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মসটিদজন চার্ টার 
 

1. মিশন ও মিশন  
 

মিশনঃ পাসদপার্ ট প্রতযাশী সকল বাাংলাদেমশ নাগমরকগণদক পাসদপার্ ট প্রোন এবাং মবদেমশ নাগমরকদের বাাংলাদেদশ গিনাগিন/অবস্থাদনর জন্য মিসা 

প্রোন। 

        মিশনঃ  ক) জনসাংখ্যা, ভিৌগমলক অবস্থান, পাসদপাদর্ টর চামিো ভিাতাদবক ভেদশ এবাং বমিমব টদে প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক পাসদপার্ ট অমিস স্থাপন। 

  খ) সিজ ও দ্রম্নততি উপাদয় আিত্মজটামতক/অমিমসয়াল/কূর্ননমতক পাসদপার্ ট প্রোন।  

  গ) ভিমশন মরদেবল পাসদপার্ ট (MRP) ও ভিমশন মরদেবল মিসা (MRV) প্রোনপূব টক বমিমব টদে বাাংলাদেদশর পাসদপার্ ট ও মিসার েিণদ াগ্যতা 

বৃমি। 

  ঘ) মবদেমশদের বাাংলাদেদশ মনমব টদে অবস্থান ও গিনাগিদনর জন্য দ্রম্নততি সিদয় মিসার ভিয়াে বৃমি ও ভেশতযাদগর অনুিমত প্রোন।   

2.  ভসবা প্রোন প্রমতশ্রম্নমত 

 

২.১) নাগমরক ভসবা 

ক্রঃ 

নাং 
ভসবার নাি ভসবা প্রোন পিমত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

ভসবার মূদে এবাং 

পমরদশাি পিমত 

ভসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা ( নাি 

পেমব, ভিান নম্বর ও ই-ভিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ পাসদপার্ ট 

ইস্যয 

মনি টামরত িরদি ভিল্প 

ভেদের িাযমেদি অাবা 

অনলাইদনর িাযমেদি 

আদবেন করদত িদব। 

ক. পাসদপার্ ট 

সাইদজর ছমব সি 

সতযাময়ত 

আবদবেন িরি 

ক. জরম্নমর মিমিদত 

পাসদপার্ ট প্রামপ্তর জন্য 

মিস ৬০০০ র্াকা ও 

১৫% িযার্ ৯০০ র্াকা। 

ক. সািারণ মিদস 

অনুকুল পুমলশ 

প্রমতদবেন প্রামপ্ত 

সাদপদে ২২মেদনর 

আদবেনকারী ভ  অমিদেদত্র 

বসবাস কদরন ভসই অমিদেদত্র  

সাংমশস্নষ্ট মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও 

মিসা অমিস অাবা আঞ্চমলক 
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আদবেনকারী ভ , 

ভজলায় বসবাস কদরন 

ভসই ভজলায় অবমস্থত 

মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও 

মিসা অমিস অাবা 

আঞ্চমলক পাসদপার্ ট 

অমিস  িদত এই ভসবা 

প্রোন করা িয়। 

(পুমলশ প্রমতদবেন 

প্রদয়াজন িদল ০২ 

কমপ আর প্রদয়াজন 

না িদল ০১ কমপ 

িরি োমখল 

করদত িদব)। 

 খ. জাতীয় পমরচয় 

পত্র অাবা জন্ম 

মনবন্ধন সনদের 

সতযাময়ত কমপ। 

গ. মিস জিার 

মসস্নপ। 

ঘ.  াদের জন্য 

পুমলশ প্রমতদবেন 

প্রদ াজয তা 

www.dip.gov.bd  

ভাদক জানা  াদব। 

খ. সািারণিাদব 

পাসদপার্ ট প্রামপ্তর জন্য 

মিস ৩০০০ র্াকা ও 

১৫% িযার্ ৪৫০র্াকা। 

গ. ভসানালী ব্াাংক এর 

মনি টামরত শাখা 

www.dip.gov.bd িদত 

জানা  াদব এবাং ঢাকা 

ব্াাংক, ওয়ান বাাংক, 

ট্রাষ্ট ব্াাংক, ব্াাংক 

এমশয়া এবাং মপ্রমিয়ার 

ব্াাংদকর ভ দকান 

শাখায় নগে জিা করা 

 ায়। 

 

িদযমে। 

খ. জরম্নমর মিদস 

পুমলশ প্রমতদবেন 

প্রামপ্ত সাদপদে ১০ 

কি টমেবদসর িদযমে। 

গ. পুমলশ প্রমতদবেন 

 াদের জন্য 

প্রদ াজয তা 

www.dip.gov.bd  

ভাদক জানা  াদব। 

 

পাসদপার্ ট অমিদসর 

পমরচালক/উপপমরচালক/সিকারী 

পমরচালক/উপসিকারী পমরচালক 

(অমিদেত্র www.dip.gov.bd িদত 

জানা  াদব) । 

২ মিসা ইস্যয মনি টামরত িরদি ভিল্প 

ভেদের িাযমেদি অাবা 

অনলাইদনর 

(www.visa.gov.bd) 

িাযমেদি আদবেন 

করদত িদব। 

আদবেনকারী ভ , 

মবিাদগ অবস্থান 

করদবন ভসই মবিাদগর 

পাসদপার্ ট ও মিসা 

ক. পাসদপার্ ট 

সাইদজর ছমবসি 

সি আদবেন িরি।  

খ. ভ  ভশ্রমণর 

মিসার আদবেন 

করদবন ভসই ভশ্রমণর 

মিসা প্রামপ্তর জন্য 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র োমখল 

করদত িদব। ভশ্রমণ 

ভেশ মিমিক মিসা 

মিদসর তামলকা 

অনু ায়ী ভসানালী 

ব্াাংদকর মনি টামরত 

শাখায় জিা করদত 

িদব। ঢাকার ভেদত্র 

অমিেপ্তদরর প্রিান 

কা টালদয় অবমস্থত 

ভসানালী ব্াাংদকর বুা 

এবাং অন্যান্য মবিাদগর 

০২ কি টমেবস ভাদক 

৪৫ কি টমেবস। 

সাংমশস্নষ্ট অমিদসর 

পমরচালক/উপপমরচালক/সিকারী 

পমরচালক। 
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অমিদস আদবেন 

করদত িদব। ঢাকা 

মবিাদগর 

আদবেনকারীগণদক 

প্রিান কা টালয় িদত 

এই ভসবা প্রোন করা 

িয়। 

মিমিক প্রদয়াজনীয় 

কাগজপদত্রর তথ্য 

www.dip.gov.bd  

ওদয়বসাইর্ ভাদক 

জানা  াদব। 

ভেদত্র সাংমশস্নষ্ট 

মবিাদগর মনি টামরত 

ভসানালী ব্াাংদকর 

শাখায় মিস জিা 

করদত িদব। মিসা 

মিদসর তামলকা 

www.dip.gov.bd  

ওদয়বসাইর্ িদত জানা 

 াদব।  

৩ সাকট মিসা 

এদক্রে্দর্নশন 

মষ্টকার ইস্যয 

মনি টামরত আদবেন 

িরদি ২ কমপ স্ট্যাম্প 

সাইদজর ছমব সি 

প্রিান কা টালদয় 

আদবেন করদত িদব।  

ক. ২ কমপ স্ট্যাম্প 

সাইদজর ছমবসি 

আদবেন িরি। 

খ. পররাষ্ট্র 

িন্ত্রণালদয়র 

স্যপামরশ।  

মবনামূদে ০৩ কি টমেবস ভিাঃ িামিজুর রিিান 

সিকারী পমরচালক (পাসদপার্ ট) 

প্রিান কা ালয়, ঢাকা 

ভিানঃ ৮১২৩৭৮৮ 

adpassport@passport.gov.bd 

২.২) প্রামতষ্ঠামনক ভসবাঃ   

ক্রঃ 

নাং 

ভসবার নাি ভসবা প্রোন পিমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ভসবার মূদে এবাং 

পমরদশাি পিমত 

ভসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা     ( 

নাি পেবী, ভিান নম্বর ও 

ই-ভিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও 

মিসা অমিস ও আঞ্চমলক 

পাসদপার্ ট অমিদসর 

বাদজর্। 

মনমে টষ্ট ভকাদে 

বাদজর্ বারদের 

আদবেন জামর।  

মনমে টষ্ট ভকাদে বাদজর্ 

বরাদের স্যমনমে টষ্ট 

প্রসত্মাব। 

মবনামূদে ০৭ কি টমেবস ভিাঃ িাস্যে রানা 

সিকারী মিসাব রেণ 

কি টকতটা 

ভিানঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩২৬ 

২ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও 

মিসা অমিস/আঞ্চমলক 

পাসদপার্ ট অমিস/পররাষ্ট্র 

োক মবিাদগর 

িাযমেদি 

মসদস্ট্দি পাসদপার্ ট 

প্রোদনর অনুদিােদনর 

মিমিদত 

 পাদস টানালাইদজশন 

ভসন্টাদর প্রামপ্তর 

০৩ কি টমেবস 

ভরাজী খন্দকার 

উপপমরচালক 

পাদস টানালাইদজশন ভসন্টার 
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িন্ত্রণালদয়র মুমদ্রত 

পাসদপার্ ট সরবরাি 

এবাং পাসদপার্ ট 

প্রোদনর মবমি 

ভিাতাদবক 

ভিানঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩০২ 

ddpesro@passport.gov.bd 

 

৩ বামি িািা েিণ অমিস প্রিাদনর 

প্রসত্মাদবর মিমিদত 

ক) অমিস প্রিাদনর 

স্যপামরশ। 

খ) স্থানীয় গণপূতট 

মবিাদগর িািার 

পমরিাণ সম্পমকটত 

প্রমতদবেন। 

 প্রসত্মাব ভপ্ররদণর 

০৭ কি টমেবস 

মবপুল কুিার ভগাস্বািী 

সিকারী পমরচালক 

(প্রশাসন) 

ভিানঃ ০২৯১৬৯৭০ 

adadmin@passport.gov.bd 

২.৩) অিযন্তরীণ ভসবাঃ 

ক্রঃ 

নাং 

ভসবার নাি ভসবা প্রোন পিমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ভসবার মূদে 

এবাং পমরদশাি 

পিমত 

ভসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা     ( 

নাি পেমব, ভিান নম্বর ও 

ই-ভিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ইমিদেশন ও পাসদপার্ ট 

অমিেপ্তদর ৩য় ও ৪া ট 

ভশ্রমণর শূণ্য পদে 

মনদয়াগ 

প্রমতদ ামগতামূলক 

পরীোর িাযমেদি 

ভ াগ্য প্রাাী বাছাই 

করা িয়।  

অমিেপ্তদরর মনদয়াগমবমি 

ভিাতাদবক মবিাগীয় 

মনব টাচন/বাছাই কমিটির 

স্যপামরশ। 

আদবেন 

প্রমক্রয়াকরদণর 

জন্য মনি টামরত 

অাংদকর ভপ-

অে টার 

৬০ মেন মবপুল কুিার ভগাস্বািী 

সিকারী পমরচালক 

(প্রশাসন) 

ভিানঃ ০২৯১৬৯৭০ 

adadmin@passport.gov.bd 

২ ৩য় ও ৪া ট ভশ্রমণর 

কি টচারীদের 

পদোন্নমত। 

পেশূন্য াাকা 

সাদপদে পদোন্নমত 

ভেওয়া িয়। 

ক. শূন্য পদের তামলকা 

খ. ভজযষ্ঠতা তামলকা। 

গ. সদিত্মাষজনক 

ভগাপনীয় প্রমতদবেন। 

ঘ. মবিাগীয় 

মনব টাচন/বাছাই কমিটির 

স্যপামরশ। 

 

মবনামূদে 

 

১৫ মেন মবপুল কুিার ভগাস্বািী 

সিকারী পমরচালক 

(প্রশাসন) 

ভিানঃ ০২৯১৬৯৭০ 

adadmin@passport.gov.bd 

৩ কি টকতটা ও সাংমশস্নষ্ট ক. সাংমশস্নষ্ট মবনামূদে ০৭ মেন মবপুল কুিার ভগাস্বািী 
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কি টচারীদের অমজটত 

ছুটি িঞ্জুর। 

কি টকতটা/কি টচারীদের 

আদবেদনর মিমিদত 

মনি টামরত ছুটি 

মবমিিালা অনু ায়ী 

সরকামর আদেদশর 

িাযমেদি 

কি টকতটা/কি টচারীদের 

আদবেন। 

খ. সাংমশস্নষ্ট অমিস 

প্রিাদনর স্যপামরশ। 

গ. ছুটির প্রাপ্যতার সনে 

*কি টকতটাদের ভেদত্র 

মিসাবরেণ অমিস ভাদক। 

*কি টচারীদের ভেদত্র 

সাংমশস্নষ্ট অমিস িদত এই 

সনে েিণ করদত িদব। 

সিকারী পমরচালক 

(প্রশাসন) 

ভিানঃ ০২৯১৬৯৭০ 

adadmin@passport.gov.bd 

৪ উপপমরচালক ও তদুি ট 

প টাদয়র কি টকতটাদের 

ননমিমিক ছুটি িঞ্জুর। 

সাংমশস্নষ্ট কি টকতটার 

আদবেদনর মিমিদত 

আদেশ জামর। 

ক. সাংমশস্নষ্ট কি টকতটার 

আদবেন। 

খ. সাংমশস্নষ্ট অমিস 

প্রিাদনর ছুটি িঞ্জুদরর 

স্যপামরশ। 

মবনামূদে ০৩ মেন। মবপুল কুিার ভগাস্বািী 

সিকারী পমরচালক 

(প্রশাসন) 

ভিানঃ ০২৯১৬৯৭০ 

adadmin@passport.gov.bd 

৫ কি টকতটা/কি টচারীদের 

ভ্রিণিাতাসি অন্যান্য 

িাতা িঞ্জুর। 

মনি টামরত িরদি 

আদবেদনর মিমিদত  

ক. ভ্রিণসূমচ। 

খ. বাদজর্ বরাে। 

গ. মনি টামরত িরদি মবল 

োমখল। 

 

 

মবনামূদে 

০৫ মেন ভিাঃ িাস্যে রানা 

সিকারী মিসাব রেণ 

কি টকতটা 

ভিানঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩২৬। 

৬ ৩য় ও ৪া ট ভশ্রমণর 

কি টচারীদের 

মপআরএল/োম্পেযান্ট 

ছুটি িঞ্জুর 

মনি টামরত িরদি 

আদবেদনরর মিমিদত 

ক) পূণ ট গিদবতদন ছুটির 

মিসাব। 

খ) অি ট গি ভবতদন ছুটির 

মিসাব 

গ) সামি টস বমির কমপ। 

মবনামূদে ০৭ মেন মবপুল কুিার ভগাস্বািী 

সিকারী পমরচালক 

(প্রশাসন) 

ভিানঃ ০২৯১৬৯৭০ 

adadmin@passport.gov.bd 

 

৭ কি টচারীদের ভপনশন 

িঞ্জুর 

মনি টামরত িরদি 

আদবেদনর মিমিদত 

ক।  মনি টামরত িরদি 

ভপনশন ও আনুদতামষদকর 

মবনামূদে ০৭ মেন মবপুল কুিার ভগাস্বািী 

সিকারী পমরচালক 

mailto:adadmin@passport.gov.bd


আদবেনপত্র-২ প্রস্থ। 

খ। ছমব -১কমপ। 

গ। এলমপআর িঞ্জুরীর 

আদেদশর কমপ -  ১ প্রস্থ। 

ঘ।  নমুনা স্বাের ও 

িাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ 

-১ প্রস্থ। 

ঙ। নবি উিরািীকারীর 

ভঘাষণাপত্র-  ১ প্রস্থ। 

চ। পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ- ১ 

প্রস্থ। 

ছ। জাতীয়তা সনদের 

মূলকমপ - ১ প্রস্থ। 

জ। প্রতযামশত ভশষ 

ভবতদনর সনেপত্র 

(ইএলমপমস) - ১ প্রস্থ। 

ঝ। ভশষ ভবতন সনেপত্র 

(এলমপমস)- ১ প্রস্থ। 

ঞ। না-োবী পত্র - ১ প্রস্থ। 

র্। মূল চাকুরী বমি -১ টি 

(২ খন্ড মবমশষ্ট)। 

(প্রশাসন) 

ভিানঃ ০২৯১৬৯৭০ 

adadmin@passport.gov.bd 

৮ সািারণ িমবষ্য 

তিমবল িদত ঋণ িঞ্জুর 

মনি টামরত িরদি 

আদবেদনর মিমিদত 

ক) সাংমশস্নষ্ট 

কি টকতটা/কি টচারীর 

আদবেন। 

খ) মিসাব রেণ কা টালদয় 

িমবষ্য তিমবদলর মিসাব 

মববরণী। 

মবনামূদে ০৭ মেন মবপুল কুিার ভগাস্বািী 

সিকারী পমরচালক 

(প্রশাসন) 

ভিানঃ ০২৯১৬৯৭০ 

adadmin@passport.gov.bd 



৯ কি টকতটা/কি টচারীদের 

মবমিন্ন প্রকার ঋণ  

িঞ্জুর। 

মনি টামরত িরদি 

আদবেদনর মিমিদত। 

িরদি উদলস্নমখত শতটাবলী 

পূরণ এবাং প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র োমখল করদত 

িদব। 

মবনামূদে ০৫মেন মবপুল কুিার ভগাস্বািী 

সিকারী পমরচালক 

(প্রশাসন) 

ভিানঃ ০২৯১৬৯৭০ 

adadmin@passport.gov.bd 

১০ কি টকতটা/কি টচারীদের 

উচ্চ মশো েিদণর 

অনুিমত 

সাংমশস্নষ্ট 

কি টকতটা/কি টচারীর 

আদবেদনর মিমিদত। 

ক. সাংমশস্নষ্ট 

কি টকতটা/কি টচারীর 

আদবেন। 

খ. সাংমশস্নষ্ট 

মশোপ্রমতষ্ঠাদন িমতটর 

প্রিাণপত্র।  

গ. সাংমশস্নষ্ট 

মবিাগীয়/আঞ্চমলক অমিস 

প্রিাদনর স্যপামরশ। 

মবনামূদে ০৪ মেন মবপুল কুিার ভগাস্বািী 

সিকারী পমরচালক 

(প্রশাসন) 

ভিানঃ ০২৯১৬৯৭০ 

adadmin@passport.gov.bd 

১১ কি টকতটা/কি টচারীদের 

পাসদপার্ ট েিদণর 

অনুিমত। 

মনি টামরত িরদি 

অনাপমি ভেয়া িয়। 

ক. সাংমশস্নষ্ট 

কি টকতটা/কি টচারীদের 

আদবেন।  

খ. সাংমশস্নষ্ট অমিস 

প্রিাদনর স্যপামরশ। 

মবনামূদে ০৪ মেন মবপুল কুিার ভগাস্বািী 

সিকারী পমরচালক 

(প্রশাসন) 

ভিানঃ ০২৯১৬৯৭০ 

adadmin@passport.gov.bd 

১২ মিতীয় ভশ্রমণর কি টকতটা 

িদত ৪া ট ভশ্রণীর 

কি টচারীর ভেশ মবদেশ 

ভ্রিদণর অনুিমত 

সাংমশস্নষ্ট 

কি টকতটা/কি টচারীর 

আদবেদনর মিমিদত। 

ক. সাংমশস্নষ্ট 

কি টকতটা/কি টচারীদের 

আদবেন। 

 খ. ছুটির প্রাপ্যতার সনে। 

গ. সাংমশস্নষ্ট অমিস 

প্রিাদনর স্যপামরশ। 

মবনামূদে ০৫মেন মবপুল কুিার ভগাস্বািী 

সিকারী পমরচালক 

(প্রশাসন) 

ভিানঃ ০২৯১৬৯৭০ 

adadmin@passport.gov.bd 

 সাংযুমি ‘গ’ 

ওদয়বসাইদর্ প্রেশ টদনর জন্য 



২.৪) আওতািীন েপ্তরসমূদির ভসবা 

ক্রঃ 

নাং 

ভসবার নাি োময়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা     ( নাি পেমব, ভিান নম্বর ও ই-ভিইল) 

(১) (২) (৩) 

১ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অমিস, আগারগাঁও, 

ঢাকা। 

জনাব এ, টি, এি আবু আসাে, পমরচালক 

ভিানঃ ০২৮১৫৯৫২৫ 

ই-ভিইলঃ rpoagargaon@passport.gov.bd 

২ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অমিস, আগারগাঁও, 

ঢাকা। 

জনাব এ,দক,এি, িাজিারম্নল ইসলাি, উপপমরচালক 

ভিানঃ ০২৮১৫৯৫২৫ 

ই-ভিইলঃ rpoagargaon@passport.gov.bd 

৩ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অমিস, মসদলর্ জনাব ভিাঃ আব্দুলস্নাি আল িামুন, উপপমরচালক 

ভিানঃ ০১৭১৫১১৩১৩৭ 

ই-ভিইলঃ rpoagargaon@passport.gov.bd 

৪ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অমিস, বমরশাল। জনাব ভিািাম্মে কািাল ভিাদসন খন্দকার, উপপমরচালক 

ভিানঃ ০৪৩১৬৪৫৪৯ 

ই-ভিইলঃ rpoagargaon@passport.gov.bd 

৫ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অমিস, রাজশািী জনাব ভিাঃ আবজাউল আলি, সিকারী পমরচালক 

ভিানঃ ০৭২১৭৬১১৮০ 

ই-ভিইলঃ rpoagargaon@passport.gov.bd 

৬ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অমিস, রাংপুর। জনাব আবু ভনািান ভিাঃ জামকর ভিাদসন, উপপমরচালক 

ভিানঃ ০৫২১-৬৩২৫০ 

ই-ভিইলঃ rpoagargaon@passport.gov.bd 

৭ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অমিস, খুলনা জনাব ভিাঃ শািাোৎ ভিাদসন, সিকারী পমরচালক 

ভিানঃ ০৪১৭৩২১৪৬ 

ই-ভিইলঃ rpoagargaon@passport.gov.bd 

 

mailto:rpoagargaon@passport.gov.bd
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৩) অমিদ াগ ব্বস্থাপনা পিমত(GRS) 

ভসবা প্রামপ্তদত অসন্তুু ষ্ট িদল োময়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটার সদে ভ াগাদ াগ করম্নন। মতমন সিািান মেদত ব্া ট িদল মনদিণাি পিমতদত ভ াগাদ াগ কদর আপনাপর 

সিস্যা অবমিত করম্নন। 

ক্রঃনাং কখন ভ াগাদ াগ করদবন ভকাাায় ভ াগাদ াগ করদবন মনষ্পমির সিয়সীিা ভ াগাদ াদগর ঠিকানা 

১ োময়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা 

সিািান মেদল ব্া ট িদল 

প্রমতষ্ঠাদনর GRS  া ভিাকাল 

পদয়ন্ট কি টকতটার 

জনাব  ভিাঃ আবু সাইে 

উপপমরচালক 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন 

০৭ (সাত)  কি টমেবস ভিাঃ আবু সাইে 

উপপমরচালক 

প্রশাসন ও সাংস্থাপন 

ই-ভিইলঃ ddadmin@passport.gov.bd  

২ Public Grievance 

ভিাকাল  পদয়ন্ট কি টকতটা 

মনমে টষ্ট সিদয় সিািান 

মেদত ব্া ট িদল 

ভকন্দ্রীয় অমিদ াগ ব্বস্থাপনা  

(GRS)  

ভিজর ভজনাদরল ভিাঃ িাস্যে 

ভরজওয়ান, মপএসমস 

িিাপমরচালক 

  িন্ত্রণালদয়র ভেদত্র িমন্ত্রপমরষে 

মবিাদগর (GRS) ভপার্ টাদলর 

ঠিকানা। 

 ভজলা প্রশাসদকর ভেদত্র মবিাগীয় 

কমিশনাদরর (GRS) ভপার্ টাদলর 

ঠিকানা 

 

সাংযুমি ‘গ’ 

ওদয়বসাইদর্ প্রেশ টদনর জন্য 

৪) আপনার কাদছ আিাদের প্রতযাশা 

ক্রমিক নাং প্রমতশ্রম্নত/কামিত ভসবা প্রামপ্তর লেয করনীয় 

১) মনি টামরত িরদি সম্পূণ টিাদব পূরণকৃত আদবেন জিা প্রোন। 

২) সঠিক িাযমেদি প্রদয়াজনীয় মিস পমরদশাি করা। 

৩) সাোদতর জন্য মনি টামরত সিদয়র পূদব টই উপমস্থত াাকা। 

৪) আদবেন িদি টর সাদা প্রদয়াজনীয় োমলমলক প্রিাণামে জিাকরণ।  

 সািারণত ভ সকল কারদণ আদবেন বামতল িয় অাবা ভসবা প্রোন সম্ভব িয়না তা মবদশস্নষণ কদর ছক পূরণ। মকছু মবষয় সকল িন্ত্রণালদয়র জন্য একই 

িদব এবাং মকছু মবষয় আলাো িদব। 
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