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ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর
পর্ভূলি :
ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদের সুরক্ষা সসবা লবভাদগর একটি গুরুত্বপূণ থ
সসবািিী প্রলতষ্ঠান। এ অলিেপ্তর প্রিানত বাাংলাদেদশর নাগলরকদের পাসদপার্ থ প্রোন ও বাাংলাদেদশ ভ্রিদণচ্ছু লবদেলশ
নাগলরকদের লভসা ইসুু ও লভসার সিোে বৃলি কদর র্াদক। অলিকন্তু এ অলিেপ্তর পাসদপার্ থ, লভসা ও ইলিদেশন সাংক্রান্ত
নীলতিালা প্রণেদন সরকারদক পরািশথ প্রোন ও সরকালর লসিান্ত বাস্তবােন কদর র্াদক। ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর ১৯৬২
সাদল পলরেপ্তর লিদসদব প্রলতষ্ঠা লাভ কদর। িাত্র ০১টি অলিস লনদে এই পলরেপ্তদরর কার্ থক্রি পলরচাললত িদত র্াদক। পরবতীদত
১৯৭৩ সাদল পলরেপ্তর িদত পূণ থাঙ্গ অলিেপ্তর লিদসদব আত্মপ্রকাশ কদর।
ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর পাসদপার্ থ ও লভসা ইসুুর িাধ্যদি আোেকৃত রাজস্ব রাষ্ট্রীে সকাষাগাদর জিা কদর র্াদক। লবগত
েশ বছদর আোেকৃত রাজদস্বর পলরিাণ প্রাে ১১ িাজার সকাটি র্াকা। রাজস্ব আোে ছাড়াও এ অলিেপ্তর যুদগাপদর্াগী ও লনরাপে
পাসদপার্ থ ইসুুর িাধ্যদি লবদেশ গিন প্রলক্রো সিজ কদর র্াদক র্া সেদশ ববদেলশক সরলিদর্ন্স প্রবািদক ত্বরালিত কদর। এছাড়াও
লভসা ইসুু ও লভসার সিোে বৃলির িাধ্যদি সেদশ লবদেলশ লবলনদোগ সম্প্রসারণ ও পর্ থর্ন লশদের উন্নেদন গুরুত্বপূণ থ ভুলিকা
রাখদছ। যুদগর সাদর্ এলগদে চলদত এ অলিেপ্তদরর পাসদপার্ থ ও লভসা সসবাে এদসদছ তথ্য প্রযুলির ব্যবিার। সিলশন লরদেবল
পাসদপার্ থ ও সিলশন লরদেবল লভসা কার্ থক্রি ১০ বছর সিলতার সাদর্ সম্পন্ন করার পর অতুাধুলনক লনরাপত্তা ববলশষ্ট সাংবললত
ই-পাসদপার্ থ চালুর কার্ থক্রি িাদত সনওো িদেদছ। সরকাদরর লনব থাচনী ইশদতিার-২০১৮, ৭ি পঞ্চবালষ থক পলরকেনা এবাং
জালতসাংঘ সঘালষত সর্কসই উন্নেন অভীষ্ট পূরণকদে ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর ই-পাসদপার্ থ প্রবতথন, ই-সগইর্ স্থাপন,
ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ প্রলশক্ষণ সকন্দ্র স্থাপন, লভসা নীলতিালা যুদগাপদর্াগীকরণ এবাং ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ আইন প্রণেদনর
কার্ থক্রি িাদত লনদেদছ।

ক্রিলবকাশ :
১৯৬২ : ১৯৬২ সাদল পলরেপ্তর লিদসদব প্রলতষ্ঠা লাভ। পাসদপার্ থ অলিদসর সাংখ্যা ০১টি;
১৯৭৩: পলরেপ্তর সর্দক পূণ থাঙ্গ অলিেপ্তর লিদসদব ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর র্াত্রা শুরু। ঢাকা, চট্টোি, লসদলর্,
রাজশািী ও খুলনাে সিার্ ৫টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিদসর িাধ্যদি কার্ থক্রি শুরু;
১৯৮১: রাংপুর, িেিনলসাংি, কুলিল্লা ও বলরশাল’এ ৪টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিদসর কার্ থক্রি শুরু;
১৯৯৮: সনাোখালী, িলরেপুর ও র্দশাদর নতুন ৩টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস সৃজন। অনএুারাইভাল লভসা প্রোদনর জন্য
ির্রত শািজালাল আন্তজথালতক লবিান বন্দর, ঢাকাে লভসা সসল সৃজন;
২০০১: িলবগঞ্জ, সগাপালগঞ্জ, লসরাজগঞ্জ’এ আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস সৃজন;
২০১০: আন্তজথালতক সবসািলরক লবিান চলাচল সাংস্থা (ICAO)-এর িানেন্ড অনুর্ােী ২০১০ সাদল সিলশন লরদেবল পাসদপার্ থ
(এিআরলপ) ও সিলশন লরদেবল লভসা (এিআরলভ) প্রবতথন; ১৯টি নতুন আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস সৃজন;
পাদস থানালাইদজশন সসন্টার, োর্া সসন্টার ও র্দশাদর লেজাস্টার লরকভালর সসন্টার সৃজন; ৬টি লভসা সসল এবাং ৯টি
ইলিদেশন সচকদপাস্ট সৃজন;
২০১১: নতুন ৩৩টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস সৃজন;
২০১৬: ঢাকাে অলতলরি ৪টি পাসদপার্ থ অলিস সৃজন;
২০১৮ : লজ-টু-লজ পিলতদত ই-পাসদপার্ থ ও স্বোংলক্রে বে থার কদরাল ব্যবস্থা প্রবতথদনর লদক্ষু ১৯ জুন ২০১৮ তালরদখ
জািথানলভলত্তক সকাম্পালন সভলরদোস লজএিলবএইস এর সাদর্ চুলি স্বাক্ষর।

রূপকে :
বাাংলাদেলশ নাগলরকদের বলিলব থদে ভ্রিণ লনরাপেকরণ এবাং ইলিদেশন প্রলক্রো সিলজকরণ।
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অলভলক্ষু :
বাাংলাদেলশ নাগলরকদের বলিলব থদে ভ্রিণ লনরাপে করার লদক্ষু প্রতুাশী সকল বাাংলাদেলশ নাগলরকদক সিদজ ও দ্রুততি সিদে
আন্তজথালতক িাদনর পাসদপার্ থ প্রোন এবাং লবদেলশদের বাাংলাদেদশ গিনাগিন/অবস্থান সিলজকরদণর লদক্ষু লভসা ইসুু প্রলক্রো
যুদগাপদর্াগীকরণ এবাং এোরদপার্ থসমূদি ই-সগইর্ প্রবতথদনর িাধ্যদি সিদজ ও দ্রুততি সিদে ইলিদেশন সম্পন্নকরণ ।

কার্ থাবলল :
১. বাাংলাদেলশ নাগলরকদের অলেথনালর/অলিলসোল/লেদলাদিটিক পাসদপার্ থ প্রোন;
২. প্রদর্াজু সক্ষদত্র পাসদপার্ থ বালতল, আর্ক ও রলিতকরণ;
৩. লবদেলশ নাগলরকদের লবলভন্ন সেলণর লভসা ইসুু ও সিোে বৃলিকরণ এবাং লভসা এক্স্ুাম্পশন চুলির আওতাে আগত
লবদেলশদের অনএুারাইভাল লভসা প্রোন;
৪. প্রদর্াজু সক্ষদত্র সাকথ লভসা এক্স্ুাম্পশন লস্টকার প্রোন;
৫. বাাংলাদেলশদের পাসদপার্ থ ইসুুর সক্ষদত্র কাদলা তাললকা সাংরক্ষণ এবাং লভসার জন্য লবদেলশ নাগলরকদের কাদলা
তাললকাভুিকরণ;
৬. লবদেলশদের প্রদর্াজু সক্ষদত্র পলরলচলত সনে (Certificate of Identity) প্রোন;
থ
৭. লবদেলশ নাগলরকদের বাাংলাদেশ িদত বলিগিদনর
জন্য রুর্ পলরবতথন সাংক্রান্ত অনুিলত প্রোন;
৮. লবদেশস্থ বাাংলাদেশ লিশদনর কনসুুলার উইাংদের কার্ থক্রদির সিিে সািন;
৯. পাসদপার্ থ ও লভসা ইসুু সাংক্রান্ত নীলতিালা প্রণেন ও ব্যাখ্যা প্রোদন সরকারদক সিােতা প্রোন;
১০. বাাংলাদেশ সরকার কর্তথক লনি থালরত অন্যান্য োলেত্ব পালন ইতুালে।

জনবল :

ক্রলিক
(1)
(2)
(3)
(4)

সেলণ
প্রর্ি
লিতীে
র্ততীে
চতুর্ থ
সিার্

লবদ্যিান জনবল
িঞ্জুলরকৃত পে
পূরণকৃত পে
133
85
47
29
683
656
321
298
1184
1068

শূণ্য পে
48
18
27
93

িন্তব্য

২৩টি পে লবলুপ্ত

অলিেপ্তদরর সসবার পলরলি বৃলি পাওোে লবদ্যিান জনবদলর িাধ্যদি র্র্ার্র্ভাদব সসবা প্রোন অন্যতি চুাদলঞ্জ লিদসদব
লবদবলচত িওোে অলতলরি জনবলসি অলিেপ্তদরর সাাংগঠলনক কাঠাদিা লনম্নরূপভাদব পুনলব থন্যাদসর উদদ্যাগ েিণ করা িদেদছ:
প্রস্তালবত জনবল
ক্রলিক
(1)
(2)
(3)
(4)

সেলণ
প্রর্ি
লিতীে
র্ততীে
চতুর্ থ
সিার্

লবদ্যিান পে
133
47
683
321
1184

প্রস্তালবত অলতলরি পে
393
1136
753
671
2953

সিার্ পে
526
1183
1436
992
4137

িন্তব্য
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বালষ থক কিথসম্পােন চুলি (এলপএ):
প্রশাসদন স্বচ্ছতা ও োেবিতা বৃলি, সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবিার লনলিতকরণ এবাং প্রালতষ্ঠালনক সক্ষিতা উন্নেদনর লদক্ষু বালষ থক
কিথসম্পােন ব্যবস্থাপনা পিলত চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্ থবছর সর্দক ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর বালষ থক কিথসম্পেন
চুলি বাস্তবােন কদর আসদছ। ২০১৬-২০১৭ অর্ থবছদর অলিেপ্তদরর সাদর্ আওতািীন লবভাগীে অলিসসমূদির চুলি স্বাক্ষর ও
বাস্তবােন করা িদেদছ। এর িারাবালিকতাে ২০১৮-২০১৯ অর্বথ ছদর সুরক্ষা সসবা লবভাগ এবাং ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ
অলিেপ্তদরর িদধ্য বালষ থক কিথসম্পােন চুলি স্বাক্ষর কদর তা বাস্তবােন করা িদেদছ। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদরর বালষ থক
কিথসম্পােন চুলিদত সকৌশলগত উদেদের আওতাে ২০টি কিথসম্পােন সূচক অন্তভুথি করা িে। তার িদধ্য উদল্লখদর্াগ্য
কিথসম্পােন সূচক িদলা; ই-পাসদপার্ থ প্রকদের কার্ থক্রি শুরু করা এবাং পাসদপার্ থ পাদস থানালাইদজশন কিদলদক্স্র লনিথাণ কাজ
সম্পন্ন করা ইতুালে। ইদতািদধ্য চুলির বাস্তবােন সাংক্রান্ত বালষ থক প্রলতদবেন সুরক্ষা সসবা লবভাদগ সপ্ররণ করা িদেদছ। খসড়া
মুল্যােদন চুলি বাস্তবােদনর শতকরা িার ৭৬.৫১।
বালষ থক কিথসম্পােন চুলি প্রণেন, পলরবীক্ষণ ও মূল্যােদনর লদক্ষু ৫ সেস্য লবলশষ্ট এলপএ টিি গঠন করা িদেদছ এবাং ১ জন
কিথকতথাদক এলপএ সিাকাল পদেন্ট লিদসদব োলেত্ব প্রোন করা িদেদছ। এছাড়া, প্রলশক্ষণ কালরকুলাদি সরকালর কিথসম্পােন
ব্যবস্থাপনা লবষেটি অন্তভুথি করা িদেদছ। গত ১৮ জুন ২০১৯ তালরদখ সুরক্ষা সসবা লবভাদগর সাদর্ ২০১৯-২০২০ অর্ থবছদরর
চুলি সম্পােন কদর চুলির অনুলললপ ওদেবসাইদর্ প্রকাশ করা িদেদছ। লবভাগীে অলিসমূদির সাদর্ গত ২০ জুন ২০১৯ তালরদখ
২০১৯-২০২০ অর্ থবছদরর বালষ থক কিথসম্পােন চুলি সম্পােন করা িদেদছ।

১৮ জুন ২০১৯ তালরদখ সুরক্ষা সসবা লবভাদগর সাদর্ ২০১৯-২০২০ অর্ থবছদরর
চুলি সম্পােন

লবভাগীে অলিসমূদির সাদর্ ২০ জুন তালরদখ ২০১৯-২০২০ অর্ থবছদরর বালষ থক
কিথসম্পােন চুলি সম্পােন

সর্কসই উন্নেন অভীষ্ট :
সর্কসই উন্নেন অভীদষ্টর লনদম্নাি লক্ষুিাত্রা অজথদনর লদক্ষু ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর কাজ করদছ :
লক্ষুিাত্রা ১০.৭

: পলরকলেত ও সুষ্ঠু অলভবাসন নীলতিালা বাস্তবােদনর িাধ্যদি এবাং অপরাপর উদদ্যাগ েিণ কদর সুশৃঙ্খল,
লনরাপে, লনেলিত ও োলেত্বশীল উপাদে জনগদণর অলভবাসন ও র্াতাোত সিজতর করা;
লক্ষুিাত্রা ১৬.৬ : সকল স্তদরর কার্ থকর, জবাবলেলিমূলক ও স্বচ্ছ প্রালতষ্ঠালনক লবকাশ;
লক্ষুিাত্রা ১৬.৯ : ২০৩০ সাদলর িদধ্য জন্মলনবন্ধনসি সকদলর জন্য ববি পলরচেপত্র প্রোন;
লক্ষুিাত্রা ১৬.১০ : জাতীে আইন ও আন্তজথালতক চুলি অনুর্ােী জনসািারদণর তথ্য-অলিকার লনলিত করাসি সিৌললক
স্বািীনতার সুরক্ষা োন;
লক্ষুিাত্র ১৬.ক : আন্তজথালতক সিদর্ালগতার িাধ্যদি সকল পর্ থাদে লবদশষ কদর উন্নেনশীল সেশগুদলাদত সলিাংসতা
প্রলতদরািসি সন্ত্রাস ও অপরাি সিাকাদবলার সক্ষিতা লবলনিথাদণর জন্য সাংলিষ্ট জাতীে প্রলতষ্ঠানগুদলাদক
শলিশালী করা।
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উদল্লখ্য, ২০৩০ সাদলর িদধ্য সকল বাাংলাদেলশদক ববি পলরচেপত্র প্রোন এবাং অলভবাসন লনরাপে ও র্াতাোত সিজতর করার
লদক্ষু ৩০ জুন ২০১৯ পর্ থন্ত প্রাে ২ সকাটি ৫০ লক্ষ সিলশন লরদেবল পাসদপার্ থ (এিআরলপ) এবাং প্রাে ১২ লক্ষ সিলশন লরদেবল
লভসা (এিআরলভ) প্রোন করা িদেদছ। প্রালতষ্ঠালনক সক্ষিতা বৃলির লদক্ষু প্রিান কার্ থালদের জন্য পৃর্ক ভবন এবাং ইলিদেশন ও
পাসদপার্ থ প্রলশক্ষণ সকন্দ্র লনিথাণ সাংক্রান্ত প্রকদের লেলপলপ প্রণেদনর কাজ শুরু করা িদেদছ। এছাড়া, ইলিদেশন ব্যবস্থা সিলজকরণ
এবাং আধুলনক প্রযুলির লনরাপত্তা ববলশষ্ট সাংবললত ই-পাসদপার্ থ প্রকে প্রবতথদনর লদক্ষু জািথানলভলত্তক একটি সকাম্পালনর সাদর্
‘ই-পাসদপার্ থ ও স্বোংলক্রে বেথার কদরাল ব্যবস্থা প্রবতথন’ শীষ থক প্রকদের চুলি সম্পােন করা িদেদছ। এ প্রকদের কার্ থক্রি
ইদতািদধ্য ৫০ ভাগ সিাপ্ত িদেদছ।

উদ্ভাবন সাংক্রান্ত কার্ থক্রি :
িলন্ত্রপলরষে লবভাদগর লনদে থশনা সিাতাদবক ৫ সেস্য লবলশষ্ট ইদনাদভশন টিি গঠন করা িদেদছ এবাং উদ্ভাবনী কার্ থক্রি বাস্তবােদন
ইদনাদভশন টিি সলক্রেভাদব কাজ করদছ। ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর কার্ থক্রিদক জনবান্ধব করার লদক্ষু লনেলিত
উদ্ভাবনী চচ থাদক উৎসালিত করা িদে র্াদক। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদরর বালষ থক উদ্ভাবন কিথপলরকেনা অনুর্ােী কিথকতথাদের দুইটি
ব্যাদচ উদ্ভাবন লবষদে ২ লেদনর প্রলশক্ষণ প্রোন করা িদেদছ। এছাড়া, ‘নাগলরক সসবাে উদ্ভাবন’ লবষদে এক লেদনর সসলিনার ০২
িাচ থ ২০১৯ তালরদখ আদোজন করা িদেদছ। গত ১২ জুন ২০১৯ তালরদখ সুরক্ষা সসবা লবভাগ কর্তথক আদোলজত উদ্ভাবনী সিলা ও
সশা-সকলসাং এ ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর অাংশেিণ কদর।
২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদর গৃিীত লনদম্নাি উদ্ভাবনী িারণাসমূি বাস্তবােন কার্ থক্রি চলিান আদছেঃ
ক্রলিক

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

উদ্ভাবনী উদদ্যাদগর
উদদ্যাদগর লববরণ
ইলিত িলািল
লশদরানাি
প্রিান
কার্ থালদে লেদলাদিটিক পাসদপার্ থ ইসুু সিলজকরদণর লদক্ষু প্রিান কার্ থালদে লেদলাদিটিক সসন্টার
লেদলাদিটিক
অলিেপ্তদরর প্রিান কার্ থালদে একটি লেদলাদিটিক সসন্টার স্থাপন কদর সিদজ ও দ্রুততি সিদে
সসন্টার স্থাপন
স্থাপদনর উদদ্যাগ েিণ করা িদেদছ।
লেদলাদিটিক পাসদপার্ থ সসবা প্রোন করা
সম্ভব িদব।
পাসদপার্ থ সিালেকা সিাবাইল এুাপদসর িাধ্যদি পাসদপার্ থ সসবা জনগদণর িাদতর পাসদপার্ থ সিালেকা এুাপদসর িাধ্যদি
এুাপস বতলর
নাগাদল সপৌৌঁদছ সেওোর উদদ্যাগ সনওো িদেদছ। সিাবাইল আদবেনকারী সিাবাইদল পাসদপার্ থ সাংক্রান্ত
এুাপদস পাসদপার্ থ ও লভসা সাংক্রান্ত প্রদোজনীে তথ্য র্াকদব প্রদোজনীে সকল তথ্য পাদবন। এদত
এবাং পাসদপার্ থ স্টুার্াস অনুসন্ধান ও অনলাইদন আদবেন োলাদলর প্রভাব সরাি করা সম্ভব িদব।
িরি পূরদণর সুদর্াগ র্াকদব।
"সপপারদলস
পাসদপার্ থ ইসুু ও লবতরদণর লবদ্যিান প্রলক্রো িদত অন্তত পাসদপার্ থ ইসুু ও লবতরণ প্রলক্রোটি ৯/১০
পাসদপার্ থ ইসুু ও ১০/১১টি িাপ কলিদে এ প্রলক্রোটিদক সিলজকরদণর উদদ্যাগ টি িাদপ সম্পন্ন করা র্াদব। সিজ ও
লবতরণ প্রলক্রো" েিণ করা িদেদছ।
সুশৃঙ্খলভাদব এবাং দ্রুততি সিদে
ব্যবস্থাপনা চালুকরণ
পাসদপার্ থ ইসুু ও লবতরণ করা সম্ভব িদব।
প্রিান
কার্ থালদে প্রিান কার্ থালদে সিেলাইনসি “সকন্দ্রীে তথ্য সকন্দ্র স্থাপন” দূর-দূরান্ত সর্দক সিেলাইদন সিান কদর
সিেলাইনসি
এর উদদ্যাগ সনওো িদেদছ। সিেলাইদনর িাধ্যদি প্রদোজনীে পাসদপার্ থ ও লভসা সাংক্রান্ত প্রদোজনীে
“সকন্দ্রীে তথ্য সকন্দ্র তথ্য সিােতা প্রোন করা র্াদব।
তথ্য সাংেি করা র্াদব।
স্থাপন”
সুপার এক্স্দপ্রস
অলত জরুলর প্রদোজদন লর-ইসুু পাসদপার্ থ আদবেন ৪৮ ঘন্টাে অলত জরুলর প্রদোজদন ৪৮ ঘন্টাে
পাসদপার্ থ
প্রোদনর উদদ্যাগ েিণ করা িদেদছ।
পাসদপার্ থ সসবা প্রোন করা র্াদব।
সেললভালর সালভথস
চালুকরণ

িলন্ত্রপলরষে লবভাগ কর্তথক প্রণীত লনি থালরত ছদক ২০১৯-২০২০ অর্ থবছদরর বালষ থক উদ্ভাবন কিথপলরকেনা প্রণেন কদর
ওদেবসাইদর্ প্রকাশ করা িদেদছ।
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১২ জুন ২০১৯ তালরদখ সুরক্ষা সসবা লবভাদগর উদদ্যাদগ আদোলজত উদ্ভাবনী সিলা ও সশা-সকলসাংদে
ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর অাংশেিদণর লস্থর লচত্র

ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর স্টল পলরেশথন করদছন িাননীে
স্বরাষ্ট্র িন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জািান খান, এিলপ

উদ্ভাবনী কাদজর স্বীকৃলত লিদসদব িাননীে স্বরাষ্ট্র িন্ত্রীর লনকর্ সর্দক
সনে েিণ করদছন অলিেপ্তদরর ইদনাদভশন অলিসার

বাস্তবালেত উদ্ভাবনী উদদ্যাগ

আইলপ সিাদনর িাধ্যদি লবভাগীে অলিদসর কার্ থক্রি িলনর্র
করদছন অলিেপ্তদরর িিাপলরচালক

চালুকৃত ই-লকউ ব্যবস্থা

প্রবীণ ও প্রলতবন্ধী বান্ধব উদ্ভাবনী কার্ থক্রি
প্রবীণ ও প্রলতবন্ধী জনদগাষ্ঠীদক সিদজ সসবা প্রোদনর জন্য ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর সব থো সদচষ্ট রদেদছ। এ লবষদে
উদ্ভাবনী উদদ্যাদগর িাধ্যদি বতথিাদন িাঠ পর্ থাদে প্রবীণ ও প্রলতবন্ধী জনদগাষ্ঠীদক অোলিকার লভলত্তদত সসবা প্রোন করা িদচ্ছ।

প্রলতবন্ধীদের জন্য চালুকৃত লবদশষ ব্যবস্থা (সবল চাপুন)

প্রবীণদের জন্য হুইল সচোদরর ব্যবস্থা
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তথ্য অলিকার আইন :
সসবা েিীতাদের তথ্য প্রালপ্ত লনলিতকরদণর লদক্ষু অলিেপ্তদরর আওতািীন সকল লবভাগীে পাসদপার্ থ ও লভসা অলিস এবাং
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিদসর েশথনীে স্থাদন লসটিদজনস্ চার্ থার স্থাপন করা িদেদছ। উপপলরচালক (প্রশাসন)-সক তথ্য প্রোনকারী
কিথকতথার োলেত্ব প্রোন করা িদেদছ এবাং আলপল কিথকতথা অলিেপ্তদরর িিাপলরচালক। তথ্য অলিকার আইন লবষদে
কিথকতথা/কিথচারীদের প্রলশক্ষণ প্রোন করা িদেদছ। অলিেপ্তদরর ওদেবসাইর্ www.dip.gov.bd লনেলিত িালনাগাে
করা িদচ্ছ এবাং সিসবুক সপদজর িাধ্যদি পাসদপার্ থ প্রতুাশীদের তথ্য সিােতা সেওো িদচ্ছ। এছাড়া, সিেলাইদনর িাধ্যদি তথ্য
সিােতা প্রোদনর উদদ্যাগ সনো িদেদছ।

অলভদর্াগ প্রলতকার ব্যবস্থা :
অলিেপ্তদরর অলভদর্াগ প্রলতকার ব্যবস্থাপনা সিাকাল পদেন্ট কিথকতথা লিদসদব উপপলরচালক (প্রশাসন)-সক লনদোগ সেওো িদেদছ
এবাং আলপল কিথকতথা অলিেপ্তদরর িিাপলরচালক। প্রিান কার্ থালদে আগত অলভদর্াগসমূি গুরুদত্বর সাদর্ আিদল লনদে
প্রলতকাদরর ব্যবস্থা করা িে। তাছাড়া, সকল লবভাগীে পাসদপার্ থ ও লভসা অলিস এবাং আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিদস সাপ্তালিক
গণশুনালনর িাধ্যদি অলভদর্াগ প্রলতকাদরর ব্যবস্থা করা িদেদছ। সািারণ পিলতদত প্রাপ্ত ২২টি অলভদর্াদগর তেন্ত করা িদেদছ
এবাং ৫টি অলভদর্াগ বতথিাদন তেন্তািীন রদেদছ।

উত্তিচচ থা :
ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদর লনেলিত কাদজর অাংশ লিদসদব উত্তি চচ থাদক উৎসালিত করা িদচ্ছ। এ জাতীে কলতপে
উত্তিচচ থার লববরণ লনদম্ন তুদল িরা িদলােঃ
(১) পাসদপার্ থ সসবা সপ্তাি উের্াপন
পাসদপার্ থ সসবা কার্ থক্রিদক আদরা সিজ করার লদক্ষু ২০১৬ সাল িদত লনেলিত ‘পাসদপার্ থ সসবা সপ্তাি’ উের্াপন করা িদচ্ছ।
গত অর্ থবছদর ২ সিব্রুোলর িদত ৯ সিব্রুোলর ২০১৮ পর্ থন্ত পাসদপার্ থ সসবা সপ্তাি পালন করা িদেদছ। এর িাধ্যদি পাসদপাদর্ থর
আদবেন, লনি থালরত লি ইতুালে কখন, লকভাদব জিা লেদত িদব সস সম্পদকথ জনসদচতনতা বৃলি পাদচ্ছ এবাং কলর্ত োলাল ও
িধ্যস্বত্বদভাগীদের অর্ালচত িস্তদক্ষপ হ্রাস পাদচ্ছ।
(২) প্রবাসী বাাংলাদেলশদের লনকর্ কি সিদে পাসদপার্ থ সপ্ররণ
কূর্ননলতক ব্যাদগর িাধ্যদি লবদেদশ পাসদপার্ থ সপ্ররদণর সক্ষদত্র পূদব থ অদনক সবশী সিদের প্রদোজন িদতা। এ সিস্যা সিািানকদে
০২ এলপ্রল ২০১৭ তালরখ সর্দক কুলরোর সালভথদসর িাধ্যদি লবদেদশ পাসদপার্ থ সপ্ররণ করা িদচ্ছ। এদত সিে লাগদছ ০২ সর্দক ০৫
লেন। এ ব্যবস্থার িাধ্যদি প্রবাসী বাাংলাদেলশগণ লবদশষভাদব উপকৃত িদচ্ছন। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদর সিার্ ৮ লক্ষ ৯১ িাজার ৩
শত ৬৯টি এিআরলপ এ ব্যবস্থাে লবদেদশ সপ্ররণ করা িদেদছ।
(৩) অনলাইদন পাসদপার্ থ লি েিণ
পাসদপার্ থ লি জিা প্রোদনর সক্ষদত্র সসবাপ্রার্ীদের িেরালন সরািকদে সসানালী ব্যাাংদকর পাশাপালশ ঢাকা ব্যাাংক, ট্রাস্ট ব্যাাংক,
ওোন ব্যাাংক, লপ্রলিোর ব্যাাংক এবাং ব্যাাংক এলশোর িাধ্যদি অনলাইদন পাসদপার্ থ লি জিা প্রোদনর ব্যবস্থা করা িদেদছ। এদত
জনগদণর িেরালন ও লি সাংক্রান্ত জাললোলত সরাি করা সিজ িদেদছ। গত অর্ থবছদর অনলাইদন জিাকৃত পাসদপার্ থ লি’র পলরিাণ
িদচ্ছ ৬০২ সকাটি ৩১ লক্ষ ২০ িাজার ২শত ৮৭ র্াকা।
(৪) মুলিদর্ািা, বৃি, অসুস্থ এবাং প্রলতবন্ধী সসবা প্রার্ীদের জন্য লবদশষ ব্যবস্থা
লবভাগীে এবাং আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিসসমূদি বীর মুলিদর্ািা, বৃি, অসুস্থ ও প্রলতবন্ধী সসবা প্রার্ীদের জন্য অলিদসর
নীচতলাে পৃর্ক কাউন্টাদরর ব্যবস্থাসি হুইল সচোদরর ব্যবস্থা করা িদেদছ। িদল উি কুার্াগলরর সসবাপ্রার্ীগণ সিদজ
পাসদপাদর্ থর লপ্র ও বাদো এনদরালদিন্ট সম্পন্ন করদত পাদরন।
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৫) অনলাইদন পাসদপাদর্ থর আদবেন জিাকরণ
পাসদপার্ থ সসবাপ্রার্ীগণ এখন অনলাইদন পাসদপাদর্ থর আদবেন োলখল করদত পাদরন। এদত ভুল িওোর সুদর্াগ কি র্াদক এবাং
সিেদক্ষপণও কি িে। গত অর্ থবছদর অনলাইদন সিার্ ৭ লক্ষ ২১ িাজার ৯ শত ৯১ টি আদবেন জিা পদড়।
(৬) গণশুনালন আদোজন
প্রলতটি লবভাগীে ও আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিদস সপ্তাদি অন্তত: ০১ লেন গণশুনালন অনুষ্ঠান করা িদচ্ছ। গণশুনালনর িাধ্যদি
সসবাপ্রার্ীদের লবলভন্ন অলভদর্াগ, সিস্যা সিািাদনর লবষদে প্রদোজনীে পেদক্ষপ েিণ করা িদে র্াদক। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদর
৬৭টি অলিদস ১৩২০ টি গণশুনালন অনুলষ্ঠত িদেদছ।
(৭) সিে সেস্ক স্থাপন
প্রলতটি লবভাগীে ও আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিদস সিে সেস্ক চালু করা িদেদছ। সিে সেদস্কর িাধ্যদি পাসদপার্ থ সসবাপ্রার্ীগণদক
লবলভন্ন লবষদে পরািশথ ও সিােতা প্রোন করা িদে র্াদক।
(৮) সিাবাইল এসএিএস সালভথস
পাসদপাদর্ থর আদবেনকারীগণ ২৬৯৬৯ নম্বদর এসএিএস কদর আদবেনপদত্রর অবস্থান এবাং পাসদপার্ থ ইসুু সাংক্রান্ত তথ্য সম্পদকথ
জানদত পাদরন। এছাড়া, পাসদপার্ থ ইসুুর কার্ থক্রি সম্পন্ন িদল স্বোংলক্রেভাদব সসবাপ্রার্ীর সিাবাইদল এসএিএস করা িে।
(৯) ওদেবসাইদর্ এিআরলপ/এিআরলভ অনুসন্ধান
এিআরলপ ও এিআরলভ সসবাপ্রার্ীগণ অলিেপ্তদরর ওদেবসাইর্ লভলজর্ কদর আদবেন পদত্রর অবস্থান এবাং পাসদপার্ থ/লভসা ইসুু
সাংক্রান্ত তথ্যালে জানদত পাদরন। এর িদল এতেসাংক্রান্ত সসবা প্রোদনর সক্ষদত্র স্বচ্ছতা, জবাবলেলিতা ও োলেত্বশীলতা বৃলি
সপদেদছ।
(১০) সিসবুক সপদজর িাধ্যদি সিস্যা সিািান
প্রলতটি লবভাগীে এবাং আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিদসর সিসবুক সপজ চালু করা িদেদছ। এর িাধ্যদি পাসদপার্ থ ও লভসা সাংক্রান্ত
সিস্যাবলল সম্পদকথ কর্তথপক্ষ সিদজ অবলিত িদে প্রদোজনীে কার্ থক্রি েিণ করদত পাদরন।
(১১) বাাংলাদেশ সলচবালে ও ঢাকা সসনালনবাদস পৃর্ক পাসদপার্ থ আদবেন প্রলক্রোকরণ সকন্দ্র (এলপলস) স্থাপন
বাাংলাদেশ সলচবালে ও ঢাকা সসনালনবাদস কিথরত কিথচারী ও সসনা সেস্য এবাং তাদের পলরবারবদগরথ জন্য পাসদপার্ থ সসবা
সিলজকরদণর লদক্ষু সলচবালে ও ঢাকা সসনালনবাদস ০২টি পৃর্ক পাসদপার্ থ আদবেন প্রলক্রোকরণ সকন্দ্র স্থাপন করা িদেদছ। উি
০২টি পাসদপার্ থ আদবেন প্রলক্রোকরণ সকন্দ্র সর্দক সিার্ ১৯,০৩৫ জনদক গত অর্ থবছদর পাসদপার্ থ সসবা প্রোন করা িদেদছ।
(১২) সিাবাইল টিদির িাধ্যদি সসবাপ্রার্ী গুরুতর অসুস্থ ব্যলিবদগরথ এনদরালদিন্ট সম্পন্নকরণ
লবভাগীে পাসদপার্ থ ও লভসা অলিস, আগারগাঁও, ঢাকা িদত সিাবাইল টিি সপ্ররদণর িাধ্যদি গুরুতর অসুস্থ সসবা প্রার্ীদের
আদবেন েিণসি লপ্র ও বাদো এনদরালদিন্ট কার্ থক্রি সম্পন্ন করা িদে র্াদক। িদল অসুস্থ ব্যলিগণ অলিদস না এদস পাসদপার্ থ
সসবা েিণ করদত সক্ষি িদচ্ছন। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদর সিাবাইল টিদির িাধ্যদি ১৬৬ জন সসবা প্রার্ীদক সসবা প্রোন করা
িদেদছ। পর্ থােক্রদি সকল লবভাগীে অলিদস সিাবাইল টিদির ব্যবস্থা করা িদব।
(১৩) ই-লকউ ব্যবস্থা চালুকরণ
লভসা সসবাপ্রার্ীগণদক িানসম্মত সসবা প্রোদনর লদক্ষু অলিেপ্তদরর প্রিান কার্ থালদে ই-লকউ ব্যবস্থা চালু করা িদেদছ। ইসর্াদকদনর িাধ্যদি সুশৃঙ্খল পলরদবদশ লভসা সসবা প্রোন করা িদচ্ছ। এদত সসবা প্রার্ীগদণর সভাগালন্ত ও িেরালন লাঘব িদেদছ।
পর্ থােক্রদি সকল লবভাগীে অলিদস ই-লকউ ব্যবস্থা চালু করা িদব।
(১৪) লেলজর্াল লেসদল সবাে থ স্থাপন
প্রিান কার্ থালে ও ঢাকা লবভাগীে কার্ থালদে লেলজর্াল লেসদল সবােথ স্থাপন করা িদেদছ। লেলজর্াল লেসদল সবাদেথর িাধ্যদি
আদবেন িরি পূরদণর লবষদে সিােতা প্রোন করা িদচ্ছ। এই সবােথ অনুসরণ কদর একজন সসবা প্রার্ী কাদরা সিােতা ছাড়াই
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লনদজ লনদজ আদবেন িরি পূরণ করদত পাদরন। পর্ থােক্রদি সকল লবভাগীে ও আঞ্চললক অলিদস লেলজর্াল লেসদল সবােথ স্থাপন
করা িদব।
(১৫) ওদেটিাং রুি স্থাপন
সকল লবভাগীে ও আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিদস আগত সসবা প্রার্ীদের সুলবিাদর্ থ প্রদোজনীে আসবাবপত্রসি পৃর্ক ওদেটিাং রুদির
ব্যবস্থা করা িদেদছ। ওদেটিাং রুদি স্থালপত টিলভর িাধ্যদি জনসদচতনতা বৃলিকরদণ লনলিথত লবদশষ নাটিকা লনেলিত প্রচার করা
িদে র্াদক। এদত জনসদচতনতা বৃলি পাদচ্ছ।
(১৬) সাদপার্ থ সসল স্থাপন
প্রিান কার্ থালদে সাদপার্ থ সসল স্থাপন করা িদেদছ। সপ্তাদির প্রলতলেন ২৪ ঘন্টা সনর্ওোকথ কদরাল টিি ও সাদপার্ থ সসদলর িাধ্যদি
অনলাইদন সেদশ ৬৯টি অলিদস ও লবদেশস্থ ৭২টি বাাংলাদেশ লিশদন এিআরলপ ও এিআরলভ কার্ থক্রদি কালরগলর সিােতা
সেওো িদচ্ছ। এদক্ষদত্র প্রদোজদন স্কাইলপ ও ভাইবারও ব্যবিার করা িদে র্াদক।
(১৭) আইলপ সিাদনর িাধ্যদি োপ্তলরক সর্াগাদর্াদগর ব্যবস্থা
আইলপ (ইন্টারদনর্ প্রদর্াকল) সিাদনর িাধ্যদি সকল লবভাগীে ও আঞ্চললক অলিদসর সাদর্ সর্াগাদর্াদগর ব্যবস্থা করা িদেদছ।
এদত আওতািীন িাঠ পর্ থাদের অলিসসমূদির কার্ থক্রি তোরলক করা সিজতর িদেদছ এবাং অলিদস কিথকতথা/কিথচারীদের
র্র্াসিদে িালজরা লনলিত করা সম্ভব িদচ্ছ।
(১৮) িজ্বর্াত্রীদের জরুলর পাসদপার্ থ সসবা প্রোন
২০১৯ সাদল পলবত্র িদজ্ব অাংশেিণ করদত ইচ্ছুক ব্যলিদের জরুলর লভলত্তদত পাসদপার্ থ প্রোদনর লদক্ষু প্রিান কার্ থালদে লবদশষ
সিােতা সকন্দ্র স্থাপন করা িে। এ সকন্দ্র িদত জরুলর লভলত্তদত পাসদপার্ থ লপ্রন্ট কদর লবতরদণর ব্যবস্থা করা িে। এ ব্যবস্থাে দুই
িাদস প্রাে ১০,০০০ জন িজ্বর্াত্রীদক পাদস থানালাইদজশন সসন্টার িদত পাসদপার্ থ লবতরণ করা িদেদছ।
(১৯) পালনর ব্যবস্থা, লশশুদের সেস্ট লিলোং কন থার ও নািাদজর কক্ষ স্থাপন
িাঠ পর্ থাদের ৩৪ টি অলিদস পাসদপার্ থ সসবা েিীতাদের জন্য সুদপে পালনর ব্যবস্থা, লশশুদের সেস্ট লিলোং কন থার ও নািাদজর
কক্ষ স্থাপন করা িদেদছ।

জাতীে শুিাচার সকৌশল এর অেগলত ও অবস্থান :
শুিাচার চচ থা ও দুনীলত প্রলতদরাদির লদক্ষু ১ জুলাই ২০১৬ সর্দক ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর শুিাচার কিথ-পলরকেনা ও
বাস্তবােন অেগলত পলরবীক্ষণ কাঠাদিা প্রণেন করদছ। এর িারাবালিকতাে ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদরর শুিাচার সকৌশল
কিথপলরকেনা প্রণেন কদর বাস্তবােন করা িদেদছ। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদর বনলতকতা কলিটির ৪টি সভা অনুলষ্ঠত িদেদছ।
২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদরর শুিাচার সকৌশল কিথপলরকেনা বাস্তবােন অেগলত প্রলতদবেন সুরক্ষা সসবা লবভাদগ সপ্ররণ করা িদেদছ।
২০১৯-২০২০ অর্ থবছদরর জাতীে শুিাচার সকৌশল কিথপলরকেনা প্রণেন করা িদেদছ। জাতীে শুিাচার সকৌশল বাস্তবােদনর
লদক্ষু অলিেপ্তদরর িিাপলরচালদকর সনর্তদত্ব লনম্নরুপভাদব বনলতকতা কলিটি গঠন করা িদেদছ এবাং একজন কিথকতথাদক সিাকাল
পদেন্ট লিদসদব োলেত্ব প্রোন করা িদেদছ :
ক্রলিক
(1)

(2)

কিথকতথার নাি
সিজর সজনাদরল সিােঃ
সসািাদেল সিাদসন খান,
লপএসলস
জনাব সসললনা বানু

পেলব ও কিথস্থল

সিান ও ই-সিইল

িিাপলরচালক
ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর, ঢাকা।

01733393330
dgdip@passport.gov.bd

অলতলরি িিাপলরচালক,
পাসদপার্ থ, লভসা ও ইলিদেশন,
ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর, ঢাকা।

01733393301
sbanu@passport.gov.bd

িন্তব্য
আিবােক

সেস্য
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ক্রলিক

কিথকতথার নাি

পেলব ও কিথস্থল

সিান ও ই-সিইল

(3)

জনাব এ টি এি আবু
আসাে

অলতলরি িিাপলরচালক,
িানব সম্পে ব্যবস্থাপনা ও অর্ থ,
ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর, ঢাকা।

01733393302
adgadmin@passport.gov.bd

(4)

জনাব সিােঃ
আশরাফুজ্জািান

(5)
(6)

জনাব সিােঃ ইসিাইল
সিাদসন
জনাব লবললকস
আিদরাজা লসলেকা

সপ্রাোিার, োর্া সসন্টার,
ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর, ঢাকা।
উপ-পলরচালক, প্রশাসন,
ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর, ঢাকা।
সিকারী পলরচালক,
পলরকেনা, প্রলশক্ষণ ও উন্নেন শাখা,
ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর, ঢাকা।

01733393316
ashrafuzzaman@passport.g
ov.bd
01733393312
ddadmin@passport.gov.bd
01709989901
afroza@passport.gov.bd

িন্তব্য
সেস্য

সেস্য

সেস্য
সেস্য
সলচব

প্রলশক্ষণ কালরকুলাদি জাতীে শুিাচার সকৌশল িলেউল অন্তভুথি করা িদেদছ। এছাড়া, শুিাচার পুরস্কার নীলতিালা, ২০১৭
অনুর্ােী পুরস্কার প্রোদনর লদক্ষু ৫ সেস্য লবলশষ্ট কলিটি গঠন করা িদেদছ এবাং উি কলিটির িাধ্যদি শুিাচার পুরষ্কার প্রোদনর
কার্ থক্রি েিণ করা িদেদছ।

সিলশন লরদেবল পাসদপার্ থ (এিআরলপ) ও সিলশন লরদেবল লভসা (এিআরলভ) প্রোন :
২০১০ সাদল এিআরলপ ও এিআরলভ কার্ থক্রি চালুর িাধ্যদি পাসদপার্ থ সসবার িান উন্নীত িদেদছ। পর্ থােক্রদি সেদশর সকল
সজলাে এিআরলপ এবাং সকল লবভাগীে পাসদপার্ থ অলিদস এিআরলপ ও এিআরলভ কার্ থক্রি চালু করা িদেদছ। িদল জনগণ
সিদজই তাদের লনজ লনজ সজলা সর্দক পাসদপাদর্ থর আদবেন োলখল ও পাসদপার্ থ েিণ করদত পারদছন। সিলশন লরদেবল লভসা
প্রোদনর িাধ্যদি লভসা প্রোদনর সক্ষদত্রও র্দর্ষ্ট উন্নলত সালিত িদেদছ। লবদেশস্থ ৭১টি লিশদন এিআরলপ ও এিআরলভ প্রোন
কার্ থক্রি চালু করা িদেদছ। লবদেশস্থ লিশদন এিআরলপ কার্ থক্রি চালুর িদল প্রবাসী বাাংলাদেলশরাও সিদজ এ সসবা েিণ করদত
পারদছন। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদর এিআরলপ ইসুু করা িদেদছ ৩৮ লক্ষ ১৩ িাজার ৫৪টি এবাং এিআরলভ ইসুু করা িদেদছ
৩লক্ষ ৮০ িাজার ৬৮৭টি।

৪০০০০০০
৩৫০০০০০
৩০০০০০০
২৫০০০০০
২০০০০০০
২০১৪-২০১৫

২০১৫-২০১৬

২০১৬-২০১৭

২০১৭-২০১৮

২০১৮-২০১৯

বিত্র (ক): ২০১৪-১৫ িদত ২০১৮-১৯ পর্ থন্ত এিআরলপ ইসুুর তুলনামূলক লচত্র
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রাজস্ব আে :
পাসদপার্ থ ও লভসা ইসুুর িাধ্যদি ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর ২০০৯-২০১০ অর্ থবছর িদত ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছর পর্ থন্ত প্রাে
১১ িাজার সকাটি র্াকা রাজস্ব আে কদরদছ। র্ার লবপরীদত ব্যে িদেদছ প্রাে ১ িাজার ৫ শত সকাটি র্াকা। ২০১৮-২০১৯
অর্ থবছদর সেদশর অভুন্তদর পাসদপার্ থ ও লভসা ইসুুর িাধ্যদি এ অলিেপ্তর ১১ শত ৯৩ সকাটি ৬৬ লক্ষ ৪৮ িাজার র্াকা রাজস্ব
আে কদরদছ।

লচত্র (খ): অলিেপ্তদরর রাজস্ব আে-ব্যদের তুলনামূলক লচত্র

অলিেপ্তদরর আওতািীন উন্নেন প্রকদের লববরণ :
১. পাসদপার্ থ তথ্য সাংরক্ষণ সকন্দ্র স্থাপন প্রকে :
পাসদপার্ থ তথ্য সাংরক্ষণ সকন্দ্র স্থাপন প্রকদের আওতাে জানুোলর ২০১৫ িদত জুন ২০১৯ পর্ থন্ত সিদে ঢাকার উত্তরাে প্রাে ৪৫
(পঁেতালল্লশ) সকাটি র্াকা ব্যদে পাসদপার্ থ পাদস থানালাইদজশন কিদলক্স্ লনিথাণ করা িদেদছ। উি কিদলদক্স্ সকন্দ্রীে োর্া সসন্টার,
পাসদপার্ থ ওেুারিাউজ ও পাসদপার্ থ এুাদসম্বলল লাইন অন্তভুথি রদেদছ।
প্রকদের মূল উদেে:
জনগদণর সিলশন লরদেবল পাসদপার্ থ প্রালপ্ত সিলজকরদণর লদক্ষু উত্তরা, ঢাকাে পাসদপার্ থ তথ্য সাংরক্ষণ সকন্দ্র স্থাপন।

পাসদপার্ থ পাদস থানালাইদজশন কিদলদক্স্র নবলনলিথত ভবন
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২. ১৭ টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস ভবন লনিথাণ :
এ প্রকদের আওতাে গাজীপুর, নারােণগঞ্জ, সুনািগঞ্জ, জািালপুর, সনত্রদকানা, শলরেতপুর, িাোরীপুর, রাজবাড়ী, লক্ষ্মীপুর,
নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাদগরিার্, লিনাইেি, িাগুরা, সভালা ও বরগুনা সজলাে প্রাে ১০৯ সকাটি ৭৬ লক্ষ ২১ িাজার
র্াকা ব্যদে জুলাই ২০১৬ িদত জুন ২০২০ পর্ থন্ত সিদে বাস্তবােদনর লদক্ষু সিার্ ১৭ টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস ভবন
লনিথাদণর উদদ্যাগ সনওো িে। তন্মদধ্য ১৫টি ভবদনর লনিথাণ কাজ সম্পন্ন িদেদছ এবাং আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, নারােণগঞ্জ
এর লনিথাণ কাজ প্রাে ৮০% সম্পন্ন িদেদছ। আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, গাজীপুর এর লনজস্ব ভবন লনিথাণ ইদতািদধ্য ১০%
সম্পন্ন িদেদছ, তদব িািলা চলিান র্াকাে বতথিাদন লনিথাণ কাজ বন্ধ আদছ।
প্রকদের মূল উদেে :
লবদকন্দ্রীকরদণর িাধ্যদি জনগণদক লনকর্তি সুলবিাজনক স্থান সর্দক উন্নতিাদনর পাসদপার্ থ সসবা প্রোন।

িাননীে প্রিানিন্ত্রী লভলেও কনিাদরলন্সাং এর িাধ্যদি গত ১ নদভম্বর ২০১৮ তালরদখ ১০ (েশ) টি নবসৃষ্ট আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিদসর
(লিনাইেি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সভালা, িাগুরা, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ, রাজবাড়ী, বরগুনা, সাতক্ষীরা ও জািালপুর) উদিািন কদরন।

৩. ১৬ টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস ভবন লনিথাণ :
প্রকদের আওতাে নাদর্ার, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নড়াইল, সশরপুর, গাইবান্ধা, বান্দরবান, চুোোঙ্গা, সিদিরপুর, িালকাঠি,
লালিলনরিার্, জেপুরিার্, কুলড়োি, খাগড়াছলড়, নীলিািারী ও লপদরাজপুর সজলাে ৮৭ সকাটি ৩৫ িাজার র্াকা প্রাক্কললত ব্যদে
জুলাই ২০১৮ িদত জুন ২০২১ পর্ থন্ত সিদে বাস্তবােদনর লদক্ষু সিার্ ১৬ টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস ভবন লনিথাণ কার্ থক্রি শুরু
িদেদছ। প্রকে কাজ ইদতািদধ্য ১০% সম্পন্ন িদেদছ।
প্রকদের মূল উদেে :
লবদকন্দ্রীকরদণর িাধ্যদি জনগণদক লনকর্তি সুলবিাজনক স্থান সর্দক উন্নতিাদনর পাসদপার্ থ সসবা প্রোন।
৪. বাাংলাদেদশ ই-পাসদপার্ থ ও স্বোংলক্রে বে থার লনেন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবতথন প্রকে :
২০১৭ সাদলর ১৮ সিব্রুোলর তালরদখ জািথান এবাং বাাংলাদেদশর িদধ্য ই-পাসদপার্ থ বাস্তবােদনর লবষদে একটি এিওইউ স্বাক্ষর
িে। এর িারাবালিকতাে সরকালর অর্ থােদন ৪,৬৩৫ সকাটি ৯০ লক্ষ ৯০ িাজার র্াকা প্রাক্কললত ব্যদে জুলাই ২০১৯ িদত জুন
২০২৮ সিোদে ‘ই-পাসদপার্ থ ও স্বোংলক্রে বেথার লনেন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবতথন’ শীষ থক প্রকে ২১ জুন ২০১৮ তালরদখ একদনক সভাে
অনুদিালেত িে। উদল্লখ্য, আন্তজথালতক সবসািলরক লবিান চলাচল সাংস্থা (ICAO)-এর গাইেলাইন অনুর্ােী ০১ এলপ্রল ২০১০
তালরদখ বাাংলাদেদশ সিলশন লরদেবল পাসদপার্ থ (এিআরলপ) ও সিলশন লরদেবল লভসা (এিআরলভ) প্রোন শুরু করা িে।
পরবতীদত ৭ি পঞ্চবালষ থক পলরকেনার লক্ষু অজথন এবাং সরকাদরর প্রলতশ্রুলত অনুর্ােী ই-পাসদপার্ থ প্রবতথদনর কার্ থক্রি শুরু িে।
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প্রকদের মূল উদেে :
বলিলব থদের সাদর্ সািঞ্জস্য সরদখ সব থদশষ উন্নত প্রযুলিসম্পন্ন পাসদপার্ থ ইসুু, বাাংলাদেলশ পাসদপাদর্ থর লনরাপত্তা বৃলি, বলিলব থদে
বাাংলাদেলশ পাসদপাদর্ থর েিণদর্াগ্যতা বৃলি, ইলিদেশন সচকদপাদস্ট বাাংলাদেলশ নাগলরক ও আগত লবদেলশ নাগলরকগদণর
সুষ্ঠুভাদব গিনাগিন লনলিতকরণ।

১৯ জুলাই ২০১৮ তালরদখ স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদের িাননীে িন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জািান খান, এিলপ’র উপলস্থলতদত সভলরদোস
লজএিলবএইস এর সাদর্ ই-পাসদপার্ থ ও স্বোংলক্রে বেথার কদরাল ব্যবস্থা প্রবতথন শীষ থক প্রকদের চুলি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ই-পাসদপাদর্ থ একটি পলল কাদব থাদনর্ োর্া-সপজ র্াকদব। োর্া-সপদজ রলক্ষত িাইদক্রাপ্রদসসর লচদপ পাসদপার্ থ আদবেনকারীর
সকল তথ্য, স্বাক্ষর, ছলব, সচাদখর কলন থো এবাং লিঙ্গার লপ্রন্ট লসল্ড অবস্থাে সুরলক্ষত র্াদক লবিাে তা সকান ভাদবই পলরবতথন করা
সম্ভব নে। এছাড়া, োর্া-সপদজ ছলব, এি এল আই (িালিপল সলজার ইদিজ), রদেল সবঙ্গল র্াইগাদরর জল ছলব এবাং সলজার
এলদেে সর্কদনাললজদত রলঙ্গন ছলব র্াকদব। লপদকলে (পাবললক লক লেদরক্টলর) পিলতদত লবদের লবলভন্ন সেদশর সাদর্
বাাংলাদেদশর তথ্য যুি র্াকদব। ই-পাসদপাদর্ থর সিোে িদব ৫ বছর ও ১০ বছর। ৪৮ পাতা ও ৬৪ পাতার পাসদপার্ থও বতলর করা
িদব।
ই-পাসদপার্ থ ও স্বোংলক্রে বেথার লনেন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবতথন শীষ থক প্রকদের আওতাে ২০ লক্ষ ই-পাসদপার্ থ বুকদলর্ সরবরাি, ইপাসদপার্ থ বুকদলর্ বতলরর লনলিদত্ত একটি এদসম্বলল কারখানা স্থাপন, সেদশর অভুন্তদর লতনটি লবিান বন্দর ও দুটি স্থলবন্দদর ৫০টি
ই-সগইর্ স্থাপন, সকল সির্ওেুার, িােথওেুার ও সনর্ওোদকথর লবষদে ১০ বছদরর জন্য রক্ষণাদবক্ষণ সসবা প্রোন, একটি নতুন
স্বোংসম্পূণ থ োর্া সসন্টার ও একটি লেজাস্টার লরকভালর সসন্টার স্থাপন, পাদস থানালাইদজশন সসন্টাদর ই-পাসদপার্ থ লপ্রদন্টর জন্য ৮টি
লপ্রলন্টাং সিলশন স্থাপন, বাাংলাদেদশ ৭২টি পাসদপার্ থ অলিস, ৭২টি এসলব/লেএসলব অলিস, ২৭টি ইলিদেশন সচকদপাস্ট এবাং
লবদেদশ ৮০টি লিশদন সকল প্রদোজনীে ইকুইপদিন্ট, সির্ওেুার, িােথওেুার সরবরাি ও সনর্ওোকথ স্থাপন, ইলিদেশন ও
পাসদপার্ থ অলিেপ্তর এবাং বলণ থত প্রকদে কিথরত কিথকতথা/কিথচারীদের িদধ্য ১০০ জনদক জািথালনদত দুই সপ্তািব্যাপী িােথওেুার
ও সির্ওেুার এর উপর লবদশষ প্রলশক্ষণ প্রোন করা িদব। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদর উলল্ললখত কার্ থক্রদির প্রাে ৫০% বাস্তবালেত
িদেদছ।

ই-পাসদপার্ থ পাদস থানালাইদজশন সিলশন স্থাপন কার্ থক্রি

ির্রত শািজালাল আন্তজথালতক লবিান বন্দদর ই-সগইর্ স্থাপন
কার্ থক্রি
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িালদেলশোর কুোলালািপুদর পৃর্ক পাসদপার্ থ সসবা সকন্দ্র স্থাপন :
িালদেলশোে অবস্থানরত লবপুল সাংখ্যক বাাংলাদেলশদক দ্রুততি সিদে পাসদপার্ থ সসবা প্রোন এবাং কুোলালািপুরস্থ বাাংলাদেশ
লিশনদক এ সাংক্রান্ত কাদজ সিােতা প্রোদনর জন্য কুোলালািপুদর একটি পৃর্ক পাসদপার্ থ সসবা সকন্দ্র স্থাপন করা িদেদছ র্া
অলিেপ্তদরর কিথকতথা/কিথচারীদের িাধ্যদি পলরচাললত িদচ্ছ। পর্ থােক্রদি অলিেপ্তদরর ৫৭ জন কিথকতথা ও ১৮০ জন কিথচারী এ
সাংক্রান্ত সসবা কার্ থক্রি সম্পন্ন কদরদছন। ৩০ জুন ২০১৯ তালরখ পর্ থন্ত িালদেলশোে অবস্থানরত ৭ লক্ষ ৪২ িাজার ৩ জন
বাাংলাদেলশ নাগলরদকর িদধ্য পাসদপার্ থ লবতরণ করা িদেদছ এবাং এ বাবে ১৭৯ সকাটি ১৯ লক্ষ ৩৭ িাজার ২ শত ৪৫ র্াকা
রাজস্ব আে িদেদছ।
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বাাংলাদেদশ আলেত বাস্তুচুুত লিোনিাদরর নাগলরক (সরালিঙ্গা)-সের বাদোদিলট্রক লনবন্ধন কার্ থক্রি :
বাাংলাদেশ সসনাবালিনী, লবলজলব, আনসার ও স্থানীে প্রশাসদনর সিদর্ালগতাে ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর সালব থক
তত্ত্বাবিাদন গত ১১ সসদেম্বর ২০১৭ তালরখ িদত ০৯টি কুাদম্প সিার্ ৯৬টি ওোকথ সস্টশদনর িাধ্যদি বাাংলাদেদশ অনুপ্রদবশকারী
লিোনিাদরর নাগলরকদের (সরালিঙ্গা) বাদোদিলট্রক পিলতদত লনবন্ধন কার্ থক্রি শুরু িে এবাং অদ্যাবলি তা চলিান রদেদছ। ০৫
জুন ২০১৮ তালরখ পর্ থন্ত প্রাে ১১ লক্ষ ১৮ িাজার ৫৫৪ জন সরালিঙ্গা নাগলরকদের লনবন্ধন কার্ থ সম্পন্ন িদেদছ। UNHCR এর
সিােতাে স্থানীে সজলা প্রশাসন ও RRRC (Refugee Relief and Repatratioin Commissioner) সিিদে
সরালিঙ্গাদের পলরবারলভলত্তক োর্াদবজ বতলরর কার্ থক্রি চালু রদেদছ। সব থদশষ ৩০/০৬/২০১৯ তালরখ পর্ থন্ত ৫ লক্ষ ৮৩ িাজার
৭৪২ জন পূণ থবেস্ক পুরুষ, ৫ লক্ষ ৫৮ িাজার ৮৫১ িলিলা ও অনুর্ধ্থ ১২ বছদরর ৬ লক্ষ ৭৯ িাজার ১০ জনদক UNHCR
কর্তথক কাে থ প্রোন করা িদেদছ। উদল্লখ্য, পলরবারলভলত্তক োর্াদবজ বতলরর সিে সর্ সকল সরালিঙ্গা বাদোদিলট্রক লনবন্ধন সম্পন্ন
কদরলন তার িদধ্য ২,৩৪১ জদনর নতুন কদর বাদোদিলট্রক লনবন্ধন করা িদেদছ।

সরালিঙ্গাদের বাদোদিলট্রক লনবন্ধন কার্ থক্রি সম্পদকথ অলিেপ্তদরর
িিাপলরচালক প্রদোজনীে লেকলনদে থশনা প্রোন করদছন।
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েক্ষতা উন্নেদন প্রলশক্ষণ কার্ থক্রি :
ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর লনেন্ত্রণািীন প্রলশক্ষণ সকদন্দ্র অলিেপ্তদরর কিথকতথা/কিথচারীগণদক পাসদপার্ থ, লভসা ও
ইলিদেশন লবলি-লবিান, পাসদপার্ থ, লভসা ও ইলিদেশন সাংক্রান্ত প্রযুলি ও সির্ওেুাদরর ব্যবিার, বালষ থক কিথসম্পােন চুলি,
উদ্ভাবন, জাতীে শুিাচার সকৌশল ও সরকালর চাকলরর লবলি-লবিান সম্পদকথ প্রলশক্ষণ প্রোন করা িদচ্ছ। গত অর্ থবছদর সিার্ ১০৬৫
জন প্রলশক্ষণার্ীদক লবলভন্ন সকাদস থ প্রলশক্ষণ প্রোন করা িদেদছ। এসব সকাদস থর িদধ্য উদল্লখদর্াগ্য এবাং গুরুত্বপূণ থ সকাস থসমূি িদচ্ছ
নাগলরক সসবাে উদ্ভাবন, সরকালর কিথচারী (শৃঙ্খলা ও আলপল) লবলিিালা, ২০১৮, শৃঙ্খলা, বনলতকতা ও টিি ওোকথ, সরকালর
কিথসম্পােন ব্যবস্থাপনা, সরকালর চাকুলরর অতুাবেকীে লবলি-লবিান, পাবললক প্রলকউরদিন্ট ম্যাদনজদিন্ট, ই-িাইললাং, জাতীে
শুিাচার সকৌশল কিথপলরকেনা বাস্তবােন, োপ্তলরক কাদজ আইলসটি, তথ্য অলিকার আইন, ২০০৯ এবাং জনস্বার্ থ সাংলিষ্ট তথ্য
প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ ও লবলিিালা-২০১৭, সর্কসই উন্নেন অভীষ্ট, অলি লনব থাপণ এবাং বাাংলা ভাষার শুি ব্যবিার ও
বানান রীলত।
ইনিাউজ প্রলশক্ষদণর লকছু লস্থর লচত্র

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন রবষয়য় আয়য়ারিত
সেরিনায়ি প্রধান অরতরিি বক্তবয িাখয়েন
অরধদপ্তয়িি িহাপরিচালক

GwcG welqK cÖwkÿ‡Y e³e¨ ivL‡Qb myiÿv †mev wefv‡Mi AwZwi³
mwPe Rbve cÖ`xc iÄb PµeZ©x

evsjv fvlvi ï× e¨envi I evbvb ixwZ welqK cÖwkÿY

cvewjK cÖwKDi‡g›U welqK cÖwkÿY

প্রালতষ্ঠালনক কার্ থক্রদির সম্প্রসারদণর লববরণেঃ
২০১০ সাদল সিলশন লরদেবল পাসদপার্ থ(এিআরলপ) ও সিলশন লরদেবল লভসা(এিআরলভ) প্রবতথদনর িদল সাাংগঠলনক কাঠাদিা
পুনলব থন্যাদসর আওতাে সেদশর সকল সজলাে পাসদপার্ থ অলিস স্থাপন করা িে। প্রিান কার্ থালদে পাদস থানালাইদজশন সসন্টার,
োর্া সসন্টার ও লেজাস্টার লরকভালর সসন্টার সৃজন করা িে। ির্রত শািজালাল আন্তজথালতক লবিানবন্দর, ঢাকা’ে স্থালপত ১টি
লভসা সসল এর অলতলরি ৬টি লভসা সসল এবাং সিার্ ৯টি ইলিদেশন সচকদপাদস্ট ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর জনবল

15 | পৃষ্ঠা

সৃজন করা িে। ২০১৬-২০১৭ অর্ থবছদর জনগণদক দ্রুত পাসদপার্ থ সসবা সেোর লনলিত্ত ঢাকা সজলাে ৪(চার)টি স্থাদন (ঢাকা
পূব থাঞ্চল, ঢাকা পলিিাঞ্চল, ঢাকা সসনালনবাস ও সলচবালে) ০৪(চার)টি পাসদপার্ থ আদবেন প্রলক্রোকরণ সকন্দ্র সৃজন করা িদেদছ।
তন্মদধ্য পাসদপার্ থ অলিস, ঢাকা সসনালনবাস ১লা লেদসম্বর ২০১৬ তালরদখ এবাং পাসদপার্ থ অলিস বাাংলাদেশ সলচবালে ৬ এলপ্রল
২০১৭ তালরদখ উদিািন করা িে। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদর উি দুটি অলিস সর্দক সিার্ ১৯০৩৫ জনদক পাসদপার্ থ সসবা প্রোন
করা িদেদছ। উদল্লখ্য, ঢাকার পূব থ ও পলিি অঞ্চদল এ জাতীে ২টি অলিস সখালার ব্যবস্থা করা িদেদছ।

আইন প্রণেন ও লবলি সাংদশািনেঃ
পাসদপার্ থ সসবা সিলজকরদণর লদক্ষু নতুন কদর পাসদপার্ থ আইন এবাং পাসদপার্ থ লবলিিালা প্রণেদনর কার্ থক্রি চলিান রদেদছ।
ইদতািদধ্য পাসদপার্ থ আইদনর খসড়া প্রস্তুত করা িদেদছ।

অলিস পলরেশথন কার্ থক্রিেঃ
অলিেপ্তদরর প্রিান কার্ থালেসি িাঠপর্ থাদের অলিসসমুদির কার্ থক্রি তোরদকর জন্য অলিেপ্তদরর িিাপলরচালকসি উি থতন
কিথকতথাগণ লনেলিত অলিস পলরেশথন কদরন। গত অর্ থবছদর অলিেপ্তর এবাং সুরক্ষা সসবা লবভাদগর কিথকতথাগণ িাঠ পর্ থাদের
৩৭ টি অলিস সদরজলিন পলরেশথন কদরদছন। উি থতন কিথকতথাদের পলরেশথদনর িাধ্যদি িাঠ পর্ থাদের অলিসসমূদির কাদজ
আদরা গলতর সঞ্চার িদেদছ।

৯ জুন ২০১৯ তালরদখ ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর পলরেশথন কদরন
সুরক্ষা সসবা লবভাদগর সলচব জনাব সিােঃ শলিদুজ্জািান

আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, র্াঙ্গাইল পলরেশথন করদছন অলিেপ্তদরর
িিাপলরচালক সিজর সজনাদরল সিােঃ সসািাদেল সিাদসন খান, লপএসলস

লেলজর্াল সিলা, উদ্ভাবনী সিলা এবাং উন্নেন সিলাে অাংশেিণেঃ
সরকালর লনদে থশনা সিাতাদবক ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর িাঠ পর্ থাদের অলিসসমূি সজলা প্রশাসদনর সাদর্ সিিদের
লভলত্তদত লেলজর্াল সিলা, উদ্ভাবনী সিলা এবাং উন্নেন সিলা’দত স্টল স্থাপদনর িাধ্যদি অাংশেিণ কদর। এসব স্টল সর্দক সিদজ
সসবা প্রালপ্তর সুদর্াগ-সুলবিা সম্পদকথ সরাসলর জনসািারণদক সদচতন কদর সতালার প্রোস সনো িে। ৪র্ থ জাতীে উন্নেন সিলাে
ঢাকাে স্থালপত ওোন স্টপ সালভথস সসন্টার সর্দক গত অর্ থবছদর প্রাে ১০০০ জনদক সসবা প্রোন করা িদেদছ। এছাড়া, উদল্ললখত
সিলাে ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর আওতািীন িাঠ পর্ থাদের ১৬টি লবভাগীে/দজলা/আঞ্চললক অলিস লনদম্নবলণ থত
সম্মাননা অজথন কদরদছেঃ
ক্রলিক
অলিদসর নাি
(1)
লবভাগীে পাসদপার্ থ ও লভসা অলিস, আগারগাঁও,
ঢাকা।
(2)
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, োহ্মণবালড়ো
(3)
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, চাঁেপুর
(4)
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, সিনী
(5)
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, গাজীপুর

সম্মাননার নাি
সেষ্ঠ ই-সসবা প্রোনকারী েপ্তর

সিলার নাি
লেলজর্াল উদ্ভাবনী সিলা ২০১৮

২ে সসরা স্টল
সম্মাননা সনে
সেষ্ঠ স্টল
সেষ্ঠ ই সসবা প্রোনকারী েপ্তর

৪র্ থ জাতীে উন্নেন সিলা ২০১৮
৪র্ থ জাতীে উন্নেন সিলা ২০১৮
লেলজর্াল উদ্ভাবনী সিলা ২০১৮
লেলজর্াল উদ্ভাবনী সিলা ২০১৮
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(6)
(7)
(8)
(9)

আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, সগাপালগঞ্জ
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, িলবগঞ্জ
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, সিৌলভীবাজার
লবভাগীে পাসদপার্ থ ও লভসা অলিস, রাংপুর

(10)

আঞ্চললক পাসদপথার্ অিলস, মুন্সলগঞ্জ

(11)
(12)
(13)

আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, িেিনলসাংি
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, সনাোখালী
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, সনাোখালী

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, লপদরাজপুর
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, সশরপুর
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, বান্দরবান
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, সুনািগঞ্জ
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, সুনািগঞ্জ
আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলিস, সুনািগঞ্জ

৩ে পুরস্কার
সসবা োনকারী স্টল ২ে স্থান
স্টল সাজসজ্জা কুার্াগলরদত ১ি স্থান
ই সসবা প্রোনকারী েপ্তর
কুার্াগলরদত ২ে স্থান
ই-সসবা প্রোনকারী েপ্তর
কুার্াগলরদত ১ি স্থান
সেষ্ঠ সসবা প্রোনকারী স্টল
২ে স্থান
“কিথসাংস্থানমুলক প্রলতষ্ঠান”
কুার্াগলরদত সেষ্ঠ স্থান
সসরা স্টল
সিলতার সাদর্ অাংশ েিদণর সনে
সেষ্ঠ ই সসবা প্রোনকারী স্টল
সেষ্ঠ ই সসবা প্রোনকারী স্টল
সাজসজ্জা কুার্াগলরদত ১ি স্থান
নাগলরক সসবা কুার্াগলরদত ২ে স্থান

৪র্ থ জাতীে উন্নেন সিলা ২০১৮
উন্নেন সিলা ২০১৮
৪র্ থ জাতীে উন্নেন সিলা ২০১৮
লেলজর্াল উদ্ভাবনী সিলা ২০১৮
লেলজর্াল উদ্ভাবনী সিলা ২০১৮
৪র্ থ জাতীে উন্নেন সিলা ২০১৮
৪র্ থ জাতীে উন্নেন সিলা ২০১৮
লেলজর্াল উদ্ভাবনী সিলা ২০১৮
উন্নেন সিলা ২০১৮
৪র্ থ জাতীে উন্নেন সিলা ২০১৮
লেলজর্াল উদ্ভাবনী সিলা ২০১৮
লেলজর্াল উদ্ভাবনী সিলা ২০১৮
লেলজর্াল উদ্ভাবনী সিলা ২০১৮
উন্নেন সিলা ২০১৮

৪র্ থ জাতীে উন্নেন সিলাে ঢাকাে স্থালপত ওোন স্টপ সালভথস সসন্টার িদত সসবা প্রার্ীদের তথ্য
সিােতা ও পাসদপার্ থ প্রোদনর লস্থর লচত্র

লেলজর্াল উদ্ভাবনী সিলা, তথ্য সিলা ও উন্নেন সিলাে লবলভন্ন পর্ থাদে পুরস্কার েিদণর লস্থর লচত্র
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পাসদপার্ থ সসবা সপ্তাি-২০১৮ উের্াপনেঃ
‘পাসদপার্ থ নাগলরক অলিকার, লনেঃস্বার্ থ সসবাই অঙ্গীকার’ এই মূলিন্ত্রদক সািদন সরদখ ২০১৮ সাদল র্ততীে বাদরর িদতা
‘পাসদপার্ থ সসবা সপ্তাি-২০১৮’ পালন করা িে। িাননীে স্বরাষ্ট্র িন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জািান খান, এিলপ পাসদপার্ থ সসবা সপ্তাি২০১৮ এর উদিািন কদরন। সসবা সপ্তাদি পৃর্ক সিেদেদস্কর িাধ্যদি প্রাে ৩০ িাজার জন সসবা প্রার্ীদক সসবা প্রোন করা িদেদছ।

পাসদপার্ থ সসবা সপ্তাি ২০১৮ উদিািন করদছন িাননীে স্বরাষ্ট্র িন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জািান খান, এিলপ
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