ইমিগ্রেশন ও পাসগ্রপার্ ট অমিদপ্তগ্রেে উত্তি চচ টা সংক্রান্ত প্রমিগ্রেদন:
উত্তি চচ টাে মেেেণ

List of Best Practices

১। ‘পাসগ্রপার্ ট সসো সপ্তাহ’ উদযাপনঃ
২০১৬ সাগ্রেে ২৪ এমপ্রে িামেগ্রে িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশে হামসনা
‘পাসগ্রপার্ ট সসো সপ্তাহ’ উগ্রবািন কগ্রেন। সসই সেগ্রক প্রমি েছে পাসগ্রপার্ ট
সসো সপ্তাহ উদযাপন কো হচ্ছে। সসো সপ্তাগ্রহ জনসগ্রচিনিা বৃমিে
েগ্রযে মেফগ্রের্, ব্রমশউে, ম্যাগামজন, মিমিও মচত্র ও সক্রাড়পত্র প্রকাশ
কো হয়। সকে পয টাগ্রয়ে কিটকিটা কিটচ টােীগণ সগ্রে টাচ্চ সসো মনমিি
কেগ্রি সগ্রচষ্ট োগ্রকন। অমিদপ্তগ্রেে উর্ধ্টিন কিটকিটাগণ প্রমিটি অমফস
পমেদশটন কগ্রেন এেং সসো প্রদান কায টক্রগ্রিে মূল্যায়ন প্রমিগ্রেদন দামেে
কগ্রেন। সসো েহীিাগণ িাগ্রদে অমিগ্রযাগ ও পোিশট সহগ্রজই
কিটকিটাগ্রদে মনকর্ সপৌগ্রছ মদগ্রি পাগ্রেন। এে িাধ্যগ্রি অশুি চগ্রক্রে
িৎপেিা হ্রাস সপগ্রয়গ্রছ। পাসগ্রপার্ ট প্রিোশীগণ আগ্রগে সচগ্রয় সহগ্রজ
পাসগ্রপার্ ট হাগ্রি পাগ্রেন।

1.Observing ‘Passport Service Week’:
On 24 April 2016, Honorable Prime Minister Sheikh
Hasina inaugurated ‘Passport Service Week’. Since
then DIP is observing ‘Passport Service Week’ every
year all over the country. Leaflet, brochure, magazine,
video clip and feature are published for creating
awareness among people. Throughout this service
week all Officers and Staffs try to provide excellent
services to the passport & visa seekers. DIP senior
officers visit field offices and evaluate their
performance. Observing ‘Passport Service Week’ helps
increase awareness among people, reduces activities of
unscrupulous people and improve quality of service.

িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশে হামসনা ‘‘পাসগ্রপার্ ট সসো সপ্তাহ-২০১৬” এে
শুি উগ্রবািন কেগ্রছন

২.প্রোসী োংোগ্রদশিসদে মনকর্ কি সিগ্রয় পাসগ্রপাো্র্ ট সপ্রেণঃ
ইগ্রিাপূগ্রে ট মেগ্রদশস্থ মিশন/দূিাোসসমূগ্রহ আগ্রেদনকােীগ্রদে
মনকর্ পেোষ্ট্র িন্ত্রণােগ্রয়ে কূর্ননমিক ব্যাগ্রগে িাধ্যগ্রি পাসগ্রপার্ ট সপ্রেণ
কো হগ্রিা। এগ্রি প্রোসী োংোগ্রদশিদেে হাগ্রি পাসগ্রপার্ ট সপৌছাগ্রি ০১
(এক) সেগ্রক ০২ (দুই) িাস সিয় সেগ্রগ সযি। প্রোসী োংোগ্রদশিদেে
পাসগ্রপার্ ট সযগ্রি দীর্ ট মেেগ্রেে মেষয়টি মেগ্রেচনা কগ্রে সেসেকামে
কুমেয়াে সামিটস সফিাগ্রেে এক্সগ্রপ্রগ্রসে সাগ্রে চুমি কো হয়। ফগ্রে ০২
এমপ্রে ২০১৭ মরঃ িামেে হগ্রি মেগ্রদশস্থ মিশনসমূগ্রহ আগ্রেদনকােী
প্রোসী োংোগ্রদমশগ্রদে হাগ্রি ০৩ সেগ্রক ০৫ মদগ্রনে িগ্রধ্য মুমিি
পাসগ্রপার্ ট চ্ছ ৌঁদে সদওয়া হগ্রে।

Honorable Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated ‘Passport
Service Week-2016’

2.Sending printed/ready passports to Embassy/
Mission abroad in short period of time:
Department of Immigration & Passports(DIP) took
initiative to send printed/ready passports within 3 to 5
days to expatriate Bangladeshis who apply for passport
in Bangladesh Embassy/ Mission abroad by private
courier service FedEx Ltd. Previously DIP used to
hand over ready passports to Ministry of Foreign
Affairs (MoFA). Later MoFA used to send to
Bangladesh Embassy/ Mission abroad via Diplomatic
bag. Expatriate Bangladeshis had to wait about one to
two months to get their passports in hand. From 2 April
2017 private courier service FedEx Ltd delivers ready
passports to Bangladesh Embassy/ Mission abroad
within 3 to 5 days. As result, passport applicants
abroad need not to wait long time for getting passport
in hand.

০২ এপ্রিল ২০১৭ তাপ্রিখে বেসিকাপ্রি কুপ্রিয়াি সাপ্রভসি বেডাখিল এক্সখিখসি
মাধ্যখম প্রেখেশস্হ প্রমশনসমূখহ পাসখপার্ ি প্রেতিণ কার্ িক্রম উখবাধন
Inauguration of passport delivery to Bangladesh Embassy
abroad by FedEx on 02 April 2017

৩। অনোইন ব্যাংগ্রকে িাধ্যগ্রি পাসগ্রপার্ ট মফ েহণঃ
১৪ মিগ্রসেে ২০১৪ হগ্রি পাসগ্রপাগ্রর্ টে মফ জিা প্রদাগ্রনে সুমেিাগ্রে ট এেং
জােজামেয়ামি প্রমিগ্রোগ্রিে মনমিগ্রত্ত সসানােী ব্যাংগ্রকে পাশাপামশ
সেসেকােী ০৫টি ব্যাংক (ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক,
মপ্রমিয়াে ব্যাংক ও ব্যাংক এমশয়া) এে িাধ্যগ্রি অনোইগ্রন পাসগ্রপার্ ট মফ
জিা দাগ্রনে ব্যেস্থা কো হগ্রয়গ্রছ। ফগ্রে পাসগ্রপাগ্রর্ টে আগ্রেদনকােীগণ
সহগ্রজই অনোইন ব্যাংকগুগ্রোে সযগ্রকাগ্রনা শাোয় পাসগ্রপাগ্রর্ টে মফ জিা
মদগ্রি পােগ্রছন। এগ্রি কগ্রে পাসগ্রপার্ ট আগ্রেদনকােীগ্রদে পাসগ্রপার্ ট মফ
জিাদাগ্রনে দূগ্রিটাগ দূে হগ্রয়গ্রছ এেং পাসগ্রপার্ ট মফ জামেয়ামি সোি
কোও সহজ হগ্রয়গ্রছ।

3. Deposit Passport fee through online banks:
DIP has made an agreement with 5 online banks; Bank
Asia, Dhaka Bank, One Bank, Premier Bank and Trust
Bank on 14 December 2014. As per this arrangement,
along with state-owned Sonali Bank, passport
applicants can deposit fees to these banks from their
nearby booths without any hassle. This arrangement
reduces risk of payment fraud and forgery of payment
document.

৪। মুমিগ্রযািা, বৃি ও অসুো্স্থ ব্যমিগ্রদে জন্য পৃেক কাউন্টাে স্থাপনঃ
মেিাগীয়/আঞ্চমেক অমফগ্রস মুমিগ্রযািা, বৃি ও অসুো্স্থ
ব্যমিগ্রদে জন্য পৃেক কাউন্টাে স্থাপন কো হগ্রয়গ্রছ। ফগ্রে মুমিগ্রযািা,
বৃি ও অসুো্স্থ ব্যমিো সহগ্রজ পাসগ্রপাগ্রর্ টে মপ্র ও োগ্রয়া-এনগ্রোেগ্রিন্ট
কায টক্রি সম্পন্ন কেগ্রি পাগ্রে।

4. Separate counter for Freedom fighter, sick and

৫। অমিদপ্তগ্রেে ওগ্রয়ে সাইগ্রর্ে িাধ্যগ্রি অনোইগ্রন এিআেমপ আগ্রেদনঃ
পূগ্রে ট জনসািােণ পাসগ্রপাগ্রর্ টে আগ্রেদন কোে সিয় পাসগ্রপার্ ট ফেি
হাগ্রি মেগ্রে অমফগ্রস জিা মদি। এেপে অমফগ্রস উি ব্যমিে িথ্যামদ
কমম্পউর্াে অপাগ্রের্গ্রেে িাধ্যগ্রি এমি কো হগ্রিা। এগ্রি অমিমেি সিয়
সযপণ হয় এেং ভুে হওয়াে সুগ্রযাগ সেগ্রক যায়। েিটিাগ্রন অনোইন
পিমিগ্রি আগ্রেদনকােী মনভুটেিাগ্রে িাে সকে িথ্যামদ পূেণ কগ্রে
অমফগ্রস আগ্রেদন জমা করদে াদরন। ফগ্রে অনোইচ্ছন ভুে হওয়াে
সম্ভােনা োগ্রকনা এেং সিয সযপণও হয় না।

5. MRP enrolment through online:

old persons:
Divisional and Regional Offices have opened separate
counters for Freedom fighter, sick and old persons so
that they get service easily without maintaining long
queue.

Processing of hand written application for MRP
(Machine Readable Passport) used to take long time
and subject to error. Now applicant can fill up MRP
application online and can submit application after
checking himself. If enrolment is done online,
applicant can complete bio-enrolment without doing
pre-enrolment again.

৬। গণশুনানীে আগ্রয়াজনঃ
েিটিাগ্রন প্রমিটি মেিাগীয়/ আঞ্চমেক পাসগ্রপার্ ট অমফগ্রস
অমফস প্রিানগণ সপ্তাগ্রহ অন্তি: ০১(এক) মদন মনয়মিি িাগ্রে গণশুনানী
কগ্রে োগ্রকন ফগ্রে ভুিগ্রিাগী সযগ্রকান জনসািােণ সোসমে িাে সয
সকান অমিগ্রযাগ ো সিস্যা তুগ্রে িেগ্রি পাগ্রেন এেং দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিটকিটা
িা মনষ্পমত্তে জন্য দ্রুি উগ্রযাগ েহণ কগ্রেন। এদে াসদ ার্ ট প্রেযািী
সািােণ জনগণ সোসমে উপকৃি হয়। দাোলচ্ছের প্রিাে সোি কো সম্ভে
হয়।

6. Public Hearing:

৭। সহল্প সিস্ক স্থাপনঃ
প্রমিটি মেিাগীয়/আঞ্চমেক অমফগ্রস সহল্প সিস্ক চালু কো
হগ্রয়গ্রছ। সহল্প সিস্ক এে িাধ্যগ্রি অমফগ্রস আগি জনসািােণগ্রক পাসগ্রপার্ ট
আগ্রেদন জিা ও প্রামপ্তে মেষগ্রয় সহায়িা কো হগ্রে।

7. Help Desk:
In all field Offices, there are help desk for assisting
passport seekers. Passport seekers can get necessary
information from help desk.

৮। সিাোইে SMS ও ওগ্রয়ে সাইগ্রর্ে িাধ্যগ্রি এিআেমপ ও
এিআেমি’ে অনুসন্ধান:
পাসগ্রপাগ্রর্ টে আগ্রেদগ্রনে স্টোর্াস সিাোইগ্রে SMS এে িাধ্যগ্রি
জানাগ্রনাে ব্যেস্হা কো হগ্রয়গ্রছ। আগ্রেদনকােীগণ 6969 নাোগ্রে
SMS কগ্রে আগ্রেদনপগ্রত্রে অেস্থান, পাসগ্রপার্ ট তিমে হগ্রয়গ্রছ মকনা
ইিোমদ জানগ্রি পাগ্রেন। িাছাড়া পাসগ্রপার্ ট তিেী হগ্রে সয়ংমক্রয়িাগ্রে
আগ্রেদনকােীে সিাোইগ্রে SMS কো হয়।
সয সকান পাসগ্রপার্ ট ও মিসা প্রােীগণ ইন্টােগ্রনর্ এে িাধ্যগ্রি অমিদপ্তগ্রেে
ওগ্রয়েসাইচ্ছর্ www.passport.gov.bd ও www.visa.gov.bd
অনু সন্ধান করে িাগ্রদে আগ্রেদনপগ্রত্রে অেস্থান, পাসগ্রপার্ ট ও মিসা তিেী
হগ্রয়গ্রছ মকনা ইিোমদ মেষগ্রয় জানগ্রি পাগ্রেন। ফগ্রে পাসগ্রপার্ ট ও মিসা
ব্যেস্থাপনায় স্বেিা, জোেমদমহিা ও দাময়ত্বশীেিা বৃমি সপগ্রয়গ্রছ এেং
জনগ্রসোও অগ্রনকাংগ্রশ বৃমি সপগ্রয়গ্রছ। ফেশ্রুশেসি অশুি দাোে সেণীে
হয়োমন কগ্রি সগগ্রছ।

8. Checking MRP & MRV status online and
through mobile SMS:
Mobile SMS service system has been introduced to
provide passport application status related messages
through SMS. Applicants can find the status of the
application by sending SMS to 6969. Moreover, the
applicant's get mobile SMS automatically when the
passport is ready to dliver.
Any passport and visa applicant will be able to access
the
website
www.passport.gov.bd
and
www.visa.gov.bd through the Internet and find out
about their application status of passport and visa. As a
result, transparency and accountability increased in
passport and visa management and public service
increased greatly. The harassment of the evil broker
class has decreased in consequence.

All field Offices arrange public hearing on a particular
day of each week. Officer-in-charge meet with

passport seekers on that day, listen to their
problems and take necessary action. This
arrangement reduces applicants problems in
getting passports. Applicant also can complain and
suggest which helps improving service quality.

৯। অমফগ্রসে Facebook Page এে িাধ্যগ্রি সিস্যাে সিািানঃ
অমিদপ্তে ও আওিািীন প্রমির্া মেিাগীয়/ আঞ্চমেক পাসগ্রপার্ ট অমফগ্রসে
Facebook Page চালু কো হগ্রয়গ্রছ। এ Facebook এে
িাধ্যগ্রি ব্যমি িাে পাসগ্রপার্ ট ও মিসা সংক্রান্ত সিস্যা ও গুরুত্বপূণ ট
পোিশট কর্তটপগ্রযে নজগ্রে আসগ্রি সযি হয়। অমফগ্রসে িােপ্রাপ্ত
কিটকিটা অমফমসয়াে সফসবুক সপগ্রজ সশয়াে কো সিস্যা ও িিািি
গুরুগ্রত্বে সাগ্রে মেগ্রেচনায় মনগ্রয় িাৎযশণক প্রগ্রয়াজনীয় পদগ্রযপ েহণ
কগ্রে োগ্রকন। এগ্রি কগ্রে সসোে িান েহুোংগ্রশ বৃমি সপগ্রয়গ্রছ।

9. Use of Facebook:
DIP Head Office and each of 67 Divisional and
Regional offices have separate Facebook pages.
Individuals
can
enquire,
post
their
complaints/grievances and give suggestion through
these Facebook pages. Officer-in-charge takes action
accordingly where required. It helps improving quality
of services and increases service providers’
accountability.

১০। কাউন্টাগ্রে কিটকিটাগ্রদে আগ্রেদনপত্র েহণঃ
প্রমিটি অমফগ্রস পাসগ্রপার্ ট ও মিসাে আগ্রেদন সোসমে কিটকিটাগ্রদে বাো
েহণ মনমিি কো হগ্রে। এগ্রি সসোেহীিাে হয়োমন হ্রাস সপগ্রয়গ্রছ।
দাোে ও প্রিােক চগ্রক্রে িৎপেিা হ্রাস সপগ্রয়গ্রছ।

10. Officers receive application over the counter:
In each field offices, Officers receive passport and visa
application through directly interviewing the applicant.
It reduces hassles in service delivery and increases
transparency.

১১। সমচোেয় ও কোন্টনগ্রিগ্রন্ট পৃেক বুে স্থাপনঃ
সমচোেগ্রয়ে কিটকিটা/কিটচােী ও িাগ্রদে পমেোে এেং ঢাকা
কোন্টনগ্রিগ্রন্ট কিটেি সসনা সদস্যগ্রদে পমেোগ্রেে পাসগ্রপার্ ট প্রামপ্ত
সহজীকেগ্রণে েগ্রযে সমচোেয় ও কোন্টনগ্রিগ্রন্ট দুটি পৃেক বুে স্থাপন
কো হগ্রয়গ্রছ। এ দুটি অমফস হগ্রি পাসগ্রপাগ্রর্ টে আগ্রেদন জিা এেং
মেিেণ কো হগ্রে। ফগ্রে সমচোেয় ও ঢাকা কোন্টনগ্রিগ্রন্ট কিটেি
কিটকিটা/কিটচােী ও িাগ্রদে পমেোে সহগ্রজই পাসগ্রপার্ ট সসো পাগ্রেন।

11. Separate booth at Secretariat and Dhaka
Cantonment:
Two separate booth have been established at Dhaka
Cantonment and Secretariat, Dhaka. Now officers and
staffs working at Secretariat and their families and
army officials and their families residing at Dhaka
Cantonment can apply for MRP and collect passport
easily from these booths.

০৬ এপ্রিল ২০১৭ তাপ্রিখে পাসখপার্ ি অপ্রেস, সপ্রিোলয় শুভ উখবাধন কিখেন
মাননীয় স্বিাষ্ট্র মন্ত্রী জনাে আসাদুজ্জামান োঁন, এমপ্রপ

On 6 April 2017, Honorable Minister, Ministry of Home Affairs inaugurated
Passport Office, Secretariat.

১২। সিাোইে টিগ্রিে িাধ্যগ্রি গুরুিে অসুস্থ ব্যমিগ্রদে এনগ্রোেগ্রিন্ট
সম্পন্নকেণঃ
ঢাকাস্থ মেিাগীয় পাসগ্রপার্ ট ও মিসা অমফস, আগােগাঁও ঢাকা হগ্রি
সিাোইে টিি সপ্রেগ্রণে িাধ্যগ্রি গুরুিে অসুস্থ ব্যমিগ্রদে পাসগ্রপাগ্রর্ টে
আগ্রেদন েহণ, মপ্র ও োগ্রয়াএনগ্রোেগ্রিন্ট সম্পন্ন কো হগ্রে। ফগ্রে গুরুিে
অসুস্থ ব্যমিো অমফগ্রস না এগ্রসই পাসগ্রপার্ ট সসো পাগ্রেন।

12. Mobile team service for serious patient:
Divisional Passport and Visa Office, Agargaon, Dhaka
provides mobile team for pre and bio-enrollment of
seriously sick people in Dhaka. As a result, serious sick
people are getting passport services without physically
appearing at the office.

১৩। সাগ্রপার্ ট সসগ্রেে িাধ্যগ্রি সদগ্রশ ও মেগ্রদগ্রশ এিআেমপ/এিআেমি
সংমিষ্ট সিস্যায় দ্রুি সিািানঃ
অমিদপ্তগ্রেে প্রিান কায টােগ্রয় একটি “সাগ্রপার্ ট” সসে স্থাপন কো হগ্রয়গ্রছ।
সদগ্রশে অিেন্তগ্রে ৬৯টি অমফস ও মেগ্রদশস্থ ৭১টি মিশন/দূিাোগ্রস
এিআেমপ ও এিআেমি সংমিষ্ট সযগ্রকান সিস্যা উদ্ভুি হগ্রে সাগ্রপাগ্রর্ ট ইসিইে সপ্রেণ কো হয়। সাগ্রপার্ ট িাৎযমণক টিমকর্ ইসুে কগ্রে দাময়ত্বপ্রাপ্ত
কিটকিটাে মনকর্ সপ্রেণ কগ্রে। দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিটকিটা ই-সিইগ্রেে মিমত্তগ্রি
দ্রুি সিস্যাে সিািান সদন। এগ্রযগ্রত্র প্রগ্রয়াজগ্রন Skype, viber ও
ব্যেহাে কো হয়। এই ব্যেস্থায় সংমিষ্ট অমফসসমূহগ্রক পত্র সপ্রেণ এেং
পত্র প্রামপ্ত সাগ্রপগ্রয সিািাগ্রনে জন্য দীর্ ট সিয় অগ্রপযা কেগ্রি হয়না।

13.Quick Solution in MRP/MRV related problems
at home and abroad through ‘Support’ cell:
A ‘Support’ cell has been set up at the Head Office of
the Directorate. Problems related to MRP and MRV
issuance in 69 offices at home and 71 missions /
embassies abroad are sent to ‘support’ by e-mail.
Support issues ticket immediately to the designated
officer. Based on ticket designated officer takes
initiative for quick solution of the problem. In some
cases, skype and viber also used to faster solution. In
this system, the concerned offices do not have to wait
long to solve the problem upon correspondence
received.

১৪। ই-মকউ ব্যেস্থাপনা চালুকেণঃ
অমিদপ্তগ্রেে প্রিান কায টােগ্রয় মিসা সসো প্রােীগ্রদে িানসম্মি সসো
প্রদাগ্রনে েগ্রযে ইগ্রেকট্রমনক মকউ ব্যেস্থা চালু কো হগ্রয়গ্রছ। মিসা শাোয়
আগি মেগ্রদশি নাগমেকো ই-সর্াগ্রকন েহণ কগ্রে মনমদ টষ্ট সিগ্রয় সুশংঙ্খো
পমেগ্রেগ্রশ মিসা সংক্রান্ত সসো েহণ কেগ্রি পােগ্রছন। এগ্রি মিসা সসো
েমহিাে হয়োমন ও সিাগামন্ত হ্রাস সপগ্রয়গ্রছ।

14.e-Queue Management:
Electronic Queue system has been set up to provide
quality service for Visa candidates at the head office of
the Directorate. Foreign nationals coming to the Visa
section can take the e-Token and get visa related
services in a timely manner. This has reduced the
harassment of visa service receivers.

১৫। মিমজর্াে মিসগ্রে সোগ্রি ট িথ্য প্রদানঃ
পাসগ্রপার্ ট সসো প্রােীগ্রদে জন্য অমফগ্রসে দশটনীয় স্থাগ্রন মিমজর্াে মিসগ্রে
সোি ট স্থাপগ্রনে িাধ্যগ্রি আগ্রেদনপত্র পূেগ্রণে প্রগ্রয়াজনীয় শিট ও িথ্যােেী
প্রদ টশন কো হগ্রে। ফগ্রে াসগ্রপার্ ট ও মিসা সসো প্রােীগ্রদে প্রগ্রয়াজনীয়
িগ্রথ্যে জন্য অন্য কাগ্রো সহায়িা প্রগ্রয়াজন হয় না। আগ্রেদনকােী
মনগ্রজই প্রগ্রয়াজনীয় িথ্য সংেহ কগ্রে পাসগ্রপার্ ট ও মিসাে আগ্রেদন জিা
কেগ্রি পােগ্রছন।

15. Information services through digital display
board:
The conditions and information required to fill the
MRP application form also provided by establishing a
digital display board at front side of the office so that
applicants can complete MRP enrolment without any
hassle and without interference of any unscrupulous
people.

১৬। ওগ্রয়টিং রুগ্রিে ব্যেস্থাঃ

16. Arrangement for Waiting room:
অমফগ্রস আগি সসোপ্রােীগ্রদে সুমেিাগ্রে ট পয টাপ্ত সচয়াগ্রেে ব্যেস্থাসহ ওগ্রয়টিং Waiting rooms equipped with adequate chairs are
রুগ্রিে ব্যেস্থা কো হগ্রয়গ্রছ এেং অগ্রপযিানগ্রদে জন্য ফ্ল্োর্ মিন টিমিে ব্যেস্থা arranged for the convenience of the Passport and Visa
কো হগ্রয়গ্রছ। জনসগ্রচিনিা বৃমিে েগ্রযে প্রমিটি অমফগ্রসে অগ্রপযাগাগ্রে seekers. Flat-screen TVs also have been arranged at the
waiting room. Passport and visa related plays and video
স্থামপি মিসগ্রে িমনর্গ্রে পাসগ্রপার্ ট ও মিসা সম্পমকটি নাটিকা প্রচাে কো হয়।
clips are displayed in the display monitor installed on
each office for creating awareness among people.

১৭। ইউমনয়ন মিমজর্াে সসন্টাগ্রেে িাধ্যগ্রি অনোইগ্রন পাসগ্রপাগ্রর্ টে
আগ্রেদনঃ
ইউমনয়ন মিমজর্াে সসন্টাগ্রেে (ইউ মি মস) িাধ্যগ্রি সদগ্রশে প্রিেন্ত
অঞ্চগ্রেে পাসগ্রপার্ ট প্রিোশীগণ অনোইগ্রন পাসগ্রপাগ্রর্ টে আগ্রেদন ফেি
পুেণ কেগ্রি পােগ্রছন। ফগ্রে সািােণ জনগণ সহগ্রজই অনোইগ্রন ফেি
পুেগ্রণে সুমেিা পাগ্রেন।

17.Online MRP enrolment by UDC:

১৮। অসুস্থ ও প্রমিেন্ধীগ্রদে সসো মনমিিকগ্রল্প প্রমিটি অমফগ্রস হুইে সচয়াগ্রেে
ব্যেস্থাকেণ:
অসুস্থ ও প্রমিেন্ধীগ্রদে সসো মনমিিকগ্রল্প প্রমিটি অমফগ্রস হুইে সচয়াগ্রেে
ব্যেস্থা কো হগ্রয়গ্রছ এেং মনচিোয় স্থামপি পৃেক কাউন্টাগ্রে পাসগ্রপাগ্রর্ টে
আগ্রেদন জিা ও এনগ্রোেগ্রিন্ট কায টামদ সম্পন্ন কো হগ্রে। ফগ্রে অসুস্থ ও
প্রমিেন্ধী ব্যমিো সহগ্রজ পাসগ্রপার্ ট সসো েহণ কেগ্রি পােগ্রছন।

18. Wheel chair for patient and disabled:

১৯। োংোগ্রদশ ভূেগ্রে আেয়প্রােী সোমহঙ্গাগ্রদে োগ্রয়াগ্রিমট্রক িথ্য
সংেহ:
গণপ্রজািন্ত্রী োংোগ্রদশ সেকাগ্রেে িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশে হামসনা এে
মনগ্রদ টগ্রশ ইমিগ্রেশন ও পাসগ্রপার্ ট অমিদপ্তে োংোগ্রদশ ভূেগ্রে আেয়প্রােী
মিয়ানিাগ্রেে সোমহঙ্গা মুসমেিগ্রদে োগ্রয়াগ্রিমট্রক মনেন্ধন কায টক্রি
পমেচােনা কগ্রে। উি কায টক্রগ্রি অমিদপ্তগ্রেে ১০ (দশ) জন কিটকিটা ও
৫০(পঞ্চাশ) জন কিটচােী মনগ্রয়ামজি মছে। ০৪ জুন ২০১৮ পয টন্ত ১১ েয
১৮ হাজাে ৫৫৪ জগ্রনে িথ্য মনেমন্ধি হগ্রয়গ্রছ। উি কাগ্রজ োংোগ্রদশ
সসনাোমহনী, মেমজমে, আনসাে ও স্থানীয় প্রশাসন সহগ্রযামগিা কগ্রেগ্রছ।
সোমহঙ্গাগ্রদে োগ্রয়াগ্রিমট্রক মনেন্ধগ্রনে ফগ্রে িাগ্রদে িগ্রধ্য সকউ
পাসগ্রপাগ্রর্ টে আগ্রেদন কেচ্ছে চাইগ্রে িার্াচ্ছেজ যাচাই কগ্রে সোমহঙ্গা মক
না সনাি কো যাগ্রে।

19.Biometric data collection of Rohingyas seeking
asylum in Bangladesh land:
Under the directive of the Prime Minister of the
People's Republic of Bangladesh, the Department of
Immigration and Passports operated biometric
registration of Rohingya Muslims of Myanmar asylum
seekers in Bangladesh territory. In this program, ten
(ten) officers and 50 (fifty) employees of the
department were engaged. Till 04 June 2018, 11 lakh
18 thousand 554 people were registered. Bangladesh
Army, BGB, Ansar and local administration cooperated
in this work. If any of Rohingya's whose biometric
registration has been done, wants to apply for a
passport, then the database will be verified and
Rohingya can be identified.

Through the Union Digital Centers (UDC), the passport
seekers of the remote areas of the country can fill
online application for passport. As a result, the general
public easily get the facility of completing online
enrolment.

Wheel chairs have been arranged in each offices to
ensure the services of sick and disabled people so that
they can complete enrolment for passport without any
interruption.

২০। িােগ্রয়মশয়াগ্রি পৃেক পাসগ্রপার্ ট সসো সকন্দ্র স্থাপনঃ

20.Separate passport service wing at Malaysia:

সম্প্রমি িােগ্রয়মশয়ায় মেপুে সংখ্যক োংোগ্রদমশগ্রদে দ্রুিিে সিগ্রয় পাসগ্রপার্ ট
প্রদাগ্রন মিশনগ্রক সহগ্রযামগিা কেগ্রি অমিদপ্তগ্রেে ৩০জন কিটচােী এেং ৪জন
কিটকিটাে সিন্বগ্রয় কুয়াোিোিপুগ্রে একটি পৃেক পাসগ্রপার্ ট সসো সকন্দ্র স্থাপন
কো হগ্রয়গ্রছ। িােগ্রয়মশয়াগ্রি অেস্থানেি মেপুে সংখ্যক োংোগ্রদমশগ্রদে
পাসগ্রপাগ্রর্ টে কােচ্ছণ মিসা জটিেিাে উৎকন্ঠা োর্ে কো সম্ভে হগ্রয়গ্রছ।

Recently, 4 officers and 20 staffs of the Department of
Immigration & Passports have been sent to assist
Bangladesh Mission, Kuala Lumpur, Malaysia for
providing faster passport services to a large number of
Bangladeshis in Malaysia. It mitigated the tension of a
large number of Bangladeshi people were living in
Malaysia regarding visa complexity due to valid
passport.

