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�মাটরযােনর িনব�ন

�সবা�ত�াশী সংি�� িবআর�এ অিফেস িনধ �ািরত ফরেম �েয়াজনীয় কাগজপ�সহ ত�র �মাটরযােনর �রিজে�শেনর জ� আেবদন
করেবন। অত:পর িবআর�এ অিফস ক��ক ত�র আেবদন ও সং�� দািললািদ যাচাই-বাছাই কের স�ক পাওয়া �গেল �াহকেক
�েয়াজনীয় �রিজে�শন িফ জমা �দান করেত এক� এ�ােসসেম� ি�প �দান করা হেব এবং িফ জমা �দােনর পর গািড়�
পিরদশ �েণর জ�  িবআর�এ অিফেস হািজর করেত হেব। গািড়� পিরদশ �ণ করার পর মািলকানা ও গািড় সং�া� যাবতীয় ত�
িবআর�এ ইনফরেমশন িসে�েম এি� পর সহকারী পিরচালক(ইি�:) ক��ক �রিজে�শেনর অ�েমাদন �দান করা হয় এবং
�রিজে�শন �রিজে�শন ন�র উে�খ�ব �ক এক� �াি��ীকারপ�, িফটেনস সা� �িফেকট ও �া� �টােকন ি�� কের সংি��
কম �কত�ােদর �া�র করত: �াহকেক �দান করা হয়। িডিজটাল �রিজে�শন সা� �িফেকট(িডআরিস) �তরীর িনিম� �াহেকর
বােয়ােমি�� (িডিজটাল ছিব, িডিজটাল �া�র ও আ�েলর ছাপ) �দােনর জ� �াহকেক সংি�� অিফেস উপি�ত হেত হেব;
এজ� �াহকেক তার �মাবাইল �ফােন এসএমএস এর মা�েম অবগত করা হয়। বােয়ােমি�� �দােনর পর িডআরিস �হেণর জ�ও
�াহকেক এসএমএস এর মা�েম অবগত করা হয়।

 

১ । মািলক ও আমদািনকারক/িডলার ক��ক যথাযথভােব �রণ ও �া�র করা িনধ �ািরত আেবদনপ�[ আেবদন ফরম এ
ওেয়বসাইেটর

     DOWNLOAD FORMS �থেক বা িবআর�এ অিফস হেত সং�হ করা যােব[;

     - একািধক �ি� �যৗথভােব �কােনা গািড়র মািলক হেল �স-��ে� একজেনর নােম �রিজে�শেনর জ� সকেলর

       স�িত স�িলত হলফনামা;

     - �িত�ান/�কা�ািনর ��ে� �া�র ও িসলেমাহর;

     - �াংক অথবা অথ �লি� �িত�ােনর সােথ গািড়র মািলকানার আিথ �ক সংি��তা থাকেল সংি�� �িত�ােনর �ােড

       �রিজে�শন ক��প� বরাবর আেবদন;

২ । িবল অব এি�, ইনভেয়স, িবল অব �লিডং ও এলিসএ কিপ;

৩ । �সল সা� �িফেকট /�সল ইি�েমশন/িব�য় �মাণপ� (আমদািনকারক/িবে�তা �দ�);

৪ । �ািকং িল�, �ডিলভারী চালান ও �গইট পাশ (িসেকিড গািড়র ��ে�);

৫ । �ন সা� �িফেকট এবং অি�ম/অ�িমত আয়কর �দােনর �মাণপ�;

৬ । িবেদিশ নাগিরেকর নােম �রিজে�শন/মািলকানা বদিল হেল বাংলােদেশর ওয়াক� পারিমট এবংিভসার �ময়ােদর কিপ;

৭ । (ক) �সক-১ (�েযাজ� ��ে�), (খ) �সক-১১(ক)/ভ�াট (�েযাজ� ��ে�), (গ) ভ�াট পিরেশােধর চালান(�েযাজ� ��ে� )

৮ । ���তকারক/িবআর�এ ক��ক অ�েমািদত বিড ও আসন �ব�ার ��িসিফেকশন স�িলত �ইং (বাস, �াক, িহউ�ান হলার,
�ডিলভারী ভ�ান, অেটা �ট� ইত�ািদ �মাটরযােনর ��ে�);

৯ । িসেকিড �মাটরযােনর ��ে� িবআর�এ’র টাইপ অ�েমাদন ও অ�েমািদত সংেযাজনী তািলকা;

১০। বিড ভ�াট চালান ও ভ�াট পিরেশােধর রিসদ (�েযাজ� ��ে�);
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১১। �েযাজ� �রিজে�শন িফ জমাদােনর রিসদ;

১২। কা�ম� ক��প� ও জাতীয় রাজ� �বােড �র ছাড়প� (�েযাজ� ��ে�);

১৩। �ি� মািলকানাধীন আেবদনকারীর ��ে� জাতীয় পিরচয়প�/পাসেপাট �/�টিলেফান িবল/িব��ৎ িবল ইত�ািদর �য-

     �কান�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ এবং মািলক �িত�ান হেল �িত�ােনর �ােড িচ�;

১৪। িনলােম �য়�ত �িতর�া িবভােগর গািড়র ��ে� লগ�েক বিণ �ত ���তকাল ও ���তকারেকর িব�ািরত িববরণ

     স�িলত ভার�া� কম �কত�া �দ� ছাড়প�;

১৫। িনলােম �য়�ত সরকাির/আধাসরকাির/�ায়�শািসত �িত�ােনর গািড়র ��ে� িনলাম সং�া� কাগজপ� এবং

     �মরামেতর িব�ািরত িববরণ।

১৬। িবকি�শ� �মাটরযান �রিজে�শেনর ��ে� িনে�া� অিতির� কাগজপ� �েয়াজন হেব-

    ক) ‘�ও’ ফরম (��তা ক��ক �া�িরত), ‘��ও’ ফরম ও িব�য় রিসদ (আমদািনকারক ক��ক �া�িরত)।

   খ) িড-�রিজে�শন সা� �িফেকেটর �ল কিপ এবং িড-�রিজে�শেনর ইংেরিজ অ�বােদর সত�ািয়ত কিপ (সা� �িফেকট

       অব ক�ানেসেলশন এর সত�ািয়ত কিপ);

   গ) এক কিপেত একািধক গািড়র বণ �না থাকেল �লকিপ �দশ �ন�ব �ক সংি�� ক��প�/িবভাগ ক��ক সত�ািয়ত কিপ

       দািখল করা যােব।

১৭। �মাটরযান পিরদশ �ক ক��ক গািড়�র পিরদশ �ন �িতেবদন;


