ 

পাররিে এবাংরিসার টিোয়দর করপ; 

(৭) রবক্রোরী প্ররতষ্ঠায়ের িযাে পররয়র্ায়ধর চালাে; 

রেবন্ধেকায়ল প্রয় াজয রি: 

(ক) টিােরসাইয়কয়লর ওজে ৯০ টকরজ বা 

এর কি এবাং ইরিে কযাপারসটি ১০০রসরস বা 

এর কি হয়ল সব শয়িাে রি ৯,৩১৩/- । 

পরবতী ২ বছর পরপর প্ররতরকরি ১১৫০/- 

োকা কয়র ৪টি রকরিয়ত অবরর্ষ্ট ৪৬০০/- 

োকা টরাি ট্যাক্স পররয়র্াধ করয়ত হয়ব।   

 

(খ) টিােরসাইয়কয়লর ওজে ৯০য়করজর টবর্ী 

ও ইরিে কযাপারসটি ১০০ রসরস বা এর কি 

হয়ল সব শয়িাে রি ১০,৪৬৩/- । পরবতী ২ বছর 

পরপর প্ররতরকরি ২৩০০/- োকা কয়র ৪টি 

রকরিয়ত অবরর্ষ্ট ৯২০০/- োকা টরাি ট্যাক্স 

পররয়র্াধ করয়ত হয়ব।   

 

(গ) টিােরসাইয়কয়লর ওজে ৯০য়করজ বা এর 

কি এবাং ইরিে কযাপারসটি ১০০রসরস’র 

টবর্ী হয়ল সব শয়িাে রি ১০,৯২৩/- । 

০১ 

কার্ মতদবে 

েহকারী পতরচালক(ইতি:) 

ও সরতজয়ে ন কর্তমপক্ষ 

তবআরটিএ োয়কমল অত ে 

 

 

 

 

 

https://brta.gov.bd/site/forms/856d5299-84e6-436f-9fe0-0be4c30b2861/-
https://brta.gov.bd/site/forms/856d5299-84e6-436f-9fe0-0be4c30b2861/-
https://bsp.brta.gov.bd/bankList
https://brta.gov.bd/site/forms/8731c96e-524e-4e54-ad53-3f0b4990d5f6/-
https://brta.gov.bd/site/forms/8731c96e-524e-4e54-ad53-3f0b4990d5f6/-
https://bsp.brta.gov.bd/bankList
https://brta.gov.bd/site/forms/fc8305d4-3f8f-43d4-96f1-ee09a9fe8253/-
https://brta.gov.bd/site/forms/fc8305d4-3f8f-43d4-96f1-ee09a9fe8253/-
https://bsp.brta.gov.bd/bankList
http://brta.gov.bd/
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ক্র.নং সেবার নাম টসবা প্রদাে পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(পদতব, স ান নম্বর ও 

ইয়মইল) 

(৮) প্রয় াজয টররজয়ের্ে রি জিাদায়ের ররসদ; 

(৯) ব্যরি িারলকাোধীে আয়বদেকারীর টক্ষয়ে জাতীে পররচেপে/ 

পাসয়পাে শ/ টেরলয়িাে রবল/ রবদ্যযৎ রবল ইতযারদর ট -টকােটির 

সতযারেত িয়োকরপ এবাং িারলক প্ররতষ্ঠাে হয়ল প্ররতষ্ঠায়ের প্যায়ি 

পে; 

পরবতী ২ বছর পরপর প্ররতরকরি ১১৫০/- 

োকা কয়র ৪টি রকরিয়ত অবরর্ষ্ট ৪৬০০/- 

োকা টরাি ট্যাক্স পররয়র্াধ করয়ত হয়ব।   

 

(ঘ) টিােরসাইয়কয়লর ওজে ৯০য়করজর টবর্ী 

ও ইরিে কযাপারসটি ১০০ রসরস’র টবর্ী 

হয়ল সব শয়িাে রি ১২,০৭৩/- ।  

পরবতী ২ বছর পরপর প্ররতরকরি ২৩০০/- 

োকা কয়র ৪টি রকরিয়ত অবরর্ষ্ট ৯২০০/- 

োকা টরাি ট্যাক্স পররয়র্াধ করয়ত হয়ব।    

 

[রি জিাদাে সাংক্রান্ত রলাংক: 

(রিক করুণ - ব্যাাংয়কর তারলকা) 

অথবা 

(রিক করুণ - অেলাইে টপয়িন্ট টগেওয়ে)] 

৮। সমাটরর্ায়নর 

সরতজয়ে ন  

(সমাটরোইয়কল 

ব্যতিি) 

সেবাগ্রহণকারীয়ক েংতিষ্ট তবআরটিএ 

অত য়ে তনধ মাতরি  রয়ম প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্রেহ সমাটরোইয়কয়লর তনবন্ধয়নর 

জন্য আয়বদন করয়ি হয়। আয়বদনটি 

র্াচাই-বাছাই কয়র েঠিক পাওয়ায়গয়ল 

গ্রাহকয়ক প্রয়য়াজনীয় সরতজয়ে ন ত  জমা 

প্রদান করয়ি হয়। সমাটরোইয়কলটি 

পতরদ মন করার পর সমাটরর্ান পতরদ ময়কর 

স্যপাতর  োয়পয়ক্ষ েহকারী 

পতরচালক(ইতি:) কর্তমক সরতজয়ে য়নর 

প্রদান করা হয়। 

(১) িারলক ও আিদারেকারক/রিলার কর্তশক  থা থিায়ব পূরণ ও 

স্বাক্ষর করা রেধ শাররত আয়বদেপে (H-Form) রবআরটিএ’র 

ওয়েবসাইয়ে পাওো  ায়ব;  

(২) ব্যরি িারলকাোধীে আয়বদেকারীর টক্ষয়ে  

   (ক) জাতীে পররচেপে/ পাসয়পাে শ সতযারেত িয়োকরপ; 

   (খ) ঠিকাোর প্রিােক রহয়সয়বইউটিরলটি রবল (টেরলয়িাে 

রবল/রবদ্যযৎ রবল ইতযারদ) এর সতযারেত িয়োকরপ; 

   (গ) একারধক ব্যরি ট ৌথিায়ব টকায়ো গারড়র িারলক হয়ল টস-

টক্ষয়ে একজয়ের োয়ি টররজয়ের্য়ের জন্য সকয়লর  সম্মরত সম্বরলত 

হলিোিা;  

(৩) িারলক প্ররতষ্ঠাে হয়ল প্ররতষ্ঠায়ের টলোরয়হি প্যায়ি রচঠি;  

(৪) ব্যাাংক অথবা অথ শলরি প্ররতষ্ঠায়ের সায়থ গারড়র িারলকাোর 

আরথ শক সাংরিষ্টতা থাকয়ল সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠায়ের প্যায়ি টররজয়ের্ে 

কর্তশপক্ষ বরাবর আয়বদে;  

(৫) রবল অব এরি (মূলকরপ); এক করপয়ত একারধক গারড়র বণ শো 

থাকয়ল মূলকরপ প্রদর্ শেপূব শক সাংরিষ্ট টররজয়ের্ে কর্তশপক্ষকর্তশক 

সতযারেত করপ;  

(৬) ইেিয়েস, রবল অব টলরিাং-এরকাস্টিস্ কর্তশক সতযারেতকরপ;  

(৭) সাংরিষ্ট ব্যাাংক কর্তশক সতযারেতএলরসএ করপ;  

(৮) টসল সাটি শরিয়কে /টসল ইরন্টয়ির্ে/রবক্রে 

প্রিাণপে(আিদারেকারক/রবয়ক্রতা কর্তশক প্রদত্ত);  

(৯) প্যারকাং রলস্ট, টিরলিারী চালাে ও টগইে পার্ (রসয়করি গারড়র 

টিাের ায়ের টররজয়ের্য়ের সিে প্রয়দে টিাে 

রি গারড়র রসরস, রসে সাংখ্যা, টবাঝাই গারড়র 

ওজে ইতযারদর উপর রিরত্ত কয়র রেধ শারণ করা 

রয়েয়ছ,  ার তারলকা রবআরটিএ’র 

ওয়েবসাইয়ে রয়েয়ছ।  

(১) টিাের ায়ের প্রকৃরত ও রসরস অনু ােী 

রেবন্ধে রি রিন্ন রিন্ন হে। (রি-এর পূে শ 

তারলকা রবআরটিএ’র ওয়েবসাইয়ে পাওো 

 ায়ব । 

[এ টক্ষয়ে ১৫% িযাে প্রয় াজয হয়ব] 

(২) রিআররস রি ৫৫৫/- (িযােসহ) 

(৩) োম্বার টেে রি (িযােসহ) 

     (ক) রি-হুইলার ২২৬০/- 

     (খ) অন্যান্য ৪৬২৮/-  

(৪) রিেয়েস রি (িযােসহ) 

     (ক) হালকা গারড়: ১০৮৭/- (খ) িারর 

গারড়: ১৬০৫/-  

(৫) টিাের ায়ের প্রকৃরত, আসে সাংখ্যা অথবা 

টবাঝাই গারড়র ওজে এরউপর রিরত্ত কয়র 

টরাি ট্যাক্স রিন্ন রিন্ন হে (পূে শ তারলকা 

রবআরটিএ’র ওয়েবসাইয়ে পাওো  ায়ব) 

[এ টক্ষয়ে ১৫% িযাে প্রয় াজয হয়ব] 

০১ 

কার্ মতদবে 

েহকারী পতরচালক(ইতি:) 

ও সরতজয়ে ন কর্তমপক্ষ 

তবআরটিএ োয়কমল অত ে 

 

https://bsp.brta.gov.bd/bankList
https://www.ipaybrta.cnsbd.com/index/login
http://brta.gov.bd/
http://brta.gov.bd/
http://brta.gov.bd/
http://brta.gov.bd/
http://brta.gov.bd/
http://brta.gov.bd/
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ক্র.নং সেবার নাম টসবা প্রদাে পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(পদতব, স ান নম্বর ও 

ইয়মইল) 

টক্ষয়ে);  

(১০) আয়বদেকারীর TIN/e-TIN সাটি শরিয়কে-এর িয়োকরপ; 

(১১) রবয়দরর্ োগররয়কর োয়ি টররজয়ের্ে হয়ল বাাংলায়দয়র্র ওোকশ 

পাররিে এবাংরিসার টিোয়দর করপ;  

(১২) (ক) মূসক-১ (প্রয় াজয টক্ষয়ে), (খ) মূসক-১১(ক)/িযাে 

(প্রয় াজয টক্ষয়ে), (গ) িযাে পররয়র্ায়ধর চালাে (প্রয় াজয টক্ষয়ে )  

(১৩) প্রস্ত্ত্ততকারক/রবআরটিএ কর্তশক অনুয়িারদত বরি ও আসে 

ব্যবস্থার টেরসরিয়কর্ে সম্বরলত ড্রইাং (বাস, ট্রাক, রহউম্যাে হলার, 

টিরলিারী িযাে, অয়ো টেম্পু ইতযারদ টিাের ায়ের টক্ষয়ে);  

(১৪) রসয়করি টিাের ায়ের টক্ষয়ে রবআরটিএ’র োইপ অনুয়িাদে ও 

অনুয়িারদত সাংয় াজেী তারলকা;  

(১৫) বরি িযাে চালাে ও িযাে পররয়র্ায়ধর ররসদ (প্রয় াজয টক্ষয়ে);  

(১৬) প্রয়োজেীে রি জিাদায়ের ররর্দসমূহ (রবআরটিএ করপ);  

(১৭) ররকরির্ি টিাের াে টররজয়ের্য়ের টক্ষয়ে রেয়নাি অরতররি 

কাগজপে প্রয়োজে হয়ব-  

   (ক)‘টিও’ িরি (টক্রতা কর্তশক স্বাক্ষররত), ‘টিটিও’ িরি ও 

রবক্রে ররসদ (আিদারেকারক কর্তশক স্বাক্ষররত)।  

   (খ) রি-টররজয়ের্ে সাটি শরিয়কয়ের মূল করপ এবাং রি-

টররজয়ের্য়ের ইাংয়ররজ অনুবায়দর সতযারেত করপ (সাটি শরিয়কে অব 

কযােয়সয়লর্ে এর সতযারেত করপ); 

 

(৬) টিাের ায়ের প্রকৃরতর উপর রিরত্ত কয়র 

অনুরিত অরগ্রি আেকর রিন্ন রিন্ন হয়ব (পূে শ 

তারলকা রবআরটিএ’র ওয়েবসাইয়ে পাওো 

 ায়ব) 

 

[রি জিাদাে সাংক্রান্ত রলাংক: 

(রিক করুণ - ব্যাাংয়কর তারলকা) 

অথবা 

(রিক করুণ - অেলাইে টপয়িন্ট টগেওয়ে)] 

 

রব:দ্র: (ক)ররকরির্ি টিাের াে 

টররজয়ের্য়ের টক্ষয়ে উপয়রাি রি এর সায়থ 

িারলকাো বদলী রি ট াগ করয়ত হয়ব,  া 

টররজয়ের্ে রি এর ৩ িায়গর ১ িাগ।  

(খ) ব্যাাংক অথবা অথ শলরি প্ররতষ্ঠায়ের সায়থ 

গারড়র িারলকাোর আরথ শক সাংরিষ্টতা থাকয়ল 

উপয়রাি রি এর সায়থ Hire Purchase 

(H/P) রি ১৭২৫/- (িযােসহ) ট াগ করয়ত 

হয়ব।  

৯। টিাের ায়ের 

রিেয়েস েবােে 

রবআরটিএ সারি শস টপাে শায়ল একাউন্ট 

খুয়ল রিেয়েস েবােয়ের জন্য এযাপয়েন্ট 

গ্রহণ করয়ত হয়ব। গাড়ীটি অবশ্যই BSP 

টপাে শায়ল সাংযুি থাকয়ত হয়ব। গাড়ীটি 

রিেয়েস উত্তীণ শ হওোর পূয়ব শ 

Appointment রেয়ত পারয়ব। গাড়ীটি 

রেয়ে রবআরটিএ সায়কশল অরিয়স  াওোর 

পূয়ব শ বয়কো প্রদাে পূব শক Money 

Receipt সাংগ্রহ করয়ত হয়ব। রিেয়েস 

Expire Last Date হয়ল টর্ষ স্লয়ে 

Serial ো থাকয়লও Appointment 

জন্য আয়বদে করয়ত পারয়ব। 

Appointment Date wise ো টগয়ল 

Appointment বারতল রহসায়ব গণ্য হয়ব 

এবাং পূেরাে Appointment রেয়ত হয়ব। 

 

রবআরটিএ সারি শস টপাে শায়লর িাধ্যয়ি এযাপয়েন্টয়িন্ট গ্রহয়ণর সিে 

স্বোংরক্রেিায়ব পূরণকৃত রস.এি.রস/রস.এি.আর.এ িরি স্বাক্ষর। 

(ক) প্রয়োজেীে রি জিা ররর্দ; 

(খ) হালোগাদ ট্যাক্স টোয়কে এর িয়োকরপ; 

(গ) টিাের ায়ের অনুরিত/অরগ্রি আেকর প্রদায়ের প্রিাণপে 

(অনুরিত/অরগ্রি আেকর জিা রদয়ত TIN আবশ্যক); 

(ঘ) পররদর্ শয়ের জন্য টিাের াে হারজর করা। 

টিাের ায়ের টেণী অনু ােী রেধ শাররত রি জিা 

প্রদায়ের জন্য রবআরটিএ সারি শস টপাে শায়ল 

টসবাগ্রহণকারীর রেবরন্ধত  একাউন্ট টথয়ক রি 

প্রদাে করয়ত হয়ব। 

2 রদে েহকারী পতরচালক(ইতি:) 

ও সরতজয়ে ন কর্তমপক্ষ 

তবআরটিএ োয়কমল অত ে 

 

http://brta.gov.bd/
https://bsp.brta.gov.bd/bankList
https://www.ipaybrta.cnsbd.com/index/login
https://bsp.brta.gov.bd/register
https://bsp.brta.gov.bd/
https://bsp.brta.gov.bd/login
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ক্র.নং সেবার নাম টসবা প্রদাে পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(পদতব, স ান নম্বর ও 

ইয়মইল) 

১০। টিাের ায়ের 

িারলকাো বদলী 

সেবাগ্রহণকারী েংতিষ্ট তবআরটিএ অত য়ে 

তনধ মাতরি  রয়ম প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও 

ত েহ  আয়বদন করয়ি হয়ব এবং 

সমাটরর্ান ও পূয়ব মর মাতলক(তবয়ক্রিা)-সক 

তবআরটিএ োয়কমল অত য়ে হাতজর হয়ি 

হয়ব। সমাটরর্ান পতরদ ময়কর স্যপাতর  

োয়পয়ক্ষ েহকারী পতরচালক(ইতি:)কর্তমক 

মাতলকানা বদল করা হয়।  

 

(১)  থা থিায়ব পূরণকৃত ‘টিও’, ‘টিটিও’ িরি এবাং রবক্রে ররর্দ 

রবআরটিএ’র ওয়েবসাইয়ে পাওো  ায়ব;  

(২) রেধ শাররত রি জিা ররর্য়দর রবআরটিএ’র করপ; 

(৩) টক্রতার টিে (TIN) সাটি শরিয়কে এবাং বতশিাে ঠিকাোর স্বপয়ক্ষ 

ইউটিরলটি (টেরলয়িাে/রবদ্যযৎ/গ্যাস ইতযারদ) রবয়লর সতযারেত 

িয়োকরপ দারখল; 

(৪) টক্রতা ও রবয়ক্রতা উিয়ের জাতীে পররচেপয়ের  সতযারেত 

িয়োকরপ; 

(৫) মূল টররজয়ের্ে সাটি শরিয়কে (ব্লু-বুক) এর উিয়ের মূল করপ 

অথবা রিরজোল টররজয়ের্ে সাটি শরিয়কে; 

(৬) হালোগাদ ট্যাক্স-টোয়কে, রিেয়েস, রুে পাররিে (প্রয় াজয 

টক্ষয়ে) এর সতযারেত িয়োকরপ; 

(৭) ছরবসহ ২০০/- োকা অথবা সরকার রেধ শাররত েে-জুরিরর্োল 

স্টযায়ি টক্রতা ও রকয়ক্রতার পৃথক পৃথক হলিোিা; 

(৮) রতেকরপ স্টযাি সাইয়জর ররঙ্গে ছরবসহ রেধ শাররত েমুো স্বাক্ষর 

িরয়ির সকল তথ্য ইাংয়ররজ BLOCK LETTER এ পূরণ কয়র 

টক্রতার েমুো স্বাক্ষর; 

(৯) টক্রতা  রদ টকায়ো প্ররতষ্ঠাে হে তাহয়ল হলিোিার পররবয়তশ 

অরিরসোল প্যায়ি রচঠি/ ইরন্টয়ির্ে; 

(১০) রবয়ক্রতা টকািােী হয়ল টকািােীর টলোর টহি প্যায়ি 

ইরন্টয়ির্ে, টবাি শ টরজুয়লর্ে ও অথরাইয়জর্েপে; 

(১১) টিাের ােটি ব্যাাংক অথবা অন্য টকাে প্ররতষ্ঠায়ের রেকে দােবি 

থাকয়ল দােবিকারী প্ররতষ্ঠায়ের ঋণ পররয়র্াধ সাংক্রান্ত ছাড়পে, টলাে 

এযািজাষ্টয়িন্ট টস্টেয়িন্ট, ব্যাাংক কর্তশক সহকারী পররচালক(ইরিঃ) 

রবআরটিএ বরাবর অনুয়রাধ পে এবাং ২০০/- োকা অথবা সরকার 

রেধ শাররত েে জুরিরর্োল স্টযায়ি ব্যাাংক কতশয়ের হলিোিা; 

(১২) রবয়দরর্ োগররয়কর োয়ি িারলকাো বদরল হয়ল বাাংলায়দয়র্র 

ওোকশ পাররিে এবাংরিসার টিোয়দর করপ; 

(১) টিাের ায়ের িারলকাো বদলী রি 

টিাের ায়ের টররজয়ের্ে রি-এর ৩ িায়গর ১ 

িাগ। [এ টক্ষয়ে ১৫% িযাে প্রয় াজয হয়ব] 

(টররজয়ের্ে রি তারলকা রবআরটিএ’র 

ওয়েবসাইয়ে পাওো  ায়ব )। 

অথবা  

(২)  ব্যাাংক অথবা অথ শলরি প্ররতষ্ঠায়ের সায়থ 

গারড়র িারলকাোর আরথ শক সাংরিষ্টতা থাকয়ল 

Hire Purchase (H/P) withdrawl রি 

৮৬৩/- (িযােসহ) ট াগ করয়ত হয়ব। 

   খ) রিআররস রি ৫৫৫/- (িযােসহ) 

   গ) প্ররতরলরপ রি ৩৪৫/- (িযােসহ) 

 

[রি জিাদাে সাংক্রান্ত রলাংক: 

(রিক করুণ - ব্যাাংয়কর তারলকা) 

অথবা 

(রিক করুণ - অেলাইে টপয়িন্ট টগেওয়ে)] 

৩০ 

কার্ মতদবে 

েহকারী পতরচালক(ইতি:) 

ও সরতজয়ে ন কর্তমপক্ষ 

তবআরটিএ োয়কমল অত ে 

 

১১। সমাটরর্ায়নর রুট 

পারতমট ইস্যু ও 

নবায়ন  

টসবাগ্রহণকারী সাংরিষ্ট রবআরটিএ অরিয়স 

রেধ শাররত িরয়ি প্রয়োজেীে কাগজপে ও 

রিসহ তার টিাের ায়ের   রুেপাররিে 

ইসুয/েবােয়ের জন্য আয়বদে কয়রে। 

অত:পর রবআরটিএ অরিস কর্তশক  আয়বদে 

 াচাই-বাছাই কয়র সঠিক পাওো টগয়ল 

আঞ্চরলক পররবহে করিটি (আরটিরস)-টত 

উপস্থাপে করা হে। করিটি কর্তশক 

অনুয়িারদত হয়ল সদস্য সরচব (সহকারী 

(১) রেধ শাররত িরয়ি আয়বদেপে পূরণ ও স্বাক্ষর (রবআরটিএ’র 

ওয়েবসাইয়ে পাওো  ায়ব);  

(২) প্রয়োজেীে রি প্রদায়ের ররর্দ;  

(৩) চালয়কর রেয়োগপে ও ড্রাইরিাং লাইয়সে-এর সতযারেত করপ;  

(৪) টররজয়ের্ে ও রিেয়েস সাটি শরিয়কয়ের সতযারেত িয়োকরপ;  

(৫) রুেপাররিে সাটি শরিয়কয়ের মূল করপ (েবােয়ের টক্ষয়ে প্রয় াজয);  

(৬) হালোগাদ ট্যাক্স টোয়কে এর সতযারেত িয়োকরপ;  

(৭) TIN সাংক্রান্ত কাগজপে-এর সতযারেত করপ;  

(৮) অনুরিত আেকর জিার ররর্দ এর সতযারেত িয়োকরপ 

(১) বাে/তমতনবাে এর সক্ষয়ত্র প্রতি বছর ৫৭৫/- 

টাকা (এক সজলার জন্য),   

(২) প্রতি বছর ৯২৫/- টাকা (একাতধক তকন্তু 

অনতধক তিন সজলার জন্য)  

(৩) প্রতি বছর ১২৯০/- টাকা (তিয়নর অতধক 

সজলার জন্য)  

 

[রি জিাদাে সাংক্রান্ত রলাংক: 

(রিক করুণ - ব্যাাংয়কর তারলকা) 

১৫ 

কার্ মতদবে 

েহকারী পতরচালক(ইতি:) 

ও সরতজয়ে ন কর্তমপক্ষ 

তবআরটিএ োয়কমল অত ে 

 

http://brta.gov.bd/
http://brta.gov.bd/
http://brta.gov.bd/
https://bsp.brta.gov.bd/bankList
https://www.ipaybrta.cnsbd.com/index/login
http://brta.gov.bd/
http://brta.gov.bd/
https://bsp.brta.gov.bd/bankList
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ক্র.নং সেবার নাম টসবা প্রদাে পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(পদতব, স ান নম্বর ও 

ইয়মইল) 

পররচালক) রুে পাররিে ইসুয/েবােে কয়র 

গ্রাহকয়ক সরবরাহ করা হে। 

অথবা 

(রিক করুণ - অেলাইে টপয়িন্ট টগেওয়ে)] 

১২। সমাটরর্ায়নর 

ত টয়নে  

নবায়ন  

গ্রাহক সমাটরর্ায়নর ত টয়নে নবায়ন এর 

জন্য প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র ও তনধ মাতরি ত  

জমাতদয়য় আয়বদন কয়রন। এরপর 

সমাটরর্ান পতরদ মক েরজতময়ন 

সমাটরর্ানটি সদয়ে এক বছয়রর জন্য 

ত টয়নে নবায়ন কয়রন।  

(১) রেধ শাররত িরয়ি আয়বদেপে (রবআরটিএ’র ওয়েবসাইয়ে 

পাওো  ায়ব);  

(২) প্রয়োজেীে রি প্রদায়ের ররর্দ;  

(৩) রিেয়েস সাটি শরিয়কয়ের মূল করপ;  

(৪) হালোগাদ ট্যাক্স টোয়কে এর সতযারেত িয়োকরপ;  

(৫) অনুরিত অরগ্রি আেকর প্রদায়ের প্রিাণপে; 

(১) রিেয়েস েবােেরি (িযােসহ) 

        (ক) হালকা গারড়: ১০৮৭/- 

        (খ) িারর গারড়: ১৬০৫/-  

(২) টিাের ায়ের প্রকৃরতর উপর রিরত্ত কয়র 

অনুরিত অরগ্রি আেকর রিন্ন রিন্ন হয়ব  

(রব: দ্র: ব্যাাংয়ক োকা জিা টদওোর  সিে 

TIN সাটি শরিয়কয়ের করপ প্রয়োজে হয়ব)  

 

[রি জিাদাে সাংক্রান্ত রলাংক: 

(রিক করুণ - ব্যাাংয়কর তারলকা) 

অথবা 

(রিক করুণ - অেলাইে টপয়িন্ট টগেওয়ে)] 

০১ 

কার্ মতদবে 

েহকারী পতরচালক(ইতি:) 

ও সরতজয়ে ন কর্তমপক্ষ 

তবআরটিএ োয়কমল অত ে 

 

১৩। সমাটরর্ায়নর ট্যাক্স 

সটায়কন নবায়ন  

গ্রাহকয়ক প্রয়য়াজনীয় ত  জমা প্রদায়নর পর 

তবআরটিএ অনুয়মাতদি  ব্যাংক সেয়ক ট্যাক্স 

সটায়কন নবায়ন কয়র তনয়ি হয়।  

(১) পূয়ব মর ইস্যুকৃি ট্যাক্স সটায়কন োটি মত য়কট (মূল কতপ)।  

  

টিাের ায়ের প্রকৃরত, আসে সাংখ্যা অথবা 

বহে ক্ষিতার উপর রিরত্ত কয়র টরাি ট্যাক্স 

রিন্ন রিন্ন হয়ব (টরাি ট্যক্স এর পূে শ তারলকা 

রবআরটিএ’র ওয়েবসাইয়ে পাওো  ায়ব) 

 

[রি জিাদাে সাংক্রান্ত রলাংক: 

(রিক করুণ - ব্যাাংয়কর তারলকা) 

অথবা 

(রিক করুণ - অেলাইে টপয়িন্ট টগেওয়ে)] 

০১ 

কার্ মতদবে 

েহকারী পতরচালক(ইতি:) 

ও সরতজয়ে ন কর্তমপক্ষ 

তবআরটিএ োয়কমল অত ে 

 

১৪। ইন্সট্রাক্টর লাইয়েন্স 

ইস্যু 

সেবাগ্রহণকারী তবআরটিএ েদর কার্ মালয় 

অত য়ে তনধ মাতরি  রয়ম আয়বদন কয়রন। 

আয়বদনটি র্াচাই-বাছাইকরিঃ  ইন্সট্রাক্টর 

লাইয়েন্স  ইস্যু করা হয়য় োয়ক।  

(১) রেধ শাররত িয়ি শর (Form I.L.A)-এ আয়বদে (রবআরটিএ’র 

ওয়েবসাইয়ে পাওো  ায়ব); 

(২) পাসয়পাে শ সাইয়জর ০২ (দ্যই) করপ এবাং স্টযাি সাইয়জর ০২ 

(দ্যই) করপ রঙ্গীে ছরব; 

(৩) রেধ শাররত রি জিাদায়ের ররর্দ (রবআরটিএ’র করপ) 

(৪)টপর্াদার লাইয়সয়ের সতযারেত িয়োকরপ; 

(৫)িারী টিাের াে চালোর ০৩ (রতে) বছয়রর অরিজ্ঞতার সদে; 

(৬) রর্ক্ষাগত ট াগ্যতার সেদপয়ের সতযারেত িয়োকরপ (এসএসরস 

বা সিিাে কাররগরী জ্ঞাে সিন্ন হয়ত হয়ব); 

(৭) পূণ শাঙ্গ জীবে বৃত্তান্ত 

(৮) প্রথি টেণীর টগয়জয়েি কি শকতশার রেকে হয়ত চারররেক 

সেদপে; 

ইন্সট্রাক্টর লাইয়েন্স রি ৮৬৩/- োকা 

(িযােসহ); 

৩০ 

কার্ মতদবে 

পতরচালক(ইতি:) 

তবআরটিএ েদর কার্ মালয় 

 

 

 

https://www.ipaybrta.cnsbd.com/index/login
http://brta.gov.bd/
https://bsp.brta.gov.bd/bankList
https://www.ipaybrta.cnsbd.com/index/login
http://brta.gov.bd/
https://bsp.brta.gov.bd/bankList
https://www.ipaybrta.cnsbd.com/index/login
http://brta.gov.bd/
http://brta.gov.bd/
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2.2।  প্রারতষ্ঠারেক টসবা 

ক্র. োং টসবার োি টসবা প্রদাে পিরত 
প্রয়োজেীে কাগজপে এবাং 

প্রারিস্থাে 

টসবার মূল্য এবাং 

পররয়র্াধ পিরত 
টসবা প্রদায়ের সিেসীিা 

দারেত্বপ্রাি কি শকতশা (োি, পদরব, টিাে েম্বর ও 

ইয়িইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

১। সরকারী প্ররতষ্ঠায়ের 

িারলকাোধীে  ােবাহে 

অয়কয়জা টঘাষণা করার রবষে 

সুপাররর্ 

প্ররতষ্ঠায়ের আয়বদয়ের টপ্ররক্ষয়ত সাংরিষ্ট 

টিাের ােটি টিাের াে পররদর্ শক কর্তশক 

সরজরিয়ে পররদর্ শে করা হে। টিাের ােটি 

অয়কয়জা টঘাষণার ট াগ্য হয়ল রেধ শাররত িরয়ি 

সুপাররর্ করা হে। 

(১) সাংরিষ্ট  ােবাহয়ের লগ বই এর 

িয়োকরপ; 

(২) টররজয়ের্ে সেয়দর িয়োকরপ 

প্রয়োজয েে 2-3 রদে সহকারী পররচালক (ইরি:)/টিাের াে পররদর্ শক 

সাংরিষ্ট সায়কশল অরিস 

 

ঢাকার টক্ষয়েঃ 

৬ োং টিেয়র্ি, টসগুে বারগচা, ঢাকা 

 

2.3। অিযন্তরীণ টসবা 

ক্র.োং টসবার িাে টসবা প্রদাে পিরত প্রয়োজেীে কাগজপে 
টসবার মূল্য এবাং 

পররয়র্াধ পিরত 

টসবাপ প্রদায়ের 

সিেসীিা 
দারেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1। টপের্ে/পাররবাররক 

টপের্ে ও আনুয়তারষক 

িঞ্জুর 

(ক) আয়বদয়ের টপ্ররক্ষয়ত; 

(খ) টপের্ে রবরধিালা ও টপের্ে সহজীকরণ 

েীরতিালা-2009 অনুসরয়ণ 

(গ) শঙ্খলা ও অরিে রেষ্পরত্ত সাংক্রান্ত প্ররতয়বদে  াচাই 

সায়পয়ক্ষ রেষ্পরত্ত করা; 

(ঘ) পয়ের িাধ্যয়ি আয়বদেকারীয়ক অবরহত করা; 

(ক) সাংরিষ্ট কি শকতশার আয়বদে (টপের্ে িরি, েমুো স্বাক্ষর ও 

হায়তর পাঁচ আঙ্গুয়লর ছাপ সাংযুরিসহ); 

(খ) প্রতযারর্ত টর্ষ টবতে সেদ, চাকরর রববরণী, রবগত রতে বছয়রর 

ো-দাবী প্রতযেেপে এবাং রবরিন্ন কি শস্থল হয়ত প্রাি অরিে অোপরত্ত 

ও ো-দাবী সেদ পে; 

(গ) প্রািব্য টপের্য়ের ববধ উত্তরারধকার টঘাষণাপে; 

(ঘ) অরধকন্তু, টপের্ে সহজীকরণ েীরতিালা-2009 টিাতায়বক 

অন্যান্য কাগজপে: 

রবোমূয়ল্য 15 রদে টিাঃ ররোজুর রহিাে 

সহকারী পররচালক (প্রর্াসে) 

টিাে: +88-02-৫৫০৪০৭৩৭ 

ই-টিইল: ada@brta.gov.bd 

 

২। রপআরএল/লািগ্রান্ট 

অনুয়িাদে 

(ক) আয়বদয়ের টপ্ররক্ষয়ত রেষ্পরত্ত করা; 

(খ) পয়ের িাধ্যয়ি আয়বদেকারীয়ক অবরহত করা; 

(ক) সাংরিষ্ট কি শকতশার আয়বদে; 

(খ) রহসাবরক্ষণ অরিস হয়ত প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেে; 

রবোমূয়ল্য 10 রদে টিাঃ ররোজুর রহিাে 

সহকারী পররচালক (প্রর্াসে) 

টিাে: +88-02-৫৫০৪০৭৩৭ 

ই-টিইল: ada@brta.gov.bd 

৩। িরবষ্যৎ তহরবল হয়ত 

চূড়ান্ত উয়ত্তালে 

(ক) আয়বদয়ের টপ্ররক্ষয়ত; 

(খ) সাধারণ িরবষ্যৎ তহরবল রবরধিালা-1979 

অনুসরণপূব শক রেষ্পরত্ত করা; 

(গ) পয়ের িাধ্যয়ি আয়বদেকারীয়ক অবরহত করা; 

(ক) আয়বদেপে; 

(খ) চূড়ান্ত পাওো পররয়র্ায়ধর অথররটিপে; 

(গ) রজরপএি রস্লপ; 

রবোমূয়ল্য 5 রদে টিাঃ ররোজুর রহিাে 

সহকারী পররচালক (প্রর্াসে) 

টিাে: +88-02-৫৫০৪০৭৩৭ 

ই-টিইল: ada@brta.gov.bd 

৪। িরবষ্যৎ তহরবল হয়ত 

অরগ্রি িঞ্জুরর প্রদাে 

(ক) সাংরিষ্ট কি শকতশা/কি শচারীর আয়বদয়ের টপ্ররক্ষয়ত; 

(খ) সাধারণ িরবষ্যৎ তহরবল রবরধিালা-1979 

অনুসরণপূব শক রেষ্পরত্ত করা; 

(গ) পয়ের িাধ্যয়ি আয়বদেকারীয়ক অবরহত করা; 

(ক) রেধ শাররত আয়বদে িরয়ি আয়বদেপে; 

(খ) রহসাবরক্ষণ অরিস কর্তশক প্রদত্ত িরবষ্যৎ তহরবয়ল জিাকৃত 

অয়থ শর রস্লপ; 

রবোমূয়ল্য 5 রদে টিাঃ ররোজুর রহিাে 

সহকারী পররচালক (প্রর্াসে) 

টিাে: +88-02-৫৫০৪০৭৩৭ 

ই-টিইল: ada@brta.gov.bd 

৫। োরন্ত রবয়োদে ছুটি ও 

অন্যান্য অরজশত ছুটি িঞ্জুর 

(ক) সাংরিষ্ট কি শকতশা/কি শচারীর আয়বদয়ের টপ্ররক্ষয়ত; 

(খ) রেধ শাররত ছুটি রবরধিালা-1959 ও বাাংলায়দর্ 

চাকুরী (রবয়োদে িাতা) রবরধিালা-1979 

অনুসরণপূব শক রেষ্পরত্ত করা; 

(গ) পয়ের িাধ্যয়ি আয়বদেকারীয়ক অবরহত করা; 

(ক) রেধ শাররত িরয়ি আয়বদে পে; 

(খ) রহসাবরক্ষণ অরিস হয়ত প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেে; 

(গ) োরন্ত রবয়োদে ছুটির টক্ষয়ে ইরতপূয়ব শর িঞ্জুরীর রজও’র করপ; 

(ঘ) রচরকৎসাজরেত ছুটির টক্ষয়ে রচরকৎসা সেদ; 

(ঙ) িার্তত্বকালীে ছুটির টক্ষয়ে রচরকৎসা সেদ; 

রবোমূয়ল্য 5 রদে টিাঃ ররোজুর রহিাে 

সহকারী পররচালক (প্রর্াসে) 

টিাে: +88-02-৫৫০৪০৭৩৭ 

ই-টিইল: ada@brta.gov.bd 
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ক্র.োং টসবার িাে টসবা প্রদাে পিরত প্রয়োজেীে কাগজপে 
টসবার মূল্য এবাং 

পররয়র্াধ পিরত 

টসবাপ প্রদায়ের 

সিেসীিা 
দারেত্বপ্রাি কি শকতশা 

৬। র্ততীে ও চতুথ শ টেণীর 

কি শচারীয়দর পয়দান্নরত, 

োইিয়স্ক্ল, রসয়লকর্ে 

টগ্রি প্রদাে 

(ক) রিরপরস সিার রসিায়ন্তর টপ্ররক্ষয়ত রেষ্পরত্ত করা; 

(খ) পয়ের িাধ্যয়ি সাংরিষ্ট কি শচারীয়ক অবরহত করা; 

(ক) শঙ্খলাজরেত প্ররতয়বদে; 

(খ) এরসআর; 

রবোমূয়ল্য 30 রদে টিাহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক 

উপ-পররচালক (প্রর্াসে) 

টিাে: +88-02-৫৫০৪০৭২০ 

ই-টিইল: dda@brta.gov.bd 

 

৩। আওতাধীে অরধদির/দির/সাংস্থা কর্তশক প্রদত্ত টসবাঃ প্রয় াজয েে। 

 

৪। আপোয়দর কায়ছ আিায়দর প্রতযার্াঃ 

ক্ররিক প্ররতশ্রুত/কারিত টসবা প্রারির লয়ক্ষয করণীে 

১ স্বোংসম্পূণ শ আয়বদে জিা প্রদাে; 

২  থা থ প্ররক্রোে প্রয়োজেীে রিস পররয়র্াধ করা; 

৩ প্রয় াজয টক্ষয়ে টিাবাইল টিয়সজ/ইয়িইল রেয়দ শর্ো অনুসরণ করা; 

৪ সাক্ষায়তর জন্য ধা শ তাররয়খ রেধ শাররত সিয়ের পূয়ব শই উপরস্থত থাকা; 

৫ অোবশ্যক টিাে তদরবর ো করা; 

 

৫। অরিয় াগ প্ররতকার ব্যবস্থাপো (GRS) 

টসবা প্রারিয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দারেত্বপ্রাি কি শকতশার সয়ঙ্গ ট াগায় াগ করুে। তার কাছ টথয়ক সিাধাে পাওো ো টগয়ল রেয়নাি পিরতয়ত ট াগায় াগ কয়র আপোর সিস্যা অবরহত করুে। 

ক্ররিক কখে ট াগায় াগ করয়বে কার সয়ঙ্গ ট াগায় াগ করয়বে ট াগায় ায়গর ঠিকাো রেষ্পরত্তর সিেসীিা 

১ দারেত্বপ্রাি কি শকতশা সিাধাে রদয়ত ো 

পারয়ল 

অরিয় াগ রেষ্পরত্ত কি শকতশা  

 

এ, টি, এি কািরুল ইসলাি তাাং 

সরচব (যুগ্মসরচব) 

টিাবাইলঃ +৮৮০১৫৫০০৫১৫৭০ 

টিােঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১৫, িযাক্সঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১২ 

ই-টিইলঃ secretary@brta.gov.bd 

৩০ কা শরদবস 

২ অরিয় াগ রেষ্পরত্ত কি শকতশা রেরদ শষ্ট সিয়ে 

সিাধাে রদয়ত ো পারয়ল 

 

 

আরপল কি শকতশা 

 

 

নুর টিাহাম্মদ িজুিদার 

টচোরম্যাে 

টিাবাইলঃ +৮৮০১৫৫০০৫১৫৬৩ 

টিােঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১১, িযাক্সঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১২ 

ই-টিইলঃ chairman@brta.gov.bd 

২০ কা শরদবস  

৩ আরপল কি শকতশা রেরদ শষ্ট সিয়ে সিাধাে রদয়ত 

ো পারয়ল 

সরচব 

সড়ক পররবহে ও িহাসড়ক রবিাগ 

সি়ক পররবহে ও িহাসড়ক রবিাগ 

িবে োং ৭, ৮ি তলা  

বাাংলায়দর্ সরচবাল ়, ঢাকা-১০০০, বাাংলায়দর্।  

টিাে: +৮৮-০২-৯৫১১১২২, িযাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৩৯০০ 

ই-টিইলঃ info@rthd.gov.bd 

৬০ কা শরদবস  

 


