গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
ইমিদেশন পাসদপার্ট অমিেপ্তর
আঞ্চমলক পাসদপার্ট অমিস, মসরাজগঞ্জ
মসটিদজন চার্টার
পাসপপার্ট নাগরিক অরিকাি, রন:স্বার্ট সসবাই অঙ্গীকাি
ক্রমি
ক নাং

সসবার নাি

১

২

১

২

নতু ন/১২বছর
উত্তীণট
পাসদপাদর্টর
সেদত্র

এি আর মপ

সসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

৩
থাসিদয় অনুকূল
পুমলশ প্রমতদবেন
প্রামপ্ত সাদপদে ১১
(এগার)মেন।
(সম্ভাবে সিয়)

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

৪

পরণকৃ ত ২ (েুই) কমপ সতোময়ত
আদবেনপত্র(মি আইমপ িরি-১)।
আদবেদনর সাদথ সতোময়ত প্রদয়াজনীয়
সনে জিা মেদত হদব। স িন- জাতীয়
পমরচয়পত্র/জন্ম মনবন্ধন সনে ও

থাসিদয় অনুকূল
পুমলশ প্রমতদবেন
প্রামপ্ত সাদপদে ২১
(একুশ)মেন।
(সম্ভাবে সিয়)

প্রদ াজে সেদত্র অনোনে সনে/কাগজপত্র।

আদবেনপত্র জিা

০১(এক)কমপ তথে পমরবতট ন/সাংদশািন

প্রদ াজনীয়
কাগজপত্র/আ
সবেন িরি
প্রামপ্তস্থান
৫
আঞ্চমলক
পাসদপার্ট
অমিস
,মসরাজগঞ্জ/
অথবা

সসবা িূ্ দলে ও পমরদশাি পদ্ধমত

শাখার নািসহ োময়ত্বপ্রাপ্ত
কিটকতট ার পেমব, রুি
নাং,অমিমসয়াল
সর্মলদিান,ইদিইল

৬

৭

জরুরী
৬৯০০/(ভ্োর্সহ)

,passport.sir
ajgonj.gov.b
d

সািারন
৩৪৫০/(ভ্োর্সহ)

সসানালী
বোাংক (মনমেট ষ্ট
শাখা)
ঢাকা বোাংক
ট্রাস্ট বোাংক
মপ্রমিয়ার
বোাংক
ওয়ান বোাংক
বোাংক এমশয়া

ঐ

জরুরী

ঐ

www.dip.gov.
bd

ওদয়বসাইর্
সথদক
িাউনদলাি/

www.passport.go
v.bd

ওদ বসাইদর্
প্রদবশ কদর
অনলাইদন
িরি পরণ।

আদবেনপত্র জিা সহকামর
পমরচালক
রুি নাং ২০১
মপ্রূ্ ইনদরালদিন্ট শাখা
অমিস সহকামর
রুি নাং ১০৩
বাদয়াইনদরালদিন্ট শাখা
অমিস সহকামর
রুি নাং ১০৫

আদবেনপত্র জিা সহকামর

উদ্ধটতন
কিটকতট ার
পেমব, রুি
নাং,অমিমসয়া
ল সর্মলদিান,
ইদিইল
৮

সহকামর
পমরচালক
রুি নাং ২০১
সর্মলদিান
নাং
০৭৫১৬২৯০৩
ইদিইলrposirajgonj@p
assport.gov.bd

ঐ

মর-ইসুে

হওয়ার ১১ মেদনর
িদিে পাসদপার্ট পাওয়া
াদব (সম্ভাবে সিয়)
আদবেনপত্র জিা
হওয়ার ২১ মেদনর
িদিে পাসদপার্ট পাওয়া
াদব(সম্ভাবে সিয়)

৩

৪

হারাদনা
এিআরমপর
মবপরীদত এি
আরমপ ইসুে

অমিমসয়াল
পাসদপার্ট ইসুে

আদবেনপত্র জিা
হওয়ার ১১ মেদনর
িদিে পাসদপার্ট পাওয়া
াদব (সম্ভাবে সিয়)
আদবেনপত্র জিা
হওয়ার ২১ মেদনর
িদিে পাসদপার্ট পাওয়া
াদব (সম্ভাবে সিয়)

আদবেনপত্র জিা
হওয়ার ১১ মেদনর
িদিে পাসদপার্ট পাওয়া
াদব (সম্ভাবে সিয়)

আদবেনপত্র(মিআইমপ িরি-২)
আদবেদনর সাদথ প্রদয়াজনীয় েমললামে
স িন পুরাতন পাসদপাদর্টর িদর্াকমপ,

৬৯০০/(ভ্োর্সহ)

িুল পাসদপার্ট।

০১(এক)কমপ তথে পমরবতট ন/সাংদশািন
আদবেনপত্র(মিআইমপ িরি-২)
আদবেদনর সাদথ প্রদয়াজনীয় েমললামে
স িন: িুল মজমি কমপ। তদব সেত্র
মবদশদে তেদের প্রদয়াজন হদল
০২(েুই)কমপ আদবেন পত্র।
সকল িন্ত্রণালয়/মবভ্াগ/অমিেপ্তর
/অি:স্তন অমিদস কিটরত সরকামর
কিটকতট া/কিটচারী ারা সরকামর
আদেশ (GO) এর মভ্মত্তদত সরকামর
কাদজ মবদেশ ভ্রিণ করদবন।
স্বায়ত্বশামসত সাংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত
কদপটাদরশদন কিটরত জাতীয় সবতন
সেদলর উধ্বতন স্তর সথদক মনম্নতি ৯ি
সেি প টে সবতনভ্ু ক্ত কিটকতট া ারা
সাংমিষ্ট িন্ত্রাণালয় কতট ক ইসুেকৃ ত
সরকামর আদেশ (GO) এর মভ্মত্তদত
সরকামর কাদজ মবদেশ ভ্রিণ করদবন।
পরণকৃ ত ১ (এক) কমপ সতোময়ত
আদবেনপত্র(মি আইমপ িরি-১)। আদবেদনর
সাদথ সতোময়ত প্রদয়াজনীয় সনে জিা মেদত
হদব। স িন- জাতীয় পমরচয়পত্র/জন্ম মনবন্ধন
সনে ও প্রদ াজে সেদত্র অনোনে সনে/কাগজপত্র।

পমরচালক
রুি নাং ২০১
বাদয়াইনদরালদিন্ট শাখা
রুি নাং ১০৫

সািারন
৩৪৫০/(ভ্োর্সহ)
জরুরী
৬৯০০/(ভ্োর্সহ)
ঐ

ঐ

সািারন
৩৪৫০/(ভ্োর্সহ)

মবনািুলে

ঐ

আদবেনপত্র জিা সহকামর
পমরচালক
রুি নাং ২০১
বাদয়াইনদরালদিন্ট শাখা
রুি নাং ১০৫

ঐ

ঐ

আদবেনপত্র জিা সহকামর
পমরচালক
রুি নাং ২০১
মপ্রইনদরালদিন্ট শাখা
অমিস সহকামর
রুি নাং ১০৩
বাদয়াইনদরালদিন্ট শাখা
অমিস সহকামর
রুি নাং ১০৫

ঐ

কিটকতট া/কিটচারীগদণর সরকামর
আদেশ (GO) এর মভ্মত্তদত মচমকৎসা,
পমবত্র হজ্জ্ব পালন, তীথট স্থান ভ্রিদনর
সেদত্র মি েহণ সাদপদে অমিমসয়াল
পাসদপার্ট ইসুে করা হদব।
পরণকৃ ত ১ (এক) কমপ সতোময়ত

ঐ

আদবেনপত্র(মি আইমপ িরি-১)। আদবেদনর
সাদথ সতোময়ত প্রদয়াজনীয় সনে জিা মেদত
হদব। স িন- জাতীয় পমরচয়পত্র/জন্ম মনবন্ধন

জরুরী
৩৪৫০/(ভ্োর্সহ)

ঐ

আদবেনপত্র জিা সহকামর
পমরচালক
রুি নাং ২০১
মপ্রইনদরালদিন্ট শাখা
অমিস সহকামর
রুি নাং ১০৩
বাদয়াইনদরালদিন্ট শাখা
অমিস সহকামর
রুি নাং ১০৫

ঐ

ঐ

আদবেনপত্র জিা সহকামর
পমরচালক
রুি নাং ২০১
মপ্রইনদরালদিন্ট শাখা
অমিস সহকামর
রুি নাং ১০৩
বাদয়াইনদরালদিন্ট শাখা
অমিস সহকামর
রুি নাং ১০৫

ঐ

ঐ

আদবেনপত্র জিা সহকামর
পমরচালক
রুি নাং ২০১
মপ্রইনদরালদিন্ট শাখা
অমিস সহকামর
রুি নাং ১০৩
বাদয়াইনদরালদিন্ট শাখা
অমিস সহকামর
রুি নাং ১০৫

ঐ

ঐ

আদবেনপত্র জিা সহকামর
পমরচালক
রুি নাং ২০১
মপ্রইনদরালদিন্ট শাখা

ঐ

সনে ও প্রদ াজে সেদত্র অনোনে সনে/কাগজপত্র।

৫

সরকামর
কিটকতট া/কিটচা
রী, তাদের ১৫
বছদরর কি
বয়সী সোদনর
অনুকূদল এি
আরমপ ইসুে

মনদয়াগকারী কতৃট পদের মনকর্ হদত noc
(অবশেই প্রমতষ্ঠাদনর ওদয়বসাইদর্
আপদলািকৃ ত) েহন সহ পরণকৃ ত ১
আদবেনপত্র জিা
(এক) কমপ সতোময়ত আদবেনপত্র(মি
হওয়ার ১১ মেদনর
আইমপ িরি-১)। আদবেদনর সাদথ
িদিে পাসদপার্ট পাওয়া
সতোময়ত প্রদয়াজনীয় সনে জিা মেদত
াদব (সম্ভাবে সিয়)
হদব। স িন- জাতীয় পমরচয়পত্র/জন্ম
মনবন্ধন সনে ও প্রদ াজে সেদত্র অনোনে

ঐ

৩৪৫০/(ভ্োর্সহ)

সনে/কাগজপত্র।

৬

৭

আিাসরকামর,
স্বায়ত্তশামসত ও
রাষ্ট্রয়াত্ত
সাংস্থার
কিটকতট া ও
কিটচামরর
অনুকুদল এি
আরমপ
পাসদপার্ট ইসুে

আদবেনপত্র জিা
হওয়ার ১১ মেদনর
িদিে পাসদপার্ট পাওয়া
াদব (সম্ভাবে সিয়)

অবসরপ্রাপ্ত
সরকামর
কিটকতট া/কিটচা
রী এবং তাদের

আদবেনপত্র জিা
হওয়ার ১১ মেদনর
িদিে পাসদপার্ট পাওয়া
াদব (সম্ভাবে সিয়)

মনদয়াগকারী কতৃট পদের মনকর্ হদত noc
(অবশেই প্রমতষ্ঠাদনর ওদয়বসাইদর্
আপদলািকৃ ত) েহন সহ পরণকৃ ত ১
(এক) কমপ সতোময়ত আদবেনপত্র(মি
আইমপ িরি-১)। আদবেদনর সাদথ
সতোময়ত প্রদয়াজনীয় সনে জিা মেদত
হদব। স িন- জাতীয় পমরচয়পত্র/জন্ম
মনবন্ধন সনে ও প্রদ াজে সেদত্র অনোনে
সনে/কাগজপত্র।
অবসরপ্রাপ্ত সরকামর কিটকতট া/কিটচারী
িল সপনশন বই,সপনশন বইদয়র
িদর্াকমপ/ সপনশন অিটার
পরণকৃ ত ১ (এক) কমপ সতোময়ত

ঐ

ঐ

৩৪৫০/(ভ্োর্সহ)

৩৪৫০/(ভ্োর্সহ)

স্বািী/স্ত্রীর
অনুকুদল
পাসদপার্ট ইসুে

৮

পাসদপার্ট
মরইসুে:
তথেপমরবতট ন
/সাংদশািন

অমিস সহকামর
রুি নাং ১০৩
বাদয়াইনদরালদিন্ট শাখা
অমিস সহকামর
রুি নাং ১০৫

আদবেনপত্র(মি আইমপ িরি-১)।
আদবেদনর সাদথ সতোময়ত প্রদয়াজনীয়
সনে জিা মেদত হদব। স িন- জাতীয়
পমরচয়পত্র/জন্ম মনবন্ধন সনে ও
আদবেনপত্র জিা
হওয়ার ১১ মেদনর
িদিে পাসদপার্ট পাওয়া
াদব (সম্ভাবে সিয়)
আদবেনপত্র জিা
হওয়ার ২১ মেদনর
িদিে পাসদপার্ট পাওয়া
াদব (সম্ভাবে সিয়)

প্রদ াজে সেদত্র অনোনে সনে/কাগজপত্র।
০১(এক)কমপ তথে পমরবতট ন/সাংদশািন
আদবেনপত্র(মিআইমপ িরি-২)
আদবেদনর সাদথ প্রদয়াজনীয় েমললামে
স িন এনআইমি/মবআরমস এর
সতোময়ত িদর্াকামপ পুরাতন
পাসদপাদর্টর িদর্াকমপ, একাদিমিক
সনে/ এমিদিমভ্র্ তদব সেত্র মবদশদে
তেদের প্রদয়াজন হদল ০২(েুই)কমপ
আদবেন পত্র।

জরুরী
৬৯০০/(ভ্োর্সহ)
ঐ

ঐ
সািারন
৩৪৫০/(ভ্োর্সহ)

আদবেনপত্র জিা সহকামর
পমরচালক
রুি নাং ২০১
বাদয়াইনদরালদিন্ট শাখা
অমিস সহকামর
রুি নাং ১০৫

ঐ

১।আববদনপবের সবে দাখিলকৃ ত যে যকান সনবদর কাগবের মূল কখপ কতৃৃ পক্ষ যদিবত চাইবল আববদনকারীবক যসটি প্রদর্ৃণ করবত হবব।
২।পাসবপাট সংক্তান্ত যে যকান সমসযার েনয যে যকান কমৃ খদববস সকাল (১০.০০ টার মবযয)সহকারী পখরচালক (কক্ষ নং-২০১)সবে যোগাবোগ করুন।এছাড়া প্রখত
মেলবার সকাল ১১.০০ ঘটিকা হবত দুপুর ০১.০০ ঘটিকা পেৃন্ত যসবা প্রতযার্ী েনগবনর অভাব-অখভবোগ সরাসখর শ্রবণ এবং প্রবয়ােনীয় বযবস্তা গ্রহন ও পরামর্ৃ
প্রদান করা হয়।
৩।সকল আববদনপবের সবে োতীয় পখরচয়পএ/েন্ম খনবন্ধন সনবদর সতযাখয়ত ছায়াখলখপ সংেুক্ত করা বযযতামূলক ।এবক্ষবে মূল োতীয় পখরচেপে/েন্ম খনবন্ধন
অবর্যই প্রদর্ৃণ করবত হবব।
৪।বে সকল আববদনকারীর যক্ষে্বে (০২টি আববদনপএ প্রবোেয তাবদরবক প্রবতযকটি আববদনপবের সবে প্রবয়ােনীয় কাগেপএ সংেুক্ত করবত হবব।
৫।বসানালী বযাংবকর খসরােগঞ্জ কবপৃাবরট র্ািা এবং ঢাকা বযাংক,ট্রাষ্ট বযাংক,ওয়ান বযাংক, বযাংক এখর্য়া ও খপ্রখময়ার বযাংবকর যে যকাবনা র্ািায় পাসবপাবটৃর েনয খি
েমা করা োয়।
৬।খনবের কাে খনবে করুন অনয যলাবকর র্রণাপন্ন হবয় প্রতাখরত হববন না । প্রবয়ােবন যহল্পবেস্ক (১০৭) এর সহায়তা খনন।

