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বিএসবিতে বিিন্ধতির প্রবিয়া 

১। প্রথতে যে য াি ওতয়ি ব্রাউজার (chrome  িা FireFox ) ওতিি  রুণ;  

 

২। chrome  িা FireFox  এর এযাতেস িাতর bsp.brta.gov.bd বিতে  ী যিাতড ের এন্টার  

(    )  ী চাপুি:  

 

 

৩।  এরির উিতরর ডাি বিত র যেনু যথত  বিিন্ধি িাটতি বি   রুি: 
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৪। এেি যে ফরে ওতিি হতি োতে ইংতরজীতে আিিার িাে, জন্ম োবরে, জেীয় িবরচয়িত্র িাম্বার, যোিাইি 

িাম্বার, ইতেইি আইবড ও দুইিার িাসওয়াড ে সঠি ভাতি টাইি  তর বিিন্ধি  রুি িাটতি বি   রুি:   

[বি:দ্র: আতে বিএসবিতে ব্যিহার  রা হয়বি এেি ইতেইি ও যোিাইি িাম্বার ব্যিহার  রতে হতি।]   
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৫। বিিন্ধতির ফরে টি সফিভাতি সািবেট হতি ইংতরবজতে বিম্নরূি  িফারতেশি আসতি োর িাংিা অথ ে হতিা 

“আিিা এ াউন্ট সভিভাতি তেবর হতয়তে। আিিার ইতেইি যচ   রুি ও এ াউন্ট এ টিতভট/সবিয়  রার জন্য 

ইতেইির বিতি েশিা অনুসরি  রুি।” 

 

৬। বিিন্ধি ফরতে আিবি যে ইতেইর আইবড ব্যিহার  তরতেি বসতেে যথত  যসই ইতেইতি এ টি এ টিতভশি 

ইইতি যপ্ররণ  রা হতি। আিিার ইতেইি Inbox-এ বিতম্নর বচতত্রর েতো এ টি ইতেইি িাতিি। েবি য াি 

 ারতণ  Inbox-এ িা থাত  েতি আিিার ইতেইতির Spam / Junk / Junk Email িাে  যফাল্ডার যচ   রুি। 

[েবি ইতেইিটি যিতয় থাত ি েতি িবে  ১১-যে চতি োি।] 
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৭। েবি ভূিিসে ইতেইিটি বডবিট  তর যফতিি অথিা যট বি যাি ত্রুটির  ারতণ ইতেইিটি আিবি িা যিতয় 

থাত ি িা যস যেতত্র িবে  িং ১ অনুসরি  তর আিার bsp.brta.gov.bd সাইটটিতে বেতয় প্রতিশ  রুি 

িাটতি ি   রুি:  

 

৮। এিার Email/Mobile- এর ঘতর আিিার ইতেইি আইবড এিং Password-এর ঘতর িাসওয়াড ে 

বসঠি ভাতি টাইি  তর Loin িাটতি বি   রুি।  

 

৯। ইউজার আইবড ও িাসওয়াড ে সঠি  হতি বিতম্নর যেতসজ যিোতি। এোি যথত  Resend Verification 

E-mail বিংত  বি   রতি আিত  পুিরায় এ টিতভশি ইতেইি যপ্ররণ  রা হতি।   

 

১ 

২ 

3 
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10। এ টিতভশি ইতেি যপ্ররণ সফি হতি বিতচর যেতজস স্ক্রীতি প্রিশি  রতি: 

 

১১। এিার Inbox/Junk/Junk Email যথত  ইতেইিটি ওতিি  রুি। ইতেইিটি ওতিি  রতি বিতচর বচতত্রর 

েতো এ টি বিতি েশিা সম্ববিে ইতেইি িাতিি োতে এ টি এ টিতভশি বিং  থা তি। এ টিতভশি বিং টিতে 

বি   রুি। 

 

েবি য াি  ারতণ বিং টিতে বি  অিশি  াজ িা  তর েতি োউতসর রাইট িাটি বি   তর Open Link 

in New Tab -এ ি   রুি। 

 



~ 6 ~ 

১২। বিতচর বচতত্রর েতো ওতয়িতিজ ওতিি হতি যেোতি যিো থা তি আিিার এ াউন্ট সফিভাতি এ টিতভট 

হতয়তে। এেি উক্ত যিতজ আিিার সঠি  ইতেইি আইটি অথিা যোিইি িাম্বার এিং িাসওয়াড ে বিতয় িেইি 

িাটতি ি   রুি।      

 

১৩। িেইি সফি হতি বিতচর বচতত্রর েতো যেতসজ প্রিশ েি  রতি এিং আিিার যোিাইি িাম্বাতরর সঠি ো 

োচাইতয়র জন্য যোিাইতি এ টি ৬ বডবজতটর য াড (OTP) োতি। Enter OTP- এর ঘতর য াডটি সঠি ভাতি 

টাইি  তর Verify িাটতি বি   রতে হতি। [ বি:দ্র: যিটওয়া ে সেস্যা িা অন্যত াি  ারতণ আিিার যোিাইতি 

৬ বডবজতটর য াড (OTP) িা আসতি িা ভূিিসে বডবিট হতয় যেতি বিিন্ধতির সেয় যে যোিাইি িাম্বার যিয়া 

হতয়তেবেি উক্ত যোিাইি যথত  ১৬১০৭ অথিা ০৯৬১০ ৯৯০ ৯৯৮ িাম্বাতর  ি  তর বসতেে  ি বরবসভ  রার 

ির প্রতয়াজিীয় এক্সতটশি (যেতেি ১ োরির ১ আিার ১ এরির ২ চাপুি ) ডায়াি  তর যোিাইি িাম্বার যফবরফাই 

 রতে িারতিি। ]  

 

১৪। OTP Verify সফি হতি বিতচর বচতত্রর েতো যিইজ ওতিি হতি।  
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15। এেি উিতরর বচতত্রর যিতজ (অথিা ১ যথত  ৩ িং িবেত  িবণ েে িদ্ধবের অনুসরণ  তর যিতজর উিতরর 

ডাি বিত র যেনু যথত  “প্রতিশ  রুি” িাটতি বি   তর) আিিার ইতেইি িা যোিাইি িাম্বার এিং িাসওয়াড ে 

সঠি ভাতি টাইি  তর Login িাটতি বি   রতি বিতচর বচতত্রর েতো ডযাসতিাড ে ওতিি হতি। 

 

এোি যথত  প্রতয়াজি অনুোয়ী বিআরটিএ’র বডবজটাি যসিা গ্রহণ  রতে িারতিি। 

 

-: ধন্যিাি :- 


