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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ ররাড ট্রান্সদ ার্ ট অথররটি 

পুরাতন রবমানবন্দর সড়ক, এদলনবারড় 

রতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

www.brta.gov.bd 
 

রসটিদজন চার্ টার 

১। রিশন ও রমশন 

রিশন: একটি ডিডিটাল ও টটকসই সড়ক পডিবহন ডনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। 

রমশন: রেদশর আথ ট-সামারজক উন্নয়দনর লদযে একটি রডরজর্াল, রর্কসই,  ররদবশবান্ধব, সাশ্রয়ী ও আরামোয়ক সড়ক  ররবহন রনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গদড় রতালা। 

২| রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

২.১| নাগররক রসবা  

ক্র.নং টসবাি নাম টসবা প্রদান পদ্ধডি প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র টসবাি মূল্য এবং পডিয় াধ 

পদ্ধডি 

টসবা 

প্রদায়নি 

সময়সীমা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

(পদডব, ট ান নম্বি 

ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৫) (৪) (৬) (৭) 

১। টমাটিযায়নি 

টিডিয়ে ন 

টমাটিযায়নি টিডিয়ে য়নি িন্য 

টসবাগ্রহণকািীয়ক ডনধ মাডিি  িয়ম প্রয়য়ািনীয় 

কাগিপত্রসহ সংডিষ্ট ডবআিটিএ অড য়স  

আয়বদন কিয়ি হয়। আয়বদনটি যাচাই-বাছাই 

কয়ি সঠিক পাওয়া টগয়ল গ্রাহকয়ক প্রয়য়ািনীয় 

টিডিয়ে ন ড  ব্যাংয়ক িমা প্রদায়নি ডনডমত্ত 

একটি এযায়সসয়মন্ট ডিপ প্রদান কিা হয়। 

িমাকৃি ড সহ গাডড়টি টমাটিযান পডিদ মক 

(১) মাডলক ও আমদাডনকািক/ ডিলাি 

কর্তমক যথাযথভায়ব পূিণ ও স্বাক্ষি কিা 

ডনধ মাডিি আয়বদনপত্র; 

(ক) একাডধক ব্যডি টযৌথভায়ব 

টকায়না গাডড়ি মাডলক হয়ল টস-টক্ষয়ত্র 

একিয়নি নায়ম টিডিয়ে য়নি িন্য 

সকয়লি  সম্মডি সম্বডলি হল নামা; 

(খ) প্রডিষ্ঠান/টকাম্পাডনি মাডলকানাি 

টমাটিযায়নি টিডিয়ে ন 

ড  গাডড়ি ডসডস, ডসট 

সংখ্যা, টবাঝাই গাডড়ি ওিন 

ইিযাডদি উপি ডভডত্ত কয়ি 

ডনধ মািণ কিা িয়য়য়ছ, যাি 

িাডলকা ডবআিটিএি ওয়য়ব 

(www.brta.gov.bd) 

সাইয়ট িয়য়য়ছ। 

১ -৩ ডদন সহকািী 

পডিচালক(ইডি:) ও 

টিডিস্টাডিং অথডিটি 

ডবআিটিএ সায়কমল 

অড স 

ট ান ও ইয়মইল নম্বি 

ডবআিটিএ ওয়য়বসাইয়ট 

িয়য়য়ছ। 

http://www.brta.gov.bd/
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ক্র.নং টসবাি নাম টসবা প্রদান পদ্ধডি প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র টসবাি মূল্য এবং পডিয় াধ 

পদ্ধডি 

টসবা 

প্রদায়নি 

সময়সীমা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

(পদডব, ট ান নম্বি 

ও ইয়মইল) 

কর্তমক পডিদ ময়নি িন্য ডবআিটিএ অড য়স 

হাডিি কিয়ি হয়। পডিদ ময়নি পি গাডড়টি 

সঠিক পাওয়া টগয়ল সহকািী পডিচালক(ইডি:) 

[টিডিস্টাডিং অথডিটি] কর্তমক টিডিয়ে য়নি 

অনুয়মাদন প্রদান কিা হয় এবং সংডিষ্ট 

কম মকিমায়দি স্বাক্ষি ও সীলসহ গ্রাহকয়ক 

টিডিয়ে ন নম্বি উয়েখপুব মক প্রাডপ্তস্বীকািপত্র 

সিবিাহ কিা হয়। এছাড়া প্রাডপ্তস্বীকািপয়ত্র 

৯০ ডদয়নি ময়ে নাম্বািয়েট সংগ্রহ ও 

ডিডিটাল টিডিয়ে ন সাটি মড য়কট (ডিআিডস) 

তিিীি িন্য বায়য়ায়মডিক্স প্রদায়ন গ্রাহকয়ক 

অনুয়িাধ কিা হয়।  

টক্ষয়ত্র অথিাইিি কম মকিমাি স্বাক্ষি ও 

ডসলয়মাহি; 

 (গ) ব্যাংক অথবা অথ মলডি প্রডিষ্ঠায়নি 

সায়থ গাডড়ি মাডলকানাি আডথ মক 

সংডিষ্টিা থাকয়ল সংডিষ্ট প্রডিষ্ঠায়নি 

প্যায়ি টিডিয়ে ন কর্তমপক্ষ বিাবি 

আয়বদন; 

(২) ডবল অব এডি, ইনভয়য়স, ডবল অব 

টলডিং ও এলডসএ কডপ; 

(৩) টসল সাটি মড য়কট/টসল 

ইডন্টয়ম ন/ডবক্রয় প্রমাণপত্র 

(আমদাডনকািক/ডবয়ক্রিা প্রদত্ত); 

(৪) প্যাডকং ডলস্ট, টিডলভািী চালান ও 

টগইট পা  (ডসয়কডি গাডড়ি টক্ষয়ত্র); 

(৫) TIN সাটি মড য়কট এবং 

অডগ্রম/অনুডমি আয়কি প্রদায়নি 

প্রমাণপত্র; 

(৬) ডবয়দড  নাগডিয়কি নায়ম 

টিডিয়ে ন/মাডলকানা বদডল হয়ল 

বাংলায়দয় ি ওয়াকম পািডমট 

এবংডভসাি টময়ায়দি কডপ; 

(৭) (ক) মূসক-১ (প্রয়যািয টক্ষয়ত্র), (খ) 

মূসক-১১(ক)/ভযাট (প্রয়যািয টক্ষয়ত্র), 

(গ) ভযাট পডিয় ায়ধি চালান(প্রয়যািয 

টক্ষয়ত্র ) 

(৮) প্রস্ত্ত্তিকািক/ডবআিটিএ কর্তমক 

অনুয়মাডদি বডি ও আসন ব্যবস্থাি 

টেডসড য়ক ন সম্বডলি ড্রইং (বাস, 

িাক, ডহউম্যান হলাি, টিডলভািী ভযান, 

১। গাডড়য়ভয়দ ৪,২০০/- 

টথয়ক ৯৮,০০০/- টাকা  

২। ড টয়নস ড  হালকা 

গাডড়: ৯০০/- 

৩। ড টয়নস ড  ভাডি গাডড়: 

১৩৫০/- 

৪। প্রডিটি গাডড়ি পডিদ মন 

ড  ৪৫০/- টাকা এবং 

টলয়বল বা ডস্টকাি ড  ৪৫/- 

টাকা  

এ সকল ড  সহ টমাটিযান 

সংক্রান্ত টয টকান কি/ড  

অন-লাইন ব্যাংডকং ব্যবস্থায় 

অনুয়মাডদি ব্যাংয়কি ডনধ মাডি 

ি  াখা/বুথ এ পডিয় াধ 

কিা যায়। এছাড়া টিডবট/ 

টক্রডিট কায়ি মি মােয়মও 

পডিয় াধ কিা যায়।  
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ক্র.নং টসবাি নাম টসবা প্রদান পদ্ধডি প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র টসবাি মূল্য এবং পডিয় াধ 

পদ্ধডি 

টসবা 

প্রদায়নি 

সময়সীমা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

(পদডব, ট ান নম্বি 

ও ইয়মইল) 

অয়টা টটম্পু ইিযাডদ টমাটিযায়নি 

টক্ষয়ত্র); 

(৯) ডসয়কডি টমাটিযায়নি টক্ষয়ত্র 

ডবআিটিএ’ি টাইপ অনুয়মাদন ও 

অনুয়মাডদি সংয়যািনী িাডলকা; 

(১০) বডি ভযাট চালান ও ভযাট 

পডিয় ায়ধি িডসদ (প্রয়যািয টক্ষয়ত্র); 

(১১) প্রয়যািয টিডিয়ে ন ড  

িমাদায়নি িডসদ; 

(১২) কাস্টমস্ কর্তমপক্ষ ও িািীয় 

িািস্ব টবায়ি মি ছাড়পত্র (প্রয়যািয 

টক্ষয়ত্র); 

(১৩) ব্যডি মাডলকানাধীন 

আয়বদনকািীি টক্ষয়ত্র িািীয় 

পডিচয়পত্র/ পাসয়পাট ম/ টটডলয় ান ডবল/ 

ডবদ্যযৎ ডবল ইিযাডদি টয-টকানটিি 

সিযাডয়ি  য়টাকডপ এবং মাডলক 

প্রডিষ্ঠান হয়ল প্রডিষ্ঠায়নি প্যায়ি ডচঠি; 

(১৪) ডনলায়ম ক্রয়কৃি প্রডিিক্ষা 

ডবভায়গি গাডড়ি টক্ষয়ত্র লগবুয়ক বডণ মি 

প্রস্ত্ত্তিকাল ও প্রস্ত্ত্তিকািয়কি 

ডবস্তাডিি ডববিণ  সম্বডলি ভািপ্রাপ্ত 

কম মকিমা প্রদত্ত ছাড়পত্র; 

(১৫) ডনলায়ম ক্রয়কৃি সিকাডি/ আধা-

সিকাডি/ স্বায়ত্ব াডসি প্রডিষ্ঠায়নি 

গাডড়ি টক্ষয়ত্র ডনলাম সংক্রান্ত কাগিপত্র 

এবং  টমিাময়িি ডবস্তাডিি ডববিণ। 

(১৬) ডিকডি ি টমাটিযান 

টিডিয়ে য়নি টক্ষয়ত্র ডনয়নাি 
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ক্র.নং টসবাি নাম টসবা প্রদান পদ্ধডি প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র টসবাি মূল্য এবং পডিয় াধ 

পদ্ধডি 

টসবা 

প্রদায়নি 

সময়সীমা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

(পদডব, ট ান নম্বি 

ও ইয়মইল) 

অডিডিি কাগিপত্র প্রয়য়ািন হয়ব- 

    (ক) ‘টিও’  িম (টক্রিা কর্তমক 

স্বাক্ষডিি), ‘টিটিও’  িম ও ডবক্রয় 

িডসদ (আমদাডনকািক কর্তমক 

স্বাক্ষডিি)। 

   (খ) ডি-টিডিয়ে ন সাটি মড য়কয়টি 

মূল কডপ এবং ডি-টিডিয়ে য়নি 

ইংয়িডি অনুবায়দি সিযাডয়ি কডপ 

(সাটি মড য়কট অব কযানয়সয়ল ন এি 

সিযাডয়ি কডপ); 

   (গ) এক কডপয়ি একাডধক গাডড়ি 

বণ মনা থাকয়ল মূলকডপ প্রদ মনপূব মক 

সংডিষ্ট কর্তমপক্ষ/ডবভাগ কর্তমক 

সিযাডয়ি কডপ দাডখল কিা যায়ব। 

(১৭) টমাটিযান পডিদ মক কর্তমক 

গাডড়টিি পডিদ মন প্রডিয়বদন 

 

২। টিয়িা-ডিয়েডিভ 

নাম্বািয়েট, 

আিএ আইডি ট্যাগ 

ও ডিডিটাল 

টিডিয়ে ন 

সাটি মড য়কট 

(ডিআিডস) 

টিডিয়ে ন সম্পয়েি ৩০ ডদয়নি ময়ে 

নাম্বািয়েট তিিী কিা হয় এবং নাম্বািয়েট 

সংয়যািন ও বায়য়ায়মডিক্স প্রদায়নি িন্য  

গ্রাহকয়ক এসএমএস প্রদান কিা হয়।  ঢাকা ও 

চট্টগ্রাম সায়কমল অড সসমূয়হ নাম্বািয়েট 

সংয়যািন ও ডিআিডস সংগ্রহয়ণি িন্য 

গ্রাহকয়ক িাঁি সুডবধামি িাডিয়খ নাম্বািয়েট 

সংয়যািন ও ডিআিডস সংগ্রয়হি িন্য 

এসএমএস এি মােয়ম এযাপয়য়ন্টয়মন্ট ডনয়ি 

হয়। 

 

 

 (১) িািীয় পডিচয়পত্র/পাসয়পাট ম; 

(২) টিডিয়ে ন সাটি মড য়কট/ প্রাডপ্তস্বীকািপত্র; 

 

টিয়িা-ডিয়েডিভ নাম্বািয়েট ও 

আিএ আইডি ট্যাগ 

টমাটিসাইয়কল ও ডি-হুইলাি এি 

িন্য্ ২২৬০ টাকা এবং অন্যান্য্ 

যানবাহয়নি টক্ষয়ত্র ৪৬২৮ টাকা; 

ডিআিডস 

টয টকান টমাটিযায়নি িন্য্ ৫৫৫ 

টাকা 

 

 

ড  িমা 

cÖ`v‡bi ci  

 ৩০-৪০ ডদন 

সহকািী পডিচালক(ইডি:)  

ডবআিটিএ সায়কমল অড স 

 

ট ান ও ইয়মইল নম্বি 

ডবআিটিএ ওয়য়বসাইয়ট 

িয়য়য়ছ। 
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পদ্ধডি 

টসবা 

প্রদায়নি 

সময়সীমা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

(পদডব, ট ান নম্বি 

ও ইয়মইল) 

৩। ড ক্ষানডব  

ড্রাইডভং 

লাইয়সন্স   

ড্রাইডভং লাইয়সয়ন্সি পূব ম িম হয়লা লান মাি বা 

ড ক্ষানডব  ড্রাইডভং লাইয়সন্স। গ্রাহকয়ক 

লান মাি বা ড ক্ষানডব  ড্রাইডভং লাইয়সন্স-এি 

িন্য ডনধ মাডিি  িয়ম টিডিষ্টাি ম ডচডকৎসক 

প্রদত্ত টমডিয়কল সাটি মড য়কট, ন্যা নাল আইডি 

কাি ম/পাসয়পাট ম/এসএসডস সাটি মড য়কট এি 

সিযাডয়ি  য়টাকডপ, ডনধ মাডিি ড  িমাদায়নি 

িড দ, সদ্যয়িালা ০৩ কডপ স্টযাম্প ও ১ কডপ 

পাসয়পাট ম সাইি ছডব, স্থায়ী  বা বিমমান 

ঠিকানাি প্রমাণকসহ উি ঠিকানা ডবআিটিএ’ি 

টয সায়কময়লি আওিাভূি টসই সায়কমল অড য়স 

আয়বদন কিয়ি হয়। কাগিপত্র্সহ আয়বদন 

সঠিক পাওয়া টগয়ল সায়কমল অড স কর্তমপক্ষ 

পিীক্ষা গ্রহয়ণি িাডিখসহ গ্রাহয়কি অনুকূয়ল 

একটি ড ক্ষানডব  বা লান মাি ড্রাইডভং লাইয়সন্স 

ইসুয কিা হয়। যা ডদয়য় আয়বদনকািী ড্রাইডভং 

প্রড ক্ষণ গ্রহণ কিয়ি পায়িন।ড্রাইডভং 

লাইয়সন্স প্রাডপ্তি টযাগ্যিা অিময়নি িন্য 

আয়বদনকািীয়ক লাণ মাি ড্রাইডভং লাইয়সয়ন্স 

উডেডখি িাডিখ, সময় ও স্থায়ন ড্রাইডভং 

কডম্পয়টডন্স পিীক্ষায় অং  গ্রহণ কিি উত্তীণ ম 

হয়ি হয়। লাণ মাি ড্রাইডভং লাইয়সয়ন্সি টময়াদ 

উত্তীণ ম হয়ল প্রয়য়ািনীয় ড  িমািড দসহ 

ডনধ মাডিি  িয়ম আয়বদন কিা হয়ল ডবআিটিএ 

অড স কর্তমক উি লাইয়সয়ন্সি টময়াদ ৩ মাস 

টময়াদ বৃডদ্ধ কিা হয়।  

 

 

 

(১) পূিণকৃি ডনধ মাডিি আয়বদন  ম ম; 

(২) ডনধ মাডিি ড  িমাদায়নি িড দ,  

(৩) টিডিষ্টাি ম ডচডকৎসক প্রদত্ত 

টমডিয়কল সাটি মড য়কট; 

(৪) ন্যা নাল আইডি কাি ম/ 

পাসয়পাট ম/এসএসডস সাটি মড য়কট এি 

সিযাডয়ি  য়টাকডপ; 

(৫) সদ্যয়িালা ০৩ কডপ স্টযাম্প ও ১ 

কডপ পাসয়পাট ম সাইি ছডব;  

(৭) বসবায়সি ঠিকানাি প্রয়য়ািনীয় 

প্রমাণক (ভাড়াি চুডিপত্র/ ইউটিডলটি 

ডবয়লি কডপ) 

১। এক কযাটাগডিি 

লাইয়সয়ন্সি িন্য ৩৪৫ টাকা 

 

২। দ্যই কযাটাগডিি 

লাইয়সয়ন্সি িন্য ৫১৮ টাকা 

 

৩। লাণ মাি ড্রাইডভং লাইয়সন্স 

নবায়ন ড  ৭৫ টাকা 

১-৩  ডদন সহকািী 

পডিচালক(ইডি:) ও 

লাইয়সডন্সং কর্তমপক্ষ 

ডবআিটিএ সায়কমল 

অড স। 

ট ান ও ইয়মইল নম্বি 

ডবআিটিএ ওয়য়বসাইয়ট 

িয়য়য়ছ। 
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পদ্ধডি 

টসবা 

প্রদায়নি 

সময়সীমা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

(পদডব, ট ান নম্বি 

ও ইয়মইল) 

৪। ড্রাইডভং 

লাইয়সন্স  ইসুয  

ড্রাইডভং কডম্পয়টডন্স পিীক্ষায় উত্তীয়ণ মি পি 

আয়বদনকািীয়ক ডনধ মাডিি  িয়ম প্রয়য়ািনীয় 

কাগিপত্র ও ড  িমািড দসহ আয়বদন কিয়ি 

হয়। আয়বদয়নি পি গ্রাহকয়ক বায়য়ায়মডিক্স 

(ডিডিটাল ছডব, ডিডিটাল স্বাক্ষি ও আঙ্গুয়লি 

ছাপ) প্রদায়নি িাডিখ উয়েখ কয়ি একটি 

প্রাডপ্তস্বীকািপত্র প্রদান কিা হয়। ডনধ মাডিি 

িাডিয়খ গ্রাহয়কি বায়য়ায়মডিক্স গ্রহয়ণি পি 

ডবআিটিএ অড স কর্তমক উি আয়বদন প্রয়সস 

কয়ি স্মাট ম কাি ম ড্রাইডভং লাইয়সন্স ডপ্রন্ট কিা 

হয় এবং  লাইয়সন্স গ্রহয়ণি িন্য গ্রাহয়কি 

টমাবাইল ট ায়ন এসএমএস টপ্রিণ কিা হয়। 

 

(১) পূিণকৃি ডনধ মাডিি আয়বদন  ম ম; 

(২) ড্রাইডভং কডম্পয়টডন্স পিীক্ষায় 

উত্তীয়ণ মি প্রমাণক (লাণ মাি লাইয়সন্স); 

(৩) ডনধ মাডিি ড  িমাদায়নি িড দ;  

(৪) িািীয় পডিচয়পত্র/পাসয়পাট ম/ 

এসএসডস সাটি মড য়কট এি  সিযাডয়ি 

 য়টাকডপ ; 

(৫) সদ্যয়িালা ১ কডপ পাসয়পাট ম ও ২ 

কডপ স্টযাম্প সাইয়িি ছডব;  

(৬) বসবায়সি ঠিকানাি প্রমাণক 

(ভাড়াি চুডিপত্র/ইউটিডলটি ডবয়লি 

কডপ) 

১। অয়প াদাি লাইয়সন্স এি 

আয়বদয়নি টক্ষয়ত্র ২৩০০ 

টাকা 

২। টপ াদাি লাইয়সন্স এি 

আয়বদয়নি টক্ষয়ত্র ১৪৩৮ 

টাকা 

 

২০-৩০ ডদন 

সহকািী 

পডিচালক(ইডি:) ও 

লাইয়সডন্সং কর্তমপক্ষ 

ডবআিটিএ সায়কমল 

অড স। 

ট ান ও ইয়মইল নম্বি 

ডবআিটিএ ওয়য়বসাইয়ট 

িয়য়য়ছ। 

 

 

৫। 

 

ড্রাইডভং 

লাইয়সন্স  নবায়ন 

 

ক) অয়প াদাি ড্রাইডভং লাইয়সন্স নবায়য়নি 

টক্ষয়ত্র আয়বদনকািীয়ক ডনধ মাডিি  িয়ম 

প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র ও ড  িমািড দসহ 

ড্রাইডভং লাইয়সন্স ইসুযকািী ডবআিটিএ সায়কমল 

অড য়স আয়বদন কিয়ি হয়। আয়বদয়নি পি 

গ্রাহকয়ক বায়য়ায়মডিক্স (ডিডিটাল ছডব, 

ডিডিটাল স্বাক্ষি ও আঙ্গুয়লি ছাপ) প্রদায়নি 

িাডিখ উয়েখ কয়ি একটি প্রাডপ্তস্বীকািপত্র 

প্রদান কিা হয়। ডনধ মাডিি িাডিয়খ গ্রাহয়কি 

বায়য়ায়মডিক্স গ্রহয়ণি পি ডবআিটিএ অড স 

কর্তমক উি আয়বদন প্রয়সস কয়ি স্মাট ম কাি ম 

ড্রাইডভং লাইয়সন্স ডপ্রন্ট কিা হয় এবং উি 

লাইয়সন্স গ্রহয়ণি িন্য গ্রাহয়কি টমাবাইল 

ট ায়ন এসএমএস টপ্রিণ কিা হয়। 

খ) টপ াদাি ড্রাইডভং লাইয়সয়ন্সি টক্ষয়ত্র 

 

(১) পূিণকৃি ডনধ মাডিি আয়বদন  ম ম; 

(২)  ডনধ মাডিি ড  িমাদায়নি িড দ;  

(৩) িািীয় পডিচয়পত্র/পাসয়পাট ম/ 

এসএসডস সাটি মড য়কট এি  সিযাডয়ি 

 য়টাকডপ ; 

(৪) সদ্যয়িালা ১ কডপ পাসয়পাট ম ও ২ 

কডপ স্টযাম্প সাইয়িি ছডব;  

(৫) বসবায়সি ঠিকানাি প্রমাণক (ভাড়াি 

চুডিপত্র/ইউটিডলটি ডবয়লি কডপ) 

 

১। অয়প াদাি লাইয়সন্স এি 

আয়বদয়নি টক্ষয়ত্র ২,৩০০ 

টাকা 

 

২। টপ াদাি লাইয়সন্স এি 

আয়বদয়নি টক্ষয়ত্র ১,৪৩৮ 

টাকা 

 

অয়প াদাি 

লাইয়সয়ন্সি 

টক্ষয়ত্র  

২০-৩০ ডদন 

 

টপ াদাি 

লাইয়সয়ন্সি 

টক্ষয়ত্র  

৪০-৪৫ ডদন 

 

সহকািী 

পডিচালক(ইডি:) ও 

লাইয়সডন্সং কর্তমপক্ষ 

ডবআিটিএ সায়কমল 

অড স। 

ট ান ও ইয়মইল নম্বি 

ডবআিটিএ ওয়য়বসাইয়ট 

িয়য়য়ছ। 
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পদ্ধডি 

টসবা 

প্রদায়নি 

সময়সীমা 
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(পদডব, ট ান নম্বি 

ও ইয়মইল) 

গ্রাহকয়ক ডনধ মাডিি আয়বদন  িম পূিণসহ 

ডনধ মাডিি  িয়ম টিডিস্টাি ম ডচডকৎসক প্রদত্ত 

টমডিয়কল সাটি মড য়কটসহ লাইয়সন্স ইসুযকািী 

ডবআিটিএ সায়কমল অড য়স আয়বদন কিয়ি 

হয়। আয়বদয়নি পি ডবআিটিএ অড স কর্তমক 

ড্রাইডভং পিীক্ষাি [ব্যবহাডিক পিীক্ষা]  

িাডিখ, সময় ও স্থান উয়েখ কয়ি একটি 

প্রাডপ্তস্বীকািপত্র ইসুয কিা হয়। পিীক্ষায় 

উত্তীয়ণ মি পি গ্রাহয়কি বায়য়ায়মডিক্স গ্রহণ ও 

উপয়িাি [ক] পদ্ধডি অনুযায়ী আয়বদন 

ডনষ্পডত্ত কিা হয়।  

 

 

৬। টমাটিযায়নি রুট 

পািডমট ইসুয ও 

নবায়ন 

টসবাগ্রহণকািী সংডিষ্ট ডবআিটিএ অড য়স 

ডনধ মাডিি  িয়ম প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র ও 

ড সহ টস্টি কযায়িি ও মালবাহী 

টমাটিযায়নি  রুটপািডমট ইসুয/ নবায়য়নি 

িন্য আয়বদন কিয়ি হয়।  ডবআিটিএ অড স 

কর্তমক উি আয়বদন যাচাই-বাছাই কয়ি সঠিক 

পাওয়া টগয়ল আঞ্চডলক পডিবহন কডমটি 

(আিটিডস)-টি উপস্থাপন কিা হয়। কডমটি 

কর্তমক অনুয়মাডদি হয়ল সদস্য-সডচব (সহকািী 

পডিচালক (ইডিিঃ))রুটপািডমট ইসুয/নবায়ন 

কয়ি গ্রাহকয়ক সিবিাহ কিা হয়। 

 

*এক টিলা/টময়িাপডলটন এলাকাি ময়ে 

চলাচলকািী টস্টি কযায়িি এি িন্য সংডিষ্ট 

টিলা/টময়িাপডলটন আিটিডস বিাবি আয়বদন 

কিয়ি হয়ব। 

১। রনর্ টাররত ফরদম আদবেন ত্র পূরণ ও 

স্বাযর; 

২। প্রদয়াজনীয় রফ প্রোদনর ররশে; 

৩। চালদকর রনদয়াগ ত্র ও ড্রাইরিাং 

লাইদসন্স-এর সতোরয়ত কর ; 

৪। রররজদেশন ও রফর্দনস 

সাটি টরফদকদর্র সতোরয়ত ফদর্াকর ; 

৫। রুর্ াররমর্ সাটি টরফদকদর্র মূল কর  

(নবায়দনর রযদত্র); 

৬। হালনাগাে ট্যাক্স রর্াদকন এর 

সতোরয়ত ফদর্াকর ; 

৭। TIN সাংক্রান্ত কাগজ ত্র-এর 

সতোরয়ত কর ; 

৮। অনুরমত আয়কর জমার ররশে এর 

সতোরয়ত ফদর্াকর । 

১। বাস / ডমডনবাস এি 

টক্ষয়ত্র প্রডি বছি ৫৭৫ টাকা 

(এক টিলাি ময়ে 

চলাচয়লি িন্য),  

২। প্রডি বছি ৯২৫ টাকা 

(একাডধক ডকন্তু অনডধক ডিন 

টিলাি ময়ে চলাচয়লি 

িন্য) 

৫। প্রডি বছি ১২৯০ টাকা 

(ডিয়নি অডধক টিলাি ময়ে 

চলাচয়ল িন্য) 

কডমটি/ 

কর্তমপয়ক্ষি 

অনুয়মাদন 

সায়পয়ক্ষ 

৭ ডদন 

সহকািী 

পডিচালক(ইডি:) 

সংডিষ্ট সায়কমল অড স/ 

উপ-পডিচালক(ইডি:) 

সংডিষ্ট ডবভাগ/ 

পডিচালক(ইডি), 

ডবআিটিএ সদি 

কায মালয়।  

 

ট ান ও ইয়মইল নম্বি 

ডবআিটিএ ওয়য়বসাইয়ট 

িয়য়য়ছ। 
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পদ্ধডি 

টসবা 

প্রদায়নি 

সময়সীমা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

(পদডব, ট ান নম্বি 

ও ইয়মইল) 

 

*একাডধক টিলা এবং একই ডবভায়গি ময়ে 

চলাচলকািী টস্টি কযায়িি এি িন্য 

ডবআিটিএি সংডিষ্ট ডবভাগীয় অড য়স 

আয়বদন কিয়ি হয়ব। 

 

*আন্তিঃডবভাগ টস্টি কযায়িি এি রুট 

পািডময়টি িন্য ডবআিটিএ সদি কায মালয়য়ি 

রুট পািডমট  াখায় আয়বদন কিয়ি হয়ব। 

 

৭। টমাটিযায়নি 

ড টয়নস 

সাটি মড য়কট ইসু 

ও নবায়ন 

টমাটিযায়নি ড টয়নস সাটি মড য়কট নবায়য়নি 

িন্য প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র ও ডনধ মাডিি ড  

িমািড দসহ গ্রাহকয়ক ডনধ মাডিি  িয়ম 

আয়বদন কিয়ি হয়। উি আয়বদনপত্রসহ 

টমাটিযানটি সংডিষ্ট ডবআিটিএ সায়কমল 

অড য়স টমাটিযান পডিদ মক কর্তমক 

পডিদ ময়নি িন্য সিিডময়ন হাডিি কিয়ি 

হয়। টমাটিযান পডিদ মক কর্তমক টমাটিযানটি 

পডিদ ময়নি পি ড টয়নস প্রদায়নি িন্য 

উপযুি ডবয়বডচি হয়ল এক বছয়িি িন্য 

ড টয়নস সাটি মড য়কট নবায়ন কিি একটি 

সাটি মড য়কট ইসুয কিা হয়।  

১। ডনধ মাডিি  িয়ম পূিণকৃি ও   

   স্বাক্ষিকৃি আয়বদনপত্র; 

২। প্রয়য়ািনীয় ড  িমািড দ; 

৩। ড টয়নস সাটি মড য়কয়টি মূল কডপ; 

৪। হালনাগাদ ট্যাক্স টটায়কন এি   

   সিযাডয়ি  য়টাকডপ; 

৫। TIN সংক্রান্ত কাগিপত্র-এি  

    সিযাডয়ি কডপ; 

৬। অনুডমি অডগ্রম আয়কি প্রদায়নি  

   প্রমাণপত্র 

 ড টয়নস ড  

১।  হালকা ও মাঝাডিযান:  

     ৯০০ টাকা 

২। ভািীযান:  ১৩৫০ টাকা 

৩। অডগ্রম আয়কি (গাডড়ি 

ডসডসি ডভডত্তয়ি ডনডণ মি) 

গাডড়ি ধিণয়ভয়দ  ১৫,০০০ 

হয়ি ১২৫,০০০ টাকা পয মন্ত 

১-২ ডদন টমাটিযান পডিদ মক  

সংডিষ্ট সায়কমল 
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পদ্ধডি 

টসবা 

প্রদায়নি 

সময়সীমা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

(পদডব, ট ান নম্বি 

ও ইয়মইল) 

৮। টমাটিযায়নি 

ট্যাক্স টটায়কন 

ইসুয ও নবায়ন 

টমাটিযায়নি টিডিয়ে য়নি সময় প্রথম ট্যাক্স 

টটায়কন ডবআিটিএ অড স কর্তমক ইসুয কিা 

হয়। পিবিীয়ি অনুয়মাডদি ব্যাংকসমূয়হি 

ডনধ মাডিি টয টকান  াখা/বুথ এ প্রয়য়ািনীয় ড  

িমা প্রদান কয়ি ট্যাক্স টটায়কন নবায়ন কিা 

যায়। 

১। প্রয়য়ািনীয় ড  িমািড দ; 

২। পূয়ব মি ইসুযকৃি ট্যাক্স টটায়কন  

    সাটি মড য়কট (মূল কডপ)। 

 

টমাটিযায়নি ট্যাক্স ডসট 

সংখ্যা, টবাঝাই গাডড়ি ওিন 

ইিযাডদি উপি ডভডত্ত কয়ি 

ডনধ মািণ কিা িয়য়য়ছ যাি 

হাি ডবআিটিএ‘ি 

ওয়য়বসাইয়ট 

(www.brta.gov.bd)  

িয়য়য়ছ। 

১-২ ডদন সহকািী 

পডিচালক(ইডি:) ও 

টিডিস্টাডিং অথডিটি 

ডবআিটিএ সায়কমল 

অড স 

 

৯। কন্ডাক্টর লাইদসন্স 

ইস্যে ও  নবায়ন 

রসবাগ্রহীতাদক রনর্ টাররত ফরদম সাংরিষ্ট 

সাদকটল অরফদস প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র ও ড  
িমািড দসহ কিািি লাইয়সয়ন্সি িন্য 

আয়বদন কিয়ি হয়ব। ডবআিটিএ অড স কর্তমক 

আয়বদনটি যাচাই-বাছাই কয়ি সঠিক পাওয়া 

টগয়ল গ্রাহকয়ক পিীক্ষাি িন্য এিদ্যয়েয়ে 

গঠিি  কডমটিি ডনকট হাডিি হওয়াি িন্য 

টনাটি  প্রদান কিা হয়। পিীক্ষায় উত্তীয়ণ মি পি 

গ্রাহয়কি অনুকূয়ল কিািি লাইয়সন্স ইসুয কিা 

হয়। 

১। ডনধ মাডিি  িয়ম আয়বদন; 

২। িািীয় পডিচয়পয়ত্রি  য়টাকডপ; 

৩। সা¤úªwZK †Zvjv 3 Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri  

Qwe; 

4| wba©vwiZ di‡g wPwKrmv mb`cÎ; 

5| cÖ‡qvRbxq wd Rgviwk` 

৮৭ টাকা ৩০-৪০ ডদন সহকািী পডিচালক(ইডি:) 

ডবআিটিএ সায়কমল অড স 

 

ট ান ও ইয়মইল নম্বি 

ডবআিটিএ ওয়য়বসাইয়ট 

িয়য়য়ছ। 
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পদ্ধডি 

টসবা 

প্রদায়নি 

সময়সীমা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

(পদডব, ট ান নম্বি 

ও ইয়মইল) 

১০। ইন্সিািি 

লাইয়সন্স  ইসুয  

টসবাগ্রহণকািীয়ক ডবআিটিএ সদি কায মালয়য়ি 

ইডিডনয়াডিং  াখায় ডনধ মাডিি  িয়ম 

প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র ও ড  িমািড দসহ 

ইন্সিািি লাইয়সয়ন্সি িন্য আয়বদন কিয়ি 

হয়ব। ডবআিটিএ অড স কর্তমক আয়বদনটি 

যাচাই-বাছাই কয়ি সঠিক পাওয়া টগয়ল 

গ্রাহকয়ক পিীক্ষাি িন্য এিদ্যয়েয়ে গঠিি  

কডমটিি ডনকট হাডিি হওয়াি িন্য টনাটি  

প্রদান কিা হয়। পিীক্ষায় উত্তীয়ণ মি পি 

গ্রাহয়কি অনুকূয়ল ইন্সিািি লাইয়সন্স ইসুয 

কিা হয়।  

১। ডনধ মাডিি  িয়ম আয়বদন; 

২। প্রয়য়ািনীয় ড  িমািড দ; 

৩। তবধ ভািী টেণীি ড্রাইডভং  

     লাইয়সয়ন্সি সিযাডয়ি  য়টাকডপ: 

৪। এসএসডস সাটি মড য়কট এি সিযাডয়ি  

    অনুডলডপ; 

৫। িািীয় পডিচয়পয়ত্রি সিযাডয়ি  

    অনুডলডপ; 

৬। সদ্য টিালা িডিন ২ কডপ পাসয়পাট ম  

    ও ২ কডপ স্টযাম্প সাইয়িি ছডব; 

৭। ডিন বছয়িি বাস্তব অডভজ্ঞিাি  

    প্রমাণপত্র; 

৮। িীবন বৃত্তান্ত; 

৯। প্রথম টেণীি সিকািী টগয়িয়টি  

    কম মকিমা প্রদত্ত চাডিডত্রক সাটি মড য়কট 

 

৮৬৩ টাকা 

 

কডমটি কর্তমক 

গৃহীি 

পিীক্ষায় 

উত্তীয়ণ মি পি  

 

১৫ ডদন 

পডিচালক(ইডি:) 

ডবআিটিএ সদি 

কায মালয়।  

ট ান: ৯১১৫৫৪৪ 

ই-টমইল: 

de@brta.gov.bd 
 

১১। উইÛkxj wWKj 

(w÷Kvi) 

টমাটিযান ড টয়নস সাটি মড য়কট ইসুয বা নবায়য়নি 

সময় টমাটিযায়নি উইিড ল্ড গ্লায়স ডবআিটিএ 

কর্তমক লাডগয়য় টদয়া হয়। 

১। হালনাগাে ট্যাক্স রর্াদকন এর সতোরয়ত  

     ফদর্াকর ; 

২। রফর্দনস সাটি টরফদকর্ এর সতোরয়ত 

ফদর্াকর ; 

 

৫২ টাকা ১ ডদন টমাটিযান পডিদ মক 

সংডিষ্ট সায়কমল অড স 

১২। রবরিন্ন র্রদনর 

রসবার জন্য ফরম 

সরবরাহ 

অরফদস সরাসরর র াগাদ াদগর মাধ্যদম সরবরাহ 

করা হয়। 

প্রদ াজে নয় রবনামূদে ৫-১৫ রমরনর্ 

রবআরটিএর 

ওদয়বসাইর্ রথদক 

ডাউনদলাড করা 

 াদব 

সহকািী পডিচালক(ইডি:) 

ডবআিটিএ সায়কমল অড স 

 

ট ান ও ইয়মইল নম্বি 

ডবআিটিএ ওয়য়বসাইয়ট 

িয়য়য়ছ। 
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2.2|  cÖwZôvwbK †mev  

ক্র.নং টসবাি নাম টসবা প্রদান পদ্ধডি প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র টসবাি মূল্য এবং পডিয় াধ 

পদ্ধডি 

টসবা প্রদায়নি 

সময়সীমা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

(পদডব, ট ান নম্বি ও 

ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৫) (৪) (৬) (৭) 

১। সিকািী প্রডিষ্ঠায়নি 

মাডলকানাধীন 

যানবাহন অয়কয়িা 

ট াষণা কিাি ডবষয় 

সুপাডি  

প্রডিষ্ঠায়নি আয়বদয়নি টপ্রডক্ষয়ি সংডিষ্ট 

টমাটিযানটি টমাটিযান পডিদ মক কর্তমক 

সিিডময়ন পডিদ মন কিা হয়। টমাটিযানটি 

অয়কয়িা ট াষণাি টযাগ্য হয়ল ডনধ মাডিি 

 িয়ম সুপাডি  কিা হয়। 

(১) সংডিষ্ট যানবাহয়নি লগ বই এি 

 য়টাকডপ; 

(২) টিডিয়ে ন সনয়দি  য়টাকডপ 

প্রয়যািয নয় ২-৩ ডদন সহকািী 

পডিচালক(ইডি:)/ 

টমাটিযান পডিদ মক 

সংডিষ্ট সায়কমল অড স 

 

2.3| Af¨šÍixY †mev  

ক্র.নং টসবাি নাম টসবা প্রদান পদ্ধডি প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র টসবাি মূল্য এবং পডিয় াধ 

পদ্ধডি 

টসবা প্রদায়নি 

সময়সীমা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

(পদডব, ট ান নম্বি ও 

ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৫) (৪) (৬) (৭) 

 

১। 

টপন ন/পাডিবাডিক 

টপন ন ও 

আনুয়িাডষক মঞ্জুি  

ক)  আয়বদয়নি টপ্রডক্ষয়ি;  

খ) টপন ন ডবডধমালা ও টপন ন 

সহিীকিণ নীডিমালা-২০০৯ অনুসিয়ণ; 

গ) শৃঙ্খলা ও অডিট ডনষ্পডত্ত সংক্রান্ত 

প্রডিয়বদন যাচাই সায়পয়ক্ষ ডনষ্পডত্ত কিা;  

 ) পয়ত্রি মােয়ম  আয়বদনকািীয়ক 

অবডহি কিা; 

ক) সংডিষ্ট কম মকিমাি আয়বদন 

(টপন ন  িম, নমুনা স্বাক্ষি ও 

হায়িি পাঁচ আঙ্গুয়লি ছাপ 

সংয্ুডিসহ); 

খ) প্রিযাড ি ট ষ টবিন সনদ, 

চাকডি ডববিণী, ডবগি ডিন 

বছয়িি না-দাবী প্রিযয়নপত্র এবং 

ডবডভে কম মস্থল হয়ি প্রাপ্ত অডিট 

অনাপডত্ত ও না-দাবী সনদ পত্র;  

গ) প্রাপ্তব্য টপন য়নি তবধ 

উত্তিাডধকাি ট াষণাপত্র;  

ডবনামূয়ল্য ১৫ ডদন টমািঃ ডিয়াজুি িহমান 

সহকািী পডিচালক 

(প্র াসন) 

 ট ান: +৮৮-০২-

৯১৩২৪৮১ ই-টমইল: 

ada@brta.gov.bd 
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ক্র.নং টসবাি নাম টসবা প্রদান পদ্ধডি প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র টসবাি মূল্য এবং পডিয় াধ 

পদ্ধডি 

টসবা প্রদায়নি 

সময়সীমা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

(পদডব, ট ান নম্বি ও 

ইয়মইল) 

 ) অডধকন্তু, টপন ন সহিীকিণ 

নীডিমালা-২০০৯ টমািায়বক 

অন্যান্য কাগিপত্র; 
২। ডপআিএল/লাম্পগ্রান্ট 

অনুয়মাদন  

ক)  আয়বদয়নি টপ্রডক্ষয়ি ডনষ্পডত্ত কিা;  

খ) পয়ত্রি মােয়ম আয়বদনকািীয়ক অবডহি 

কিা; 

ক) সংডিষ্ট কম মকিমাি আয়বদন,; 

খ) ডহসাবিক্ষণ অড স হয়ি প্রদত্ত 

ছুটি প্রাপ্যিাি প্রিযয়ন; 

 

ডবনামূয়ল্য ১০ ডদন টমািঃ ডিয়াজুি িহমান 

সহকািী পডিচালক 

(প্র াসন) 

 ট ান: +৮৮-০২-

৯১৩২৪৮১ ই-টমইল: 

ada@brta.gov.bd 

৩। ভডবষ্য িহডবল হয়ি 

চূড়ান্ত উয়ত্তালন  

ক) আয়বদয়নি টপ্রডক্ষয়ি; 

খ) সাধািণ ভডবষ্য িহডবল ডবডধমালা-১৯৭৯ 

অনুসিণপূব মক ডনষ্পডত্ত কিা; 

গ) পয়ত্রি মােয়ম আয়বদনকািীয়ক অবডহি 

কিা; 

ক) আয়বদনপত্র; 

খ) চূড়ান্ত পাওনা পডিয় ায়ধি 

অথডিটিপত্র; 

গ) ডিডপএ  ডিপ; 

ডবনামূয়ল্য ৫ ডদন টমািঃ ডিয়াজুি িহমান 

সহকািী পডিচালক 

(প্র াসন) 

 ট ান: +৮৮-০২-

৯১৩২৪৮১ ই-টমইল: 

ada@brta.gov.bd 

৪ ভডবষ্য িহডবল হয়ি 

অডগ্রম মঞ্জুিী প্রদান। 

ক) সংডিষ্ট কম মকিমা/কম মচািীি আয়বদয়নি 

টপ্রডক্ষয়ি; 

খ) সাধািণ ভডবষ্য িহডবল ডবডধমালা-১৯৭৯ 

অনুসিণপূব মক ডনষ্পডত্ত কিা; 

খ) পয়ত্রি মােয়ম আয়বদনকািীয়ক অবডহি 

কিা; 

 

ক) ডনধ মাডিি আয়বদন  িয়ম 

আয়বদনপত্র;  

খ) ডহসাবিক্ষণ অড স কর্তমক 

প্রদত্ত ভডবষ্য িহডবয়ল িমাকৃি 

অয়থ মি ডিপ; 

ডবনামূয়ল্য ৫ ডদন টমািঃ ডিয়াজুি িহমান 

সহকািী পডিচালক 

(প্র াসন) 

 ট ান: +৮৮-০২-

৯১৩২৪৮১ ই-টমইল: 

ada@brta.gov.bd 
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ক্র.নং টসবাি নাম টসবা প্রদান পদ্ধডি প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র টসবাি মূল্য এবং পডিয় াধ 

পদ্ধডি 

টসবা প্রদায়নি 

সময়সীমা 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

(পদডব, ট ান নম্বি ও 

ইয়মইল) 

৫। োডন্ত ডবয়নাদন ছুটি ও 

অন্যান্য অডিমি ছুটি 

মঞ্জুি। 

ক) সংডিষ্ট কম মকিমা/কম মচািীি আয়বদয়নি 

টপ্রডক্ষয়ি; 

খ) ডনধ মাডিি ছুটি ডবডধমালা-১৯৫৯ ও 

বাংলায়দ  চাকুিী (ডবয়নাদন ভািা) 

ডবডধমালা-১৯৭৯ অনুসিণপূব মক ডনষ্পডত্ত 

কিা; 

গ) পয়ত্রি মােয়ম আয়বদনকািীয়ক অবডহি 

কিা; 

ক) ডনধ মাডিি  িয়ম আয়বদন পত্র; 

খ) ডহসাবিক্ষণ অড স হয়ি প্রদত্ত 

ছুটি প্রাপ্যিাি প্রিযয়ন; 

গ) োডন্ত ডবয়নাদন ছুটিি টক্ষয়ত্র 

ইডিপূয়ব মি মঞ্জুিীি ডিও’ি কডপ; 

 ) ডচডকৎসািডনি ছুটিি টক্ষয়ত্র 

ডচডকৎসা সনদ; 

ি) মার্তZ¡Kvjxb ছুটির রযদত্র 

রচরকৎসা সনে;  

ডবনামূয়ল্য ৫ ডদন টমািঃ ডিয়াজুি িহমান 

সহকািী পডিচালক 

(প্র াসন) 

 ট ান: +৮৮-০২-

৯১৩২৪৮১ ই-টমইল: 

ada@brta.gov.bd 

 

৬। র্তিীয় ও চতুথ ম টেণীি 

কম মচািীয়দি 

পয়দােডি, টাইময়েল, 

ডসয়লক ন টগ্রি প্রদান  

ক) ডিডপডস সভাি ডসদ্ধায়ন্তি টপ্রডক্ষয়ি 

ডনষ্পডত্ত কিা; 

খ) পয়ত্রি মােয়ম সংডিষ্ট কম মচািীয়ক 

অবডহি কিা;  

ক) শৃঙ্খলািডনি প্রডিয়বদন; 

খ) এডসআি; 

ডবনামূয়ল্য ৩০ ডদন টমািঃ ইউছুব আলী 

টমাো 

উপ পডিচালক 

(প্র াসন) 

 ট ান: +৮৮-০২-

৯১১৪০৮৮ ই-টমইল: 

dda@brta.gov.bd 
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2.4| AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms ’̄v KZ©„K cÖ`Ë †mev 

AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms ’̄vmg~‡ni wmwU‡Rb PvU©vi wj¼ : http://www.rthd.gov.bd/citizen_charter.php 

২। অডভয়যাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধডি (GRS) 

টসবা প্রাডপ্তয়ি অসন্তুষ্ট হয়ল দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা সমাধান ডদয়ি ব্যথ ম হয়ল ডনয়নাি পদ্ধডিয়ি টযাগায়যাগ করুন 

 

ক্র. নং কখন টযাগায়যাগ কিয়বন টযাগায়যায়গি ঠিকানা ডনষ্পডত্তি সময়সীমা 

১ দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা সমাধান ডদয়ি ব্যথ ম হয়ল GRS ট াকাল পয়য়ন্ট কম মকিমা 

নাম ও পদবী : িনাব মুহাম্মদ  ওকি আলী   

                  (যুগ্মসডচব), সডচব, ডবআিটিএ 

ট ান :  ৯১৩২৪৮০ 

ইয়মইল : msali4068@hotmail.com 

ওয়য়ব টপাট মাল: http://www.brta.gov.bd/index.php/ 

contacts/feedback-comments 

১-৩ ডদন 

২ GRS ট াকাল পয়য়ন্ট কম মকিমা ডনডদ মষ্ট সময়য় সমাধান ডদয়ি 

ব্যথ ম হয়ল 

টকন্দ্রীয় অডভয়যাগ ব্যবস্থাপনা  দ্ধরত(GRS) 

 টচয়ািম্যান, ডবআিটিএ 

 ট ান: ৯১৪১২৬৮ (ফোক্স: ৯১১৬১৬৩) 

 ই-টমইল: chairman@brta.gov.bd 

১-২ ডদন 

 

৩। আপনাি কায়ছ আমায়দি প্রিযা া  

 

ক্রডমক নং প্রডিশ্রুডি/ কাডঙ্খি টসবা প্রাডপ্তি িন্য কিণীয়; 

১। ডনধ মাডিি  িয়ম সম্পূণ মভায়ব পূিণকৃি আয়বদনপত্র িমা প্রদান; 

২। সঠিক মােয়ম প্রয়য়ািনীয় টসবামূল্য পডিয় াদ কিা; 

৩। ডনয়দ ম না অনুযায়ী প্রয়য়ািনীয় কাগিপত্র সংয়গ আনা; 

৪। সাক্ষায়িি িন্য ডনধ মাডিি সময়য়ি পূয়ব মই উপডস্থি থাকা; 

 

http://www.rthd.gov.bd/citizen_charter.php

