গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
ইমিদেশন ও পাসদপার্ ট অমিেপ্তর
ই-৭, আগারগাঁও, ঢাকা
www.dip.gov.bd

সিটিজেন চার্ টার
১.

মিশন ও মিশন
মিশনঃ বাাংলাদেশী নাগমরকদের বমিমব টদে ভ্রিণ মনরাপে করা এবাং ইমিদেশন প্রমিয়া সিজতর করা।
মিশনঃ বমিমব টদে বাাংলাদেদশর িাবর্ম টমত সর্মজ্জল করা এবাং বাাংলাদেশী নাগমরকদের বমিমব টদে ভ্রিণ মনরাপে করার লদযে পাসদপার্ ট প্রতোশী সকল বাাংলাদেশী নাগমরকদক সিদজ ও দ্রুততি সিদয় আন্তজটামতক
িানসম্পন্ন পাসদপার্ ট প্রোন এবাং মবদেমশদের বাাংলাদেদশ গিনাগিন/অবস্থাদনর জন্য আন্তজটামতক িানসম্পন্ন মিসা প্রোন,মিসা ইস্যে প্রমিয়া যুদগাপদ াগীকরণ এবাংএয়ারদপার্ ট সমূদি ই-গগইর্ (e-Gate) প্রবতটদনর
িাধ্যদি সিদজ ও দ্রুততি সিদয় ইমিদেশন সম্পন্নকরণ ।

2.

গসবা প্রোন প্রমতশ্রুমত
২.১) নাগমরক গসবা
িঃ
নাং
১

গসবার নাি

পাসদপার্ ট ইস্যে
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গসবা প্রোন পদ্ধমত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

মনি টামরত রদি অথবা
অনলাইদনর িাধ্যদি আদবেন
করদত িদব। আদবেনকারী গ
গজলায় বসবাস কদরন গসই
গজলায় অবমস্থত মবিাগীয়
পাসদপার্ ট ও মিসা অম স
অথবা আঞ্চমলক পাসদপার্ ট
অম স িদত এই গসবা প্রোন
করা িয়।

১) অনলাইদন /িাদতপূরনকৃত পাসদপার্ ট
সাইজ রমিন ছমবসি সতোময়ত এিআরমপ
আদবেন িট -দুই গসর্ (মি.আই.মপ.
রি -১);
২) সতোময়ত জাতীয় পমরচয়পত্র অথবা
মিমজর্াল জন্ম মনবন্ধন সনে -দুই গসর্;
৩) পাসদপার্ ট ম স জিাোদনর মূল ব্াাংক
রমসে।
৪) িন্ত্রণালয়/মবিাগ/অমিেপ্তর/ পমরেপ্তর/
অিস্তন অম স এবাং স্বায়ত্বশামসত সাংস্িা/
কদপটাদরশদন কিটরত কিটকতটা
/কিটচারীদের গযদত্র থা থ কর্তটপয
কর্তটক ইস্যেকৃত মূল অনাপমি সনে
(NOC/GO) া ইস্যেকারী কর্তপ
ট দযর

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রামপ্তর স্থান

গসবার মূল্য এবাং পমরদশাি পদ্ধমত

গসবা প্রোদনর সিয়সীিা

োময়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা ( নাি
পেমব, গ ান নম্বর ও ই-গিইল)

অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইর্
www.dip.gov.b
d/www.passpor
t.gov.bd
অথবা
গ দকাদনা পাসদপার্ ট অম স
গথদক মিআইমপ রি- ১
ও ২ মবনামূদল্য সাংেি
করা াদব।

ক. জরুমর মিমিদত পাসদপার্ ট প্রামপ্তর
জন্য ম স ৬৯০০ র্াকা (১৫% িোর্
সি)।

ক. সািারণ ম দস অনুকুল
পুমলশ প্রমতদবেন প্রামপ্ত
সাদপদয ১৫ কটি েমবস
পর।
খ. জরুমর ম দস পুমলশ
প্রমতদবেন প্রামপ্ত সাদপদয
৭ কিটমেবদসর িদধ্য।
গ. পুমলশ প্রমতদবেন
াদের জন্য প্রদ াজে তা

আদবেনকারী গ অমিদযদত্র
বসবাস কদরন গসই অমিদযত্র
সাংমিষ্ট মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা
অম স অথবা আঞ্চমলক পাসদপার্ ট
অম দসর পমরচালক/
উপপমরচালক/ সিকারী পমরচালক/
উপসিকারী পমরচালক (অমিদযত্র
www.dip.gov.bd িদত
জানা াদব) ।

খ. সািারণিাদব পাসদপার্ ট প্রামপ্তর
জন্য ম স ৩৪৫০ র্াকা
(১৫% িোর্ সি)।
গ. গসানালী ব্াাংক এর মনি টামরত
শাখা (www.dip.gov.bd
িদত জানা াদব) এবাং ঢাকা ব্াাংক,
ওয়ান বাাংক, ট্রাষ্ট ব্াাংক, ব্াাংক
এমশয়া এবাং মপ্রমিয়ার ব্াাংদকর
গ দকান শাখায় নগে জিা করা ায়।

www.dip.gov.bd

গথদকজানা াদব।

২

মিসা ইস্যে

মনি টামরত রদি গিল্প গিদের
িাধ্যদি অথবা অনলাইদনর
(www.visa.gov.bd)

িাধ্যদি আদবেন করদত িদব।
আদবেনকারী গ মবিাদগ
অবস্থান করদবন গসই
মবিাদগর পাসদপার্ ট ও মিসা
অম দস আদবেন করদত িদব।
ঢাকা মবিাদগর
আদবেনকারীগণদক প্রিান
কা টালয় িদত এই গসবা প্রোন
করা িয়।
৩

সাকট মিসা এক্সদম্পশন
মষ্টকার ইস্যে

মনি টামরত আদবেন রদি ২
কমপ স্ট্োম্প সাইদজর ছমব
সি প্রিান কা টালদয় আদবেন
করদত িদব।

ওদয়ব সাইদর্ প্রেশটন করদত িদব, এবাং
এক গসর্ আদবেন িট(মি.আই.মপ. রি ১);ও এক গসর্ সতোময়তজাতীয়
পমরচয়পত্র অথবা মিমজর্াল জন্মমনবন্ধন
সনে োমখল করদত িদব।
৫) মর-ইস্যে আদবেদনর গযদত্র গকানরূপ
তথ্য পমরবতটন না িদল মিআইমপ রি-২
পূরণ করদত িদব|
ক. পাসদপার্ ট সাইদজর ছমবসি আদবেন
রি।
খ. পাসদপার্ ট, পাসদপার্ ট ও মিসার
দর্াকমপ, আদবেন রি, ছমব, প্রদ াজে
গযদত্র ব্াাংক রমশে, স্পন্সরমশপ গলর্ার,
ওয়াকট পারমির্, মনরাপিা সনে এবাং
গগাদয়ন্দা সাংস্িার প্রমতদবেন। গ গেমণর
মিসার আদবেন করদবন গসই গেমণর মিসা
প্রামপ্তর জন্য প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র োমখল
করদত িদব।

ক. ২ কমপ স্ট্োম্প সাইদজর ছমবসি
আদবেন রি।
খ. পররাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র স্যপামরশ।

গেমণ মিমিক প্রদয়াজনীয়
কাগজপদত্রর তথ্য
www.dip.gov.bd

ওদয়বসাইর্ গথদক জানা
াদব।

গেশ মিমিক ম সা ম দসর তামলকা
অনু ায়ী গসানালী ব্াাংদকর মনি টামরত
শাখায় জিা করদত িদব। ঢাকার
গযদত্র অমিেপ্তদরর প্রিান কা টালদয়
অবমস্থত গসানালী ব্াাংদকর বুথ এবাং
অন্যান্য মবিাদগর গযদত্র সাংমিষ্ট
মবিাদগর মনি টামরত গসানালী ব্াাংদকর
শাখায় ম স জিা করদত িদব। মিসা
ম দসর তামলকা
www.dip.gov.bd ওদয়বসাইর্
িদত জানা াদব।

-

৩ কিটমেবস গথদক ৪৫
কিটমেবস(গেমণদিদে এবাং
অনুকূল তেন্ত প্রতমবদেন
সাদপদয)|

সাংমিষ্ট অম দসর পমরচালক/
উপপমরচালক/সিকারী পমরচালক।

০৩ কিটমেবস

গিাঃ শাহাদাৎ হহাসেন
সিকারী পমরচালক (পাসদপার্ ট)
প্রিান কার্ যালয়, ঢাকা ।
কয নাং:৪১১
গ ানঃ ৮১২৩৭৮৮

মবনামূদল্য

adpassport@passport.
gov.bd

৪

৫

রুট হেন্জ পারমিট

মেসদশীসদর পমরমেমত
েনদ
(Certificate of
Identity)
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মনর্ যামরত আসেদন ফরসি
প্রর্ান কার্ যালসে আসেদন
করসত হসে।

ক. আসেদনপত্র
খ. একটি পােসপাট য োইজ ছমে
গ. পােসপাসট যর কটি

মনর্ যামরত আসেদন ফরসি
প্রর্ান কার্ যালসে আসেদন
করসত হসে।

ক. আসেদনপত্র
খ. একটি পােসপাট য োইজ ছমে
গ. পােসপাসট যর কটি

গেমণ মিমিক প্রদয়াজনীয়
কাগজপদত্রর তথ্য
www.dip.gov.bd

মেনামূসে

০৩ কিযমদেে

ওদয়বসাইর্ গথদক জানা
াদব।
গেমণ মিমিক প্রদয়াজনীয়
কাগজপদত্রর তথ্য
www.dip.gov.bd

ওদয়বসাইর্ গথদক জানা
াদব।

ক. োর্ারণ মফোঃ ৫০০/-টাকা+
১৫% ভ্যাট
খ. জরুমর মফোঃ ১০০০/- টাকা+
১৫% ভ্যাট

০৩ কিযমদেে

হিাোঃ ইেিাইল হহাসেন
সিকারী পমরচালক (মিসা)
প্রিান কা ালয়, ঢাকা ।
গ ানঃ ০২-৯১২৯০১৩
advisa@passport.gov.bd
হিাোঃ ইেিাইল হহাসেন
সিকারী পমরচালক (মিসা)
প্রিান কা ালয়, ঢাকা ।
গ ানঃ ০২-৯১২৯০১৩
advisa@passport.gov.bd

২.২) প্রাতিষ্ঠাতিক সেবাাঃ
ক্রাঃ
িং

সেবার িাম

সেবা প্রদাি
পদ্ধতি

প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র

(1)
1

(2)
তবভাগীয় পােয়পার্ ম ও তভো অত ে ও
আঞ্চতলক পােয়পার্ ম অত য়ের বায়জর্।

(3)
তিতদ মষ্ট সকায়ে
বায়জর্ বরায়ের
আয়বদি জাতর।

(4)
তিতদ মষ্ট সকায়ে বায়জর্ বরায়ের সুতিতদ মষ্ট
প্রস্তাব।

2

তবভাগীয় পােয়পার্ ম ও তভো
অত ে/আঞ্চতলক পােয়পার্ ম অত ে/পররাষ্ট্র
মন্ত্রণালয়য় মুতিি পােয়পার্ ম েরবরাহ

োক তবভায়গর
মাধ্যয়ম

তেয়েয়ম েংশ্লতষ্ট পােয়পার্ ম অ তেকমতৃক
এমআরপতপ্রদায়ির অনুয়মাদয়ির তভতিয়ি

সেবার মূয়ে
এবং পতরয় াধ
পদ্ধতি
(5)
তবিামূয়ে

সেবা প্রদায়ির েময়েীমা

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমা ( িাম পদবী,
স াি িম্বর ও ই-সমইল)

(6)
০৭ কমমতদবে

(7)
সমাাঃ মাসুদ রািা
েহকারী তহোব রক্ষণ কমমকিমা
স ািাঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩২৬

-

পায়ে মািালাইয়জ ি সেন্টায়র প্রাতপ্তর ০৩
কমমতদবে এবং পােয়পার্ ম প্রদায়ির তবতধ
সমািায়বক

সরাজী খন্দকার
উপপতরচালক
পায়ে মািালাইয়জ ি সেন্টার
স ািাঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩০২
ddpesro@passport.gov.bd

২.৩) অভযন্তরীণ সেবাাঃ
ক্রাঃ িং
(1)
1

সেবার িাম

সেবা প্রদাি পদ্ধতি

প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র

(2)
(3)
ইতময়ে ি ও পােয়পার্ ম প্রতিয় াতগিামূলক পরীক্ষার
অতধদপ্তয়র ৩য় ও ৪র্ ম
মাধ্যয়ম স াগ্য প্রার্ী বাছাই করা
সেতণর শূণ্য পয়দ তিয়য়াগ হয়।

(4)
অতধদপ্তয়রর তিয়য়াগতবতধ সমািায়বক তবভাগীয় তিব মাচি/বাছাই
কতমটির সুপাতর অনু ায়ী প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র ।

৩য় ও ৪র্ ম সেতণর
কমমচারীয়দর পয়দান্নতি।

ক. শূন্য পয়দর িাতলকা
খ. সজযষ্ঠিা িাতলকা।
গ. েয়ন্তাষজিক সগাপিীয় প্রতিয়বদি।
ঘ. তবভাগীয় তিব মাচি/বাছাই কতমটির সুপাতর ।
ক. েংতশ্লষ্ট কমমকিমা/কমমচারীয়দর আয়বদি।
খ. েংতশ্লষ্ট অত ে প্রধায়ির সুপাতর ।
গ. ছুটির প্রাপ্যিার েিদ
*কমমকিমায়দর সক্ষয়ত্র তহোবরক্ষণ অত ে সর্য়ক।
*কমমচারীয়দর সক্ষয়ত্র েংতশ্লষ্ট অত ে হয়ি এই েিদ েহণ
করয়ি হয়ব।
ক. েংতশ্লষ্ট কমমকিমার আয়বদি।
খ. েংতশ্লষ্ট অত ে প্রধায়ির ছুটি মঞ্জুয়রর সুপাতর ।

সেবার মূয়ে এবং
পতরয় াধ পদ্ধতি
(5)
আয়বদি প্রতক্রয়াকরয়ণর
জন্য তিধ মাতরি অংয়কর
সপ-অে মার

সেবা প্রদায়ির
েময়েীমা
(6)
৬০ তদি

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমা ( িাম পদবী,
স াি িম্বর ও ই-সমইল)
(7)
তবপুল কুমার সগাস্বামী
েহকারী পতরচালক (প্র ােি)
স ািাঃ ০২৯১৬৯৭০
adadmin@passport.gov.bd

2

3

4

কমমকিমা ও কমমচারীয়দর
অতজমি ছুটি মঞ্জুর।

েহকারী পতরচালক ও
িদুধ ম প মায়য়র
কমমকিমায়দর নিতমতিক
ছুটি মঞ্জুর।
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পদ শূন্য র্াকা োয়পয়ক্ষ
পয়দান্নতি সদওয়া হয়।
েংতশ্লষ্ট কমমকিমা/কমমচারীয়দর
আয়বদয়ির তভতিয়ি তিধ মাতরি
ছুটি তবতধমালা অনু ায়ী েরকাতর
আয়দয় র মাধ্যয়ম
েংতশ্লষ্ট কমমকিমার আয়বদয়ির
তভতিয়ি আয়দ জাতর।

তবিামূয়ে

১৫ তদি

তবপুল কুমার সগাস্বামী
েহকারী পতরচালক (প্র ােি)
স ািাঃ ০২৯১৬৯৭০
adadmin@passport.gov.bd

তবিামূয়ে

০৭ তদি

তবপুল কুমার সগাস্বামী
েহকারী পতরচালক (প্র ােি)
স ািাঃ ০২৯১৬৯৭০
adadmin@passport.gov.bd

তবিামূয়ে

০৩ তদি।

তবপুল কুমার সগাস্বামী
েহকারী পতরচালক (প্র ােি)
স ািাঃ ০২৯১৬৯৭০
adadmin@passport.gov.bd

5

6

7

8

কমমকিমা/কমমচারীয়দর
ভ্রমণ ভািােহ অন্যান্য
ভািা মঞ্জুর।

তিধ মাতরি রয়ম আয়বদয়ির
তভতিয়ি

ক. ভ্রমণসূতচ।
খ. বায়জর্ বরাে।
গ. তিধ মাতরি রয়ম তবল দাতখল।

৩য় ও ৪র্ ম সেতণর
কমমচারীয়দর
তপআরএল/োম্পেযান্ট
ছুটি মঞ্জুর
কমমচারীয়দর সপি ি
মঞ্জুর

তিধ মাতরি রয়ম আয়বদয়িরর
তভতিয়ি

ক) পূণ ম গড়য়বিয়ি ছুটির তহোব।
খ) অধ ম গড় সবিয়ি ছুটির তহোব
গ) োতভমে বতহর কতপ।

তিধ মাতরি রয়ম আয়বদয়ির
তভতিয়ি

তবিামূয়ে

তবিামূয়ে

০৫ তদি।

সমাাঃ মাসুদ রািা
েহকারী তহোব রক্ষণ কমমকিমা
স ািাঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩২৬।

০৭ তদি।

তবপুল কুমার সগাস্বামী
েহকারী পতরচালক (প্র ােি)
স ািাঃ ০২৯১৬৯৭০
adadmin@passport.gov.bd

োধারণ ভতবষ্য িহতবল
হয়ি ঋণ মঞ্জুর

তিধ মাতরি রয়ম আয়বদয়ির
তভতিয়ি

ক। তিধ মাতরি রয়ম সপি ি ও আনুয়িাতষয়কর আয়বদিপত্র-২
প্রস্থ।
খ। ছতব -১কতপ।
গ। এলতপআর মঞ্জুরীর আয়দয় র কতপ -১ প্রস্থ।
ঘ। িমুিা স্বাক্ষর ও হায়ির পাঁচ আঙ্গুয়লর ছাপ -১ প্রস্থ।
ঙ। নবধ উিরাধীকারীর সঘাষণাপত্র- ১ প্রস্থ।
চ। পাঁচ আঙ্গুয়লর ছাপ- ১ প্রস্থ।
ছ। জািীয়িা েিয়দর মূলকতপ - ১ প্রস্থ।
জ। প্রিযাত ি স ষ সবিয়ির েিদপত্র (ইএলতপতে) - ১ প্রস্থ।
ঝ। স ষ সবিি েিদপত্র (এলতপতে)- ১ প্রস্থ।
ঞ। িা-দাবী পত্র - ১ প্রস্থ।
র্। মূল চাকুরী বতহ -১ টি (২ খন্ড তবত ষ্ট)।
ক) েংতশ্লষ্ট কমমকিমা/কমমচারীর আয়বদি।
খ) তহোব রক্ষণ কা মালয়য় ভতবষ্য িহতবয়লর তহোব তববরণী।

কমমকিমা/কমমচারীয়দর
তবতভন্ন প্রকার ঋণ
মঞ্জুর।

তিধ মাতরি রয়ম আয়বদয়ির
তভতিয়ি।

রয়ম উয়েতখি িমাবলী পূরণ এবং প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র
দাতখল করয়ি হয়ব।

কমমকিমা/কমমচারীয়দর
উচ্চ ত ক্ষা েহয়ণর
অনুমতি

েংতশ্লষ্ট কমমকিমা/কমমচারীর
আয়বদয়ির তভতিয়ি।

ক. েংতশ্লষ্ট কমমকিমা/কমমচারীর আয়বদি।
খ. েংতশ্লষ্ট ত ক্ষাপ্রতিষ্ঠায়ি ভতিমর প্রমাণপত্র।
গ. েংতশ্লষ্ট তবভাগীয়/আঞ্চতলক অত ে প্রধায়ির সুপাতর ।

কমমকিমা/কমমচারীয়দর
পােয়পার্ ম েহয়ণর
অনুমতি।

তিধ মাতরি রয়ম অিাপতি সদয়া
হয়।

ক. েংতশ্লষ্ট কমমকিমা/কমমচারীয়দর আয়বদি।
খ. েংতশ্লষ্ট অত ে প্রধায়ির সুপাতর ।

তবিামূয়ে

০৭ তদি।

তবপুল কুমার সগাস্বামী
েহকারী পতরচালক (প্র ােি)
স ািাঃ ০২৯১৬৯৭০
adadmin@passport.gov.bd

তবিামূয়ে

০৭ তদি।

তবপুল কুমার সগাস্বামী
েহকারী পতরচালক (প্র ােি)
স ািাঃ ০২৯১৬৯৭০
adadmin@passport.gov.bd

8

তবিামূয়ে

০৫ তদি।

তবপুল কুমার সগাস্বামী
েহকারী পতরচালক (প্র ােি)
স ািাঃ ০২৯১৬৯৭০
adadmin@passport.gov.bd

9

তবিামূয়ে

০৫ তদি।

তবপুল কুমার সগাস্বামী
েহকারী পতরচালক (প্র ােি)
স ািাঃ ০২৯১৬৯৭০
adadmin@passport.gov.bd

10

তবিামূয়ে

০৩ তদি।

তবপুল কুমার সগাস্বামী
েহকারী পতরচালক (প্র ােি)
স ািাঃ ০২৯১৬৯৭০
adadmin@passport.gov.bd

11

তিিীয় সেতণর কমমকিমা
হয়ি ৪র্ ম সেণীর
কমমচারীর তবয়দ
ভ্রময়ণর অনুমতি
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েংতশ্লষ্ট কমমকিমা/কমমচারীর
আয়বদয়ির তভতিয়ি।

ক. েংতশ্লষ্ট কমমকিমা/কমমচারীয়দর আয়বদি।
খ. ছুটির প্রাপ্যিার েিদ।
গ. েংতশ্লষ্ট অত ে প্রধায়ির সুপাতর ।

তবিামূয়ে

০৫ তদি।

তবপুল কুমার সগাস্বামী
েহকারী পতরচালক (প্র ােি)
স ািাঃ ০২৯১৬৯৭০
adadmin@passport.gov.bd

২.৪) আওিাধীি দপ্তরেমূয়হর সেবা
ক্রাঃ িং
(১)
১

সেবার িাম

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমা (িাম, পদতব, স াি িম্বর ও ই-সমইল)
(২)

তবভাগীয় পােয়পার্ ম ও তভো অত ে, আগারগাঁও, ঢাকা

(৩)
জিাব সমাাঃ আব্দুোহ আল মামুি, পতরচালক
স ািাঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩২৩
rpoagargaon@passport.gov.bd

২

তবভাগীয় পােয়পার্ ম ও তভো অত ে, তেয়লর্

জিাব এ সক এম মাজহারুল ইেলাম, পতরচালক
স ািাঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩৬১
rposylhet@passport.gov.bd

৩

তবভাগীয় পােয়পার্ ম ও তভো অত ে, চট্টগ্রাম

জিাব আবু সিামাি সমাাঃ জাতকর সহায়েি, উপ-পতরচালক
স ািাঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩49
rpomansurabad@passport.gov.bd

৪

তবভাগীয় পােয়পার্ ম ও তভো অত ে, খুলিা

জিাব সমাাঃ আবু োইদ, পতরচালক
স ািাঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩49
rpokhulna@passport.gov.bd

৫

তবভাগীয় পােয়পার্ ম ও তভো অত ে, রাজ াহী

জিাব সমাাঃ আবজাউল আলম, েহকারী পতরচালক
স ািাঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩80
rporajshahi@passport.gov.bd

৬

তবভাগীয় পােয়পার্ ম ও তভো অত ে, বতর াল

জিাব সমাাঃ কামাল সহায়েি খন্দকার, উপ-পতরচালক
স ািাঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩74
rpobarisal@passport.gov.bd

৭

তবভাগীয় পােয়পার্ ম ও তভো অত ে, রংপুর

জিাব ামীম আহয়মদ, েহকারী পতরচালক
স ািাঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩89
rporangpur@passport.gov.bd
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৩) অতভয় াগ ব্যবস্থাপিা পদ্ধতি (GRS)
সেবা প্রাতপ্তয়ি অেন্তুষ্ট হয়ল দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমার েয়ে স াগায় াগ করুি। তিতি েমাধাি তদয়ি ব্যর্ ম হয়ল তিসনাক্ত পদ্ধতিয়ি স াগায় াগ কয়র আপিার েমস্যা অবতহি করুি।
ক্রাঃিং
কখি স াগায় াগ করয়বি
সকার্ায় স াগায় াগ করয়বি
তিষ্পতির েময়েীমা

স াগায় ায়গর ঠিকািা

াহ্ মুহাম্মদ ওয়াতলউোহ,
১

2

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকিমা েমাধাি তদয়ল
ব্যর্ ম হয়ল

Public Grievance
স াকাল পয়য়ন্ট কমমকিমা তিতদ মষ্ট
েময়য় েমাধাি তদয়ি ব্যর্ ম হয়ল

প্রতিষ্ঠায়ির GRS স াকাল পয়য়ন্ট
কমমকিমা
সকন্দ্রীয় অতভয় াগ ব্যবস্থাপিা (GRS)

০৭ (োি) কমমতদবে

উপপতরচালক (প্র ােি ও েংস্থাপি)

ddadmin@passport.gov.bd
মহাপতরচালক
ইতময়ে ি ও পােয়পার্ ম অতধদপ্তর
স াি: +৮৮০২৯১২৬৭১৭
সমাবাইল: +৮৮০১৭৩৩৩৯৩৩৩১
যাক্স: +৮৮০২৯১২3399
ই-সমইলাঃ dgdip@passport.gov.bd

৪) আপিার কায়ছ আমায়দর প্রিযা া

ক্রতমক িং
1)
2)
3)
4)

প্রতিশ্রুি/কাতিি সেবা প্রাতপ্তর লয়ক্ষয করিীয়
তিধ মাতরি রয়ম েম্পূণ মভায়ব পূরণকৃি আয়বদি জমা প্রদাি।
িতধ মারতি ব্যাংয়ক প্রয়য়াজিীয় ত ে পতরয় াধ করা।
োক্ষায়ির জন্য তিধ মাতরি েময়য়র পূয়ব মই উপতস্থি র্াকা।
আয়বদি য়মমর োয়র্ প্রয়য়াজিীয় দাতলতলক প্রমাণাতদ জমাকরণ।
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