
 

“পাসপপার্ ট নাগরিক অরিকাি  

   সর্ টাত্মক সসর্াই অঙ্গীকাি” 

   

 

ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট অরিদপ্তি



 

ইমভগ্রেন ও াগ্রার্ ট অমধদপ্তয 

 

 সর্ টকাপেি সেষ্ঠ র্াঙ্গােী জারিি রপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সশখ মুরজবুি িহিাপনি আপপাষহীন সনতৃপে ১৯৭১ সাপেি 

১৬ রিপসম্বি র্াাংোপদশ স্বািীনিা অজটন কসি। র্ঙ্গর্ন্ধু কতৃটক স্বািীনিাপতাি ভঙ্গুি প্রশাসরনক ব্যর্স্থা পুর্ টগঠপনি 

িািার্ারহকিায় ০১/০৯/১৯৭২ররিঃ িারিপখ স্বিাষ্ট্র িন্ত্রর্ােপয়ি অিীপন ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট পরিদপ্তিটি পূর্ টাঙ্গ 

অরিদপ্তপি উন্নীি হয়। র্াাংোপদশীপদি অনুকূপে পাসপপার্ ট এর্াং র্াাংোপদশ ভ্রিপনচ্ছুক রর্পদশীপদি অনুকূপে রভসা 

ইস্যু, র্াাংোপদশী/ রর্পদশী নাগরিকগপর্ি র্াাংোপদপশ আগিন ও র্াাংোপদশ হপি র্রহগ টিন, র্াাংোপদপশ রর্পদশীপদি 

অর্স্থান রনয়ন্ত্রর্ এর্াং এিদসম্পরকটি অন্যান্য রর্ষপয় স্যিক্ষা সসর্া রর্ভাগ, স্বিাষ্ট্র িন্ত্রর্ােপয়ি অিীপন সিকাি প্রর্ীি 

নীরিিাো র্াস্তর্ায়পন রনর্ টাহী সাংস্থাি (এরিরকউটিভ এপজন্সী) ভূরিকা পােনই ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট অরিদপ্তপিি 

মূখ্য দারয়ে। 

 

রূকল্প:  

ফাাংরাগ্রদম নাগমযকগ্রদয ফমমফ টগ্রে ভ্রভণ মনযাদকযণ এফাং মফগ্রদম নাগমযকগ্রদয ইমভগ্রেন প্রমিয়া মিকযণ। 
অমবরক্ষ্য: 

ফাাংরাদেশ নাগশযকদেয ফশিশফ িদে ভ্রভণ শনযাে কযায রদযে প্রত্োী সকর ফাাংরাদেশ নাগশযকদক সিদে ও 

দ্রুত্ত্ভ সভদে অিুাধুরনক াসদার্ ি প্রোন এফাং শফদেশদেয ফাাংরাদেদ গভনাগভন/অফস্থান সিশেকযদণয রদযে 

শবসা ইস্যে প্রশিো যুদগাদমাগীকযণ এফাং সর্ টাধুরনক ইরিপেশন ব্যর্স্থা প্রফত্িদনয ভাধ্যদভ সিদে ও দ্রুত্ত্ভ সভদে 

ইশভদেন সম্পন্নকযণ। 

কাম টিভ :  

১) ফাাংরাগ্রদম নাগমযকগ্রদয অমড টনাময/অমপময়ার/মডগ্রলাগ্রভটিক াগ্রার্ ট প্রদান; 

২) প্রগ্রমািয ক্ষক্ষ্গ্রে াগ্রার্ ট ফামতর, আর্ক ও যমতকযণ; 

৩) মফগ্রদম নাগমযকগ্রদয মফমবন্ন ক্ষেমণয মবা ইস্যয ও ক্ষভয়াদ বৃমিকযণ এফাং মবা  এক্সেম্পন চুমিয আওতায় 

আগত মফগ্রদমগ্রদয অন-অযাযাইবার মবা প্রদান; 

৪) প্রগ্রমািয ক্ষক্ষ্গ্রে াকট মবা অব্যামত মিকায প্রদান; 

৫) ফাাংরাগ্রদমগ্রদয াগ্রার্ ট ইস্যযয ক্ষক্ষ্গ্রে কাগ্ররা তামরকা াংযক্ষ্ণ এফাং মবায িন্য মফগ্রদম নাগমযকগ্রদয 

কাগ্ররা তামরকাভুিকযণ; 

৬) মফগ্রদমগ্রদয প্রগ্রমািয ক্ষক্ষ্গ্রে মযমিমত নদ (Certificate of Identity) প্রদান; 

৭) মফগ্রদম নাগমযকগ্রদয ফাাংরাগ্রদ গ্রত ফমগ টভগ্রনয িন্য রুর্ মযফতটন াংিান্ত অনুভমত প্রদান; 

৮) মফগ্রদস্থ ফাাংরাগ্রদ মভগ্রনয কনস্যযরায উইাংগ্রয়য কাম টিগ্রভয ভন্বয় াধন; 

৯) মুমিত াগ্রার্ ট, মবা মিকায, ট্রাগ্রবর াযমভর্ াংে ও যফযা কযা। 

১০) াগ্রার্ ট ও মবা ইস্যয াংিান্ত নীমতভারা প্রণয়ন ও ব্যাখ্যা প্রদাগ্রন যকাযগ্রক ায়তা প্রদান। 



 

ভগ্রয়য াগ্রথ অেমাো: 

১৯৬২ : মযদপ্তয মগ্রগ্রফ মাো শুরু। ক্ষিানার কাম টারয় ঢাকা এয অধীগ্রন ঢাকা, িট্টোভ, 

মগ্ররর্, যািাী ও খুরনা এ 5টি আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপগ্রয ভাধ্যগ্রভ কাম টিভ 

মযিামরত য়। 

1972 : রযদপ্তয ক্সত ইরভক্সেন ও াক্সার্ ট অরধদপ্তক্সয উন্নীত কযা য়।  

১৯৭৩ : পূণ টাঙ্গ অমধদপ্তয মগ্রগ্রফ কাম টিভ শুরু য়।  

১৯৮১ : আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপ যাংপুয , ভয়ভনমাং, কুমভল্লা ও ফমযার সৃজন কযা 

য়। 

১৯৯৮ : আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপ ক্ষনায়াখারী, পমযদপুয ও মগ্রায এফং 

মযত ািারার আন্তিটামতক মফভান ফন্দয, ঢাকায় অন অযাযাইবার মবা ক্ষর 

সৃজন কযা য়। 

২০০১ : আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপ মফগঞ্জ, ক্ষগাারগঞ্জ, মযািগঞ্জ সৃজন কযা য়। 

২০১০ : 19টি নতুন আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপ, ৬টি মবা  ক্ষর, ৯টি ইমভগ্রেন ক্ষিকগ্রাি 

এফাং াগ্র টানারাইগ্রিন ক্ষন্টায, ডার্া ক্ষন্টায ও মডিািায মযকবাময ক্ষন্টায সৃজন 

কযা য়।   ক্ষভমন মযগ্রডফর াগ্রার্ ট (এভআযম) ও ক্ষভমন মযগ্রডফর মবা 

(এভআযমব) প্রফতটন কযা য়। 

২০১১ : নতুন ৩৩টি আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপ সৃিন কযা য়। পগ্রর ক্ষদগ্রয কর ক্ষিরায় 

াগ্রার্ ট অমপ প্রমতমিত য়। 

২০১৬ : ঢাকা পূফ টাঞ্চর , ঢাকা রিভাঞ্চর , ঢাকা সনারনফা ও রিফারয় , ঢাকা নাক্সভ 4টি 

াগ্রার্ ট আক্সফদন প্ররিয়াকযণ সকন্দ্র সৃজন কযা য়।   

 

একনিগ্রয  উন্নয়গ্রনয তুরনামুরক মফফযণী :  

রফফযণ 2009 202২ 

াক্সাক্সর্ টয ধযন াক্সত সরখা 

াক্সার্ ট 

2010 াক্সর সভরন রযক্সেফর াক্সাক্সর্ টয (এভআযর) 

প্রফতটন, ২০২০ াক্সর অতযাধুরনক ই-াক্সার্ ট িালুকযণ  

রবা ম্পরকটত   ম্যানুয়ার রবা 2010 াক্সর সভরন রযক্সেফর রবা (এভআযরব) প্রফতটন, 

২০২1 াক্সর অতযাধুরনক ই -রবায রেরর প্রণয়ক্সন 

কাম টিভ েণ  

অরধদপ্তক্সযয জনফর ৩ ত ৯৭ জন 1১৮৪ জন (অরতরযক্ত ৩৪৬ টি দ সৃজক্সনয এফং ১৪৭ 

টি দ রফলুরপ্তয অনুক্সভাদন অথ ট ভন্ত্রণারয় ক্সত াওয়া 

সগক্সে ) 

সদক্সয অবযন্তক্সয সৃরজত অরপ ১৭ টি ৬৯ টি 

অরধদপ্তক্সযয রনজস্ব বফন ০১ টি ৫২ টি (ফাকী ১৭টি অরপ রনভ টাণাধীন যক্সয়ক্সে) 

সুযক্ষা সফা রফবাক্সগয অধীক্সন রফক্সদ স 

াক্সার্ ট ও রবা উইং স্থান 

০০ টি ১৯ টি 



 

 202১-2২ আরথ টক ফেক্সযয উক্সেখসমাগ্য কাম টাফরী: 

১।     ই-াক্সার্ ট কাম টাফরী:  ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তিক গত্ ২২ োনুোযী ২০২০ শরিঃ ত্াশযদে  ই-াসদার্ ি কাম িিভ 

উদবাধদনয য িদত্ ককাশবড-১৯ শযশস্থশত্দত্ও কেদয অবেন্তদয ৭০টি অশপদস ই-াসদার্ ি কসফা কাম িিভ চালু কযা 

িদেদে। ৩০ জুন, ২০২২ শরিঃ ত্াশযে ম িন্ত ৪৬,৪৩,৬০৬টি ই-াসদার্ ি শফত্যণ কযা িদেদে। শফদেস্থ ৮০টি শভদন 

ই-াসদার্ ি কাম িিভ শুরুয প্রস্তুশত্ েিণ কযা িদেদে। ককাশবড-১৯ শযশস্থশত্ স্বাবাশফক িওোে ধাদ ধাদ শফদেস্থ 

শভনসমূদি ই-াসদার্ ি কাম িিভ ফাস্তফােন কযা িদে। শনদনাক্ত ১৬ টি ফাাংরাদে শভদন ই-াসদার্ ি কাম িিভ 

চালু কযা িদে। 

র্ারে টন (জাি টানী), এপেন্স (রেস), ওয়ারশাংর্ন রিরস (যুক্তিাষ্ট্র), রনউইয়টক (যুক্তিাষ্ট্র), েস এনপজেস (যুক্তিাষ্ট্র),  

বুখাপিস্ট (সিািানীয়া),  রসউে (দরক্ষর্ সকারিয়া ), দুর্াই (সাংযুক্ত আির্ আরিিাি ), আবুিার্ী (সাংযুক্ত আির্ 

আরিিাি), আম্মান (জি টান), িাসকর্ (ওিান), র্াগদাদ (ইিাক), ব্যাাংকক (োইল্যান্ড), িাপে (িােদ্বীপ), কাঠিাণ্ডু 

(সনপাে), রসঙ্গাপুি (রসাংগাপুি) 

রনপে কপয়কটি রিশপন ই-পাসপপার্ ট উপদ্বািপনি ছরর্ সদওয়া হপো: 

 

 

 

 



 

২। ই-কগইর্ স্থান :  ৩টি আন্তজটারিক রর্িানর্ন্দি ও ২টি স্থে র্ন্দপি সিার্ ৫০টি ই-সগইর্ স্থাপপনি 

েক্ষুিাত্রা রনি টারিি আপছ। ইপিািপে মযত াজারার আন্তজটারতক রফভানফন্দক্সয  15(ক্সনক্সযা)টি ই-

সগইর্( ১২টি Departure-এ এফং ৩টি  Arrival-এ) স্থান কযা ক্সয়ক্সে।  গত ৩০/০৬/২০২১ রি: 

তারযক্সখ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারক্সয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ আাদুজ্জাভান খান, এভর মযত াজারার আন্তজটারতক 

রফভানফন্দক্সয ই-সগইর্ কার্ টক্রপিি শুভ উপদ্বািন কপিন।  ই-সগইর্ ব্যর্হাি কপি এই পর্ টন্ত সিার্ ৪৮,৮৮০২ 

জন সোক গিনাগিন কপিপছন।  

 

                              (হর্িি শাহজাোে আন্তজটারিক রর্িানর্ন্দপি স্থারপি ই-সগইর্) 

 

             (হর্িি শাহজাোে আন্তজটারিক রর্িানর্ন্দপি স্থারপি ই-সগইর্ ব্যর্হাপিি িােপি ইরিপেশন সম্পন্নকির্) 



 

শাহ আিানি আন্তজটারিক রর্িানর্ন্দি, চট্টোপি ০৬টি  এর্াং ওসিানী আন্তজটারিক রর্িানর্ন্দি, রসপের্-এ ০৬টি  ই-

সগইর্ স্থাপন কিা হপয়পছ। মযত াজারার আন্তজটারতক রফভানফন্দক্সযয  রবআইর রাউক্সে ০২টি ই-সগইর্ স্থাক্সনয 

কাজ িরভান যক্সয়ক্সে।  

 

৩।  শনেস্ব ব্যফস্থানাে ই-াসদার্ ি বুকদরর্ তত্যীকযণ: ই-াসদার্ ি বুকদরর্ তত্শযয েন্য উত্তযা াদস িানারাইদেন 

কভদেদে সফ িাধুশনক প্রযুশক্তয কুগরায কভশন  ( Kugler Machine) স্থান কযা িদেদে। এয ভাধ্যদভ কাঁচাভার 

ব্যফিায কদয শনেস্ব ব্যফস্থানাে তেশনক গদে ১৬,০০০/ ১৮,০০০ সাংখ্যক ই-াসদার্ ি বুকদরর্ তত্শয িদে। এ ম িন্ত 

কুগরায কভশদনয সািাদে ৩৯,২৮,০০০ সাংখ্যক াসদার্ ি ফই উৎােন কযা িদেদে।  

 

৪। যাজস্ব রফলয়ক:  

াগ্রার্ ট ও মবা ইস্যযয ভাধ্যগ্রভ ইমভগ্রেন ও াগ্রার্ ট অমধদপ্তয ২০১০-১১ অথ টফছয গ্রত ২০২১-২২ অথ টফছয ম টন্ত 

প্রায় ১৩ ািায ৬৫০ ক্ষকাটি র্াকা যািস্ব আয় কগ্রযগ্রছ। মায মফযীগ্রত ব্যয় গ্রয়গ্রছ প্রায় ২ ািায ১ ত ৪১ ক্ষকাটি 

র্াকা।  

০

২০০০০০০

৪০০০০০০

৬০০০০০০

৮০০০০০০

১০০০০০০০

১২০০০০০০

১৪০০০০০০

১৬০০০০০০

১৮০০০০০০

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২

যােস্ব  ে  িাোয র্াকা 

যােস্ব ব্যে  িাোয র্াকা 

 

                                              ( ২০১৫-২০১৬ িদত্ ২০২১-২০২২ ম িন্ত অশধেপ্তদযয  যােস্ব  ে-ব্যদেয তুরনামূরক শচত্র) 

 

 



 

িরভান উক্সেখক্সমাগ্য কাম টিভ: 

১। ই-রবা ও ই -টির প্রণয়ক্সন  প্রক্সয়াজনীয় দক্সক্ষ: ‘মৃরিয অেমাত্রায় ফাংরাক্সদ ’ ীল টক রক্সযা নাক্সভ 

রনফ টািনী ইক্সতায 2018 এয রযক্সপ্ররক্ষক্সত ফাংরাক্সদক্স ই-রবা ও ই-ট্রাক্সবর াযরভর্ প্রণয়ক্সনয রফলক্সয় সুযক্ষা সফা 

রফবাগ কর্তটক অরধদপ্তযক্সক ধাযণা ত্র ও প্ররতক্সফদন দারখক্সরয জন্য অনুক্সযাধ কযা য়। যফতীক্সত সুযক্ষা সফা 

রফবাক্সগয স্মাযক নং - 58.00.0000.093.14.001.19-120; তারযখ: 19/02/2019রিিঃ সভাতাক্সফক “ফাংরাক্সদ 

ইক্সরকট্ররনক রবা (ই-রবা) ও ইক্সরকট্রনরক ট্রাক্সবর াযরভর্ (ই-টি.র) িালুকযণ” ীল টক প্রকক্সেয রেরর প্রণয়ক্সনয 

রনরভত্ত কারযগরয করভটি গঠন কযা য়। গত 28/02/2021রি: তারযক্সখ  ইক্সরকট্ররনক রবা (ই-রবা) এফং 

ইক্সরকট্রনরক ট্রাক্সবর া যরভর্ (ই-টি.র) ংিান্ত কারযগরয করভটিয সুারয সুযক্ষা সফা রফবাগ , স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারক্সয় 

সপ্রযণ কযা ক্সয়ক্সে। 

কারযগরয করভটিয সুারযক্সয সপ্ররক্ষক্সত একটি াযংক্সক্ষ সুযক্ষা সফা রফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ক্সত ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয কাম টারক্সয় সপ্রযণ কযা ক্সর ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম টারয় ক্সত ইউএই যকাক্সযয াক্সথ এভওইউ স্বাক্ষক্সযয 

ব্যাাক্সয রিান্ত প্রদান কযা য়। এভওইউ স্বাক্ষক্সযয রক্সক্ষয ভন্ত্রণারয় ক্সত কাম টিভ েণ কযা ক্সয়ক্সে। 

 

২। প্ররক্ষণ ইনরিটিউর্ রনভ টাক্সণয জন্য DPP পূনগ টঠক্সনয প্রক্সয়াজনীয় দক্সক্ষ েণ : ইরভক্সেন ও 

াক্সার্ ট অরধদপ্তক্সযয কভ টকতটা / কভ টিাযীক্সদয দক্ষতা ও ক ভ টম্পাদক্সনয ক্ষভতা বৃরিয রনরভত্ত আধুরনক প্ররক্ষণ 

ইনরিটিউর্ রনভ টাক্সণয জন্য রেরর প্রণয়ন কক্সয সুযক্ষা সফা রফবাগ , স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারক্সয় সপ্রযণ কযা ক্সয়রের। জায়গা 

রনফ টারিত না ওয়ায় তা সপযত প্রদান কযা য়। তক্সফ , সুযক্ষা সফা রফবাগ কর্তটক ‘ইরভক্সেন ও াক্সার্ ট প্ররক্ষণ 

ইনরিটিউর্’ রনভ টাণ ীল টক প্রকক্সেয জন্য সকযানীগে ঢাকা -ভাওয়া ভাড়ক এয াক্স সনায়াদ্দা ফাগগয সভৌজায 

ব্যরক্ত ভাররকাধীন ৫৮৬ (াঁিত রেয়াী) তক জরভ অরধেক্সণয রফলক্সয় প্রারনক অনুক্সভাদন প্রদান কযা ক্সয়ক্সে। 

তৎক্সপ্ররক্ষক্সত, জরভ অরধেণ সজরা প্রাক্সকয কাম টারয়, ঢাকায় িরভান আক্সে। 

 

৩। রিতীয় াক্সার্ ট াক্স টানারাইক্সজন কভক্সেে রনভ টাণ রফলয়ক:  

াক্সার্ ট াক্স টানারাইক্সজন কভক্সেে -২ রনভ টাক্সণয জন্য যাজউক্সকয ম্প্রারযত উত্তযা র্ততীয় ফ ট প্রকে 

এরাকায় ১৬/আই নং সক্টক্সযয ০১(এক) রফঘা আয়তক্সনয ০৩ নং প্রারতষ্ঠারনক ের্টি যাজধানী উন্নয়ন কর্তটক্ষ কর্তটক 

ইরভক্সেন ও াক্সার্ ট অরধদপ্তক্সযয অনুকূক্সর ফযাদ্দ সক্সয় উায মূল্য রযক্সাধ কযা ক্সয়ক্সে। াক্সার্ ট 

াক্স টানারাইক্সজন ও এতদংিান্ত অন্যান্য সুরফধা ম্বররত একটি আধুরনক ফহুতর বফন রনভ টাক্সণয রক্সক্ষয স্থাতয 

নকা ও রেরর প্রণয়ক্সনয কাম টিভ িরভান আক্সে। 

 

৪। প্রধান কাম টারয় বফন স্থানান্তক্সযয রনরভত্ত জরভয ংস্থান: 

প্রধান কাম টারক্সয়য  নতুন বফন রনভ টাণ কযায জন্য যাজধানীয সক্সযফাংরা নগক্সয গণপূতট রফবাক্সগয 

ভাররকাধীন এপ -১৪/রফ নং েক্সর্ ১০ কাঠা জরভ ইরভক্সেন ও াক্সার্ ট অরধদপ্তক্সযয জন্য ফযাদ্দ সদয়া ক্সয়ক্সে । 

ফযাদ্দকৃত জরভয মূল্য রযক্সাধ কযা ক্সয়ক্সে।  তক্সফ উক্ত ফযাদ্দকৃত জরভ িারদায তুরনায় অপ্রতুর ওয়ায় এপ -

সুযক্ষা সফা রফবাক্সগয অনুক্সভাদনিক্সভ ইক্সরকট্ররনক ট্রাক্সবর াযরভর্ (ইটির) অরধদপ্তক্সযয সযরবরনউ  ফাক্সজর্ সথক্সক 

ফাস্তফায়ক্সনয রক্সক্ষয সর্ন্ডাক্সযয ভাধ্যক্সভ রেরজ ইনক্সপাক্সর্ক নাভক প্ররতষ্ঠাক্সনয াক্সথ চুরক্ত স্বাক্ষরযত ক্সয়ক্সে। 



 

১৪/রফ েক্সর্য াক্সথ ার্শ্টফতী এপ-১৪/এ/১ নম্বয (১০ কাঠায) ের্টি ফযাদ্দ প্রদাক্সনয জন্য অনুক্সযাধ কযা ক্সয়ক্সে। মায  

কাম টিভ িরভান আক্সে।  

 

৫। জনফর বৃরিকযণ: 

অরধদপ্তক্সযয রফদ্যভান অগ টাক্সনাোক্সভ জনফর ১১৮৪ জন। নতুন আযও ৩৪৬ টি ক্সদয সৃজন এফং ১৪৭ টি দ 

রফলুরপ্তয অনুক্সভাদন অথ ট ভন্ত্রণারয় ক্সত াওয়া সগক্সে। যফতী কাম টিভ সুযক্ষা সফা রফবাক্সগ িরভান আক্সে।  

 

৬। ওক্সয়রক্সপয়ায ট্রাি গঠন: 

‘ইরভক্সেন ও াক্সার্ ট কভ টকতটা/কভ টিাযী ওক্সয়রক্সপায ট্রাি’ গঠক্সনয কাম টিভ িরভান যক্সয়ক্সে। 

াম্প্ররতক ভক্সয় ফাস্তফারয়ত উক্সেখক্সমাগ্য কাম টিভ : 

 ১। সযারঙ্গা রফলয়ক:  ফাাংরাগ্রদ ক্ষনাফামনী, মফমিমফ, আনায ও স্থানীয় প্রাগ্রনয গ্রমামগতায় 

ইমভগ্রেন ও াগ্রার্ ট অমধদপ্তগ্রযয ামফ টক তত্ত্বাফধাগ্রন ১১ ক্ষগ্রেম্বয ২০১৭ তামযখ গ্রত ৯টি কযাগ্রে ৯৬টি 

ওয়াকটগ্রিগ্রনয ভাধ্যগ্রভ ফাাংরাগ্রদগ্র অনুপ্রগ্রফকাযী মভয়ানভাগ্রযয নাগমযকগ্রদয (ক্ষযামঙ্গা) ফাগ্রয়াগ্রভমট্রক্স  মনফন্ধন 

কযা য়। 

 ২। ভারক্সয়রয়ায় পৃথক াক্সার্ ট সফা সকন্দ্র স্থান: ভারগ্রয়ময়ায় অফস্থানযত মফপুর াংখ্যক 

ফাাংরাগ্রদমগ্রক দ্রুততভ ভগ্রয় াগ্রার্ ট ক্ষফা প্রদান এফাং কুয়ারারাভপুযস্থ ফাাংরাগ্রদ মভনগ্রক এ াংিান্ত কাগ্রি 

ায়তা প্রদাগ্রনয িন্য কুয়ারারাভপুগ্রয একটি পৃথক াগ্রার্ ট ক্ষফা ক্ষকন্দ্র স্থান কযা গ্রয়গ্রছ মা অমধদপ্তগ্রযয 

কভ টকতটা/কভ টিামযক্ষদয ভাধ্যগ্রভ মযিামরত গ্রয়গ্রছ।  

ফাস্তফায়নাধীন প্রকেমূক্সয রফফযণ: 

 

১। ই-াগ্রার্ ট ও স্বয়াংমিয় ফড টায মনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা প্রফতটন প্রকল্প : ২০১৭ াগ্ররয ১৮ ক্ষপব্রুয়াময তামযগ্রখ িাভ টানী এফাং 

ফাাংরাগ্রদগ্রয ভগ্রধ্য ই-াগ্রার্ ট ফাস্তফায়গ্রনয মফলগ্রয় একটি এভওইউ স্বাক্ষ্মযত য়। এয ধাযাফামকতায় যকাময 

অথ টায়গ্রন ৪ াজায ৬৩৫ ক্ষকাটি ৯০ রক্ষ্ ৯০ ািায র্াকা প্রাক্কমরত ব্যগ্রয় জুরাই, ২০১৯ গ্রত জুন, ২০২৮ ক্ষভয়াগ্রদ ‘ই-

াগ্রার্ ট ও স্বয়াংমিয় ফড টায মনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা প্রফতটন’ ীল টক প্রকল্প ২১ জুন ২০১৮ তামযগ্রখ একগ্রনক বায় অনুগ্রভামদত 

য়। উগ্রল্লখ্য আন্তিটামতক ক্ষফাভমযক মফভান িরাির াংস্থা (ICAO)-এয গাইডরাইন অনুমায়ী ০১ এমপ্রর ২০১০ 

তামযগ্রখ ফাাংরাগ্রদগ্র ক্ষভমন মযগ্রডফর াগ্রার্ ট (এভআযম) ও ক্ষভমন মযগ্রডফর মবা (এভআযমব) প্রদান শুরু কযা য়। 
যফতীগ্রত ৭ভ ঞ্চফামল টক মযকল্পনায রক্ষ্য অিটন এফাং যকাগ্রযয প্রমতশ্রুমত অনুমায়ী ই-াগ্রার্ ট প্রফতটগ্রনয কাম টিভ 

শুরু য়। ই-াগ্রাগ্রর্ ট একটি মর কাগ্রফ টাগ্রনগ্রর্ড ডার্া-ক্ষইি থাগ্রক। ডার্া-ক্ষইগ্রি যমক্ষ্ত ভাইগ্রিাপ্রগ্রয মিগ্র াগ্রার্ ট 

আগ্রফদনকাযীয কর তথ্য, স্বাক্ষ্য, ছমফ, ক্ষিাগ্রখয কমন টয়া এফাং মপঙ্গায মপ্রন্ট মল্ড অফস্থায় স্যযমক্ষ্ত থাগ্রক মফধায় তা ক্ষকান 

বাগ্রফই মযফতটন কযা ম্ভফ নয়। এছাড়া, ডার্া-ক্ষইগ্রি ছমফ, এভ এর আই (ভামির ক্ষরিায ইগ্রভি), যগ্রয়র ক্ষফঙ্গর 



 

র্াইগাগ্রযয ির ছমফ এফাং ক্ষরিায এরগ্রেড ক্ষর্কগ্রনারমিগ্রত যমঙ্গন ছমফ যগ্রয়গ্রছ। মগ্রকমড (াফমরক মক মডগ্রযক্টময) 

িমতগ্রত মফগ্রেয মফমবন্ন ক্ষদগ্রয াগ্রথ ফাাংরাগ্রদ ই-াগ্রাগ্রর্ টয এনমিগ্রনয িন্য (প্রক্সয়াজনীয় রপ রযক্সাধ কক্সয)  

International Civil Aviation Organization Public Key Director (ICAO PKD) এয দস্যদ েণ কযা 

ক্সয়ক্সে । ৪৮ াতা/৬৪ াতা মফমষ্ট ই-াগ্রাগ্রর্ টয ক্ষভয়াদ ৫ ফছয /১০ ফছয।  

ই-াগ্রার্ ট ও স্বয়াংমিয় ফড টায মনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা প্রফতটন ীল টক প্রকগ্রল্পয আওতায় ২০ রক্ষ্ ই-াগ্রার্ ট 

বুকগ্ররর্ যফযা, ই-াগ্রার্ ট বুকগ্ররর্ ততমযয মনমভত্ত একটি অযাগ্রম্বমর কাযখানা স্থান, ক্ষদগ্রয অবযন্তগ্রয মতনটি 

মফভাফন্দয ও দুটি স্থরফন্দগ্রয ৫০টি ই-ক্ষগইর্ স্থান, কর পর্ওয়যায, াড টওয়যায ও ক্ষনর্ওয়াকট স্থান, 

যক্ষ্ণাগ্রফক্ষ্ণ  ১০ ফছগ্রযয িন্য যক্ষ্ণাগ্রফক্ষ্ণ ক্ষফা প্রদান, একটি নতুন স্বয়াংম্পূণ ট ডার্া ক্ষন্টায ও একটি মডিািায 

মযকবাময ক্ষন্টায স্থান, াগ্র টানারাইগ্রিন ক্ষন্টাগ্রয ই-াগ্রার্ ট মপ্রগ্রন্টয িন্য ৮টি মপ্রমন্টাং ক্ষভমন স্থান, 

ফাাংরাগ্রদগ্র ৭২টি াগ্রার্ ট অমপ, ৭২টি এমফ/মডএমফ অমপ, ২৭টি ইমভগ্রেন ক্ষিকগ্রাি এফাং মফগ্রদগ্র ৮০টি 

মভগ্রন কর প্রগ্রয়ািনীয় ইকুইগ্রভন্ট, পর্ওয়যায, াড টওয়যায যফযা ও ক্ষনর্ওয়াকট স্থান, ইমভগ্রেন ও াগ্রার্ ট 

অমধদপ্তয এফাং ফমণ টত প্রকগ্রল্প কভ টযত কভ টকতটা/কভ টিামযক্ষদয ভগ্রধ্য ১০০ িনগ্রক িাভ টামনগ্রত দুই প্তাব্যাী াড টওয়যায 

ও পর্ওয়যায এয উয মফগ্রল প্রমক্ষ্ণ প্রদান কাম টিভ েন্ন/িরভান আগ্রছ।  

২। ১৬টি আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপ বফন  রনভ টাণ প্রকে: এই প্রকগ্রল্পয আওতায় নাগ্রর্ায, ঠাকুযগাঁও, ঞ্চগড়, 

নড়াইর, ক্ষযপুয, গাইফান্ধা, ফান্দযফান, চুয়াডাঙ্গা, ক্ষভগ্রযপুয, ঝারকাঠি, রারভমনযার্, িয়পুযার্, কুমড়োভ, 

খাগড়াছমড়, নীরপাভাযী ও মগ্রযািপুয ক্ষিরায় ৮৭ ক্ষকাটি ৩৫ ািায র্াকা প্রাক্কমরত ব্যগ্রয় জুরাই, ২০১৮ গ্রত জুন, 

২০২১ ম টন্ত ভগ্রয় ফাস্তফায়গ্রনয রগ্রক্ষ্য ১৬টি আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপ বফন মনভ টাণ কাম টিভ শুরু গ্রয়গ্রছ। উক্ত 

প্রকক্সেয াক্সথ আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপ, গাজীপুয মৄক্ত কযায় উক্ত প্রকক্সেয রক্সযানাভ ক্সয়ক্সে “১৭টি আঞ্চররক 

াক্সার্ ট অরপ বফন  রনভ টাণ প্রকে”। 

ভাপ্ত প্রকক্সেয রফযফণ: 

  1। ০৪(িায) টি আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপ রনভ টাণ প্রকে: 2011 াক্সর মক্সায, কুরভো, সনায়াখারী, ও িট্টোভ 

এই িাযটি রনজস্ব বফক্সনয রনভ টাণ কাজ ম্পন্ন য়। এই প্রকক্সেয রনভ টাণ ব্যয় রের ৩৫.৯৬ সকাটি র্াকা।  

  2। ১১(এগায) টি আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপ রনভ টাণ প্রকে: 2014 াক্সর 11টি আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপ বফন 

রনভ টাণ কাজ ম্পন্ন য়। মায প্রাক্করনব্যায় 63.20 সকাটি র্াকা। ঢাকা, রক্সরর্, ফরযার, যাজাী, খুরনা, যংপুয, 

ভয়ভনরং, পরযদপুয, সগাারগে, রযাজগে ও রফগে।  

  3। ১৯(উরন) টি আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপ রনভ টাণ প্রকে: 2017 াক্সর 19টি বফন রনভ টাণ ম্পন্ন য়। মায 

প্রকে ব্যায় রের 131.42 সকাটি র্াকা। উত্তযা, মাত্রাফারড়, টুয়াখারী, াফনা, কুরিয়া, মুরিগে, ভারনকগে, 

নযরংদী, সভৌরবীফাজায, রদনাজপুয, িট্টোক্সভয িাঁদগাও, সপনী, িাঁদপুয, কেফাজায, যাঙ্গাভাটি, রকক্সাযগে, 

র্াঙ্গাইর, ফগুড়া ও ব্রাহ্মণফারড়য়া। 

 



 

৪। াক্সার্ ট াক্স টানারাইক্সজন কভক্সেে রনভ টাণ প্রকে: 2019 াক্সর 4101.28 রক্ষ র্াকা ব্যাক্সয় াক্সার্ ট 

াক্স টানারাইক্সজন কভক্সেে রনভ টাণ কযা য়। ই-াক্সার্ ট াক্স টানারাইক্সজন সন্টায, োর্া সন্টায, কুগরায 

সভরন অন্যান্ম মন্ত্রারত ও ংরিি কভ টকতটা/কভ টিাযীক্সদয অরপ কক্ষ উক্ত বফক্সন স্থান কযা ক্সয়ক্সে। 

ফতটভাক্সন সখান সথক্সক ই-াক্সার্ ট কাম টিভ রযিাররত ক্সে।  

 

5। ১৭(ক্সতয) টি আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপ রনভ টাণ প্রকে:  2020 াক্সর 17টি আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপ 

বফন রনভ টান প্রকক্সেয আওতায় 16টি বফক্সনয রনভ টাণ কাজ ম্পন্ন ক্সয়ক্সে এফংতায প্রকে ব্যয় 104.18 সকাটি র্াকা। 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ ারনা ২৭/১২/২০২০ রিিঃ তারযক্সখ উক্ত প্রকক্সেয 06(েয়) টি আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপ, 

নাযায়ণগে, সুনাভগে,  সনত্রক্সকানা, ফাক্সগযার্, যীয়তপুয এফং ভাদাযীপুয এয রনজস্ব বফক্সনয উক্সিাধন সঘালণা 

কক্সযন । 

৬। “ইক্সরাোকন অফ সভরন রযক্সেফর াক্সার্ ট (এভআযর) ও সভরন রযক্সেফর রবা (এভআযরব)” ীলক প্রকে:  

1 এরপ্রর ২০১০ রি: তারযক্সখ শুরু ওয়া প্রকেটি ২৩জুন ২০২১রি: তারযক্সখ ভাপ্ত য়। ফাংরাক্সদক্স এভআযর ও 

এভআযরব প্রফতটন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্সদ যকাক্সযয রবন ২০২১ ফাস্তফায়ন এফং রেরজর্ার ফাংরাক্সদ গড়ায ক্সথ 

একটি মৄগান্তকাযী দক্সক্ষ। এ প্রকক্সেয আওতায় সদক্সয অবযন্তক্সয ৬৪ সজরায় ৬৭টি রফবাগীয়/আঞ্চররক াক্সার্ ট 

    

 

                           (ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 27/12/2020 রি: তারযক্সখ ৬(েয়)টি আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপ নতুন বফন উক্সিাধন কক্সযন) 

 



 

অরপ, অরধদপ্তক্সযয প্রধান কাম টারয়, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, ৬৫টি ফাংরাক্সদ রভন ও ৭০টি এরফ/রেএরফ অরপক্স 

প্রক্সয়াজনীয় মন্ত্রারত স্থান কক্সয এভআযর ও এভআযরব কাম টিভ ফাস্তফায়ন কযা ক্সয়ক্সে। এোড়াও অরধদপ্তক্সযয 

প্রধান কাম টারক্সয় একটি আধুরনক োর্া সন্টায, াক্স টানারাইক্সজন সন্টায ও মক্সাক্সয একটি আদকারীন রেজািায 

রযকবাযী সন্টায স্থান কযা ক্সয়ক্সে । 

র্ারষ টক কি টসম্পাদন চুরক্ত (এরপএ): 

প্রশাসপন স্বচ্ছিা ও দায়র্দ্ধিা বৃরদ্ধ, সম্পপদি র্োর্ে ব্যর্হাি রনরিিকির্ এর্াং প্রারিষ্ঠারনক সক্ষিিা উন্নয়পনি 

েপক্ষু র্ারষ টক কি টসম্পাদন ব্যর্স্থাপনা পদ্ধরিি চালুি পি ২০১৫-২০১৬ অে টর্ছি সেপক ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট 

অরিদপ্তি র্ারষ টক কি টসম্পাদন চুরক্ত র্াস্তর্ায়ন কপি আসপছ। এি িািার্ারহকিায় ২০২১-২০২২ অে টর্ছি পর্ টন্ত স্যিক্ষা 

সসর্া রর্ভাগ এর্াং ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট অরিদপ্তপিি িপে র্ারষ টক কি টসম্পাদন চুরক্ত স্বাক্ষি কপি িা র্াস্তর্ায়ন 

কিা হপয়পছ। ২০২১-২০২২ অে টর্ছপিি র্ারষ টক কি টসম্পাদন চুরক্তপি সকৌশেগি উপেপেি িপে উপেখপর্াগ্য 

কি টসম্পাদন সূচক হপো প্রিান কার্ টােপয় আগি পাসপপার্ ট ও রভসা সসর্া প্রােীপদি জন্য পৃেক অপপক্ষাগাি রনি টার্, 

প্রিান কার্ টােপয় রিপলাপিটিক পাসপপার্ ট সসন্টাি স্থাপন ও রর্পদশস্থ রিশনসমূপহ ই-পাসপপার্ ট কার্ টক্রি চালুকির্। 

২০২১-২০২২ অে টর্ছপি সিার্ ২৩টি কার্ টক্রি  সম্পন্ন হপয়পছ। 

 
                                                                                       (২০২২-২০২৩ অে টর্ছপিি র্ারষ টক কি টসম্পাদন চুরক্ত স্বাক্ষি অনুষ্ঠান) 

 

র্ারষ টক কি টসম্পাদন চুরক্ত প্রর্য়ন, পরির্ীক্ষর্ ও মূল্যায়পনি েপক্ষু ৮ সদস্য রর্রশষ্ট এরপএ টিিগঠন কিা 

হপয়পছ এর্াং ১ জন কি টকিটাপক এরপএ স াকাে পপয়ন্ট রহপসপর্ দারয়ে প্রদান কিা হপয়পছ। এছাড়া, প্ররশক্ষর্ 

কারিকুোপি সিকারি কি টসম্পাদন ব্যর্স্থাপনা রর্ষয়টি অন্তভূ টক্ত কিা হপয়পছ। গি ২৩ জুন ২০২২রর: িারিপখ স্যিক্ষা 



 

সসর্া রর্ভাপগি সাপে ২০২২-২০২৩ অে টর্ছপিি চুরক্ত সম্পাদন কপি চুরক্তি অনুরেরপ ওপয়র্সাইপর্ প্রকাশ কিা 

হপয়পছ। রর্ভাগীয় অর সসমূপহি সাপে গি ২৩ জুন ২০২২ রর: িারিখ অপিাপে ২০২২-২০২৩ অে টর্ছপিি র্ারষ টক 

কি টসম্পাদন চুরক্ত সম্পাদন কিা হপয়পছ। 

শুিািায পুযস্কায অজটন ও পুযস্কায প্রদান: 

শুিািায িি টা ও দুনীমত প্রমতগ্রযাগ্রধয রগ্রক্ষ্য ০১ জুরাই ২০১৬ রি: তামযখ ক্ষথগ্রক ইমভগ্রেন ও াগ্রার্ ট অমধদপ্তয 

শুিািায কভ ট-মযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন অেগমত মযফীক্ষ্ণ কাঠাগ্রভা প্রণয়ন কগ্রযগ্রছ। এয ধাযাফামকতায় ২০১৮-

১৯, ২০১৯-2020, ২০২০-২১ এফাং ২০২১-২০২২ অথ টফছগ্রযয িাতীয় শুিািায ক্ষকৌর কভ টমযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

কযা গ্রয়গ্রছ। িাতীয় শুিািায ক্ষকৌর ফাস্তফায়গ্রনয রগ্রক্ষ্য অমধদপ্তগ্রযয ভামযিারগ্রকয ক্ষনতৃগ্রে তনমতকতা 

কমভটি গঠন কযা গ্রয়গ্রছ এফাং একিন কভ টকতটাগ্রক ক্ষপাকার গ্রয়ন্ট মগ্রগ্রফ দাময়ে প্রদান কযা গ্রয়গ্রছ। 
প্রমক্ষ্ণ কামযকুরাগ্রভ িাতীয় শুিািায ক্ষকৌর ভমডউর অন্তভু টি কযা গ্রয়গ্রছ। এছাড়া, শুিািায পুযস্কায প্রদান 

(াংগ্রাধন) নীমতভারা, ২০২১ অনুমায়ী পুযস্কায প্রদাগ্রনয রগ্রক্ষ্য ৫ দস্য মফমষ্ট কমভটি গঠন কযা গ্রয়গ্রছ এফাং 

উি কমভটিয ভাধ্যগ্রভ ০৬ িন কভ টকতটা/কভ টিাযীগ্রক শুিািায পুযষ্কায প্রদান কযা গ্রয়গ্রছ।  
ইগ্রনাগ্রবন:  

 ২০২১-২০২২ অথ টফছগ্রয গৃমত ০৩টি উদ্ভাফনী উগ্রযাগ ফাস্তফায়ন গ্রয়গ্রছ; 

ক) াগ্রার্ ট তথ্য াময়কা অযা (এন্ড্রগ্রয়ড) ততযী কযা গ্রয়গ্রছ; 

খ) তথ্য ক্ষফা প্রদান কযায উগ্রেগ্রে প্রধান কাম টারগ্রয় মকয়স্ক ক্ষভমন স্থান কযা গ্রয়গ্রছ; 

 

                                         (অরধদপ্তক্সযয ভারযিারক ভক্সাদয় রকয়স্ক সভরন স্থাক্সনয উক্সিাধন কযক্সেন) 

গ) াগ্র টানারাইগ্রিন মযগ্রাটি টাং পর্ওয়যায মডমির্াইি কযা গ্রয়গ্রছ; 

 



 

উত্তভিি টা: 

নাং উত্তভিি টা মফফযণ 

১. প্রফাী ফাাংরাগ্রদমগ্রদয মনকর্ 

কভ ভগ্রয় াগ্রার্ ট ক্ষপ্রযণ : 

কূর্ননমতক ব্যাগ্রগয ভাধ্যগ্রভ মফগ্রদগ্র াগ্রার্ ট ক্ষপ্রযগ্রণয ক্ষক্ষ্গ্রে পূগ্রফ ট দীঘ ট  

ভগ্রয়য প্রগ্রয়ািন গ্রতা। এ ভস্যা ভাধানকগ্রল্প ০২ এমপ্রর ২০১৭ রি: তামযখ 

ক্ষথগ্রক কুমযয়ায ামব টগ্রয ভাধ্যগ্রভ মফগ্রদগ্র াগ্রার্ ট ক্ষপ্রযণ কযা গ্রে। এগ্রত 

ভয় রাগগ্রছ ২ ক্ষথগ্রক ৫ মদন। এ ব্যফস্থায ভাধ্যগ্রভ প্রফাী ফাাংরাগ্রদমগণ 

মফগ্রলবাগ্রফ উকৃত গ্রেন। ২০2১-২২ অথ টফছগ্রয ক্ষভার্ 1১  রক্ষ্ ৫২ ািায ৮ 

ত ০২টি এভআযম এ ব্যফস্থায় মফগ্রদগ্র ক্ষপ্রযণ কযা গ্রয়গ্রছ। 
২. অনরাইগ্রন াগ্রার্ ট মপ েণ ই-াগ্রার্ ট াব টাগ্রযয াগ্রথ অগ্রর্াগ্রভগ্রর্ড িারান মগ্রিগ্রভয াংগ্রমাগ্রগয পগ্রর 

াগ্রাগ্রর্ টয আগ্রফদনকাযীগণ কর ব্যাাংগ্রক  এ-িারাক্সনয ভাধ্যক্সভ এফং 

অনরাইক্সন সমভন: রফকা, জ, যক্সকর্, নগদ, সিরের্ ও সেরফর্ কাক্সে টয 

ভাধ্যক্সভ াক্সার্ ট রপ জভা রদক্সত াযক্সে। 

৩. মুমিগ্রমািা, মমনয়য 

মটিগ্রিন এফাং প্রমতফন্ধী 

ক্ষফা প্রাথীগ্রদয িন্য মফগ্রল 

ব্যফস্থা : 

মফবাগীয় এফাং আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপমূগ্র ফীয মুমিগ্রমািা, মমনয়য 

মটিগ্রিন, অস্যস্থ ও প্রমতফন্ধী ক্ষফা প্রাথীগ্রদয িন্য অমপগ্রয নীিতরায় 

পৃথক কাউন্টাগ্রযয ব্যফস্থা হুইর ক্ষিয়াগ্রযয ব্যফস্থা কযা গ্রয়গ্রছ। পগ্রর উি 

কযার্াগমযয ক্ষফাপ্রাথীগণ গ্রি াগ্রাগ্রর্ টয এনগ্রযারগ্রভন্ট েন্ন কযগ্রত 

াযগ্রছন। 
৪. অনরাইগ্রন াগ্রাগ্রর্ টয 

আগ্রফদন িভাকযণ : 

াগ্রার্ ট ক্ষফাপ্রাথীগণ এখন অনরাইগ্রন াগ্রাগ্রর্ টয আগ্রফদন দামখর 

কযগ্রত াগ্রযন। এগ্রত ভুর ওয়ায স্যগ্রমাগ কভ থাগ্রক এফাং ভয়গ্রক্ষ্ণও 

কভ য়।  
৫. গণশুনামন আগ্রয়ািন : প্রমতটি মফবাগীয় ও আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপগ্র প্তাগ্র অন্তত: ০১ মদন 

গণশুনামন আগ্রয়ািন কযা গ্রে। গণশুনামনয ভাধ্যগ্রভ ক্ষফাপ্রাথীগ্রদয মফমবন্ন 

অমবগ্রমাগ ও ভস্যা ভাধাগ্রনয মফলগ্রয় প্রগ্রয়ািনীয় দগ্রক্ষ্ েণ কযা গ্রয় 

থাগ্রক। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নাং উত্তভিি টা মফফযণ 

৬. ক্ষল্প ক্ষডস্ক স্থান : প্রমতটি মফবাগীয় ও আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপগ্র ক্ষল্প ক্ষডস্ক িালু কযা 

গ্রয়গ্রছ। ক্ষল্প ক্ষডগ্রস্কয ভাধ্যগ্রভ াগ্রার্ ট ক্ষফাপ্রাথীগণগ্রক মফমবন্ন মফলগ্রয় 

যাভ ট ও ায়তা প্রদান কযা গ্রয় থাগ্রক। 
৭. ক্ষভাফাইর এএভএ ামব ট : াগ্রাগ্রর্ ট আগ্রফদনকাযীগণ ২৬৯৬৯ নম্বগ্রয এএভএ কগ্রয আগ্রফদনগ্রেয 

অফস্থান এফাং াগ্রার্ ট ইস্যয াংিান্ত তথ্য েগ্রকট িানগ্রত াগ্রযন। এছাড়া, 

াগ্রার্ ট ইস্যযয কাম টিভ েন্ন গ্রর স্বয়াংমিয়বাগ্রফ ক্ষফাপ্রাথীয ক্ষভাফাইগ্রর 

এএভএ কযা য়। 
৮. ওগ্রয়ফাইগ্রর্ 

এভআযম/এভআযমব 

অনুন্ধান : 

াগ্রার্ ট  ও মবা  ক্ষফাপ্রাথীগণ অমধদপ্তগ্রযয ওগ্রয়ফাইর্ মবমির্ কগ্রয 

আগ্রফদন গ্রেয অফস্থান এফাং াগ্রার্ ট/মবা ইস্যয াংিান্ত তথ্যামদ িানগ্রত 

াগ্রযন। এয পগ্রর এতদাংিান্ত ক্ষফা প্রদাগ্রনয ক্ষক্ষ্গ্রে স্বেতা, িফাফমদমতা 

ও দাময়েীরতা বৃমি ক্ষগ্রয়গ্রছ। 
৯. ক্ষপইবুক ক্ষইগ্রিয ভাধ্যগ্রভ 

ভস্যা ভাধান : 

প্রমতটি মফবাগীয় এফাং আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপগ্রয ক্ষপইবুক ক্ষইি িালু 

কযা গ্রয়গ্রছ। এয ভাধ্যগ্রভ াগ্রার্ ট ও মবা াংিান্ত ভস্যাফমর েগ্রকট 

কতৃটক্ষ্ গ্রি অফমত গ্রয় প্রগ্রয়ািনীয় কাম টিভ েণ কযগ্রত াগ্রযন। 
১০. ক্ষভাফাইর টিগ্রভয ভাধ্যগ্রভ 

মবমবআইম ও গুরুতয অস্যস্থ 

ব্যমিফগ্রগ টয এনগ্রযারগ্রভন্ট 

েন্নকযণ : 

মফবাগীয় াগ্রার্ ট ও মবা অমপ, আগাযগাঁও, ঢাকা গ্রত ক্ষভাফাইর টিভ 

ক্ষপ্রযগ্রণয ভাধ্যগ্রভ মবমবআইম ও গুরুতয অস্যস্থ ক্ষফা প্রাথীগ্রদয আগ্রফদন 

েণ মপ্র ও ফাগ্রয়া এনগ্রযারগ্রভন্ট কাম টিভ েন্ন কযা গ্রয় থাগ্রক। পগ্রর 

মবমবআইমগণ ও অস্যস্থ ব্যমিগণ অমপগ্র না এগ্র াগ্রার্ ট ক্ষফা েণ 

কযগ্রত ক্ষ্ভ গ্রেন।  
১১. ই-মকউ ব্যফস্থা িালুকযণ : মবা ক্ষফাপ্রাথীগণগ্রক ভানম্মত ক্ষফা প্রদাগ্রনয রগ্রক্ষ্য অমধদপ্তগ্রযয প্রধান 

কাম টারগ্রয়য ই-মকউ ব্যফস্থা িালু কযা গ্রয়গ্রছ। ই-ক্ষর্াগ্রকগ্রনয ভাধ্যগ্রভ 

স্যশৃঙ্খর মযগ্রফগ্র মবা ক্ষফা প্রদান কযা গ্রে। কক্সয়কটি রফবাগীয় / 

আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপক্স ই -রকউ ব্য ফস্থানা িালু কযা ক্সয়ক্সে।  এগ্রত 

ক্ষফা প্রাথীগগ্রণয ক্ষবাগামন্ত ও য়যামন রাঘফ গ্রয়গ্রছ। ম টায়িগ্রভ কর 

মফবাগীয় অমপগ্র ই-মকউ ব্যফস্থা িালু কযা গ্রফ। 
 

১২. 

 

ওগ্রয়টিাং রুভ স্থান : 

 

কর মফবাগীয় ও আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপগ্র আগত ক্ষফা প্রাথীগ্রদয 

স্যমফধাগ্রথ ট প্রগ্রয়ািনীয় আফাফে পৃথক ওগ্রয়টিাং রুগ্রভয ব্যফস্থা কযা 

গ্রয়গ্রছ। ওগ্রয়টিাং রুগ্রভ স্থামত টিমবয ভাধ্যগ্রভ িনগ্রিতনতা বৃমিকযগ্রণ 

মনমভ টত মফগ্রল নাটিকা মনয়মভত প্রিায কযা গ্রয় থাগ্রক। এগ্রত 

িনগ্রিতনতা বৃমি াগ্রে। 



 

নাং উত্তভিি টা মফফযণ 

 

১৩. 

 

াগ্রার্ ট ক্ষর স্থান : 

প্রধান কাম টারগ্রয় াগ্রার্ ট ক্ষর স্থান কযা গ্রয়গ্রছ। প্তাগ্রয প্রমতমদন ২৪ 

ঘন্টা ক্ষনর্ওয়াকট কগ্ররার টিভ ও াগ্রার্ ট ক্ষগ্ররয ভাধ্যগ্রভ অনরাইগ্রন ক্ষদগ্র 

৬৯টি অমপগ্র ও মফগ্রদস্থ ৭২টি ফাাংরাগ্রদ মভগ্রন এভআযম ও 

এভআযমব কাম টিগ্রভ কামযগময ায়তা ক্ষদওয়া গ্রে। এগ্রক্ষ্গ্রে প্রগ্রয়ািগ্রন 

স্কাইম ও বাইফাযও ব্যফায কযা গ্রয় থাগ্রক। 
১৪. আইম ক্ষপাগ্রনয ভাধ্যগ্রভ 

দাপ্তমযক ক্ষমাগাগ্রমাগ্রগয ব্যফস্থা 

: 

আইম (ইন্টাযগ্রনর্ প্রগ্রর্াকর) ক্ষপাগ্রনয ভাধ্যগ্রভ কর মফবাগীয় ও আঞ্চমরক 

অমপগ্রয াগ্রথ ক্ষমাগাগ্রমাগ্রগয ব্যফস্থা কযা গ্রয়গ্রছ। এগ্রত অধীন ভাঠ 

ম টাগ্রয়য অমপমূগ্রয কাম টিভ তদাযমক কযা িতয গ্রয়গ্রছ এফাং 

অমপগ্র কভ টকতটা/কভ টিামযক্ষদয মথাভগ্রয় ামিযা মনমিত কযা ম্ভফ 

গ্রে। 
১৫. জ্বমােীগ্রদয িরুময াগ্রার্ ট 

ক্ষফা প্রদাগ্রনয রগ্রক্ষ্য মফগ্রল 

বুথ স্থান : 

 ২০১৯ াগ্রর মফে গ্রজ্ব অাংেণ কযগ্রত ইচ্ছুক ব্যমিগ্রদয িরুমযমবমত্তগ্রত 

াগ্রার্ ট প্রদাগ্রনয রগ্রক্ষ্য প্রধান কাম টারগ্রয় মফগ্রল ায়তা ক্ষকন্দ্র স্থান 

কযা য় মা এখনও অব্যাত আগ্রছ। এ ক্ষকন্দ্র গ্রত িরুমযমবমত্তগ্রত াগ্রার্ ট 

মফতযগ্রণয ব্যফস্থা কযা য়।  
১৬. ামনয ব্যফস্থা, মশুগ্রদয ক্ষেি 

মপমডাং কন টায ও নাভাগ্রিয 

কক্ষ্ স্থান : 

মফমবন্ন মফবাগীয়/আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপগ্র ক্ষফা  েীতাগ্রদয িন্য স্যগ্রয় 

ামনয ব্যফস্থা, মশুগ্রদয ক্ষেি মপমডাং কন টায ও নাভাগ্রিয কক্ষ্ স্থান কযা 

গ্রয়গ্রছ। 
 

 

সকারবে-19 জরনত রফরধরনক্সলধ িরাকারীন ম্পারদত কাজ:  
 

সকারবে-১৯ (কক্সযানাবাইযা) এয রফস্তায সযাক্সধ গত ২৬/০৩/২০২০ রিিঃ তারযখ ক্সত সদব্যাী াধাযণ ছুটি 

সঘালণা কযা কযা য়। স সপ্ররক্ষক্সত অরধদপ্তক্সযয স্মাযক নং- 58.01.0000.101.41.001.13.18-758, 

তারযখিঃ 24/03/2020 রিিঃ এয ভাধ্যক্সভ উক্ত াধাযণ ছুটিক্সত ইরভক্সেন ও াক্সার্ ট অরধদপ্তক্সযয রনয়ন্ত্রণাধীন 

কর রফবাগীয় াক্সার্ ট ও রবা অরপ, আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপ, াক্সার্ ট আক্সফদন প্ররিয়াকযণ সকন্দ্র, ই-

াক্সার্ ট াক্স টানারাইক্সজন কভক্সেে এফং প্রকে কাম টারক্সয়য কাম টিভ স্থরগত সঘালণা কযা য়। রকন্তু রফক্সদক্স 

কভ টযত ফাংরাক্সদী নাগরযকগক্সণয কল্যাণাক্সথ ট রফক্সদস্থ ফাংরাক্সদ রভনমূক্স আক্সফরদত াক্সার্ টমূ রপ্রন্ট 

কযায রক্সক্ষয াধাযণ ছুটিয ভক্সধ্যও অত্র অরধদপ্তক্সযয াক্স টানারাইক্সজন সন্টায রনযরফরেন্নবাক্সফ সখারা যাখা য় 

। সকারবে-19 এয কাযক্সণ াধাযণ ছুটিকারীন 26/03/2020 রিিঃ ক্সত 31/07/2020 রিিঃ তারযখ ম টন্ত সভার্ 

৪,৪৮,৩৯৪ টি সভরন রযক্সেফর (এভআযর) রপ্রন্ট কযা য়, তম্মসধ্য ২,৫৫,২০৫ (দুই রক্ষ ঞ্চান্ন াজায দুইত 

াঁি) টি এভআযর আন্তজটারতক কুরযয়ায ারব টক্সয ভাধ্যক্সভ ফরণ টত ভক্সয় রফক্সদস্থ রভনমূক্স সপ্রযণ কযা য়। 

০১/০৭/২০২১ রিিঃ ক্সত ৩০/০৬/২০২২ রিিঃ তারযখ ম টন্ত- 
 



 

 ইসূুকৃি এিআিরপ সাংখ্যা (সদপশ): ৮৪,৪৬৯ টি 

 ইস্যুকৃি  এিআিরপ সাংখ্যা (রর্পদপশ): ১১,৫২,৮০২ টি 

 ইস্যুকৃি ই-পাসপপাপর্ টি সাংখ্যা (সদপশ : ২৬,৩০,০০০ টি 

 

অত্র অরধদপ্তক্সযয ভারযিারক ভক্সাদয় ও অন্যান্য কভ টকতটাগণ রফরবরন্ন রফবাগীয়/আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপ 

স্বযীক্সয রযদ টন কক্সয প্রক্সয়াজনীয় রনক্সদ টনা রদসেন। অনরাইন োর্পযক্সভ কর রফবাগীয়/আঞ্চররক াক্সার্ ট 

অরপক্সয াক্সথ প্রধান কাম টারক্সয়য বা অনুরষ্ঠত ক্সে। 

 

সকারবে-19 প্ররতক্সযাক্সধ গৃীত কাম টিভ ও রনক্সদ টনামূ: 
 

িরন্ত্রপরিষদ রর্ভাগ কতৃটক সিপয় সিপয় ইস্যুকৃি সকারভি -১৯ কােীন রনপদ টশনা প্ররিপােন কিা হপচ্ছ। 

িরন্ত্রপরিষদ রর্ভাগ কতৃটক ০৮/০৮/২০২১ ররিঃ িারিপখ ইস্যুকৃি রনপদ টশার্েীি আপোপক স্বাস্থুরর্রি অনুসির্পূর্ টক 

এিআিরপ ও ই -পাসপপার্ ট এি এনপিােপিন্টসহ অর স কার্ টক্রি পরিচা েনা কিা হপচ্ছ। সকারভি -১৯ রর্স্তািপিাপি 

রনপোরেরখি কার্ টার্েী েহর্ কিা হপয়পছ । 

 

(১) ইরভক্সেন ও াক্সার্ ট অরধদপ্তক্সযয প্রধান কাম টারয় এয আওতাধীন কর রফবাগীয় াক্সার্ ট ও রবা 

অরপ এফং আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপমূক্সয রনরদ টি সগর্ রদক্সয় অবযন্তক্সয প্রক্সফক্সয মুক্সখ কর কভ টকতটা 

ও কভ টিাযী এফং আগত সফা প্রাথীক্সদয াত সধায়ায এফং থাভ টার স্কযানাক্সযয ভাধ্যক্সভ াযীরযক তাভাত্রা 

রযভা কযায ব্যফস্থা কযা ক্সয়ক্সে।  

 

 (সফা প্রাথীক্সদয াত সধায়ায ব্যফস্থা) 



 

(থাভ টার স্কযানাক্সযয ভাধ্যক্সভ াযীরযক তাভাত্রা রযভা কযায ব্যফস্থা) 

 

(২) অরপক্স আগত সফা প্রাথীক্সদয ভাস্ক রযধান রনরিত কযা ক্সে। 
 

(৩) কভ টকতটা/কভ টিাযীগণ ভাস্ক রযধান কক্সয স্বাস্থযরফরধ সভক্সন সফা কাম টিভ রযিরনা কযক্সেন। 
 

(৪) সকারবে-১৯ (কক্সযানাবাইযা) ংিভণ ংিান্ত ম্ভাব্য ঝুঁরক হ্রাক্স াভারজক দূযত্ব ফজায়  সযক্সখ  

কাম টিভ িরভান যক্সয়ক্সে। 

(৫) ইরভক্সেন ও াক্সার্ ট অরধদপ্তক্সযয সকারবে-১৯ (কক্সযানাবাইযা) এ আিান্ত কভ টকতটা/কভ টিাযীগণক্সক 

ক্সমারগতা কযায জন্য অরধদপ্তক্সযয কভ টকতটা/কভ টিাযী ও ই-াক্সার্ ট প্রকক্সেয কভ টকতটাক্সদয ভন্বক্সয় 

একটি জরুরয ায়তা প্রদানকাযী টিভ গঠন কযা ক্সয়ক্সে। 
 

(৬) সকারবে-১৯ (কক্সযানাবাইযা) এ আিান্ত কভ টকতটা/কভ টিাযীক্সদযক্সক খাদ্য, ঔলধ ও রিরকৎা সফা প্রদান 

কযা ক্সে। 
 

(৭) অরধদপ্তক্সযয কর কভ টকতটা অনরাইন োর্পযক্সভ সট্ররনং/বায় অংেণ কযক্সেন। 
 

(৮) সকারবেকারীন সফা কাম টিভ িালু যাখায জন্য কভ টকতটাগণ ফভয় মুক্সঠাক্সপান িালু যাখা অরধদপ্তক্সযয 

সায়ার্আযা গ্রুক্স রিয় যক্সয়ক্সেন। 
 

(৯) অরধদপ্তয ক্সত কর কভ টকতটা/কভ টিাযীক্সক স্বাস্থয সুযক্ষা াভেী রফতযণ কযা ক্সয়ক্সে। 

 

(১০) ৩০/০৬/২০২২ রিিঃ তারযখ ম টন্ত অরধদপ্তক্সযয ১৫১ জন কভ টকতটা/কভ টিাযী কক্সযানা আিান্ত ক্সয়ক্সেন। 

কক্সর সুস্থ সয় কক্সভ ট সমাগদান কক্সযক্সেন।  

(১১) প্রধান কাম টারয়, রফবাগীয়/ আঞ্চররক াক্সার্ ট অরপমূক্সয কর কভ টকতটা/ কভ টিাযী কক্সযানাবাইযা 

প্ররতক্সযাক্সধয ১ভ ও ২য় সোজ টিকা েণ কক্সযক্সেন। করক্সক বুিায সোজ েক্সণয জন্য উদ্ভুি কযা ক্সে। 



 

 

রনফ টািনী ইক্সতায: 

 

িরভক 

নং 

রনফ টািনী ইক্সতাক্সয 

উক্সেরখত রযকেনা 
ভন্তব্য 

১. ই-াক্সার্ ট িালুকযণ ২২ স জানুয়ারয ২০২০ রিিঃ তারযক্সখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ 

ারনা কর্তটক ই -াক্সার্ ট উক্সদ্ভাফক্সনয য সদক্সয অবযন্তক্সয 

৭০টি অরপ ধাক্স ধাক্স ই-াক্সার্ ট কাম টিভ িালু কযা ক্সয়ক্সে 

এফং ১৬ টি ফাংরাক্সদ রভক্সন ই-াসার্ ট কাম টিভ িালূ কযা 

ক্সয়ক্সে। 

২. ই-রবা িালুকযণ ইউ.এ.ই যকাক্সযয াক্সথ এভও ইউ স্বাক্ষক্সযয রক্সক্ষয ভন্ত্রণারয় 

ক্সত কাম টিভ েণ কযা ক্সয়ক্সে।   

৩. একটি আধুরনক , প্রমৄরক্ত রনব টয , দক্ষ, 

দুনীরত মুক্ত , সদক্সপ্ররভক গণমুখী 

প্রারনক ব্যফস্থা গক্সড় সতারায কাজ 

অব্যাত যাখা। 

ক) আধুরনক ও রফক্সলা রয়ত প্ররক্ষণ  সকন্দ্র রনভ টাণ : এজন্য 

সকযানীগক্সে ঢাকা-ভাওয়া ভাড়ক এয াক্স সনায়াদ্দা ফাগগয 

সভৌজায ব্যরক্ত ভাররকাধীন ৫৮৬ (াঁিত রেয়াী) তক জরভ 

অরধেক্সণয রফলক্সয় প্রারনক অনুক্সভাদন াওয়া সগক্সে  

তৎক্সপ্ররক্ষক্সত, জরভ অরধেক্সণয  কাম টিভ সজরা প্রাক্সকয 

কাম টারয়, ঢাকায় িরভান আক্সে। 

 

খ) জনফর বৃরি : প্রস্তারফত অগ টাক্সনাোভ (৩৪৬ টি নতুন দ 

সৃজন এফং ১৪৭ টি দ রফলুরপ্ত ) ফাস্তফায়ক্সনয জন্য অথ ট 

ভন্ত্রণারক্সয়য অনুক্সভাদন াওয়া সগক্সে , যফতী কাম টিভ িরভান 

যক্সয়ক্সে। 

 

গ) ইরভক্সেন ও াক্সার্ ট অরধদপ্তক্সযয প্রধান কাম টা রয় এয 

স্বতন্ত্র বফন রনভ টাণ: ইরভক্সেন ও াক্সার্ ট অরধদপ্তক্সযয অরপ 

বফন রনভ টাক্সণয জন্য সক্সয ফাংরা নগয প্রারনক এরাকায ের্ 

নম্বয এপ-১৪/রফ এয ০.১৬৫ একয জরভ গত ১১/১০/২০২১ রিিঃ 

তারযক্সখ অত্র অরধদপ্তক্সযয রনকর্ স্তান্তয কযা ক্সয়ক্সে। ের্ নম্বয 

এপ-১৪/রফ এয প্বা টফ তী এপ -১৪/এ/১ নম্বয েক্সর্য ১০ কাঠা 

জরভ ফযাক্সদ্দয রফলক্সয় গণপূতট ভন্ত্রণারয় ক্সত রিান্ত াওয়া 

মায়রন। ফরণ টত রফলক্সয় গণপূতট অরধদপ্তক্সযয াক্সথ সমাগাক্সমাগ 

িরভান আক্সে। 

৪. রনরিত কযা ক্সফ প্রাক্সনয স্বেতা, ক) ই-সর্ন্ডারযং এয ভাধ্যক্সভ ফ ধযক্সনয িয়কাম ট ম্পাদন কযা 



 

জফাফরদরতা, ন্যায় যায়ণতা এফং 

সফা যায়ণতা। প্রাক্সনয দারয়ত্ব  

ক্সফ রনধ টারযত নীরতভারা ও রনফ টাী 

রনক্সদ টাফরর ফাস্তফায়ন। 

ক্সে। 

খ) অনরাইন Client satisfaction Register 

কাম টিভ িরভান আক্সে। 

গ) অবযন্তযীন রনযীক্ষা কাম টিভ ফাস্তফায়নাধীন যক্সয়ক্সে। 

৫. 
রনয়াভানুফতীতা এফং জনগক্সনয 

সফক রক্সক্সফ প্রানক্সক গক্সড় 

সতারায কাজ অেয কক্সয সনয়া 

ক্সফ। 

 

ক) কভ টকতটা/কভ টিাযীক্সদয ই -ারজযায উক্সদ্যাগ েণ কযা 

ক্সয়ক্সে। 

 

খ) সভাটিসবন ও দক্ষতা বৃরিক্সত প্রক্সতযক কভ টকতটা /কভ টিাযীক্সক 

ফেক্সয ৬০ ঘন্টা প্ররক্ষণ প্রদান কযা ক্সফ। 

৬. রিান্ত েণ ও ফাস্ত ফায়ক্সন 

দীঘ টসূত্রতা, দুনীরত, আভরাতারন্ত্রক 

জটিরতা এফং ফ টপ্রকায য়যারনয 

অফান ঘর্াক্সনায কাজ অব্যাত 

থাকক্সফ। রফক্সলবাক্সফ রিান্ত েক্সণয 

নানাস্তয কক্সঠাযবাক্সফ ংকুরিত কযা 

ক্সফ। 

ক) ই-পাইররং কাম টিক্সভয গরতীরতা আনয়ন কযা ক্সয়ক্সে। 

প্রায় ৮০% নরথ ই-পাইররং এয ভাধ্যক্সভ রনষ্পরত্ত কযা ক্সে। 

খ) প্রারনক রফক্সকন্দ্রীকযক্সণয উক্সদ্যাগ েণ কযা ক্সয়ক্সে, নতুন 

অগ টাক্সনাোভ এয াক্সথ ফাস্তফারয়ত ক্সফ। 

গ) র্ রাইন স্থাক্সনয কাম টিভ িরভান আক্সে। 

৭. যকারয প্ররতষ্ঠান গুক্সরায জন্য  সে -

কয়ায সন্টায গক্সড় সতারা এফং 

সফযকারয প্ররতষ্ঠানগুক্সরাক্সক এ 

রফলক্সয়  উিিু কযা ক্সফ। 

ক) কর রফবাগী াক্সার্ ট ও রবা অরপক্স সে-সকয়ায সন্টায 

গক্সড় সতারা ক্সফ। ইক্সতাভক্সধ্য প্রধান কাম টারয় , আগাযগাঁও, 

ঢাকায় সে-সকয়ায সন্টায গক্সড় স্থান কযা ক্সয়ক্সে।  

খ) কক্সয়কটি াক্সার্ ট অরপক্স ভার্তদুগ্ধ ান সকন্দ্র স্থান কযা 

ক্সয়ক্সে। অফরি অরপগুক্সরাক্সত ভার্তদুগ্ধ ান সকন্দ্র স্থান কযা 

ক্সফ। 

 

 

 

 

 

 



 

৮ভ ঞ্চফারল টক রযকেনা: 

Eight Five Year Plan (FY2021-2025) 
Targets, Activities and Indicative Costs 

Ministry/Division: Security Services Division 

Sl. 

No. 

Name of the Activities 

(Policy/program/project/action) 

Policy/program/project/action wise 

indicative cost (Lakh BDT at 

FY2019-2020 Prices) 

Linked to 

SDGs 

Target 

BDT 2100 

Measures 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Department of Immigration & Passports 

List of New Project Included in the ADP for 2019-2020 

1. Introduction of E-Visa & E-TP in 

Bangladesh 

  - 

List of new project 

2. Establishment of Immigration & 

Passport training academy for skill 

development and enhancement of 

professional knowledge of DIP 

employees. 

   

3. Construction of a separate building for 

head office 
   

4. Construction of separate building for 

each divisional office to provide visa 

service to foreigners and controlling, 

monitoring & supervising regional 

Passport offices, Visa cell & 

Immigration check posts under the 

division.  

   

5. Construction of a separate building for 

disaster recovery center in Joshore. 

   

6. Establishment of additional  offices 

(Four in Dhaka and one in each of the 

rest of the metropolitan areas/city 

corporations) for ensuring better & 

hassle free service. 

   

7. Providing application receiving service 

to Hospitalized Patients & Senior 

Citizens in each district by mobile 

enrollment unit.   

   

8. Construction of a separate building for 

passport booklet assembly line in Dhaka 

   

9. Establish new offices in rest of the visa 

cell & Immigration Check posts. 

   

10. Establishment of a well trained & 

professionally sound enforcement unit 

for inspection and verification of the 

legality and validity of visa issued to the  

foreigners during their stay in 

Bangladesh. 

   



 

 

Eight Five Year Plan (FY2021-2025) 

8FYP Implementation Progress Monitoring Indicators 

(To be used in Development Results Framework) 

Ministry/Division: Security Services Division 

 

Sl.

No. 
8FPY target to attain 

input indicators 

(program/project/action

/resources, etc) 

Output indicators 

(SMART*) 

Impact 

indicators(if any) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

36. 
Construction 17 regional 

passport offices 

Construction 17 

regional passport 

offices. 

17 Regional passport offices 

are constructed. 

People will get 

prompt support 

37. 
Construction 16 regional 

passport offices 

Construction 16 

regional passport 

offices 

16 Regional passport office 

are constructed. 

People will get 

prompt support 

38. 

E-Passport and 

Automated Border 

Control Management 

Introduction of e-

passport and 

Automated Border 

Control Management 

System. 

e-passport and Automated 

Border Control Management 

are introduced 

People will get 

prompt support 

39. E-Visa & E-TP 
Introduction of E-Visa 

& E-TP in Bangladesh. 

E-Visa & E-TP are 

introduced 

People will get 

prompt support 

40. 

Establishment of 

Immigration & Passport 

training academy  

Construction of 

academic building, 

hostels, administrative 

building and other 

facilities. 

A modern training academy 

is established. 

DIP employees 

will develop skill 

and professional 

knowledge. 

41. 

Construction of a 

separate building for head 

office 

Separate building for 

Head office to be 

constructed  

Separate building for Head 

office is constructed 

Strengthening 

functionality of 

DIP Head office 

42. 

Construction of separate 

building for each 

divisional office to 

provide visa service to 

foreigners and 

controlling, monitoring & 

supervising regional 

Passport offices, Visa cell 

& Immigration check 

posts under the division. 

Separate building for 

each divisional office to 

be constructed 

Separate building for each 

divisional office is 

constructed 

People will get 

smooth & better 

service. 

43. 

Construction of a 

separate building for 

disaster recovery center 

in Joshore. 

A separate building for 

disaster recovery center 

to constructed. 

A building for disaster 

recovery center is 

constructed. 

Data security will 

be ensured. 



 

44. 

Establishment additional  

offices (Four in Dhaka 

and one in each of the 

rest of the metropolitan 

areas/city corporations) 

for ensuring better & 

hassle free service. 

Four in Dhaka and one 

in each of the rest of the 

metropolitan areas/City 

corporations to be 

established. 

 

Four in Dhaka and one in 

each of the rest of the 

metropolitan areas/City 

corporations are established. 

 

 

People will get 

smooth & better 

service. 

45. 

Providing application 

receiving service to 

Hospitalized Patients & 

Senior Citizens in each 

district by mobile 

enrollment unit.   

Procurement of 

equipments and 

vehicles for mobile unit 

for each district offices. 

Procurement of equipments 

and vehicles for mobile unit 

for 64 district offices are 

done. 

People will get 

prompt service 

46. 

Construction of a 

separate building for 

passport assembly line in 

Dhaka.  

A separate building for 

passport assembly line 

to be constructed. 

A separate building for 

passport assembly line is 

constructed 

Efficient passport 

production 

management. 

47. 

Establish new offices in 

rest of the visa cell & 

Immigration Check posts. 

New offices in rest of 

the visa cell & 

Immigration Check 

posts to be established. 

New offices in rest of the 

visa cell & Immigration 

Check posts is established. 

People will get 

smooth & better 

service. 

48. 

Establishment of a well 

trained & professionally 

sound enforcement unit 

for inspection and 

verification of the legality 

and validity of visa issued 

to the  foreigners during 

their stay in Bangladesh. 

A enforcement unit for 

inspection and 

verification of the 

legality and validity of 

visa to be established. 

A enforcement unit for 

inspection and verification of 

the legality and validity of 

visa is established. 

National Security 

is ensured. 

 

অরধদপ্তক্সযয বরফষ্যত রযকেনা: 

 নতুন  অগ টাক্সনাোভ ফাস্তফায়ন,  আধুরনক প্ররক্ষণ ইরনরিটিউর্ রনভ টাণ, ফ টাধুরনক সুরফধা ম্বররত াক্সার্ ট 

াক্স টানারাইক্সজন কভক্সেে-2 রনভ টাণ, কভ টকতটা/ কভ টিাযীক্সদয কল্যাণ ট্রাি গঠন, ইক্সরকট্ররনক রবা (ই-রবা) ও 

ইক্সরকট্ররনক ট্রাক্সবর াযরভর্ (ই-টি.র) প্রফতটন ই-াক্সার্ ট ও ই-সগইক্সর্য কাম টিভ ম্প্রাযক্সনয ভাধ্যক্সভ 

ফাংরাক্সদ াক্সার্ ট, রবা ও ইরভক্সেন সফা-সক রফর্শ্ভাক্সন উরন্নতকযণ । 


