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সংেশািধত িবজ্ঞিপ্ত 
নং- 28.11.1111.173.62.112.26-2436              তািরথঃ 13 েসেপ্টমব্র, 3126 
 

গত 12/1৯/3126 তািরেখ কািশত িবজ্ঞিপ্তর সংেশাধন। 
 

কর্িমক 
নং 

কায র্সমূহ 
ধায র্কৃত িফ/চাজর্ 

সাধারণ (41 কায র্িদবস) জরুরী (8 কায র্িদবস)

12. 

জাতীয় পিরচয়প  নবায়নঃ 
জাতীয় পিরচয়পে র েময়াদ হেব তা দােনর তািরখ হেত 26 (পেনর) বছর। জাতীয় 
পিরচয়পে র েময়াদ uত্তীণ র্ হoয়ার পূেব র্ বা পের তা নবায়েনর জনয্ েতয্ক নাগিরকেক 
িনধ র্ািরত পদ্ধিত o িফ দান সােপেক্ষ কিমশেনর িনকট আেবদন করেত হেব। 

211 টাকা 261 টাকা 

13. 

হারােনা বা নষ্ট হবার কারেণ নূতন জাতীয় পিরচয়প ািপ্তঃ 
জাতীয় পিরচয়প  নমব্র বা েভাটার নমব্র uেল্লখ কের েয েকান থানায় িজিড করেত হেব 
eবং িজিডর মূলকিপ সংযুক্ত কের িনধ র্ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব। 
(ক) থমবার আেবদেনর েক্ষে  311 টাকা 411 টাকা
(খ) িদব্তীয়বার আেবদেনর েক্ষে  411 টাকা 611 টাকা
(গ) পরবত  েয েকান বার আেবদেনর েক্ষে  611 টাকা 2111 টাকা

 

কর্িমক নং কায র্সমূহ ধায র্কৃত িফ/চাজর্

14. 

জাতীয় পিরচয়প  সংেশাধনঃ 
জাতীয় পিরচয় িনবন্ধেনর সময় েতয্ক নাগিরক ফরম-3 e েযসব তথয্ দান কেরন েসসব তথয্ হেত বাংলায় o 
iংেরিজেত িনেজর নাম, িপতার নাম, মাতার নাম, জন্ম তািরখ, িঠকানা, রেক্তর গর্ুপ o িনেজর সব্াক্ষর iতয্ািদ 
তথয্ জাতীয় পিরচয়পে  িলখা হয়। জাতীয় পিরচয়পে র eসব তেথয্র সংেশাধনেক “জাতীয় পিরচয়প  
সংেশাধন” িহেসেব গণয্। 

 

(ক) থমবার আেবদেনর েক্ষে  311 টাকা
(খ) িদব্তীয়বার আেবদেনর েক্ষে  411 টাকা
(গ) পরবত  েয েকান বার আেবদেনর েক্ষে  511 টাকা

15. 

তথয্-uপাত্ত সংেশাধনঃ 
জাতীয় পিরচয়পে  uিল্লিখত তথয্সমূহ ছাড়া ফরম-3 িলিখত aনয্ানয্ তথয্সমূহ সংেশাধন করােক “তথয্-uপাত্ত 
সংেশাধন” িহেসেব গণয্ করা হেব। 
(ক) থমবার আেবদেনর েক্ষে  211 টাকা
(খ) িদব্তীয়বার আেবদেনর েক্ষে  311 টাকা
(গ) পরবত  েয েকান বার আেবদেনর েক্ষে  411 টাকা

● uপিরuক্ত িফ/চাজর্ ে জারী চালােনর মাধয্েম aথবা “সিচব, িনব র্াচন কিমশন সিচবালয়” eর aনুকূেল েপ-aড র্ার/বয্াংক াফেটর 
মাধয্েম (ভয্াটসহ) পিরেশাধ করা যােব। 

● ে জারী চালােন জমাঃ 
বাংলােদশ বয্াংেকর সকল শাখায় eবং েসানালী বয্াংেকর ে জারী শাখাসমূেহ িনিদ র্ষ্ট হাের জাতীয় পিরচয়প  িফ aথ র্ৈনিতক েকাড নং- "2-1712-
1111-2958" eবং uক্ত িফ eর uপর শতকরা 26 টাকা হাের মূলয্ সংেযাজন কর জমা িদেত হেব। মূলয্ সংেযাজন কেরর aথ র্ৈনিতক  েকাড নং- 
"2-2244-1111-1422" ।"1111" eর স্থেল uৎেস কতর্নকারীর সংিশ্লষ্ট কিমশনােরেটর েকাড িলখেত হেব। কিমশনােরেটর েকাড সমূহ  িনম্নরূপঃ 
 ঢাকা (পূব র্)-1141 ঢাকা (দিক্ষণ)- 1121 রংপুর-1156 রাজশাহী-1131 
 ঢাকা (পিশ্চম)-1146 কুিমল্লা-1151 যেশার-1116 চট্টগর্াম-1136 
 ঢাকা (uত্তর)-1126 িসেলট-1129 খুলনা-1112 

 

শুধুমা  ঢাকা িসিট কেপ র্ােরশন eলাকার জনয্ 26িট থানা িনব র্াচন aিফেসর িনম্ন uিল্লিখত িঠকানায় জাতীয় পিরচয়প  েসবা সংকর্ান্ত 
আেবদন গর্হন করা হেবঃ 

 

কর্িমক নং 
থানা িনব র্াচন 
aিফেসর নাম aিফেসর িঠকানা েফান নমব্র  

12 রমনা 3য় তলা বাম পাশব্র্ 78, পিশ্চম আগারগo, ঢাকা। ৯22538৯
13 মিতিঝল 3য় তলা বাম পাশব্র্ 78, পিশ্চম আগারগo, ঢাকা। ৯224877
14 সূ াপুর 4য় তলা বাম পাশব্র্ 78, পিশ্চম আগারগo, ঢাকা। ৯238669
15 সবুজবাগ 4য় তলা বাম পাশব্র্ 78, পিশ্চম আগারগo, ঢাকা। ৯229148
16 লালবাগ 4য় তলা বাম পাশব্র্ 78, পিশ্চম আগারগo, ঢাকা। 69261771
17 েকাতয়ালী 4য় তলা বাম পাশব্র্ 78, পিশ্চম আগারগo, ঢাকা। ৯22948৯
18 uত্তরা 4য় তলা বাম পাশব্র্ 78, পিশ্চম আগারগo, ঢাকা। 69264121
19 েডমরা পিশ্চম েদালাiরপাড়, শয্ামপুর, ঢাকা। 8562৯22



1৯ কয্ান্টনেমন্ট 2214, রূপায়ন নoফা পাজা, i ািহমপুর, কাফরূল, ঢাকা-2317 ৯945181
21 গুলশান আরমা  মােজদা  মািলক টাoয়ার, ফ্লাট নং-e-7, েহািল্ডং-খ-326/2, গিত সব্রণী, েমরুল বাড্ডা, ঢাকা। ৯951৯59
22 েতজগ o 24/িব, েসন্টার পেয়ন্ট কনকড র্ (25 তলা), ফাম র্েগiট, ঢাকা। 9231215
23 েমাহাম্মদপুর 34/7, ব্লক-িব, েমাহাম্মদপুর হাuিজং eেষ্টট, িমরপুর েরাড, ঢাকা-2318। ৯228৯27
24 ধানমিন্ড রূপায়ন াiম, বািড় নং-3, েরাড নমব্র-18, ধানমিন্ড আ/e, ঢাকা। ৯726681
25 পল্লবী ফ্লাট নং- eল/6/i, বাড়ী নং-45, ব্লক-িড, েসকশন-22, েমiন েরাড নং-4, পল্লবী, ঢাকা। ৯133244
26 িমরপুর ফ্লাট নং-eল/6/eফ, বাড়ী নং-45, ব্লক-িড, েসকশন-22, েমiন েরাড নং-4, পল্লবী। ৯133299

 
 
 
        মহাপিরচালক 
        জাতীয় পিরচয় িনবন্ধন aনুিবভাগ 
        িনব র্াচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা। 


