
Bangladesh High Commission, Kuala Lumpur, Malaysia 
 

Consular Service At a Glance 
 

Sl.# Description of jobs Requirement 

01 Letter of Introduction (LOI)  

  

i) Collect required letter from concerned company/ 
Institutions/organizations, ii) Your valid passport and copy of visa 

along with yellow colour bank deposit slip from Maybank. Note: This 
Mission does not issue any LOI on any country visit visa 

request. 

02 Attestation of a Birth Registration 
Certificate (BRC) 
 

i) BRC copy should be attested from Ministry of Foreign Affairs/ 
Ministry of Law Affairs, Dhaka or ii) Online verification proof. iii) 

Passport copy. iv) one extra set v) Fee deposit Slip 

03 Transfer of Residence  i) Release letter (completion of your jobs) from concerned 
company/Institution, ii) Copies of Passport, Visa and Fee deposit slip 

04 Attestation of different 

documents/educational certificate 
  

Documents should be attested from Ministry of Foreign Affairs/ 

Ministry of Law Affairs, Dhaka. In case of educational certificate, the 
documents should be attested from Education Board/Ministry of 

Education and Ministry of Foreign Affairs, Dhaka. One extra set with 
fee deposit slip to be submitted to Mission. 

05 Passport attestation (per passport) 
 

All original passport & photocopy of passport. Two sets of each 

passport & visa copy with fee deposit slip from Maybank to be 
submitted 

06 Passport Reference Same Person 

Letter  
All original & photocopies of all passports with visa copy. If lost, Police 

Report with fee deposit slip to be submitted. Photocopy of other 
documents if required 

07 Driving Licence attestation/letter  Present Licence copy to be attested from concerned BRTA and Ministry 
of Foreign Affairs, Dhaka with fee deposit slip 

08 Power of Attorney  i) Copy of Dalil, ii) Mutation, iii) Khatian. iv) Passport/ NID, BRC of 

both POA giver and attorney with v) one photograph both of them. For 
details Visit www.bdhckl.gov.bd (Other Consular Service)  

09 Family Letter/Relationship letter  
 

ii) Passport copy, ii) copy of Marriage Certificate/Nikahnama/ iii) Birth 

Certificates of their children after attesting those from both the 
Ministry of Law and Ministry of Foreign Affairs, Dhaka with fee slip 

10 Married certificate/ 

Nikahnama/Divorce certificate  

i) Original Nikahnama/Marriage Certificate/Divorce Certificate, 

photocopies of all certificate/passport copy & visa copy with fee 
deposit slip to be submitted 

11. Unmarried certificate/ To marry 

Malaysian national. 

 

i) UMC from concerned DC office with attested from Ministry of FA, 

Dhaka. ii) Parents Affidavit/consent should be attested from both M/O 
Law & M/O Foreign Affairs,Dhaka. Passport and visa copy with bank 

deposit slip to be submitted. 
12. Attestation of Police Clearance 

Certificate 
 

i) Original Police Certificate should be collected from concerned Police 

Super and then ii) attest from the M/O Foreign Affairs and M/O Law 

Affairs, Dhaka with fee slip to be submitted. 
13. Birth Registration Certificate 

(BRC) for new baby born in 

Malaysia (Visit: 
www.bdris.gov.bd) for online 

submission  

i) Malaysian BRC should be attested from M/O Foreign Affairs, 

Putrajaya, Govt. Of Malaysia, ii) Parents Marriage certificate, PP copy 

and parents iii) online BRC both in Bangla and English to be submitted. 
Iv) Filled-in online BRC application submission Form to be submitted v) 

one photograph of new-born baby with fee deposit slip. 
➢ Consular Fee: For single letter RM45.00(Ringgit Forty-five), For attestation per three pages 

documents RM45.00 (Ringgit Forty-five) to be deposited to Maybank Account No. 564427102268 

addressed to the Bangladesh High Commission, Kuala Lumpur. Yellow colour Maybank cash deposit 

slip only will be accepted. 

➢ For issuance of BRC (Serial No.13) of New-born baby: RM5/=(Ringgit five only) to be deposited 

to Bangladesh High Commission, Kuala Lumpur, Maybank Account No. 564427509825. 
➢ For detailed information please visit www.bdhckl.gov.bd – (other consular service) 

 

 

 

 

http://www.bdhckl.gov.bd/
http://www.bdris.gov.bd/
http://www.bdhckl.gov.bd/


 
Bangladesh High Commission, Kuala Lumpur, Malaysia 

 

Consular Service At a Glance 
 

Sl. 

No. 

Description of jobs Requirement 

01 Letter of Introduction (LOI)  

cwiwPwZg~jK পত্রের জন্য  

i) সংশ্লিষ্ট ক োম্পোশ্লন্/প্রশ্লিষ্ঠোন্/অন্যোন্য সংস্থোর কেত্র   োরন্ উত্রেখ পরূ্ ব  শ্লিঠি, ii) বর্ধ 

পোসত্রপোর্ব এর্ং শ্লিসোর  শ্লপ এর্ং  ন্সুলোর শ্লি জমো রশ্লিদ সহ। উত্রেখয, এই শ্লমিন্ 

ক োত্রন্ো কদত্রির শ্লিজজর্ শ্লিসোর অনু্ত্ররোত্রধ ক োত্রন্ো LOI জোশ্লর  ত্রর ন্ো।   

02 Attestation of a Birth Registration Certificate 
(BRC) 
জন্ম শ্লন্র্ন্ধন্ সন্দ সিযোয়ত্রন্র জন্য 

i) জন্মসন্ত্রদর  শ্লপ ঢো োর পররোষ্ট্র মন্ত্রণোলয়/আইন্ শ্লর্ষয়  মন্ত্রন্োলয় কেত্র  সিযোশ্লয়ি 

 রত্রি হত্রর্ অের্ো ii) অন্লোইন্ যোিোই রণ প্রমোণ  জমো শ্লদত্রি হত্রর্ iii) পোসত্রপোর্ব  শ্লপ, 

 ন্সুলোর শ্লি রশ্লিদ সহ এর্ং iv) এ ঠর্ অশ্লিশ্লরক্ত কসর্ এিদসত্রে জমো শ্লদত্রি হত্রর্। 

03 Transfer of Residence (U«vÝdvi Ae †iwm‡WÝ) ev 

evm¯’vb ¯ZvbvšZi msµvšZ cÎt 

i) সংশ্লিষ্ট ক োম্পোশ্লন্/প্রশ্লিষ্ঠোন্ কেত্র  ইসুয ৃি ছোড়পে, ii) পোসত্রপোর্ব এর্ং শ্লিসোর  শ্লপ 

এর্ং  ন্সুলোর শ্লি জমো রশ্লিদ সহ ।    

04 Attestation of different documents/educational 
certificate  

wewfbœ iK‡gi m`bcÎ/শ্লিক্ষো সন্দ mZ¨vqb  

স ল  োগজপে পররোষ্ট্র মন্ত্রণোলয়/আইন্ শ্লর্ষয়  মন্ত্রণোলয়, ঢো ো কেত্র  সিযোশ্লয়ি 

 রত্রি হত্রর্। শ্লিক্ষোগি সন্ত্রদর কক্ষত্রে, সন্দগুশ্লল শ্লিক্ষো কর্োর্ব/শ্লিক্ষো মন্ত্রণোলয় এর্ং 

পররোষ্ট্র মন্ত্রণোলয়, ঢো ো কেত্র  সিযোশ্লয়ি  রত্রি হত্রর্। পোসত্রপোর্ব  শ্লপসহ এ ঠর্ 

অশ্লিশ্লরক্ত কসর্ এর্ং  ন্সুলোর শ্লি জমো রশ্লিদ সহ শ্লমিত্রন্ জমো শ্লদত্রি হত্রর্।  

05 Passport attestation (per passport) 

GKwU cvm‡cv‡Uর d‡UvKwc mZ¨vqb Rb¨ 

মুল পোসত্রপোর্ব/ িত্রর্ো শ্লপ,শ্লিসোর  শ্লপ এর্ং  ন্সুলোর শ্লি জমো রশ্লিদ সহ ।  অশ্লিশ্লরক্ত 

এ  কসর্ শ্লমিত্রন্ জমো শ্লদত্রি হত্রর্ ।   

06 Passport Reference Same person Letter (GKB 

e¨vwË“ g‡g© cvm‡cv‡Ui †idv‡iÝ cÎ) 

শ্লিসো  শ্লপ সহ স ল মুল পোসত্রপোর্ব এর্ং িত্রর্ো শ্লপ । পোসত্রপোর্ব হোশ্লরত্রয় কগত্রল পুশ্ললি 

শ্লরত্রপোর্ব দোশ্লখল  রত্রি হত্রর্।  প্রত্রয়োজত্রন্ অন্যোন্য ন্শ্লের িত্রর্ো শ্লপ জমো শ্লদত্রি হত্রর্।  

অশ্লিশ্লরক্ত এ  কসর্ এর্ং  ন্সুলোর শ্লি জমো রশ্লিদ সহ শ্লমিত্রন্ জমো শ্লদত্রি হত্রর্ ।  

07 Driving Licence attestation/letter 

WªvBwfs jvB‡mÝ এর িত্রর্ো শ্লপ সিযোশ্লয়ি ও পত্রের 

Rb¨ 

র্িবমোন্ লোইত্রসত্রন্সর  শ্লপ সংশ্লিষ্ট শ্লর্আরঠর্এ এর্ং পররোষ্ট্র মন্ত্রণোলয়, ঢো ো কেত্র  

সিযোশ্লয়ি  রত্রি হত্রর্। শ্লিসো  শ্লপ সহ মুল পোসত্রপোত্রর্বর িত্রর্ো শ্লপ জমো শ্লদত্রি হত্রর্। 

শ্লিসো  শ্লপ, মুল পোসত্রপোত্রর্বর এর্ং িত্রর্ো শ্লপ এর্ং  ন্সুলোর শ্লি জমো রশ্লিদ সহ দোশ্লখল 

 রত্রি হত্রর্  ।    

08 Power of Attorney  Avg-‡gvË“vibvgv  i) দশ্ললত্রলর  শ্লপ, ii) শ্লমউত্রর্িন্, iii) ন্োমজোশ্লর খশ্লিয়োন্ iv) পোসত্রপোর্ব/এন্আইশ্লর্, 

জন্মসন্দ । Avg-‡gvË“vibvgv দোিো এর্ং গ্রহীিোর উিত্রয়রই এ ঠর্ ছশ্লর্ সংযুক্ত  রত্রি 

হত্রর্। শ্লর্স্তোশ্লরি জোন্ত্রি শ্লিজজর্  রুন্ www.bdhckl.gov.bd -  (অন্যোন্য  ন্সুযলোর 

সোশ্লিবস) 

09 Family Letter/Relationship letter (single) 
cvwievwiK m¤úK©xq পত্রের জন্য 

ii) পোসত্রপোত্রর্বর/শ্লিসোর অনু্শ্ললশ্লপ, ii) শ্লর্র্োত্রহর  সন্দ/ শ্লন্ োহন্োমো আইন্ মন্ত্রণোলয় এর্ং 

পররোষ্ট্র মন্ত্রণোলয়, ঢো ো উিয় মন্ত্রণোলয় কেত্র  সিযোশ্লয়ি  ত্রর আন্ত্রি হত্রর্। 

আত্রর্দন্ োরীর সন্তোন্ত্রদর সোত্রে সম্প ব হত্রল িোত্রদর জন্ম সন্দপে দোশ্লখল  রত্রি হত্রর্। 

স ল  োগজপত্রের অশ্লিশ্লরক্ত এ  কসর্ এর্ং  ন্সুলোর শ্লি জমো রশ্লিদ সহ  শ্লমিত্রন্ জমো 

শ্লদত্রি হত্রর্ । 

10 Married certificate/ Nikahnama/Divorce 

certificate AweevwnZ/weevwnZ mb` সিযোশ্লয়ি  রোর 

জন্য  

i) পোসত্রপোর্ব এর্ং শ্লিসোর  শ্লপ সহ সমস্ত  োগজ পত্রের  শ্লপ 

ii) সর্  োগজপত্রের এ  কসর্ অশ্লিশ্লরক্ত  শ্লপ এর্ং  ন্সুলোর শ্লি জমো রশ্লিদ সহ শ্লমিত্রন্ 

জমো শ্লদত্রি হত্রর্।  

11. Unmarried certificate/  
To marry Malaysian national. 

(মোলোয়শ্লিয়োন্ ন্োগশ্লর  শ্লর্র্োত্রহর কক্ষত্রে)  

i) সংশ্লিষ্ট শ্লর্শ্লস অশ্লিস কেত্র  অশ্লর্র্োশ্লহি সন্দ সংগ্রহ   ত্রর ঢো োর পররোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় 

কেত্র  সিযোশ্লয়ি সহ ii) শ্লপিোমোিোর হলিন্োমো/সম্মশ্লি আইন্ মন্ত্রণোলয় এর্ং পররোষ্ট্র 

মন্ত্রণোলয় কেত্র  সিযোশ্লয়ি  ত্রর  ন্সলুোর শ্লি রশ্লিদ সহ আত্রর্দন্  রত্রি হত্রর্। 

12. Attestation of Police Clearance Certificate 

পুশ্ললি শ্লিয়োত্ররন্স সোঠর্বশ্লিত্র র্  শ্লপ mZ¨vq‡bi Rb¨  

i) র্োংলোত্রদত্রির সংশ্লিষ্ট পুশ্ললি সুপোত্ররর  োছ কেত্র  মূল পশু্ললি সন্দ সংগ্রহ  ত্রর পররোষ্ট্র 

মন্ত্রণোলয়, ঢো ো এর্ং আইন্ শ্লর্ষয়  মন্ত্রণোলয় ঢো ো কেত্র  সিযোশ্লয়ি  ত্রর  ন্সুলোর শ্লি 

জমো রশ্লিদ সহ জমো শ্লদত্রি হত্রর্। পোসত্রপোর্ব এর্ং শ্লিসোর  শ্লপসহ জমো শ্লদত্রি হত্রর্;,  

13. Birth Registration Certificate (BRC) for 
new baby born in Malaysia (Visit: 
www.bdris.gov.bd) for online submission 
মোলত্রয়শ্লিয়োয় জন্ম কন্ওয়ো ন্র্জোি শ্লিশুর জন্য evsjv‡`kx Rb¥ mb`   

i) মোলত্রয়শ্লিয়োয় জন্ম কন্য়ো শ্লিশুর কজশ্লপএন্  িৃব  জন্মসন্দ মোলত্রয়শ্লিয়ো পররোষ্ট্র 

মন্ত্রণোলয়, পুেজোয়ো কেত্র  সিযোশ্লয়ি  ত্রর   ii) শ্লপিোমোিোর শ্লর্র্োহ সন্দ, পোসত্রপোর্ব  শ্লপ 

এর্ং iii) শ্লপিোমোিোর র্োংলো এর্ং ইংত্ররজজ উিয় িোষোয় অন্লোইন্ জন্মসন্দ জমো শ্লদত্রি 

হত্রর্ iv) অন্লোইন্ পূরণ  রো দোশ্লখল ৃি জন্মসন্দ আত্রর্দন্ িরম এিদসত্রে জমো শ্লদত্রি 

হত্রর্ v) ন্র্জোি  শ্লিশুর এ ঠর্ ছশ্লর্ এিদসত্রে জমো শ্লদত্রি হত্রর্। 

➢ কনস্যুলার ফি: একটি পত্রের জনু RM45.00 (ফরফিত পঁয়তাফিশ মাে),  প্রফত ফতন পৃষ্ঠার নফির জনু RM45.00 (ফরফিত 

পঁয়তাফিশ মাে) মমবুাাংত্রকর মে মকান শাখায় অ্ুাকাউন্ট নাং 564427102268- বাাংলাত্রেশ হাইকফমশন, কয য়ালালামপযত্ররর 

টিকানায় জমা ফেত্রয় হ্লযে রত্রের নগে জমা রশ্লিদ স্হ োফখল করত্রত হত্রব।   

➢ নবজাতক ফশশুর জন্মস্নে ইস্যু  করার জনু: RM5.00 (ফরফিত পাচঁ মাে) বাাংলাত্রেশ হাইকফমশন, কয য়ালালামপযর , মমবুাাংক 

অ্ুাকাউন্ট নাং 564427509825 এ জমা ফেত্রয় হ্লযে রত্রের নগে জমা রশ্লিদ স্হ োফখল করত্রত হত্রব।    

➢ ফবস্তাফরত তত্রিুর জনু অ্নযগ্রহ কত্রর ফিজজি করুন www.bdhckl.gov.bd – (অ্নুানু কনস্যুলার স্াফিিস্); 
  

http://www.bdhckl.gov.bd/
http://www.bdris.gov.bd/


 


