
 

 

বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তপৃক্ষ (রবআিটিএ)-এি ২০২০-২০২১ অর্বৃছদিি বাস্তবারিত উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের মাধ্যদ্ম সেবা েহজীকরদ্ের তালিকা: 

ক্রম েপ্তদিি 

নাম 

উদ্ভাবদনি নাম উদ্ভাবদনি সাংরক্ষপ্ত রববিণ উদ্ভাবন 

গ্রহদনি 

য ৌরিকতা 

উদ্ভাবদকি নাম ও 

ঠিকানা 

কা কৃ্রদমি 

অগ্রগরত 

বাস্তবািদনদি 

জন্য কত 

অর্ ৃব্যি 

হদত পাদি 

পাইলটিাং 

কিা 

হদিদছ 

রকনা 

সািা যেদশ 

বাস্তবািনদ াগ্য 

রকনা 

প্রতযারশত 

ফলাফল  

যফাকাল পদিন্ট 

কমকৃতাৃি 

নাম,যফান নাম্বাি 

১। রবআিটিএ রবআিটিএ’ি যসবা 

সাংক্রান্ত তথ্য ও 

রবরিন্ন রফ প্রোদনি 

রনরমদে “রবআিটিএ 

যসবা” নামক 

এদরাদিড এযাপ প্রস্তুত 

কিা। 

গ্রাহক ঘদি বদস তাি 

এদরাদিড যফান যর্দক 

রবআিটিএ’ি  সকল যসবা 

সাংক্রান্ত তথ্য পাদব। 

পাশাপারশ য  যকান স্থান 

যর্দক যমাবাইদলি মাধ্যদম 

অনলাইদন যমাটি ান 

রনবন্ধন, মারলকানা 

স্থানান্তি, রডরজটাল 

যিরজদেশন সাটিরৃফদকট, 

ড্রাইরিাং লাইদসন্স ইস্যয ও 

নবািন, যমাটি াদনি 

রফটদনস ইস্যয ও নবািন, 

ট্যাক্স যটাদকন ইস্যয ও 

নবািন রফ প্রোন কিদত 

পািদবন। এি ফদল 

গ্রাহদকি সমি ও অর্ ৃ

সাশ্রি হদব। 

যসবাি 

মান বৃরি 

ও 

গ্রাহদকি 

সমি ও 

অর্ ৃসাশ্রি 

শীতাাংশু যশখি 

রবশ্বাস, 

পরিচালক(ইরি:) 

রবআিটিএ 

বাস্তবািন 

কা কৃ্রম সম্পন্ন 

হদিদছ। বতমৃাদন 

৫০ হাজাদিিও 

যবশী গ্রাহক এই 

এযাপটি ব্যবহাদিি 

উদেদে 

ডাউনদলাড 

কদিদছ।  

- সম্পন্ন 

হদিদছ।  

 সািাদেদশ 

বাস্তবািন কিা 

হদিদছ।  

যসবাি 

মান বৃরি 

ও 

গ্রাহদকি 

সমি ও 

অর্ ৃ

সাশ্রি 

শীতাাংশু যশখি 

রবশ্বাস, 

পরিচালক(ইরি:) 

 

রবকল্প:  

এ.এইচ.এম. 

আদনািাি 

পািদিজ, 

রসরনিি 

করম্পউটাি 

অপাদিটি,  

যমাবাইল: 

01550051600 

২। রবআিটিএ ঘদি বদস 

যমাটি াদনি 

ট্যাক্সদটাদকন নবািন 

গ্রাহক ঘদি বদস অনলাইদন 

রবএসরপ’ি মাধ্যদম বা 

তাি এদরাদিড যফান 

যর্দক রবকাশ যমাবাইল 

ব্যাাংরকাং রসদেদমি 

মাধ্যদম যমাটি াদনি ট্যাক্স 

যটাদকন নবািন রফ প্রোন 

কিা হদল গ্রাহদকি 

ঠিকানাি নবািনকৃত ট্যাক্স 

যটাদকন কুরিিাদিি 

মাধ্যদম গ্রাহদকি ঠিকানাি 

পাঠিদি যেিা। এি ফদল 

গ্রাহদকি সমি ও অর্ ৃ

সাশ্রি হদব। 

যসবাি 

মান বৃরি 

ও 

গ্রাহদকি 

সমি ও 

অর্ ৃসাশ্রি 

শীতাাংশু যশখি 

রবশ্বাস, 

পরিচালক(ইরি:) 

রবআিটিএ 

গত ২১/০৬/২০২০ 

তারিখ (শুরু) 

যর্দক ৩০ যম 

২০২১ প নৃ্ত 

রবকযাশ(bkash)-

এি মাধ্যদম 

1560 টি ট্যাক্স 

যটাদকন 

নবািনপূবকৃ 

গ্রাহদকি ঠিকানাি 

যপ্রিণ কিা 

হদিদছ। 

- সম্পন্ন 

হদিদছ।  

 সািাদেদশ 

বাস্তবািন কিা 

হদিদছ।  

যসবাি 

মান বৃরি 

ও 

গ্রাহদকি 

সমি ও 

অর্ ৃ

সাশ্রি 

শীতাাংশু যশখি 

রবশ্বাস, 

পরিচালক(ইরি:) 

 

রবকল্প:  

এ.এইচ.এম. 

আদনািাি 

পািদিজ, 

রসরনিি 

করম্পউটাি 

অপাদিটি,  

যমাবাইল: 

01550051600 



 

 

 



 

 

ঘদি বদস যমাটি াদনি ট্যাক্সদটাদকন নবািন  

 

 

 


