
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
ববভাগীয় পাসদপার্ট ও বভসা অবিস, চট্টগ্রাম। 

সসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen’s Charter) 
সসবা 
গ্রহী

তা 

ক্র

:
নঃ 

সসবার 
নাম 

আদবেন িরম ও প্রমান কাগজপত্র আদবেন িরম 
ও এনওবস 
প্রাবির স্থান 

বি/চাজট প্রাবির 
সময় 

(সম্ভাবয) 

োবয়ত্বপ্রাি 
কম টকতটা 

উর্ টতন 
কম টকতটা  

(যার কাদে 
আবপল করা 

যাদব) 
বাাংলা

সেশী 
নাগবর

ক 

১ সমবশন 
বরদেবল 
পাসদপার্ট 
ইসযয 

(সার্ারণ 
পাসদপার্ট) 

১) অনলাইন/হাদত পূরণকৃত পাসদপার্ট 
সাইজ রবিন েববসহ; সতযাবয়ত 
এমআরবপ আদবেন িরম-েযই সসর্ 
(বে,আই,বপ িরম-১); 
২) সতযাবয়ত জাতীয় পবরচয়পত্র অথবা 
বেজজর্াল জন্ম বনবন্ধন সনে েযই সসর্; 
৩) পাসদপার্ট বিস জমা োদনর মূল 
বযাাংক রবসে; 
৪) 
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবর্েির/পবরেির/অর্
স্তন অবিস এবাং স্বায়ত্বশাবসত 
সাংস্থা/কদপ টাদরশদন কম টরত 
কম টকতটা/কম টচারীদের সেদত্র যথাযথ 
কতৃটপে কতৃটক ইসযযকৃত মূল অনাপবি 
সনে (NOC) যা ইসযযকারী কতৃটপদের 
ওদয়ব সাইদর্ প্রেশ টন করদত হদব এবাং 
এক সসর্ আদবেন িম ট (বে. আই. বপ 
িরম-১); ও এক সসর্ সতযাবয়ত জাতীয় 
পবরচয়পত্র অথবা বেজজর্াল জন্মবনবন্ধন 
সনে োবিল করদত হদব। 

অবর্েিদরর 
ওদয়ব সাইর্ 
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d অথবা সয 
সকান পাসদপার্ট 
অবিস সথদক 
ববনামূদলয সাংগ্রহ 
করা যাদব। 

সার্ারণ বি 
৩০০০ র্াকা + 
৪৫০ র্াকা 

(১৫% ভযার্) = 
৩৪৫০ র্াকা 

 

সার্ারণ

-১৫ 
(পদনর) 
কম ট 
বেবস 
(অনযকূ
ল 

পযবলশ 
তেন্ত 
প্রবতদব

েন 
প্রাবি 
সাদপ

সে) 

উপ-
সহকারী 
পবরচালক/ 
সহকারী 
পবরচালক 
কে নাং-
১০৫ 

পবরচালক 
সিান নাং 
০৩১-

২৫২৬৯৫৫; 
০১৭৩৩৩৯৩

৩৪৯ 
ই-সমইল: 

rpomansurab
ad@passport.

gov.bd 

জরুরী বি 
৬০০০ র্াকা + 
৯০০ র্াকা 

(১৫% ভযার্) = 
৬৯০০ র্াকা 
ববঃ দ্রঃ যথাযথ 
কতৃটপে কতৃটক 

ইসযযকৃত 
অনাপবি সনে 

(NOC) এর 
বভবিদত 

সার্ারণ বি 
প্রদযাজয। 

জরুরী-
৭ 

(সাত) 
কম ট 
বেবস  
(অনযকূ
ল 

পযবলশ 
প্রবতদব

েন 
প্রাবি 
সাদপ

সে) 

২ ববর্ হাদত 
সলিা 

পাসদপার্ট 
সাদরন্ডােট 
১২ (বার) 
বের 
অনযিীণ ট 
(সার্ারণ 
পাসদপার্ট) 

১) অন লাইদন/হাদত পূরণকৃত পাসদপার্ট 
সাইজ রবিন োববসহ সতযাবয়ত 
এমআরবপ আদবেন িম ট-এক সসর্ 
(বে.আই.বপ িম ট-১); 
২) সতযাবয়ত জাতীয় পবরচয়পত্র অথবা 
বেজজর্াল জন্ম বনবন্ধন সনে - এক 
সসর্; 
৩) পূব টবতী পাসদপাদর্টর িদর্াকবপ। মূল 
পাসদপার্ট অবশযই সাদথ আনদত হদব; 
৪) পাসদপার্ট বিস জমা োদনর মূল 
বযাাংক রবসে; 
৫) 
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবর্েির/পবরেির/অর্
স্তন অবিস এবাং স্বায়ত্বশাবসত 
সাংস্থা/কদপ টাদরশদন কম টরত 
কম টকতটা/কম টচারীদের সেদত্র যথাযথ 
কতৃটপে কতৃটক ইসযযকৃত মূল অনাপবি 
সনে (NOC) যা ইসযযকারী কতৃটপদের 
ওদয়ব সাইদর্ প্রেশ টন করদত হদব। 
ববঃ দ্রঃ হাদত সলিা পাসদপাদর্টর সময়াে 
১২ বের উিীণ ট হদল অথবা পূব টবতী 
পাসদপার্ট প্রেবশ টত নাম/বপতার নাম 
অথবা মাতার নাম/ স্থায়ী ঠিকানা 
পবরবতটন হদল অথবা তেন্ত প্রদয়াজন 
হদল েযইদসর্ িম ট োবিল করদত হদব। 

অবর্েিদরর 
ওদয়ব সাইর্ 
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d অথবা সয 
সকান পাসদপার্ট 
অবিস সথদক 
ববনামূদলয সাংগ্রহ 
করা যাদব। 

সার্ারণ বি 
৩০০০ র্াকা + 
৪৫০ র্াকা 

(১৫% ভযার্) = 
৩৪৫০ র্াকা 
এবাং প্রদযাজয 
সেদত্র নবায়ন 
বি, প্রবত 

বেদরর জনয 
৩০০ র্াকা + 
৪৫ র্াকা (১৫% 
ভযার্) = ৩৪৫ 

র্াকা। 

সার্ারণ

-১৫ 
(পদনর) 
কম টবেব

স 
(সম্ভাবয 
সময়) 

 
 

উপ-
সহকারী 
পবরচালক/ 
সহকারী 
পবরচালক 
কে নাং-
১০৫ 

পবরচালক 
সিান নাং 
০৩১-

২৫২৬৯৫৫; 
০১৭৩৩৩৯৩

৩৪৯ 
ই-সমইল: 

rpomansurab
ad@passport.

gov.bd 

বি ৬০০০ 
র্াকা + ৯০০ 
র্াকা (১৫% 
ভযার্) এবাং 
প্রদযাজয 

সেদত্র নবায়ন 
বি প্রবত 

বেদরর জনয 
৩০০ র্াকা + 
৪৫ র্াকা (১৫% 
ভযার্) = ৩৪৫ 

র্াকা। 
ববঃ দ্রঃ যথাযথ 
কতৃটপে কতৃটক 

ইসযযকৃত 
অনাপবি সনে 

(NOC) এর 
বভবিদত 

সার্ারন বি 

জরুরী-
০৭ 

(সাত) 
কম ট 
বেবস 
(সম্ভাবয 
সময়) 



প্রদযাজয। 

৩ বর-ইসযয 
(সার্ারণ 
পাসদপার্ট 

) 
ইদতাপূদব ট 
সমবশন 
বরদেবল 
পাসদপার্ট 
থাকদল। 

১) হাদত পূরণকৃত বর-ইসযয আদেন িম ট-
(বে.আই.বপ িরম-২); 
২) জাতীয় পবরচয়পত্র অথবা বেজজর্াল 
জন্ম বনবন্ধন সনে-এক সসর্; 
৩) পূব টবতী পাসদপাদর্টর িদর্াকবপ। মূল 
পাসদপার্ট অবশযই সাদথ আনদত হদব; 
৪) পাসদপার্ট বিস জমা োদনর মূল 
বযাাংক রবসে; 
ববঃ দ্রঃ পূব টবতী পাসদপাদর্ট প্রেবশ টত 
নাম/বপতা অথবা মাতার নাম/ স্থায়ী 
ঠিকানা পবরবতটন হদল এক সসর্ 
এমআরবপ (বে.আই.বপ িরম -১) িম ট 
োবিল করদত হদব। এোড়া পবরববতটত 
তথয প্রমাদণর জনয সাংদশাবর্ত বেজজর্াল 
জন্ম বনবন্ধন সনে/জাতীয় পবরচয়পত্র 
এর সতযাবয়ত িদর্াকবপ এবাং 
বপএসবস/সজএসবস/এসএসবস/এইচএসবস 
সনে এর সতযাবয়ত িদর্াকবপ/প্রথম 
সেণীর মযাজজদের্ এর এবিদেবভর্ 
(হলিনামা) োবিল করদত হদব। 

অবর্েিদরর 
ওদয়ব সাইর্ 
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d অথবা সয 
সকান পাসদপার্ট 
অবিস সথদক 
ববনামূদলয সাংগ্রহ 
করা যাদব। 

বি ৩০০০ 
র্াকা + ৪৫০ 
র্াকা (১৫% 

ভযার্) = ৩৪৫০ 
র্াকা এবাং 
সময়াে উিীণ ট 
হদল নবায়ন 
বি, প্রবত 

বেদরর জনয 
৩০০ র্াকা + 
৪৫ র্াকা (১৫% 
ভযার্)=৩৪৫ 
র্াকা। 

সার্ারণ

-১৫ 
(পদনর) 
কম টবেব

স 
(সম্ভাবয 
সময়) 

 
 

উপ-
সহকারী 
পবরচালক/ 
সহকারী 
পবরচালক 
কে নাং-
১০৫ 

পবরচালক 
সিান নাং 
০৩১-

২৫২৬৯৫৫; 
০১৭৩৩৩৯৩

৩৪৯ 
ই-সমইল: 

rpomansurab
ad@passport.

gov.bd 

বি ৬০০০ 
র্াকা + ভযার্ 
৯০০ র্াকা 

(১৫% ভযার্) = 
৬৯০০ র্াকা 
এবাং সময়াে 
উিীণ ট হদল 
নবায়ন বি, 
প্রবত বেদরর 
জনয ৩০০ 
র্াকা + ৪৫ 
র্াকা (১৫% 
ভযার্)=৩৪৫ 
র্াকা। 

জরুরী-
০৭ 

(সাত) 
কম ট 
বেবস 
(সম্ভাবয 
সময়) 

৪ সমবশন 
বরদেববল 
পাসদপার্ট 

–
অবিবসয়া

ল 
পাসদপার্ট 

১) অন লাইদন/হাদত পূরণকৃত পাসদপার্ট 
সাইজ রবিন েববসহ সতযাবয়ত 
এমআরবপ আদবেন িম ট-এক 
সসর্(বে.আই.বপ. িরম-১); 
২ ) সতযাবয়ত জাতীয় পবরচয়পত্র অথবা 
বেজজর্াল জন্মবনবন্ধন সনে; 
৩) রাজস্ব িাতভূক্ত সরকারী 
কম টকতটা/কম টচারী; স্বায়ত্বশাবসত সাংস্থা 
/রাষ্ট্রায়ত্ব কদপ টাদরশন Ges ববদশষ আইন, 
অর্যাদেশ/আদেদশ প্রবতঠিত বববভন্ন 
কবমশন/অথবরঠর্র প্রাবর্কারভুক্ত 
কম টকতটার অনযকূদল ইসযযকৃত সরকারী 
আদেশ(GO) এর কবপ ইসযযকারী 
কতৃটপদের ওদয়ব সাইদর্ প্রেশ টন করদত 
হদব; 
৪) প্রদযাজয সেদত্র পাসদপার্ট বিস জমা 
োদনর বযাাংক রবসে। 

অবর্েিদরর 
ওদয়ব সাইর্ 
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d অথবা সয 
সকান পাসদপার্ট 
অবিস সথদক 
ববনামূদলয সাংগ্রহ 
করা যাদব। 

১) সরকারী 
কাদজ ইসযয 
কৃত সরকারী 
আদেশ (GO) 
এর  সেদত্র 
ববনামূদলয; 

 
 

উপ-
সহকারী 
পবরচালক/ 
সহকারী 
পবরচালক 
কে নাং-
১০৫ 

পবরচালক 
সিান নাং 
০৩১-

২৫২৬৯৫৫; 
০১৭৩৩৩৯৩

৩৪৯ 
ই-সমইল: 

rpomansurab
ad@passport.

gov.bd 

২) বচবকৎসা, 
পববত্র হজ্জ্ব 
পালন এবাং 
তীথ টস্থান 
ভ্রমদনর সেদত্র 
সরকারী 
আদেদশর (GO) 
বভবিদত বি 
৩০০০ র্াকা + 
৪৫০ র্াকা 
(১৫% ভযার্) = 
৩৪৫০ র্াকা। 

জরুরী-
০৭ 

(সাত) 
কম ট 
বেবস 
(সম্ভাবয 
সময়) 

 

 
 
ববদশষ দ্রষ্টবযঃ   
পাসদপার্ট ববতরদণর সয সময় র্রা হদয়দে তা সম্ভাবয। কাবরগরী সমসযা বা ববলবিত পযবলশ 
প্রবতদবেন প্রাবি, আদবেনকারী কতৃটক সয সকান তথয সগাপন, সেদমাগ্রাবিক সমসযা এবাং 
পাসদপাদর্টর তথয পবরবতটন জবনত ইতযাবে কারদণ পাসদপার্ট ইসযয ও ববতরণ ববলবিত হদত পাদর।  

 
সম্মাবনত আদবেকারীদের জ্ঞাতাদথ ট 
(০১) আদবেনপ্রদত্রর সাদথ োবিলকৃত সয সকান সনে/কাগদজর মূলকবপ কতৃটপে সেিদত চাইদল 
আদবেনকারী সেিাদত বার্য থাকদবন। আদবেনপ্রদত্রর সাদথ োবিলকৃত সনদের (সযমন-জন্মবনবন্ধন 



সনে/জাতীয় পবরচয় পত্র/বপএসবস/সজএসবস/এসএসবস/এইচএসবস/হলিনামা) সঠিকতা যাচাইদয়র 
ববড়িনা এড়াদত মূল কবপ বনদয় আসযন। 

 

(০২) পাসদপার্ট সাংক্রান্ত সয সকান সমসযার জনয(সয সকান কম টবেবদস সকাল ১০.০০ র্া হদত েযপযর 
০১.০০ র্ার মদর্য) পবরচালক/সহকারী পবরচালক সদি সযাগাদযাগ কiæন। এোড়াও প্রবত মিলবার 
সকাল ১১.০০ ঘঠর্কা হদত েযপযর ০১.০০ ঘঠর্কা পh©šÍ সসবা প্রতযাশী জনগদনর অবভদযাগ সরাসবর 
েবণ (গণশুনাণী) এবাং প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহণ ও পরামশ ট প্রোন করা হয়। 

 

(০৩) জন্ম বনবন্ধন সনে অবশযই বেwজর্াল অথ টযাৎ অনলাইদন থাকদত হদব। 
 

(০৪) পূব টবতী পাসদপার্ট হাবরদয় সগদল মূল জজবে োবিল করদত হদব, এদেদত্র িদর্াকবপ গ্রহণ সযাগয 
নয়। 

 

(০৫) সসানালী বযাাংদকর পাাঁচলাইশ, বমিাগবল ও আগ্রাবাে কদপ টাদরর্ শািা এবাং ঢাকা বযাাংক, োস্ট 
বযাাংক, বযাাংক এবশয়া, ওয়ান বযাাংক এবাং বপ্রবময়ার বযাাংক এর সয সকান শািায় পাসদপার্ট 
আদবেদনর বি জমা করা যায়। পাসদপার্ট বি জমাোদনর মযল রবশে আদবেন িরদমর উপদর 
োন পাদব ট আিা বেদয় লাগাদত হদব। 

 

(০৬) অবসরপ্রাি রাজস্ব িাতভূক্ত সরকারী কম টকতটা/কম টচারীর সেদত্র সপনশন অেটার বকাংবা সপনশন 
ববহর িদর্াকবপ সাংযযক্ত করদত হদব এবাং তাদের স্বামী/ স্ত্রীর সেদত্র সপনশন ববহদত নাম থাকদত 
হদব অথবা স্বামী/স্ত্রী মদম ট সাংবিষ্ট প্রবতস্িাদনর স্মারক নির সিবলত পত্র সাংযযক্ত করদত হদব। 

 

(০৭) রাজস্ব িাতভূক্ত সরকারী কম টকতটা/কম টচারীদের ১৫ (পদনর) বেদরর কম বয়সী সন্তানদের সেদত্র 
সাংবিষ্ট প্রবতিাদনর স্মারক নির সিবলত পত্র সাংযযক্ত করদত হদব। 

 

(০৮) বশোসিদর ববদেদশ গমদন ইচ্ছকু োত্র/োত্রীদের সেদত্র আদবেপত্র অবশযই েলগতভাদব হদত 
হদব এবাং বশো প্রবতিাদনর প্রর্াদনর ¯§viK b¤^i m¤^wjZ প্রতযয়নপত্র সাংযযক্ত থাকদত হদব। 

 

(০৯) আদবেন োবিদলর পূদব ট িরম সঠিকভাদব পূরণ করা হদয়দে বকনা বনদজই যাচাই কদর বনন।  
 

(১০) সঠিক তথয বেন, বনবব টদে বনভূটল পাসদপার্ট গ্রহণ করুন। 


