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ইমিদেশন ও পাসদপার্ ট অমিেপ্তদরর ২০২2-২০২3 অর্ টবছদরর এমপএ (বামষ টক কি টসম্পােন চুমি) বাস্তবায়ন মবষদয় ২য়    

সভার কার্ টমববরণীীঃ 

 

সভাপমত : জনাব উদে সালিা তানমজয়া   

অমতমরি িহাপমরচালক 

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অর্ থ 

ইমিদেশন ও পাসদপার্ ট অমিেপ্তর 

সভার তামরখ : ১৬ নদভম্বর ২০২২  

সিয় : সকাল ৯:০০ ঘটিকা 

স্থান : সদেলন কক্ষ   

উপমস্থমত : সংযুক্ত 

 

 সভাপমত িদহােয় উপমস্থত সবাইদক স্বাগত জামনদয় সভা শুরু কদরন। শুরুদত সভাপমত িদহােয় ২০২২-২০২৩ 

অর্ টবছদরর এমপএদত অর্ন্টভুি লক্ষযিাত্রাসমূহ মনি টামরত সিদয় সম্পন্ন করার জন্য উপমস্থত সকল কি টকতটাদের মনদে টশনা  প্রোন 

কদরন। এরপর সভাপমত িদহােয় এমপএ ফ াকাল পদয়ন্ট কি টকতটাদক আদলাচয মবষয়সমূহ উত্থাপদনর জন্য অনুদরাি কদরন। 

২।  এমপএ ফ াকাল পদয়ন্ট ২০২২-২০২৩ অর্ টবছদরর কি টপমরকল্পনা অনুর্ায়ী কার্ টক্রিসমূহ উত্থাপন ও অেগমত আদলাচনা 

কদরন এবাং আদলাচনাক্রদি মনদমাি মসদ্ধার্ন্সমূহ গৃহীত হয়।   

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি ২০২২-২০২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২২টি 

ক্রর্ কার্ িক্রর্ একক লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নকারী শাখা অগ্রগতি / তিদ্ধান্ত  

১র্ ককায়ার্ িাররর লক্ষ্যর্াত্রা (১টি):- 

1.  

ইর্র্রেশন ও পাসরপার্ ি প্রর্শক্ষ্ণ 

ককন্দ্র র্নর্ িারণর লরক্ষ্য কর্ৌথ তদন্ত 

সম্পন্ন করা 

িাতিখ ৩০-০৯-২০২২ 
পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন 

শাখা 

২৮/০৯/২০২২ িাতিখখ বাস্তবাতিি 

হখিখে এি প্রমাণক যথাযথ ভাখব 

িংিক্ষ্ণ কিখি হখব। 

২য় ককায়ার্ িাররর লক্ষ্যর্াত্রা (১টি):- 

2.  
ই-টির্প বাস্তবায়রনর লরক্ষ্য চুর্ি 

স্বাক্ষ্র 
িাতিখ ৩১-১২-২০২২ সংস্থাপন শাখা 

২৯/০৯/২০২২ িাতিখখ বাস্তবাতিি 

হখিখে এি প্রমাণক যথাযথ ভাখব 

িংিক্ষ্ণ কিখি হখব।  

৩য় ককায়ার্ িাররর লক্ষ্যর্াত্রা (৭টি):- 

3.  
কেল্পলাইন চালুর লরক্ষ্য বাস্তবায়ন 

কার্ িক্রর্ শুরু 
িাতিখ 

৩১-০৩-

২০২৩ 
সংস্থাপন শাখা 

িংতিষ্ট শাখা বিাবি পত্র প্রপ্রিণ কিখি 

হখব। িংতিষ্ট দাতিত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

অতিতিক্ত মহাপতিচালক (মানবিম্পদ 

ব্যবস্থাপনা ও অথ ম) মখহাদিখক অগ্রগতি 

অবতহি কিখবন। 

4.  

পারস িানালাইরেশন কর্রেক্স এর 

খসড়া র্ির্পর্প প্রস্তুতপূব িক সুরক্ষ্া 

কসবা র্বভারে কপ্ররণ 

িাতিখ 
৩১-০৩-

২০২৩ 

পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন 

শাখা 

িংতিষ্ট শাখা বিাবি পত্র প্রপ্রিণ কিখি 

হখব। িংতিষ্ট দাতিত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

অতিতিক্ত মহাপতিচালক (মানবিম্পদ 

ব্যবস্থাপনা ও অথ ম) মখহাদিখক অগ্রগতি 

অবতহি কিখবন। 

5.  

আেত কসবা প্রাথীরদর েন্য প্রধান 

কার্ িালরয়র আর্িনায় অরপক্ষ্োর 

র্নর্ িাণ 

িাতিখ 
৩১-০৩-

২০২৩ 
সংস্থাপন শাখা 

িংতিষ্ট শাখা বিাবি পত্র প্রপ্রিণ কিখি 

হখব। িংতিষ্ট দাতিত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

অতিতিক্ত মহাপতিচালক (মানবিম্পদ 
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ব্যবস্থাপনা ও অথ ম) মখহাদিখক অগ্রগতি 

অবতহি কিখবন। 

6.  

ই-র্ভসা চালুর লরক্ষ্য খসড়া 

র্ির্পর্প সুরক্ষ্া কসবা র্বভারে 

কপ্ররণ 

িাতিখ ২৮-০২-২০২৩ 
পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন 

শাখা 

১৯/১০/২০২২ িাতিখখ MoU স্বাক্ষ্ি 

হখিখে। তনর্ মাতিি িমখিি মখে 

বাস্তবািখনি জন্য িংতিষ্ট শাখা দ্রি 

কায মক্রম গ্রহণপূব মক অতিতিক্ত 

মহাপতিচালক (মানবিম্পদ ব্যবস্থাপনা 

ও অথ ম) মখহাদিখক অগ্রগতি অবতহি 

কিখবন।  

7.  

শাহ আমানি এবং ওিমানী 

আন্তজমাতিক তবমানবন্দখি স্থাতপি 

ই-প্রগইট িমূখহি কায মক্রম 

চালুকিণ 

িাতিখ 
৩১-০৩-

২০২৩ 
ই-পাসরপার্ ি প্রকল্প 

িংতিষ্ট প্রকল্প বিাবি পত্র প্রপ্রিণ কিখি 

হখব। িংতিষ্ট দাতিত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

অতিতিক্ত মহাপতিচালক (মানবিম্পদ 

ব্যবস্থাপনা ও অথ ম) মখহাদিখক অগ্রগতি 

অবতহি কিখবন। 

8.  

আের্ন ও বর্ে িের্ন সংক্রান্ত তথ্য 

সংরক্ষ্রণর লরক্ষ্য র্িআইর্প এর 

ককন্দ্রীয় সাভিাররর সারথ সকল 

ইর্র্রেশন কচকরপারের 

কারনকটির্ভটি স্থাপরনর প্রস্তাব 

সুরক্ষ্া কসবা র্বভারে কপ্ররণ 

িাতিখ 
৩১-০৩-

২০২৩ 

তভিা ও ইতমখগ্রশন 

অতর্শাখা 

িংতিষ্ট শাখা বিাবি পত্র প্রপ্রিণ কিখি 

হখব। িংতিষ্ট দাতিত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

অতিতিক্ত মহাপতিচালক (মানবিম্পদ 

ব্যবস্থাপনা ও অথ ম) মখহাদিখক অগ্রগতি 

অবতহি কিখবন। 

9.  

পাসরপার্ ি, র্ভসা এবং ট্রারভল 

িকুরর্ন্ট ফ্রি র্িরর্কশন কর্র্শন 

স্থাপরনর প্রস্তাব সুরক্ষ্া কসবা 

র্বভারে কপ্ররণ 

িাতিখ 
৩১-০৩-

২০২৩ 

তভিা ও ইতমখগ্রশন 

অতর্শাখা 

িংতিষ্ট শাখা বিাবি পত্র প্রপ্রিণ কিখি 

হখব। িংতিষ্ট দাতিত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

অতিতিক্ত মহাপতিচালক (মানবিম্পদ 

ব্যবস্থাপনা ও অথ ম) মখহাদিখক অগ্রগতি 

অবতহি কিখবন। 

৪থ ি ককায়ার্ িাররর লক্ষ্যর্াত্রা (১৩টি):- 

10.  ই-পাসপার্ ি কাভাররে বৃর্ি িংখ্যা ১৫,০০,০০০ ই-পাসরপার্ ি প্রকল্প 

১ম ত্রত্রমাতিক পয মন্ত অজমন ১১,৪৬,৬৬৩ 

টি। ২ি ত্রত্রমাতিক এি অজমন িংগ্রখহি 

জন্য পত্র প্রদান কিখি হখব। 

11.  

আওতাধীন অর্িসসমূরের ই-

পাসরপার্ ি কর্াবাইল এনররালরর্ন্ট 

ইউর্নর্ সম্প্রসারণ 

অতিখিি 

িংখ্যা 
২০ ই-পাসরপার্ ি প্রকল্প 

১ম ত্রত্রমাতিক পয মন্ত অজমন ১৫ টি। ২ি 

ত্রত্রমাতিক এি অজমন িংগ্রখহি জন্য পত্র 

প্রদান কিখি হখব। 

12.  
র্বরদশস্থ র্র্শনসমূরে ই-পাসরপার্ ি 

কার্ িক্রর্ চালুকরণ 

অতিখিি 

িংখ্যা 
১০ ই-পাসরপার্ ি প্রকল্প 

১ম ত্রত্রমাতিক পয মন্ত অজমন ১ টি। ২ি 

ত্রত্রমাতিক এি অজমন িংগ্রখহি জন্য পত্র 

প্রদান কিখি হখব। 

13.  
অনলাইরন পাসরপার্ ি আরবদরনর 

োর বৃর্িকরণ 
% ৯৫ ই-পাসরপার্ ি প্রকল্প 

১ম ত্রত্রমাতিক পয মন্ত অজমন ৯৯%। ২ি 

ত্রত্রমাতিক এি অজমন িংগ্রখহি জন্য পত্র 

প্রদান কিখি হখব। 

14.  
ইরলক্ট্রর্নক র্কউ র্সরের্ 

চালুকরণ 

অতিখিি 

িংখ্যা 
১০ 

আঞ্চতলক পািখপাট ম 

অতিি, টাঙ্গাইল, 

িািক্ষ্ীিা, নিতিংদী, 

নািািনগঞ্জ, 

তকখশািগঞ্জ, 

িতিদপুি, বগুড়া, 

প্রগাপালগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, 

প্রিনী, তিিাজগঞ্জ ও 

িাজবাড়ী 

১৩/০৯/২০২২ িাতিখখ পত্র প্রপ্রিণ কিা 

হখিখে। স্মািক নং: 

৫৮.০১.০০০০.১০৬.৫২.০০১.২২.২৬১ 

বাস্তবািখনি অগ্রগতি জানখি প্রচখি পত্র 

প্রদান কিখি হখব।  

15.  

প্রধান কার্ িালরয়র 

কর্ িকতিা/কর্ িচারীরদর কার্রের্র 

ও দক্ষ্তা বৃর্ির লরক্ষ্য প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রদান 

কম মকিমা/ 

কম মচািীি 

িংখ্যা 

১০০ 

প্রর্শক্ষ্ণ ও 

কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

শাখা 

প্রতশক্ষ্ণ কায মক্রম চলমান িাখখি হখব।  
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16.  
র্াঠ পর্ িারয়র 

কর্ িকতিা/কর্ িচারীরদর দক্ষ্তা 

বৃর্ির লরক্ষ্য প্রর্শক্ষ্ণ আরয়ােন 

িংখ্যা ৮ 

প্রর্শক্ষ্ণ ও 

কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

শাখা 

বিমমান মাি পয মন্ত ০২ টি প্রর্শক্ষ্ণ 

আরয়ােন কিা হখিখে। লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবািখনি জন্য প্রতশক্ষ্ণ কায মক্রম 

চলমান িাখখি হখব। 

17.  

১৬টি (সংরশার্ধত ১৭টি) 

আঞ্চর্লক পাসরপার্ ি অর্িরসর 

ভবন র্নর্ িাণ প্রকরল্পর আওতায় 

ভবন র্নর্ িাণ কাে সম্পন্নকরণ 

% ৭৫ ভবন র্নর্ িাণ প্রকল্প 
প্রমাণক যথাযথ ভাখব িংিক্ষ্ণ কিখি 

হখব। 

18.  
কর্ িকতিা/কর্ িচারীরদর দক্ষ্তা 

বৃর্ির লরক্ষ্য কদরশ/র্বরদরশ 

নরলে কশয়ার্রং কপ্রাোরর্ কপ্ররণ 

কম মকিমা/ 

কম মচািীি 

িংখ্যা 

২০ 

প্রর্শক্ষ্ণ ও 

কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

শাখা 

কর্ িকতিা/কর্ িচারীরদর দক্ষ্তা বৃর্ির 

লরক্ষ্য কদরশ নরলে কশয়ার্রং কপ্রাোরর্ 

কপ্রররণর অংশ র্েরসরব ই-পাসরপার্ ি 

প্রকরল্পর কুেলার কর্র্শন, র্সর্পটিইউ কত 

কবর্সক প্রর্কউররর্ন্ট কট্রর্নং এবং 

বাংলারদশ র্সর্ভল সার্ভ িস প্রশাসন 

একারির্ীরত কপ্রররণর উরযাে র্নরত 

েরব।  

19.  
র্নধ িার্রত সর্রয় র্প্রন্টরর্াগ্য 

পাসরপার্ ি পারস িানালাইরেশন 

(মুদ্রণ) র্নর্িতকরণ 

% ৮৫ 

পারস িানালাইরেশন 

কসন্টার ও ই-পাসরপার্ ি 

প্রকল্প 

১ম ত্রত্রমাতিক পয মন্ত অজমন ১০০%। ২ি 

ত্রত্রমাতিক এি অজমন িংগ্রখহি জন্য পত্র 

প্রদান কিখি হখব। 

20.  
র্নধ িার্রত সর্রয় র্নষ্পর্িরর্াগ্য 

র্ভসা আরবদন র্নষ্পর্িকরণ 
% ৯০ র্ভসা শাখা 

১ম ত্রত্রমাতিক পয মন্ত অজমন ৯৩%। ২ি 

ত্রত্রমাতিক এি অজমন িংগ্রখহি জন্য পত্র 

প্রদান কিখি হখব। 

21.  ই-কেইর্ স্থাপন িংখ্যা ৪২ ই-পাসরপার্ ি প্রকল্প 

২০২১-২২ অথ মবেখি প্রমাট ৩৮ টি ই 

প্রগইট স্থাপন কিা হখিখে। ২০২২-২৩ 

অথ মবেখিি ১ম প্রকািাট মাখি ০৩ টি িহ 

প্রমাট ৪১ টি ই প্রগইট স্থাতপি। লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবািখনি জন্য কায মক্রম চলমান 

িাখখি হখব। 

22.  স্বয়ংর্ক্রয় পাসরপার্ ি র্রিার স্থাপন িংখ্যা ৫ ই-পাসরপার্ ি প্রকল্প 

১ম ত্রত্রমাতিক পয মন্ত অজমন ২ টি। 

লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবািখনি জন্য কায মক্রম 

চলমান িাখখি হখব। 

 

সংরর্ােনী সমূে 

ক্রর্ সংরর্ােনীর নার্ সংরর্ােনী নম্বর বাস্তবায়নকারী কর্ িকতিা 

  ১. োতীয় শুিাচার ককৌশল কর্ িপর্রকল্পনা ৪ ত্রনতিকিা কতমটি 

২. ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা ৫ ইরনারভশন টির্ 

৩. অর্ভরর্াে প্রর্তকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ িপর্রকল্পনা ৬ উপপর্রচালক (প্রশাসন) 

৪. কসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত বাস্তবায়ন কর্ িপর্রকল্পনা ৭ 
সেকারী পর্রচালক 

(পাসরপার্ ি) 

৫. তথ্য অর্ধকার র্বষরয় কর্ িপর্রকল্পনা ৮ উপপর্রচালক (প্রশাসন) 

 

 

 

হাতলমা খাতুন শম্পা 

উপপতিচালক (প্রতশক্ষ্ণ ও কম মিম্পাদন ব্যবস্থাপনা) 

ও 

এতপএ প্রিাকাল পখিন্ট 


