
ক োন প্র োরেে পোসরপোর্ট  োেো পোরেনঃ 
 

ের্টমোরন ০৩(তর্ন) প্র োরেে পোসরপোর্ট ইসযু  েো হয়। তনরে র্োে তেেেণী প্রদত্ত হর োঃ 
( ) সোধোেণ পোসরপোর্টঃ েোাং োরদশী স   নোগতে র  সোধোেণ পোসরপোর্ট প্রদোন  েো হয়।  
(খ) অতিতসয়ো  পোসরপোর্টঃ সে োতে  োরে তেরদশগোমী এোং েোাং োরদশী স   সে োতে  ম টচোতের  অতিতসয়ো  
পোসরপোর্ট প্রদোন  েো হয়। 
(গ)  য র্ননতর্  পোসরপোর্টঃ  য র্ননতর্  তমশরনে সদসু এোং অনযরমোতদর্ স   েুক্তির   য র্ননতর্  পোসরপোর্ট 
প্রদোন  েো হয়। 
পোসরপোর্ট প্রোতি তনয়মোেত ঃ 
কসেোে 
নোম 

আরেদন িেম ও প্রমোন  োগেপত্র তি/চোেট প্রোতিে সময় 
(সম্ভোেু) 

কমতশন 
তেরেে  
পোসরপোর্ট 
ইসযু 

(সোধোেণ 
পোসরপোর্ট) 

১) অন োইন/হোরর্ পূেণ ৃর্ পোসরপোর্ট সোইে েতিন ছতেসহ; সর্ুোতয়র্ 
এমআেতপ আরেদন িেম-দযই কসর্ (তে,আই,তপ িেম-১); 
২) সর্ুোতয়র্ েোর্ীয় পতেচয়পত্র অথেো তেক্তের্ো  েন্ম তনেন্ধন সনদ দযই 
কসর্; 
৩) পোসরপোর্ট তিস েমো দোরনে মূ  েুোাং  েতসদ; 
৪) মন্ত্রণো য়/তেভোগ/অতধদিে/পতেদিে/অধস্তন অতিস এোং স্বোয়ত্বশোতসর্ 
সাংস্থো/ রপ টোরেশরন  ম টের্  ম ট র্টো/ ম টচোেীরদে কেরত্র যথোযথ  রৃ্টপে 
 রৃ্ট  ইসযু ৃর্ মূ  অনোপতত্ত সনদ (NOC) যো ইসযু োেী  রৃ্টপরেে ওরয়ে 
সোইরর্ প্রদশ টন  েরর্ হরে এোং এ  কসর্ আরেদন িম ট (তে. আই. তপ 
িেম-১); ও এ  কসর্ সর্ুোতয়র্ েোর্ীয় পতেচয়পত্র অথেো তেক্তের্ো  
েন্মতনেন্ধন সনদ দোতখ   েরর্ হরে। 

সোধোেণ তি ৩০০০ র্ো ো + 
৪৫০ র্ো ো (১৫% ভুোর্) = 

৩৪৫০ র্ো ো 
 

সোধোেণ-১৫ (পরনে) 
 ম ট তদেস (অনয ূ  

পযত শ র্দন্ত 
প্রতর্রেদন প্রোতি 
সোরপরে) 

েরুেী তি ৬০০০ র্ো ো + 
৯০০ র্ো ো (১৫% ভুোর্) = 

৬৯০০ র্ো ো 
তেঃ দ্রঃ যথোযথ  রৃ্টপে 
 রৃ্ট  ইসযু ৃর্ অনোপতত্ত 
সনদ (NOC) এে তভতত্তরর্ 
সোধোেণ তি প্ররযোেু। 

েরুেী-৭ (সোর্)  ম ট 
তদেস  

(অনয ূ  পযত শ 
প্রতর্রেদন প্রোতি 
সোরপরে) 

তে-ইসযু 
(সোধোেণ 
পোসরপোর্ট 
) ইরর্োপরূে ট 
কমতশন 
তেরেে  
পোসরপোর্ট 
থো র । 

১) হোরর্ পূেণ ৃর্ তে-ইসযু আরদন িম ট-(তে.আই.তপ িেম-২); 
২) েোর্ীয় পতেচয়পত্র অথেো তেক্তের্ো  েন্ম তনেন্ধন সনদ-এ  কসর্; 
৩) পূে টের্ী পোসরপোরর্টে িরর্ো তপ। মূ  পোসরপোর্ট অেশুই সোরথ আনরর্ 
হরে; 
৪) পোসরপোর্ট তিস েমো দোরনে মূ  েুোাং  েতসদ; 
তেঃ দ্রঃ পেূ টের্ী পোসরপোরর্ট প্রদতশ টর্ নোম/তপর্ো অথেো মোর্োে নোম/ স্থোয়ী 
ঠি োনো পতেের্টন হর  এ  কসর্ এমআেতপ (তে.আই.তপ িেম -১) িম ট 
দোতখ   েরর্ হরে। এছোড়ো পতেেতর্টর্ র্থু প্রমোরণে েনু সাংরশোতধর্ 
তেক্তের্ো  েন্ম তনেন্ধন সনদ/েোর্ীয় পতেচয়পত্র এে সর্ুোতয়র্ িরর্ো তপ 
এোং তপএসতস/কেএসতস/এসএসতস/এইচএসতস সনদ এে সর্ুোতয়র্ 
িরর্ো তপ/প্রথম কেণীে মুোক্তেরের্ এে এতিরেতভর্ (হ িনোমো) দোতখ  
 েরর্ হরে। 

তি ৩০০০ র্ো ো + ৪৫০ 
র্ো ো (১৫% ভুোর্) = 

৩৪৫০ র্ো ো এোং কময়োদ 
উত্তীণ ট হর  নেোয়ন তি, 
প্রতর্ েছরেে েনু ৩০০ 
র্ো ো + ৪৫ র্ো ো (১৫% 
ভুোর্)=৩৪৫ র্ো ো। 

সোধোেণ-১৫ (পরনে) 
 ম টতদেস 

(সম্ভোেু সময়) 
 
 

তি ৬০০০ র্ো ো + ভুোর্ 
৯০০ র্ো ো (১৫% ভুোর্) = 
৬৯০০ র্ো ো এোং কময়োদ 
উত্তীণ ট হর  নেোয়ন তি, 
প্রতর্ েছরেে েনু ৩০০ 
র্ো ো + ৪৫ র্ো ো (১৫% 
ভুোর্)=৩৪৫ র্ো ো। 

েরুেী-০৭ (সোর্) 
 ম ট তদেস 

(সম্ভোেু সময়) 

কমতশন 
তেরেতে  
পোসরপোর্ট –
অতিতসয়ো

  
পোসরপোর্ট 

১) অন  োইরন/হোরর্ পূেণ ৃর্ পোসরপোর্ট সোইে েতিন ছতেসহ সর্ুোতয়র্ 
এমআেতপ আরেদন িম ট-এ  কসর্(তে.আই.তপ. িেম-১); 
২ ) সর্ুোতয়র্ েোর্ীয় পতেচয়পত্র অথেো তেক্তের্ো  েন্মতনেন্ধন সনদ; 
৩) েোেস্ব খোর্ভূি সে োেী  ম ট র্টো/ ম টচোেী; স্বোয়ত্বশোতসর্ সাংস্থো 
/েোষ্ট্রোয়ত্ব  রপ টোরেশন Ges তেরশষ আইন, অধুোরদশ/আরদরশ প্রতর্ঠির্ 
তেতভন্ন  তমশন/অথতেঠর্ে প্রোতধ োেভুি  ম ট র্টোে অনয ূর  ইসযু ৃর্ 
সে োেী আরদশ(GO) এে  তপ ইসযু  োেী  রৃ্টপরেে ওরয়ে সোইরর্ প্রদশ টন 
 েরর্ হরে; 
৪) প্ররযোেু কেরত্র পোসরপোর্ট তিস েমো দোরনে েুোাং  েতসদ। 

১) সে োেী  োরে ইসযু 
 ৃর্ সে োেী আরদশ (GO) 
এে  কেরত্র তেনোমরূ ু; 

 
 

২) তচত ৎসো, পতেত্র হজ্জ্ব 
পো ন এোং র্ীথ টস্থোন 
ভ্রমরনে কেরত্র সে োেী 
আরদরশে (GO) তভতত্তরর্ 
তি ৩০০০ র্ো ো + ৪৫০ 
র্ো ো (১৫% ভুোর্) = 
৩৪৫০ র্ো ো। 

েরুেী-০৭ (সোর্) 
 ম ট তদেস 

(সম্ভোেু সময়) 



 য নননতর্  
পোসরপোর্ট 

১) অন  োইরন/হোরর্ পূেণ ৃর্ পোসরপোর্ট সোইে েতিন ছতেসহ সর্ুোতয়র্ 
এমআেতপ আরেদন িম ট-এ  কসর্(তে.আই.তপ. িেম-১) 
২ ) সর্ুোতয়র্ েোর্ীয় পতেচয়পত্র অথেো তেক্তের্ো  েন্মতনেন্ধন সনদ 
৩)  য র্ননতর্  পোসরপোরর্টে প্রোতধ োে অনযযোয়ী পেেোষ্ট্র মন্ত্রণো রয়ে 
সযপোতেশ 
৪) প্ররযোেু কেরত্র পোসরপোর্ট তিস েমো দোরনে েুোাং  েতসদ। 

সে োেী আরদশ অনযযোয়ী 
তেনোমূর ু 

েরুেী-০৭ (সোর্) 
 ম ট তদেস 

(সম্ভোেু সময়) 

 


