
পাসেপাট�পাসেপাট�

করেতকরেত

িক িক লােগ?িক িক লােগ?





বত� মােন e-Passport করেতবত� মােন e-Passport করেত
জাতীয় পিরচয়প�, জ�জাতীয় পিরচয়প�, জ�
িনব�ন সনদপ�, নাগিরকিনব�ন সনদপ�, নাগিরক
সনদ, �পশা �মােণর কাগজসনদ, �পশা �মােণর কাগজ

ইত�ািদ লােগ-ইত�ািদ লােগ-



এই ডকুেম�টস �েলা সকেলর ��ে�ই লাগেবএই ডকুেম�টস �েলা সকেলর ��ে�ই লাগেব
• ই পাসেপাট�  আেবদন অনলাইন কিপ ( ি��ট কিপ)• ই পাসেপাট�  আেবদন অনলাইন কিপ ( ি��ট কিপ)
• পাসেপাট�  এি�েকশন সামাির কিপ ( ি��ট কিপ)• পাসেপাট�  এি�েকশন সামাির কিপ ( ি��ট কিপ)

• পাসেপাট�  িফ �দােনর ি�প ( মূল কিপ)• পাসেপাট�  িফ �দােনর ি�প ( মূল কিপ)
• জাতীয় পিরচয়প� - NID Card ( ফেটা কিপ এবং মূল কিপ)• জাতীয় পিরচয়প� - NID Card ( ফেটা কিপ এবং মূল কিপ)

• জ�িনব�ন সনদ ইংেরিজ ভাস�ন- BRC ( যােদর বয়স ১৮ এর িনেচ )• জ�িনব�ন সনদ ইংেরিজ ভাস�ন- BRC ( যােদর বয়স ১৮ এর িনেচ )
• নাগিরক সনদ• নাগিরক সনদ

• �পশা �মােণর সনদ (�ছাট বা�চােদর এ সনদ লােগ না)• �পশা �মােণর সনদ (�ছাট বা�চােদর এ সনদ লােগ না)
• যােদর পূেব�র পাসেপাট�  আেছ তার ফেটা এবং মূল কিপ• যােদর পূেব�র পাসেপাট�  আেছ তার ফেটা এবং মূল কিপ



মূলত- ব�াি�র বয়স, �পশা, �ববািহক
অব�া, পূব�বতী�  পাসেপােট�  ভুল আেছ িক না
এসব িকছুর উপর িনভ� র কের পাসেপাট�

করেত িক িক লাগেব। 



কােদর পাসেপাট�  করেত িক
িক লাগেব তা িনেয় িব�ািরত

আেলাচনা করা যাক



বা�চােদর ই পাসেপাট�  করেত িক িক লােগবা�চােদর ই পাসেপাট�  করেত িক িক লােগ
িশ�েদর পাসেপাট�  করেত মা-বাবার এনআইিডিশ�েদর পাসেপাট�  করেত মা-বাবার এনআইিড

লাগেব। ই-পাসেপাট�  আেবদন ফরেমর মেধ� বাবা/ মালাগেব। ই-পাসেপাট�  আেবদন ফরেমর মেধ� বাবা/ মা
এর তথ� �দওয়ার সময় বাবা অথবা মােয়র NID Cardএর তথ� �দওয়ার সময় বাবা অথবা মােয়র NID Card
না�ার ব�াবহার করা বাধ�তামূলক। যিদ �কান িশ�রনা�ার ব�াবহার করা বাধ�তামূলক। যিদ �কান িশ�র
বাবা অথবা মা �য �কান একজন মারা িগেয় থােকবাবা অথবা মা �য �কান একজন মারা িগেয় থােক

তেব বাবা অথবা মা �য জীিবত তার NID Card না�ারতেব বাবা অথবা মা �য জীিবত তার NID Card না�ার
ব�াবহার করেলই হেব।ব�াবহার করেলই হেব।



আেবদন কারীর বয়স ৬ বছেরর কম হেলআেবদন কারীর বয়স ৬ বছেরর কম হেল
• বাবা এবং মা এর NID Card ফেটা কিপ ( মূল কিপ সােথ• বাবা এবং মা এর NID Card ফেটা কিপ ( মূল কিপ সােথ

রাখেবন)রাখেবন)
• ১ কিপ 3R সাইজ সাদা ব�াক�াউে�র কালার ছিব ( ল�াব ি��ট )• ১ কিপ 3R সাইজ সাদা ব�াক�াউে�র কালার ছিব ( ল�াব ি��ট )

• ১ কিপ পাসেপাট�  সাইজ ছিব• ১ কিপ পাসেপাট�  সাইজ ছিব
• িপতা এবং মাতার ২ �ট পাসেপাট�  সাইজ ছিব• িপতা এবং মাতার ২ �ট পাসেপাট�  সাইজ ছিব

• �পশা িডেপে��ট িদেত হেব। ( তাহেল �পশা �মােণর ডকুেম�ট• �পশা িডেপে��ট িদেত হেব। ( তাহেল �পশা �মােণর ডকুেম�ট
লাগেব না)লাগেব না)



 আেবদনকারীর বয়স ৬ বছেরর �বশী হেল িক� ১৫ এর কম হেল আেবদনকারীর বয়স ৬ বছেরর �বশী হেল িক� ১৫ এর কম হেল
  

• বাবা এবং মা এর NID কাড�  ( ড�  মূল কিপ ও ফেটা কিপ)• বাবা এবং মা এর NID কাড�  ( ড�  মূল কিপ ও ফেটা কিপ)
• জ�িনব�ন সনদ ( ইংেরিজ ভাস�নস�)• জ�িনব�ন সনদ ( ইংেরিজ ভাস�নস�)

• িপতা , মাতার পাসেপাট� সাইজ ছিব ২ কিপ। িপতা মাতার অবত� মা ত�  �ন �বধ• িপতা , মাতার পাসেপাট� সাইজ ছিব ২ কিপ। িপতা মাতার অবত� মা ত�  �ন �বধ
অিবভাবেকর ছিবঅিবভাবেকর ছিব

• �পশা �মােণর কাগজ ( ছা� হেলঃ সব� �শব� ষ িশ�গত �যাগ�াতার সনদ / �ুল• �পশা �মােণর কাগজ ( ছা� হেলঃ সব� �শব� ষ িশ�গত �যাগ�াতার সনদ / �ুল
আই িড কাড�  এর ফেটা কিপআই িড কাড�  এর ফেটা কিপ

/ অন� �কান �পশা হেল তার ডকুেম�ট)/ অন� �কান �পশা হেল তার ডকুেম�ট)
  

 আেবদনকারীর বয়স ১৮ �থেক ১৫ এর উপের হেল আেবদনকারীর বয়স ১৮ �থেক ১৫ এর উপের হেল
  

• জ�িনব�ন সনদ ( ইংেরিজ ভাস�নস�)• জ�িনব�ন সনদ ( ইংেরিজ ভাস�নস�)
• িপতা , মাতা’র জাতীয় পিরচয় প� (NID)• িপতা , মাতা’র জাতীয় পিরচয় প� (NID)

• �পশা �মােণর ডকুেম�ট ( ছা� হেল সা�ট�িফেকট এর ফেটা কিপ এবং মূল কিপ• �পশা �মােণর ডকুেম�ট ( ছা� হেল সা�ট�িফেকট এর ফেটা কিপ এবং মূল কিপ
সােথ িনেয় যােব, �াইেভটসােথ িনেয় যােব, �াইেভট

সাি �ভ�সি �ভ� িদেল �যখােন কাজ কের ঐ �িত�ােনর �ত�য়ন প� )সাি �ভ�সি �ভ� িদেল �যখােন কাজ কের ঐ �িত�ােনর �ত�য়ন প� )
  

 আেবদনকারীর বয়স ১৮ �থেক ২০ হেল আেবদনকারীর বয়স ১৮ �থেক ২০ হেল
  

• জ�িনব�ন এবং জাতীয় পিরচয় প� �য �কান এক�ট িদেয়ই ই পাসেপাট�• জ�িনব�ন এবং জাতীয় পিরচয় প� �য �কান এক�ট িদেয়ই ই পাসেপাট�
আেবদন করেত পারেব।আেবদন করেত পারেব।

• জ�িনব�ন ব�াবহার করেল বাবা মা এর এন আই িড কাড�  এর না�ার আেবদেন• জ�িনব�ন ব�াবহার করেল বাবা মা এর এন আই িড কাড�  এর না�ার আেবদেন
উে�খ করেব এবং NIDউে�খ করেব এবং NID

িনেয় যােব অিফেসিনেয় যােব অিফেস
  

 আেবদনকারীর বয়স ২০ বছেরর �বশী হেল আেবদনকারীর বয়স ২০ বছেরর �বশী হেল
  

• আেবদনকারীর বয়স ২০ বছেরর �বশী হেল অবশ�ই NID লাগেব।• আেবদনকারীর বয়স ২০ বছেরর �বশী হেল অবশ�ই NID লাগেব।
• বাংলােদেশর �কান িমশেন, �কান �বাসী পাসেপাট� আেবদন করেল জ�িনব�ন• বাংলােদেশর �কান িমশেন, �কান �বাসী পাসেপাট� আেবদন করেল জ�িনব�ন

সনদ �হণ করেব।সনদ �হণ করেব।
• �পশা �মােণর ডকুেম�ট লাগেব।• �পশা �মােণর ডকুেম�ট লাগেব।

  
 �পশা স�পিক� তিক�  �র��পূন� তথ�ঃ �পশা স�পিক� তিক�  �র��পূন� তথ�ঃ

  
⇛ ছা� হেলঃ⇛ ছা� হেলঃ

• সব� �শব� ষ িশ�াগত �যাগ�াতার সনদ• সব� �শব� ষ িশ�াগত �যাগ�াতার সনদ
• িশ�া �িত�ােনর �ধান কতৃক �দ� সনদ• িশ�া �িত�ােনর �ধান কতৃক �দ� সনদ
• �িত�ােনর আই িড কাড�  ( ড�  �য �কান ১ �ট )• �িত�ােনর আই িড কাড�  ( ড�  �য �কান ১ �ট )

  
⇛ �বকার হেলঃ⇛ �বকার হেলঃ

• �ানীয় �চয়ারম�ান অথবা কাউি�লর �থেক �বকারে�র সনদ• �ানীয় �চয়ারম�ান অথবা কাউি�লর �থেক �বকারে�র সনদ
  

⇛ সরকাির চাকুরীজীবী হেলঃ⇛ সরকাির চাকুরীজীবী হেলঃ
• GO অথবা NOC িনেত হেল।• GO অথবা NOC িনেত হেল।

• অবসের �গেল PRL Order / �পনশন বই• অবসের �গেল PRL Order / �পনশন বই
  

⇛ �াইেভট সাি �ভ�সঃ ি �ভ�⇛ �াইেভট সাি �ভ�সঃ ি �ভ�
• �পশা িহসােব �াইেভট সাি �ভ�সি �ভ� িদেল আপিন �য �িত�ােন জব কেরন তােদর• �পশা িহসােব �াইেভট সাি �ভ�সি �ভ� িদেল আপিন �য �িত�ােন জব কেরন তােদর

এক�ট অিফিসয়াল প�ােড এক�টএক�ট অিফিসয়াল প�ােড এক�ট
�ত�ায়ন প�।�ত�ায়ন প�।

  
⇛ কৃষকঃ⇛ কৃষকঃ

•�পশা যিদ কৃিষ কাজ হয় তেব জিমর পচ� া এর ফেটাকিপ•�পশা যিদ কৃিষ কাজ হয় তেব জিমর পচ� া এর ফেটাকিপ
  

⇛ গৃিহনীঃ⇛ গৃিহনীঃ
• নারীেদর ��ে� �পশা গৃিহগৃ ণী িদেল �কান ডকুেম�ট লাগেব না। ( যিদ ঐ নারী• নারীেদর ��ে� �পশা গৃিহগৃ ণী িদেল �কান ডকুেম�ট লাগেব না। ( যিদ ঐ নারী

সরকাির জব কের তাহেলসরকাির জব কের তাহেল
�পশা গৃিহগৃ নী �দওয়া যােব না )�পশা গৃিহগৃ নী �দওয়া যােব না )

  
⇛ ব�াবসাঃ⇛ ব�াবসাঃ

• �পশা ব�াবসা িদেল আপনার �িত�ােনর ��ড লাইেসন এর ফেটা কিপ (মূল কিপ• �পশা ব�াবসা িদেল আপনার �িত�ােনর ��ড লাইেসন এর ফেটা কিপ (মূল কিপ
সােথ থাকেব)সােথ থাকেব)

িবঃ�ঃ আইন, ডা�ার, ইি�িনয়ার, ইমাম, পুেরািহত ইত�ািদ এ ধরেনর সকল �পশারিবঃ�ঃ আইন, ডা�ার, ইি�িনয়ার, ইমাম, পুেরািহত ইত�ািদ এ ধরেনর সকল �পশার
��ে� ঐ �পশা �মােণর��ে� ঐ �পশা �মােণর

ডকুেম�ট অিফেস �দখােত হেব। তেব �কান �কান ��ে� বা �কান �কান অিফেসডকুেম�ট অিফেস �দখােত হেব। তেব �কান �কান ��ে� বা �কান �কান অিফেস
�পশা �মােণর ডকুেম�ট নাও�পশা �মােণর ডকুেম�ট নাও

�দখেত পাের। তেব আপনার উিচৎ হেব ডকুেম�ট কােছ রাখা।�দখেত পাের। তেব আপনার উিচৎ হেব ডকুেম�ট কােছ রাখা।
  

 �ববািহক অব�া স�পিক� তিক�  �র��পূন� তথ�ঃ �ববািহক অব�া স�পিক� তিক�  �র��পূন� তথ�ঃ
  

⇛ অিববািহত⇛ অিববািহত
• পাসেপাট� এ অিববািহত উে�খ করেল �কান ডকুেম�ট লাগেব না• পাসেপাট� এ অিববািহত উে�খ করেল �কান ডকুেম�ট লাগেব না

  
⇛ িববািহত⇛ িববািহত

• যিদ আপনার NID অথবা পূেব�রেব� পাসেপােট� অিবিহত থােক এবং বত� মা ত�  �ন• যিদ আপনার NID অথবা পূেব�রেব� পাসেপােট� অিবিহত থােক এবং বত� মা ত�  �ন
পাসেপাট� আেবদেনর সময়পাসেপাট� আেবদেনর সময়

আপিন িববািহত উে�খ কেরন, তেব �স ��ে� ম�ােরজ সা�ট�িফেকট লাগেব �ী /আপিন িববািহত উে�খ কেরন, তেব �স ��ে� ম�ােরজ সা�ট�িফেকট লাগেব �ী /
�ামী’র নাম �যাগ করেত (�ামী’র নাম �যাগ করেত (

কািবননামা / �কাট ম�ােরজ সা�ট�িফেকট / িহ�দু িববাহ িনব�ন সা�ট�িফেকটকািবননামা / �কাট ম�ােরজ সা�ট�িফেকট / িহ�দু িববাহ িনব�ন সা�ট�িফেকট
• সােথ �ামী / �ী এর NID Card লাগেব• সােথ �ামী / �ী এর NID Card লাগেব

  
⇛ িডেভাস� / স� নতুন �ামী / �ী’র নাম �যাগ⇛ িডেভাস� / স� নতুন �ামী / �ী’র নাম �যাগ

•পূেব�রেব� পাসেপাট� এ থাকা �ীর নাম �চ� কের নতুন �ীর নাম �যাগ করেত চাইেল•পূেব�রেব� পাসেপাট� এ থাকা �ীর নাম �চ� কের নতুন �ীর নাম �যাগ করেত চাইেল
িডেভাস� �পস� পার এবং নতুনিডেভাস� �পস� পার এবং নতুন

িবেয়র কািবননামা বা ম�ােরজ সা�ট�িফেকট লাগেব। তেব যিদ NID �তও পূেব�রেব�িবেয়র কািবননামা বা ম�ােরজ সা�ট�িফেকট লাগেব। তেব যিদ NID �তও পূেব�রেব�
�ীর নাম থােক তেব আেগ �সটা�ীর নাম থােক তেব আেগ �সটা

িনব�া চনব�া কিমশেন আেবদন কের �চ� কের িনেত হেব।িনব�া চনব�া কিমশেন আেবদন কের �চ� কের িনেত হেব।
  

িবঃ�ঃ যিদ �ামীর অথবা �ীর NID কাড�  এ �ামী অথবা �ীর নাম থােক �স �ে� ঐিবঃ�ঃ যিদ �ামীর অথবা �ীর NID কাড�  এ �ামী অথবা �ীর নাম থােক �স �ে� ঐ
NID এর কিপ জমা িদেলইNID এর কিপ জমা িদেলই

হেব।হেব।
  

 �ায়ী �ঠকানা পিরবত� নঃ �ায়ী �ঠকানা পিরবত� নঃ
• �ায়ী �ঠকানা পিরবত� নত�  করেত হেল �ঠকানা �মােণর যথাযথ �মাণ িদেত হেব• �ায়ী �ঠকানা পিরবত� নত�  করেত হেল �ঠকানা �মােণর যথাযথ �মাণ িদেত হেব

এবং এ �ে� পুিলশএবং এ �ে� পুিলশ
�ভিরিফেকশন হওয়ার স�াবনা আেছ।�ভিরিফেকশন হওয়ার স�াবনা আেছ।

  
িবঃ�ঃ পূব�বব�তী�  পাসেপাট� এ থাকা �কান তথ� পিরবত� নত�  বা ভুল সংেশাধন করেতিবঃ�ঃ পূব�বব�তী�  পাসেপাট� এ থাকা �কান তথ� পিরবত� নত�  বা ভুল সংেশাধন করেত

হেল জজ �কাট �থেক �থমহেল জজ �কাট �থেক �থম
��ণীর ম�ািজে�ট িদেয় এিফেডিফট করেত হয়।��ণীর ম�ািজে�ট িদেয় এিফেডিফট করেত হয়।

  
 পাসেপাট� হািরেয় �গেল পাসেপাট� হািরেয় �গেল

• পূব�বব�তী�  পাসেপাট� হািরেয় �গেল মূল িজিড এর কিপ লাগেব।• পূব�বব�তী�  পাসেপাট� হািরেয় �গেল মূল িজিড এর কিপ লাগেব।


