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১লা জলুাই ২০২১ তাফরখ জত পযজ ান মাধ্যম; পযমন ফিক্রয় প ন্দ্র, আ- মাস াআট আতযাফি জত 
পযজ ান পমািাআ যান্ডজট ক্রজয়র েূজিস িলযআ যান্ডজটটির বিধ্তা যাচাআ  রজিন এিং ক্রয় ৃত 
যান্ডজট এর রফলি ংরক্ষণ  রজিন। অেনার পমািাআ িা যান্ডজটটি বিধ্ জ তা 
স্বয়ংফক্রয়ভাজি এনআঅআঅর ফজেজম ফনিফিত জয় যাজি। 

ধা ১ - অেনার পমািাআ পিানর পমজ েলজন ফগজয় KYD ফজখ এ টি Space ফিজয় ১৫ 
ফিফজজটর IMEI নম্বরটি ফখুন। উিারণস্বরূেঃ KYD 123456789012345 

ধা ২ - IMEI নম্বরটি ফখার ের ১৬০০২ নম্বজর পেরণ  রুন। 

ধা ৩ - স্বয়ংফক্রয়ভাজি তাৎক্ষফন  ফিরফত পমজ এর মাধ্যজম পমািাআ যান্ডজজটর বিধ্তা ম্পজ স  
জানজত োরজিন। 
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ফিজিল পথজ  িযফি েযসাজয় বিধ্ভাজি ক্রয় ৃত থিা উোরোপ্ত পমািাআ যান্ডজট স্বয়ংফক্রয় ভাজি 
পনটওয়াজ স  চ থা জি। ১০ ফিজনর মজধ্য নাআজন তথয িা েজয়াজনীয় িফ েিান  রার জনয 
এ এম এ েিান  রা জি। িল ফিজনর মজধ্য ফনিিন ম্পন্ন  রজ উি যান্ডজট বিধ্ ফজজি 

http://neir.btrc.gov.bd/auth/login


ফিজিফচত জি। উি মজয়র মজধ্য ফনিিন ম্পন্ন না  রা জ যান্ডজটটি বিধ্ ফজজি ফিজিফচত 
জি না এিং পগুজা ম্পজ স  গ্রা জ  এএমএ মাধ্যজম িফত  জর েরীক্ষা াীন মজয়র জন 
পনটওয়াজ স  ংযুি রাখা জি। েফরক্ষা াীন ময় ফতিাফত জ র াজরর ফদ্ধান্ত নুযায়ী 
েরিতী িযিস্থা গ্রণ  রা জি। 

পিজখ পনয়া যা , ফিজিল পথজ  ক্রয় ৃত থিা উোরোপ্ত পমািাআ যান্ডজট েজয়াজনীয় তথযাফি 
েিাজনর মাধ্যজম স্থায়ী ভাজি ফনিিন  রার েফক্রয়াঃ 

ধা ১ - neir.btrc.gov.bd ফজে ফভফজট  জর অেনার িযফিগত এ াউন্ট পরফজোর  রুন। 

ধা ২ - পোটস া এর Special Registration প লজন ফগজয় পমািাআ যান্ডজট এর IMEI নম্বরটি 
ফিন। 

ধা ৩ - েজয়াজনীয় িকুজমন্ট এর ছফি / স্ক্যান  ফে (েলজন যা যা চাওয়া য়; পযমনঃ েনয 
ক্রজয়র রফলি, চাান েত্র, োজোজটস  ফভার  ফে, আফমজগ্রলন  ফে আতযাফি) অেজাি  রুন এিং 
Submit িাটন-টি পে  রুন। 

ধা ৪ - পমািাআ যান্ডজটটি বিধ্ জ স্বয়ংফক্রয়ভাজি ফনিফিত জি। যান্ডজটটি বিধ্ না জ 
এএমএ এর মাধ্যজম অেনাজ  িফত  জর েরীক্ষা াীন মজয়র জনয পনটওয়াজ স  ংযুি রাখা 
জি। েফরক্ষা াীন ময় ফতিাফত জ র াজরর ফধ্ান্ত নুযায়ী েরিতী িযিস্থা গ্রণ  রা 
জি। ফি ল্প ফজজি পমািাআ োজরটজরর ফন টস্থ  ােমার প য়ার পন্টাজরর াাজযয িফণসত 
পিাটি গ্রণ  রা যাজি। 

এজক্ষজত্র মজন রাখা অিলয , ফিিযমান িযাজগজ রু নযুায়ী এ জন িযফি ফিজিল পথজ  শুক্লফিীন 
িসজচা ২ টি এিং শুল্ক েিান াজেজক্ষ অরও ৬ টি পমািাআ যান্ডজট অনজত োরজিন। 
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এনআঅআঅর এর েরীক্ষামূ  ময় াজ ফতন মা ফি–পরফজজেলন ছাডাআ যান্ডজট জনযর ফন ট 
স্তান্তর  রা যাজি। উজেখয পয, এ জন গ্রা  ফনজ নাজম পরফজফে ৃত পযজ ান ফম ফিজয় পযজ ান 
যান্ডজট িযিার  রজত োরজিন। েরীক্ষামূ  ময় ফতিাফত জ, ফি–পরফজজেলন ম্পজ স  
ফিস্তাফরত জানাজনা জি। 
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অুন, িসজল পজজন পনআ, অেফন অেনার িযিহৃত পমািাআ যান্ডজট এর িতস মান িস্থা ফ ভাজি 
যাচাআ  রজিন? 



ধা ১ - পমািাআ যান্ডজটটির িায়া েলজন ফগজয় *১৬১৬১# নম্বজর িায়া  রুন। 

ধা ২ - ফিজন েিফলসত েলন জত Status Check েলন ফজক্ট  রুন। 

ধা ৩ - এ টি জটাজমটি  িক্স অজি, পখাজন পমািাআ যান্ডজটটির ১৫ ফিফজজটর IMEI নম্বরটি 
ফজখ পেরণ  রুন। 

ধা ৪ - যাাঁ থিা না েলন ম্বফত এ টি জটাজমটি  িক্স অজি; ফনফিত  রার জনয যাাঁ 
Select  রুন। 

ধা ৫ - স্বয়ংফক্রয়ভাজি তাৎক্ষফন  ফিরফত পমজজ এর মাধ্যজম পমািাআ যান্ডজটটির ানাগাি 
জানাজনা জি। 

ফি ল্প েদ্ধফত ফজজি, neir.btrc.gov.bd ফজের মাধ্যজম ফিিযমান ফটিজজন পোটস া থিা পমািাআ 
োজরটজরর ফন টস্থ  ােমার প য়ার পন্টাজরর াাজযয িফণসত পিা গ্রণ  রা যাজি 
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