
ড্রাইভ িং লাইসসন্স 

o ড্রাইভ িং লাইসসসন্সর পূর্বশর্ব  হসলা লার্বার র্া ভশক্ষার্ভর্শ ড্রাইভ িং লাইসসন্স। 

o ড্রাইভ িং লাইসসসন্সর আসর্দর্কারীর র্ূূর্র্ম ভশক্ষাগর্ য াগূর্া ৮ম যেণী পাশ।  

o অসপশাদার এর জর্ূ র্ূূর্র্ম ১৮ র্ছর এর্িং যপশাদার ড্রাইভ িং লাইসসন্স-এর জর্ূ 
র্য়স র্ূূর্র্ম ২১ র্ছর হসর্ হসর্। 

o মার্ভসক ও শারীভরক াসর্ সুস্থ থাকসর্ হসর্। 

ড্রাইভ িং লাইসেন্স প্রাভির প্রভিয়া : 
গ্রাহকসক প্রথসম লার্বার র্া ভশক্ষার্ভর্শ ড্রাইভ িং লাইসসন্স-এর জর্ূ প্রসয়াজর্ীয় 
কাগজপত্রসহ অর্লাইসর্ (bsp.brta.gov.bd)-এর মধ্ূসম আসর্দর্ করসর্ হসর্। অর্লাইর্ 
ভসসেম যথসক র্ার লার্বার র্া ভশক্ষার্ভর্শ ড্রাইভ িং লাইসসন্স ইসুূ হসর্ এর্িং গ্রাহক সাসথ 
সাসথই ভসসেম যথসকই র্ার ভশক্ষার্ভর্শ ড্রাইভ িং লাইসসন্স ভপ্রন্ট কসর ভর্সর্ পারসর্র্। 
এরপর ২/৩ মাস প্রভশক্ষণ গ্রহসণর পর র্াসক ভর্ধ্বাভরর্ র্াভরখ ও সমসয় ভর্ধ্বাভরর্ 
যকসে ভলভখর্, যমৌভখক ও ভিল্ড যেে-এ অিংশ গ্রহণ করসর্ হসর্। এসময় প্রাথীসক 
প্রসয়াজর্ীয় প্রমাণক, র্ার লার্বার র্া ভশক্ষার্ভর্শ ড্রাইভ িং লাইসসন্স (মূল কভপ) ও 
ভলভখর্ পরীক্ষায় অিংশগ্রহসণর জর্ূ কলম সাসথ আর্সর্ হসর্। 

 

লার্নার বা ভিক্ষার্ভবি ড্রাইভ িং লাইসেন্স এর জর্য প্রসয়াজর্ীয় কাগজপত্র: 
১। ভর্ধ্বাভরর্ িরসম আসর্দর্ অর্লাইসর্ আসর্দর্। 

২।  আসর্দর্কারীর ছভর্ [ছভর্র সাইজ সসর্বাচ্চ ১৫০ যকভর্ (৩০০ x ৩০০ ভপসেল)] 
৩।  যরভজষ্টার্ব  র্াক্তার করৃ্ব ক যমভর্সকল সার্টব ভিসকে (সসর্বাচ্চ ৬০০যক.ভর্)। যমভর্কূাল সার্টব ভিসকসের িসমবর 
জর্ূ  এখাসর্ ভিক করুর্ ] 

৪।  জার্ীয় পভরচয়পসত্রর স্ক্ূার্ কভপ (সসর্বাচ্চ ৬০০যক.ভর্) 

৫।  ইউর্টভলর্ট ভর্সলর স্ক্ূার্ কভপ (সসর্বাচ্চ ৬০০যক.ভর্), [ আসর্দর্কারীর র্র্ব মার্ ঠিকার্া এর্িং জার্ীয় 
পভরচয়পসত্রর ঠিকার্া  ভদ ভ ন্ন হয় র্সর্ র্র্ব মার্ ঠিকার্ার ইউর্টভলর্ট ভর্ল সিং ুক্ত করসর্ হসর্ ] 

৬।  ভর্দূমার্ ড্রাইভ িং লাইসসসন্সর স্ক্ূার্ কভপ [ ড্রাইভ িং লাইসসসন্সর র্র্ায়র্/সেণী পভরর্র্ব র্/সেণী সিংস াজর্/ 
লাইসসসন্সর ধ্রণ পভরর্র্ব সণর যক্ষসত্র প্রস াজূ ] (সসর্বাচ্চ ৬০০যক.ভর্) 

৭।  অর্লাইসর্ আসর্দর্ দাভখসলর সময়  ুয়া র্থূ প্রদার্ করা হসল র্ার লার্বার ড্রাইভ িং লাইসসন্স ও স্মােব  কার্ব  
ড্রাইভ িং লাইসসন্স র্াভর্লসহ র্ার ভর্রুসে আইর্ার্গু র্ূর্স্থা গ্রহণ করা হসর্। 

৮। ভর্ধ্বাভরর্ িী, ১ কূাোগভর-৩৪৫/-োকা ও ২ কূাোগভর-৫১৮/-োকা অর্লাইসর্ 
পভরসশাধ্। 

 

ভলভখর্, যমৌভখক ও ভিল্ড যেে পরীক্ষায় উত্তীণব হওয়ার পর পুর্রায় একর্ট ভর্ধ্বাভরর্ 
িরসম প্রসয়াজর্ীয় কাগজপত্র ও িী প্রদার্ কসর স্মােব কার্ব  ড্রাইভ িং লাইসসন্স-এর জর্ূ 
সিংভশস্দষ্ট সাসকব ল অভিসস আসর্দর্ করসর্ হসর্। গ্রাহসকর র্াসয়াসমভিে (ভর্ভজোল ছভর্, 

ভর্ভজোল স্বাক্ষর ও আঙ্গসুলর ছাপ) গ্রহণপূর্বক স্মােব  কার্ব  ইসুূ করা হয়। স্মােব  কার্ব  

https://bsp.brta.gov.bd/login
https://bsp.brta.gov.bd/resources/pdf/Editable_BRTA%20Application%20Form-Medical%20Report.(English)_converted.pdf
https://bsp.brta.gov.bd/resources/pdf/Editable_BRTA%20Application%20Form-Medical%20Report.(English)_converted.pdf


ড্রাইভ িং লাইসসন্স প্রভন্টিং সম্পন্ন হসল গ্রাহকসক এসএমএস এর মাধ্ূসম র্া গ্রহসণর 
ভর্ষয়র্ট জাভর্সয় যদয়া হয়। 

 

স্মার্ন কার্ন  ড্রাইভ িং লাইসেন্স-এর জর্য প্রসয়াজর্ীয় কাগজপত্র: 
১। ভর্ধ্বাভরর্ িরসম আসর্দর্। 

২। যরভজষ্টার্ব  র্াক্তার করৃ্ব ক যমভর্সকল সার্টব ভিসকে। 

৩। র্ূাশর্াল আইভর্ কার্ব  এর সর্ূাভয়র্ িসোকভপ। 

৪। ভর্ধ্বাভরর্ িী (সপশাদার- ১৬৭৯/-োকা ও অসপশাদার- ২৫৪২/-োকা) 
ভর্আরর্টএ’র ভর্ধ্বাভরর্ র্ূািংসক জমাদাসর্র রভশদ। 

৫। যপশাদার ড্রাইভ িং লাইসসন্স-এর জর্ূ পুভলভশ র্দন্ত প্রভর্সর্দর্। 

৬। সদূ যর্ালা ১ কভপ পাসসপােব  সাইজ ছভর্। 

  

পপিাদার ড্রাইভ িং লাইসেসন্সর প্রকৃভ িঃ 
(১) যপশাদার হালকা (সমাের াসর্র ওজর্ ২৫০০যকভজ-এর ভর্সচ) ড্রাইভ িং 
লাইসসসন্সর জর্ূ প্রাথীর র্য়স কমপসক্ষ ২০ র্ছর হসর্ হসর্, (২) যপশাদার মধ্ূম 
(সমাের াসর্র ওজর্ ২৫০০ যথসক ৬৫০০ যকভজ) ড্রাইভ িং লাইসসসন্সর জর্ূ প্রাথীর 
র্য়স কমপসক্ষ ২৩ র্ছর হসর্ হসর্ এর্িং যপশাদার হালকা ড্রাইভ িং লাইসসসন্সর 
র্ূর্হার কমপসক্ষ ০৩ র্ছর হসর্ হসর্। 

(৩) যপশাদার  ারী (সমাের াসর্র ওজর্ ৬৫০০ যকভজর যর্শী) ড্রাইভ িং লাইসসসন্সর 
জর্ূ প্রাথীর র্য়স কমপসক্ষ ২৬ র্ছর হসর্ হসর্ এর্িং যপশাদার মধ্ূম ড্রাইভ িং 
লাইসসসন্সর র্ূর্হার কমপসক্ষ ০৩ র্ছর হসর্ হসর্। 

  

[ভর্:দ্র: যপশাদার  ারী ড্রাইভ িং লাইসসন্স প্রাভির জর্ূ প্রাথীসক প্রথসম হালাকা ড্রাইভ িং 
লাইসসন্স ভর্সর্ হসর্ এর র্ূূর্র্ম ভর্র্ র্ছর পর ভর্ভর্ যপশাদার ভমভর্য়াম ড্রাইভ িং 
লাইসসন্স-এর জর্ূ আসর্দর্ করসর্ পারসর্র্ এর্িং ভমভর্য়ম ড্রাইভ িং লাইসসন্স পাওয়ার 
কমপসক্ষ ০৩ (ভর্র্) র্ছর পর  ারী ড্রাইভ িং লাইসসন্স-এর জর্ূ আসর্দর্ করসর্ 
পারসর্র্। ] 

  

ড্রাইভ িং লাইসেন্স র্বায়র্ প্রভিয়া: 
(ক) িসপিাদারিঃ 
গ্রাহকসক প্রথসম ভর্ধ্বাভরর্ ভি ( যময়াসদাত্তীসণবর ১৫ ভদসর্র মসধ্ূ হসল ২৪২৭/- োকা ও 
যময়াসদাত্তীসণবর ১৫ ভদর্ পসর প্রভর্ র্ছর ২৩০/- োকা জভরমার্াসহ) জমা ভদসয় 
প্রসয়াজর্ীয় কাগজপত্রসহ ভর্আরর্টএর ভর্ভদবষ্ট সাসকব ল অভিসস আসর্দর্ করসর্ হসর্। 
আসর্দর্পত্র ও সিং ুক্ত কাগজপত্র সঠিক পাওয়া যগসল একইভদসর্ গ্রাহসকর র্াসয়াসমভিে 



(ভর্ভজোল ছভর্, ভর্ভজোল স্বাক্ষর ও আঙ্গসুলর ছাপ) গ্রহণ করা হয়। স্মােব  কার্ব  
wপ্রভন্টিং সম্পন্ন হসল গ্রাহকসক এসএমএস এর মাধ্ূসম জাভর্সয় যদয়া হয়। 

 

(খ) পপিাদারিঃ 
যপশাদার ড্রাইভ িং লাইসসন্সধ্ারীসদরসক পুর্রায় একর্ট র্ূর্হাভরক পরীক্ষায় অিংশগ্রহণ 
করসর্ হসর্। পরীক্ষায় উত্্তর্ীণব হওয়ার পর ভর্ধ্বাভরর্ ভি ( যময়াসদাত্তীসণবর ১৫ 
ভদসর্র মসধ্ূ হসল ১৫৬৫/- োকা ও যময়াসদাত্তীসণবর ১৫ ভদর্ পসর প্রভর্ র্ছর ২৩০/- 
োকা জভরমার্াসহ ) জমা ভদসয় প্রসয়াজর্ীয় কাগজপত্রসহ ভর্আরর্টএর ভর্ভদবষ্ট সাসকব ল 
অভিসস আসর্দর্ করসর্ হসর্। গ্রাহসকর র্াসয়াসমভিে (ভর্ভজোল ছভর্, ভর্ভজোল স্বাক্ষর 
ও আঙ্গসুলর ছাপ) গ্রহসণর জর্ূ গ্রাহকসক ভর্ভদবষ্ট সাসকব ল অভিসস উপভস্থর্ হসর্ হয়। 
স্মােব  কার্ব  wপ্রভন্টিং-এর সমস্ত প্রভিয়া সম্পন্ন হসল গ্রাহকসক এসএমএস এর মাধ্ূসম 
জাভর্সয় যদয়া হয়। 

 

প্রসয়াজর্ীয় কাগজপত্র: 
১। ভর্ধ্বাভরর্ িরসম আসর্দর্। 

২। যরভজষ্টার্ব  র্াক্তার করৃ্ব ক যমভর্সকল সার্টব ভিসকে। 

৩। র্ূাশর্াল আইভর্ কার্ব  -এর সর্ূাভয়র্ িসোকভপ। 

৪। ভশক্ষাগর্ য াগূর্ার সর্দ; 

৫। ভর্ধ্বাভরর্ িী জমাদাসর্র রভশদ। 

৬। যপশাদার ড্রাইভ িং লাইসসন্স-এর জর্ূ পুভলভশ র্দন্ত প্রভর্সর্দর্। 

৭। সদূ যর্ালা ১ কভপ পাসসপােব  ও ১কভপ েূাম্প সাইজ ছভর্। 

  

রু্ভিসকর্ লাইসেন্স প্রাভির প্রভিয়া : 
প্রসয়াজর্ীয় কাগজপত্র: 
১। ভর্ধ্বাভরর্ িরসম আসর্দর্। 

২। ভজভর্ কভপ ও িাভিক ভিয়াসরন্স। 

৩। ভর্ধ্বাভরর্ িী (হাই ভসভকউভরউর্ট ড্রাইভ িং লাইসসন্স এর যক্ষসত্র ৮৭৫/-োকা) 
ভর্আরর্টএ’র ভর্ধ্বাভরর্ র্ূািংসক জমাদাসর্র রভশদ। 

৪। সদূ যর্ালা ১ কভপ পাসসপােব  সাইজ ছভর্। 

 


