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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র 
 �িশ�ণ ও কম �স�াদন �ব�াপনা শাখা 

 
ই-৭, আগারগ�ও, ঢাকা 

www.dip.gov.bd

 

 

ন�র: ৫৮.০১.০০০০.১০৬.৯৯.০০৩.২২.২৩৮ তািরখ: ০৪ আগ� ২০২২

অিফস আেদশ

মি�পিরষদ িবভােগর িনেদ �শনা অ�যায়ী ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�েরর ২০২২-২০২৩ অথ �বছেরর ১ম ��মািসক (০১ �লাই, ২০২২ �থেক ৩০

�সে��র, ২০২২) �ময়ােদ ��মািসকিভি�েত �সবা �দান �িত�িত সং�া� কম �পিরক�না বা�বায়েনর লে�� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ�

িন�বিণ �ত পেদর সম�েয় এক� পিরবী�ণ কিম� গঠন করা হেলা।

�ম পদিব ও কম ��ল �ফান ও ইেমইল কিম�েত অব�ান

১. পিরচালক (পাসেপাট �, িভসা ও পিরদশ �ন), �ধান কায �ালয়, ঢাকা ০১৭৩৩৩৯৩৩০৩
 dpassport@passport.gov.bd

আহবায়ক

২.
সহকারী পিরচালক, �শাসন শাখা

 �ধান কায �ালয়, ঢাকা
০১৭৩৩৩৯৩৩৩৩

 adadmin@passport.gov.bd
সদ�

৩.
সহকারী পিরচালক, পাসেপাট � শাখা

 �ধান কায �ালয়, ঢাকা
০১৭৩৩৩৯৩৩১১

 adpassport@passport.gov.bd
সদ� সিচব

কায �পিরিধঃ

ক) �সবা �দান �িত�িত পিরবী�ণ কিম�র িস�া� �হণ ও বা�বায়ন এবং এতদসং�া� বা�বায়ন �িতেবদন উ��তেনর িনকট ��রণ;

খ) �সবা �দান �িত�িত িবষেয় ��মািসক িভি�েত সভা আেয়াজন;
গ) হালনাগাদ�ত �সবা �দান �িত�িত ওেয়বসাইেট হালনাগাদকরণ;

ঘ) �সবা �দান িবষেয় ��ক �হা�ারগেণর সম�েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন।

৮-৮-২০২২

�মাঃ িশহাব উি�ন খান

পিরচালক
�ফান: ০২-৯১৩৪০১১

ইেমইল: dadmin@passport.gov.bd

ন�র: ৫৮.০১.০০০০.১০৬.৯৯.০০৩.২২.২৩৮/১(৭) তািরখ: ০৪ আগ� ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
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১) সিচব, �র�া �সবা িবভাগ, �রা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (সদয় �: আ: অিতির� সিচব, কারা অ�িবভাগ, �র�া �সবা িবভাগ)

২) অিতির� মহাপিরচালক, মানব স�দ �ব�াপনা ও অথ �, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র
 

৩) পিরচালক (পাসেপাট �, িভসা ও পিরদশ �ন), ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র।
 ৪) এ�ািসস�া� িসে�ম এনািল�, ডাটা �স�ার, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র। [আেদশ� ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ�েরাধসহ]

 
৫) সহকারী পিরচালক, পাসেপাট � শাখা, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র।

৬) সহকারী পিরচালক, �শাসন শাখা, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র।
 

৭) মহাপিরচালক মেহাদেয়র �ি�গত সহকারী, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র।
 

৮-৮-২০২২

সিচব �মার আইন

সহকারী পিরচালক


