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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ইমিদেশন ও পাসদপার্ ট অমিেপ্তর 

ই-৭, আগারগাঁও, ঢাকা 

www.dip.gov.bd 

 

 

১. মিশন ও মিশন 

 

মিশন: বাাংলাদেমশ নাগমরকদের বমিমব টদে ভ্রিণ মনরাপে করা ও ইমিদেশন প্রমিয়া সিমজকরণ। 

মিশন: বাাংলাদেমশ নাগমরকদের বমিমব টদে ভ্রিণ মনরাপে করার লদযে সেবা প্রতোশী সকল বাাংলাদেমশ নাগমরকদক সিদজ ও দ্রুততি সিদয় আন্তজটামতক িাদনর পাসদপার্ ট প্রোন এবাং মবদেমশদের বাাংলাদেদশ 

গিনাগিন/অবস্থান েহজিকরণের লদযে মিসা ইস্যে প্রমিয়া যুদগাপদ াগীকরণ এবাং বন্দরসমূদি ই-গগইর্ (e-gate) স্হাপণের িাধ্যদি সিদজ ও দ্রুততি সিদয় ইমিদেশন সম্পন্নকরণ । 

২. প্রমতশ্রুত গসবাসমূি 

 

২.১ নাগমরক গসবা 

িঃ 

নাং 

গসবার নাি গসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রামপ্তর স্থান 

 

গসবার মূল্য এবাং পমরদশাি পদ্ধমত গসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা ( নাি পেমব, 

গ ান নম্বর ও ই-গিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ (ক) গিমশন 

মরদেবল 

পাসদপার্ ট  

(MRP) ইস্যে 

• মনি টামরত  রদি 

অথবা 

অনলাইদনর 

িাধ্যদি 

পূরণকৃত 

আদবেনপত্র 

গ্রহে করা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

  

১) অনলাইদন/িাদত পূরণকৃত আণবদণে েদ্য 

স ালা পাসদপার্ ট সাইদজর ল্যাব জিন্ট রমিন  

ছমব সাংদ াজন পূব টক ে যাজয়  ২ (দুই) সেট 

পাসদপার্ ট আণবদে ফরম (মে.আই.মপ. -১). 

 

২) ২ (দুই) কজপ সতোময়ত জাতীয় পমরচয়পত্র 

(NID-২০ বছদরর ঊদি ট)  অথবা মেমজর্াল 

জন্ম মনবন্ধন (BRC-১৮ বছদরর মনদন্ম) সনে 

; ১৮-২০ বছণরর বয়েীণদর সেণে 

NID/BRC িণ ািয হণব।  

❖ উণেখ্য স  NID/BRC এর 

মূল কজপ িদর্ শে বাধ্য ামূলক;  

৩) পাসদপার্ ট ম  জিাোদনর মূল ব্াাংক 

রমসে। 

 

অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইর্ 

www.dip.gov.b

d/www.passpo

rt.gov.bd অথবা 

গ দকাদনা পাসদপার্ ট 

অম স গথদক মেআইমপ 

 রি- ১ ও ২ মবনামূদল্য 

সাংেি করা  াদব। 

 

 

ক. জরুমর মিমিদত পাসদপার্ ট প্রামপ্তর 

জন্য ম  ৬৯০০ র্াকা (১৫% িোর্ সি)। 

 

খ. সািারণিাদব পাসদপার্ ট প্রামপ্তর জন্য 

ম  ৩৪৫০ র্াকা  

(১৫% িোর্ সি) । 

 

গ. শুধুমাে echallan (ই-চালান) 

এবাং গসানালী ব্াাংক এর িাধ্যদি 

জিাকৃত ম  েিণদ াগ্য িদব। 

 

 

 

 

 

 

ক. সািারণ ম  এবাং 

অনুকুল পুমলশ 

প্রমতদবেন প্রামপ্ত 

সাদপদয ১৫ কি ট 

জদবণের িদধ্য। 

খ. জরুমর ম  এবাং 

পুমলশ প্রমতদবেন 

প্রামপ্ত সাদপদয ৭ 

কি টমেবদসর িদধ্য। 

গ. পুমলশ প্রমতদবেন 

 াদের জন্য প্রদ াজে 

তা 

www.dip.gov

.bd গথদক জানা 

 াদব। 

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) । 

সেবা িদাে িজ শ্রুজ  (Citizen`s Charter) 

http://www.dip.gov.bd/
http://www.dip.gov.bd/
http://www.dip.gov.bd/
http://www.passport.gov.bd/
http://www.passport.gov.bd/
http://www.dip.gov.bd/
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• আদবেনকারী 

গ  এলাকায় 

বেবাে কণরে 

সেই এলাকা 

েংজিষ্ট  

মবিাগীয় 

পাসদপার্ ট ও 

মিসা অম স 

অথবা 

আঞ্চমলক 

পাসদপার্ ট 

অম স  িদত 

এই গসবা প্রোন 

করা িয়। 

 

৪) িন্ত্রণালয়/মবিাগ/অমিেপ্তর/ পমরেপ্তর/ 

অিস্তন অম স এবাং স্বায়ত্বশামসত সাংস্িা/ 

কদপ টাদরশদন কি টরত কি টকতটা /কি টচারীদের 

গযদত্রঃ  

❖ আদবেনকারীর অনুকুদল প্রেি 

অনাপমি সনে (NOC/GO) 

ইস্যেকারী কর্তটপদযর ওদয়ব সাইদর্ 

আপণলাড/প্রেমশ টত থাকা। 

❖ এদযদত্র  আণবদণে েদ্য স ালা 

পাসদপার্ ট সাইদজর ল্যাব জিন্ট 

রমিন ছমব সাংদ াজন পূব টক ১ 

সেট আদবেন  রি (মে.আই.মপ. -

১); ও এক গসর্ সতোময়ত জাতীয় 

পমরচয়পত্র। 

৫) গকবলিাত্র সরকারী কি টকতটা-কি টচারীদের 

মনিটরশীল স্বািী/স্ত্রী এর গযদত্রঃ 

❖ েদ্য স ালা পাসদপার্ ট সাইদজর 

ল্যাব জিন্ট রমিন ছমব সাংদ াজন 

পূব টক ১ সেট আদবেন ি ট 

(মে.আই.মপ. -১);  

❖ এক গসর্ সতোময়ত জাতীয় 

পমরচয়পত্র  

❖ ইস্যেকারী কর্তটপদযর ওদয়ব সাইদর্ 

প্রেমশ টত অনাপমি সনে (NOC) 

। 

৬) সরকারী কি টকতটা-কি টচারীদের মনিটরশীল 

(১৫ বছদরর কি বয়সী) সন্তাদনর গযদত্রঃ  

❖ ইস্যেকারী কর্তটপদযর ওদয়ব সাইদর্ 

প্রেমশ টত মূল অনাপমি সনে 

(NOC) 

❖ মেমজর্াল জন্ম মনবন্ধদনর 

(BRC)  দর্াকমপ। 

৭) গকবলিাত্র অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কি টকতটা-

কি টচারীদের মনিটরশীল স্বািী/স্ত্রী‘র গযদত্রঃ 

❖ েদ্য স ালা পাসদপার্ ট সাইদজর 

ল্যাব জিন্ট রমিন ছমব সাংদ াজন 

পূব টক ১ সেট আদবেন ি ট 

(মে.আই.মপ. -১);  

❖ ১ (এক) গসর্ সতোময়ত জাতীয় 

পমরচয়পত্র   

❖ অবের আণদর্/সপের্ে বইণয়র 

ফণটাকজপ এণেণে অবের 

ঘ) সমজর্ে জরণডবল পােণপাট শ  

(এমআরজপ) এর  আন্তিশাজ ক  জফ  

 

http://www.dip.gov.bd/site/

page/737e5bc1-130b-

4486-be80-839cd81a103f/- 

 

http://www.dip.gov.bd/site/page/737e5bc1-130b-4486-be80-839cd81a103f/-
http://www.dip.gov.bd/site/page/737e5bc1-130b-4486-be80-839cd81a103f/-
http://www.dip.gov.bd/site/page/737e5bc1-130b-4486-be80-839cd81a103f/-
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আণদর্/সপের্ে বইণয়র মূল কজপ 

িদর্ শে বাধ্য ামূলক; 

  

৮) দত্তক/অজিিাবকত্ব গ্রহণের সেণে স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রোলয় সুরো সেবা জবিাগ কর্তশক িাজরকৃ  

আণদর্। 

৯) মর-ইস্যে আদবেদনর গযদত্রঃ  

❖ মেআইমপ  রি-২ পূরণসি 

পাসদপার্ ট এর ১ গসর্  দর্াকমপ। 

❖ পূব শব ী মূল পােণপাট শ িদর্ শে 

বাধ্য ামূলক 

❖ উণেখ্য, হারাণো (LOST) 

MRP সেণে মূল জিজড (GD) 

দাজিল করণ  হণব। 

১০) িণ ািয সেণে স্বামী/স্ত্রী ‘র োম োম 

অন্তশভুজির সেণে জববাহ েেদ/ 

জেকাহোমা/কাজবেোমা এবং জববাহ জবণেণদর 

সেণে  ালাকোমা। 

১১) ০৬ বছর বয়ণের জেণের আণবদণের 

সেণে ৩R োইণির ল্যাব জিন্ট রজিে ছজব । 

১২)  থ্য পজরব শণের সেণে সুরো সেবা 

জবিাগ িাজরকৃ  

৫৮.০০.০০০.০৪৩.৩২.০০৭.১৭.(অংর্).৬৩ 

, ২৮ এজিল ২০২১, Ges 

৫৮.০০.০০০.০৪৩.৩২.০০2.১8.(অংর্).217 

, 09 wW‡m¤̂i ২০২১ পজরপে সমা াণবক 
িণ ািয ডকুণমন্ট দাজিল করণ  হণব। 

 (খ) ইদলকট্রমনক 

(E-

Passport) 

পাসদপার্ ট ইস্যে 

 অ লাইন 

(PDF)  

অথবা 

অনলাইদনর 

িাধ্যদি 

আদবেন গ্রহে 

করা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) অনলাইদন / অফলাইণে (PDF)  পূরেকৃ  

আণবদে ১ কজপ, উণেখ্য হাণ  সলিা আণবদে 

গ্রহেণ াগ্য েয়। 

২) ১ (এক) কজপ  জাতীয় পমরচয়পত্র (NID-

২০ বছদরর ঊদি ট) অথবা মেমজর্াল জন্ম 

মনবন্ধন সনে (BRC-১৮ বছদরর মনদন্ম) ; 

১৮-২০ বছণরর বয়েীণদর সেণে 

NID/BRC িণ ািয হণব। 

❖ অিাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছণরর কম) 

 াণদর NID নাই, তার মপতা / 

িাতা ‘র জাতীয় পমরচয়পত্র 

(NID) প্রদ াজে িদব। 

❖ উণেখ্য স  NID/BRC এর 

মূল কজপ িদর্ শে বাধ্য ামূলক; 

 ৩) পাসদপার্ ট ম  জিাোদনর এ-চালান 

(Automated challan) কমপ। 

ই-পাসদপার্ ট ওদয়ব সাইর্ 

www.epassport.

gov.bd এ আণবদেেহ 

জেণদ শর্ো রণয়ণছ। 

 

ক) বাংলাণদণর্ আণবদেকারীণদর িন্য জফে (১৫% িযাট েহ) 

 

পৃষ্ঠা 

েংখ্যা 

সময়াদ জব রণের ধরে ও সেবা িদাণের েময় েীমা  

োধারে 

(১৫ কম শ 

জদবে) 

 

িরুরী 

(৭ কম শ 

জদবে) 

 

অ ীব িরুরী 

(২ কম শ জদবে) 

 

৪৮ পৃষ্ঠা ৫ বছর ৪০২৫ 

(টাকা) 

৬৩২৫ 

(টাকা) 

৮৬২৫ 

(টাকা) 

 

১০ বছর ৫৭৫০ 

(টাকা) 

৮০৫০ 

(টাকা) 

১০৩৫০ 

(টাকা) 

৬৪ পৃষ্ঠা ৫ বছর ৬৩২৫ 

(টাকা) 

৮৬২৫ 

(টাকা) 

১২০৭৫ 

(টাকা) 

 

১০ বছর ৮০৫০ 

(টাকা) 

১০৩৫০ 

(টাকা) 

১৩৮০০ 

(টাকা) 

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) । 

www.epassport.gov.bd
www.epassport.gov.bd
http://www.dip.gov.bd/
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 আদবেনকারী 

গ  এলাকায় 

বেবাে কণরে 

সেই এলাকা 

েংজিষ্ট  

মবিাগীয় 

পাসদপার্ ট ও 

মিসা অম স 

অথবা 

আঞ্চমলক 

পাসদপার্ ট 

অম স  িদত 

এই গসবা প্রোন 

করা িয়। 

৪) িন্ত্রণালয়/মবিাগ/অমিেপ্তর/ পমরেপ্তর/ 

অিস্তন অম স এবাং স্বায়ত্বশামসত সাংস্িা/ 

কদপ টাদরশদন কি টরত কি টকতটা/কি টচারীদের 

গযদত্রঃ  

❖ আদবেনকারীর অনুকুদল প্রেি 

অনাপমি সনে (NOC/GO) 

ইস্যেকারী কর্তশপণের ওদয়ব সাইদর্ 

আপণলাড/প্রেমশ টত থাকা। 

❖ ১ সেট আদবেন  রি 

❖ ১ (এক) কজপ িা ীয় পমরচয়পত্র 

৫) গকবলিাত্র সরকারী কি টকতটা-কি টচারীদের 

মনিটরশীল স্বািী/স্ত্রী এর গযদত্রঃ 

❖  ইস্যেকারী কর্তশপণের ওদয়ব 

সাইদর্ প্রেমশ টত মূল অনাপমি সনে 

(NOC) 

❖ ১ সেট আদবেন  রg 

❖ ১ (এক) কজপ িা ীয় পমরচয়পত্র 

(NID-২০ বছদরর ঊদি ট)/ 

❖ ১৮-২০ বছণরর বয়েীণদর সেণে 

NID/BRC িণ ািয হণব। 

৬) সরকারী কি টকতটা-কি টচারীদের মনিটরশীল 

(১৫ বছদরর কি বয়সী) সন্তাদনর গযদত্রঃ 

❖ ১ সেট আদবেন  রি 

❖ ইস্যেকারী কর্তটপদযর ওদয়ব সাইদর্ 

প্রেমশ টত মূল অনাপমি সনে 

(NOC) 

❖ মেমজর্াল জন্ম মনবন্ধদনর 

(BRC)  দর্াকমপ   

❖  মপতা / িাতা‘র জাতীয় 

পমরচয়পত্র (NID) প্রদ াজে 

িদব। 

৭) গকবলিাত্র অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কি টকতটা-

কি টচারীদের মনিটরশীল স্বািী/স্ত্রী‘র গযদত্রঃ 

❖  ১ সেট আদবেন  রি; 

❖  ১ গসর্  জাতীয় পমরচয়পত্র 

❖  অবের আণদর্/সপের্ে বইণয়র 

ফণটাকজপ  

❖ এণেণে অবের আণদর্/সপের্ে 

বইণয়র মূল কজপ িদর্ শে 

বাধ্য ামূলক;  

৮) দত্তক/ অজিিাবকত্ব গ্রহণের সেণে স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রোলয় সুরো সেবা জবিাগ কর্তশক িাজরকৃ  

আণদর্। 

 

 

❖ এ-চালান (Automated challan) এর 

িাধ্যদি জিাকৃত ম  েিণদ াগ্য িদব। 

 

❖ অজ  িরুরী পােণপাট শ সেবা িাজপ্তর লণেয আণবদণের 

োণে পুজলর্ জিয়াণরন্স দাজিল করণ  হণব। 

 

❖ ১৮ বছদরর মনদে এবাং ৬৫ বছদরর ঊদি ট সকল 

আদবেনকারীর গযদত্র ই-পাসদপার্ ট এর গিয়াে ৫ 

বছর িদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ি) জবণদণর্ বাংলাণদর্ দূ াবাণে োধারে আণবদেকারীণদর িন্য জফে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা 

েংখ্যা 

সময়াদ we রণের ধরে   

োধারে 

 

িরুরী 

 

৪৮ পৃষ্ঠা ৫ বছর ১০০ 

(ইউএেজড 

১৫০ 

(ইউএেজড) 

 

১০ বছর ১২৫ 

(ইউএেজড) 

১৭৫ 

(ইউএেজড) 

৬৪ পৃষ্ঠা ৫ বছর ১৫০ 

(ইউএেজড) 

২০০ 

(ইউএেজড) 

 

১০ বছর ১৭৫ 

(ইউএেজড) 

২২৫ 

(ইউএেজড) 
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৯) মর-ইস্যে আদবেদনর গযদত্রঃ 

  

❖  অপমরবমতটত তদের আদবেদন 

 রি পূরণ (পৃষ্ঠা-১ এর িমিক ১-

৩৭) সি পাসদপার্ ট এর  দর্াকমপ। 

❖ পমরবমতটত তদের আদবেদন  রি 

(পৃষ্ঠা-২ও ৩) পূরণসি পাসদপার্ ট 

এর  দর্াকমপ। 

❖ পূব শব ী মূল পােণপাট শ িদর্ শে 

বাধ্য ামূলক| 

❖ উণেখ্য, হারাণো (LOST) ই-পােণপাট শ এর 

সেণে মূল জিজড (GD) দাজিল করণ  হণব| 
১০)  িণ ািয সেণে স্বামী/স্ত্রী ‘র োম 

অন্তশভুজির সেণে জববাহ েেদ/ 

জেকাহোমা/কাজবেোমা এবং জববাহ জবণেণদর 

সেণে  ালাকোমা। 

১১) ০৬ বছর বয়ণের জেণের আণবদণের 

সেণে ৩R োইণির ল্যাব জিন্ট রজিে ছজব । 

১২)  থ্য পজরব শণের সেণে সুরো সেবা 

জবিাগ িাজরকৃ  

৫৮.০০.০০০.০৪৩.৩২.০০৭.১৭.(অংর্).৬৩ 

, ২৮ এজিল ২০২১, 

৫৮.০০.০০০.০৪৩.৩২.০০2.১8.(অংর্).217 

, 09 wW‡m¤̂i ২০২১ পজরপে সমা াণবক 
িণ ািয ডকুণমন্ট দাজিল এবং পূরেকৃ  

জডআইজপ -২ ফরম িমা করণ  হণব। 

গ) জবণদণর্ বাংলাণদর্ দূ াবাণে শ্রজমক ও জর্োেীণদর িন্য জফে 

 

 

 

পৃষ্ঠা 

েংখ্যা 

সময়াদ জব রণের ধরে   

োধারে 

 

িরুরী 

 

৪৮ পৃষ্ঠা ৫ বছর ৩০ 

(ইউএেজড) 

৪৫ 

(ইউএেজড) 

 

১০ বছর ৫০ 

(ইউএেজড) 

৭৫ 

(ইউএেজড) 

৬৪ পৃষ্ঠা ৫ বছর ১৫০ 

(ইউএেজড) 

২০০ 

(ইউএেজড) 

 

১০ বছর ১৭৫ 

(ইউএেজড) 

২২৫ 

(ইউএেজড) 

২ মিসা ইস্যে মনি টামরত  রদি গিল্প 

গেদের িাধ্যদি অথবা 

অনলাইদনর 

(www.visa.gov.bd) 

িাধ্যদি আদবেন করদত 

িদব। আদবেনকারী গ   

মবিাদগ অবস্থান করদব গসই 

মবিাদগর েংজিষ্ট wefvMxq 
পাসদপার্ ট ও মিসা অম দস 

আদবেন করদত িদব। ঢাকা 

I gqgbwmsn মবিাদগর 

আদবেনকারীগণদক প্রিান 

কা টালদয়র মিসা শাখা িদত 

এই গসবা প্রোন করা িয়। 

❖ পাসদপার্ ট সাইদজর ল্যাব জিন্ট 

রমিন ছমবসি  আদবেন  রি।  

❖ পাসদপার্ ট,  সব টদশষ ববি মিসা I  

AvMgb wm‡ji  দর্াকমপ,  

❖ প্রদ াজে গযদত্র ব্াাংক রমশে, 

ওয়াকট পারমির্, মনরাপিা Qvoপত্র,  

এবং সাংমিষ্ট 

সাংস্িা/িন্ত্রণালয়/প্রমতষ্ঠাদনর 

স্যপামরশপত্র  ইতোমে। 

❖ গ  গেমণর মিসার আদবেন 

করদবন গসই গেমণর মিসা প্রামপ্তর 

জন্য প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র োমখল 

করদত িদব। 

❖ মূল পােণপাট শ প্রেশ টন করদত িদব। 

 

গেমণ মিমিক প্রদয়াজনীয় 

কাগজপদত্রর তে 

www.dip.gov.bd 

ওদয়বসাইর্ গথদক জানা 

 াদব। 

ক)  গেশ মিমিক  মিসা ম দসর তামলকা 

অনু ায়ী গসানালী ব্াাংদকর মনি টামরত শাখায় 

জিা করদত িদব।  

 

খ)  ঢাকার গযদত্র অমিেপ্তদরর প্রিান 

কা টালদয় মিসা শাখায় অবমস্থত গসানালী 

ব্াাংদকর বুথ এবাং অন্যান্য মবিাদগর গযদত্র 

সাংমিষ্ট মবিাদগর মনি টামরত গসানালী ব্াাংদকর 

শাখায় ম স জিা করদত িদব।  

 

গ)  মিসা ম দসর তামলকা 

http://www.dip.gov.bd/site/

page/4b2827cf-d95a-48fb-

b3c4-794fa0dfd933/-

ওদয়বসাইর্ িদত জানা  াদব। 

৩ কি টমেবস গথদক 

৩০ কি টমেবস 

(গেমণদিদে এবাং 

অনুকূল তেন্ত 

প্রমতদবেন সাদপদয) 

। 

 

জনাব গিাঃ আবুল গিাদসন, 

সিকারী পমরচালক (মিসা ও ইমিদেশন) 

ইজমণগ্রর্ে ও পােণপাট শ অজধদপ্তর 

প্রিান কা শালয়, ঢাকা ।  

গ ানঃ 02-55006468 
 

অেবা 

 

পমরচালক/ উপপমরচালক, 

মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অম স, 

ঢাকা/মসদলর্/চট্টোি/রাংপুর/ 

রাজশািী/খুলনা/বমরশাল 

http://www.visa.gov.bd/
http://www.dip.gov.bd/
http://www.dip.gov.bd/site/page/4b2827cf-d95a-48fb-b3c4-794fa0dfd933/-
http://www.dip.gov.bd/site/page/4b2827cf-d95a-48fb-b3c4-794fa0dfd933/-
http://www.dip.gov.bd/site/page/4b2827cf-d95a-48fb-b3c4-794fa0dfd933/-
http://www.dip.gov.bd/site/page/4b2827cf-d95a-48fb-b3c4-794fa0dfd933/-
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৩ সাকট মিসা 

এদেম্পশন 

মষ্টকার ইস্যে 

মনি টামরত আদবেন  রদি ১ 

কমপ স্ট্োম্প ও ১ কমপ 

পাসদপার্ ট সাইদজর ল্যাব 

জিন্ট রজিে ছমবসি প্রিান 

কা টালদয় পােণপাট শ র্ািায় 

আদবেন গ্রহে করা হয়। 

• ১ কমপ স্ট্োম্প ও ১ কমপ 

পাসদপার্ ট সাইদজর ল্যাব জিন্ট 

রজিে ছমবসি আদবেন  রি। 

• পররাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র স্যপামরশ। 

• আদবেনকারীর পাসদপাদর্ টর 

 দর্াকমপ (১ টি) 

• মূল পাসদপার্ ট প্রেশ টন করদত িদব। 

- 

মবনামূদল্য 

 

 

 

 

   ০৩-০৭ কি টমেবস 

জনাব অরূপ রতন চাকী 

সিকারী পমরচালক (পাসদপার্ ট) 

ইজমণগ্রর্ে ও পােণপাট শ অজধদপ্তর 

প্রিান কা শালয়, ঢাকা ।  

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩১১ 

adpassport@passport.go

v.bd 

৪ রুট সেন্ি 

পারজমট 

জেধ শাজর  আণবদে ফরণম 

িধাে কা শালণয় জিো 

র্ািায় আণবদে করণ  

হণব। 

❖ জেধ শাজর  আণবদেপে 

❖ পােণপাট শ োইণির ১ কজপ ছজব 

❖ আদবেনকারীর পােণপাণট শর 

ফণটাকজপ (১ টি) 

❖ মূল পাসদপার্ ট প্রেশ টন করদত িদব। 

গেমণ মিমিক প্রদয়াজনীয় 

কাগজপদত্রর তে 

www.dip.gov.bd 

ওদয়বসাইর্ গথদক জানা 

 াদব।  

জবোমূণল্য ০৩ কম শজদবে 

জনাব bvw`iv Av³vi 

উপ-পমরচালক (মিসা ও ইমিদেশন) 

গ ানঃ ০২-৯১৩১৮৯১ 

ddvisa@passport.gov.bd 

৫ 

জবণদর্ীণদর 

পজরজেজ  েেদ 

(Certificate 

of Identity) 

জেধ শাজর  আণবদে ফরণম 

িধাে কা শালণয় পাসদপার্ ট 

র্ািায় আণবদে গ্রহে করা 

হয়। 

▪ জেধ শাজর  আণবদেপে 

▪ পােণপাট শ োইণির ১ কজপ ছজব 

▪ আদবেনকারীর পােণপাণট শর 

ফণটাকজপ (১ টি) 

 

 প্রদয়াজনীয় কাগজপদত্রর 

তে 

www.dip.gov.bd 

ওদয়বসাইর্ গথদক জানা 

 াদব। 

ক. োধারে জফিঃ ৫০০/-টাকা+ 

     ১৫% িযাট 

 

ি. িরুজর জফিঃ ১০০০/- টাকা+ 

     ১৫% িযাট 

০৭ কম শজদবে 

 

 

০৩ কম শজদবে 

 

জনাব অরূপ রতন চাকী 

সিকারী পমরচালক (পাসদপার্ ট) 

ইজমণগ্রর্ে ও পােণপাট শ অজধদপ্তর 

প্রিান কা শালয়, ঢাকা ।  

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩১১ 

adpassport@passport.go

v.bd 

 

২.২.  োপ্তমরক গসবা 

িঃ 

নাং 

গসবার নাি গসবা প্রোন 

পদ্ধমত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র গসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাি পদ্ধমত 

গসবা প্রোদনর সিয়সীিা োময়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা     ( নাি 

পেবী, গ ান/ নম্বর ও ই-গিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অম স ও 

আঞ্চমলক পাসদপার্ ট অম দসর বাদজর্ 

প্রোন। 

মনমে টষ্ট অথ টননমতক 

গকাদে বাদজর্ 

বরাদ্দ জামর ও 

ibass ++ এ 
এমিকরণ 

মনমে টষ্ট অথ টননমতক গকাদে বাদজর্ বরাদদ্দর 

স্যমনমে টষ্ট প্রস্তাব। 
মবনামূদল্য ২০ কি টমেবস 

জনাব গিািাম্মে িাস্যে রানা 

সিকারী মিসাব রযণ কি টকতটা 

গ ানঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩২৬ 

২ 

মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা 

অম স/আঞ্চমলক পাসদপার্ ট 

অম স/পররাষ্ট্র িন্ত্রণালদয় মুমিত 

পাসদপার্ ট সরবরাি 

োক মবিাদগর 

িাধ্যদি 

মসদস্ট্দি সাংমিষ্ট পাসদপার্ ট অম স কর্তটক 

এিআরমপ প্রোদনর অনুদিােদনর মিমিদত। 
- 

পাদস টানালাইদজশন গসন্টাদর প্রামপ্তর ০৩ 

কি টমেবস এবাং পাসদপার্ ট প্রোদনর মবমি 

গিাতাদবক 

 

পমরচালক 

পাদস টানালাইদজশন গসন্টার 

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩০২ 

ddperso@passport.gov.bd 

 

 

mailto:adpassport@passport.gov.bd
mailto:adpassport@passport.gov.bd
http://www.dip.gov.bd/
mailto:ddvisa@passport.gov.bd
http://www.dip.gov.bd/
mailto:adpassport@passport.gov.bd
mailto:adpassport@passport.gov.bd
mailto:ddperso@passport.gov.bd
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২.৩.  অিেন্তরীণ গসবা 

 

িঃ 

নাং 

গসবার নাি গসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র গসবার মূদল্য এবাং 

পমরদশাি পদ্ধমত 

গসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা     ( নাি পেবী, 

গ ান নম্বর ও ই-গিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

ইমিদেশন ও পাসদপার্ ট 

অমিেপ্তদর ৩য় ও ৪থ ট 

গেমণর শূণ্য পদে মনদয়াগ 

প্রমতদ ামগতামূলক পরীযার 

িাধ্যদি গ াগ্য প্রাথী বাছাই করা 

িয়। 

অমিেপ্তদরর মনদয়াগমবমি গিাতাদবক মবিাগীয় মনব টাচন/বাছাই 

কমিটির স্যপামরশ অনু ায়ী প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র । 

আদবেন প্রমিয়াকরদণর 

জন্য মনি টামরত অাংদকর 

গপ-অে টার 

 

৬০ মেন 

জনাব ‡gvt iæevBqvZ †di‡`Šm 

সিকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩৩৩ 

adadmin@passport.g

ov.bd 

২ 
৩য় ও ৪থ ট গেমণর 

কি টচারীদের পদোন্নমত। 

পে শূন্য থাকা সাদপদয 

পদোন্নমত গেওয়া িয়। 

ক. শূন্য পদের তামলকা। 

খ. গজেষ্ঠতা তামলকা। 

গ. সদন্তাষজনক গগাপনীয় প্রমতদবেন। 

ঘ. মবিাগীয় মনব টাচন/বাছাই কমিটির স্যপামরশ। 

 

মবনামূদল্য 

 

১৫ মেন 

জনাব ‡gvt iæevBqvZ †di‡`Šm 

সিকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩৩৩ 

adadmin@passport.g

ov.bd 

৩ 
কি টকতটা ও কি টচারীদের 

অমজটত ছুটি িঞ্জুর। 

সাংমিষ্ট কি টকতটা/কি টচারীদের 

আদবেদনর মিমিদত মনি টামরত 

ছুটি মবমিিালা অনু ায়ী সরকামর 

আদেদশর িাধ্যদি 

ক. সাংমিষ্ট কি টকতটা/কি টচারীদের আদবেন। 

খ. সাংমিষ্ট অম স প্রিাদনর স্যপামরশ। 

গ. ছুটির প্রাপ্যতার সনে 

*কি টকতটাদের গযদত্র মিসাবরযণ অম স গথদক। 

*কি টচারীদের গযদত্র সাংমিষ্ট অম স িদত এই সনে েিণ করদত 

িদব। 

 

মবনামূদল্য 

 

০৭ মেন 

জনাব ‡gvt iæevBqvZ †di‡`Šm 

সিকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩৩৩ 

adadmin@passport.g

ov.bd 

৪ 

সিকারী পমরচালক ও 

তদুি ট প টাদয়র 

কি টকতটাদের বনমিমিক 

ছুটি িঞ্জুর। 

সাংমিষ্ট কি টকতটার আদবেদনর 

মিমিদত আদেশ জামর। 

ক. সাংমিষ্ট কি টকতটার আদবেন। 

খ. সাংমিষ্ট অম স প্রিাদনর ছুটি িঞ্জুদরর স্যপামরশ। 

 

মবনামূদল্য 

 

০৩ মেন। 

জনাব ‡gvt iæevBqvZ †di‡`Šm 

সিকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩৩৩ 

adadmin@passport.g

ov.bd 

৫ 

কি টকতটা/কি টচারীদের 

ভ্রিণ িাতাসি অন্যান্য 

িাতা িঞ্জুর। 

মনি টামরত  রদি আদবেদনর 

মিমিদত 

ক. ভ্রিণসূমচ। 

খ. মনি টামরত  রদি মবল োমখল। 

 

মবনামূদল্য 

 

10 মেন। 

জনাব গিািাম্মে িাস্যে রানা 

সিকারী মিসাব রযণ কি টকতটা 

গ ানঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩২৬। 

৬ 

৩য় ও ৪থ ট গেমণর 

কি টচারীদের 

মপআরএল/ল্যাম্পেোন্ট 

ছুটি িঞ্জুর 

মনি টামরত  রদি আদবেদনরর 

মিমিদত 

ক) পূণ ট গড়দবতদন ছুটির মিসাব। 

খ) অি ট গড় গবতদন ছুটির মিসাব| 
গ) সামি টস বমির কমপ। 

 

মবনামূদল্য 

 

০৭ মেন। 

জনাব ‡gvt iæevBqvZ †di‡`Šm 

সিকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩৩৩ 

adadmin@passport.g

ov.bd 
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৭ 
কি টচারীদের গপনশন 

িঞ্জুর 

মনি টামরত  রদি আদবেদনর 

মিমিদত 

ক। মনি টামরত  রদি গপনশন ও আনুদতামষদকর আদবেনপত্র-২  প্রস্থ। 

খ। ছমব -১কমপ। 

গ। মপআরএল িঞ্জুরীর আদেদশর কমপ -১ প্রস্থ। 

ঘ।  নমুনা স্বাযর ও িাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ -১ প্রস্থ। 

ঙ। ববি উিরামিকারীর গঘাষণাপত্র- ১ প্রস্থ। 

চ। পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ- ১ প্রস্থ। 

ছ। জাতীয়তা সনদের মূলকমপ - ১ প্রস্থ। 

জ। প্রতোমশত গশষ গবতদনর সনেপত্র (ইএলমপমস) - ১ প্রস্থ। 

ঝ। গশষ গবতন সনেপত্র (এলমপমস)- ১ প্রস্থ। 

ঞ। না-োবী পত্র - ১ প্রস্থ। 

র্। মূল চাকুরী বমি -১ টি (২ খন্ড মবমশষ্ট)। 

 

মবনামূদল্য 

 

০৭ মেন। 

জনাব ‡gvt iæevBqvZ †di‡`Šm 

সিকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩৩৩ 

adadmin@passport.g

ov.bd 

৮ 
সািারণ িমবষ্য তিমবল 

িদত ঋণ িঞ্জুর 

মনি টামরত  রদি আদবেদনর 

মিমিদত 

ক) সাংমিষ্ট কি টকতটা/কি টচারীর আদবেন। 

খ) মিসাব রযণ কা টালদয় িমবষ্য তিমবদলর মিসাব মববরণী। 

 

মবনামূদল্য 

 

০৭ মেন। 

জনাব ‡gvt iæevBqvZ †di‡`Šm 

সিকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩৩৩ 

adadmin@passport.g

ov.bd 

৯ 

কি টকতটা/কি টচারীদের 

মবমিন্ন প্রকার ঋণ  

িঞ্জুর। 

মনি টামরত  রদি আদবেদনর 

মিমিদত। 

 রদি উদেমখত শতটাবলী পূরণ এবাং প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

োমখল করদত িদব। 

 

মবনামূদল্য 

 

০৫ মেন। 

জনাব ‡gvt iæevBqvZ †di‡`Šm 

সিকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩৩৩ 

adadmin@passport.g

ov.bd 

১০ 

কি টকতটা/কি টচারীদের 

উচ্চ মশযা েিদণর 

অনুিমত 

সাংমিষ্ট কি টকতটা/কি টচারীর 

আদবেদনর মিমিদত। 

ক. সাংমিষ্ট কি টকতটা/কি টচারীর আদবেন। 

খ. সাংমিষ্ট মশযাপ্রমতষ্ঠাদন িমতটর প্রিাণপত্র। 

গ. সাংমিষ্ট মবিাগীয়/আঞ্চমলক অম স প্রিাদনর স্যপামরশ। 

 

মবনামূদল্য 

 

০৫ মেন। 

জনাব ‡gvt iæevBqvZ †di‡`Šm 

সিকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩৩৩ 

adadmin@passport.g

ov.bd 

১১ 

কি টকতটা/কি টচারীদের 

পাসদপার্ ট েিদণর 

অনুিমত। 

মনি টামরত  রদি অনাপমি গেয়া 

িয়। 

ক. সাংমিষ্ট কি টকতটা/কি টচারীদের আদবেন। 

খ. সাংমিষ্ট অম স প্রিাদনর স্যপামরশ। 

 

মবনামূদল্য 

 

০৩ মেন। 

 

 

জনাব ‡gvt iæevBqvZ †di‡`Šm 

সিকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩৩৩ 

adadmin@passport.g

ov.bd 

১২ 

মিতীয় গেমণর কি টকতটা 

িদত ৪থ ট গেণীর 

কি টচারীর মবদেশ 

ভ্রিদণর অনুিমত 

সাংমিষ্ট কি টকতটা/কি টচারীর 

আদবেদনর মিমিদত। 

ক. সাংমিষ্ট কি টকতটা/কি টচারীদের আদবেন। 

খ. ছুটির প্রাপ্যতার সনে। 

গ. সাংমিষ্ট অম স প্রিাদনর স্যপামরশ। 

 

মবনামূদল্য 

 

০৫ মেন। 

জনাব ‡gvt iæevBqvZ †di‡`Šm 

সিকারী পমরচালক (প্রশাসন) 

গ ানঃ ০১৭৩৩-৩৯৩৩৩৩ 

adadmin@passport.g

ov.bd 

 

 

 

mailto:adadmin@passport.gov.bd
mailto:adadmin@passport.gov.bd
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৩.  আও াধীে জবিাগীয় অজফে েমূণহর িদত্ত সেবা 

িঃ নাং আও াধীে জবিাগীয় অজফে েমূণহর োম োময়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পেমব, গ ান নম্বর, ই-গিইল ও ওদয়ব মলঙ্ক) 

(১) (২) (৩) 

১ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অম স, আগারগাঁও, ঢাকা 

জনাব গিাঃ আব্দুোি আল িামুন, পমরচালক 

গ ানঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩২৩ 

rpoagargaon@passport.gov.bd 

২ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অম স, খুলনা 

নাসমরন পারমিন নুপুর 

গ ানঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩৬৪ 

rpokhulna@passport.gov.bd 

http://passport.khulna.gov.bd/ 

৩ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অম স, মসদলর্ 

জনাব এ সক এম মািহারুল ইেলাম, পমরচালক 

গ ানঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩৬১ 

rposylhet@passport.gov.bd 

http://passport.sylhet.gov.bd/ 

৪ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অম স, বমরশাল 

জনাব গিাঃ গিদিমে িাসান, েহকারী পমরচালক 

গ ানঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩৭৪ 

rpobarisal@passport.gov.bd 

http://passport.barisal.gov.bd/ 

৫ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অম স, েট্টগ্রাম 

জনাব সমািঃ আবু োইদ, পমরচালক 

গ ানঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩৪৯ 

rpomansurabad@passport.gov.bd 

http://www.passport.chittagongdiv.gov.bd/ 

৬ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অম স, রাংপুর 

জনাব সমািঃ ‡g‡n`x nvmvb , েহকারী পমরচালক 

গ ানঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩৮৯ 

rporangpur@passport.gov.bd 

http://passport.rangpur.gov.bd/ 

 

৭ মবিাগীয় পাসদপার্ ট ও মিসা অম স, রাজশািী 

জনাব গিাঃ কািাল গিাদসন খন্দকার 

উপপমরচালক 

গ ানঃ ০১৭৩৩৩৯৩৩৮০ 

rporajshahi@passport.gov.bd 

http://passport.rajshahi.gov.bd/ 

 

mailto:rpoagargaon@passport.gov.bd
mailto:rpokhulna@passport.gov.bd
http://passport.khulna.gov.bd/
mailto:rposylhet@passport.gov.bd
http://passport.sylhet.gov.bd/
mailto:rpobarisal@passport.gov.bd
http://passport.barisal.gov.bd/
mailto:rpomansurabad@passport.gov.bd
mailto:rporangpur@passport.gov.bd
http://passport.rangpur.gov.bd/
mailto:rporajshahi@passport.gov.bd
http://passport.rajshahi.gov.bd/
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৪. আপনার কাদছ আিাদের প্রতোশা 

 

িমিক নাং প্রমতশ্রুত/কামিত গসবা প্রামপ্তর লদযে করণীয় 

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

২) মনি টামরত পদ্ধমতদত প্রদয়াজনীয় ম  পমরদশাি করা। 

৩) সাযাদতর জন্য মনি টামরত সিদয় উপমস্থত থাকা। 

৪) আদবেন  র‡gi সাদথ প্রদয়াজনীয় োমলমলক প্রিাণামে জিাকরণ। 

৫) েংজিষ্ট দাজলজলক প্রিাণামের মূল সনে সাদথ রাখা।  

৬) শৃঙ্খলা বিায় রািা এবং জবজধজবধাে অনুেরেপূব শক সেবা গ্রহে করা। 

 

 

৫. অমিদ াগ প্রমতকার ব্বস্থাপনা (GRS) 
 

গসবা প্রামপ্তদত অসন্তুষ্ট িদল োময়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটার সদি গ াগাদ াগ করুন। মতমন সিািান মেদত ব্থ ট িদল মনগোক্ত পদ্ধমতদত গ াগাদ াগ কদর আপনার সিস্যা অবমিত করুন। 

িঃনাং কখন গ াগাদ াগ করদবন গকাথায় গ াগাদ াগ করদবন মনষ্পমির সিয়সীিা গ াগাদ াদগর ঠিকানা 

 

১ 

 

োময়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা সিািান মেদত 

ব্থ ট িদল 

 

প্রমতষ্ঠাদনর GRS গ াকাল পদয়ন্ট 

কি টকতটা 

 

০৭ (সাত)  কি টমেবস 

সমািঃ জর্হাব উজিে িাে, 

পজরোলক (ির্ােে ও অে শ) 

‡gvevBj bs- 01733393305 
গ ান: +৮৮০২-9134011 

dadmin@passport.gov.bd 

 

২ 

 

Public Grievance 

গ াকাল পদয়ন্ট কি টকতটা মনমে টষ্ট 

সিদয় সিািান মেদত ব্থ ট িদল 

 

গকন্দ্রীয় অমিদ াগ ব্বস্থাপনা  (GRS) ৩০ (মত্রশ)  কি টমেবস 

িিাপমরচালক 

ইমিদেশন ও পাসদপার্ ট অমিেপ্তর 

গ ান: +৮৮০২-58153344 
 োে: +৮৮০২-৯১২৩৩৯৯ 

ই-গিইলঃ dgdip@passport.gov.bd 

৩ আজপল কম শক শা জেজদ শষ্ট  েমণয় 

েমাধাে জদণ  ো পারণল  

মজন্ত্রপজরষদ জবিাণগর অজিণ াগ 

ব্যবস্থাপো সেল  

৬০ কা শজদবে 

অজিণ াগ গ্রহে সকন্দ্র ৫ েং সগইট,  বাংলাণদর্ 

েজেবালয়, ঢাকা। ওণয়ব www.grs.gov.bd 

 

 

 

 

 

mailto:dgdip@passport.gov.bd
http://www.grs.gov.bd/

