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পর্ভূলি:  

ইলিদেশন  ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর ১৯৭৩ সাদল গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদের অিীদন পূণ থাঙ্গ অলিেপ্তর লিদসদব র্াত্রা শুরু কদর। 

ইলিদেশন  ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর প্রিানত বাাংলাদেলশ নাগলরকদের জন্য পাসদপার্ থ ইস্যু ও বাাংলাদেদশ ভ্রিদনচ্ছু লবদেলশ নাগলরকদের জন্য লিসা ইস্যু  

ও মিোে বৃলি কদর র্াদক। ইলিদেশন ব্যবস্থাপনা তর্া এোরদপার্ থ ও মেক মপাদের িাধ্যদি গিনাগিন ব্যবস্থাপনার োলেত্বও ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ 

অলিেপ্তদরর উপর ন্যস্ত। এ অলিেপ্তর পাসদপার্ থ, লিসা ও ইলিদেশন সাংক্রান্ত সরকাদরর নীলতিালা প্রণেদন পরািশ থ প্রোন এবাং সরকালর লসিান্ত 

বাস্তবােন কদর র্াদক। 

 

ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর সরকাদরর অন্যতি প্রিান রাজস্ব আেকারী প্রলতষ্ঠান । রাজস্ব আে ছাড়াও পাসদপার্ থ ইস্যুর িাধ্যদি লবদেশ গিন 

সিজীকরদণর ফদল ববদেলশক মরলিট্যান্স প্রবািও তরালিত িদে । এ অলিেপ্তর লিসার মিোে বৃলিকরদণর িাধ্যদি মেদশ লবদেলশ লবলনদোগ ও পর্ থর্ন 

লশদের ক্রি উন্নলতদতও গুরুত্বপূণ থ ভূলিকা রাখদছ । লবদেদশ কি থসাংস্থান ছাড়াও সরকাদরর নানামুখী উন্নেন সিােক নীলতর ফদল ব্যবসা বালণজু, লশক্ষা, 

লেলকৎসা, ভ্রিণ, িিীে ইতুালে কারদণ এদেদশর নাগলরকদের লবদেশ ভ্রিদণর প্রবণতা বৃলি মপদেদছ । এ সিস্ত কারদণ সারা মেদশ পাসদপাদর্ থর  

োলিোও অদনকখালন বৃলি মপদেদছ। ইলিদেশন  ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর জনগদণর ক্রিবি থিান পাসদপাদর্ থর োলিোর মপ্রলক্ষদত পাসদপার্ থ মসবা জনগদণর 

মোরদগাড়াে মপ ৌঁদছ মেো এবাং মসবার িান উন্নেদন লবলিন্ন উদযাগ েিণ কদরদছ এবাং সরকাদরর লিশন ‘২১ বাস্তবােদন লনরলস িাদব কাজ কদর র্াদে। 

ক্রিলবকাশ: 

১৯৬২  ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর ১৯৬২ সাদল পলরেপ্তর লিদসদব প্রলতষ্ঠালাি কদর এবাং ঢাকাে িাত্র একটি পাসদপার্ থ অলফস মর্দক সিে 

বাাংলাদেদশ পাসদপার্ থ প্রার্ীদের পাসদপার্ থ প্রোন কার্ থক্রি শুরু কদর। 

১৯৭৩  পরবতীদত ১৯৭৩ সাদল পলরেপ্তর মর্দক পূণ থাঙ্গ অলিেপ্তর লিদসদব ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর র্াত্রা শুরু কদর। মজানাল কার্ থালে 

ঢাকার অিীদন ঢাকা, েট্টোি, লসদলর্, রাজশািী ও খুলনাে মিার্ পাঁেটি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফদসর িাধ্যদি কার্ থক্রি পলরোললত িদত 

র্াদক। 

১৯৮১  রাংপুর, িেিনলসাংি, কুলিল্লা ও বলরশাল-এ অলিেপ্তদরর লনেন্ত্রণািীন আরও ৪টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস সৃজন করা িে।  

১৯৮২  প্রশাসলনক উন্নেন সাংক্রান্ত সািলরক আইন কলিটির লরদপাদর্ থ অলিেপ্তদরর অনুদিালেত মিার্ জনবল উদল্লখ করা িে- ৩২৪ জন। 

১৯৯৮  মনাোখালী, ফলরেপুর ও র্দশাদর জনবলসি আরও নতুন ৩টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস সৃজন করা িে। একই সাদর্ ির্রত শািজালাল 

আন্তজথালতক লবিান বন্দর, ঢাকা’ে অন এুারাইিাল লিসা প্রোদনর জন্য একটি লিসা মসল সৃজন করা িে। এদত অলিেপ্তদরর জনবল োঁড়াে 

৩৭০ জন।  

২০০১  আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস িলবগঞ্জ, মগাপালগঞ্জ, লসরাজগঞ্জ সৃজদনর িাধ্যদি মিার্ অলফদসর সাংখ্যা িে ১৬ টি এবাং জনবল িে ৩৯৭ 

জন। 

২০১০  সরকার আন্তজথালতক মবসািলরক লবিান েলােল সাংস্থা (ICAO)-এর িানেন্ড অনুর্ােী আন্তজথালতক িাদনর পাসদপার্ থ ও লিসা ইস্যুর 

উদযাগ মনে। ২০১০ সাদল মিলশন লরদেবল পাসদপার্ থ (এিআরলপ) ও মিলশন লরদেবল লিসা (এিআরলি)  প্রবতথদনর ফদল ইলিদেশন ও 

পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর সাাংগঠলনক কাঠাদিাদত আদস ব্যাপক পলরব থতন। সাাংগঠলনক কাঠাদিা পুনঃলবন্যাদসর আওতাে ঢাকার র্াত্রাবাড়ী ও 

উত্তরা, পটুোখালী, পাবনা, কুলিো, মুলন্সগঞ্জ, িালনকগঞ্জ, নরলসাংেী, মি লিীবাজার, লেনাজপুর, েট্টোদির োঁেগাঁও, মফনী, োঁেপুর, 

কক্সবাজার, রাঙ্গািাটি, লকদশারগঞ্জ, র্াাংগাইল, বগুড়া, ব্রাহ্মনবালড়োে মিার্ ১৯টি নতুন আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস সৃজন করা িে। প্রিান 

কার্ থালদে পাদস থানালাইদজশন মসন্টার, োর্া মসন্টার ও র্দশার লেজাোর লরকিালর মসন্টার সৃজন করা িে। ির্রত শািজালাল আন্তজথালতক 

লবিানবন্দর, ঢাকা’ে স্থালপত ১টি লিসা মসল-এর অলতলরক্ত 6টি লিসা মসল (মবনাদপাল স্থলবন্দর, শািআিানত আন্তজথালতক লবিান বন্দর, 

এিএলজ ওসিালন আন্তজথালতক লবিান বন্দর, েট্টোি সমুদ্রবন্দর, আখাউড়া স্থলবন্দর, মর্কনাফ সমুদ্রবন্দর) এবাং মসানা িসলজে (লশবগঞ্জ, 

োঁপাইনবাবগঞ্জ), বুলড়িারী (পার্োি, লালিলনরিার্), লিলল (িালকিপুর, লেনাজপুর), লবলবর বাজার (কুলিল্লা), লবদলালনো (িজুিোরিার্, 

পরশুরাি, মফনী), তািালবল  (মগাোইনঘার্, লসদলর্), মিািরা (সাতক্ষীরা), েশ থনা (োমুড়হুো, চুোোঙ্গা), বাাংলাবান্ধা (মততুললো, পঞ্চগড়) 

মিার্ ৯টি ইলিদেশন মেকদপাদি ইলিদেশন  ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর জনবল সৃজন করা িে। উপদরাক্ত অলফসগুদলাদত স্যষ্ঠুিাদব কার্ থক্রি 

পলরোলনার জন্য আরও ২৮৮ জন জনবল বৃলি করা িে।

২০১১  পাসদপার্ থ মসবা জনগদণর মোর মগাড়াে মপ ৌঁদছ মেোর লদক্ষু সব থদশষ ২০১১ সাদল সারা মেদশ আরও ৩৩ টি মজলাে-গাজীপুর, নারােনগঞ্জ, 

স্যনািগঞ্জ, জািালপুর, মশরপুর, মনত্রদকানা, শলরেতপুর, িাোরীপুর, রাজবাড়ী, খাগড়াছলড়, বান্দরবান, লক্ষীপুর, নাদর্ার, নওগাঁ, 
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োঁপাইনবাবগঞ্জ, জেপুরিার্, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, কুলড়োি, গাইবান্ধা, নীলফািারী, লালিলনরিার্, সাতক্ষীরা, বাদগরিার্, লিনাইেি, নড়াইল, 

িাগুড়া, চুোোঙ্গা, মিদিরপুর, লপদরাজপুর, িালকাঠি, মিালা ও বরগুনাে জনবলসি ৩৩টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস সৃজন করা িে। এর 

িাধ্যদি 7টি লিসা মসল ও ৯টি ইলিদেশন মেকদপািসি অলিেপ্তদরর লনেন্ত্রণািীন মিার্ অলফদসর সাংখ্যা িে ৮6টি এবাং মিার্ জনবল োঁড়াে 

১১৮৪ জন। এই ৩৩টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস সৃজদনর িাধ্যদি মেদশর সকল মজলাে অর্থ্থাৎ ৬৪টি মজলাে পাসদপার্ থ অলফস প্রলতষ্ঠা 

করা িে। প্রশাসলনক জটিলতার কারদণ উপদরাক্ত লিসা মসল এবাং ইলিদেশন মেকদপাদি ইলিদেশন  ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর কার্ থক্রি 

এখনও শুরু করা সম্ভব িেলন।  

২০১৬  জনগণদক কালিত পাসদপার্ থ মসবা মপ ৌঁদছ মেোর লদক্ষু ঢাকাে অলতলরক্ত ৪টি পাসদপার্ থ অলফস স্থাপদনর উদযাগ মনওো িদেদছ। তৎিদধ্য     

-২০১৭ পাসদপার্ থ অলফস, ঢাকা মসনালনবাস ১লা লেদসম্বর ২০১৬ তালরদখ এবাং পাসদপার্ থ অলফস বাাংলাদেশ সলেবালে ৬ এলপ্রল ২০১৭ তালরদখ 

উদবািন করা িে । অবলশি দুটি অলফস; পাসদপার্ থ প্রলক্রোকরণ মকন্দ্র- ঢাকা পলিি অঞ্চল, পাসদপার্ থ প্রলক্রোকরণ মকন্দ্র- ঢাকা পূব থ অঞ্চল 

োলুর কার্ থক্রি প্রলক্রোিীন।

 

রূপকে (Vision): 

বাাংলাদেশি নাগলরকদের বলিলব থদে ভ্রিণ লনরাপে করা এবাং ইলিদেশন প্রলক্রো সিজতর করা। 

 

অশিলক্ষ্য (Mission): 

বশিশব িদে বাাংলাদেদির িাবমূশতি সমুজ্জল করা এবাং বাাংলাদেশি নাগলরকদের বলিলব থদে ভ্রিণ লনরাপে করার লদক্ষু পাসদপার্ ি প্রতযািী সকল 

বাাংলাদেশি নাগশরকদক সিদজ ও দ্রুততম সমদে আন্তর্িাশতক মানসম্পন্ন পাসদপার্ ি প্রোন এবাং শবদেশিদের বাাংলাদেদি গমনাগমন/অবস্থাদনর র্ন্য 

আন্তর্িাশতক মানসম্পন্ন শিসা প্রোন, শিসা ইস্যয প্রশিো যুদগাপদ াগীকরণ এবাং এোরদপার্ ি সমূদি ই-গগইর্ (e-Gate) প্রবতিদনর মাধ্যদম সিদর্ ও 

দ্রুততম সমদে ইশমদেিন সম্পন্নকরণ । 

 

কার্ থাবলল (Functions): 

1. বাাংলাদেশি নাগলরকদের অলে থনারী/অলফলসোল /লেদলাদিটিক পাসদপার্ থ প্রোন; 

2. শবদেশি নাগলরকদের লবলিন্ন মেণীর লিসার মিোে বৃলিকরণ; 

3. শবদেশি নাগলরকদের অন এরাইিাল লিসা প্রোন; 

4. বাাংলাদেশি বাংদশাদ্ভুত শবদেশি নাগলরকদের মনা লিসা প্রোন; 

5. সাকথ লিসা এক্সাম্পশন লেকার প্রোন; 

6. কাদলা তাললকা সাংরক্ষণ; 

7. লিসার জন্য শবদেশি নাগলরকদের কাদলা তাললকাভুক্তকরণ; 

8. প্রদর্াজু মক্ষদত্র পাসদপার্র্ বালতল, আর্ক ও রলিতকরণ; 

9. এিআরলপ পাদস থানালাইজে কদর মেদশ ও শবদেিস্থ লিশনসমূদি সরবরািকরণ;  

10. পাসদপার্ ি বুকদলর্ ও শিসা শিকার িে প্রশিোকরণ করা; 

11. শবদেিস্থ বাাংলাদেি শমিনসমূদি এমআরশপ আদবেন ফরম, শিসা শিকার ও ট্রাদিল পারশমর্ সরবরািকরণ; 

12. শবদেশিমের পলরলেলত সনে Certificate of Identify) প্রোন  

13. শবদেশি নাগশরকদের বাাংলাদেি িদত বশিগ িমদনর র্ন্য রুর্ পশরবতিন অনুমশত (Route Change Permit) গেওো; 

14. শবদেিস্থ বাাংলাদেি শমিদনর Consular Wing এর কা িিদমর সাদে সমন্বেসাধন করা; 

15. পাসদপার্ ি ও শিসা ইস্যযর গক্ষ্দে সরকাদরর িালনাগাে নীশতমালা ও বাস্তবােন পদ্ধশত শমিনগুদলাদক অবশিত করা; 

16. সপ্তাদির প্রশতশেন ২৪ ঘন্টা গনর্ওোকি কদরাল টিম ও সাদপার্ ি গসদলর মাধ্যদম গেদি ও শবদেিস্থ বাাংলাদেি শমিনসমূদি এমআরশপ ও 

এমআরশি কা িিদম কাশরগশর সিােতা গেওো; 

17. গফসবুদকর মাধ্যদম পাসদপার্ ি প্রতযািীদের তথ্য সিােতা প্রোন; 

18. বাাংলাদেি সরকার কর্তিক শনধ িাশরত গ দকাদনা োশেত্ব পালন করা ইতযাশে। 
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এক নজদর 

ইলিদেশন  ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর 

সাাংগঠলনক কাঠাদিা 

 

 

প্রিান কার্ থালে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.পাদস থানালাইদজশন মসন্টার 

2. োর্া মসন্টার 

3.লেদজোর লরকিালর 

মসন্টার 

7 টি বিভাগীয় পাসপপার্ট  ও বভসা অবিস   60 টি আঞ্চবিক পাসপপার্ট  অবিস 

1.লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা অলফস, 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

2.লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা অলফস, 

লসদলর্। 

3.লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা অলফস, 

িনস্যরাবাে,েট্টোি। 

4.লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা অলফস, 

খুলনা। 

5.লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা অলফস, 

রাংপুর। 

6.লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা অলফস, 

রাজশািী। 

7.লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা অলফস, 

বলরশাল। 

কুলিল্লা, োন্দগাঁও, মনাোখালী, িেিনলসাংি, 

র্াঙ্গাইল, ফলরেপুর, র্দশার, র্াত্রাবালড়, উত্তরা, 

পঞ্চগড়, লেনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফািারী, 

লালিলনরিার্, কুলড়োি, জেপুরিার্, বগুড়া, 

লসরাজগঞ্জ, পাবনা, নাদর্ার, নওগাঁ, 

োঁপাইনবাবগঞ্জ, কুলিো, মিদিরপুর, চুোোঙ্গা, 

নড়াইল, লিনাইোি, িাগুরা, সাতক্ষীরা, 

বাদগরিার্, জািালপুর, মশরপুর, মনত্রদকানা, 

স্যনািগঞ্জ, িলবগঞ্জ, মি লিীবাজার, ব্রাহ্মণবালড়ো, 

লকদশারগঞ্জ, নরলসাংেী, মুলন্সগঞ্জ, নারােনগঞ্জ, 

গাজীপুর, িালনকগঞ্জ, রাজবাড়ী, িাোরীপুর, 

মগাপালগঞ্জ, িালকাঠি, বরগুনা, মিালা, 

পটুোখালী, মফনী, োঁেপুর, লক্ষীপুর, শলরেতপুর, 

লপদরাজপুর, গাইবান্ধা, কক্সবাজার, রাঙ্গািাটি, 

খাগড়াছলড়, ও বান্দরবান। 

7 টি লিসা মসল 9 টি ইলিদেশন মেকদপাি 

1.ির্রত শািজালাল আন্তজথালতক 

লবিানবন্ের, ঢাকা 

2.শাি আিানত আন্তজথালতক লবিান 

বন্দর, েট্টোি; 

3.এিএলজ ওসিানী আন্তজথালতক লবিান 

বন্দর, লসদলর্; 

4.েট্টোি সমুদ্র বন্দর, েট্টোি; 

5. মবনাদপাল স্থল বন্দর, র্দশার; 

6.আখাউড়া স্থল বন্দর, ব্রাহ্মণবালড়ো; 

7.মর্কনাফ সমুদ্র বন্দর, কক্সবাজার। 

1.মসানা িসলজে, লশবগঞ্জ, োঁপাইনবাবগঞ্জ; 

2.বুলড়িারী, পার্োি, লালিলনরিার্; 

3.লিলল, িালকিপুর, লেনাজপুর; 

4.লবলবরবাজার, কুলিল্লা; 

5.লবদলালনো, িজুিোরিার্, পরশুরাি,মফনী; 

6.তািালবল, মগাোইনঘার্, লসদলর্; 

7.মিািরা, সাতক্ষীরা; 

8.েশ থনা, োমুড়হুো, চুোোঙ্গা; 

9.বাাংলাবন্ধা, মততুললো, পঞ্েগড়। 

4 টি নবসৃি পাসদপার্ থ প্রলক্রোকরণ মকন্দ্র 

1.পাসদপার্ থ প্রলক্রোকরণ মকন্দ্র, ঢাকা 

কুান্টনদিন্ট; 

2.পাসদপার্ থ প্রলক্রোকরণ মকন্দ্র, ঢাকা 

পলিি অঞ্চল; 

3.পাসদপার্ থ প্রলক্রোকরণ মকন্দ্র, ঢাকা পূব থ 

অঞ্চল; 

4.পাসদপার্ থ প্রলক্রোকরণ মকন্দ্র, ঢাকা 

সলেবালে। 
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জনিি: 

ইলিদেশন ও পাসদপার্ ি অশধেপ্তদরর র্নবদলর তাশলকা t 
  

িশমক নাং পদের গেশণ মঞ্জুরীকৃত পে পূরণকৃত পে শূণ্য পে িন্তব্য 

1 প্রর্ি মেলণ 133 82 51  

2 লবতীে মেলণ 47 31 16  

3 তৃতীে মেলণ 683 644 39  

4 েতুর্ থ মেলণ 321 297 01 মৃত্যয/পেতযাগ/অপসারণ/ পদোন্নশত/অবসরর্শনত 

কারদণ মিার্ ২৩টি পে লবলুপ্ত 

5 মিার্ 1184 1054 107  

 

অলিেপ্তদরর মসবার পলরলি বৃলি পাওোে স্বে সাংখ্যক জনবল লেদে জনগণদক কালিত মসবা প্রোন সম্ভব িদে না। এ কারদণ পর্ থাপ্ত জনবলসি 

অলিেপ্তদরর সাাংগঠলনক কাঠাদিা সম্প্রসারদণর উদযাগ েিণ করা িদেদছ। 

 

বালষ থক কি থসম্পােন চুলক্ত :  

লনি থালরত সিদে ২০১6-২০১7 অর্ থবছদরর বালষ থক কি থসম্পােন চুলক্ত স্বাক্ষর করা িদেদছ। অলিেপ্তদরর সিকারী পলরোলক(পলরকেনা, প্রলশক্ষণ ও 

উন্নেন শাখা) জনাব লবললকস আফদরাজা লসলিকাদক মফাকাল পদেন্ট কি থকতথা লনদোগ করা িদেদছ। 

২০১6-২০১7 অর্ থ বছদরর বালষ থক কি থসম্পােন চুলক্তর লবলিন্ন লক্ষুিাত্রার মূল্যােন প্রলতদবেন : 

ককৌশিগত উপেশয 

(Strategic Objectives) 
কার্টক্রম (Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 

(Performance Indicators) 

 

GKK 

Unit  

Kg©m¤úv`b 

m~P‡Ki gvb 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

িক্ষ্যমাত্রা/লনণ থােক 

2016-2017 

Target/ Criteria 

Value for FY 

2016-2017) 

অজথন 

(achievement) 

১. সিজ ও দ্রুততি উপাদে 

পাসদপার্ থ প্রোদনর িাধ্যদি 

বাাংলাদেলশ নাগলরকদের 

লবদেশ গিনাগিন সিজীকরণ 

লনি থালরত সিদে 

এিআরলপ ইস্যুকরণ

লনি থালরত সিদে তেদন্ত 

মপ্ররণকৃত আদবেন

সাংখ্যা 
 

লনি থালরত সিদে প্রাপ্ত অনুকূল 

পুললশ প্রলতদবেন 
সাংখ্যা 

লনি থালরত সিদে AFIS 

অনুদিােনকৃত আদবেন

সাংখ্যা 

লনি থালরত সময়ে মেদিাোলফক 

তর্থ্ র্াোইকৃত আদবেন

সংখ্যা 

লনি থালরত সময়ে মসন্ট্রাল লর-

ইস্যু ইনদিলেদিশন সম্পন্নকৃত 

আদবেন

সংখ্যা 

NOC র্াোইদের লিলত্তদত 

ইস্যুকৃত আদবেন

সংখ্যা 

[1.2] লনি থালরত সিদে 

পাদস থানালাইজে পাসদপার্ থ 

োিদকর প্রালপ্ত লনলিতকরণ 

[1.2.1] লনি থালরত সিদে োকলবিাগ 

কতৃথক সাংলিি অলফদস িস্তান্তরকৃত 

পাদস থানালাইজে পাসদপার্ থ 

সংখ্যা 

২. লবদেলশদের বাাংলাদেদশ 

অবস্থান ও গিনাগিন 

সিজীকরদণর লদক্ষু দ্রুততি 

সিদে লিসার মিোে বৃলি ও 

মেশতুাদগর অনুিলত প্রোন 

[2.1] লনি থালরত সিদে 

এিআরলি ইস্যুকরণ ও 

মেশতুাদগর অনুিলত প্রোন 

[2.1.1] লনি থালরত সিদে তেন্ত 

প্রলতদবেদনর লিলত্তদত ইস্যুকৃত 

এিআরলি অর্বা মেশতুাদগর 

অনুিলত 

সংখ্যা 
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এসডিডি (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট): 

 

এসডিডি অর্থ্যাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টষ্টর ডনষ্টনাক্ত লক্ষ্যমাা্াসূহ অিযষ্টন অডিদপ্তর সুরক্ষ্া টসবা ডবভাগ, স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদের সাষ্টে কাি করষ্টে: 

লক্ষ্যমাা্া ১০.৭ :  পডরকডিত ও সুষ্ঠ ুঅডভবাসন নীডতমাালা বাস্তবায়ষ্টনর মাাধ্যষ্টমা এবং অপরাপর উষ্টযাগ গ্রহণ কষ্টর সূশৃঙ্খল, ডনরাপদ, ডনয়ডমাত ও 

দাডয়ত্বশীল উপাষ্টয় িনগষ্টণর অডভবাসন ও যাতায়াত সহিতর করা; 

লক্ষ্যমাা্া ১৬.৬:  সকল স্তষ্টর কায যকর, িবাবডদডহূলক ও স্বচ্ছ প্রডতষ্ঠাষ্টনর ডবকাশ; 

লক্ষ্যমাা্া ১৬.৯:  ২০৩০ সাষ্টলর মাষ্টধ্য িন্ম ডনবন্ধনসহ সকষ্টলর িন্য ববি পডরচয়প্ প্রদান; 

লক্ষ্যমাা্া ১৬.১০:  িাতীয় আইন ও আন্তিযাডতক চুডক্ত অনুযায়ী িনসািারষ্টণর তথ্য-অডিকার ডনডিত করাসহ টমাৌডলক স্বািীনতার সুরক্ষ্া দান; 

লক্ষ্যমাা্া ১৬.ক:  আন্তিযাডতক সহষ্টযাডগতার মাাধ্যষ্টমাসহ সকল পয যাষ্টয় ডবষ্টশষ কষ্টর উন্নয়নশীল টদশগুষ্টলাষ্টত সডহংসতা প্রডতষ্টরািসহ সন্ত্রাস ও 

অপরাি টমাাকাষ্টবলার সক্ষ্মাতা ডবডনমা যাষ্টণর িন্য সংডিষ্ট িাতীয় প্রডতষ্ঠানগুষ্টলাষ্টক শডক্তশালী করা । 

উষ্টেডিত লক্ষ্যসূহ অিযষ্টন অডিদপ্তর কর্তযক ইষ্টতামাষ্টধ্য ইডমাষ্টগ্রশন ও পাসষ্টপাে য প্রডশক্ষ্ণ টকন্দ্র এবং ই- পাসষ্টপাে য বাস্তবায়ষ্টনর ডিডপডপ প্রণয়ষ্টনর কাজ 

শুরু করা িদেদছ। ৩০ জুন 2017 পর্ থন্ত ১ মকাটি 76 লক্ষ ১০ িাজার ৫ শত ৮৩টি টমাডশন ডরষ্টিবল পাসষ্টপাে য (এমাআরডপ) এবং ৪ লক্ষ্ ৯৮ হািার ৪ 

শত ৫৫টি টমাডশন ডরষ্টিবল ডভসা (এমাআরডভ) প্রদান করা হষ্টয়ষ্টে। এছাড়া অন্যান্য কার্ থক্রি েলিান আদছ। 

 

উদ্ভাবন (Innovation) সাংক্রান্ত:  

অলিেপ্তদরর ইদনাদিশন টিি সলক্রেিাদব কাজ করদছ। অলিেপ্তদরর কি থকতথাদের বারা গৃিীত ৩টি উদযাগ ইদতািদধ্য বাস্তবালেত িদেদছ। এছাড়াও 

পাসদপার্ থ তর্থ্ সিােতা প্রোদনর জন্য মিেলাইন োলুকরণ এবাং লিসা ব্যবস্িাপনা আধুলনকােদনর জন্য ই-লকউ ম্যাদনজম্যান্ট লসদেি োলুকরদণর 

উদযাগ বাস্তবােন প্রলক্রোিীন। অবিদপ্তররর নবসৃষ্ট প্রবিক্ষণ সেরের প্রবিক্ষণ োবরকুলারম বিবিটাল বাাংলারদি ও ইরনারভিন সেিন যুক্ত েরা হরয়রে। 

 

 

২০১৬-২০১৭  অে য বেষ্টর বাস্তবাবয়ত উদ্ভাবন েম মপবরেল্পনার প্রবতরবদন 

ক্র.নাং ববষয় বাস্তবায়ন   

োর্ মোল 

দলরনতা/ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

েম মেতমা 

অবিমত ফলাফল পবরমাপ 

০১. ৩ সেরে ৫ বদরনর মরে 

ববরদিস্হ বমিনেমূরহ 

আরবদনোরী প্রবােী 

বাাংলারদবিরদর হারত 

পােরপাট ম সপ ৌঁরে সদওয়া। 

২৫ জুন ২০১৬ 

হষ্টত ০২ 

এডপ্রল ২০১৭ 

মাহাপডরচালক/ অডতডরক্ত 

মাহাপডরচালক (পাসষ্টপাে য, 

ডভসা ও ইডমাষ্টগ্রশন) 

সবেরোবর কুবরয়ার োবভমে সফিাররল এক্সরপ্ররের 

মােরম ৩ সেরে ৫ বদরনর মরে ববরদিস্হ 

বমিনেমূরহ আরবদনোরী প্রবােী বাাংলারদবিরদর 

হারত পােরপাট ম সপ ৌঁরে সদওয়া েম্ভব হরে। ফরল 

অষ্টনক কমা সমাষ্টয় ববরদিস্হ বমিনেমূরহ 

আরবদনোরী প্রবােী বাাংলারদবিরা পােরপাট ম 

পারেন। এরত তারদর বববভন্ন িররনর হয়রাবনও 

লাঘব হরে। 

৩ সেরে ৫ বদরনর মরে 

ববরদিস্হ বমিনেমূরহ 

আরবদনোরী প্রবােী 

বাাংলারদবিরদর হারত 

পােরপাট ম ববতরণকৃত। 

০২. অডিদপ্তষ্টরর 

কমাযকতযা/কমাযচারীষ্টদর 

web based িাোষ্টবি 

বতরী। 

০১ ডিষ্টসম্বর 

২০১৬ হষ্টত 

৩১ িানুয়ারী- 

২০১৭ 

সহকাডর পডরচালক 

(পডরকিনা, প্রডশক্ষ্ণ ও 

উন্নয়ন শািা) 

অডিদপ্তষ্টরর কমাযকতযা/কমাযচারীষ্টদর ব্যডক্তগত ও 

চাকুডর সংক্রান্ত তর্থ্ িাোষ্টবষ্টি সংরক্ষ্ণ করা 

হষ্টয়ষ্টে। মাানব সম্পদ ব্যবস্হাপনা ও প্রশাসডনক 

কায যক্রমা সহষ্টি সম্পাদন করা সম্ভব হষ্টচ্ছ। 

কমাযকতযা/কমাযচারীষ্টদর 

web based 

িাোষ্টবি বতরীকৃত। 

০৩.  অনলাইষ্টন র্ততীয় টেণীর 

কমাযচারীষ্টদর ডনষ্টয়াষ্টগর 

আষ্টবদন গ্রহণ। 

০৯ টমা ২০১৭ 

হষ্টত ১৬ জুন 

২০১৭ 

 

অডতডরক্ত মাহাপডরচালক 

(পাসষ্টপাে য, ডভসা ও 

ইডমাষ্টগ্রশন) 

ডনষ্টয়াগ প্রডক্রয়া সহষ্টি ও স্বচ্ছতার সাষ্টে সম্পন্ন করা 

সম্ভব হষ্টব। 

অনলাইষ্টন র্ততীয় টেণীর 

কমাযচারীষ্টদর ডনষ্টয়াষ্টগর 

আষ্টবদন গ্রহষ্টণর িন্য 

টেডলেষ্টকর সাষ্টে চুডক্ত 

সম্পাদন করা হষ্টয়ষ্টে। 
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২০১৭-২০১৮ অে মবেররর উদ্ভাবন েম মপবরেল্পনা  

ক্র. 

নাং 

প্রস্তাববত ববষয় 

(গৃহীতব্য োরির নাম) 

বাস্তবায়নোল দাবয়ত্বপ্রাপ্ত েম মেতমা (সর্ 

েম মেতমার সনতৃরত্ব 

েম্পাবদত হরব তাঁর নাম 

ও পদবী) 

প্রতযাবিত ফলাফল (োিটি 

েম্পন্ন হরল গুনগত বা 

পবরমাণগত েী পবরবতমন 

আেরব) 

পবরমাপ (প্রতযাবিত 

ফলাফল ততবর হরয়রে বে 

না তা  

পবরমারপর মানদন্ড) 

শুরুর 

তাবরখ 

েমাবপ্তর 

তাবরখ 

১ পাসষ্টপার্ে আষ্টবদন ফরষ্টমা 

সতযায়ষ্টনর ডবিান বাডতল 

করা। 

০১ জুলাই 

২০১৭ 

৩০ জুন 

২০১৮ 

িনাব টসডলনা বানু 

অডতডরক্ত মাহাপডরচালক 

(পাসষ্টপাে য, ডভসা ও 

ইডমাষ্টগ্রশন) 

িনগষ্টণর হয়রাডন কমাষ্টব এবং 

দালাষ্টলর চষ্টক্র পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস 

পাষ্টব। আষ্টবদনকারী পাসষ্টপাে য 

ফরমাটি সহষ্টিই পূরণ কষ্টর 

আষ্টবদনপ্ দাডিল করষ্টত পারষ্টব। 

পাসষ্টপাে য আষ্টবদন ফরমা পূরণ 

সহি হষ্টব। িনগষ্টণর হয়রাডন 

কমাষ্টব এবং দালাষ্টলর চষ্টক্র 

পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাষ্টব। 

২ স্মাট ম োি ম প্রাপ্ত বাাংলারদবি 

নাগবরেরদর পুবলি 

প্রবতরবদন স্থবগত সররখ 

এমআরবপ প্রদাষ্টনর 

প্রষ্টয়ািনীয় কায যক্রমা গ্রহণ 

০১ জুলাই 

২০১৭ 

৩০ জুন 

২০১৮ 

িনাব টসডলনা বানু 

অডতডরক্ত মাহাপডরচালক 

(পাসষ্টপাে য, ডভসা ও 

ইডমাষ্টগ্রশন) 

বাংলাষ্টদডশ  িাতীয়তা ডনডিত হষ্টয় 

ডনি যাডরত সমাষ্টয় পাসষ্টপাে য ইসুয করা 

সম্ভব হষ্টব। 

স্মাট ম োি ম প্রাপ্ত বাাংলারদবি 

নাগবরেরদর পুবলি প্রবতরবদন 

স্থবগত সররখ এমআরবপ 

প্রদান। 

৩ প্রিান কায যালষ্টয় 

সহল্পলাইনেহ ‘টকন্দ্রীয় তর্থ্ 

টকন্দ্র স্থাপন’ । 

০১ জুলাই 

২০১৭ 

৩১ ডিষ্টসম্বর 

২০১৭ 

িনাব ডবলডকস আফষ্টরািা 

ডসডিকা, সহকাডর 

পডরচালক, (পডরকিনা, 

প্রডশক্ষ্ণ ও উন্নয়ন শািা) 

আষ্টবদনকারী ডনডদ যষ্ট টফান নাম্বাষ্টর 

(সহল্পলাইরন) টফান কষ্টর অেবা E-

mail এর মাাধ্যষ্টমা ‘টকন্দ্রীয় তর্থ্ 

টকন্দ্র’ হষ্টত পাসষ্টপাে য ও ডভসা 

সম্পডকযত তর্থ্ িানষ্টত পারষ্টব।  

টসবা প্রতযাশীষ্টদর প্রষ্টয়ািনীয় 

তর্থ্ প্রাডপ্ত সহিীকৃত। 

৪ ডভসা শািায় ইষ্টলকট্রডনক 

ডিসষ্টে টবাি য স্থাপষ্টনর 

মাাধ্যষ্টমা ডিডিোল ডসষ্টেষ্টমা 

ক্রমা (Serial) ব্যবস্থাপনা 

চালু করা (e-Queue 

Management) । 

০১ জুলাই 

২০১৭ 

৩১ ডিষ্টসম্বর 

২০১৭ 

িনাব নাডদরা আক্তার 

উপপডরচালক(ডভসা ও 

ইডমাষ্টগ্রশন) 

ডভসা প্রােীষ্টদর আষ্টবদন িমাা ও 

ডভসা প্রাডপ্ত সহিতর হষ্টব এবং 

টসবার মাান উন্নয়ন হষ্টব ।

  

প্রিান কায যালষ্টয় ডভসা শািায় 

ডিডিোল ডসষ্টেষ্টমা ক্রমা 

ব্যবস্থাপনা চালুকৃত। 

 

 

তর্থ্ অলিকার আইনঃ 

মসবা েিীতাদের তর্থ্ প্রালপ্ত লনলিতকরদণর লদক্ষু অলিেপ্তদরর আওতািীন সকল লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা অলফস ও আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফদস 

েশ থনীে স্থাদন লসটিদজন োর্ থার স্থাপন করা িদেদছ। অলিেপ্তদরর তর্থ্ প্রোনকারী কি থকতথা উপপলরোলক (প্রশাসন ও সাংস্িাপন) জনাব মিা: আবু সাঈে 

এবাং আপীল কি থকতথা অলিেপ্তদরর িিাপলরোলক। এছাড়া সকল লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা অলফস ও আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফদসর তর্থ্ প্রোনকারী 

কি থকতথা এবাং আপীল কি থকতথা লনি থারণ করা িদেদছ। অলিেপ্তদরর ওদেবসাইর্ www.dip.gov.bd লনেলিত িালনাগােকরণ করা িদে। 

মফসবুক মপদজর িাধ্যদি পাসদপার্ থ প্রতুাশীদের তর্থ্ সিােতা মেওো িদে। এছাড়া মিেলাইদনর িাধ্যদি তর্থ্ সিােতা প্রোদনর উদযাগ মনওো 

িদেদছ। 

 

GRS(অলিদর্াগ প্রলতকার ব্যবস্থাপনা): 

অলিেপ্তদরর অলিদর্াগ প্রলতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) মফাকাল পদেন্ট কি থকতথা লিদসদব উপপলরোলক (প্রশাসন ও সাংস্িাপন) জনাব মিা: আবু 

সাঈেদক লনদোগ মেওো িদেদছ। তাছাড়া সকল লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা অলফস এবাং আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফদস সাপ্তালিক গণশুনালনর িাধ্যদি 

অলিদর্াগ প্রলতকাদরর ব্যবস্থা করা িদেদছ। 

 

 

 

http://www.dip.gov.bd/
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Good Practices(উত্তি েে থা):  

ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর কতৃথক উত্তি েে থা লিদসদব লনদনাক্ত কার্ থক্রি েিণ করা িদেদছঃ 

 লবিাগীে/আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফদসর সমু্মখ িাদগ লসটিদজন োর্ থার স্থাপন করা িদেদছ। 
 

 গসানালী ব্াাংদকর পািাপাশি গবসরকারী ০৫টি ব্াাংক (ঢাকা ব্াাংক, ট্রাি ব্াাংক, ওোন ব্াাংক, লপ্রলিোর ব্াাংক ও ব্াাংক এশিো) এর 

মাধ্যদম অনলাইদন পাসদপার্ ি শফস েিদণর ব্বস্থাা্ করা িমেদছ।  পাসদপার্ থ প্রতুাশীগণ পাসদপার্ থ লফ অন-লাইদনর িাধ্যদি উদল্ললখত 

ব্যাাংকসমূদি জিা প্রোন করদত পারদছন। এদত কদর পাসদপার্ থ আদবেনকারীদের পাসদপার্ থ লফ জিাোদনর দূদি থাগ দূর িদেদছ এবাং  

পাসদপার্ থ লফ জাললোলত মরাি করাও সিজ িদেদছ। 
 

 প্রবাসী বাাংলাদেশিদের পাসদপার্ ি গপদত েীঘ ি শবলদের শবষেটি শবদবচনা কদর গবসরকাশর কুশরোর সাশি িস গফডাদরল এক্সদপ্রদসর সাদে চুশি 

করা িদেদে। গফডাদরল এক্সদপ্রস গত 2 এশপ্রল 2017শরিঃ গেদক কা িিম শুরু কদরদে। ফদল ৩ গেদক ৫ শেদনর মদধ্য শবদেিস্ি শমিনসমূদি 

আদবেনকারী প্রবাসী বাাংলাদেশিদের িাদত পাসদপার্ ি গপ ৌঁদে গেওো সম্ভব িদে। 

 

 অশধেপ্তদরর ওদেব সাইদর্র মাধ্যদম অনলাইয়ন গমশিন শরদডবল পাসদপাদর্ ির আদবেদনর ব্বস্িা করা িদেদছ। ফদল আদবেনকারী লনদজই 

লনভু থলিাদব আদবেনপদে প্রদোর্নীে তথ্য সাংদ ার্ন করদত পারদেন। 

 

 পাসদপাদর্ ির আদবেদনর িযার্াস গমাবাইদল SMS এর মাধ্যদম র্ানাদনার ব্বস্িা করা িদেদছ। আদবেনকারীগণ 6969 নাম্বাদর SMS 

কদর আদবেনপদত্রর অবস্থান, পাসদপার্ থ বতলর িদেদছ লকনা ইতুালে জানদত পাদরন। তাছাড়া পাসদপার্ থ বতরী িদল সোংলক্রেিাদব 

আদবেনকারীর মিাবাইদল SMS করা িে। 

 

 প্রলতটি লবিাগীে/আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফদস পাসদপার্ থ প্রার্ীদের অলিদর্াগ মশানা ও লনষ্পলত্তর জন্য প্রলত সপ্তাদি লনেলিত এক লেন 

গণশুনালনর আদোজন রাখা িদেদছ। 

 

 মেদশর ৬৭টি লবিাগীে/আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফদস মিার্ ৯২টি মিে মেস্ক স্থাপন করা িদেদছ। মিে মেস্ক সমূি িদত পাসদপার্ থ প্রার্ীগণ 

পাসদপার্ থ মসবা সাংক্রান্ত তর্থ্ালে েিণ করদছন। মিেদেদস্কর িাধ্যদি পাসদপার্ থ প্রতুাশীদের পাসদপার্ থ আদবেদন সিােতা করা িদে। 
 

 অশধেপ্তদরর ওদেব সাইদর্র মাধ্যদম এমআরশপ এবাং এমআরশি এর অনুসন্ধান প্রশিো চালু করা িদেদে। অলফদস না এদসই পাসদপার্ থ ও 

লিসা প্রার্ীগণ ইন্টারদনর্ এর িাধ্যদি তাদের আদবেনপদত্রর অবস্থান, পাসদপার্ থ বতলর িদেদছ লকনা ইতুালে জানদত পাদরন।  

 

 ২০১৬ সাল মর্দক ‘পাসদপার্ থ মসবা সপ্তাি’ উের্াপন করা িদে; র্ার িাধ্যদি মসবা প্রার্ীগণ তাদের লনজ লনজ সিস্যাবলী সরাসলর 

কতৃথপক্ষদক অবলিত করদত পাদরন। 

 

 অলিেপ্তদরর মফসবুক মপদজর িাধ্যদি নাগলরকদের লবলিন্ন প্রদের উত্তর মেওো িে এবাং লবলিন্ন সিস্যা সিািান করা িে। ইলিদেশন ও 

পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর প্রিান কার্ থালেসি সকল লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা অলফসসমূদি মিার্ ৬৮ টি Facebook page মখালা 

িদেদছ।  Facebook- এর িাধ্যদি জনগণ তাদের সিস্যা ও পরািশ থ কতৃথপদক্ষর নজদর আনদছন এবাং সাংলিি অলফদসর কি থকতথাগণ 

গুরুদত্বর সাদর্ মসসব লবষদে ব্যবস্থা েিণ করদছন। Facebook গপর্ এ শসটিদর্ন চার্ িার সাংযুি করা িদেদে। পাসদপার্ ি আদবেন প্রস্তুত 

সাংক্রান্ত লনদে থশাবলীও প্রেশ থন করা িদেদছ। Facebook এর মাধ্যদম োিক গেদক শবশিন্ন ধরদণর পরামি ি পাওো  াদে  া গসবার মান 

উন্নেদন ভূশমকা রাখদে। 

 

 অস্যস্থ, বৃি ও মুলক্তদর্ািাদের জন্য পৃর্ক কাউন্টার স্থাপন করা িদেদছ। 

 

 পাসদপার্ থ মসবা প্রার্ীদের জন্য অলফদসর েশ থনীে স্থাদন লেলজর্াল লেসদল মবাে থ স্থাপদনর িাধ্যদি আদবেনপত্র পূরদণর প্রদোজনীে শতথ ও 

তর্থ্াবলী প্রে থশন করা িদে। 

 

 সকল অলফদস ওদেটিাং রুদির ব্যবস্থা করা িদেদছ এবাং অদপক্ষিানদের জন্য ফ্ল্ুার্ লিন টিলির ব্যবস্থা করা িদেদছ। 

 

 সপ্তাদির প্রলতলেন ২৪ ঘন্টা মনর্ওোকথ কদন্ট্রাল টিি ও সাদপার্ থ মসদলর িাধ্যদি অনলাইন মরসপন্স লসদেি োলু করার িাধ্যদি মেদশ ও 

লবদেশস্থ বাাংলাদেশ লিশনসমূদি এিআরলপ ও এিআরলি কার্ থক্রদি কালরগলর সিােতা মেওো িদে। 

 

 োপ্তলরক কাদজ উত্তি েে থার স্বীকৃলত স্বরূপ কি থকতথা/কি থোরীদের পুরস্কার প্রোন করা িদেদছ। িলবষ্যদতও এটি েলিান র্াকদব। 
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২০১৬ সাষ্টল ডনব যাডচত টেষ্ঠ কমা যকতযাগষ্টণর তাডলকা: 

ক্রলিক 

নাং 

নাি, পেবী ও কি থস্থল ছলব ক্রলিক 

নাং 

নাি, পেবী ও কি থস্থল ছলব 

১ 

জনাব মিাঃ আব্দুল্লাি আল িামুন, 

উপপলরোলক,  

লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা 

অলফস, লসদলর্ 

জনাব মিাঃ িাকস্যদুর রিিান 

সিকারী পলরোলক 

আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, 

র্াত্রাবালড়, ঢাকা  

২

জনাব রাজ আিমিে 

সিকারী পলরোলক 

আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, 

নারােণগঞ্জ 

জনাব মিাঃ আলজজুল ইসলাি 

সিকারী পলরোলক 

আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, 

উত্তরা, ঢাকা 

জনাব লবপুল কুিার মগাস্বািী 

সিকারী পলরোলক (প্রশাসন) 

প্রিান কার্ থালে 

জনাব মিাঃ আবুল মিাদসন 

সিকারী পলরোলক 

আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, 

মফনী 

জনাব তালরক সালিান 

সিকারী পলরোলক 

আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, 

ব্রাহ্মণবালড়ো 

জনাব আবু নাইি মিাঃ িাস্যি 

সিকারী পলরোলক 

আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, 

কক্সবাজার 

জনাব লসরাজুি মুলনরা 

সিকারী পলরোলক (লিসা) 

প্রিান কার্ থালে 

জনাব মিাঃ এনাদেত উল্লাি 

উপসিকারী পলরোলক 

আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, 

োঁেগাও, েট্টোি 

জনাব মিাঃ িালফজুর রিিান 

সিকারী পলরোলক (পাসদপার্ থ) 

প্রিান কার্ থালে 

জনাব মিাঃ মিাতাদলব 

মিাদসন 

উপ সিকারী পলরোলক 

লপএ টু িিাপলরোলক 

জনাব মিাঃ আবজাউল আলি 

সিকারী পলরোলক 

লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা 

অলফস, রাজশািী 

জনাব মিাঃ মিলাল উিীন 

উপ সিকারী পলরোলক 

লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা 

অলফস, আগারগাঁও, ঢাকা 
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২০১৬ সাষ্টল ডনব যাডচত টেষ্ঠ কমা যচারীগষ্টণর তাডলকা 

ক্র. নাং কমা যচারীর নামা পদবী ও অডফষ্টসর নামা 

1 িনাব টমাাোঃ িডহরুল ইসলামা মাজুমাদার একাউন্ট্যান্ট্, ডবভাগীয় পাসষ্টপাে য ও ডভসা অডফস, আগারগাঁও, ঢাকা। 

2 িনাব টমাাোঃ আব্দুোহ আল মাাডহন অডফস সহকারী কামা কডম্পউোর মুদ্রাক্ষ্ডরক, ডবভাগীয় পাসষ্টপাে য ও ডভসা অডফস, 

ডসষ্টলে। 

3 িনাব টমাাোঃ আব্দুল িাষ্টলক উচ্চমাান সহকারী,  ডবভাগীয় পাসষ্টপাে য ও ডভসা অডফস, আগারগাঁও, ঢাকা। 

4 িনাব টমাাোঃ তডরকুল ইসলামা এডসেযান্ট্ একাউন্ট্যান্ট্, আঞ্চডলক পাসষ্টপাে য অডফস, টমাৌডলভীবািার। 

5 িনাব ওবায়দুল রহমাান অডফস সহকারী কামা কডম্পউোর মুদ্রাক্ষ্ডরক, ডবভাগীয় পাসষ্টপাে য ও ডভসা অডফস, 

মুনসুরাবাদ, চট্টগ্রামা। 

6 িনাব টমাাোঃ নািমুল টহাষ্টসন সাটঁ ডলডপকার কামা কডম্পউোর মুদ্রাক্ষ্ডরক,ডবভাগীয় পাসষ্টপাে য ও ডভসা অডফস, 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

7 িনাব আফসানা িাহান অডফস সহকারী কামা কডম্পউোর মুদ্রাক্ষ্ডরক,ডবভাগীয় পাসষ্টপাে য ও ডভসা অডফস, 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

8 িনাব রডন সরকার অডফস সহকারী কামা কডম্পউোর মুদ্রাক্ষ্ডরক, ডবভাগীয় পাসষ্টপাে য ও ডভসা অডফস, 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

9 িনাব সাইফুল ইসলামা অডফস সহকরী কামা কডম্পউোর মুদ্রাক্ষ্ডরক, ডবভাগীয় পাসষ্টপাে য ও ডভসা অডফস, 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

10 িনাব টমাাস্তাগীর আলমা সাটঁ ডলডপকার কামা কডম্পউোর মুদ্রাক্ষ্ডরক, ডবভাগীয় পাসষ্টপাে য ও ডভসা অডফস, 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

11 িনাব শশীভূষণ ডবশ্বাস সাটঁ ডলডপকার কামা কডম্পউোর মুদ্রাক্ষ্ডরক, প্রিান কায যালয়, ঢাকা। 

12 িনাব আব্দুোহ আল মাামুন অডফস সহকারী কামা কডম্পউোর মুদ্রাক্ষ্ডরক, ডভসা শািা, প্রিান কায যালয়, ঢাকা। 

13 িনাব আডমার টমাাোঃ টফরষ্টদৌস সুপাডরনষ্টেনষ্টিন্ট্, ডবভাগীয় পাসষ্টপাে য ও ডভসা অডফস, আগারগাঁও, ঢাকা। 

14 িনাব টমাাোঃ আলাউিীন অডফস সহায়ক, আঞ্চডলক পাসষ্টপাে য অডফস, ঢাকা টসনাডনবাস। 

15 িনাব কাউোর আক্তার সহকারী ডহসাব রক্ষ্ক ,ডহসাব শািা, প্রিান কায যালয়, ঢাকা। 

16 িনাব টমাাোঃ নািমুল হুদা সহকারী ডহসাব রক্ষ্ক , ডহসাব শািা, আঞ্চডলক পাসষ্টপাে য অডফস, টশরপুর। 

১৭ িনাব রাষ্টবয়া বসডর উচ্চমাান সহকারী, আঞ্চডলক পাসষ্টপাে য অডফস, যষ্টশার। 

১৮ িনাব টমাাোঃ সাইফুল ইসলামা অডফস সহকারী, প্রিান কায যালয়, ঢাকা। 

 

জাতীে শুিাোর মক শল এর অেগলত ও অবস্থানঃ  

জাতীে শুিাোর মক শল বাস্তবােদনর লদক্ষু অলিেপ্তদরর বনলতকতা কলিটি গঠন করা িদেদছ। অলিেপ্তদরর সিকারী পলরোলক(পলরকেনা, প্রলশক্ষণ ও 

উন্নেন শাখা) জনাব লবললকস আফদরাজা লসলিকাদক মফাকাল পদেন্ট কি থকতথা লনদোগ করা িদেদছ। অবিদপ্তররর প্রবিক্ষণ সেরের প্রবিক্ষণ 

োবরকুলারম জাতীে শুিাোর মক শল সেিন যুক্ত েরা হরয়রে। 

 

িাতীয় শুদ্ধাচার টকৌশল কমা য-পডরকিনা ও অগ্রগডত প্রডতষ্টবদন: ২০১৬-২০১৭   

কায যক্রমা সূচক একক দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডক্ত/ 

প্রশাসডনক ইউডনে 

ডভডিষ্টরিা 

(Base line) 

জুন ২০১৬ 

জুলাই ২০১৬-জুন 

২০১৭ সমাষ্টয়র 

লক্ষ্যমাা্া 

প্রকৃত অিযন মান্তব্য 

১. প্রালতষ্ঠালনক ব্যবস্থা 

১.১ বনলতকতা কলিটির সিা   অনুলষ্ঠত সিা সংখ্যা টফাকাল পষ্টয়ন্ট্ ০০ ০২ ০২  

১.২ অংশীিষ্টনর অংশগ্রহষ্টণ 

সভা  

অনুলষ্ঠত সিা সংখ্যা বনলতকতা কলিটি/ 

প্রশাসন ও অে য অডিশািা 

০০ ০২ ০০  
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কায যক্রমা সূচক একক দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডক্ত/ 

প্রশাসডনক ইউডনে 

ডভডিষ্টরিা 

(Base line) 

জুন ২০১৬ 

জুলাই ২০১৬-জুন 

২০১৭ সমাষ্টয়র 

লক্ষ্যমাা্া 

প্রকৃত অিযন মান্তব্য 

2. সদেতনতা বৃলি 
২.১ সষ্টচতনতা বৃডদ্ধূলক 

সভা  

অনুলষ্ঠত সিা সংখ্যা সকল শািা ৮ ১২ ১২  

২.২ শুিাোর মক শল 

বাস্তবােদন িাঠ পর্ থাদের 

কিথকতথাদের সদেতনতা 

বৃলিমূলক প্রলশক্ষণ  

প্রলশক্ষণার্ী সংখ্যা পডরকিনা ও প্রডশক্ষ্ণ 

শািা 

১১২ ২০০ ১৫৯  

3.আইন/লবলি/নীলতিালা প্রণেন ও সাংস্কার 
৩.১ পাসষ্টপাে য আইন, ২০১৬ 

প্রণয়ন 

প্রণীত সমে পাসষ্টপাে য ও পডরকিনা 

অডিশািা 

খসড়া িতািদতর 

জন্য স্বরাষ্ট্র 

িন্ত্রণালদে মপ্ররণ 

করা িদেদছ 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদের 

িতািদতর লিলত্তদত 

প্রদোজনীে কার্ থক্রি 

েিণ 

অংশীজয়নর মতাময়তর 

অয়েক্ষাে 

 

৩.২ ইডমাষ্টগ্রশন অডি যন্যান্স, 

১৯৮২ বাংলায় ভাষান্তর  

ইডমাষ্টগ্রশন 

অডি যন্যান্স, 

১৯৮২ 

বাংলায় 

ভাষায় 

রূপান্তডরত 

সমে পাসষ্টপাে য ও পডরকিনা 

অডিশািা 

খসড়া িতািদতর 

জন্য স্বরাষ্ট্র 

িন্ত্রণালদে মপ্ররণ 

করা িদেদছ 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদের 

িতািদতর লিলত্তদত 

প্রদোজনীে কার্ থক্রি 

েিণ 

ইলিদেশন অলে থন্যান্স, 

১৯৮২ রলিত িওোে 

ইলিদেশন আইন, 

২০১৭ প্রণেদনর 

উদযাগ েিণ করা 

িদেদছ। 

 

৩.৩ পাসষ্টপাে য ডবডি, ১৯৭৪ 

এর পাসষ্টপাষ্টে যর টমায়াদ ও 

সতযায়ন সম্পডকযত িারাটি 

সংষ্টশািন 

পাসষ্টপাে য 

ডবডি, ১৯৭৪ 

এর 

পাসষ্টপাষ্টে যর 

টমায়াদ ও 

সতযায়ন 

সম্পডকযত 

িারাটি 

সংষ্টশাডিত 

সমে পাসষ্টপাে য ও পডরকিনা 

অডিশািা 

িতািদতর জন্য 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদে 

মপ্ররণ করা 

িদেদছ 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদের 

িতািদতর লিলত্তদত 

প্রদোজনীে কার্ থক্রি 

েিণ 

আইন িন্ত্রণালদের 

মিটিাং সম্পন্ন িদেদছ 

। িন্ত্রণালে কতৃথক 

লজও জারীর অদপক্ষাে 

রদেদছ। 

 

4. শুদ্ধাচার চচ িার র্ন্য প্রদণােনা প্রোন 

৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

 

প্রদত্ত 

পুরস্কার 

সংখ্যা প্রশাসন ও অে য অডিশািা ০০ ০৪ ৪ জন 

কিথকতথা/কিথোরীদক 

পুরস্কার প্রোন 

 

৫. ই-গিন্যিান্স 

৫.১  অনলাইন টরসপন্স 

ডসষ্টেমা চালু  

 

ই-টমাইল/ 

এসএমাএস-

এর মাাধ্যষ্টমা 

ডনষ্পডিকৃত 

ববষয় 

সাংখ্যা লসদেি এনাললে ০০ ৪০ সাদপার্ থ শাখা, োর্া 

মসন্টার িদত বেলনক 

গদড় ২০০ এর অলিক 

ই-মিইদলর িাধ্যদি 

পাসদপার্ থ ও লিসা 

ইস্যু সম্পলকথত সিস্যা 

লনষ্পলত্ত করা িদে 

 

৫.২ ডভডিও কনফাষ্টরন্স অনুডষ্ঠত 

ডভডিও 

কনফাষ্টরন্স 

সংখ্যা এ্যাসসসয়েন্ট সসয়েম 

এ্নাসলে 

০১ ০৩ ০২  

৫.৩ ই-টেন্ডার চালুকরণ ই-টেন্ডার 

চালুকৃত 

তাবরখ সিকালর পলরোলক, 

সাংস্িাপন 

০০ ৩০/০৬/২০১৭ ৫ জন কমমকতম ায়ক 

সসসেটিইউয়ত ই-টেন্ডার 

ডবষষ্টয় প্রসশক্ষণ প্রদান 

করা হয়েয়ে। েরবতী 

ক্রে ই-টেন্ডার এর 

মাাধ্যষ্টমা 

প্রডক্রয়াকরষ্টণর 

ব্যবস্হা টনয়া হষ্টব। 
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কায যক্রমা সূচক একক দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডক্ত/ 

প্রশাসডনক ইউডনে 

ডভডিষ্টরিা 

(Base line) 

জুন ২০১৬ 

জুলাই ২০১৬-জুন 

২০১৭ সমাষ্টয়র 

লক্ষ্যমাা্া 

প্রকৃত অিযন মান্তব্য 

৫.৪ অনলাইষ্টন টসবা প্রদান 

চালুকরণ 

অনলাইন 

টসবা 

চালুকৃত 

সংখ্যা মপ্রাোিার ০০ ০২ অলিেপ্তদরর প্রিান 

মসবাসমূি অনলাইদন 

প্রোন করা িদে। 

নতুন অনলাইন মসবা 

লেলিত িদল 

প্রদোজনীে কার্ থক্রি 

েিণ করা িদব। 

 

৫.৫ ই- ফাইডলং চালুকরণ ই- ফাইডলং 

চালুকৃত 

তাসরখ্ সিকালর পলরোলক, 

(পলরকেনা ও প্রলশক্ষণ ) 

০০ ২৮/০২/২০১৭ ২৮/০২/২০১৭ এর 

িদধ্য ০৩টি শাখাে ই-

ফাইললাং োলু করা 

িদেদছ 

 

৬. উদ্ভাবনী উষ্টযাগ 

৬.১ ইদনাদিশন টিি কতৃথক 

উপস্থালপত উদ্ভাবনী িারণা 

(Innovative Idea) 

বাস্তবােন 

বাস্তবালেত 

উদ্ভাবনী 

িারণা 

সাংখ্যা ইদনাদিশন টিি/ প্রশাসন 

ও অর্ থ অলিশাখা 

০০ ০৩ ০৩ উদ্ভাবনী িারণা 

বাস্তবােন মশষ পর্ থাদে 

 

৭. জবাবলেলি িশিিালীকরণ 

৭.১ অডিে কডমাটির সভা 

আষ্টয়ািন 

আষ্টয়াডিত 

সভা 

সংখ্যা উপপলরোলক (অর্ থ ও 

লনরীক্ষা) 

০০ ০২ ০০  

৮. িাতীয় শুদ্ধাচার টকৌশষ্টল উডেডিত মান্ত্রণালয়/ডবভাষ্টগর আওতািীন দপ্তর/সংস্থার কায যক্রমা

৮.১ লনি থালরত সিদে 

এিআরলপ ইস্যুকরণ 

ইস্যুকৃত 

এিআরলপ 

সাংখ্যা অলতলরক্ত িিাপলরোলক 

(পাসদপার্ থ, লিসা ও 

ইলিদেশন) 

৩১৪৩৩০১ ৩২০০০০০  

৮.২ লনি থালরত সিদে 

এিআরলি ইস্যুকরণ 

ইস্যুকৃত 

এিআরলি 

সাংখ্যা অলতলরক্ত িিাপলরোলক 

(পাসদপার্ থ, লিসা ও 

ইলিদেশন) 

৫০৪০৬ ৫১০০০  

৯. িন্ত্রণালে/লবিাদগর আওতািীন েপ্তর/সাংস্থার শুিাোর সাংলিি অন্যান্য কার্ থক্রি 

৯.১ িেরালনমুক্তিাদব 

পাসদপার্ থ মসবা প্রোদনর 

জন্য প্রদতুক কিথলেবদসর 

শুরুদত পাসদপার্ থ মসবা প্রোন 

কার্ থক্রি লবষদে আদলােনা 

সিা আদোজন  

আদোলজত  

আদলােনা 

সিা 

সংখ্যা অলতলরক্ত িিাপলরোলক 

(িাসব্য ও অর্ থ) 

১০০ ১৫০ ১৫০  

৯.২ পাসদপার্ থ মসবা 

প্রার্ীদের লবলিন্ন সিস্যা দ্রুত 

সিািাদনর লদক্ষু মফসবুক 

মপইদজর িাধ্যদি  কার্ থক্রি 

পলরোলনা 

মফসবুক 

মপইদজর 

িাধ্যদি  

পলরোললত  

কার্ থক্রি 

সাংখ্যা এুালসসদর্ন্ট লসদেি 

এনাললে 

২০ ১০০ ১১০  

১০. বাদর্র্ বরাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচার সাংিান্ত 

শবশিন্ন কা িিম বাস্তবােদনর 

র্ন্য আনুমাশনক 

(Indicative) বাদর্র্ 

বরাদ্দ 

বরাদ্দকৃত 

অে ি 

লক্ষ্ 

র্াকা 

উপপলরোলক (অর্ থ ও 

লনরীক্ষা) 

০০ ২০০০০০ ০০  

১১. পলরবীক্ষণ 

১১.১ জাতীে শুিাোর 

মক শল  

কিথ-পলরকেনা ও 

পলরবীক্ষণ কাঠাদিা প্রণেন 

পলরবীক্ষ্ণ 

কাঠাদিা 

প্রণীত 

তাশরখ মফাকাল পদেন্ট ০৭/০৪/২০১৪ ২০/৩/২০১৭ সাংদশালিত 

22 

িাে থ 2017 তালরদখ 
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কায যক্রমা সূচক একক দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডক্ত/ 

প্রশাসডনক ইউডনে 

ডভডিষ্টরিা 

(Base line) 

জুন ২০১৬ 

জুলাই ২০১৬-জুন 

২০১৭ সমাষ্টয়র 

লক্ষ্যমাা্া 

প্রকৃত অিযন মান্তব্য 

১১.২ িন্ত্রণালে/লবিাদগ 

পলরবীক্ষণ প্রলতদবেন োলখল 

পলরবীক্ষণ 

প্রলতদবেন 

োলখলকৃত 

সাংখ্যা মফাকাল পদেন্ট - িলন্ত্রপলরষে লবিাদগ 

র্র্াসিদে ত্রেমাশসক  

পলরবীক্ষণ 

প্রলতদবেন োলখল 

মসিেসরষদ সবভায়ে 

যথাসময়ে তৈমাবেে  

পডরবীক্ষ্ণ প্রডতষ্টবদন 

 

 

 

২০১6-2০১7 সদনর উন্নেন কি থকাদন্ডর লববরণ:  

1. এিআরলপ ও এিআরলি কার্ থক্রি সম্প্রসারণ:  

 

ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তর কতৃথক বাস্তবােনািীন “ইদন্ট্রাোকশন অব মিলশন লরদেবল পাসদপার্ থ (এিআরলপ) এন্ড মিলশন লরদেবল লিসা 

(এিআরলি) ইন বাাংলাদেশ” শীষ থক প্রকদের আওতাে ৭টি লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা অলফস, ৬৭টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, ৭টি লিসা মসল, ৩৩ 

টি ইলিদেশন মেকদপাে, ৭০টি এসলব/লেএসলব অলফস, মকন্দ্রীে পাদস থানালাইদজশন মসন্টার, মকন্দ্রীে োর্া মসন্টার, লেজাোর লরকিালর মসন্টার, স্বরাষ্ট্র 

িন্ত্রণালে, পররাষ্ট্র িন্ত্রণালে, অলিেপ্তদরর প্রিান কার্ থালে এবাং ৬৫টি বাাংলাদেশ দূতাবাদস এিআরলপ ও এিআরলি কার্ থক্রি বাস্তবােন প্রাে সম্পন্ন 

িদেদছ। 

র্নসাংখ্যার ঘনত্ব ও র্নগদণর  চাশিোর  কো শবদবচনা কদর র্নগণদক দ্রুত পাসদপার্ ি গসবা গেোর শনশমত্ত ঢাকা গর্লাে অশতশরশি ৪(চার)টি স্থাদন 

(ঢাকা পূব িাঞ্চল, ঢাকা পশিমাঞ্চল, ঢাকা গসনাশনবাস ও সশচবালে) ৪(চার)টি পাসদপার্ ি আদবেন প্রশিোকরণ গকন্দ্র সৃর্ন করা িদেদে। তন্মদধ্য ২টি 

অশফস এমআরশপ প্রোন কা িিম শুরু কদরদে। অবশিষ্ট ২টি অশফস স্থাপদনর কা িিম প্রশিোধীন আমছ। 

২০১৬-২০১৭ অে িবেদর গমশিন শরদডবল পাসদপার্ ি(এমআরশপ) ইস্যয করা িদেদে ৩২,৭৫,৯৫৮টি। এমআরশপ প্রোদনর পািাপাশি শবদেিস্থ শমিনসমূি 

িদত গমশিন শরদডবল শিসা(এমআরশি) প্রোন কা িিম গর্ারোর করা িদেদে। ফদল ২০১৬-২০১৭ অে িবেদর এমআরশি ইস্যযর সাংখ্যা উদযযখদ াগ্য 

িাদর বৃশদ্ধ গপদেদে। ২০১৬-২০১৭ অে িবেদর গমশিন শরদডবল শিসা(এমআরশি) ইস্যয করা িদেদে 1,56,6৮0টি। 

 

 

ললখ্সিত্র ক ২০১৭ সায়ল এ্মআরসে ইসযযর সংখ্যা বৃসি 
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ললখ্সিত্র খ্ ২০১৭ সায়ল এ্মআরসভ ইসযযর সংখ্যা বৃসি 

 

2.অবকাঠাদমাগত উন্নেন:  

২০১৬-২০১৭ অে িবেদর ৯টি শবিাগীে/আঞ্চশলক পাসদপার্ ি অশফদসর শনর্স্ব িবদনর শনম িাণ কার্ সম্পন্ন িদেদে। ১০৭ গকাটি ৬০ লক্ষ্ ৯৯ িার্ার র্াকা 

ব্দে ১৭(সদতর)টি আঞ্চশলক পাসদপার্ ি অশফস িবন শনম িাণ প্রকদের কাজ শুরু িদেদছ । আরও ১৬টি আঞ্চশলক পাসদপার্ ি অশফস িবন শনম িাণ প্রকে 

প্রশিোধীন। ঢাকার উত্তরাে প্রাে ২৮(আর্াি) গকাটি র্াকা ব্দে একটি পাসদপার্ ি পাদস িানালাইদর্িন কমদেক্স এর শনম িাণ কার্ চলদে। 

২০১৬-২০১৭ অে মবেরর েমাপ্ত প্রেল্প:  

1. ১৯ টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস িবন লনি থাণ : 

এই প্রকদের আওতাে িালনকগঞ্জ, মুলনসগঞ্জ, নরলসাংেী, ব্রাক্ষ্মণবালড়ো, মি লিীবাজার, লকদশারগঞ্জ, র্াঙ্গাইল, োঁেগাঁও (েট্টোি), রাঙ্গািাটি, 

কক্সবাজার,  মফনী, বগুড়া, পাবনা, লেনাজপুর, কুলিো, পটুোখালী,  উত্তরা (ঢাকা), র্াত্রাবাড়ী(ঢাকা) ও োঁেপুর মজলাে ১9টি আঞ্চললক 

পাসদপার্ থ অলফদসর লনজস্ব িবন লনি থাণ সম্পন্ন িদেদছ।  

 প্রকদের মিোে : জানুোলর ২০১২ মর্দক জুন ২০১৭।  

প্রকে ব্যে      : ১৪৩২০.৫০ লক্ষ র্াকা।  

 

১৯টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস িবন লনি থাণ (স্িাপতু নকশা) 
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২০১৬-২০১৭ অে িবেদর চলমান প্রকল্প:  

1. পাদস থানালাইদজশন কিদলক্স লনি থাণ: 

রাজিানী ঢাকার উত্তরাে ১ লবঘা জলির উপর পূণ থাঙ্গ পাদস থানালাইদজশন কিদলক্স লনি থাণ করা িদে। উক্ত কিদলদক্স মকন্দ্রীে োর্া মসন্টার, 

পাসদপার্ থ ওেুার িাউজ ও পাসদপার্ থ পাদস থানালাইদজশন মকন্দ্র র্াকদব।   

প্রকদের মিোে : জানুোলর ২০১৫ মর্দক জুন ২০১9।  

প্রকে ব্যে       : ২৮৮৮.৯০ লক্ষ র্াকা। 

 

2. ১৭ টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস িবন লনি থানািীনঃ 

 এই প্রকদের আওতাে গাজীপুর, নারােনগঞ্জ, স্যনািগঞ্জ, জািালপুর, মনত্রদকানা, শলরেতপুর, িাোরীপুর, রাজবাড়ী, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ,         

            োঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাদগরিার্, লিনাইেি, িাগুড়া, মিালা ও বরগুনা মজলাে মিার্ ১৭ টি আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস িবন           

            লনি থাণ প্রকদের কার্ থক্রি শুরু িদেদছ।  

প্রকদের মিোে : জানুোলর ২০১৬ মর্দক লেদসম্বর ২০১৯।  

প্রকে ব্যে       : ১০৭৬০.৯৯ লক্ষ র্াকা। 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শবিাগীে পাসদপার্ ি ও শিসা অশফস, ঢাকা-এর নবশনশম িত িবদনর শুি উদবাধন গিদষ শবদিষ গমানার্াদত অাংিেিণ 

করদেন মাননীে প্রধানমন্ত্রী গিখ িাশসনা 
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মাননীে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী র্নাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমশপ কর্তিক আঞ্চশলক পাসদপার্ ি অশফস, কক্সবার্াদরর নবশনশম িত িবন শুি 

উদবাধদনর শকছু শস্ির শচে  
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      আঞ্চশলক পাসদপার্ ি অশফস, কক্সবার্াদরর নবশনশম িত িবন 

 

আঞ্চশলক পাসদপার্ ি অশফস, উত্তরা’র নবশনশম িত িবন 
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মাননীে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী র্নাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমশপ কর্তিক আঞ্চশলক পাসদপার্ ি অশফস, উত্তরা’র নবশনশম িত িবন 

শুি উদবাধদনর শকছু শস্ির শচে  
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আঞ্চশলক পাসদপার্ ি অশফস, চাঁেগাও (পাঁচলাইি, চট্টোম)  এর নবশনশম িত িবন শুি উদবাধদনর শকছু শস্ির শচে  

 

 

আঞ্চশলক পাসদপার্ ি অশফস, চাঁেগাও (পাঁচলাইি, চট্টোম)  এর নবশনশম িত িবন 
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পাদস থানালাইদজশন কিদলক্স (র্াইপ লুান)   লনি থাণািীন পাদস থানালাইদজশন কিদলক্স 

 

 

 

 

 

আঞ্চশলক পাসদপার্ ি অশফস,  াোবাশি এর নবশনশম িত িবন 
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মলখলেত্র (গ): ২০০৮ িদত ২০১৭ সাদলর িদধ্য ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর লনজস্ব িবদনর সাংখ্যা বৃলি 

 

3. ই-পাসদপার্ ি প্রবতিনিঃ  

এমআরশপ এর উন্নত সাংস্করণ ই-পাসদপার্ ি প্রবতিদনর র্ন্য অশধেপ্তর কর্তিক খসিা DPP প্রণেন করা িদেদে। 

4. AFIS শসদিম আপদেদডিন:  

AFIS শসদিদমর কা িক্ষ্মতা বৃশদ্ধ ও আপদেদডিদনর র্ন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদের শনদে িদির গপ্রশক্ষ্দত অশধেপ্তর কতৃথক IRIS JV এর সাদে চুশি করা 

িদেদে। 

 

 

প্রালতষ্ঠালনক সম্প্রসারদণর লববরণ: 

২০১০ এ মিলশন লরদেবল পাসদপার্ থ (এিআরলপ) ও মিলশন লরদেবল লিসা (এিআরলি)  প্রবতথদনর ফদল ইলিদেশন  ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর 

সাাংগঠলনক কাঠাদিাদত আদস ব্যাপক পলরব থতন। সাাংগঠলনক কাঠাদিা পুনঃলবন্যাদসর আওতাে গেদির সকল গর্লাে পাসদপার্ ি অশফস স্িাপন করা 

িে। প্রিান কার্ থালদে পাদস থানালাইদজশন মসন্টার, োর্া মসন্টার ও লেজাোর লরকিালর মসন্টার সৃজন করা িে। ির্রত শািজালাল আন্তজথালতক 

লবিানবন্দর, ঢাকা’ে স্থালপত ১টি লিসা মসল-এর অলতলরক্ত ৬টি লিসা মসল এবাং মিার্ ৯টি ইলিদেশন মেকদপাদি ইলিদেশন  ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর 

জনবল সৃজন করা িে। এর িাধ্যদি অলিেপ্তদরর লনেন্ত্রণািীন মিার্ অলফদসর সাংখ্যা িে ৮6টি এবাং মিার্ জনবল োড়াে ১১৮৪ জন। 

2016-2017 অে িবেদর র্নগণদক দ্রুত পাসদপার্ ি গসবা গেোর শনশমত্ত ঢাকা গর্লাে ৪(চার)টি স্থাদন (ঢাকা পূব িাঞ্চল, ঢাকা পশিমাঞ্চল, ঢাকা 

গসনাশনবাস ও সশচবালে) 0৪(চার)টি পাসদপার্ ি আদবেন প্রশিোকরণ গকন্দ্র সৃর্ন করা িদেদে। তন্মদধ্য ২টি অশফস এমআরশপ প্রোন কা িিম শুরু 

কদরদে। অবশিষ্ট ২টি অশফস স্থাপদনর কা িিম প্রশিোধীন আমছ। 
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পাসদপার্ ি অশফস, ঢাকা গসনাশনবাস উদবাধন করদেন মাননীে গসনাপ্রধান গর্নাদরল আবু গবলাল গমািাম্মে 

িশফউল িক, এনশডশস, শপএসশস 

 

পাসদপার্ ি অশফস, সশচবালে শুি উদবাধন করদেন মাননীে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী র্নাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমশপ  
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মলখলেত্র (ঘ): 2016-২০১৭ সাদল কার্ থালদের সাংখ্যা বৃলি 

 

প্রশিক্ষ্ণ:  

ইশমদেিন ও পাসদপার্ ি অশধদেপ্তদরর শনেন্ত্রণাধীন ইশমদেিন ও পাসদপার্ ি প্রশিক্ষ্ণ গকদন্দ্র ইশমদেিন ও পাসদপার্ ি অলিেপ্তর ও লবদেশস্থ লিশদন মপ্রষদণ 

লনদোগপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদের 2 জন কি থকতথাসি 276 র্ন কি থকতথা/কম িচারীদক পাসদপার্ ি ও ইশমদেিন শবশধ-শবধান ও এিআরলপ এন্ড এিআরলি  

প্রযুশি ও সফর্ওেযাদরর ব্বিার সম্পদকি প্রশিক্ষ্ণ প্রোন করা িদেদে। তন্মদধ্য ৯ জন নবলনযুক্ত সিকারী পলরোলকদের জন্য ১ িাস ব্যালপ বুলনোলে 

প্রলশক্ষদণর আদোজন করা িদেদছ। 

ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর কি থকতথা/ কি থোরীগণ লবলিন্ন লবষদে মেদশ অনুলষ্ঠত প্রলশক্ষদণ অাংশেিণ কদরদছন। 

ক্র. নাং প্রলশক্ষদণর িরণ প্রলশক্ষদণর সাংখ্যা প্রলশক্ষণার্ীর সাংখ্যা 

1. ইন িাউস প্রলশক্ষণ 19 টি 260 জন 

2. অন্যান্য সাংস্িাে প্রলশক্ষণ 3 টি 16 জন 

3. লবদেদশ প্রলশক্ষণ - - 
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মলখলেত্র (ঙ): 2016-২০১৭ সাদল প্রলশক্ষণার্ীর সাংখ্যা বৃলি 

 

কি থকতথা/ কি থোরীদের জন্য আদোলজত প্রলশক্ষদণর লকছু লস্ির লেত্র: 
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কি থকতথা/ কি থোরীদের জন্য আদোলজত প্রলশক্ষদণর লকছু লস্ির লেত্র: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মসবা প্রোদনর তুলনামূলক লববরণী: 

ক্র. নাং লবষে ২০১৫-২০১৬ অর্ থবছর  ২০১6-২০১7 অর্ থবছর 

1 মিলশন লরদেবল পাসদপার্ থ ইস্যু  ৩১,৪৩,৩০১টি ৩২,৭৫,৯৫৮টি

2 মিলশন লরদেবল লিসা ইস্যু  টি টি

3 গণশুনালনর িাধ্যদি অলিদর্াগ লনষ্পলত্ত ১৯৮ টি ১৫০৪ টি 

 

 

1. মিলশন লরদেবল পাসদপার্ থ (এিআরলপ) ও মিলশন লরদেবল লিসা (এিআরলি) প্রোন: 

এিআরলপ ও এিআরলি কার্ থক্রি োলুর িাধ্যদি পাসদপার্ থ মসবার িান উন্নীত িদেদছ। পর্ থােক্রদি মেদশর সকল মজলাে এিআরলপ এবাং সকল 

লবিাগীে পাসদপার্ থ অলফদস এিআরলপ ও এিআরলি োলু করা িদেদছ। ফদল জনগণ সিদজই তাদের লনজ লনজ মজলা মর্দক পাসদপাদর্ থর আদবেন ও 

পাসদপার্ থ েিণ করদত পারদছন। মিলশন লরদেবল লিসা প্রোদনর িাধ্যদি লিসা প্রোদনর মক্ষদত্রও র্দর্ি উন্নলত সালিত িদেদছ। লবদেশস্থ লিশন সমূি 

িদত এিআরলপ ও এিআরলি প্রোন কার্ থক্রি মজারোর করা িদেদছ। ফদল প্রবাসী বাাংলাদেশীরাও সিদজ এ মসবা েিণ করদত পারদছন। 

 

2. আন্তর্িাশতক গপািাল সাশি িদসর িাধ্যদি বাাংলাদেি শমিনসমূদি মুশিত পাসদপার্ ি গপ্ররণ: 

প্রবাসী বাাংলাদেিীদের পাসদপার্ ি গপদত েীঘ ি শবলদের শবষেটি শবদবচনা কদর গবসরকাশর কুশরোর সাশি িস গফডাদরল এক্সদপ্রদসর সাদে চুশি করা 

িদেদে। গফডাদরল এক্সদপ্রস গত 2 এশপ্রল 2017শরিঃ গেদক কা িিম শুরু কদরদে। ফদল ৩ গেদক ৫ শেদনর মদধ্য শবদেিস্ি শমিনসমূদি আদবেনকারী 

প্রবাসী বাাংলাদেিীদের িাদত পাসদপার্ ি গপ ৌঁদে গেওো সম্ভব িদে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

গবসরকাশর কুশরোর সাশিিস 

গফডাদরল এক্সদপ্রদসর 

মাধ্যদম শবদেিস্ি 

শমিনসমূদি পাসদপার্ ি 

শবতরণ কা িিম উদবাধন 
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3. অনলাইন মসবা: 

সিদজই ইন্টারদনদর্র িাধ্যদি পাসদপাদর্ থর অবস্থান অনুসন্ধাদনর ব্যবস্থা করা িদেদছ। এছাড়া অনলাইদন পাসদপাদর্ থর আদবেন করার ব্যবস্থা করা 

িদেদছ। 

 

৪. মিাবাইদলর িাধ্যদি SMS সালি থস:  

পাসদপাদর্ ির আদবেদনর িযার্াস গমাবাইদল SMS এর মাধ্যদম র্ানাদনার ব্বস্িা করা িদেদছ। আদবেনকারীগণ 6969 নাম্বাদর SMS কদর 

আদবেনপদত্রর অবস্থান, পাসদপার্ থ বতলর িদেদছ লকনা ইতুালে জানদত পাদরন। তাছাড়া পাসদপার্ থ বতরী িদল সোংলক্রেিাদব আদবেনকারীর মিাবাইদল 

SMS করা িে। 

 

৫. অনলাইন ব্যাাংলকাং:  

পাসদপাদর্ থর লফ জিা প্রোদনর স্যলবিাদর্ থ এবাং জালজাললোলত প্রলতদরাদির লনলিদত্ত ৫টি অনলাইন ব্যাাংদক (ঢাকা ব্াাংক, ট্রাি ব্াাংক, ওোন ব্াাংক, 

লপ্রলিোর ব্াাংক ও ব্াাংক এশিো) পাসদপাদর্ থর লফ জিা োদনর ব্যবস্থা করা িদেদছ। 

 

     6. অস্যস্থ, বৃি ও মুলক্তদর্ািাদের জন্য পৃর্ক কাউন্টার: 

লবিাগীে/আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফদস অস্যস্থ, বৃি ও মুলক্তদর্ািাদের জন্য পৃর্ক কাউন্টার স্থাপন করা িদেদছ। 

 

     7. লেলজর্াল লেসদল মবাে থ স্থাপন: 

পাসদপার্ থ মসবা প্রার্ীদের জন্য অলফদসর েশ থনীে স্থাদন লেলজর্াল লেসদল মবাে থ স্থাপদনর িাধ্যদি আদবেনপত্র পূরদণর প্রদোজনীে শতথ ও তর্থ্াবলী 

প্রে থশন করা িদে। 

 

       ৮. কিসিুপকর মাধ্যপম তথ্য প্রদান ও অবভপর্াগ প্রবতকার:  

মফসবুদকর িাধ্যদি পাসদপার্ থ প্রতুাশীদের লবলিন্ন তর্থ্ সিােতা প্রোন করা িদে এবাং অলিদর্াদগর প্রলতকার করা িদে। 

 

      9. গণশুনালন: 

প্রলতটি লবিাগীে/আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফদস পাসদপার্ থ প্রার্ীদের অলিদর্াগ মশানা ও লনষ্পলত্তর জন্য প্রলত সপ্তাদি লনেলিত এক লেন গণশুনালনর 

আদোজন রাখা িদেদছ। 

 

 

মলখলেত্র (ে): 2016-২০১৭ সাদল গণশুনানীর িাধ্যদি অলিদর্াগ লনষ্পলত্ত 

 

অন্যান্য উন্নেন কার্ থক্রদির লববরণ:  

1. লেলজর্াল উদ্ভাবনী মিলাে অাংশেিণ 

 সাংলিি মজলাে অনুলষ্ঠত লেলজর্াল উদ্ভাবনী তর্থ্ মিলা ও উন্নেন লমলাে সলক্রেিাদব অাংশেিণ 

কদর 
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লেলজর্াল উদ্ভাবনী তর্থ্ মিলা ও উন্নেন লমলাে প্রাপ্তয়দর তাসলকা: 

ক্রলিক নাং অলফদসর নাি cyi¯‹vi/¯̂xK…wZ/সনদ 

1 লবিাগীে পাসদপার্ থ ও লিসা অলফস, লসদলর্ ে মেষ্ঠ মসবা প্রোনকারী েদলর সম্মাননা সনে

2 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, িাগুরা ও লজলা ব্র্যাসডং ে ই-মসবা প্রোনকারী েপ্তর কুার্াগলরদত মেষ্ঠ 

3 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, পটুোখালী ও লজলা ব্র্যাসডং ে ই-মসবা প্রোনকারী েপ্তর কুার্াগলরদত মেষ্ঠ 

4 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, লকদশারগঞ্জ ও লজলা ব্র্যাসডং ে মেষ্ঠ ই-মসবা প্রোনকারী েপ্তর 

5 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, চুোোঙ্গা ে মেষ্ঠ ই-মসবা প্রোনকারী েপ্তর 

6 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, লপদরাজপুর ে মসরা প্রেশ থনী েল 

7 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, নারােণগঞ্জ ে মেষ্ঠ ই-মসবা প্রোনকারী েপ্তর লিদসদব ১ি পুরস্কার 

8 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, সাতক্ষীরা তর্থ্ মিলা ২০১৭ এ অংশগ্রহণকারী মেষ্ঠ েল 

9 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, শরীেতপুর ে ই-মসবা প্রোনকারী েপ্তর কুার্াগলরদত ১ি পুরস্কার 

10 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, মফনী ও লজলা ব্র্যাসডং ে সফলতার সায়থ অংশগ্রহয়ণর সনদ 

11 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, জািালপুর উন্নেন লমলাে অংশগ্রহণ কয়র “মসবা কন থার” কুার্াগলরদত লবদশষ পুরস্কার 

12 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, জািালপুর ে সফলতার সায়থ অংশগ্রহয়ণর সনদ 

13 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, নড়াইল ে সফলতার সায়থ অংশগ্রহয়ণর সনদ 

14 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, িলবগঞ্জ ে সফলতার সায়থ অংশগ্রহয়ণর সনদ 

15 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, রাঙ্গািাটি ে তাৎেযমেূণম ও জনবান্ধব ই-লসবা উেস্হােয়নর সনদ 

16 আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফস, গাইবান্ধা ে সফলতার সায়থ অংশগ্রহয়ণর সনদ 
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2. পাসদপার্ ি গসবাে শডশর্র্াল কা িিদমর অন্তভূ িশি:  

প্রশতটি আঞ্চশলক পাসদপার্ ি অশফদসর র্ন্য আলাো Facebook ID গখালার মাধ্যদম পাসদপার্ ি গসবা প্রোদনর লদক্ষ্য Facebook গপর্ এ 

শসটিদর্ন চার্ িার সাংযুি করা িদেদে। পাসদপার্ ি আদবেন প্রস্তুত সাংক্রান্ত লনদে থশাবলীও প্রেশ থন করা িদেদছ। Facebook এর মাধ্যদম োিক গেদক 

শবশিন্ন ধরদণর পরামি ি পাওো  াদে  া গসবার মান উন্নেদন ভূশমকা রাখদে। গর্লার ওদেব গপার্ িাদল আঞ্চশলক পাসদপার্ ি অশফসসমূি সশিেিাদব 

অাংিেিণ করদে।  

3. আইন প্রণেন ও শবশধ সাংদিাধন:  

পাসদপার্ ি আইন ২০১৬ এর খসিা প্রস্তুত কদর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদে গপ্ররণ করা িদেদে। এোিা বাাংলাদেি পাসদপার্ ি শবশধমালা-১৯৭৪ এর শবশধ ৪ এর 

উপধারা-২ (আদবেনপে সতযােদনর পদ্ধশত) প্রতযািার এবাং শবশধ-৫ এর উপ-শবশধ(১) সাংদিাধন পূব িক পাসদপাদর্ ির গমোে প্রােশমকিাদব সব িশনম্ন ৫ 

বের এবাং সদব িাচ্চ ১০ বের করার প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণলাদে গপ্ররণ করা িদেদে। 

4. ‘পাসদপার্ থ মসবা সপ্তাি-2017’ উের্াপন: 

‘‘পাসদপার্ ি নাগশরক অশধকার, শনিঃস্বাে ি গসবাই অঙ্গীকার” এই মূলিন্ত্রদক সািদন মরদখ ২5 মফব্রুোলর ২০১৭ তাশরখ গেদক শবতীেবাদরর মদতা 

‘‘পাসদপার্ ি গসবা সপ্তাি-২০১৭” পালন করা িে। মাননীে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী র্নাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমশপ “পাসদপার্ ি গসবা সপ্তাি- ২০১7” উদভাধন 

কদরন। 

 

 

মাননীে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী র্নাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমশপ  কর্তিক “পাসদপার্ ি গসবা সপ্তাি- ২০১7” উদবািদনর শকছু শস্থর শচে: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

 

 

 

 

 

মাননীে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী র্নাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমশপ  কর্তিক “পাসদপার্ ি গসবা সপ্তাি- ২০১7” উদভাবদনর শকছু শস্থর শচে: 
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িলবষ্যৎ পলরকেনা: স্বে, িধ্যি ও েীঘ থ মিোেী: 

ইলিদেশন ও পাসদপার্ থ অলিেপ্তদরর কি থপলরকেনা লননরূপ : 

স্বে মিোেীঃ  

 (১) অলিেপ্তদর কি থকতথা ও কি থোরীদের লবলিন্ন এিআরলপ-এিআরলি সাংলিি লবষেসি অন্যান্য লবষদে প্রলশক্ষণ। 

 (২) মসবার িান উন্নতকরদণর লদক্ষু এিআরলপ-এিআরলি কার্ থক্রিটি অব্যািত রাখার লদক্ষু জনবল লনদোদগর কার্ থক্রি বাস্তবােন। 

 (৩) এিআরলপ-এিআরলি প্রকদের আওতাে স্থালপত র্ন্ত্রপালত লেআইলপ’র লনকর্ িস্তান্তর করা িদেদছ। এ সকল র্ন্ত্রপালতর ওোদরলন্ট সিে 

লছল ০৫(পাঁে) বৎসর। র্ন্ত্রপালতসমূদি ওোদরলন্ট লপলরেে মশষ িদে র্াওোে এগুলল প্রলতস্থাপন করা প্রদোজন। মস জন্য মর্ন্ডাদরর 

িাধ্যদি র্ন্ত্রপালত ক্রে করার উদযাগ েিণ। 

 (৪) এিআরলপ-এিআরলি প্রকদের িাধ্যদি ক্রেকৃত সফট্ওেুারসমূি প্রদোজন অনুর্ােী রক্ষণাদবক্ষদনর জন্য মর্ন্ডাদরর িাধ্যদি মিন্ডর 

লনদোগ। 

(৫) র্ন্ত্রপালত, পাদস থানালাইদজশন মিলশন, মজনাদরর্র, এলস রক্ষণাদবক্ষদনর জন্য Annual Maintenance Contract মর্ন্ডাদরর 

িাধ্যদি সম্পন্নকরণ। 

(৬) পাসদপার্ থ আইন যুদগাপদর্াগীকরণ। 

(৭) খালল পেসমূি সরাসলর/ পদোন্নলতর িাধ্যদি পূরণ। 

(৮) লনদোগলবলি সাংদশািন। 

(৯) কি থকতথা/কি থোরীদের র্াতাোদতর জন্য পলরবিদনর ব্যবস্থা েিণ। 

(১০) পরািশ থক লনদোগ। 

(১১) বাাংলাদেশ লিশনসমূদি জনবল পোেনসি আিলরত রাজস্ব এর প্রালপ্ত লনলিতকরণ। 

(১২) একজন ললগ্যাল এেিাইজার লনদোগ। 

(13) অলিেপ্তদরর নতুন সাাংগঠলনক কাঠাদিা বাস্তবােন। 

 

িধ্য মিোেী: 

(1) প্রলশক্ষণ ইনলেটিউর্ লনি থাণ। 

(২) প্রিান কার্ থালদের জন্য জােগা লনি থারণপূব থক িবন লনি থাণ। 

(৩) আঞ্চললক পাসদপার্ থ অলফদসর লনজস্ব িবন লনি থাণ। 

(৪) পাসদপার্ থ পাদস থানালাইদজশন কিদলক্স লনি থাণ।  

 

েীঘ থ মিোেী:  

(1) ই-পাসদপার্ থ বাস্তবােন। 

(২) ইলিদেশন ই-মগইর্ প্রেলন। 

(৩) লনজস্ব পাসদপার্ থ ফুাক্টরীদত পাসদপার্ থ বতরী। 

(৪) ইলিদেশন সাংক্রান্ত সিে কার্ থক্রিদক এক ছাতার নীদে পলরোলনা করা। 

 


