গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

One
Passport-size
Photograph

বহিরাগমন ও পাসদপার্ট অহিেপ্তর
এম আর হপ হরইসযু/তথ্ু পহরবতটন/সাংদশািন আদবেন ফরম

MRP Re-Issue/Information Alteration/Correction Application Form
ফরমহর্ পাসদপাদর্টর হরইসযু, তথ্ু পহরবতটন/মযদ্রণজহনত ভযল সাংদশািন সাংক্রান্ত হবষদে বুবহৃত িদব

This form will be used for MRP re-issue, to change shown information/rectify printing errors of the MRP
ফরমহর্ ইাংদরহজদত পূরণ করুন এবাং অনযগ্রিপূবটক আপনার আদবেদনর সাদথ্ উপযযক্ত প্রমাণাহে সাংযযক্ত করুন।

Please fill up the form, in English (CAPITAL LETTERS) and attach relevant papers in favour of your application
পাসদপার্ট হবতরদণর প্রকৃহত

আঞ্চজলক পাসবপার্ট অজিস/জমশবনর নাম Name of Regional Passport Office/Mission

Type of delivery
সািারণ

Bangladesh Assistant High Commission, Birmingham, The UK

Regular

আবেদনকারীর নাম (োাংলায়)

Payment of Fees

আবেদনকারীর নাম (ইাংবরজিবে)



Name of Applicant (in English)

হফ’র পহরমান ( ৳/£ )

Amount of Fee (৳/£)


আদবেনকারীর সবটদশষ মমহশন হরদেবল পাসদপাদর্টর তথ্ু

ইসযুর স্থান

Passport No.

Place of Issue

 শাখা/ Branch


ইসযুর তাহরখ

Date of Expiry

বুাাংক/হমশদনর নাম

Bank/Mission

Applicant’s Last Received MRP’s Information

মমোে উত্তীদণটর তাহরখ

Express

হফ প্রোন সাংক্রান্ত তথ্ু

Name of Applicant (in Bangla)

পাসদপাদর্টর নম্বর

জরুরী

N/A

Date of Issue

রহশে নাং

Receipt No.

£92

Bangladesh
Assistant High
Commission,
Birmingham

N/A
N/A

 তাহরখ
Date
চাহিত সাংদশািন

(Required Correction)

পাসদপাদর্ট বতটমাদন প্রেহশটত তথ্ু

প্রতুাহশত সাংদযাজন/পহরবতটন/সাংদশািন*

Information on Existing Passport

Expected Addition/Change/Correction*

1|2

* Following changes in information can’t be made:
 Change (partial or full) in name of the applicant
 Change (partial or full) in name(s) of the applicant’s father/mother
 Change in date of birth
আদবেনকারীর বতটমান হিকানা/ Present

address of Applicant in The UK: __________________________________
________________________________________
Contact No.__________________________ Email: _______________________

জরুরী প্রদোজদন মযাগাদযাদগর জনু বুহক্তর হববরণ (পাসদপাদর্ট প্রেহশটত িদব) :

Emergency Contact Person’s Detail (To be shown in the passport)
নাম/ Name:

_________________________________________________

আদবেনকারীর সাদথ্ সম্পকট/Relationship
হিকানা/Address:

with Applicant: _____________________________________

________________________________________________
________________________________________________
Contact No. _________________________ Email. ______________________

তাহরখ:
Date

_______________________

________________________________________________________________
আদবেনকারীর/অহভভাবদকর (আদবেনকারী অপ্রাপ্তবেস্ক িদল) স্বাক্ষর

Applicant’s/Guardian’s (if the applicant is a minor) Signature
সাংযযহক্তসমূি/Enclosures:

1.

Current Machine Readable Passport

2.

Passport-size photograph

3.

Proof of address (copy of utility bill/driving licence/other document)

4.

Fee (Postal order-if sent by mail)

5.

Marriage or Divorce Certificate (to include/ remove/ change spouse’s name;
applicable for married or divorced applicants)

6.

Other documents _______________________________________________
অহফদসর বুবিাদরর জনু (FOR OFFICE USE ONLY)

১।

তথ্ু সাংগ্রিকারী (অপাদরর্র) এর নাম, আইহে ও স্বাক্ষর _________________________________________

২।

আদবেন গ্রিণকারী অহফসাদরর নাম, আইহে ও স্বাক্ষর __________________________________________

৩।

পাসদপার্ট ইসযু অনযদমােনকারী কমটকতটার নাম, আইহে ও স্বাক্ষর _____________________________________

৪।

ইসযুকৃত পাসদপার্ট নম্বর ____________পাসদপার্ট হবতরণকারী কমটকতটার নাম, আইহে ও স্বাক্ষর _________________

৫।

আদবেনকারীর পাসদপার্ট প্রাহপ্তর তাহরখ ও স্বাক্ষর _____________________________________________

2|2

