`

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
যকারয মুদ্র রযফন অরপ
যকারয কাম য বফন নাং-১, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ-৪১০০
দপান নাং ৮৮০ ৩১ ৭২৩৭৫৪ পোক্স নাং ৮৮০ ৩১ ৭১০৯৮৪
-

--

-

-

-

-

E- mail: gso@gso.gov.bd, Website : ww.gso.gov.bd

১. (ক)
(খ)

১.১

১
০১।

রবনঃ মুদ্রগাভী দদী-রফদদী জাাদজয নারফক রনদ াদগ দমাগীতা কযায রদযে ররডর ইস্যে, নারফক রনফ যাচন, চুরিদে াইন অন/অপ এয দদয গ্রণ।
রভনঃ মুদ্রগাভী জাাদজ কভযযত নারফকদদয চাকুযীয ন্যা ানুগ দফতন-বাতা প্রারিদত া তা বৃরি  অফস্থায উন্ন দনয রদযে প্রদ াজনী কামক্রভ গ্রণ।
দফা প্রদান প্ররতশ্রুরতঃ
দফায নাভ 
দফা প্রদাদনয
দফ যাচ্চ ভ

প্রদ াজনী কাগজে  আদফদন িরত

আদফদন পযভ
প্রারিয স্থান

দফায মূল্য: এফাং
রযদাধ িরত

াখায নাভ,
দার ত্বপ্রািকভযকতযাযদরফ,
কয নম্বয, দজরায দকাড,
অরপর ার দটররদপান  ইদভইর

উিযতন কভযকতযায
দরফ, কয নম্বয,
দজরায দকাড 
অরপর ার দটররদপান
 ই-দভইর

২

৩

৪
ররডর ইস্যেয
অনরাইন আদফদন
ররাংক  আদফদনে/
অাংগীকাযনাভা
আদফদন, ফাদ াডাটা
অরপদয দ ফাইট

৫

৬
াখায নাভঃ ররডর াখা, কয
নাং-১৪১
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং, ০৩১-৭২৩৭৫৪,

৭
ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

১০

ছ

। কর
কাগজে ঠিক
া া াদদয
০৩
কাম যরদফ।

প্রদ াজনী কাগজে:
১। অনরাইদন ররডর আদফদন ররাংক এ রগ ইন কদয অনরাইন আদফদন
ম্পাদন।
২। ররডরয অনরাইন আদফদদন রনদনাি কাগজে দেন কদয আদরাড
কযদত দফ(ক) চরভান ররডর’য পদটাকর (ছরফমৄি পৃষ্ঠা-৬, ৭  পৃষ্ঠা-৪৬, ৪৭
 দষ জাাদজয
জ পৃষ্ঠা);
খ অনুদভারদত ডািায কর্তযক ারযযীক দমাগ্যতা নদদয মূরকর;
(গ) রনধ যারযত পযদভদট ররাং ভাস্টাদযয রনটক অঙ্গীকাযনাভা
আদফদন।
(ঘ) ররডরয অনরাইন আদফদদন াম্প্ররতক ভদ দতারা া যদাট
াইদজয ছরফ আদরাড কযদত দফ (ররডরদত দম ছরফ ব্যফহৃত দফ)
৩।
জ
ক ক
ক গজ

১। ররডর ইস্যে
রপঃ ৩,০০০/৪৫০/-বোট (১৫%)
২। দভরডদকর
এদডা যদভন্ট রপ
www.gso.gov.bd দযটাং ১০০/-,
দত ডাউনদরাড কযা
দনৌকভযকতযা ও
মাদফ।
কোদডট-৩০০/রযদাধ িরত:
অন রাইন দদভন্ট
দগটদ ব্যফায
কদয এফাং অে
অরপদ

Email: gso@gso.gov.bd

০২। কয -১৪৪ জ
১৫০০ Email:

ক -

dsm@gso.gov.bd

-০৩১-৭১৬৪৪১
০৩। কাযী ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড-

E-mail:
gso@gso.gov.bd

ক) দভট দাদয াম্প্ররতক ভদ দতারা ০২ (দুই) কর াদাট য
াইদজয  ১ (এক) কর স্টোম্প াইদজয (25mm X 20mm) যরঙ্গন
ছরফ (কাদরা দকাট, াট য, ট াট য, কো ফা টুর দয এফাং নাভ পরক 
যোাংক ব্যাজ দকান প্ররতনেরাদনয ইউরনপযভ দয দতারা ছরফ গ্রনদমাগ্য
ন )
(খ) ৫ চ ছ
গ
জ
ও
ক
৪। আদফদনকাযীদক মূর ডকুদভন্ট দুপুয ১২:০০ ঘটকায টায ভদে
উরস্থত থাকদত 
৫। ফাাংরাদদ ভাদচন্টয ররাং অরডদয নন্প-১৯৮৩ এয ১০৭ ধাযা দভাতাদফক
ররডর ইস্যে কযা  ।

০২।

ন্যানার
দভরযটাইভ
ইনরস্টটউট  দফযকারয নারফক
প্ররযণ
ইনরস্টটউট দত
া-আউটকৃত
নফীন নারফক এয
অনুকূদর
ররডর ইস্যে ।
কর কাগজে
ঠিক া া
দগদর ০৩ (রতন)
কাম যরদফ।

প্রদ াজনী কাগজে:
১। অনরাইদন ররডর আদফদন ররাংক এ রগ ইন কদয অনরাইন আদফদন
ম্পাদন
২। ররডরয অনরাইন আদফদদন রনদনাি কাগজে দেন কদয আদরাড
কযদত দফ(ক) রযাগত দমাগ্যতা (এ.এ.র ফা ভভাদনয যীযা)

ট্রান্পরক্রদন্ফয মূর কর
(খ) জাতী রযচ দেয/নাগরযকত্ব নদদেয মুরকর
(গ) দগদজদটড কভযকতযা কর্তযক চারযরেক নদদয কর
(ঘ) ারাং আউট নদদয মূর কর
(ঙ) অনুদভারদত ডািায কর্তযক ারযযীক দমাগ্যতা নদদয মূর কর
(চ) ররডরয অনরাইন আদফদদন াম্প্ররতক ভদ দতারা াদাট য
াইদজয ছরফ আদরাড কযদত দফ (ররডরদত দম ছরফ ব্যফহৃত দফ)
৩।
জ
ক ক
ক গজ
।
(ক) রনধ যারযত পযদভদট পূযণকৃত ফাদ াডাটা  অাংগীকাযনাভা
(খ) াংরিনের প্ররযণ ইনরস্টটউট কর্তযক ররডর ইস্যেয অ
ে
(গ) অনুদভারদত ডািায কর্তযক ারযযীক দমাগ্যতা নদদয কর
(ঘ) রযাগত দমাগ্যতা (এ.এ.র

ট্রান্পরক্রদন্ফয তোর ত কর (এ,এ,র, এ মূর নদ প্রদযন কযদত
ঙ) জাতী রযচ দেয কর
(চ) দগদজদটড কভযকতযা কর্তযক চারযরেক নদদয কর
(ছ) ারাং আউট নদদয কর

রূারী ব্যাাংক ররঃ
এয বুথ এ নগদ
জভা প্রদান অথফা
যকারয পযভ নাং১ এয ভােদভ
রাফ াখা নগদ
রযদাধ।

ররডর ইস্যেয
অনরাইন আদফদন
ররাংক  আদফদনে/
অাংগীকাযনাভা
আদফদন, ফাদ াডাটা
অরপদয দ ফাইট

দফায মূল্য:
ররডর ইস্যে রপঃ
৩,০০০/৪৫০/-বোট
(১৫%),
দভরডদকর
www.gso.gov.bd এদডা যদভন্ট রপ
দত ডাউনদরাড কযা
ফাফদ রপ ১০০/মাদফ।
রযদাধ িরত:
অন রাইন দদভন্ট
দগটদ ব্যফায
কদয এফাং অে
অরপদ
রূারী ব্যাাংক ররঃ
এয বুথ এ নগদ
জভা প্রদান অথফা
যকারয পযভ নাং১ এয ভােদভ
রাফ াখা নগদ
রযদাধ।

১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

াখায নাভঃ ররডর াখা, কয
নাং-১৪১
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,
E-mail: gso@gso.gov.bd

০২।
কয

-১৪৪, দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড-১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪
E-mail:
gso@gso.gov.bd

(জ) cop নদদয একদট তোর ত কর
(ঝ) াংরিনের প্ররযণ ইনরনেরটউট কর্তযয কর্তযক তোর ত াম্প্ররতক
ভদ দভট দাদয দতারা ১ (এক) কর াদাট য াইদজয, তো ন
ব্যতীত ০২ (দুই) কর াদাট য াইদজয ছরফ  ০১ (এক) কর স্টোম্প
াইদজয (25 mm X 20 mm) যরঙ্গন ছরফ, (কাদরা দকাট, াট য, ট াট য,
কো ফা টুর দয এফাং নাভ পরক  যোাংক ব্যাজ দকান প্ররতনেরাদনয
ইউরনপযভ দয দতারা ছরফ গ্রনদমাগ্য ন )।
৪। আদফদনকাযীদক মুর ডকুদভন্ট দুপুয ১২:০০ ঘটকায ভদে উরস্থত
থাকদত 
৫। ফাাংরাদদ ভাদচন্টয ররাং অরডদয নন্প-১৯৮৩ এয ১০৭ ধাযা দভাতাদফক
ররডর ইস্যে কযা  ।
০৩।

ফাাংরাদদ দভরযন
একাদডরভ/ দভরযন
রপারযজ
একাদড
/দফযকারয দভরযন
একাদডরভ দত
া-আউটকৃত
কোদডট এয
অনুকূদর ররডর
ইস্যে। কর
কাগজে
ঠিক া া
াদদয
০৩
কাম যরদফ।

প্রদ াজনী কাগজে:
১। অনরাইদন ররডর আদফদন ররাংক এ রগ ইন কদয অনরাইন আদফদন
ম্পাদন
২। ররডরয অনরাইন আদফদদন রনদনাি কাগজে দেন কদয আদরাড
কযদত দফক রযাগত দমাগ্যতা (এ.এ.র, ফা ভভাদনয যীযা, এইচ.এ.র
ফা ভভাদনয যীযা) নদ, ট্রান্পরক্রদন্ফয মূর কর
খ চারযরেক নদ  জাতী তা নদ এয মূরকর
(গ) দনৌ-ফারণজে দিয, চট্টগ্রাভ কর্তযক আই-াইট  কারায রবন দটনের,
ঘ অনুদভারদত ডািায কর্তযক ারযযীক দমাগ্যতা নদদয পদটাকর;
(ঙ) একাদডভী কর্তযক চারযরেক নদদয কর
(চ) ারাং আউট নদদয কর
(ছ) ররডরয অনরাইন আদফদদন াম্প্ররতক ভদ দতারা াদাট য
াইদজয ছরফ আদরাড কযদত দফ (ররডরদত দম ছরফ ব্যফহৃত দফ)
৩।
জ
ক ক
ক গজ
।
(ক) একাদড দত া-আউটকৃত কোদডট এয তাররকা, দফযকারয
একাদড কর্তযয কর্তযক ররডর ইস্যেয অনুদযাধ ে;
(খ) রনধ যারযত পযদভদট পূযণকৃত ফাদ াডাটা  অাংগীকাযনাভা এ
ক
(গ) দনৌ-ফারণজে দিয, চট্টগ্রাভ কর্তযক আই-াইট  কারায রবন দটনের
নদ, চারযরেক নদ  জাতী তা নদ এয মূরকর;
(ঘ) অনুদভারদত ডািায কর্তযক ারযযীক দমাগ্যতা নদদয পদটাকর;
(ঙ) জাতী রযচ দেয পদটাকর (মরদ থাদক);
(চ) রযাগত দমাগ্যতা নদ, রর  ট্রান্পরক্রদন্ফয তোর ত পদটাকর

ররডর ইস্যেয
অনরাইন আদফদন
ররাংক  আদফদনে/
অাংগীকাযনাভা
আদফদন, ফাদ াডাটা
অরপদয দ ফাইট

দফায মূল্য:
ররডর ইস্যে রপঃ
৩,০০০/৪৫০/-বোট (১৫%)
দভরডদকর
এদডা যদভন্ট রপ
www.gso.gov.bd ৩০০/দত ডাউনদরাড কযা
রযদাধ িরত:
মাদফ।
অন রাইন দদভন্ট
দগটদ ব্যফায
কদয এফাং অে
অরপদ
রূারী ব্যাাংক ররঃ
এয বুথ এ নগদ
জভা প্রদান অথফা
যকারয পযভ নাং১ এয ভােদভ
রাফ াখা নগদ
রযদাধ।

াখায নাভঃ ররডর াখা, কয
নাং-১৪১
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,
E-mail: gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪, দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪
E-mail:
gso@gso.gov.bd

(এ,এ,র,  এইচ,এ,র, এ মূর নদ প্রদযন কযদত
(ছ) াংরিনের একাদডরভ কর্তযয কর্তযক তোর ত াম্প্ররতক ভদ দভট
দাদয দতারা ১ (এক) কর াদাট য াইদজয  তো ন ব্যতীত ০২
(দুই) কর াদাট য াইদজয ছরফ  ০১ (এক) কর স্টোম্প াইদজয
(25 mm X 20 mm) যরঙ্গন ছরফ, (কাদরা দকাট, াট য, ট াট য, কো ফা
টুর দয এফাং নাভ পরক  যোাংক ব্যাজ দকান প্ররতনেরাদনয ইউরনপযভ
দয দতারা ছরফ গ্রনদমাগ্য ন )
৩। আদফদনকাযীদক মুর ডকুদভন্ট দুপুয ১২:০০ ঘটকায ভদে উরস্থত
থাকদত 
৪। ফাাংরাদদ চ ররাং অরডদয নন্প-১৯৮৩ এয ধাযা ১০৭ দভাতাদফক
ররডর ইস্যে কযা  ।
০৪।

যারয অরপায
এয (দমাগ্যতা
নদধাযী  দনৌ
রযফন অরধদিয
দত অনারি ে
প্রাি) অনুকূদর
ররডর ইস্যে।
কর কাগজে
ঠিক া া
াদদয
০৩
কাম যরদফ।

প্রদ াজনী কাগজেঃ
১। অনরাইদন ররডর আদফদন ররাংক এ রগ ইন কদয অনরাইন আদফদন
ম্পাদন
২। ররডরয অনরাইন আদফদদন রনদনাি কাগজে দেন কদয আদরাড
কযদত দফ(ক) দনৌরযফন অরধদিয দত ইস্যেকৃত অনারি দেয মূর কর
খ অনুদভারদত ডািায কর্তযক ারযযীক দমাগ্যতা নদদয মূর কর
(গ) দনৌ-ফারণজে দিয , চট্টগ্রাভ কর্তক আই-াইট  কারায রবন দটস্ট
নদ এয মূরকর
(ঘ) জাতী রযচ দেয মূরকর
(ঙ) রযাগত দমাগ্যতা (এ.এ.র, ফা ভভাদনয যীযা, এইচ.এ.র ফা
ভভাদনয যীযা) নদ, ট্রান্পরক্রদন্ফয এ মূর কর
(চ) ররডরয অনরাইন আদফদদন াম্প্ররতক ভদ দতারা াদাট য
াইদজয ছরফ আদরাড কযদত দফ (ররডরদত দম ছরফ ব্যফহৃত দফ)
৩।
জ
ক ক
ক গজ
ক
জ
ও
ক
(খ) দনৌরযফন অরধদিয দত ইস্যেকৃত অনারি দেয ছা াররর
(অনারিে া ায য অে অরপদ উরস্থত দ পুরর প্ররতদফদন
পযভ পূযণ কদয জভা কযদত  )
(গ) অনুদভারদত ডািায কর্তযক ারযযীক দমাগ্যতা নদদয পদটাকর,
(ঘ) দনৌ-ফারণজে দিয , চট্টগ্রাভ কর্তক আই-াইট  কারায রবন দটস্ট
নদ এয মূরকর
(ঙ) দমাগ্যতা নদদয (COC) তোর ত পদটাকর (মূর নদ প্রদযন

পুরর প্ররতদফদন
পযভ, ররডর ইস্যেয
অনরাইন আদফদন
ররাংক  আদফদনে/
অাংগীকাযনাভা
আদফদন, ফাদ াডাটা
অরপদয দ ফাইট

দফায মূল্য:
ররডর ইস্যে রপঃ
৩,০০০/৪৫০/-বোট (১৫%)
দভরডদকর
এদডা যদভন্ট রপ
ফাফদ রপ ৩০০/www.gso.gov.bd রযদাধ িরত:
দত ডাউনদরাড কযা
অন রাইন দদভন্ট
মাদফ।
দগটদ ব্যফায
কদয এফাং অে
অরপদ
রূারী ব্যাাংক ররঃ
এয বুথ এ নগদ
জভা প্রদান অথফা
যকারয পযভ নাং১ এয ভােদভ
রাফ াখা নগদ
রযদাধ।

াখায নাভঃ ররডর াখা কয
নাং-১৪১
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩ দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,
E-mail: gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪
E-mail:
gso@gso.gov.bd

কযদত দফ)
(চ) জাতী রযচ দেয পদটাকর
(ছ) রযাগত দমাগ্যতা নদদয তো রত পদটাকর (এ,এ,র, 
এইচ,এ,র, মূর নদ প্রদযন কযদত দফ)
(জ) প্রথভ দেরণয দগদজদটড কভযকতযা কর্তযক তোর ত াম্প্ররতক ভদ
দভট দাদয দতারা ১ (এক) কর াদাট য াইদজয, তো ন ব্যতীত ০২
(দুই) কর াদাট য াইদজয  ০১ (এক) কর স্টোম্প াইদজয (25
mm X 20 mm) যরঙ্গন ছরফ (কাদরা দকাট, াট য, ট াট য, কো ফা টুর
দয এফাং নাভ পরক  যোাংক ব্যাজ দকান প্ররতনেরাদনয ইউরনপযভ দয
দতারা ছরফ গ্রনদমাগ্য ন )
(ঝ) চারযরেক  জাতী তায নদদয কর
(ঞ) রনধ যারযত পযদভদট পূযণকৃত ফাদ াডাটা  অঙ্গীকাযনাভা
৪।
১২ ০০ ঘ ক
ক
৫। পুরর রফবাগ দত দতালজনক প্ররতদফদন া ায য ররডর ইস্যেয
ব্যফস্থা কযা  ।
৬। ফাাংরাদদ ভাচদন্টয ররাং অরডদয নন্প-১৯৮৩ এয ১০৭ ধাযা দভাতাফদক
ররডর ইস্যে কযা  ।
০৫।

ডুরিদকট ররডর
ইস্যে।
কর কাগজে
ঠিক া া
াদদয
০৩
কাম যরদফ।

প্রদ াজনী কাগজে:
১। অনরাইদন ররডর আদফদন ররাংক এ রগ ইন কদয অনরাইন আদফদন
ম্পাদন
২। ররডরয অনরাইন আদফদদন রনদনাি কাগজে দেন কদয আদরাড
কযদত দফক
জ
ও
ক
(খ) আদফদদনয াদথ াযাদনায ভথ যদন াংরিনের থানা দাদ য কযা
াধাযন ডা রযয (রজরড) তোর ত পদটাকর
(গ) ররডর নম্বয উদেখ কদয জাতী দদরনক রেকা প্রকারত াযাদনা
রফজ্ঞরি
(ঘ) ৩০০/- টাকায নন-জুরডর ার নেরোদম্প াযাদনা াংক্রাত এরপদডরবট
(ঙ) ররডরয অনরাইন আদফদদন াম্প্ররতক ভদ দতারা াদাট য
াইদজয ছরফ আদরাড কযদত দফ (ররডরদত দম ছরফ ব্যফহৃত দফ)
৩।
জ
ক ক
ক গজ
ক
জ
ও
ক
(খ) আদফদদনয াদথ াযাদনায ভথ যদন াংরিনের থানা দাদ য কযা

ডুরিদকট ররডর
ইস্যেয অনরাইন
আদফদন ররাংক 
আদফদনে, ফাদ াডাটা,
অাংগীকাযনাভা অে
অরপদয দ ফাইট

দফায মূল্য:
ররডর ইস্যে রপঃ
৫,০০০/৭৫০/-বোট
(১৫%)
দভরডদকর
www.gso.gov.bd এদডা যদভন্ট রপ
দত ডাউনদরাড কযা
দযটাং ১০০/-,
মাদফ।
দনৌকভযকতযা ও
কোদডট-৩০০/রযদাধ িরত:
অন রাইন দদভন্ট
দগটদ ব্যফায
কদয এফাং অে
অরপদ
রূারী ব্যাাংক ররঃ
এয বুথ এ নগদ
জভা প্রদান অথফা

াখায নাভঃ ররডর াখা কয
নাং-১৪১
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,
E-mail: gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪
E-mail:
gso@gso.gov.bd

াধাযন ডা রযয (রজরড) তোর ত পদটাকর
(গ) ররডর নম্বয উদেখ কদয জাতী দদরনক রেকা প্রকারত াযাদনা
রফজ্ঞরি
(ঘ) ৩০০/- টাকায নন-জুরডর ার নেরোদম্প াযাদনা াংক্রাত এরপদডরবট
(ঙ) প্রথভ দেরণয দগদজদটড কভযকতযা কর্তযক তোর ত াম্প্ররতক ভদ
দভট দাদয দতারা ১ (এক) কর াদাট য াইদজয, তো ন ব্যতীত ০২
(দুই) কর াদাট য াইদজয  ০১ (এক) কর স্টোম্প াইদজয (25
mm X 20 mm) যরঙ্গন ছরফ, (কাদরা দকাট, াট য, ট াট য, কো ফা টুর
দয এফাং নাভ পরক  যোাংক ব্যাজ দকান প্ররতনেরাদনয ইউরনপযভ দয
দতারা ছরফ গ্রনদমাগ্য ন )।
৪।
১২
ক
৫। ফাাংরাদদ ভাদচন্টয ররাং অরডদয নন্প-১৯৮৩ এয ধাযা ১০৮ দভাতাদফক
ররডর ইস্যে কযা  ।
০৬।

স্যাযরনউভাযাযী
ররডর ইস্যে 

এ /
এনদডা যদভন্ট
(দকফরভাে
ররডরধাযী
জাাজী অরপায
এয স্ত্রী 
তানদদয জন্য।)
কর কাগজে
ঠিক া া
াদদয
০৩
কাম যরদফ।

প্রদ াজনী কাগজে:
১। রনধ যারযত পযদভদট ররাং ভাস্টায এয রনকট আদফদন কাদয
রনদনাি কাগজে দারখর কযদত দফ –
(ক) আদফদনকাযীয নাভ, ফ , স্থা ী ঠিকানা, ফতযভান ঠিকানা, স্বাভীয
নাভ, ররডর নম্বয  দফী উদেখ পূফ যক ররাং ভাস্টায ফযাফয আদফদন
কযদত দফ
(খ) ররাং ভাস্টাদযয ফযাফদয রররখত স্বাভীয ম্মরত ে
(গ) আদফদনকাযীয াদাট য নম্বয, ইস্যেয স্থান  তারযখ এফাং দভ াদ
উিীদণ যয তারযখ উদেখ (তোর ত পদটাকর াংমৄি কযদত দফ)
(ঘ) স্বাভীয ররডর  দমাগ্যতা নদদয (COC) নম্বয  ইস্যেয তারযখ
(তোর ত পদটাকর াংমৄি কযদত দফ)
(ঙ) তাদনয নাভ  জন্ তারযখ (প্রদমাজে দযদে)
(চ) তাদনয াদাট য নম্বয, ইস্যেয স্থান  তারযখ এফাং দভ াদ উিীদণ যয
তারযখ (প্রদমাজে দযদে পদটাকর াংমৄি কযদত দফ)
(ছ) রনকানাভায তারযখ  স্থান (তোর ত পদটাকর াংমৄি কযদত
দফ)
(জ) স্থানী ম্যারনাং/ররাং এদজন্ট এয নাভ  ঠিকানা এফাং জাাদজ
দমাগদান াংক্রাত ম্মরতে
(ঝ) দমাগদানকাযী জাাদজয নাভ, IMO নম্বয  ফ্ল্োগ উদেখ
রপ্ররন্পপ্যার (জাাজ ভাররক) এয অনুভরতে
(ঞ) াম্প্ররতক ভদ য দভট দাদয দতারা ২ (দুই) কর াদাট য
াইদজয যরঙ্গন ছরফ
(ট) জাতী রযচ দেয পদটাকর

যকারয পযভ নাং১ এয ভােদভ
রাফ াখা নগদ
রযদাধ।

ররডর ইস্যেয
অনরাইন আদফদন
ররাংক  আদফদনে/
অাংগীকাযনাভা
আদফদন, ফাদ াডাটা
অরপদয দ ফাইট

দফায মূল্য:
াখায নাভঃ রাফ াখা
ররডর ইস্যে রপঃ
০১। ররাং ভাস্টায
২,০০০/কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড৩০০/-বোট (১৫%)
১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

www.gso.gov.bd

১২০০ ১৮০/-বোট (১৫%)

০২।
ক

দভরডদকর
এদডা যদভন্ট রপ
ফাফদ ৩০০/-

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

দত ডাউনদরাড কযা
মাদফ।

E-mail: gso@gso.gov.bd

রযদাধ িরত:
অে অরপদ
রূারী ব্যাাংক ররঃ
এয বুথ এ নগদ
জভা প্রদান অথফা
যকারয পযভ নাং১ এয ভােদভ
রাফ াখা নগদ
রযদাধ।

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪
E-mail:
gso@gso.gov.bd

(ঠ) অনুদভারদত ডািায কর্তযক ারযযীক দমাগ্যতা নদদয পদটাকর
(ড) দফরক নদ মূদয তোর ত পদটাকর
(ঢ) দনৌ-ফারণজে দিয দত ইস্যেকৃত ছাড়দেয কর
২।
১২:০০ ঘ ক
ক
৩। ফাাংরাদদ ভা চ ররাং অরডদয নন্প-১৯৮৩ এয ধাযা ১০৭ দভাতাদফক
ররডর ইস্যে কযা  ।
০৭।

০৮।

স্যাযরনউভাযাযী
ররডর নফা ন 

এ /
এনদডা যদভন্ট
(দকফরভাে
ররডরধাযী
জাাজী অরপায
এয স্ত্রী 
তানদদয জন্য)।
কর কাগজে
ঠিক া া
াদদয
০৩
কাম যরদফ।

(ক) নারফকদদয
ররডরদত
দভরডদকর
এ
।
(খ )জাাজী
কভযকতযায

প্রদ াজনী কাগজে:
১। রনধ যারযত পযদভদট ররাং ভাস্টায এয রনকট আদফদন কাদয
রনদনাি কাগজে দারখর কযদত দফ –
(ক) আদফদনকাযীয নাভ, ফ , স্থা ী ঠিকানা, ফতযভান ঠিকানা, স্বাভীয নাভ
 দফী উদেখ পূফ যক ররাং ভাস্টায ফযাফয আদফদন কযদত দফ
(খ) আদফদনকাযীয াদাট য নম্বয, ইস্যেয স্থান  তারযখ এফাং দভ াদ
উিীদণ যয তারযখ (তোর ত পদটাকর াংমৄি কযদত দফ)
(গ) স্বাভীয ররডর  দমাগ্যতা নদদয (COC) নম্বয  ইস্যেয তারযখ
(তোর ত পদটাকর াংমৄি কযদত দফ)
(ঘ) স্থানী ম্যারনাং/ররাং এদজন্ট এয নাভ  ঠিকানা এফাং জাাদজ
দমাগদান াংক্রাত ম্মরতে
(ঙ) দমাগদানকাযী জাাদজয নাভ  ফ্ল্োগ, রপ্ররন্পপ্যার (জাাজ ভাররক)
এয অনুভরতে
(চ) াম্প্ররতক ভদ য দভট দাদয দতারা ২(দুই)কর াদাট য াইদজয
যরঙ্গন ছরফ
(ছ) অনুদভারদত ডািায কর্তযক ারযযীক দমাগ্যতা নদদয পদটাকর
(জ) রর এয তোর ত পদটাকর
২।
১২ ০০ ঘ ক
ক
৩। ফাাংরাদদ ভা চ ররাং অরডদয নন্প-১৯৮৩ এয ধাযা ১০৭ দভাতাদফক
ররডর ইস্যে কযা ।
৪। দনৌরযফন অরধিদযয ে নাং-ররাং-১৭৩/
স্যাযরনউভাযাযী/৮৭/অাং-২/৯২০১/ তারযখ-২৫/০৭/২০০৭ দভাতাদফক।

ররডর ইস্যেয
অনরাইন আদফদন
ররাংক  আদফদনে/
অাংগীকাযনাভা
আদফদন, ফাদ াডাটা
অরপদয দ ফাইট

দফায মূল্য:
াখায নাভঃ রাফ াখা
ররডর
রপঃ
০১। ররাং ভাস্টায
২,০০০/কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড৩০০/-বোট (১৫%)
১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,
E-mail: gso@gso.gov.bd

www.gso.gov.bd

দত ডাউনদরাড কযা
মাদফ।

প্রদ াজনী কাগজে:
অনুদভারদত ডািাদযয
১। অনুদভারদত ডািায প্রদি ারযযীক রপটদন নদদয পদটাকর  মূর রনকট দত নদ
ররডর জভা রদদত দফ
াংগ্র কযদত  ।
২। অনুদভারদত ডািায কর্তযক প্রদি ারযযীক রপটদনট নদদয মূর কর
দদখাদত দফ
৩।
১ ০০ ঘ ক
ক
।

১২০০ ১৮০/-বোট (১৫%)
দভরডদকর
এদডা যদভন্ট রপ
ফাফদ ৩০০/রযদাধ িরত:
অন রাইন দদভন্ট
দগটদ ।
অে অরপদ রূারী
ব্যাাংক ররঃ এয বুথ
এ নগদ জভা প্রদান
অথফা যকারয
পযভ নাং-১ এয
ভােদভ রাফ
াখা নগদ
রযদাধ।
দফায মূল্য:
(ক) নারফকদদয
দভরডদকর
এ
রপঃ
১০০/(খ) জাাজী

০২।
ক

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪
E-mail:
gso@gso.gov.bd

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,
E-mail: gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪
E-mail:
gso@gso.gov.bd

ররডরদত
দভরডদকর
এ
।
(অনুদভারদত
ডািায কর্তযক
দভরডদকর
রপটদন নদ
া া দগদর ০১
(এক) কাম যরদফ।

০৯।

১০।

নারফক/কোদডট/জা
াজী কভযকতযায
াইন-অন/অপ।
কর কাগজে
ঠিক া া
০২ (দুই)
কাম যরদফ।

৪। ফাাংরাদদ ভাদচন্টয ররাং অরডদয নন্প-১৯৮৩ এয ধাযা-১১০ অনুমা ী মূর
ররডরদত এদডযাদভন্ট কযা  ।

প্রদ াজনী কাগজে:
১। স্থানী ম্যারনাং এদজন্ট কর্তযক াইন-অন  াইন-অপ এয অনুদযাধ
ে
২।
- এ
ক এ ক
এক ছ
ক
৩। মূর ররডর, রর, রর এ রআয
জ
দদখাদত

৪। াইন-অদপয দযদে মুর াদযাট, জাাজ ভাস্টায কর্তযক ইস্যেকৃত
দটরস্টদভারন ার এফাং দফারড যাং া (প্রদমাজে দযদে) প্রদযন কযদত দফ
এফাং াদযাদটয কর জভা প্রদান কযদত দফ
৫। মূর ডকুদভন্ট াইন-অদনয জন্য দুপুয ০৩:০০ ঘটকা এফাং াইনঅদপয জন্য ০১:০০ ঘটকায ভদে অরপদ উরস্থত থাকদত 
৬। ফাাংরাদদ ভাদচন্টয ররাং অরডদয নন্প-১৯৮৩ এয ধাযা ১১২/১১৩/১২৪
 াংরিনের অন্যান্য ধাযা দভাতাদফক স্থানী ম্যারনাং এদজন্ট  াংরিনের
নারফক চুরিদে স্বাযয কযদত  ।
নারফক/কোদডট/জা প্রদ াজনী কাগজেঃ
াজী কভযকতযায
১। অনরাইদন াইন-অন  ভাইন-অপ আদফদন ররাংদক এদজন্টদদয রগইন
অন রাইদনয
কদয আদফদন কযদত 
ভােদভ াইন২।
- ও
ক
অন/অপ।
ক
এজ ক ক এ
কর কাগজে
খ
ষ
ক এ
এ
ঠিক া া
গ
ক
ওএজ
ক

দকাম্পা /
এজ এ
প্যাদড
এ
জ  ।

দকাম্পা /
এজ এ
প্যাদড
এ
জ  ।

কভযকতযা দদয
দভরডদকর
এ
রপ
৩০০/রযদাধ িরত:
অন রাইন দদভন্ট
দগটদ ।
অে অরপদ রূারী
ব্যাাংক ররঃ এয বুথ
এ নগদ জভা প্রদান
অথফা যকারয
পযভ নাং-১ এয
ভােদভ রাফ
াখা নগদ
রযদাধ।
দফায মূল্য:
াইন-অন/অপ রপ১০০/১৫/- বোট (১৫%)

-০৩১-৭১৬৪৪১
E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

াখায নাভঃ ররাং াখা
১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

E-mail: gso@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

রযদাধ িরতঃ
অে অরপদ রূারী
ব্যাাংক ররঃ এয বুথ
এ নগদ প্রদান।
অথফা যকারয
পযভ নাং-১ এয
ভােদভ রাফ
াখা নগদ
রযদাধ।

০২।
ক

দফায মূল্য:
াইন-অন/অপ রপ১০০/১৫/- বোট (১৫%)
রযদাধ িরত:
SIBL ব্যাাংদকয
ভােদভ অনরাইদন

াখায নাভঃ রাফ  প্রান
াখা
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪
E-mail:
gso@gso.gov.bd

দগদর ০২ (দুই)
কাম যরদফ।

১১।

(ক) জাাদজয
আগভনী
(Inward)

ছাড়ে ইস্যে।
(খ) জাাদজয
ফ গ
(Outward)

ছাড়ে ইস্যে।
(গ) জাাদজয
য ছাড়ে
ফরগভন
নফা ন
কর কাগজে
ঠিক া া
াদদয ০২ (দুই)
কাম যরদফ।

১২।

জাাদজয অরগ্রভ
ছাড়ে গ
(Outward)

-৩৭ )
৩।
ও
।

জ

ও
এজ
ক

রযদাধ কযদত 
অথফা
অন রাইন দদভন্ট
দগটদ ব্যফায
কদয এফাং অে
অরপদ
রূারী ব্যাাংক ররঃ
এয বুথ এ নগদ
জভা প্রদান অথফা
যকারয পযভ নাং১ এয ভােদভ
রাফ াখা নগদ
রযদাধ।

ও এ
ক
চ ক

এজ
জ
ক ।
৪। অন রাইন াইন-অদপয ভ , াইন-অদপয অনুদযাধ ে, মূর
ররডর, াদযাট, জাাজ ভাস্টায কর্তযক ইস্যেকৃত দটরস্টদভারন ার এফাং
দফাররড যাং া (প্রদমাজে দযদে)  প্রাথীদক ররাং অরপদ উরস্থত দত
 এফাং ররডরদত বদ জ এদডা যদভন্ট কযাদত 
৫।
- ক
ক
জ
এ
দভন্ট ক
৬। ফাাংরাদদ ভাদচন্টয ররাং অরডদয নন্প-১৯৮৩ এয ধাযা ১১২/১১৩/১২৪
 াংরিনের অন্যান্য ধাযা দভাতাদফক স্থানী ম্যারনাং এদজন্ট  াংরিনের
নারফক চুরিদে স্বাযয কযদত  ।
প্রদ াজনী কাগজে:
১। অনরাইদন Inward এফাং Outward আদফদন ররাংক এ রগ ইন
কদয অনরাইদন আদফদন ম্পাদন
২। অনরাইদন Inward/ Outward
আদরাড কযদত দফ
(ক) জাাজ ভাস্টায কর্তযক স্বাযরযত ারনাগাদ নারফক তাররকা,
খ
ক (প্রদমাজে দযদে চুরিে এফাং
রগ ফই)
(গ) চুরিে ব্যতীত দকান ফাাংরাদদী ীপোযায জাাদজ কভযযত নাই
ভদভয জাাজ ভাস্টায  এদজন্ট কর্তযক স্বাযরযত প্রতে ন ে
(ঘ) জ জ Outward ছ
দনৌ-ফারণজে দিয দত
প্রাি অনারি াংমৄি কযদত 
(ঙ) Outward ছ
ক
(চ) দনৌ-ফারণজে দিয দত জাাদজয Outward ছাড়ে ইস্যেয য ঐ
জাাদজ আয দকান রপোযায রযফতযন কযা মা না
২। ছ
জ
ক ক
ক
৩। ফাাংরাদদ ভাদচন্টয ররাং অরড যদনন্প-১৯৮৩ এয ধাযা ১২৩ দভাতাদফক
নারফক তাররকা জভা কযদত  ।
প্রদ াজনী কাগজে:
১। দনৌ-ফারণজে দিয দত প্রাি অনারি াংমৄি কযদত 
২। জাাজ ফন্দয তেদগয পূদফ য প্রদ াজনী কাগজ ে াংমৄি কযদফ ভদভয

ও
Inward/
Outward আদফদন

ররাংক প্রদান কযা
দ দছ । াংরিষ্ঠ
দকাম্পারনয প্যাদড
Inward/
Outward

াংক্রাত
আদফদন দেয
প্রদ াজন  ।

দকাম্পা
প্যাদড আদফদন
জ  ।

দফায মূল্য:
(১) আগভরন 
ফ গ ছাড়দেয
রপ-১০০০/(২) নফা ন রপ
২৭৫/রযদাধ িরত:
অন রাইন দদভন্ট
দগটদ ব্যফায
কদয এফাং অে
অরপদ
রূারী ব্যাাংক ররঃ
এয বুথ এ নগদ
জভা প্রদান অথফা
যকারয পযভ নাং১ এয ভােদভ
রাফ াখা নগদ
রযদাধ।
যকারয রপ
প্রদমাজে ন ।

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

াখায নাভঃ ররাং াখা
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

E-mail: gso@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

াখায নাভঃ ররাং াখা
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড-

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,

ইস্যে।
কর কাগজে
ঠিক া া
াদদয ০২ (দুই)
কাম যরদফ।

করভনায অফ কাস্টভ এয ফযাফয ৩০০/- টাকায নন-জুরডর ার নেরোদম্প
প্রদি অঙ্গীকায নাভায পদটাকর প্রদান কযদত
 ।
৩। মূর ডকুদভন্ট উরস্থত থাকদত  ।

১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

E-mail: gso@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

১৩।

১৪।

রফদদী নারফক এয
স্বদদ প্রতোফতযন
ছাড়ে ইস্যে।
কর কাগজে
ঠিক
া া
াদদয ০২(দুই)
কাম যরদফ।

স্ক্র্ো জাাদজয
রফদদী নারফক এ
জাাজ দত
অফতযন/স্বদদ
প্রতোফতযন ছাড়ে
ইস্যে।

প্রদ াজনী কাগজে:
দকাম্পা
১। স্থানী ম্যারনাং এদজদন্টয আদফদন দেয াদথ রনদনাি কাগজে প্যাদড আদফদন
দারখর কযদত 
জ  ।
(ক) যকায কর্তযক অনুদভারদত রফদদী নারফক প্রতোফতযন াংরিনের ররাং
অরপ পযভ নাং-৫ পূযণ কযদত 
(খ) প্ররত রফদদী নারফদকয জন্য ৩০০/- টাকায ননজুরডর ার স্টোদম্প
পৃথকবাদফ অঙ্গীকায নাভা
ক

(গ) নারফকদদয দফতন বাতারদ রযদাধ াংক্রাত জাাজ ভাস্টাদযয প্রদি
প্রতে ন ে
(ঘ) দইপ ম্যারনাং নদ
(ঙ) পুযাতন  নতুন নারফক তাররকা
(চ) নারফকদদয ররডর/ীম্যান বুক  াদযাদটয কর
২। মুর ডকুদভন্ট উরস্থত থাকদত 
য (Outward) ছাড়ে
৩। দনৌ-ফারণজে দিয দত জাাদজয ফরগভন
ইস্যেয য আয দকান রফদদী নারফদকয স্বদদ প্রতোফতযন ছাড়ে প্রদান
কযা  না।
৪। ফাাংরাদদ ভাদচন্টয ররাং অরডদয নন্প-১৯৮৩ এয ধাযা ১৩৬ এফাং
MLC-২০০৬ দভাতাদফক।

দফায মূল্য:
পযভ-৫ প্ররতট
৫০/প্ররত নারফদকয
স্বদদ প্রতোফতযন
রপ ১০০/-

প্রদ াজনী কাগজে:
১। স্থানী ররাং/ম্যারনাং এদজদন্টয আদফদন দেয াদথ রনদনাি
কাগজে দারখর কযদত 
(ক) যকায কর্তযক অনুদভারদত রফদদী নারফক প্রতোফতযন াংরিনের ররাং
অরপ পযভ নাং-৫ পূযণ কযদত 
(খ) প্ররত রফদদী নারফদকয জন্য ৩০০/- টাকায ননজুরডর ার স্টোদম্প

দফায মূল্য:
পযভ-৫ প্ররতট
৫০/-

দকাম্পা
প্যাদড আদফদন
জ  ।

রযদাধ িরত:
অন রাইন দদভন্ট
দগটদ ব্যফায
কদয এফাং অে
অরপদ
রূারী ব্যাাংক ররঃ
এয বুথ এ নগদ
জভা প্রদান অথফা
যকারয পযভ নাং১ এয ভােদভ
রাফ াখা নগদ
রযদাধ।

প্ররত নারফদকয
স্বদদ প্রতোফতযন

াখায নাভঃ ররাং াখা
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

E-mail: gso@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

াখায নাভঃ ররাং াখা
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

E-mail: gso@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

কর কাগজে
ঠিক া া
দগদর ২
কাম যরদফ।

১৫।

নারফদকয
দকাম্পারন
দযাস্টা অতর্ভযরি।
কর কাগজ ে
ঠিক া া
াদদয ০৩
(রতন) কাম যরদফ।

পৃথকবাদফ অঙ্গীকায নাভা রদদত 
(গ) রল্প ভন্ত্রণার দত প্রাি ছাড়দেয পদটাকর াংমৄি কযদত 
(ঘ) দইপ ম্যারনাং নদদয কর
(ঙ) নারফক তাররকা
(চ) নারফকদদয ররডর/ীম্যান বুক  াদযাদটয কর
২। মূর ডকুদভন্ট উরস্থত থাকদত  ।
৩। জ জ গ ছ
ছ
।
৪। ফাাংরাদদ ভাদচন্টয ররাং অরডদয নন্প-১৯৮৩ এয ধাযা ১৩৬ এফাং
MLC-২০০৬ দভাতাদফক।

প্রদ াজনী কাগজে:
১। অনরাইদন দযানেরায ররাংক এ রগ ইন কদয অনরাইদন আদফদন ম্পাদন।
২। দকাম্পারন কর্তযক দযাস্টায অতবযরি স্যারয অনরাইদন আদরাড
কযদত দফ।
৩। মুর ররডর এফাং দযানেরায ফই দুপুয ০১:০০ ঘটকায ভদে উরস্থত
থাকদত  ।
৪। ফাাংরাদদ মুদ্র রযফন (নারফক রনদ াগ) রফরধভারা-২০০১ অনুমা ী
স্থানী ম্যারনাং এদজদন্টয স্যারয ররাং ভানেরায ফযাফয আদফদন
কযদত  ।

রপ ১০০/-

এজ
প্যাদড
আদফদন
জ  ।
অনরাইদন আদফদন
ররাংক  আদফদন ে
অে অরপদয
দ ফাইট

রযদাধ িরত:
অন রাইন দদভন্ট
দগটদ ব্যফায
কদয এফাং অে
অরপদ
রূারী ব্যাাংক ররঃ
এয বুথ এ নগদ
জভা প্রদান অথফা
যকারয পযভ নাং১ এয ভােদভ
রাফ াখা নগদ
রযদাধ।
যকারয রপ
প্রদমাজে ন ।

০২।
ক

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

াখায নাভঃ দযাস্টায াখা
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

E-mail: gso@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

০২।
ক

www.gso.gov.bd

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

দত ডাউনদরাড কযা
মাদফ।

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mailasm@gso.gov.bd

১৬।

নারফদকয
দদান্নরত প্রদান।
কর কাগজে
ঠিক া া
দগদর ০৩ (রতন)
কাম যরদফ।

প্রদ াজনী কাগজে:
১। অনরাইদন দযানেরায ররাংক এ রগ ইন কদয অনরাইদন আদফদন ম্পাদন
২। রনদনাি কাগজে অনরাইদন আদরাড কযদত দফ
ক) দকাম্পারন দযাস্টাদযয দযদে দকাম্পারনয রররখত স্যারয
খ)
জ জ
ক
গ) রফরবন্ন দফী অনুমা ী প্রদ াজনী নদ
৩। রনদনাি কাগজে প্রাথীদক উরস্থত থাকদত দফ।
ক) দকাম্পারন দযাস্টাদযয দযদে দকাম্পারনয রররখত স্যারয থাকদত 

অনরাইদন আদফদন
ররাংক  আদফদন ে
অে অরপদয
দ ফাইট
www.gso.gov.bd

দত ডাউনদরাড কযা
মাদফ।

যকারয রপ
প্রদমাজে ন ।

াখায নাভঃ দযাস্টায াখা
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

E-mail: gso@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০

খ)
জ জ
ক
গ) রফরবন্ন দফী অনুমা ী প্রদ াজনী নদ থাকদত  ।
৪। মুর ররডর এফাং দযানেরায ফই দুপুয ০১:০০ ঘটকায ভদে উরস্থত
থাকদত 
৫। নারফক রনদ াগ রফরধভারা-২০০১ এয রফরধ ২০ এ উদেরখত দদান্নরতয
নীরতভারা অনুমা ী প্রদ াজনী দমাগ্যতা থাকদত  ।

-০৩১-৭১৬৪৪১
E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

১৭।

নারফক রনফন্ধন
এফাং দযাস্টায ফই
ইস্যে।

প্রদ াজনী কাগজে:
১। অনরাইদন দযানেরায ররাংক এ রগ ইন কদয অনরাইন আদফদন ম্পাদন।
২। অনরাইন আদফদদন রনদনাি ডকুদভন্ট আদরাড কযদত 
(ক) ররডরয কর;
কর কাগজে
(খ) ররাং অরপ আদফদন পযভ নাং-৩৩ পূযন কযদত 
ঠিক া া
৩। রনধ যারযত পযদভদট ররাং ভাস্টায এয রনকট ছরফমৄি আদফদন
াদদয ১৫ রদন।
কাদয রনদনাি কাগজে দারখর কযদত দফ –

অনরাইদন আদফদন
ররাংক  আদফদন ে
অে অরপদয
দ ফাইট
www.gso.gov.bd

দত ডাউনদরাড কযা
মাদফ।

ক) াম্প্ররতক ভদ য দভট দাদয দতারা ২ (দুই) কর াদাট য
াইদজয যরঙ্গন ছরফ
খ) রফরবন্ন দফী অনুমা ী (রর) নদ থাকদত 
৪। মূর ররডর জভা কযদত  এ দুপুয ০১:০০ ঘটকায ভদে উরস্থত
থাকদত 
৫। ফাাংরাদদ মুদ্র রযফন (নারফক রনদ াগ) রফরধভারা-২০০১ অনুমা ী
রনফন্ধন প্রদান কযা  ।
১৮।

স্থানী এদজন্ট
দ্বাযা নারফক
রনফ যাচন।
কর কাগজে
ঠিক া া
াদদয ০২ (দুই)
কাম যরদফ।

প্রদ াজনী কাগজে (াধাযণ দযানেরাদযয দযদে):
১। ১০ রদন ভ রদদ ররাং ভাস্টায ফযাফয অনরাইন ররাংক ফা
ম্যানু ারী চারদা ে দপ্রযণ কযদত  তদফ জরুযী প্রদ াজদন ররাং
ভাস্টায ভ ররথর কযদত াযদফন
২। রনফ যাচদনয ভ াংরিনের দকাম্পারনয ভদনারনত এফাং দনৌরযফন
অরধদিয কর্তযক অনুদভারদত একজন প্ররতরনরধ উরস্থত থাকদত 
৩। মুর ডকুদভন্ট  রর নদ নারফকদক উরস্থত থাকদত  ।
দকাম্পারন দযানেরাদযয দযদে:
১। রনফ যাচদনয জন্য অনরাইদন চারদা ে দপ্রযণ কযদত  ।
২। ক
ক
চ
ক
চ
ক
ক
ক
।
৩। ফাাংরাদদ মুদ্র রযফন (নারফক রনদ াগ) রফরধভারা-২০০১,

এজ
গ

প্যাদড
ও
ক
ক

দফায মূল্য:
যকারয রপঃ
২০০/রযদাধ িরত:
অন রাইন দদভন্ট
দগটদ ব্যফায
কদয এফাং অে
অরপদ
রূারী ব্যাাংক ররঃ
এয বুথ এ নগদ
জভা প্রদান অথফা
যকারয পযভ নাং১ এয ভােদভ
রাফ াখা নগদ
রযদাধ।
যকারয রপ
প্রদমাজে ন ।

াখায নাভঃ দযাস্টায াখা
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

E-mail: gso@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

াখায নাভঃ দযাস্টায াখা
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

E-mail: gso@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড-

নীরতভারা-১৯৯৪, যকাযী আদদ -রনদদ য অনুমা ী স্থানী এদজন্ট কর্তযক
নারফক রনফ যাচন কযা  ।
১৯।

২০।

নারফক এয
ডুরিদকট দযাস্টায
ফই ইস্যে।
কর কাগজে
ঠিক া া
াদদয ৭ (াত)
কাম যরদফ।

প্রদ াজনী কাগজে:
১। অনরাইদন দযানেরায ররাংক এ রগ ইন কদয অনরাইন আদফদন ম্পাদন।
২। অনরাইদন রনদনাি ডকুদভন্ট আদরাড কযদত 
(ক) ররডরয কর
(খ) থানা দাদ য কযা রজরড এয কর
(গ) রেকা প্রকারত রফঞ্জরি
(ঘ) এরপদডরবট কর
৩। রনধ যারযত পযদভদট ররাং ভাস্টায এয রনকট আদফদন কাদয
রনদনাি কাগজে দারখর কযদত দফ –
ক) আদফদদনয াদথ াযাদনায ভথ যদন াংরিনের থানা দাদ য কযা
াধাযন ডা রযয (রজরড) তোর ত পদটাকর
খ) জাতী দদরনক রেকা প্রকারত াযাদনা রফজ্ঞরি
গ) ৩০০/- টাকায নন-জুরডর ার নেরোদম্প াযাদনা াংক্রাত এরপদডরবট।
(প্রচররত রন ভ দভাতাদফক)
ঘ) াম্প্ররতক ভদ দতারা দভট দাদয ৩ (রতন) কর াদাট য
াইদজয ছরফ
৩। ফাাংরাদদ মুদ্র রযফন (নারফক রনদ াগ) রফরধভারা-২০০১ এ
১৩ ২
৪। মূর ররডর জভা কযদত  এ ডকুদভন্ট নারফকদক উরস্থত
থাকদত  ।
দস্বচ্ছা অফয
প্রদ াজনী কাগজে:
গ্রদণয জন্য
১। রনধ যারযত পযদভদট ররাং ভাস্টায এয রনকট আদফদন কাদয
নারফকদদয দডপাড য রনদনাি কাগজে দারখর কযদত দফ –
দক্ররডট এয টাকা
ক) টাকা উদিারদনয জন্য আদফদনে
উদিারন।
খ) মূর ররডর ফইদ য ৩,৬,৭  ৪৬ নম্বযমৄি পৃনেরা এফাং দযাস্টায ফই এয
কর কাগজে
১,৪,৫,৬  ১০
পৃনেরায পদটাকর জভা কযদত 
ঠিক া া
গ) ৫৮ ফছদযয কভ ফ  দর অনুদভারদত ডািায প্রদি দভরডদকর
াদদয
আনরপট নদ ে জভা কযদত 
০৫ (াঁচ)
ঘ) ব্যাাংদকয রাফ রফফযণী
কাম যরদফ।
ঙ) জাতী রযচ দেয পদটাকর
চ) ১০ (দ) টাকা মূদল্যয ০৩ ট দযরবরনউ নেরোম্প
ছ) ৩০০/- টাকায নন-জুরডর ার নেরোদম্প অঙ্গীকায নাভা
২। মূর ডকুদভন্ট নারফকদক উরস্থত থাকদত  ।

১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

অনরাইদন আদফদন
ররাংক  আদফদন ে
অে অরপদয
দ ফাইট
www.gso.gov.bd

দত ডাউনদরাড কযা
মাদফ।

আদফদন পযভ অে
অরপদয দ ফাইট
www.gso.gov.bd

দত ডাউনদরাড কযা
মাদফ।

দফায মূল্য:
যকারয রপঃ২০০/রযদাধ িরত:
অন রাইন দদভন্ট
দগটদ ব্যফায
কদয এফাং অে
অরপদ
রূারী ব্যাাংক ররঃ
এয বুথ এ নগদ
জভা প্রদান অথফা
যকারয পযভ নাং১ এয ভােদভ
রাফ াখা নগদ
রযদাধ।

যকারয রপ
প্রদমাজে ন ।

াখায নাভঃ দযাস্টায াখা
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

E-mail: gso@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

াখায নাভঃ রাফ াখা
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

E-mail: gso@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:

asm@gso.gov.bd

২১।

চাকুযীয দভ াদ
দদল দডপাড য
দক্ররডট এয টাকা
উদিারন।
কর কাগজে
ঠিক া া
াদদয
০৫ (াঁচ)
কাম যরদফ।

প্রদ াজনী কাগজে:
১। রনধ যারযত পযদভদট ররাং ভাস্টায এয রনকট রনদনাি কাগজে
আদফদন কযদত দফ
ক) মুর ররডর ফইদ য ৩,৬,৭  ৪৬ নম্বযমৄি পৃনেরা এফাং দযাস্টায ফই এয
১, ৪, ৫, ৬  ১০
পৃনেরায পদটাকর জভা কযদত 
খ ৩০০/- টাকায নন-জুরডর ার নেরোদম্প অঙ্গীকায নাভা
গ ব্যাাংদকয রাফ রফফযণী
২। মূর ররডর এফাং দযাস্টায ফই জভা কযদত
৩। মূর ডকুদভন্ট উরস্থত থাকদত  ।

আদফদন পযভ অে যকারয রপ
অরপদয দ ফাইট প্রদমাজে ন ।
www.gso.gov.bd

দত ডাউনদরাড কযা
মাদফ।

াখায নাভঃ রাফ াখা
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

E-mail: gso@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

২২।

মৃত নারফকদদয
জভাকৃত টাকা
উদিারন।
কর কাগজে
ঠিক া া
াদদয
০৫ (াঁচ)
কাম যরদফ।

প্রদ াজনী কাগজে:
১। মৃত নারফকদদয  ারযগদণয য দত মৃতুেয তারযখ উদেখ কদয
আদফদন কযদত 
২। াংরিনের থানা রনফ যাী কভযকতযায রনকট দত  ারযী প্ররতদফদন
প্রদ াজন 
৩। থানা রনফ যাী কভযকতযায রনকট দথদক দজরা প্রাদকয ভােদভ
 ারযী প্ররতদফদন প্রারিয য প্রাপ্য অাংদকয ব্যাাংক ড্রাপট াংমৄি কদয
াংরিনের দজরা প্রাদকয রনকট মৃদতয  ারযদদয রনকট রফতযদণয
জন্য ে দপ্রযণ কযা  ।

আদফদন পযভ অে
অরপদয দ ফাইট

যকারয রপ
প্রদমাজে ন ।

www.gso.gov.bd

দত ডাউনদরাড কযা
মাদফ।

াখায নাভঃ রাফ াখা
০১। ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩, দজরা দকাড১৫০০, দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪,

ররাং ভাস্টায
কয নাং-১৪৩
দজরা দকাড নাং-১৫০০,
দপান নাং-০৩১-৭২৩৭৫৪

E-mail: gso@gso.gov.bd

E-mail:
gso@gso.gov.bd

০২।
ক

-১৪৪ দজরা দকাড-১৫০০
-০৩১-৭১৬৪৪১

E-mail:
dsm@gso.gov.bd

০৩। কাযী ররাং ভাস্টায,
কয নাং-১৪৫, দজরা দকাড১৫০০,
E-mail:
asm@gso.gov.bd

২৩।

১

জ চ

ষ

চ

জ চ

ও ম য

কাম যক্রভ চ

ক অব্যাত থাকদফ।
(২) অনরাইদন আদফদদনয দযদে অরপ ভদ য আদগ ফা দয ফা যকারয ছুটয রদদন দকান অনরাইন দফা গ্রদনয জন্য রপ/অরধকারীন বাতা গ্রণ কযা দফ।
(৩) অরপ ভদময আদগ/দয ফা যকারয ছুটয রদদন ফা ািারক ছুটযরদদন ফা ব্যাাংক ফন্ধ থাকদর অথফা দকান কাযদণ অনরাইন দদভন্ট দগটদ দত ভস্যা সৃরনের দর জরুযী দফা প্রদাদনয জন্য যকারয
যরদদয ভােদভ (পযভ নাং-১) অে অরপদয রাফ াখা নগদ গ্রণ কযা দফ।

২. অরবদমাগ ব্যফস্থানা িরত(GRS)

কখন দমাগাদমাগ কযদফন
দার ত্বপ্রাি াখা/কভযচাযী ভাধান রদদত ব্যথ য দর

(GRS) দপাকার দ ন্ট কভযকতযা  কারয ররাং ভাস্টায রনরদ যনের ভদ
ভাধান রদদত ব্যথ য দর

-

রনরদ যনের ভদ ভাধান রদদত ব্যথ য দর

দমাগাদমাদগয ঠিকানা
জনাফ দভাঃ দদ ান খা রুর াান (কয নাং-১৪৫)
কাযী ররাং ভাস্টায  দপাকার দ ন্ট কভযকতযা
যকারয মুদ্র রযফন অরপ, যকারয কাম যবফন নাং-১, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ-৪১০০।
E-mail: asm@gso.gov.bd
দভাফাইর নাং-০১৭১১৩১১৬৬৪
জনাফ ভীয আপতাবুর কাউায (কয নাং-১৪৪)
উ-ররাং ভাস্টায
যকারয মুদ্র রযফন অরপ, যকারয কাম যবফন নাং-১,, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ-৪১০০।
দপান নাং:৮৮ ০-৩১-৭১৬৪৪১
E-mail: dsm@gso.gov.bd
দভাফাইর নাং-০১৭৩৫৭৮৯২২৭
জনাফ দভা: জারকয দাদন দচৌধুযী (কয নাং-১৪৩)
ররাং ভাস্টায
যকারয মুদ্র রযফন অরপ, যকারয কাম যবফন নাং-১,, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ-৪১০০।
E-mail: gso@gso.gov.bd
দপান :৮৮০-৩১-৭২৩৭৫৪, দভাফাইর নাং- ০১৮১৭২০৫৭১২

৩. আনায কাদছ আভাদদয প্রতোা
প্ররতশ্রুত/কারিত দফা প্রারিয (জাাজ ভাররক/দকাম্পারন, জাাজ ভাস্টায, স্থানী ম্যারনাং এদজন্ট এফাং রপোযা

রনষ্পরিয ভ ীভা

১ দথদক ৩ কাম যরদফ।

১ দথদক ৩ কাম যরদফ।

১ দথদক ৩ কাম যরদফ।

জন্য কযণী -

দুপুয ১টায ভদে রনধ যারযত পযদভ ম্পূণ যবাদফ পূযণকৃত আদফদনে (নতুন দভরন রপ্রদন্টড ররডর/াইন-অন/অপ, দযানেরায, দস্বচ্ছা অফয) জভা প্রদান কযা;
রফদল কদয নতুন দভরন রপ্রদন্টড ররডরয দযদে রর এফাং রফগত ৫ ফছদযয ভদে ১ (এক) বদ জ চাকুরয থাকা;
নদ প্রারিয জন্য
-এ আদফদন কযায পূদফ য আনায ররডর এয াদথ অন রাইদন ডাটা ঠিক আদছ রকনা মাচাই কযা; ক
গ
ক
ক ;
াইন-অদনয পূদফ য দম জাাদজ াইন-অন কযদত/কযাদত ইচ্ছুক দই জাাজ, দফতন-বাতা ও অন্যান্য স্যদমাগ-স্যরফধা, ররডর, াদাট য,
(৫৮ ছ
চ), SID, COC, COP, AOR/COR, ররডরদত দভরডদকর
রপটদন, Minimum Safe Manning Certificate, Seamen Employment Agreement (SEA), ইতোরদ ডকুদভন্ট, নদ  দভ াদ মাচাই কদয চুরিদে স্বাযয কযা;

দফতন-বাতা কভ ভদন দর চুরিদে াইন-অন না কযা;
চুরিদে াইন-অদনয ১ (এক) ভাদয ভদে জাাদজ দমাগদান এফাং জাাজ দথদক অব্যারতয ১ (এক) ভাদয ভদে াইন-অপ কযা;
াইন-অদপয ৩ (রতন)
য অন-রাইদন বদ জ আদরাড দ দছ রকনা তা মাচাই কযা;
অরপ কদয/আাংরগনা ধূভান এফাং দভাফাইদর কথা না ফরা, অমথা অরপদ প্রদফ না কযা, উচ্চস্বদয কথা না ফরা;
অরপদ প্রদফ কাদর রনযািায দার দত্ব থাকা পুরর দদস্যয দটরফদর যরযত
দযরজনেরাদয নাভ এরি কযা;
ঠিক ভােদভ প্রদ াজনী দফামূল্য রযদাধ কযা;
শুনানী/াযাদতয জন্য রনধ যারযত ভদ য পূদফ যই উরস্থত থাকা, অদন্যয াায্য ছাড়া রনদজয কাজ রনদজ কযা;
অরপদয রন ভ দভদন রনরদ যনের দফায জন্য আদফদন কযা;
আনায দফা রনরিত  ায য অযজদনয দফা া ায জন্য া তা কযা;
অরপ ভদ য ভদে দফায জন্য আা;
অরপ ভদ য দয ফা আদগ ফা যকারয ছুটয রদদন দফা দদত দর অরধকারীন রপঃ অন রাইদন অথফা যকারয যরদ নাং-১ এয ভােদভ অে অরপদয রাফ াখা নগদদ প্রদান কযা;
ক
ও
গখ
কজ
;
ক
জ ক
গ গক ;
ক

চ

জ

ক ১০
-

ও

জ

জ

ক

খও ,

চ

এ
ক ;
চ

ক ;
ও , জ ক

;

জ কজ জ
ক ,
জ
ক ক /ক চ
;
অরপদ রফশাংখর বাদফ দঘাযা দপযা না কযা,
না থাকা;
এ অরপদয কর কভযকতযা/কভযচাযীদদয াদথ দৌাদ যপূণ য আচয কযা:
এ অরপদয ভম যাদা মুন্নত যাখদত এফাং দফামূখী অরপ গদড় তুরদত দমাগীতা কযা;
এ অরপদয কাদযা দ্বাযা  যানীয রকায দর যারয ররাং ভাস্টাযদক অফরত কযা;
এ অরপদয তথ্য জানা  রফরফধ অনরাইন আদফদদনয জন্য দ ফ াইট www.gso.gov.bd এ
দনৌফারণজে অোদদ-১৯৮৩, MLC-২০০৬/ILO- STCW/95 (াংদারধত-২০১০),
ক
গ
-২০০১,
ক
আইন-২০১৮, তথ্য অরধকায আইন ২০০৯ ইতোরদ আইন/রফরধ, রযে/নীরতভারা ম্পদকয অফগত থাকা;
ক ক ও ঘষ ঝ ক , এক
জ জ
জএ
ক
,জ জ
জ জ গ
ক ,ক
ক
জ জ গ
ক ।
এক জ জ
ক
জ জ গ /
ক , এক
এজ জ জ
ক
ক
গ ক
ক ক ক
ক ,
ক ক

এজ (

)

-২০০৫, নদা ন রফরধভারা-২০১১, রডরজটার রনযািা

ক

ক

ক
এজ

ক

খ

জ

।

জ
জ

জ
জ

গ

ক ।
ক

