পাসপপাট(এমআরপপ) পর-ইসযু/তথ্ু পপরবততন/সংপ াধন এর
পনয়মাবলী ও আপবদন ফরম
পাসপপাটত নবায়ন এর জনু এই ফরমটট পূরণ কপর বততমান পাসপপাটত এর ফপটাকপপ ও বুাংপক টাকা জমার রপ দ সংযযক্ত করপত
হপব এবং মূল পাসপপাটত টট অব ুই সপে পনপয় আসপত হপব।
তথ্ু পপরবততন/সংপ াধপনর ক্ষেপে সংপিষ্ট প্রমানপে সংযযক্ত করপত হপব।
ক) সরকাপর, আধাসরকারী, স্বায়ত্ত াপিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার স্থায়ী কমকতত
ত া/ কমচারী
ত
ও তাপদর স্বামী/স্ত্রী, এবং সরকাপর
চাকযরীজীপবর পনর্তর ীল ১৫ (পপনর) বৎসপরর কম বয়সী সন্তান সাধারণ পফ জমা কপর জরুপর সযপবধা পাপবন। এপেপে পনজ পনজ
প্রপতষ্ঠান ক্ষথ্পক অনাপপত্ত সনদ (NOC) ওপয়ব সাইপট আপপলাড পূবক
ত দাপিল করপত হপব।
ি) অবসরপ্রাপ্ত সরকাপর চাকযরীজীপব ও তাপদর স্বামী/স্ত্রী সাধারণ পফ জমা কপর জরুপর সযপবধা পাপবন। এপেপে অবসপরর
সনদ জমা পদপত হপব।
গ) পবদুমান ক্ষমপ ন পরপডবল পাসপপাপটত র তথ্ু পপরবততপনর ক্ষেপে পর-ইসযুর আপবদপনর জনু পনন্মরূপ কাগজপে
প্রপয়াজন।
ক্রঃনং
১.

পরিবর্তনয োগ্য র্থ্য
ডাক্তার, ইঞ্জিপনয়ার, উপকল, ড্রাইর্ার ইতুাপদ

কোগ্জপত্র
প োগত/ক্ষপ াগত সনদ

ক্ষটকপনকুাল ক্ষপ া
২.

পনপজর নাম/পপতা/মাতার নাম আংপ ক পপরবততন

পপএসপস/ক্ষজএসপস/এসএসপস সনদ বা প্রথ্ম ক্ষেণীর মুাঞ্জজপেট কততক
ত
প্রদত্ত হলফনামার সাপথ্ পমল ক্ষরপি সংপ াপধত জাতীয় পপরচয়পে/
জন্মপনবন্ধন সনদ।

৩.

পনপজর নাম/পপতা/মাতার নাম পূণাে
ত পপরবততন

(১) পপএসপস/ ক্ষজএসপস/ এসএসপস সনদ। প োগত সনদ না থ্াকপল

(এরূপ ক্ষেপে প্রধান কাযালপয়র
ত
অনযপমাদপনর পর প্রথ্ম ক্ষেণীর মুাঞ্জজপেট কততক
ত প্রদত্ত হলফনামা।
পাসপপাটত ইসযু করা হপব)

(২) পযপল প্রপতপবদন (এর জনু পূরণকতত ১ কপপ পর-ইসযু ফরম ও ১ কপপ
সতুাপয়ত নতু ন আপবদন ফরম-পডআইপপ ফরম-১)।

৪.

বববাপহক অবস্থা পপরবততন/পববাহ পবপেপদর ক্ষেপে পনকাহনামা/ তালাকনামা (ক্ষযিাপন ক্ষয টট প্রপযাজু)।

৫.

জন্ম তাপরি পপরবততন

পপএসপস/ক্ষজএসপস/এসএসপস সনদ অনযযায়ী (প্রপযাজু ক্ষেপে)
সংপ াপধত জন্ম পনবন্ধন সনদ/ জাতীয় পপরচয়পে।

৬.

স্থায়ী টিকানা

পযপল প্রপতপবদন (এর জনু পূরণকতত ১ কপপ পর-ইসযু ফরম ও ১ কপপ
সতুাপয়ত নতু ন আপবদন ফরম-পডআইপপ ফরম-১)।

পবিঃ দ্রিঃ- পর-ইসযুর আপবদনপে জমা এবং ইসযুকতত পাসপপাটত গ্রহপণর সময় পযরাতন পাসপপাটত অব ুই সাপথ্ আনপত হপব।

