
  জাপানে জন্মগ্রহণকৃত বাচ্চার েতুে পাসনপার্ ট সংক্রান্ত প্রশ্নসমুহ 

প্রশ্ন: আমার বাচ্চা জাপানে জন্মগ্রহণ কনরনে। আমম তার েতুে পাসনপার্ ট করানত চাই। এনেনে আমানক মক মক 

করনত হনব? 

উত্তর: প্রথনমই আপোর বাচ্চার জন্ম মেবন্ধে সেদ বাংলানদশ দূতাবাস মকংবা বাংলানদশ হনত সংগ্রহ করুে 

বাংলানদশ দূতাবাস হনত জন্ম মেবন্ধে সেদ সংগ্রহ করনত চাইনল মেনচর মলংনক প্রনবশ কনর জজনে মেে আপোনক 

মক মক করনত হনবেঃ  

http://bdembjp.mofa.gov.bd/public/storage/pdf/Birth-Certificate-

application-GUIDELINE.pdf  

মনে রাখা ভাল জে, বাংলানদশ দূতাবানস জন্ম মেবন্ধে সার্ট টমিনকর্ করনত সাধারণত ৭ জথনক ১০ কম টমদবস সময় 

জলনে থানক। েমদ আপমে অেলাইনে আনবদে পূরণ করনত ো পানরে, জস জেনে আনরা জবমশ সময় লােনব। অতেঃপর 

আপমে মেনচর মলংনক মিক কনর অেলাইনে পাসনপার্ ট িরম পূরণ করুেেঃ 

http://www.passport.gov.bd 

 অেলাইনে পাসনপার্ ট িরম পূরণ করার জেনে েখে জপনমন্ট সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হনব, তখে মিপ জপনমন্ট (Skip 

Payment) বক্সর্ট মিক কনর সামনে এমেনয় োে; জকেো জপনমন্ট সংক্রান্ত তথ্য এখানে জদয়ার প্রনে াজে জেই। 

আমরা আলাদা ভানব আপোর কাে জথনক ব্াংক ট্রান্সিানরর অমরমজোল রমশদ সরাসমর বা ডাক মারিনত জমা 

মেব। িরমর্ট পূরণ করা হনয় জেনল তার এক কমপ মপ্রন্ট কনর মেে। জসইসানথ, েমদ জকাে কারনে ৪ পাতার েতুে 

পাসনপার্ ট আনবদে িম ট মপ্রন্ট করনত ো পানরে জসনেনে উক্ত পাসনপার্ ট আনবদে িম টর্ট ডাইেনলাড কনর হানত মলনখ 

জমা মদনবে। জসখানে বাচ্চার পাসনপার্ ট সাইনজর (৩০*৪০ মমমলমমর্ার অথবা ৩৫*৪৫ মমমলমমর্ার) অথবা আপোর 

সুমবধাজেক জেনকাে সাইনজর দুই কমপ রমিে েমব সংযুক্ত করুে। েমব জতালার সময় চশমা, সাদা শার্ ট, জিমন্স টুমপ, 

কপানল েজর র্টপ, বা অন্যান্য অপ্রনে াজেীয় মজমেস পমরহার করুে। একই েমবর একর্ট বড  েমব টু এল (2L) সাইজ 

অথবা ১২*১৮ জসমন্টমমর্ার সাইনজর েমব সংযুক্ত করুে। এই েমব জথনকই মূল পাসনপার্ ট এর েমব জেয়া হনব, তাই 

েমবর্ট অবশ্যই েথােথ এবং সনব টাচ্চ জরনজাল্যুশে বা জমোমপনক্সনলর হনত হনব। েমবর্ট জপানট্র টর্ (portrait) 

ধরনের হনব, জচাখ জখালা থাকনব, দুনর্া কাে েথাসম্ভব দৃশ্যমাে হনত হনব, মাথার উপনর এবং মুখমন্ডনলর উভয় 

পানশ খামল জায়ো থাকনব, েমবর ব্াকগ্রাউন্ড অবশ্যই সাদা হনত হনব। মপতা-মাতার উভনয়রই ২৫*৩৫ মমমলমমর্ার 

সাইনজর েমব আনবদেপনের প্রথম পৃষ্ঠায় আঠা মদনয় সংযুক্ত করুে। এই পাসনপার্ ট িনম টর জকাথাও জকাে সতুায়নের 

প্রনে াজে হনব ো। অতেঃপর মেনন্মাক্ত ডকুনমন্টসমুহ সংযুক্ত করুেেঃ 

ক) বাংলানদশ দূতাবাস মকংবা বাংলানদশ হনত সংগৃহীত জন্ম মেবন্ধে সেদ 

খ) জাপামে জন্ম সেনদর িনর্াকমপ এবং জুমমে ইনে ার অমরমজোল কমপ। েমদ আপমে বাংলানদশ দূতাবাস জথনক 

জন্ম মেবন্ধে সেদ মেনয় থানকে, তাহনল জাপামে জন্ম সেদ সংযুক্ত করার প্রনে াজে জেই। 

ে) বাচ্চা, বাবা এবং মানয়র জাপামে জাইনরা কানড টর উভয় পৃষ্ঠার িনর্াকমপ জমা মদে। 

ঘ) মাতা ও মপতার পাসনপার্ ট এর কমপ সংযুক্ত করুে 

http://bdembjp.mofa.gov.bd/public/storage/pdf/Birth-Certificate-application-GUIDELINE.pdf
http://bdembjp.mofa.gov.bd/public/storage/pdf/Birth-Certificate-application-GUIDELINE.pdf
http://www.passport.gov.bd/
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ি) ১৫,০০০ (15,000) ইনয়ে ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমম করুে। অতেঃপর ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমমর 

অমরমজোল মরমসপ্ট আপোর আনবদনের সানথ সংযুক্ত করুে। ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমমর অমরমজোল মরমসপ্ট-

এর একর্ট েমব তুনল আপোর কানে সংরেনে রাখুে। মপ্র-স্কুল/মকন্ডারোনর্ টে/চাইল্ড জকয়ার কর্তটক প্রদত্ত সার্ট টমিনকর্ 

আপোর স্টুনডন্ট এেরলনমন্ট সার্ট টমিনকর্ মহনসনব গ্রহণনোগ্য হনব ো; এসকল জেনেও আপোনক ১৫,০০০ ইনয়ে 

মদনত হনব। 

চ) আনবদেকারীর ব্মক্তেত তথ্যামদ জেমে জমাবাইল োম্বার, ইনমইল এনেস, জপাস্ট জকাডসহ পুনরা ঠিকাো, বাসা 

মকংবা কম টনেনের জর্মলনিাে েম্বর ইতুামদ একর্ট সাদা কােনজ মপ্রন্ট আকানর অথবা পমরষ্কার অেনর মলনখ জমা 

মদে। এই কােনজর মেনচ আপোর স্বাের প্রদাে করুে। 

প্রশ্ন: আমম ডাকনোনে আমার পাসনপানর্ টর আনবদে পাঠানত বা জিরত জপনত পারনবা মকো? 

উত্তর: ডাকনোনে আপোর আনবদে দূতাবানস পাঠানত চাইনল, আনবদে পনের সানথ একর্ট মিরমত খাম জলর্ার 

প্যাক সংযুক্ত করনত হনব ো আপমে আপোর মেকর্স্থ জপাস্ট অমিস অথবা িুামমমল মার্ ট বা জসনভে এনলনভে জথনক 

ক্রয় করনত পারনবে। এর্ট একর্ট লাল বড টার যুক্ত এলমপ জলর্ার প্যাক োর মুল্য ৫২০ ইনয়ে। উক্ত খানমর উপর 

আপোর জপাস্ট জকাড সহ পূণ ট ঠিকাো, োম ও জিাে োম্বার মলনখ মেে। জলর্ার প্যাকর্ট পাঠানোর পূনব ট জলর্ার প্যানকর 

উপনরর পৃষ্ঠার একর্ট েমব তুনল আপোর কানে সংরেনে রাখুে এবং এই জলর্ার প্যাক এর উপনর একর্ট ট্রামকং 

োম্বার জদয়া আনে ো মদনয় আপমে সহনজই জােনত পারনবে আপোর জলর্ার প্যাকর্ট দূতাবানস জপ ৌঁনেনে মকো বা 

আপোর জপ্রমরত জলর্ার প্যাকর্ট বতটমানে জকাথায় আনে তা ট্রুামকং করনত মেনচর মলংনক মিক করুেেঃ 

https://www.post.japanpost.jp/index_en.html 

ডাকনোনে জপ্ররনণর জেনে ডকুনমন্ট সমূনহর জকােরকম েয়েমত হনল দূতাবাস দাে ী থাকনবো মনম ট আপোর স্বাের 

সহ একর্ট সাদা কােনজ আনবদে সংযুক্ত করুে। অপর একর্ট সাদা কােনজ বা ঐ কােনজ আপোর জমাবাইল েম্বর 

এবং ই-নমইল এনেস (স্পষ্টভানব)অবশ্যই মলখনবে জেে আমরা আপোনদর সানথ জোোনোে করনত পামর। মনে 

রাখনবে, একর্ট জলর্ার প্যাক এ শুধু ০১ (এক) জনের পাসনপার্ ট পাঠানো োনব; তাই আনবদেকারীর সংখ্যা এক 

জনের জবমশ হনল একামধক (প্রনে াজেমনতা) জলর্ার প্যাক সংযুক্ত করুে। আপোর জপ্রমরত প্রমতর্ট খানমর একর্ট েমব 

তুনল আপোর সংরেনণ রাখুে। আর আপোর ই-নমইল এনেস ো থাকনল ৮৪ ইনয়ে অথবা তদূর্দ্ট ডাকর্টনকর্ সম্বমলত 

একর্ট খাম পাঠানবে জেে আমরা জডমলভামর মিনপর কমপ আপোর কানে পাঠানত পামর। খানমর উপনর অবশ্যই 

জপাষ্টনকাড সহ আপোর বাসার পূণ ট ঠিকাো এবং জিাে েম্বর উনেখ করনবে 

প্রশ্ন:  ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমম জকাথায় এবং মকভানব করব?  

উত্তর: জর্ামকওনত বাংলানদশ দূতাবানসর আনশপানশই িুামমমল মার্ ট, জসনভে এনলনভে, জপাস্ট অমিস বা জজমপ 

ব্াংক রনয়নে জেখাে জথনক সহনজই আপমে র্াকা ট্রান্সিার করনত পারনবে। প্রাপক- জাপাে জপাস্ট ব্াংক (JP 

Bank) অুাকাউন্ট োম্বার ১০০৮০-৭৩৭৯৬৭৫১ (10080- 73796751)। জপাস্ট অমিনস সরাসমর মি 

প্রদাে করনল দূতাবানসর অুাকাউন্ট োম্বার এবং মি এর পমরমাণ ঠিকমনতা মলখুে আর ব্াংনকর এর্টএম কাড ট-এর 

মাধ্যনম এর্টএম জমমশনে মি প্রদাে করনত চাইনল অুাকাউন্ট োম্বার এবং মি এর পমরমাণ ঠিকমনতা র্াইপ করুে 

এবং সবনশষ বার্নে চাপ জদয়ার আনে জাপামেজ ভাষায় দূতাবানসর োমর্ট পরীো কনর মেে। অসতকট হনল 

https://www.post.japanpost.jp/index_en.html
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অুাকাউন্ট োম্বার এবং অনথ টর পমরমাণ ভুল হওয়ার সম্ভাবো থাকনব। উনেখ্য, দূতাবাস একাউনন্ট অমতমরক্ত অথ ট 

জপ্ররণ করনল ৭ মদনের মনধ্য অবশ্যই দূতাবাসনক জাোনত হনব। মনে রাখনবে, ভুলক্রনম জপ্ররণকৃত অথ ট জিরত প্রদাে 

সরকামর আইে অনুোে ী অনেক সময় সানপে এবং জর্টল মবষয়। উমেমখত অথ ট একাউনন্ট জমা দানের পর র্াকা 

জমা জদয়ার মডনপামজর্ মিপ এর অমরমজোল কমপ আনবদনের সানথ সংযুক্ত করুে এবং একর্ট িনর্াকমপ আপমে 

মেনজর কানে জরনখ মদে। একই সানথ, আপোর পাসবুক আপনডর্ বা হালোোদ করুে এবং দূতাবানস স্বশরীনর 

আসার সময় পাস বইর্টও সনে মেনয় আসুে। ** সকল কােজপে অবশ্যই A4 সাইজ কােনজ জমা মদে। জকাে 

দমলল (নেমে, মবনয়র সেদ বা হলিোমা ইতুামদ) েমদ আকানরর বড  হয় জসনেনে Percentage কমমনয় 

A4 সাইজ কােনজ িনর্াকমপ কনর জমা মদে। সকল কােজপে পমরষ্কার এবং স্পষ্ট হনত হনব। উপনরাক্ত আনবদে 

এবং ডকুনমন্ট সমূহ পাওয়ার পনর প্রাথমমকভানব আমরা একর্ট এেনরালনমন্ট প্রমক্রয়া সম্পন্ন করব এবং একর্ট 

জডমলভামর মিপ আপোর প্রনে াজেীয় স্বােনরর জন্য আপোর ইনমইনল িুাে কনর পাঠিনয় মদব। ডাকনোনেও পাঠানো 

সম্ভব েমদ আপমে ৮৪ ইনয়ে বা তদুর্ধ্ট ইনয়নের ডাকর্টমকর্সহ আলাদা আনরকর্ট জিরত খাম জদে। অতেঃপর 

জডমলভামর মিপর্ট মপ্রন্ট আউর্ কনর স্বাের কনর, িুাে কনর ইনমইনল আমানদর কানে পাঠিনয় মদে। আপোর 

স্বােমরত কােজর্ট জপনলই আমরা অবমশষ্ট কনয়কর্ট পে টানয়র কাজ জশষ কনর ঢাকায় পাসনপার্ ট মপ্রন্ট এর জন্য জপ্ররণ 

করব। দূতাবানস ইনমইল পাঠানোর ঠিকাোেঃ 

 consular.bdembjp@mofa.gov.bd 

প্রশ্ন:  আমার জকাে ইনমইল এনেস জেই অথবা আমম ইনমইল ব্বহার করনত পামর ো, জসনেনে জডমলভামর মিপর্ট 

আমম মকভানব জপনত পামর ? 

উত্তর: জেনকাে ডকুনমন্ট আদাে-প্রদানের জেনে ইনমইনল জোোনোে করা সবনচনয় উত্তম, জকেো এনত আপোর 

জডমলভামর মিপ বা অন্যান্য ডকুনমন্ট সংরমেত থানক। আমরা অনেক সময়ই আনবদেকারীর কাে জথনক জােনত 

পামর জে, মতমে তার জডমলভামর মিপ-এর কােজর্ট হামরনয় জিনলনেে বা খু ৌঁনজ পানেে ো। এ সকল জেনে তার 

পাসনপার্ ট এর আনবদে খু ৌঁনজ জপনত আমানদর অনেক জবে জপনত হয়। তাই আমানদর মবেীত অনুনরাধ হনে, আপমে 

েমদ ইনমইল ব্বহার করনত োও পানরে আপোর জে বন্ধু বা মেকর্ আত্মীয় ব্বহার কনর তার ইনমইল এনেসর্ট 

আমানদর মদে; আর একান্তই অপারে হনল আপমে ৮৪ ইনয়ে বা তদুর্ধ্ট ইনয়নের ডাকর্টমকর্সহ একর্ট জিরত খাম 

আপোর আনবদনের সানথ সংযুক্ত করুে। উক্ত খানম আমরা আপোর পাসনপার্ ট এেনরালনমন্ট প্রমক্রয়ার একর্ট 

প্রাথমমক জডমলভামর মিপ আপোর কানে পাঠিনয় মদব ো আপমে স্বাের কনর আমানদর কানে পুেরায় পাঠিনয় মদনল 

আমরা আপোর পাসনপার্ ট-এর এেনরালনমন্ট প্রমক্রয়া পুনরাপুমর সম্পন্ন কনর ঢাকায় মপ্রমন্টং এর জন্য পাঠিনয় মদব। 

জিরত জদয়ার পূনব ট অবশ্যই জডমলভামর মিনপর েমব তুনল আপোর সংরেনে রাখুে। দূতাবানস ইনমইল পাঠানোর 

ঠিকাোেঃ  

consular.bdembjp@mofa.gov.bd 

প্রশ্ন: আকি এম্বাকসর ঠিিানা জানদত চাই? বাাংলাদেশ দূতাবাদস টপ ৌঁছাদত হদল আকি টিান টেশন এ আসদবা 

বা টেশদনর টিান টে  কেদে টবর হব? 

mailto:consular.bdembjp@mofa.gov.bd
mailto:consular.bdembjp@mofa.gov.bd
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উত্তর: আপনার ম াবাইলে যদি ইন্টারলনট থালে তাহলে আপদন দনলের দেিংলে দিে েরার  াধ্যল  সহলেই দূতাবালস 

মপ ৌঁছালনার উপায় োনলত পারলবন: 

https://goo.gl/maps/4xmnP8V8VrRBJuqL8 

আর আপমে েমদ অিলাইনে থানকে বা ইন্টারনের্ ব্বহার করনত ো জানেে, জসনেনে বাংলানদশ দূতাবানস জপ ৌঁোনত 

োোতানচা জস্টশে (Nagatacho Station) অথবা জকামজমামচ জস্টশে (Kojimachi Station) এর জেনকানো 

একর্ট জস্টশনে জেনম জেঁনর্ আসনত হনব। োোতানচা জস্টশনে োমনল 9A or 9B জের্ মদনয় জবর হনবে আর 

জকামজমামচ জস্টশে মদনয় জবর হনল Exit Gate 1 ব্বহার করনল আপোর জন্য সুমবধাজেক হনব। 

প্রশ্ন: আকি চািকর জকনত িারদে িাদজর কেন গুদলাদত ছুটি পাই না। আকি কি টিান বদের কেদন দূতাবাদস আিার 

জন্ম কনবেন সনদের িাদজ আসদত পাকর? দূতাবাস কি ট ালা আদছ? 

উত্তর: জাপানে বসবাসরত বাংলানদমশ প্রবাসীনদর পাসনপার্ ট এবং কেসুুলার জসবা সহজ করার লনেু প্রমতমানসর 

প্রথম রমববার বাংলানদশ দূতাবাস সকাল ১০ র্া জথনক দুপুর ২ র্া পে টন্ত জখালা থানক । সাম্প্রমতককানল জদখা োনে, 

প্রমত মানসর প্রথম রমববানর একসানথ অনেক মানুনষর মভড  হয়। জস জেনে জসবা প্রদাে দীঘ টামে ত হনয় োয়। তাই 

আনরা একর্ট মবকল্প পন্থার কথা আমরা আপোনক জাোনত চাইেঃ লেু কনর জদখুে, বাংলানদশ দূতাবানসর বাৎসমরক 

ছুর্টর মদেগুনলা আর আপোর/জাপানের ছুর্টর মদেগুনলা সব জেনে এক েয়। প্রথনমই জজনে মেে ২০২২ সানল দূতাবাস 

জকাে জকাে মদে বন্ধ থাকনবেঃ 

https://tokyo.mofa.gov.bd/en/site/page/Holy-Day 

এই তামলকার্ট জথনক জাো োনে জে, অনেকগুনলা মদে আনে জেমদে জাপানে পাবমলক হমলনড মকন্তু বাংলানদশ 

দূতাবাস জখালা। তাই আপোর দূতাবানস আসার জন্য এই মদেগুনলা খুবই সুমবধাজেক। জেমে, ২০২২ সানলর- বুধবার, 

জম ৪, ২০২২, বৃহস্পমতবার, জম ৫, ২০২২, জসামবার, ১৮ জুলাই, ২০২২, বৃহস্পমতবার, ১১ আেস্ট, ২০২২ জসামবার, 

অনটাবর ১০, ২০২২, এবং বৃহস্পমতবার, ৩ েনভম্বর, ২০২২।  

এর বামহনরও জাপানে মবমভন্ন জকাম্পামে/প্রমতষ্ঠাে/স্কুল/কনলজ/ইউমেভামস টর্ট জোনল্ডে উইক, মডনসম্বনরর জশষ সপ্তাহ, 

জানুয়ামরর প্রথম সপ্তাহ, এবং ওনবাে হমলনডস ইতুামদ সময় বন্ধ থানক, মকন্তু এ সময়গুনলানতও দূতাবাস প্রায়নেনে 

জখালা থানক। তাই আপোর এ বেনরর ছুর্টর সানথ দূতাবানসর বনন্ধর তামলকা মমমলনয় জোর্ কনর মেে জকাে মদেগুনলা 

আপোর বন্ধ আর দূতাবাস জখালা। ঐমদে গুনলানতই আপমে দূতাবানস আপোর পাসনপার্ ট বা কনু্সলার জসবার জন্য 

চনল আসনত পানরে। 

প্রশ্ন: আিার/আিার বাচ্চার জন্ম কনবেন সনে ইদতাপূদবে দূতাবাস টেদি কনদেকছলাি। কিন্তু তা আকি হাকরদে 

টেদলকছ। এ ন পাসদপা ে  এর আদবেদনর সিে টস ার িকপ আিার পুনরাে প্রদোজন। আিাদি কি িরদত হদব? 

উত্তর: আনবদেকারীর পাসনপার্ ট এবং জায়নরা কানড টর এক কমপ িনর্াকমপসহ দূতাবাস বরাবর আপোর জন্ম 

মেবন্ধনের কমপ হামরনয় মেনয়নে মনম ট একর্ট সাদা কােনজ আনবদে করুে। জসই সানথ ২৫০ (250) ইনয়ে ব্াংক 

ট্রান্সিার বা ফুমরকমম করুে এবং জসই ফুমরকমমর অমরমজোল মিপ আপোর আনবদনের সনে যুক্ত কনর দূতাবানস 

https://goo.gl/maps/4xmnP8V8VrRBJuqL8
https://goo.gl/maps/4xmnP8V8VrRBJuqL8
https://tokyo.mofa.gov.bd/en/site/page/Holy-Day
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সরাসমর জমা মদে বা ডাকনোনে মিরমত খামসহ পাঠিনয় মদে। আপোর আনবদে জপনল আমরা আপোর জন্ম মেবন্ধে 

এর একর্ট মবকল্প কমপ ততমর কনর আপোনক ডাকনোনে পাঠিনয় মদব আপোর মিরমত খানম অবশ্যই ৮৪ ইনয়ে বা 

তদুর্ধ্ট ডাকর্টনকর্ সংযুক্ত করুে এবং আপোর পূণ টাে ঠিকাো মলনখ মদে। 

প্রশ্ন: আকি দূতাবাস হদত ইদতাপূদবে জন্ম কনবেন সনে িকরদেকছ। এ ন টসই জন্ম কনবেন সনদে কিছু তেয 

পকরবতে ন িরদত চাই। আিাদি কি িরদত হদব? 

উত্তর: রআপমে আপোর পাসনপার্ ট-এর কমপ, জায়নরা কানড টর কমপ ও পূনব টর জন্ম মেবন্ধে সেদ-এর কমপ সহ সাদা 

কােনজ আনবদে করুে। আপমে মক মক পমরবতটে চাে তা আপোর আনবদনে মবস্তামরত মলখুে এবং তার স্বপনে 

প্রনে াজেীয় দমললামদ সংযুক্ত করুে। একই সানথ বাংলানদশ হনত একর্ট এমিনডমভর্ কনর জসর্ট জোর্ারাইজড কনর 

প্রথনম আইে মন্ত্রণালয় পরবতীনত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তটক সতুায়ে কনর দূতাবানস জমা মদে। জসই সানথ ৫০০ 

(500) ইনয়ে ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমম করুে এবং জসই ফুমরকমমর অমরমজোল মিপ আপোর আনবদনের সনে 

যুক্ত কনর দূতাবানস সরাসমর জমা মদে বা ডাকনোনে মিরমত খামসহ পাঠিনয় মদে। আপোর আনবদে জপনল আমরা 

আপোর জন্ম মেবন্ধে এর একর্ট মবকল্প কমপ ততমর কনর আপোনক ডাকনোনে পাঠিনয় মদব। আপোর মিরমত খানম 

অবশ্যই ৮৪ ইনয়ে বা তদুর্ধ্ট ডাকর্টনকর্ সংযুক্ত করুে এবং আপোর পূণ টাে ঠিকাো মলনখ মদে। 

প্রশ্ন: আমম ডাকনোনে জন্ম মেবন্ধে সার্ট টমিনকর্ এবং পাসনপার্ ট এর আনবদে একসানথ পাঠানত পারনবা মকো? 

উত্তর: দুনর্া আনবদে আপমে ডাকনোনে একসানথ পাঠানোর সুনোে থাকনলও আমানদর পরামশ ট হল আলাদাভানব 

জপ্ররে করা জকেো দুনর্া কাজ আমানদর আলাদা আলাদা করনত হয় এবং এনত ভুল-ত্রুর্ট হয় ো। দুনর্া আনবদে 

একসানথ পাঠানল প্রথনম আমানদরনক জন্ম মেবন্ধে করনত হয়। তারপনর পাসনপার্ ট এর প্রনসস করনত হয়। এ জেনে 

জন্ম মেবন্ধে সার্ট টমিনকনর্ ভুল ত্রুর্ট হবার সম্ভাবো অনেক জবনড  োয়। তাই আপমে প্রথনম জন্ম মেবন্ধে এর কাজ 

সম্পন্ন করুে তারপনর পাসনপানর্ টর আনবদে আলাদাভানব পাঠাে। একবার েমদ পাসনপার্ ট এর তথ্য ভুল হনয় োয় 

জসর্ট পরবতীনত পমরবতটে বা সংনশাধে করনত আপোনক অনেক মবড ম্বোয় পড নত হনব। 

প্রশ্ন: আমম অেলাইনে আনবদে করনত পারমেো; এখে আমম মক করব? 

উত্তর: অেলাইনে ো পারনল হাড ট কমপর উপর হানত মলনখও িম ট পূরণ করা োয়; তনব জসনেনে অনেক ভুল-ত্রুর্টর 

সম্ভাবো থানক এবং তা সময় সানপে মবষয় জকেো আপোর তথ্য সমূহনক আমানদর ম্যানুয়ামল র্াইপ কনর মদনত 

হয়। মনে রাখনবে পাসনপার্ ট জেনহতু একর্ট অতুন্ত গুরুত্বপূণ ট ডকুনমন্ট এবং এর তথ্য সমূহ মের্ভ টল হওয়া খুবই জরুরী 

তাই আপমে মেনজ সময় মেনয় অেলাইনে মেনজর তথ্য মেনজ পূরণ করুে আর আপোর পনে অেলাইনে িরম পূরণ 

করা সম্ভব ো হনল জসনেনে আপোর মেকর্স্থ জকাে বন্ধু বা আত্মীনয়র সহনোমেতা মেে। একবার েমদ পাসনপার্ ট এর 

তথ্য ভুল হনয় োয় জসর্ট পরবতীনত পমরবতটে বা সংনশাধে করনত আপোনক অনেক মবড ম্বোয় পড নত হনব। 

প্রশ্ন: বাচ্চানদর জেনে পাসনপার্ ট মর-ইসুু করার জন্য বাচ্চানক দূতাবানস উপমস্থত থাকনত হনব মকো জােনত চাই? 

উত্তর: বাচ্চার েমদ প্রথম এমআরমপ পাসনপার্ ট করনত হয় এবং বাচ্চার বয়স েমদ পাঁচ বেনরর কম হয় জস জেনে 

বাচ্চানক সানথ আোর প্রনে াজে জেই। আর বাচ্চার বয়স েমদ ৫ বেনরর অমধক হয় জস জেনে বাচ্চার মিোরমপ্রন্ট 
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জেয়া বাধ্যতামূলক হনয় োয়। তাই বাচ্চার বয়স পূণ ট পাঁচ বের বা তার অমধক হনল তানক অবশ্যই দূতাবানস আসনত 

হনব। 

প্রশ্ন: প্রথমবার পাসনপার্ ট করার সময় জতা বাচ্চানক মেনয় আমসমে। তাহনল এখে জকে আেনত হনব? 

উত্তর: তখে আপোর বাচ্চার বয়স পাঁচ বেনরর কম মেল, তাই মিোরমপ্রন্ট বাধ্যতামূলক মেল ো। এখে পাঁচ বেনরর 

জবমশ হওয়ানত মিোরমপ্রন্ট জেয়ার প্রনে াজে হনয় দাঁড ায়। 

প্রশ্ন: জাপােস্থ বাংলানদশ দূতাবানস পাসনপার্ ট করনত মদনল পাসনপার্ ট হানত জপনত কতমদে সময় লানে? আর জরুরী 

পাসনপার্ ট করার জকাে সুনোে আনে মকো? আমার এেনরালনমন্ট বা জডমলভামর মিনপ জে জডমলভামরর তামরখ উনেখ 

আনে, আমম মক জসই মদে পাসনপার্ ট পানবা? আমম পাসনপানর্ টর জন্য েত xx তামরনখ জমা মদনয়মে। আমার পাসনপার্ ট 

র্া মক এনসনে? 

উত্তর: বতটমানে মবনদশস্থ জকাে বাংলানদশ দূতাবানস জরুমরমভমত্তনত স্বল্প সমনয় পাসনপার্ ট প্রদানের ব্বস্থা চাল্য জেই। 

পাসনপার্ ট এর আনবদে করার পনর েতুে পাসনপার্ ট জপনত বতটমানে ২০ মদে জথনক জদড  মাস পে টন্ত সময় লােনে। 

আপোর পাসনপার্ ট-এর আনবদের্ট জকাে অবস্থায় আনে তা আপমে ইন্টারনেনর্র মাধ্যনম মেনজই জােনত পারনবে। 

মকভানব জােনবে জস মবষনয় ইউর্টউনব অসংখ্য মভমডও রনয়নে তারই একর্ট মভমডও মলঙ্ক মেম্নরূপেঃ  

https://www.youtube.com/watch?v=hEVLlSKt5G4  

জে তামরখ আপোর এেনরালনমন্ট মিনপ উনেখ আনে, জসই তামরখর্ট মূলত বাংলানদনশর জেনে প্রনোজু। মবনদশস্থ 

মমশেগুনলানত সাধারণত এর জচনয় মকছু জবমশ সময় লানে। 

 

  েতুে পাসনপার্ ট সংক্রান্ত প্রশ্নসমুহ। 

েমদ আপোর মডমজর্াল বা এমআরমপ পাসনপার্ ট ো থানক, জসনেনে আপোনক েতুে পাসনপার্ ট-এর আনবদে করনত 

হনব। 

প্রশ্ন: আমার এতমদে জকাে মডমজর্াল এমআরমপ পাসনপার্ ট মেল ো। শুধুমাে হানতর জলখা পাসনপার্ ট মেল। আমম 

এখে মডমজর্াল বা এমআরমপ পাসনপার্ ট করনত চাই। আমার মক করেীয়? 

উত্তর: প্রথনমই আপমে মেনচর মলংনক মিক কনর অেলাইনে পাসনপার্ ট িরম পূরণ করুেেঃ 

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

অেলাইনে মকভানব পাসনপার্ ট এর িরম পূরণ করনত হয় তার অসংখ্য মভমডও ইউর্টউনব জদয়া আনে তার মধ্য 

জথনক একর্ট মভমডও আমরা আপোর সহনজ জবাঝার জন্য জশয়ার করমেেঃ 

https://www.youtube.com/watch?v=aTSy1oJPhzs 

অেলাইনে পাসনপার্ ট িরম পূরণ করার জেনে েখে জপনমন্ট সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হনব, তখে মিপ জপনমন্ট (Skip 

Payment) বক্সর্ট মিক কনর সামনে এমেনয় োে; জকেো জপনমন্ট সংক্রান্ত তথ্য এখানে জদয়ার প্রনে াজে জেই। 

https://www.youtube.com/watch?v=hEVLlSKt5G4
http://www.passport.gov.bd/
https://www.youtube.com/watch?v=aTSy1oJPhzs
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আমরা আলাদা ভানব আপোর কাে জথনক ব্াংক ট্রান্সিানরর রমশদ সরাসমর বা ডাক মারিনত জমা মেব। িরমর্ট 

পূরণ করা হনয় জেনল তার এক কমপ মপ্রন্ট কনর মেে এবং জসখানে আপোর পাসনপার্ ট সাইনজর অথবা আপোর 

সুমবধাজেক জেনকাে সাইনজর েমব সংযুক্ত করুে। এই পাসনপার্ ট িনম টর জকাথাও জকাে সতুায়নের প্রনে াজে হনব 

ো। অতেঃপর মেনন্মাক্ত ডকুনমন্টসমুহ সংযুক্ত করুেেঃ ক) আপোর জন্ম মেবন্ধে সার্ট টমিনকর্ অথবা আপোর জাতীয় 

পমরচয় পে/নভার্ার আইমড কানড টর কমপ (েমদ থানক) মনে রাখনবে, আপোর জন্ম মেবন্ধে সার্ট টমিনকর্ অবশ্যই 

অেলাইে জভমরিাইড হনত হনব। জন্ম মেবন্ধে সার্ট টমিনকর্ অেলাইনে মকভানব জভমরিাই করনত হয়, তার অসংখ্য 

মভমডও ইউর্টউনব আনে। তার মধ্য জথনক আমরা একর্ট মভমডও মেনচর মলংনক জশয়ার করমে, োনত কনর কাজর্ট 

করা আপোর জন্য সহজ হে েঃ  

https://www.youtube.com/watch?v=DTqQ6OM5IeE&t=27s  

জভমরমিনকশে জপইনজর একর্ট মপ্রনন্টড কমপ আপোর আনবদে এর সানথ যুক্ত করুে। আর আপোর জন্ম মেবন্ধে 

সার্ট টমিনকনর্র তথ্যাবলী েমদ অেলাইনে জদখা ো োয়, তাহনল জেখাে জথনক এই জন্ম মেবন্ধে সেদ কমরনয়মেনলে 

জসই দপ্তনর জোোনোে করার মাধ্যনম অেলাইনে জেে তথ্য প্রদমশ টত হয় জসই ব্বস্থা মেে। 

প্রশ্ন: অনেনক জােনত চাে জে, আমার জন্ম মেবন্ধে সেদ জেই। জসর্ট আমম দূতাবাস জথনক করানত পারনবা মকো? 

উত্তর: আপোর জন্ম েমদ জাপানে হনয় থানক, জসনেনে জাপাে দূতাবাস জথনক জন্ম সেদ জেয়া োনব। আর জন্ম েমদ 

জাপানে ো হয় জস জেনে তা জদশ জথনক করানো উত্তম। বাংলানদশ দূতাবাস হনত জন্ম মেবন্ধে সেদ সংগ্রহ করনত 

চাইনল মেনচর মলংনক প্রনবশ কনর জজনে মেে আপোনক মক মক করনত হনবেঃ  

http://br.lgd.gov.bd/  

মনে রাখা ভাল জে, বাংলানদশ দূতাবানস জন্ম মেবন্ধে সার্ট টমিনকর্ করনত সাধারণত ৩ জথনক ৫ কম টমদবস সময় 

জলনে থানক। েমদ আপমে অেলাইনে আনবদে পূরণ করনত ো পানরে, জস জেনে আনরা জবমশ সময় লােনব। 

খ) আপোর পূনব টর হানতর জলখা পাসনপার্ ট এর প্রথম েয় পৃষ্ঠার িনর্াকমপ ও মূল পাসনপার্ টেঃ মনে রাখনবে, আপোর 

হানতর জলখা পাসনপার্ ট বা পুনরানো পাসনপার্ ট-এর সানথ জন্ম মেবন্ধে সার্ট টমিনকর্-এর প্রদত্ত তথ্য সমূহ অবশ্যই 

অমভন্ন হনত হনব। হানতর জলখা পাসনপানর্ টর জকাে তনথ্যর পমরবতটে বা সংনশাধে থাকনল, জন্ম মেবন্ধে সেনদ জসই 

সংনশাধে বা পমরবতটে করনত হনব এবং বাংলানদশ হনত একর্ট এমিনডমভর্ কনর প্রথনম জোর্ারাইজড কনর 

পরবতীনত আইে মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তটক সতুামে ত কনর জসই কমপর্ট আপোর আনবদনের সানথ সংযুক্ত 

করনত হনব। আপোর েমদ জাতীয় পমরচয় পে বা জভার্ার আইমড কাড ট থানক জসনেনেও অনুরূপ ব্বস্থা মেনত হনব। 

ে) জাইনরা কানড টর কমপ 

ঘ) আপোর স্বামী বা স্ত্রীর োম অন্তভু টক্ত করনত চাইনল আপোর ম্যানরজ সার্ট টমিনকর্ বাংলানদনশর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

কর্তটক সতুায়ে কনর মেনয় আসনত হনব। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালনয় ম্যানরজ সার্ট টমিনকর্ সতুায়নের পর্দ্মত হনলা, প্রথনম 

আপোনক তা জোর্ামর করনত হনব; অতেঃপর আইে মন্ত্রণালনয়র সতুায়ে করনত হনব; সবনশনষ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

জথনক সতুায়ে করানত হনব। ি) আপমে েমদ স্টুনডন্ট হে তাহনল মবদ্যালয়/ভাষা মশো 

প্রমতষ্ঠাে/মবশ্বমবদ্যালয়/ইেমস্টর্টউর্ ইতুামদ জথনক সদ্য ইসুুকৃত এেরলনমন্ট সার্ট টমিনকর্ এর মূলকমপ এবং স্টুনডন্ট 

https://www.youtube.com/watch?v=DTqQ6OM5IeE&t=27s
http://br.lgd.gov.bd/
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আইমড এর িনর্াকমপ (উভয় পাশ্বট এক পৃষ্ঠায়); জসনেনে, ৫০০০ (5000) ইনয়ে ব্াঙ্ক ট্রান্সিার বা ফুমরকমম 

করুে। স্টুনডন্ট ব্তীত অন্য সকনলর জেনে ১৫,০০০ (15,000) ইনয়ে ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমম করুে। 

অতেঃপর ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমমর অমরমজোল মরমসপ্ট আপোর আনবদনের সানথ সংযুক্ত করুে। ব্াংক 

ট্রান্সিার বা ফুমরকমমর অমরমজোল মরমসপ্ট-এর একর্ট েমব তুনল আপোর কানে সংরেনে রাখুে। 

চ) আনবদেকারীর ব্মক্তেত তথ্যামদ জেমে জমাবাইল োম্বার, ইনমইল এনেস, জপাস্ট জকাডসহ পুনরা ঠিকাো, বাসা 

মকংবা কম টনেনের জর্মলনিাে েম্বর ইতুামদ একর্ট সাদা কােনজ মপ্রন্ট আকানর অথবা পমরষ্কার অেনর মলনখ জমা 

মদে। এই কােনজর মেনচ আপোর স্বাের প্রদাে করুে। ** আপোর বয়স েমদ পাঁচ বের মকংবা তদূর্ধ্ট হয় জস জেনে 

অবশ্যই আপোনক দূতাবানসর সশরীনর এনস বানে ানমমট্রক এবং েমব তুলনত হনব। আনবদে প্রমক্রয়া জশনষ আপমে 

চাইনল ৫২০ ইনয়ে মুনল্যর খাম দূতাবানস জমা মদনত পারনবে জের্া মদনয় আমরা আপোর পাসনপার্ টর্ট মপ্রন্ট হনয় 

আসনল আপোর মেকর্ পাঠিনয় মদব। 

** োরা দূতাবানস এনস তানদর েতুে পাসনপার্ ট গ্রহণ করনবে, তানদর পুরনো পাসনপার্ ট দূতাবানস জমা রাখা হনব 

ো। েতুে পাসনপার্ ট েখে মেনত আসনবে, তখে পুরাতে পাসনপার্ ট এবং জডমলভামর মিপ সনে মেনয় আসনবে। আমরা 

আপোর েতুে পাসনপার্ টর্ট ইসুু করব এবং পুরাতে পাসনপার্ টর্ট বামতল মসল প্রদাে কনর একসানথ আপোনক জিরত 

মদব। সকল কােজপে অবশ্যই A4 সাইজ কােনজ জমা মদে। জকাে দমলল (নেমে, মবনয়র সেদ বা হলিোমা 

ইতুামদ) েমদ আকানরর বড  হয় জসনেনে percentage কমমনয় A4 সাইজ কােনজ িনর্াকমপ কনর জমা 

মদে। সকল কােজপে পমরষ্কার এবং স্পষ্ট হনত হনব। এনেনে উনেখ্য জে, েতুে পাসনপানর্ টর আনবদের্ট পাসনপার্ ট 

অমধদপ্তর এবং পুমলশ কর্তটক তদন্তাধীে হওয়ায় পাসনপার্ ট জপনত সাধারণ সমনয়র জচনয় অনেক জবশী সময় লানে। 

এনেনে আপোর জডমলভামর মিপ এর কমপ মেনয় আপোর জকাে প্রমতমেমধ ঢাকার আোরোঁওস্থ পাসনপার্ ট অমধদপ্তনর 

জোোনোনের প্রনে াজে হনত পানর। 

প্রশ্ন: আমম অেলাইনে আনবদে করনত পারমেো; এখে আমম মক করব? 

উত্তর: অেলাইনে ো পারনল হাড ট কমপর উপর হানত মলনখও িম ট পূরণ করা োয়; তনব জসনেনে অনেক ভুল-ত্রুর্টর 

সম্ভাবো থানক এবং তা সময় সানপে মবষয় জকেো আপোর তথ্য সমূহনক আমানদর ম্যানুয়ামল র্াইপ কনর মদনত 

হয়। মনে রাখনবে পাসনপার্ ট জেনহতু একর্ট অতুন্ত গুরুত্বপূণ ট ডকুনমন্ট এবং এর তথ্য সমূহ মের্ভ টল হওয়া খুবই জরুরী 

তাই আপমে মেনজ সময় মেনয় অেলাইনে মেনজর তথ্য মেনজ পূরণ করুে আর আপোর পনে অেলাইনে িরম পূরণ 

করা সম্ভব ো হনল জসনেনে আপোর মেকর্স্থ জকাে বন্ধু বা আত্মীনয়র সহনোমেতা মেে। একবার েমদ পাসনপার্ ট এর 

তথ্য ভুল হনয় োয় জসর্ট পরবতীনত পমরবতটে বা সংনশাধে করনত আপোনক অনেক মবড ম্বোয় পড নত হনব। 

প্রশ্ন: ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমম জকাথায়, কত ইনয়ে এবং মকভানব করব? 

উত্তর: জর্ামকওনত বাংলানদশ দূতাবানসর আনশপানশই িুামমমল মার্ ট জসনভে এনলনভে বা জপাস্ট অমিস জজমপ ব্াংক 

রনয়নে জেখাে জথনক সহনজই আপমে র্াকা ট্রান্সিার করনত পারনবে। প্রাপক- জাপাে জপাস্ট ব্াংক (JP Bank) 

অুাকাউন্ট োম্বার ১০০৮০-৭৩৭৯৬৭৫১ (10080- 73796751)। জপাস্ট অমিনস সরাসমর মি প্রদাে করনল 

দূতাবানসর অুাকাউন্ট োম্বার এবং মি এর পমরমাণ ঠিকমনতা মলখুে আর ব্াংনকর এর্টএম কাড ট-এর মাধ্যনম এর্টএম 

জমমশনে মি প্রদাে করনত চাইনল অুাকাউন্ট োম্বার এবং মি এর পমরমাণ ঠিকমনতা র্াইপ করুে এবং সবনশষ বার্নে 
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চাপ জদয়ার আনে জাপামেজ ভাষায় দূতাবানসর োমর্ট পরীো কনর মেে। অসতকট হনল অুাকাউন্ট োম্বার এবং অনথ টর 

পমরমাণ ভুল হওয়ার সম্ভাবো থাকনব। উনেখ্য, দূতাবাস একাউনন্ট অমতমরক্ত অথ ট জপ্ররণ করনল ৭ মদনের মনধ্য 

অবশ্যই দূতাবাসনক জাোনত হনব। মনে রাখনবে, ভুলক্রনম জপ্ররণকৃত অথ ট জিরত প্রদাে সরকামর আইে অনুোে ী 

অনেক সময় সানপে এবং জর্টল মবষয়। উমেমখত অথ ট একাউনন্ট জমা দানের পর র্াকা জমা জদয়ার মডনপামজর্ মিপ 

এর অমরমজোল কমপ আনবদনের সানথ সংযুক্ত করুে এবং একর্ট িনর্াকমপ আপমে মেনজর কানে জরনখ মদে। একই 

সানথ, আপোর পাসবুক আপনডর্ বা হালোোদ করুে এবং দূতাবানস স্বশরীনর আসার সময় পাস বইর্টও সনে মেনয় 

আসুে। আপমে েমদ স্টুনডন্ট হে (মবদ্যালয়/ভাষা মশো প্রমতষ্ঠাে/মবশ্বমবদ্যালয়/ইমেমস্টর্টউর্ ইতুামদ জথনক সদ্য 

ইসুুকৃত এেরলনমন্ট সার্ট টমিনকর্ এর মূলকমপ এবং স্টুনডন্ট আইমড এর িনর্াকমপ জমাদাে সানপনে) ৫,০০০ 

(5,000) ইনয়ে ব্াঙ্ক ট্রান্সিার বা ফুমরকমম করুে। স্টুনডন্ট ব্তীত সকনলর জেনে ১৫,০০০ (15,000) ইনয়ে 

ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমম করুে। বাংলানদনশর জকাে মবশ্বমবদ্যালনয়র মশেক হনল অথবা অন্য জকাে প্রমতষ্ঠানে 

চাকমররত থাকনল এবং জাপানে সামমে ক সমনয়র জন্য মপএইচমড/মাস্টাস ট/উচ্চমশো/প্রমশেণ গ্রহনণর জন্য আসনল 

পাসনপার্ ট ইসুুর জেনে আনবদেকারীনক ১৫,০০০ ইনয়ে প্রদাে করনত হনব। অমিমশয়াল পাসনপার্ ট এর আনবদনের 

জেনে জকাে মি প্রদাে এর প্রনে াজে জেই। এনেনে আপোর ভুামলড মজও কমপ সংযুক্ত করুে। 

প্রশ্ন: আমার জকাে ইনমইল এনেস জেই অথবা আমম ইনমইল ব্বহার করনত পামর ো, জসনেনে জডমলভামর মিপর্ট 

আমম মকভানব জপনত পামর ? 

উত্তর: জেনকাে ডকুনমন্ট আদাে-প্রদানের জেনে ইনমইনল জোোনোে করা সবনচনয় উত্তম, জকেো এনত আপোর 

জডমলভামর মিপ বা অন্যান্য ডকুনমন্ট সংরমেত থানক। আমরা অনেক সময়ই আনবদেকারীর কাে জথনক জােনত 

পামর জে, মতমে তার জডমলভামর মিপ-এর কােজর্ট হামরনয় জিনলনেে বা খু ৌঁনজ পানেে ো। এ সকল জেনে তার 

পাসনপার্ ট এর আনবদে খু ৌঁনজ জপনত আমানদর অনেক জবে জপনত হয়। তাই আমানদর মবেীত অনুনরাধ হনে, আপমে 

েমদ ইনমইল ব্বহার করনত োও পানরে আপোর জে বন্ধু বা মেকর্ আত্মীয় ব্বহার কনর তার ইনমইল এনেসর্ট 

আমানদর মদে; আর একান্তই অপারে হনল আপমে ৮৪ ইনয়ে বা তদুর্ধ্ট ইনয়নের ডাকর্টমকর্সহ একর্ট জিরত খাম 

আপোর আনবদনের সানথ সংযুক্ত করুে। উক্ত খানম আমরা আপোর পাসনপার্ ট এেনরালনমন্ট প্রমক্রয়ার একর্ট 

প্রাথমমক জডমলভামর মিপ আপোর কানে পাঠিনয় মদব ো আপমে স্বাের কনর আমানদর কানে পুেরায় পাঠিনয় মদনল 

আমরা আপোর পাসনপার্ ট-এর এেনরালনমন্ট প্রমক্রয়া পুনরাপুমর সম্পন্ন কনর ঢাকায় মপ্রমন্টং এর জন্য পাঠিনয় মদব। 

দূতাবানস ইনমইল পাঠানোর ঠিকাোেঃ 

 consular.bdembjp@mofa.gov.bd 

প্রশ্ন: আমার/আমার বাচ্চার জন্ম মেবন্ধে সেদ ইমতপূনব ট দূতাবাস জথনক মেনয়মেলাম। মকন্তু তা আমম হামরনয় জিনলমে। 

এখে পাসনপার্ ট এর আনবদনের সময় জসর্ার কমপ আমার পুেরায় প্রনে াজে। আমানক মক করনত হনব? 

উত্তর: আনবদেকারীর পাসনপার্ ট এবং জায়নরা কানড টর এক কমপ িনর্াকমপসহ দূতাবাস বরাবর আপোর জন্ম 

মেবন্ধনের কমপ হামরনয় মেনয়নে মনম ট একর্ট সাদা কােনজ আনবদে করুে। জসই সানথ ২৫০ ইনয়ে ব্াংক ট্রান্সিার 

বা ফুমরকমম করুে এবং জসই ফুমরকমমর অমরমজোল মিপ আপোর আনবদনের সনে যুক্ত কনর দূতাবানস সরাসমর 

জমা মদে বা ডাকনোনে মিরমত খামসহ পাঠিনয় মদে। আপোর আনবদে জপনল আমরা আপোর জন্ম মেবন্ধে এর 

mailto:consular.bdembjp@mofa.gov.bd
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একর্ট মবকল্প কমপ ততমর কনর আপোনক ডাকনোনে পাঠিনয় মদব আপোর মিরমত খানম অবশ্যই ৮৪ ইনয়ে বা তদুর্ধ্ট 

ডাকর্টনকর্ সংযুক্ত করুে এবং আপোর পূণ টাে ঠিকাো মলনখ মদে। 

প্রশ্ন: জাপােস্থ বাংলানদশ দূতাবানস পাসনপার্ ট করনত মদনল পাসনপার্ ট হানত জপনত কতমদে সময় লানে? আর জরুরী 

পাসনপার্ ট করার জকাে সুনোে আনে মকো? আমার এেনরালনমন্ট বা জডমলভামর মিনপ জে জডমলভামরর তামরখ উনেখ 

আনে, আমম মক জসই মদে পাসনপার্ ট পানবা? আমম পাসনপানর্ টর জন্য েত xx তামরনখ জমা মদনয়মে। আমার পাসনপার্ ট 

র্া মক এনসনে? 

উত্তর: বতটমানে মবনদশস্থ জকাে বাংলানদশ দূতাবানস জরুমরমভমত্তনত স্বল্প সমনয় পাসনপার্ ট প্রদানের ব্বস্থা চাল্য জেই। 

পাসনপার্ ট এর আনবদে করার পনর েতুে পাসনপার্ ট জপনত বতটমানে ২০ মদে জথনক জদড  মাস পে টন্ত সময় লােনে। 

আপোর পাসনপার্ ট-এর আনবদের্ট জকাে অবস্থায় আনে তা আপমে ইন্টারনেনর্র মাধ্যনম মেনজই জােনত পারনবে। 

মকভানব জােনবে জস মবষনয় ইউর্টউনব অসংখ্য মভমডও রনয়নে তারই একর্ট মভমডও মলঙ্ক মেম্নরূপেঃ 

https://www.youtube.com/watch?v=hEVLlSKt5G4 

 জে তামরখ আপোর এেনরালনমন্ট মিনপ উনেখ আনে, জসই তামরখর্ট মূলত বাংলানদনশর জেনে প্রনোজু। মবনদশস্থ 

মমশেগুনলানত সাধারণত এর জচনয় মকছু জবমশ সময় লানে। 

প্রশ্ন: আমম েতুে মববাহ কনরমে; তাই আমার পাসনপানর্ ট আমার ম্যামরর্াল স্টুার্াস এবং স্বামী/স্ত্রীর োম সংযুক্ত 

করনত চাই, এনেনে আমানক মক করনত হনব? 

উত্তর: আপোর স্বামী বা স্ত্রী েমদ জাপানে থানকে তাহনল ম্যানরজ সার্ট টমিনকর্, মসর্ট অমিস জথনক ইসুুকৃত জুমমে 

ইনে া, স্বামী বা স্ত্রীর পাসনপানর্ টর িনর্াকমপ এবং জাইনরা কাড ট এর কমপ মদনত হনব। আর আপোর স্বামী বা স্ত্রী েমদ 

জাপানে ো থানক, তাহনল আপোর ম্যানরজ সার্ট টমিনকর্ বাংলানদনশর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তটক সতুায়ে কনর মেনয় 

আসনত হনব এবং স্বামী বা স্ত্রীর জন্ম মেবন্ধে সেদ বা জাতীয় পমরচয় পে/নভার্ার আইমড কানড টর কমপ জমা মদনত 

হনব। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালনয় ম্যানরজ সার্ট টমিনকর্ সতুায়নের পর্দ্মত হনলা, প্রথনম আপোনক তা জোর্ামর করনত হনব; 

অতেঃপর আইে মন্ত্রণালনয়র সতুায়ে করনত হনব; সবনশনষ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জথনক সতুায়ে করানত হনব। 

প্রশ্ন: আমার মডনভাস ট বা তালাক সংক্রান্ত কারনণ স্বামী বা স্ত্রীর োম পমরবতটে করনত চাই অথবা ম্যামরর্াল স্টুার্াস 

পমরবতটে করনত চাই। এনেনে আমার মক করেীয়? 

উত্তর: আপোর মববাহ জাপানে হনয় থাকনল মসর্ট অমিস কর্তটক ইসুুকৃত মডনভাস ট সার্ট টমিনকর্ প্রথনম অনুবাদ কনর 

ও পনর জোর্ামর কনর জমা মদনত হনব। আর বাংলানদনশ েমদ মববাহ হয়, জস জেনে মডনভাস ট সার্ট টমিনকর্ পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় কর্তটক সতুায়ে কনর জমা মদনত হনব। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালনয় মডনভাস ট সার্ট টমিনকর্ সতুায়নের পর্দ্মত হনলা, 

প্রথনম আপোনক তা জোর্ামর করনত হনব; অতেঃপর আইে মন্ত্রণালনয়র সতুায়ে করনত হনব; সবনশনষ পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় জথনক সতুায়ে করানত হনব। 

প্রশ্ন: আনবদনে েমবর সাইজ জকমে হনব এবং েমবর মপেনে স্বাের বা সতুামে ত করা লােনব মকো? 

উত্তর: আনবদনের সময় েমবর সুমেমদ টষ্ট জকাে সাইজ প্রনে াজে জেই; তনব পাসনপার্ ট সাইনজর অথ টাৎ ৩০*৪০ mm 

অথবা ৩৫*৪৫ mm সাইনজর েমব হনল ভানলা হয়। েমবর মপেনে স্বাের অথবা সতুামে ত করার প্রনে াজে জেই। 

https://www.youtube.com/watch?v=hEVLlSKt5G4
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প্রশ্ন: আমার স্টুনডন্ট আইমড কাড ট আনে, জসনেনে মক আমানক স্টুনডন্ট সার্ট টমিনকর্ (Student Enrolment 

Certificate) মদনত হনব 

উত্তর: মজ হুাঁ। স্টুনডন্ট মহনসনব পাসনপার্ ট মেনত হনল আপোনক অবশ্যই স্টুনডন্ট সার্ট টমিনকর্ (Student 

Enrolment Certificate) জমা মদনত হনব এই স্টুনডন্ট সার্ট টমিনকর্র্ট আপোর মশো প্রমতষ্ঠাে কর্তটক 

ইসুুকৃত হনত হনব। মপ্র-স্কুল/মকন্ডারোনর্ টে/চাইল্ড জকয়ার কর্তটক প্রদত্ত সার্ট টমিনকর্ আপোর স্টুনডন্ট এেরলনমন্ট 

সার্ট টমিনকর্ মহনসনব গ্রহণনোগ্য হনব ো; এসকল জেনে আপোনক ১৫০০০ ইনয়ে মদনত হনব। 

প্রশ্ন: মবনশষ প্রনে াজনে আমার বতটমাে হানতর জলখা পাসনপার্ টর্ট দূতাবানস জমা রাখা সম্ভব েয় অথবা আমম 

পাসনপার্ ট-এর আনবদনের সময় আমার বতটমাে পাসনপার্ টর্ট জমা মদনয়মেলাম, মকন্তু এখে জরুরী প্রনে াজনে তা আমম 

জিরত চাই। এমতাবস্থায় আমম মক করনবা? 

উত্তর: আপমে আপোর জমাকৃত পাসনপার্ টর্ট জরুরী প্রনে াজনে জিরত মেনত চাইনল দূতাবানস সশরীনর এনস আনবদে 

করনত পানরে। আর েমদ ডাকনোনে জিরত চাইনল জসনেনে আপমে দুইর্ট মিরমত খাম সম্বমলত জলর্ার প্যাক 

আমানদর কানে পাঠিনয় মদে, জেখানে প্রথমর্ট মদনয় আমরা আপোর বতটমাে পাসনপার্ টর্ট আপোনক জিরত জদয়ার 

ব্বস্থা করব। তনব মনে রাখনবে, েতুে পাসনপার্ ট জেয়ার সময় অবশ্যই আপোনক পুরনো পাসনপার্ টর্ট দূতাবানস 

পুেরায় জমা মদনত হনব জকেো েতুে পাসনপার্ ট জদয়ার সানথ সানথ আপোর পুরনো পাসনপার্ টর্ট বামতল মসল প্রদাে 

করা বাধ্যতামূলক। তাই আপোর প্রনে াজে জশনষ আপোর পাসনপার্ টর্ট পুেরায় আমানদর মেকর্ পাঠিনয় মদে। আমরা 

েথােথ ব্বস্থা গ্রহণ কনর েতুে এবং পুরানো দুনর্া পাসনপার্ ট আপোনক আপোর জদয়া মিতীয় খানম জিরত পাঠিনয় 

মদব। 

প্রশ্ন: বতটমাে পাসনপানর্ ট আমার মেনজর োম/বাবার োম/মানয়র োম/স্থাে ী ঠিকাো/জন্ম তামরখ ভুল আনে বা 

পমরবতটে করা প্রনে াজে। উক্ত সংনশাধনের জন্য আমানক মক করনত হনব? 

উত্তর: আপোর ব্মক্তেত তনথ্যর মভতর কম গুরুত্বপূণ ট জকাে তথ্য জেমে বতটমাে ঠিকাো জিাে োম্বার, জপশা, 

ইমারনজমন্স অুানেস ইতুামদ পমরবতটে করা তুলোমূলক সহজ এবং দূতাবাস তা করনত পানর। মকন্তু আপমে েমদ 

আপোর মেনজর োম, বাবার োম, মানয়র োম, স্থাে ী ঠিকাো, জন্ম তামরখ ইতুামদর মনতা গুরুত্বপূণ ট তথ্য পমরবতটে 

বা সংনশাধে করনত চাে, জসর্া দূতাবানস করা খুবই জর্টল এবং সময় সানপে মবষয়। আমানদর পরামশ ট হল, 

পাসনপানর্ ট পমরবতটে করা প্রনে াজে হনল জসর্া আপমে জদশ জথনক করা জেয়। আপোর েমদ আোমীনত জদনশ োওয়ার 

পমরকল্পো থানক, তাহনল েখে জদনশ োনবে তখে জদশ জথনক এই কাজর্ট কমরনয় মেনবে মনম ট এখেই পমরকল্পো 

কনর মেে। আর একান্তই েমদ দূতাবাস জথনক করানত চাে, জসনেনে আনবদনের সময় আমানদর সানথ সরাসমর 

জোোনোে করুে। আপোর পাসনপানর্ ট পমরবতটে আেনত চাইনল অেলাইে িম ট পূরনণর সময় তা সঠিক তথ্য প্রদাে 

করুে এবং তার স্বপনে প্রনে াজেীয় ডকুনমন্টস সংযুক্ত করুে। প্রনে াজেীয় ডকুনমন্টস বলনত আপোর জন্ম মেবন্ধে 

সেদ, জাতীয় পমরচয় পে বা জভার্ার আইমড কাড ট, মশোেত জোগ্যতার সেদ, জায়নরা কানড টর কমপ সংযুক্ত করুে। 

একই সানথ বাংলানদশ জথনক জকাে জোর্ামর পাবমলক জথনক এমিনডমভর্ কমরনয় তা প্রথনম জোর্ারাইজড করনত 

হনব, অতেঃপর আইে মন্ত্রণালয় কর্তটক সতুায়ে কনর সব টনশনষ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তটক সতুামে ত কনর তার একর্ট 

কমপ আপোর আনবদনের সানথ সংযুক্ত করুে। এনেনে উনেখ্য জে, এজাতীয় পমরবতটে পাসনপার্ ট অমধদপ্তর এবং 

পুমলশ কর্তটক তদন্তাধীে হওয়ায় পাসনপার্ ট জপনত সাধারণ সমনয়র জচনয় অনেক জবশী সময় লানে এনেনে আপোর 
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জডমলভামর মিপ এর কমপ মেনয় আপোর জকাে প্রমতমেমধ ঢাকার আোরোঁওস্থ পাসনপার্ ট অমধদপ্তনর জোোনোনের 

প্রনে াজে হনত পানর। 

  পাসনপার্ ট মরইসুুর জেনে জে সকল প্রশ্ন আমরা দূতাবাসনক কনর থামক 

পাসনপার্ ট মরইসুু সংক্রান্ত প্রশ্নসমুহ 

প্রশ্ন: আমার পাসনপার্ ট এর জময়াদ জশষ বা জশষ পে টানয়। আমানক েতুে পাসনপার্ ট জপনত হনল মক করনত হনব? 

আপোর বতটমাে পাসনপার্ টর্ট এমআরমপ বা মডমজর্াল পাসনপার্ ট হনল, েতুে পাসনপার্ ট প্রামপ্তর জন্য আপোনক মর-

ইসুু অুামিনকশে করনত হনব। প্রথনমই আপোনক মেনচ প্রদত্ত মলংনক মিক করার মাধ্যনম মর-ইসুু িরম ডাউেনলাড 

করনত হনবেঃ 

http://www.passport.gov.bd/Reports/MRP_Information_Alteration_Correction.p

df 

এই িরমর্ট সঠিকভানব পূরণ করার জন্য মেনচর মলনঙ্ক প্রদত্ত েমুো িরম র্ট জদনখ মেেেঃ 

http://www.passport.gov.bd/Reports/MRP_Information_Alteration_Correction.pdf
http://www.passport.gov.bd/Reports/MRP_Information_Alteration_Correction.pdf


 

13 

 

বাাংলাদেশ দূতাবাস, ট াকিও, জাপান 

 

 

িম ট পূরনণর পনর িনম টর সানথ মেনম্নাক্ত ডকুনমন্টসমূহ সংযুক্ত করুেেঃ 

ক) আপোর বতটমাে পাসনপার্ ট এর ২ ও ৩ েং পৃষ্ঠার িনর্াকমপ 

খ) আপোর পাসনপানর্ ট ইেিনম টশে জপজ বা ২ েং পাতায় উমেমখত ব্মক্তেত েং/পানস টাোল োম্বার মহনসনব জে জন্ম 

মেবন্ধে সেদ বা জাতীয় পমরচয় পে / জভার্ার আইমড কানড টর োম্বার রনয়নে জসই ডকুনমনন্টর (উভয় পাশ্বট এক পৃষ্ঠায়) 

িনর্াকমপ সংযুক্ত করুে। 

ে) জাপামেজ জরমসনডন্স কাড ট বা জাইরু কানড টর িনর্াকমপ। 

ঘ) আপমে েমদ স্টুনডন্ট হে তাহনল মবদ্যালয়/ভাষা মশো প্রমতষ্ঠাে/মবশ্বমবদ্যালয়/ইেমস্টর্টউর্ ইতুামদ জথনক সদ্য 

ইসুুকৃত এেরলনমন্ট সার্ট টমিনকর্ এর মূলকমপ এবং স্টুনডন্ট আইমড এর িনর্াকমপ (উভয় পাশ্বট এক পৃষ্ঠায়); স্টুনডন্ট 

হনল ৫০০০ ইনয়ে ব্াঙ্ক ট্রান্সিার বা ফুমরকমম করুে। স্টুনডন্ট ব্তীত অন্য সকনলর জেনে ১৫০০০ ইনয়ে ব্াংক 

ট্রান্সিার বা ফুমরকমম করুে। অতেঃপর ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমমর অমরমজোল মরমসপ্ট আপোর আনবদনের সানথ 
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সংযুক্ত করুে। ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমমর অমরমজোল মরমসপ্ট-এর একর্ট েমব তুনল আপোর কানে সংরেনে 

রাখুে। 

ি) আনবদেকারীর ব্মক্তেত তথ্যামদ জেমে জমাবাইল োম্বার, ইনমইল এনেস, জপাস্ট জকাডসহ পুনরা ঠিকাো, বাসা 

মকংবা কম টনেনের জর্মলনিাে েম্বর ইতুামদ একর্ট সাদা কােনজ মপ্রন্ট আকানর অথবা পমরষ্কার অেনর মলনখ জমা 

মদে। এই কােনজর মেনচ আপোর স্বাের প্রদাে করুে। 

চ) আপোর মূল পাসনপার্ টেঃ মনে রাখনবে, োরা ডাকনোনে েতুে পাসনপার্ ট জপনত চাে তানদর পাসনপার্ ট 

এেনরালনমন্ট-এর জন্য মূল পাসনপার্ ট জমাদাে বাধ্যতামূলক; এবং আপোর এই পাসনপার্ টর্ট েতুে পাসনপার্ ট আসা 

পে টন্ত দূতাবানসর কানে জমা থাকনব। েতুে পাসনপার্ ট আসার পনর আপোর পুরাতে পাসনপার্ টর্ট েথােথ মেয়নম 

বামতল মসল প্রদাে পূব টক েতুে এবং পুরাতে দুনর্া পাসনপার্ টই একসানথ জিরত পাঠানো হনব। 

** োরা দূতাবানস এনস তানদর েতুে পাসনপার্ ট গ্রহণ করনবে, তানদর পাসনপার্ ট দূতাবানস জমা রাখা হনব ো। েতুে 

পাসনপার্ ট েখে মেনত আসনবে, তখে পুরাতে পাসনপার্ ট এবং জডমলভামর মিপ সনে মেনয় আসনবে। আমরা আপোর 

েতুে পাসনপার্ টর্ট ইসুু করব এবং পুরাতে পাসনপার্ টর্ট বামতল মসল প্রদাে কনর একসানথ আপোনক জদয়া হনব। ** 

আপোর বতটমাে পাসনপার্ টর্ট েমদ জকাে কারনণ হামরনয় োয়, জসনেনে পাসনপানর্ টর আনবদনের সানথ মরনপানর্ টর 

তামরখ, েম্বর ও পুমলশ জস্টশনের োমসহ মূল পুমলশ মরনপার্ ট দামখল করুে। বাধ্যতামূলক ব্মক্তেত ইন্টারমভউ-এর 

জন্য দূতাবানস সরাসমর আসুে এবং হারানোর োবতীয় বৃত্তান্ত মলনখ স্বােরসহ জমা মদে। সকল কােজপে অবশ্যই 

A4 সাইজ কােনজ জমা মদে। জকাে দমলল (নেমে, মবনয়র সেদ বা হলিোমা ইতুামদ) েমদ আকানরর বড  হয় 

জসনেনে percentage কমমনয় A4 সাইজ কােনজ িনর্াকমপ কনর জমা মদে। সকল কােজপে পমরষ্কার 

এবং স্পষ্ট হনত হনব। 

প্রশ্ন: আমম ডাকনোনে আমার পাসনপানর্ টর আনবদে পাঠানত বা জিরত জপনত পারনবা মকো?  

ডাকনোনে আপোর আনবদে দূতাবানস পাঠানত চাইনল, আনবদে পনের সানথ একর্ট মিরমত খাম জলর্ার প্যাক 

সংযুক্ত করনত হনব ো আপমে আপোর মেকর্স্থ জপাস্ট অমিস অথবা িুামমমল মার্ ট বা জসনভে এনলনভে জথনক ক্রয় 

করনত পারনবে। েমুো খানমর একর্ট েমব মেনচর মলংনক সংযুক্ত করা হনলােঃ 
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এর্ট একর্ট লাল বড টার যুক্ত এলমপ জলর্ার প্যাক োর মুল্য ৫২০ ইনয়ে। উক্ত খানমর উপর আপোর জপাস্ট জকাড সহ 

পূণ ট ঠিকাো, োম ও জিাে োম্বার মলনখ মেে। জলর্ার প্যাকর্ট পাঠানোর পূনব ট জলর্ার প্যানকর উপনরর পৃষ্ঠার একর্ট 

েমব তুনল আপোর কানে সংরেনে রাখুে এবং এই জলর্ার প্যাক এর উপনর একর্ট ট্রামকং োম্বার জদয়া আনে ো 

মদনয় আপমে সহনজই জােনত পারনবে আপোর জলর্ার প্যাকর্ট দূতাবানস জপ ৌঁনেনে মকো আপোর জপ্রমরত জলর্ার 

প্যাকর্ট বতটমানে জকাথায় আনে তা ট্রুামকং করনত মেনচর মলংনক মিক করুেেঃ 

https://www.post.japanpost.jp/index_en.html  

ডাকনোনে জপ্ররনণর জেনে ডকুনমন্ট সমূনহর জকােরকম েয়েমত হনল দূতাবাস দাে ী থাকনবো মনম ট আপোর স্বাের 

সহ একর্ট সাদা কােনজ আনবদে সংযুক্ত করুে। মনে রাখনবে, একর্ট জলর্ার প্যাক এ সনব টাচ্চ ২ জনের পাসনপার্ ট 

পাঠানো োয়; তাই আনবদেকারীর সংখ্যা দুই জনের জবমশ হনল একামধক (প্রনে াজেমনতা) জলর্ার প্যাক সংযুক্ত 

করুে। 

প্রশ্ন: ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমম জকাথায়, কত ইনয়ে এবং মকভানব করব? 

উত্তর: জর্ামকওনত বাংলানদশ দূতাবানসর আনশপানশই িুামমমল মার্ ট, জসনভে এনলনভে বা জপাস্ট অমিস, জজমপ 

ব্াংক রনয়নে জেখাে জথনক সহনজই আপমে র্াকা ট্রান্সিার করনত পারনবে। প্রাপক- জাপাে জপাস্ট ব্াংক (JP 

Bank) অুাকাউন্ট োম্বার ১০০৮০-৭৩৭৯৬৭৫১ (10080- 73796751)। জপাস্ট অমিনস সরাসমর মি 

প্রদাে করনল দূতাবানসর অুাকাউন্ট োম্বার এবং মি এর পমরমাণ ঠিকমনতা মলখুে আর ব্াংনকর এর্টএম কাড ট-এর 

https://www.post.japanpost.jp/index_en.html
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মাধ্যনম এর্টএম জমমশনে মি প্রদাে করনত চাইনল অুাকাউন্ট োম্বার এবং মি এর পমরমাণ ঠিকমনতা র্াইপ করুে 

এবং সবনশষ কেিাম ট বার্নে চাপ জদয়ার আনে জাপামেজ ভাষায় দূতাবানসর োমর্ট পরীো কনর মেে। অসতকট 

হনল অুাকাউন্ট োম্বার এবং অনথ টর পমরমাণ ভুল হওয়ার সম্ভাবো থাকনব। উনেখ্য, দূতাবাস একাউনন্ট অমতমরক্ত 

অথ ট জপ্ররণ করনল ৭ মদনের মনধ্য অবশ্যই দূতাবাসনক জাোনত হনব। মনে রাখনবে, ভুলক্রনম জপ্ররণকৃত অথ ট জিরত 

প্রদাে সরকামর আইে অনুোে ী অনেক সময় সানপে এবং জর্টল মবষয়। উমেমখত অথ ট একাউনন্ট জমা দানের পর 

র্াকা জমা জদয়ার মডনপামজর্ মিপ এর অমরমজোল কমপ আনবদনের সানথ সংযুক্ত করুে এবং একর্ট িনর্াকমপ 

আপমে মেনজর কানে জরনখ মদে। একই সানথ, আপোর পাসবুক আপনডর্ বা হালোোদ করুে এবং দূতাবানস স্বশরীনর 

আসার সময় পাস বইর্টও সনে মেনয় আসুে। আপমে েমদ স্টুনডন্ট হে (মবদ্যালয়/ভাষা মশো 

প্রমতষ্ঠাে/মবশ্বমবদ্যালয়/ইমেমস্টর্টউর্ ইতুামদ জথনক সদ্য ইসুুকৃত এেরলনমন্ট সার্ট টমিনকর্ এর মূলকমপ এবং স্টুনডন্ট 

আইমড এর িনর্াকমপ জমাদাে সানপনে) ৫০০০ ইনয়ে ব্াঙ্ক ট্রান্সিার বা ফুমরকমম করুে। স্টুনডন্ট ব্তীত সকনলর 

জেনে ১৫০০০ ইনয়ে ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমম করুে। বাংলানদনশর জকাে মবশ্বমবদ্যালনয়র মশেক হনল অথবা 

অন্য জকাে প্রমতষ্ঠানে চাকমররত থাকনল এবং জাপানে সামমে ক সমনয়র জন্য মপএইচমড/মাস্টাস ট/উচ্চমশো/প্রমশেণ 

গ্রহনণর জন্য আসনল পাসনপার্ ট ইসুুর জেনে আনবদেকারীনক ১৫০০০ ইনয়ে প্রদাে করনত হনব। অমিমশয়াল 

পাসনপার্ ট এর আনবদনের জেনে জকাে মি প্রদাে এর প্রনে াজে জেই। এনেনে আপোর ভুামলড মজও কমপ সংযুক্ত 

করুে। 

প্রশ্ন: আনবদনে েমবর সাইজ জকমে হনব এবং েমবর মপেনে স্বাের বা সতুামে ত করা লােনব মকো? 

উত্তর: মর-ইসুু আনবদনের সময় েমবর সুমেমদ টষ্ট জকাে সাইজ প্রনে াজে জেই; তনব পাসনপার্ ট সাইনজর অথ টাৎ ৩০*৪০ 

mm অথবা ৩৫*৪৫ mm সাইনজর েমব হনল ভানলা হয়। েমবর মপেনে স্বাের অথবা সতুামে ত করার প্রনে াজে 

জেই। 

প্রশ্ন: বতটমাে পাসনপার্ টর্ট করার সময় জে জন্ম মেবন্ধে সেদ বা জাতীয় পমরচয় পে ব্বহার কনরমেলাম জসর্ট আমার 

সানথ জেই অথবা খু ৌঁনজ পামেো, এখে আমম মক করব? 

উত্তর: বতটমাে পাসনপানর্ ট জে ব্মক্তেত েং বা পানস টাোল োম্বার জদয়া আনে তার স্বপনের ডকুনমন্টর্ট আমানদর 

প্রনে াজে, তাই অনুগ্রহ কনর জদনশ জোোনোে কনর জন্ম মেবন্ধে সেদ বা পমরচয় পনের কমপ বা অনুমলমপ সংগ্রহ 

করুে। জসই ডকুনমন্টর্ট েমদ বাংলানদশ জথনক ইসুু কনর থানকে জস জেনে দূতাবানসর পনে মকছু করার জেই। এসকল 

জেনে জদনশ আপোর স্থােীয় জেপ্রমতমেমধর দপ্তনর জোোনোে কনর প্রনে াজেীয় ব্বস্থা গ্রহণ করুে। আর আপোর 

ব্মক্তেত েং মহনসনব ব্বহৃত েম্বরর্ট েমদ জাপাে দূতাবাস কর্তটক ইসুুকৃত জন্ম মেবন্ধে সেদ হনয় থানক, জসনেনে 

দূতাবানস জোোনোে কনর েতুে কনর তা সংগ্রহ করা োনব। জসনেনে, আনবদেকারীর পাসনপার্ ট এবং জায়নরা 

কানড টর এক কমপ িনর্াকমপসহ দূতাবাস বরাবর আপোর জন্ম মেবন্ধনের কমপ হামরনয় মেনয়নে মনম ট একর্ট সাদা 

কােনজ আনবদে করুে। জসই সানথ ২৫০ ইনয়ে ব্াংক ট্রান্সিার বা ফুমরকমম করুে এবং জসই ফুমরকমমর অমরমজোল 

মিপ আপোর আনবদনের সনে যুক্ত কনর দূতাবানস সরাসমর জমা মদে বা ডাকনোনে মিরমত খামসহ পাঠিনয় মদে। 

আপোর আনবদে জপনল আমরা আপোর জন্ম মেবন্ধে এর একর্ট মবকল্প কমপ ততমর কনর আপোনক ডাকনোনে 

পাঠিনয় মদব। জসনেনে, আপোর মিরমত খানম অবশ্যই ৮৪ ইনয়ে বা তদুর্ধ্ট ডাকর্টনকর্ সংযুক্ত করুে এবং আপোর 

পূণ টাে োম ঠিকাো মলনখ মদে। 
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প্রশ্ন: আমার স্টুনডন্ট আইমড কাড ট আনে, জসনেনে মক আমানক স্টুনডন্ট সার্ট টমিনকর্ (Student Enrolment 

Certificate) মদনত হনব? 

উত্তর: মজ হুাঁ। স্টুনডন্ট মহনসনব পাসনপার্ ট মেনত হনল আপোনক অবশ্যই স্টুনডন্ট সার্ট টমিনকর্ (Student 

Enrolment Certificate) জমা মদনত হনব এই স্টুনডন্ট সার্ট টমিনকর্র্ট আপোর মশো প্রমতষ্ঠাে কর্তটক 

ইসুুকৃত হনত হনব। মপ্র-স্কুল/মকন্ডারোনর্ টে/চাইল্ড জকয়ার কর্তটক প্রদত্ত সার্ট টমিনকর্ আপোর স্টুনডন্ট এেরলনমন্ট 

সার্ট টমিনকর্ মহনসনব গ্রহণনোগ্য হনব ো; এসকল জেনে আপোনক ১৫০০০ ইনয়ে মদনত হনব। 

প্রশ্ন: আমম েতুে মববাহ কনরমে; তাই আমার পাসনপানর্ ট আমার ম্যামরর্াল স্টুার্াস এবং স্বামী/স্ত্রীর োম সংযুক্ত 

করনত চাই, এনেনে আমানক মক করনত হনব? 

উত্তর: আপোর স্বামী বা স্ত্রী েমদ জাপানে থানকে তাহনল ম্যানরজ সার্ট টমিনকর্, মসর্ট অমিস জথনক ইসুুকৃত জুমমে 

ইনে া, স্বামী বা স্ত্রীর পাসনপানর্ টর িনর্াকমপ এবং জাইনরা কাড ট এর কমপ মদনত হনব। আর আপোর স্বামী বা স্ত্রী েমদ 

জাপানে ো থানক, তাহনল আপোর ম্যানরজ সার্ট টমিনকর্ বাংলানদনশর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তটক সতুায়ে কনর মেনয় 

আসনত হনব এবং স্বামী বা স্ত্রীর জন্ম মেবন্ধে সেদ বা জাতীয় পমরচয় পে/নভার্ার আইমড কানড টর কমপ জমা মদনত 

হনব। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালনয় ম্যানরজ সার্ট টমিনকর্ সতুায়নের পর্দ্মত হনলা, প্রথনম আপোনক তা জোর্ামর করনত হনব; 

অতেঃপর আইে মন্ত্রণালনয়র সতুায়ে করনত হনব; সবনশনষ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জথনক সতুায়ে করানত হনব। 

প্রশ্ন: আমার মডনভাস ট বা তালাক সংক্রান্ত কারনণ স্বামী বা স্ত্রীর োম পমরবতটে করনত চাই অথবা ম্যামরর্াল স্টুার্াস 

পমরবতটে করনত চাই। এনেনে আমার মক করেীয়? 

উত্তর: আপোর মববাহ জাপানে হনয় থাকনল মসর্ট অমিস কর্তটক ইসুুকৃত মডনভাস ট সার্ট টমিনকর্ প্রথনম অনুবাদ কনর 

ও পনর জোর্ামর কনর জমা মদনত হনব। আর বাংলানদনশ েমদ মববাহ হয়, জস জেনে মডনভাস ট সার্ট টমিনকর্ পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় কর্তটক সতুায়ে কনর জমা মদনত হনব। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালনয় মডনভাস ট সার্ট টমিনকর্ সতুায়নের পর্দ্মত হনলা, 

প্রথনম আপোনক তা জোর্ামর করনত হনব; অতেঃপর আইে মন্ত্রণালনয়র সতুায়ে করনত হনব; সবনশনষ পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় জথনক সতুায়ে করানত হনব। 

প্রশ্ন: জাপােস্থ বাংলানদশ দূতাবানস পাসনপার্ ট করনত মদনল পাসনপার্ ট হানত জপনত কতমদে সময় লানে? আর জরুরী 

পাসনপার্ ট করার জকাে সুনোে আনে মকো? আমার এেনরালনমন্ট বা জডমলভামর মিনপ জে জডমলভামরর তামরখ উনেখ 

আনে, আমম মক জসই মদে পাসনপার্ ট পানবা? আমম পাসনপানর্ টর জন্য েত xx তামরনখ জমা মদনয়মে। আমার পাসনপার্ ট 

র্া মক এনসনে? 

উত্তর: বতটমানে মবনদশস্থ জকাে বাংলানদশ দূতাবানস জরুমরমভমত্তনত স্বল্প সমনয় পাসনপার্ ট প্রদানের ব্বস্থা চাল্য জেই। 

পাসনপার্ ট এর আনবদে করার পনর েতুে পাসনপার্ ট জপনত বতটমানে ২০ মদে জথনক জদড  মাস পে টন্ত সময় লােনে। 

আপোর পাসনপার্ ট-এর আনবদের্ট জকাে অবস্থায় আনে তা আপমে ইন্টারনেনর্র মাধ্যনম মেনজই জােনত পারনবে। 

মকভানব জােনবে জস মবষনয় ইউর্টউনব অসংখ্য মভমডও রনয়নে তারই একর্ট মভমডও মলঙ্ক মেম্নরূপেঃ  

https://www.youtube.com/watch?v=hEVLlSKt5G4  

https://www.youtube.com/watch?v=hEVLlSKt5G4
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জে তামরখ আপোর এেনরালনমন্ট মিনপ উনেখ আনে, জসই তামরখর্ট মূলত বাংলানদনশর জেনে প্রনোজু। জেনহতু 

পাসনপার্ টগুনলা বাংলানদশ হনত মপ্রন্ট হনয় আনস তাই মবনদশস্থ মমশেগুনলানত সাধারণত এর জচনয় মকছু জবমশ সময় 

লানে। 

প্রশ্ন: বাচ্চানদর জেনে পাসনপার্ ট মর ইসুু করার জন্য বাচ্চানক দূতাবানস উপমস্থত থাকনত হনব মকো জােনত চাই? 

উত্তর: বাচ্চার েমদ প্রথম এমআরমপ পাসনপার্ ট করনত হয় এবং বাচ্চার বয়স েমদ পাঁচ বেনরর কম হয় জস জেনে 

বাচ্চানক সানথ আোর প্রনে াজে জেই। বাচ্চানদর েতুে পাসনপার্ ট করার মেয়মর্ট েতুে পাসনপার্ ট করার জেনে করণীয় 

অধ্যানয় বমণ টত আনে। আর বাচ্চার বয়স েমদ ৫ বেনরর অমধক হয় জস জেনে বাচ্চার মিোরমপ্রন্ট জেয়া বাধ্যতামূলক 

হনয় োয়। তাই বাচ্চার বয়স পূণ ট পাঁচ বের বা তার অমধক হনল তানক অবশ্যই দূতাবানস আসনত হনব। 

প্রশ্ন: প্রথমবার পাসনপার্ ট করার সময় জতা বাচ্চানক মেনয় আমসমে। তাহনল এখে জকে আেনত হনব? 

উত্তর: তখে আপোর বাচ্চার বয়স পাঁচ বেনরর কম মেল, তাই মিোরমপ্রন্ট বাধ্যতামূলক মেল ো। এখে পাঁচ বেনরর 

জবমশ হওয়ানত মিোরমপ্রন্ট জেয়া অতুাবশ্যকীয়। 

প্রশ্ন: আমার পাসনপার্ ট এর েমব পমরবতটে করার প্রনে াজে আনে মকো? 

উত্তর: আপোর পাসনপানর্ টর েমবর সানথ বতটমাে জচহারার পাথ টকু েমদ জবমশ হয়, জসনেনে দূতাবানস এনস েমব 

পমরবতটে করা উমচত। মনে রাখনবে, পূণ ট পাঁচ বের বা তার অমধক জথনক মবশ বের বয়িনদর জেনে দূতাবানস এনস 

েমব জতালা বাধ্যতামূলক। 

প্রশ্ন: মবনশষ প্রনে াজনে আমার বতটমাে পাসনপার্ টর্ট দূতাবানস জমা রাখা সম্ভব েয় অথবা আমম পাসনপার্ ট-এর 

আনবদনের সময় আমার বতটমাে পাসনপার্ টর্ট জমা মদনয়মেলাম, মকন্তু এখে জরুরী প্রনে াজনে তা আমম জিরত চাই। 

এমতাবস্থায় আমম মক করনবা? 

উত্তর: আপমে আপোর জমাকৃত পাসনপার্ টর্ট জরুরী প্রনে াজনে জিরত মেনত চাইনল দূতাবানস সশরীনর এনস আনবদে 

করনত পানরে। আর েমদ ডাকনোনে জিরত চাে জসনেনে আপমে দুইর্ট মিরমত খাম সম্বমলত জলর্ার প্যাক আমানদর 

কানে পাঠিনয় মদে, জেখানে প্রথমর্ট মদনয় আমরা আপোর বতটমাে পাসনপার্ টর্ট আপোনক জিরত জদয়ার ব্বস্থা 

করব। তনব মনে রাখনবে, েতুে পাসনপার্ ট জেয়ার সময় অবশ্যই আপোনক পুরনো পাসনপার্ টর্ট দূতাবানস পুেরায় 

জমা মদনত হনব জকেো েতুে পাসনপার্ ট জদয়ার সানথ সানথ আপোর পুরনো পাসনপার্ টর্ট বামতল মসল প্রদাে করা 

বাধ্যতামূলক। তাই আপোর প্রনে াজে জশনষ আপোর পাসনপার্ টর্ট পুেরায় আমানদর মেকর্ পাঠিনয় মদে। আমরা 

েথােথ ব্বস্থা গ্রহণ কনর েতুে এবং পুরানো দুনর্া পাসনপার্ ট আপোনক আপোর জদয়া মিতীয় খানম জিরত পাঠিনয় 

মদব। 

প্রশ্ন: আমার জকাে ইনমইল এনেস জেই অথবা আমম ইনমইল ব্বহার করনত পামর ো, জসনেনে জডমলভামর মিপর্ট 

আমম মকভানব জপনত পামর ? 

উত্তর: জেনকাে ডকুনমন্ট আদাে-প্রদানের জেনে ইনমইনল জোোনোে করা সবনচনয় উত্তম, জকেো এনত আপোর 

জডমলভামর মিপ বা অন্যান্য ডকুনমন্ট সংরমেত থানক। আমরা অনেক সময়ই আনবদেকারীর কাে জথনক জােনত 

পামর জে, মতমে তার জডমলভামর মিপ-এর কােজর্ট হামরনয় জিনলনেে বা খু ৌঁনজ পানেে ো। এ সকল জেনে তার 
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পাসনপার্ ট এর আনবদে খু ৌঁনজ জপনত আমানদর অনেক জবে জপনত হয়। তাই আমানদর মবেীত অনুনরাধ হনে, আপমে 

েমদ ইনমইল ব্বহার করনত োও পানরে আপোর জে বন্ধু বা মেকর্ আত্মীয় ব্বহার কনর তার ইনমইল এনেসর্ট 

আমানদর মদে; আর একান্তই অপারে হনল আপমে ৮৪ ইনয়ে বা তদুর্ধ্ট ইনয়নের ডাকর্টমকর্সহ একর্ট জিরত খাম 

আপোর আনবদনের সানথ সংযুক্ত করুে। উক্ত খানম আমরা আপোর পাসনপার্ ট এেনরালনমন্ট প্রমক্রয়ার একর্ট 

প্রাথমমক জডমলভামর মিপ আপোর কানে পাঠিনয় মদব ো আপমে স্বাের কনর আমানদর কানে পুেরায় পাঠিনয় মদনল 

আমরা আপোর পাসনপার্ ট-এর এেনরালনমন্ট প্রমক্রয়া পুনরাপুমর সম্পন্ন কনর ঢাকায় মপ্রমন্টং এর জন্য পাঠিনয় মদব। 

জিরত জদয়ার পূনব ট অবশ্যই জডমলভামর মিনপর েমব তুনল আপোর সংরেনে রাখুে। দূতাবানস ইনমইল পাঠানোর 

ঠিকাোেঃ 

 consular.bdembjp@mofa.gov.bd 

প্রশ্ন: আমার পাসনপার্ ট এর জময়াদ ** তামরনখ জশষ হনত োনে বা জশষ হনয় জেনে। আমানক কত মদনের মভতর 

পাসনপার্ ট মর ইসুু করার আনবদে করনত হনব? 

উত্তর: পাসনপার্ ট মর-ইসুু আনবদে করার জকানো সুমেমদ টষ্ট সময় জেই। আপমে েখে ইো জসর্া করনত পানরে; আপোর 

পাসনপার্ ট-এর জময়াদ থাকুক আর োই থাকুক। এনেনে আমানদর পরামশ ট হনলা, আপমে পাসনপার্ ট মর-ইসুু করার 

জন্য এমে সময় জবনে মেে, জেসময় পাসনপার্ টর্ট আপোর জকাে কানজ লােনব ো বা আপোর জদনশ োবার জকাে 

পমরকল্পো জেই। আমরা অনেক সময়ই আনবদে গ্রহনণর সময় শুেনত শুেনত পাই জে, আনবদেকারীর জদনশ োওয়ার 

প্রনে াজে আনে বা র্টমকর্ জকনর্ জিনলনেে, তাই পাসনপার্ টর্ট জরুমরভানব দরকার ইতুামদ ইতুামদ। আপোর 

পাসনপানর্ টর জময়াদ পাঁচ বের- এই ৫ বেনরর জভতনর জে জকাে সময় আপমে পাসনপানর্ টর আনবদে করনত করনত 

পানরে। আবার ৫ বের জময়াদ উত্তীণ ট হনয় জেনলও জেনকানো সময় জসর্া করনত পারনবে। অনুগ্রহ কনর আপমে এমে 

জকাে সময় জবনে মেনবে ো েখে পাসনপার্ টর্ট আপোর প্রনে াজে হনব। সহজ কথায়, দূতাবানস পাসনপানর্ টর আনবদে 

করনত আসনল, অন্তত জদড  মাস সময় পাসনপার্ ট দূতাবানস জমা রাখার প্রস্তুমতর কথা মাথায় জরনখ আপমে আনবদনের 

সময় মেব টাচে করুে। 

প্রশ্ন: বতটমাে পাসনপানর্ ট আমার মেনজর োম/বাবার োম/মানয়র োম/স্থাে ী ঠিকাো/জন্ম তামরখ ভুল আনে বা 

পমরবতটে করা প্রনে াজে। উক্ত সংনশাধনের জন্য আমানক মক করনত হনব? 

উত্তর: আপোর ব্মক্তেত তনথ্যর মভতর কম গুরুত্বপূণ ট জকাে তথ্য জেমে বতটমাে ঠিকাো জিাে োম্বার, জপশা, 

ইমারনজমন্স অুানেস ইতুামদ পমরবতটে করা তুলোমূলক সহজ এবং দূতাবাস তা করনত পানর। মকন্তু আপমে েমদ 

আপোর মেনজর োম, বাবার োম, মানয়র োম, স্থাে ী ঠিকাো, জন্ম তামরখ ইতুামদর মনতা গুরুত্বপূণ ট তথ্য পমরবতটে 

বা সংনশাধে করনত চাে, জসর্া দূতাবানস করা খুবই জর্টল এবং সময় সানপে মবষয়। আমানদর পরামশ ট হল, 

পাসনপানর্ ট পমরবতটে করা প্রনে াজে হনল জসর্া আপমে জদশ জথনক করা জেয়। আপোর েমদ আোমীনত জদনশ োওয়ার 

পমরকল্পো থানক, তাহনল েখে জদনশ োনবে তখে জদশ জথনক এই কাজর্ট কমরনয় মেনবে মনম ট এখেই পমরকল্পো 

কনর মেে। আর একান্তই েমদ দূতাবাস জথনক করানত চাে, জসনেনে আনবদনের সময় আমানদর সানথ সরাসমর 

জোোনোে করুে। আপোর পাসনপানর্ টর জকাে তনথ্য পমরবতটে আেনত চাইনল মর-ইসুু িনম ট তা উনেখ করুে এবং 

তার স্বপনে প্রনে াজেীয় ডকুনমন্টস সংযুক্ত করুে। প্রনে াজেীয় ডকুনমন্টস বলনত আপোর জন্ম মেবন্ধে সেদ, জাতীয় 

পমরচয় পে বা জভার্ার আইমড কাড ট, মশোেত জোগ্যতার সেদ, জায়নরা কানড টর কমপ সংযুক্ত করুে। একই সানথ 
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বাংলানদশ জথনক জকাে জোর্ামর পাবমলক জথনক এমিনডমভর্ কমরনয় তা প্রথনম জোর্ারাইজড করনত হনব, অতেঃপর 

আইে মন্ত্রণালয় কর্তটক সতুায়ে কনর সব টনশনষ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তটক সতুামে ত কনর তার একর্ট কমপ আপোর 

আনবদনের সানথ সংযুক্ত করুে। এনেনে উনেখ্য জে, এ জাতীয় পমরবতটে পাসনপার্ ট অমধদপ্তর এবং পুমলশ কর্তটক 

তদন্তাধীে হওয়ায় পাসনপার্ ট জপনত সাধারণ সমনয়র জচনয় অনেক জবশী সময় লানে এনেনে আপোর জডমলভামর মিপ 

এর কমপ মেনয় আপোর জকাে প্রমতমেমধ ঢাকার আোরোঁওস্থ পাসনপার্ ট অমধদপ্তনর জোোনোনের প্রনে াজে হনত পানর। 

প্রশ্ন: আমম পূনব টর জন্ম মেবন্ধে সেদ বা পাসনপার্ টর্ট এই দূতাবাস জথনকই কমরনয়মেলাম। এখে এই জন্ম মেবন্ধে সেদ 

বা পাসনপার্ ট এর জকাে তথ্য পমরবতটে করনত জকে আমানক বাংলানদশ জথনক এমিনডমভর্ কনর মেনয় আসনত হনব? 

উত্তর: আপোর জন্ম মেবন্ধে সেদ বা পাসনপানর্ ট জকাে তথ্য পমরবতটে বা সংনশাধে করনত হনল এমিনডমভর্ জমা 

জদয়া আইেেতভানব বাধ্যতামূলক মবধায় বাংলানদশ জথনক কমরনয় আেনত হয়। 

প্রশ্ন: ৫ জথনক ২০ বের বয়সী বাচ্চানদর পাসনপার্ ট মর-ইসুু করার আনবদনের সানথ মক বাবা-মানয়র েমব মদনত হনব? 

এ ক্ষেত্রে বাচ্চানদর মক দূতাবানস আসনত হনব? 

উত্তর: প্রনয়াজে জেই। ৫ জথনক ২০ বের বয়সী বাচ্চানদর পাসনপার্ ট মর-ইসুু করার জেনে েমব উঠানো এবং মিংোর 

মপ্রন্ট জদয়ার জন্য অবশ্যই বাচ্চানদর দূতাবানস আসনত হনব। 

প্রশ্ন: পাসনপার্ টসহ মবমভন্ন ধরনণর কন্সলুার জসবার হাল োোদ মি সংক্রান্ত তথ্যাবমল মকভানব জােনত পারব?  

উত্তর: পাসত্রপার্ টসহ বিবিন্ন ধরত্রের কন্সলুার ক্ষসিার হাল নাগাদ বি সংক্রান্ত তথ্যািবল মেনচর মলংক হনত জাো োনব:  

https://tokyo.mofa.gov.bd/en/site/files/Consular-Fee-Effective-from-May-01,-

2022 
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