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ইমভগ্রেন ও াগ্রার্ ট অমধদপ্তয 

 

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

১৬ রিপসম্বি র্াাংোপদশ স্বািীনিা অজটন কপি। 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 রর্ষসয় 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: 

ফাাংরাদদশ নাগশযকদদয ফশশফ িদে ভ্রভণ শনযাদ কযায রদযে প্রতোী কর ফাাংরাদদশ নাগশযকদক দে ও 

দ্রুততভ ভদে অিুাধুরনক াদার্ ি প্রদান এফাং শফদদশদদয ফাাংরাদদদ গভনাগভন/অফস্থান শেকযদণয রদযে 

শবা ইস্যে প্রশিো যুদগাদমাগীকযণ এফাং সর্ টাধুরনক ইরিপেশন ব্যর্স্থা প্রফতিদনয ভাধ্যদভ দে ও দ্রুততভ ভদে 

ইশভদেন ম্পন্নকযণ। 
 

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  এবেম্পন 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। 
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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 : র্যদপ্তয বত ইর্ভবেন ও াবার্ ি অর্ধদপ্তবয 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।   

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

ক্ষিরায় াগ্রার্ ট অমপ প্রমতমিত য়। 

২০১৬ : ঢাকা পূফ িাঞ্চর, ঢাকা র্িভাঞ্চর, ঢাকা সনার্নফা ও র্িফারয় , ঢাকা নাবভ 

4টি াগ্রার্ ট আবফদন প্রর্িয়াকযণ সকন্দ্র সৃজন কযা য়।  

 

 

একনিগ্রয  উন্নয়গ্রনয তুরনামুরক মফফযণী :  

 র্ফফযণ 2009 2021 

াবাবর্ িয ধযন াবত সরখা াবার্ ি 2010 াবর সভর্ন র্যবেফর 

াবাবর্ িয (এভআযর্) প্রফতিন, 

২০২০ াবর অতযাধুর্নক ই -াবার্ ি 

িালুকযণ । 

র্বা ম্পর্কিত   ম্যানুয়ার র্বা 2010 াবর সভর্ন র্যবেফর র্বা 

(এভআযর্ব) প্রফতিন, ২০২1 াবর 

অতযাধুর্নক ই -র্বায র্ের্র্ প্রণয়বন 

কাম িিভ েণ । 

অর্ধদপ্তবযয জনফর ৩ ত ৯৭ জন ১ াজায ১ ত ৮৪ জন (অর্তর্যক্ত 

৯৭৭ জনফবরয অনুবভাদন জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় বত াওয়া সগবে )। 

সদবয অবযন্তবয সৃর্জত অর্প ১৭ টি ৬৯ টি 

অর্ধদপ্তবযয র্নজস্ব বফন ০১ টি ৫২ টি (ফাকী ১৭টি অর্প র্নভ িাণাধীন 

যবয়বে) 

সুযক্ষা সফা র্ফবাবগয অ ধীবন 

র্ফবদব াবার্ ি ও র্বা উইং 

স্থান 

০০ টি ১৯ টি 
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আইন ও র্ফর্ধ: জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ মুর্জবুয যভান The Bangladesh Passport Order, 1973 ও 

Bangladesh Passport Rules, 1974  প্রর্িটন কপিন। রনপনাক্ত ০৭টি আইপনি ব্যর্হািও পাসপপার্ ট, রভসা 

ও ইরিপেশন সসর্া-ি সক্ষসে ব্যর্হৃি হয়: 

 ১. The Passport Act, 1920 

 ২. The Registration of Foreigners Act. 1939 

 ৩. The Foreigners Act, 1946 

 ৪. The Citizenship Act, 1951 

 ৫. The Passport (Officers) Act, 1952 

 ৬. The Control of Entry  Act, 1952 

 ৭. The Bangladesh Citizenship (Temporary Provions Order), 1972 

উপেখ্য সে, র্াাংোপদশ পাসপপার্ ট আইন, ২০২১ খসড়া স্যিক্ষা সসর্া রর্ভাপগ পে টাপোচনািীন আপছ। 

জার্তয র্তায জন্মতফল ি (মুর্জফফল ি) উদমান:  

জারিি রপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সশখ মুরজবুি িহিাপনি জন্ম র্ারষ টকী উদোপন উপেপক্ষু ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট 

অরিদপ্তি  কতৃটক ৩০সশ জুন ২০২১ রর: িারিখ পে টন্ত ১৪টি কি টসূরচ র্াস্তর্ায়ন কিা হপয়পছ: 

 

ই-পাসপপার্ ট স্যপাি এিপপ্রস  সারভ টস প্রদান : ১৭ িাচ ট ২০২০ রর: িারিখ হপি ‘ ই-পাসপপার্ ট স্যপাি এিপপ্রস সারভ টস’ 

র্াস্তর্ায়পনি কি টসূরচ গৃহীি হপয়পছ। িাননীয় প্রিানিন্ত্রী-সক ই-পাসপপার্ ট প্রদাপনি পি সদপশি অভুন্তপি ৬৭টি 

রর্ভাগীয়/আঞ্চরেক পাসপপার্ ট অরিস এর্াং পাসপপার্ ট অরিস র্াাংোপদশ সরচর্ােয়, পাসপপার্ ট অরিস ঢাকা 

সসনারনর্াস ও পিিাষ্ট্র িন্ত্রর্ােপয় ই-পাসপপার্ ট কাে টক্রি চালু কিা হপয়পছ । স্যপাি এিপপ্রস সারভ টস রহপসপর্ 

সদপশি অভুন্তপিি সকে রর্ভাগীয়/আঞ্চরেক পাসপপার্ ট অরিস হপি ০৩(রিন) কি টরদর্পসি িপে ই-পাসপপার্ ট  

ইস্যু কিা হপে। 

 

1.                                                                            িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশখ হারসনা কতৃটক ই-পাসপপার্ ট েহর্ 
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2.  
 

অরিস ভর্ন সরিিকির্ :  ১৭/০৩/২০২০রর: িারিখ হপি ২০/০৩/২০২০রর: িারিখ পে টন্ত অে অরিদপ্তপিি 

প্রিান কাে টােয় এর্াং সকে রর্ভাগীয়/আঞ্চরেক পাসপপার্ ট  অরিস র্ঙ্গর্ন্ধুি ছরর্ সাংর্রেি ব্যানাি/সিস্টুন এর্াং 

িরঙন পিাকা দ্বািা সরিি কিা হপয়পছ। 

অরিস ভর্ন  আপোক সিা : ১৭/০৩/২০২০ রর: িারিখ হপি ২০/০৩/২০২০রর: পে টন্ত ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট 

অরিদপ্তপিি প্রিান কাে টােয় এর্াং সকে রর্ভাগীয়/আঞ্চরেক  অরিপস আপোক সিা কিা হপয়পছ  

 

সকািআন সিেওয়াি প্ররিপোরগিা এর্াং সদায়া অনুষ্ঠান : ১৭িাচ ট ২০২১রর: িারিপখ সকািআন সিেওয়াি 

প্ররিপোরগিা এর্াং সদায়া অনুষ্ঠান আপয়াজন কিা হপয়পছ। 

 

‘শারন্ত ও উন্নয়পন র্ঙ্গর্ন্ধুি দশ টন’ শীষ টক কি টশাো আপয়াজন : ১৭িাচ ট ২০২১রর: িারিপখ ‘শারন্ত ও উন্নয়পন 

র্ঙ্গর্ন্ধুি দশ টন’ শীষ টক কি টশাোি আপয়াজন কিা হপয়পছ। 

 

                                                                                 (‘শারন্ত ও উন্নয়পন র্ঙ্গর্ন্ধুি দশ টন’ শীষ টক কি টশাো) 

 

3.  প্ররিটি  প্ররশক্ষর্  সকাস ট িরিউপে র্ঙ্গর্ন্ধুি সাংোিী  জীর্ন সাংপোজন : িাচ ট- ২০২০ হপি ইরিপেশন ও 

পাসপপার্ ট অরিদপ্তপিি  সেরনাং সসন্টাি এি অিীপন প্ররিটি  প্ররশক্ষর্  সকাপস টি সকাস ট িরিউপে র্ঙ্গর্ন্ধুি সাংোিী 

জীর্ন সম্পরকটি অোয় সাংপোজন কপি প্রর্য়নকৃি সকাস ট অনুসির্ কপি কি টকিটা/কি টচািীপদিপক প্ররশক্ষর্ 

প্রদান কিা হপে। 

 

4.   
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র্ঙ্গর্ন্ধুি জীর্নী রভরতক পুস্তক রর্িির্ : ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট অরিদপ্তপিি প্রিান কাে টােয় সহ, সকে 

রর্ভাগীয় / আঞ্চরেক পাসপপার্ ট  অরিপস কি টিি কি টকিটা / কি টচািীপদি সছপে সিপয়পদি  িাপঝ িাপদি 

রপিা/িািা-ি িােপি (সকারভি-১৯ সাংক্রিন ঝূঁরক এড়াপি) র্ঙ্গর্ন্ধুি জীর্নী রভরতক পুস্তক, ‘অসিাপ্ত 

আত্মজীর্নী’ ও ‘কািাগাপিি সিাজনািচা’  রর্িির্ কিা হপয়পছ। 

 

5.  
                     (িারসক সিন্বয় সভায় ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট অরিদপ্তপিি িহাপরিচােক কতৃটক র্ঙ্গর্ন্ধুি জীর্নী রভরতক পুস্তক রর্িির্) 

 

জারিি রপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সশখ মুরজবুি িহিাপনি সিারিপি পুষ্পস্তর্ক ও েদ্ধাঞ্জরে অপ টর্ : গি ১৭/১১/২০ রর: 

িারিপখ ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট  অরিদপ্তপিি িহাপরিচােক, সিজি সজনাপিে সিাহাম্মদ আইয়ূর্ সচৌধূিী, 

এসরজরপ, রপরর্রজএিএস, এনরিরস,রপএসরস জারিি রপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সশখ মুরজবুি িহিাপনি সিারিপি পুষ্পস্তর্ক ও 

েদ্ধাঞ্জরে অপ টর্  কপিন।  

  

(জারিি রপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সশখ মুরজবুি িহিাপনি সিারিপি ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট  অরিদপ্তপিি িহাপরিচােপকি পুষ্পস্তর্ক ও েদ্ধাঞ্জরে অপ টর্) 
 

6.   
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মুরজর্র্ষ ট উদোপপনি অাংশ রহপসপর্ ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট অরিদপ্তপিি প্রিান কাে টােপয় র্াইিোইপন র্ঙ্গর্ন্ধু 

এর্াং র্ঙ্গর্ন্ধু গ্যাোিী স্থাপন  কিা হপয়পছ । 

 

7.          (ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট অরিদপ্তপি স্থারপি র্ঙ্গর্ন্ধু গ্যাোিী)  

 

(ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট অরিদপ্তপি স্থারপি র্াইিোইপন র্ঙ্গর্ন্ধু) 
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   কি টকিটা/কি টচািীগপর্ি অভুন্তিীর্ প্ররশক্ষর্ সশপষ র্ঙ্গর্ন্ধুি জীর্নী রনভ টি প্রািাণ্য রচে প্রদশ টনী : িাচ ট  ২০২০ রর: 

িারিখ সেপক প্ররিটি প্ররশক্ষর্  সকাপস টি সিাপনী অনুষ্ঠাপন  র্ঙ্গর্ন্ধুি জীর্নী রনভ টি প্রািাণ্য রচে প্রদশ টন কিা হপে। 

 

  র্ঙ্গর্ন্ধুি জীর্ন ও দশ টন  রর্ষয়ক আপোচনা এর্াং সদায়া অনুষ্ঠান : ১৭ িাচ ট ২০২০ রর: িারিপখ ইরিপেশন ও 

পাসপপার্ ট অরিদপ্তপি র্ঙ্গর্ন্ধুি জীর্ন ও দশ টন  রর্ষয়ক আপোচনা এর্াং সদায়া অনুষ্ঠান অনুরষ্ঠি হপয়পছ । 

 

   র্ঙ্গর্ন্ধুি জীর্নী রনভ টি প্রািান্য রচে প্রদশ টনী ও র্ঙ্গর্ন্ধুি ৭ই িাপচ টি ভাষর্ প্রচাি : িাচ ট ২০২০ হপি 

অদ্যার্রি অে অরিদপ্তপিি প্রিান কাে টােপয় র্ঙ্গর্ন্ধুি জীর্নী রনভ টি প্রািাণ্যরচে ০২(দুই)র্াি প্রদশ টন ও ভাষর্ 

০৫(পাঁচ)র্াি প্রচাি কিা হপয়পছ। 

  

   ইপেকেরনক রর্েপর্াপি ট ছরর্ ও র্ার্ী প্রচাি : আগািগাঁও, ঢাকায় ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট  অরিদপ্তি ভর্পনি   

র্রহিঃপদয়াপে সাংিরক্ষি ইপেকেরনক রর্েপর্াপি টি িােপি র্ঙ্গর্ন্ধুি ছরর্, র্ার্ী ও িাঁি জীর্নী রনভ টি িথ্য রচে 

প্রদরশ টি হপে। 

র্ঙ্গর্ন্ধুি স্বপদশ প্রিুার্িটন রদর্স উদোপন : ১০ জানুয়ািী, ২০২১ রর: িারিপখ সীরিি পরিসপি স্বাস্থুরর্রি 

সিপন ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট অরিদপ্তপিি প্রিান কাে টােপয় র্ঙ্গর্ন্ধুি স্বপদশ প্রিুার্িটন রদর্পসি িাৎপে ট স্মিপর্  

আপোচনা অনুষ্ঠাপনি আপয়াজন কিা হপয়পছ। 

 

‘র্ঙ্গর্ন্ধু ও ভাষা আপদােপনি পর্ভূরি ‘ শীষ টক আপোচনা অনুষ্ঠান : ২১ সিব্রুয়ারি  ২০২১রর: িারিপখ সীরিি 

পরিসপি স্বাস্থুরর্রি সিপন অরিদপ্তপিি কি টকিটা/ কি টচািীপদি উপরস্থরিপি ‘র্ঙ্গর্ন্ধু ও ভাষা আপদােপনি 

পর্ভূরি ‘ শীষ টক আপোচনা অনুষ্ঠাপনি আপয়াজন  কিা হপয়পছ। 
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স্বাধীনতায সুফণ িজয়ন্তী উদমান: 

স্বাধীনতায সুফণ িজয়ন্তী ফণ িাঢয ও মথাবমাগ্য ভম িাদায াবথ উদমাবনয র্নর্ভত্ত অর্ধদপ্তয কর্তিক গৃীত 08টি 

কভ িসূর্িয ভবে 03টি ফাস্তফায়ন কযা বয়বে। অয 05টি 16ই র্েবম্বয 2021 তার্যবখয ভবে ফাস্তফায়ন কযা 

বফ। 

2020-21 আর্থ িক ফেবযয উবেখসমাগ্য কাম িাফরী: 

১।     ই-াবার্ ি কাম িাফরী:  ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তিক গত ২২ োনুোযী ২০২০ শরিঃ তাশযদে  ই-

াদার্ ি কাম িিভ উদবাধদনয য দত ককাশবড-১৯ শযশস্থশতদতও কদদয অবেন্তদয ৭০টি অশপদ ই-

াদার্ ি কফা কাম িিভ চালু কযা দেদে। ৩০ জুন, ২০২১ শরিঃ তাশযে ম িন্ত ৮, ৩৯, ৪৪১ টি ই-াদার্ ি 

শফতযণ কযা দেদে। শফদদস্থ ৮০টি শভদন ই-াদার্ ি কাম িিভ শুরুয প্রস্তুশত েণ কযা দেদে। 

ককাশবড-১৯ শযশস্থশত স্বাবাশফক ওোে ধাদ ধাদ শফদদস্থ শভনমূদ ই-াদার্ ি কাম িিভ 

ফাস্তফােন কযা দে। প্রাথশভক ম িাদে শনদনাক্ত ০৭ টি ফাাংরাদদ শভদন ই-াদার্ ি কাম িিভ চালু কযা 

দে। 

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

কুারেপিারন টয়া (যুক্তিাষ্ট্র), রসউে (দরক্ষন সকারিয়া) এর্াং  বুখাসিস্ট (সিািানীয়া)। 

 

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

েপক্ষুিাো রনি টারিি আপছ। ইপিািপে মযত াজারার আন্তজিার্তক র্ফভানফন্দবয  15(বনবযা)টি ই-

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

র্ি: তার্যবখ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ আাদুজ্জাভান খান, এভর্ মযত াজারার 

আন্তজিার্তক র্ফভানফন্দবয ই-সগইর্ কাে টক্রপিি শুভ উপদ্বািন কপিন।  

                              (িাননীয় িন্ত্রী, স্বিাষ্ট্র িন্ত্রর্ােয় কতৃটক ই-সগইর্ এি শুভ উপদ্বািন ) 

 

শাহ আিানি আন্তজটারিক রর্িানর্দি, চট্টোপি ০৬টি  এর্াং ওসিানী আন্তজটারিক রর্িানর্দি, রসপের্-

এ ০৬টি  ই-সগইর্ স্থাপন কিা হপয়পছ। মযত াজারার আন্তজিার্তক র্ফভানফন্দবযয  র্বআইর্ রাউবে 

০২টি  ই-সগইর্ স্থাপপনি কাজ চেিান িপয়পছ । 
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৩।  শনেস্ব ব্যফস্থানাে ই-াদার্ ি বুকদরর্ ততযীকযণ প্রদে: ই-াদার্ ি বুকদরর্ ততশযয েন্য উত্তযা 

াদ িানারাইদেন কভদেদে ফ িাধুশনক প্রযুশক্তয কুগরায কভশন  ( Kugler Machine) স্থান কযা 

দেদে। এয ভাধ্যদভ কাঁচাভার ব্যফায কদয শনেস্ব ব্যফস্থানাে তদশনক গদে ৯০০০/১০০০০  াংখ্যক ই-

াদার্ ি বুকদরর্ ততশয দে। 

 

    (জনার্ সিা: সিাকারিি সহাপসন,সরচর্, স্যিক্ষা সসর্া রর্ভাগ কতৃটক  ই-পাসপপার্ ট বুকপের্ তিিীি কাে টক্রি পরিদশ টন) 

৪। আন্তেিাশতক ভাদনয ডার্া কন্টায ও শডদেস্টায শযদকাবাযী াইর্ (শডআযএ) স্থান : ই-াদাদর্ িয 

তদেয শনযাত্তা ও দফ িাচ্চ ভান শনশিত কযায র কযে াদ িানারইদেন কভদেে, উত্তযা, ঢাকাে 

আন্তেিাশতক ভান ম্পন্ন ডার্া কন্টায স্থান কযা দেদে। াাাশ মূর ডার্া কন্টাদযয ব্যাক-আ শদদফ 

মদাদয (শডআযএ) চালু কযা দেদে। 

৫। শডদোদভটিক াদার্ ি কন্টায চালুকযণ:  অশধদপ্তদযয প্রধান কাম িারে, আগাযগাঁও , ঢাকাে শডদোদভটিক 

াদার্ ি কন্টায চালু কযা দেদে। এয ভাধ্যদভ দ্রুততভ ভদে শডদোদভটিক াদার্ ি মুদ্রণ ও শফতযণ কযা 

ম্ভফ দে। 

৬। ‘‘এ-চারান’’ এ াংযুশক্ত: ফাাংরাদদ যকাদযয অথ ি ভন্ত্রনারদেয উদযাদগ চালুকৃত কদভন্ট শদস্টভ ‘‘এ-

চারান’’ এ ই-াদাদর্ িয শপ েদণয কাম িিভ যুক্ত কযা দেদে। এয ভাধ্যদভ ই-াদাদর্ িয অশেিত যােস্ব 

যাশয যকাদযয ককালাগাদয েভা দে। 

৭। অনরাইন শবশত্তক পুশর প্রশতদফদন : ম্পূণ ি অনরাইন শবশত্তক পুশর প্রশতদফদন দ্ধশত চালু কযত:  ৭২টি 

এশফ/শডএশফ অশপদক আধুশনক আইটি যঞ্জাভাশদ ও পর্ওেোয এয ভাধ্যদভ যুক্ত কযা দেদে। 

 



‘  ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২০২1 

 

  
Page 11 

 
  

িরভান উবেখবমাগ্য কাম িিভ: 

 

     ৮। োতীে শযচেত্র (এনআইশড) এয াদথ অনরাইন ইশিদেন : োতীে শযচেত্র (এনআইশড) 

ডার্াদফদেয াদথ ই-াদাদর্ িয ডার্াদফদেয অনরাইন ইশিদেন ম্পন্ন কযা দেদে। 

যাজস্ব র্ফলয়ক: 

াগ্রার্ ট ও মবা ইস্যযয ভাধ্যগ্রভ ইমভগ্রেন ও াগ্রার্ ট অমধদপ্তয ২০১০-১১ অথ টফছয গ্রত ২০১৯-২০ 

অথ টফছয ম টন্ত প্রায় ১১ ািায ২১০ ক্ষকাটি র্াকা যািস্ব আয় কগ্রযগ্রছ। মায মফযীগ্রত ব্যয় গ্রয়গ্রছ প্রায় ১ 

ািায ৭ ত ২৮ ক্ষকাটি র্াকা।  

 

                                          ২০১৬ দত ২০২০ ম িন্ত অশধদপ্তদযয  যােস্ব আে-ব্যদেয তুরনামূরক শচত্র 

  

১। ই-র্বা ও ই-টির্ প্রনয়বণ প্রবয়াজনীয় দবক্ষ: ‘মৃর্িয অেমাত্রায় ফাংরাবদ’ ীল িক র্বযানাসভ 

র্নফ িািনী ইবতায 2018 এয র্যবপ্রর্ক্ষবত ফাংরাবদব ই-র্বা ও ই-ট্রাববর াযর্ভর্ প্রণয়বনয র্ফলবয় সুযক্ষা 

সফা র্ফবাগ কর্তিক অর্ধদপ্তযবক ধাযণা ত্র ও প্রর্তবফদন দার্খবরয জন্য অনুবযাধ কযা য়। যফতীবত সুযক্ষা 

সফা র্ফবাবগয স্মাযক নং- 58.00.0000.093.14.001.19-120; তার্যখ: 19/02/2019র্িিঃ সভাতাবফক 

“ফাংরাবদ ইবরকট্রর্নক র্বা (ই-র্বা) ও ইবরকট্রনর্ক ট্রাববর াযর্ভর্ (ই-টি.র্) িালুকযণ” ীল িক প্রকবেয 

র্ের্র্ প্রণয়বনয র্নর্ভত্ত কার্যগর্য কর্ভটি গঠন কযা য়। গত 28/02/2021র্ি: তার্যবখ  ইবরকট্রর্নক র্বা (ই-

র্বা) এফং ইবরকট্রনর্ক ট্রাববর াযর্ভর্ (ই-টি.র্) ংিান্ত কার্যগর্য কর্ভটিয সুার্য সুযক্ষা সফা র্ফবাগ, 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয় সপ্রযণ কযা বয়বে। 

         স্যিক্ষা সসর্া রর্ভাপগি রনপদ টশনানুসাপি ইবরকট্রনর্ক ট্রাববর াযর্ভর্ (ই-টি.র্) সিরভরনউ র্াপজর্ সেপক 

একটি সছার্ প্রকপেি িােপি র্াস্তর্ায়ন কিাি কাে টক্রি চেিান আপছ। 

 

         ইবরকট্রর্নক র্বা (ই-র্বা) প্রকে ফাস্তফায়বনয জন্য ২০ জুন ২০২১ র্ি: তার্যবখ  সুযক্ষা সফা র্ফবাগ  

বত ০৩টি র্ফবদী প্রর্তষ্ঠান  [Sharjah Investment and Development 

Authority(Shurooq) ও SITA , জাভ িান সকাম্পানী  Veridos এফং সেঞ্চ সকাম্পা নী Thales 

Group] এয প্রস্তাফ অত্র অর্ধপ্তবযয সপ্রযণ কযত : ভতাভত প্রদাবনয জন্য র্নবদ ি সদয়া বয়বে। ফর্ণ িত ০৩ 

(র্তন)টি প্রর্তষ্ঠাবনয প্রস্তাবফয তুরনামুরক প্রর্তবফদন সুযক্ষা সফা র্ফবাবগ সপ্রযবণয র্নর্ভত্ত ০৬(েয়) দস্য 

র্ফর্র্ি ংর্িি কর্ভটিয কাম িিভ িরভান যবয়বে। 
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াম্প্রর্তক ভবয়য উবেখবমাগ্য কাম িিভ (ম্পন্ন) : 

 ১। সযার্ঙ্গা র্ফলয়ক: 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। ভারবয়র্য়ায় পৃথক াবার্ ি 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।  

 

 

 

২। প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউর্ র্নভ িাবণয জন্য DPP পূনগ িঠবনয প্রবয়াজনীয় দবক্ষ েণ: ইর্ভবেন ও 

াবার্ ি অর্ধদপ্তবযয কভ িকতিা/ কভ িিাযীবদয দক্ষতা ও কভ িম্পাদবনয ক্ষভতা বৃর্িয র্নর্ভত্ত আধুর্নক প্রর্ক্ষণ 

ইনরস্টটিউর্ রনি টাপর্ি জন্য রিরপরপ প্রর্য়ন কপি স্যিক্ষা সসর্া রর্ভাগ, স্বিাষ্ট্র িন্ত্রর্ােপয় সপ্রির্ কিা হপয়রছে। 

জায়গা রনর্ টারচি না হওয়ায় িা সিিি প্রদান কিা হয়। িপর্, স্যিক্ষা সসর্া রর্ভাগ কতৃটক ‘ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট 

প্ররশক্ষর্ ইনরস্টটিউর্’ রনি টার্ শীষ টক প্রকপেি জন্য সকিানীগঞ্জ ঢাকা-িাওয়া িহাসড়ক এি পাপশ সনায়াদ্দা র্াগগি 

সিৌজাি ব্যরক্ত িারেকািীন ৫৮৬ (পাঁচশি রছয়াশী) শিক জরি অরিেহপর্ি রর্ষপয় প্রশাসরনক অনুপিাদন প্রদান 

কিা হপয়ছ। িৎপপ্ররক্ষপি, জরি অরিেহর্ সজো প্রশাসপকি কাে টােয়, ঢাকায় চেিান আপছ। 

৩। রদ্বিীয় পাসপপার্ ট পাপস টানাোইপজশন কিপেি রনি টার্ রর্ষয়ক:  

পাসপপার্ ট পাপস টানাোইসজশন কিপেি-২ রনি টাপর্ি জন্য িাজউপকি সম্প্রসারিি উতিা তৃিীয় পর্ ট প্রকে 

এোকায় ১৬/আই নাং সসক্টপিি ০১(এক) রর্ঘা আয়িপনি ০৩ নাং প্রারিষ্ঠারনক ের্টি িাজিানী উন্নয়ন কতৃটপক্ষ 

কতৃটক ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট অরিদপ্তপিি অনুকূপে র্িাদ্দ সপপয় উহাি মূল্য পরিপশাি কিা হসয়পছ। পাসপপার্ ট 

পাপস টানাোইপজশন ও এিদসাংক্রান্ত অন্যান্য স্যরর্িা সম্বরেি একটি আধুরনক র্হুিে ভর্ন রনি টাপর্ি েপক্ষু স্থাপিু 

নকশা ও রিরপরপ প্রর্য়পনি কাে টক্রি চেিান আপছ। 

৪। প্রিান কাে টােয় ভর্ন স্থানান্তপিি রনরিত জরিি সাংস্থান: 

প্রিান কাে টােপয়ি  নতুন ভর্ন রনি টার্ কিাি জন্য িাজিানীি সশপির্াাংো নগপি গর্পূিট রর্ভাপগি 

িারেকািীন এি-১৪/রর্ নাং েপর্ ১০ কাঠা জরি ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট অরিদপ্তপিি জন্য র্িাদ্দ সদয়া হপয়পছ। 

র্িাদ্দকৃি জরিি মূল্য পরিপশাি কিা হপয়পছ।  িপর্ উক্ত র্িাদ্দকৃি জরি চারহদাি তুেনায় অপ্রতুে হওয়ায় এি-

১৪/রর্ েপর্ি সাসে পার্শ্টর্িী এি-১৪/এ/১ নম্বি (১০ কাঠাি) ের্টি র্িাদ্দ েহপর্ি কাে টক্রি চেিান আপছ।  

৫। জনর্ে বৃরদ্ধকির্: 

অরিদপ্তপিি রর্দ্যিান অগ টাপনাোপি জনর্ে ১১৮৪ জন। নতুন আিও ৯৭৭ জনর্পেি অনুপিাদন 

জনপ্রশাসন িন্ত্রর্ােয় হপি পাওয়া সগপছ। উক্ত জনর্পেি রর্ষপয় অে টরর্ভাগ, অে ট িন্ত্রর্ােপয়ি অনুপিাদনেহর্সহ 

পির্িী কাে টক্রি স্যিক্ষা সসর্া রর্ভাপগ চেিান আপছ। 

৬। ওপয়েপিয়াি োস্ট গঠন: 

‘ইরিপেশন ও পাসপপার্ ট কি টকিটা/কি টচািী ওপয়েপিাি োস্ট’ গঠপনি কাে টক্রি চেিান িপয়পছ। 
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ফাস্তফায়নাধীন প্রকেমূবয র্ফফযণ: 

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 (প্রবয়াজনীয় র্প র্যবাধ কবয)  

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

বয়বে । 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 ক্ষনর্ওয়াগ্রকটয মফলগ্রয় 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 আঞ্চর্রক াবার্ ি অর্প বফন  র্নভ িাণ 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 

প্রকবেয াবথ আঞ্চর্রক াবার্ ি অর্প, গাজীপুয মৄক্ত কযায় উক্ত প্রকবেয র্বযানাভ বয়বে “১৭টি আঞ্চর্রক 

াবার্ ি অর্প বফন  র্নভ িাণ প্রকে”। 
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ভাপ্ত প্রকবেয র্ফযফণ: 

  1। ০৪(িায) টি আঞ্চর্রক াবার্ ি অর্প র্নভ িাণ প্রকে: 2011 াবর মবায, কুর্ভো, সনায়াখারী, ও িট্টোভ 

এই িাযটি র্নজস্ব বফবনয র্নভ িাণ কাজ ম্পন্ন য়। এই প্রকবেয র্নভ িাণ ব্যায় র্ের 35.96 সকাটি র্াকা। 

 

  2। ১১(এগায) টি আঞ্চর্রক াবার্ ি অর্প র্নভ িাণ প্রকে: 2014 াবর 11টি আঞ্চর্রক াবার্ ি অর্প 

বফন র্নভ িাণ কাজ ম্পন্ন য়। মায প্রাক্করনব্যায় 63.20 সকাটি র্াকা। ঢাকা, র্বরর্, ফর্যার, যাজাী, 

খুরনা, যংপুয, ভয়ভনর্ং, পর্যদপুয, সগাারগে, র্যাজগে ও র্ফগে। 

 

  3। ১৯(উর্ন) টি আঞ্চর্রক াবার্ ি অর্প র্নভ িাণ প্রকে: 2017 াবর 19টি বফন র্নভ িাণ ম্পন্ন য়। মায 

প্রকে ব্যায় র্ের 131.42 সকাটি র্াকা। উত্তযা, মাত্রাফার্ি, টুয়াখারী, াফনা, কুর্িয়া, মুর্িগে, ভার্নকগে, 

নযর্ংদী, সভৌরবীফাজায, র্দনাজপুয, িট্টোবভয িাঁদগাও, সপনী, িাঁদপুয, কেফাজায, যাঙ্গাভাটি, র্কবাযগে, 

র্াঙ্গাইর, ফগুিা ও ব্রাহ্মণফার্িয়া। 

 

৪। াবার্ ি াব িানারাইবজন কভবেে র্নভ িাণ প্রকে: 2019 াবর 4101.28 রক্ষ র্াকা ব্যাবয় াবার্ ি 

াব িানারাইবজন কভবেে র্নভ িাণ কযা য়। ই-াবার্ ি াব িানারাইবজন সন্টায, োর্া সন্টায, কুগরায 

সভর্ন অন্যান্য মন্ত্রার্ত ও ংর্িি কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয অর্প কক্ষ উক্ত বফবন স্থান কযা বয়বে। 

ফতিভাবন সখান সথবক ই-াবার্র্ কাম িিভ র্যিার্রত বে।  

 

5। ১৭(বতয) টি আঞ্চর্রক াবার্ ি অর্প র্নভ িাণ প্রকে:  2020 াবর 17টি আঞ্চর্রক াবার্ ি অর্প 

বফন র্নভ িান প্রকবেয আওতায় 16টি বফবনয র্নভ িাণ কাজ ম্পন্ন বয়বে এফংতায প্রকে ব্যয় 104.18 সকাটি 

র্াকা। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ ার্না ২৭/১২/২০২০ র্িিঃ তার্যবখ উক্ত প্রকবেয 06(েয়) টি আঞ্চর্রক 

াবার্ ি অর্প, নাযায়ণগে, সুনাভগে,  সনত্রবকানা, ফাবগযার্, যীয়তপুয এফং ভাদাযীপুয এয র্নজস্ব 

বফবনয উববাধন সঘালণা কবযন । 

 
    

 

             (ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 27/12/2020 র্ি: তার্যবখ ৬(েয়)টি আঞ্চর্রক াবার্ ি অর্প নতুন বফন উববাধন কবযন) 



‘  ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২০২1 

 

  
Page 15 

 
  

“ইবরাোকন অফ সভর্ন র্যবেফর াবার্ ি (এভআযর্) ও সভর্ন র্যবেফর র্বা (এভআযর্ব)” ীলক প্রকে:  

1 এর্প্রর ২০১০ র্ি: তার্যবখ শুরু ওয়া প্রকেটি ২৩জুন ২০২১র্ি: তার্যবখ ভাপ্ত য়। ফাংরাবদব এভআযর্ ও 

এভআযর্ব প্রফতিন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকাবযয র্বন ২০২১ ফাস্তফায়ন এফং র্ের্জর্ার ফাংরাবদ গিায বথ 

একটি মৄগান্তকাযী দবক্ষ। এ প্রকবেয আওতায় সদবয অবযন্তবয ৬৪ সজরায় ৬৭টি র্ফবাগীয়/আঞ্চর্রক াবার্ ি 

অর্প, অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয়, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, ৬৫টি ফাংরাবদ র্ভন ও ৭০টি এর্ফ/র্েএর্ফ অর্পব 

প্রবয়াজনীয় মন্ত্রার্ত স্থান কবয এভআযর্ ও এভআযর্ব কাম িিভ ফাস্তফায়ন কযা বয়বে। এোিাও অর্ধদপ্তবযয 

প্রধান কাম িারবয় একটি আধুর্নক োর্া সন্টায, াব িানারাইবজন সন্টায ও মবাবয একটি আদকারীন র্েজািায 

র্যকবাযী সন্টায স্থান কযা বয়বে । 

শুিািায পুযস্কায অজিন ও পুযস্কায প্রদান: 

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

শুিািায কভ ট-মযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন অেগমত মযফীক্ষ্ণ কাঠাগ্রভা প্রণয়ন কগ্রযগ্রছ। এয ধাযাফামকতায় ২০১৮-১৯, 

২০১৯-2020 এফাং ২০২০ -২১ 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 নীমতভারা, ২০১৭ অনুমায়ী পুযস্কায প্রদাগ্রনয রগ্রক্ষ্য ৫ 

দস্য মফমষ্ট কমভটি গঠন কযা গ্রয়গ্রছ এফাং উি কমভটিয ভাধ্যগ্রভ ৩ িন কভ টকতটা/কভ টিাযীগ্রক  শুিািায পুযষ্কায 

প্রদান কযা গ্রয়গ্রছ। উগ্রল্লখ্য ক্ষম, ক্ষভিয ক্ষিনাগ্রযর ক্ষভাাম্মদ আইয়ূফ ক্ষিৌধূযী, এমিম, মমফমিএভএ, এমডম, মএম,  

ভামযিারক, ইমভগ্রেন ও াগ্রার্ ট অমধদপ্তয-ক্ষক স্যযক্ষ্া ক্ষফা মফবাগ কতৃটক ২০২০-২০২১ অথ টফছগ্রয  শুিািায 

পুযস্কায প্রদান কযা গ্রয়গ্রছ। 

 

ইগ্রনাগ্রবন:  

 ২০২০-২০২১ অথ টফছগ্রয গৃমত ০২টি উদ্ভাফনী উগ্রযাগ ফাস্তফায়ন িরভান যগ্রয়গ্রছ 

ক) ক্ষল্পরাইন (কর ক্ষন্টায) িালুকযণ: ক্ষর্ন্ডায প্রমিয়া িরভান আগ্রছ; 

খ) ক্ষভাফাইর এনগ্রযারগ্রভন্ট ইউমনর্ িালু: ১টি অমপগ্র ফাস্তফায়ন কযা গ্রয়গ্রছ এফাং ২০টি অমপগ্র 

ক্ষভাফাইর এনগ্রযারগ্রভন্ট ইউমনর্ িালুয রগ্রক্ষ্য যঞ্জাভামদ ক্ষপ্রযণ কযা গ্রয়গ্রছ। 

 

উত্তভিি িা: 

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 র্ি: 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। ২০20-২১ অথ টফছগ্রয ক্ষভার্ 12  রক্ষ্ ২৯ ািায ৯ ত ৮টি 

এভআযম এ ব্যফস্থায় মফগ্রদগ্র ক্ষপ্রযণ কযা গ্রয়গ্রছ। 
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২. অনরাইগ্রন াগ্রার্ ট মপ েণ াগ্রার্ ট মপ িভা প্রদাগ্রনয ক্ষক্ষ্গ্রে ক্ষফাপ্রাথীগ্রদয য়যামন ক্ষযাধকগ্রল্প ক্ষানারী 

ব্যাাংগ্রকয াাাম ঢাকা ব্যাাংক, ট্রাি ব্যাাংক, ওয়ান ব্যাাংক, মপ্রমভয়ায ব্যাাংক 

এফাং ব্যাাংক এময়ায ভাধ্যগ্রভ অনরাইগ্রন াগ্রার্ ট মপ িভা প্রদাগ্রনয ব্যফস্থা কযা 

গ্রয়গ্রছ। এগ্রত িনগগ্রণয য়যামন রাঘফ বয়বে এফং মপ াংিান্ত িামরয়ামত ক্ষযাধ 

কযা ম্ভফ গ্রয়গ্রছ।  
৩. মুমিগ্রমািা, বৃি এফাং 

প্রমতফন্ধী ক্ষফা প্রাথীগ্রদয িন্য 

মফগ্রল ব্যফস্থা : 

মফবাগীয় এফাং আঞ্চমরক াগ্রার্ ট অমপমূগ্র ফীয মুমিগ্রমািা, বৃি, 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। 
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। কবয়কটি র্ফবাগীয় /আঞ্চর্রক াবার্ ি 

অর্পব ই-র্কউ ব্যফস্থানা িালু কযা বয়বে।  এগ্রত ক্ষফা প্রাথীগগ্রণয ক্ষবাগামন্ত ও 

য়যামন রাঘফ গ্রয়গ্রছ। ম টায়িগ্রভ কর মফবাগীয় অমপগ্র ই-মকউ ব্যফস্থা িালু 

কযা গ্রফ। 
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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। 
 

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 : 

২০২০ াগ্রর মফে গ্রজ্ব অাংেণ কযগ্রত ইচ্ছুক ব্যমিগ্রদয িরুমযমবমত্তগ্রত 

াগ্রার্ ট প্রদাগ্রনয রগ্রক্ষ্য প্রধান কাম টারগ্রয় মফগ্রল ায়তা ক্ষকন্দ্র স্থান কযা য়। 
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। 
 

সকার্বে-19 জর্নত র্ফর্ধর্নবলধ িরাকারীন ম্পার্দত কাজ:  

সকার্বে-১৯ (কবযানাবাইযা) এয র্ফস্তায সযাবধ গত ২৬/০৩/২০২০ র্িিঃ তার্যখ বত সদব্যাী াধাযণ ছুটি 

সঘালণা কযা কযা য়। স সপ্রর্ক্ষবত অর্ধদপ্তবযয স্মাযক নং- 58.01.0000.101.41.001.13.18-758, 

তার্যখিঃ 24/03/2020 র্িিঃ এয ভােবভ উক্ত াধাযণ ছুটিবত ইর্ভবেন ও াবার্ ি অর্ধদপ্তসযয র্নয়ন্ত্রণাধীন 

কর র্ফবাগীয় াবার্ ি ও র্বা অর্প, আঞ্চর্রক াবার্ ি অর্প, াবার্ ি আবফদন প্রর্িয়াকযণ সকন্দ্র, 

ই-াবার্ ি াব িানারাইবজন কভবেে এফং প্রকে কাম িারবয়য কাম িিভ স্থর্গত সঘালণা কযা য়। র্কন্তু 

র্ফবদব কভ িযত ফাংরাবদী নাগর্যকগবণয কল্যাণাবথ ি র্ফবদস্থ ফাংরাবদ র্ভনমূব আবফর্দত 

াবার্ িমূ র্প্রন্ট কযায রবক্ষয াধাযণ ছুটিয ভবেও অত্র অর্ধদপ্তবযয াব িানারাইবজন সন্টায 

র্নযর্ফর্েন্নবাবফ সখারা যাখা য় । সকার্বে-19 এয কাযবণ াধাযণ ছুটিকারীন 26/03/2020 র্িিঃ বত 

31/07/2020 র্িিঃ তার্যখ ম িন্ত সভার্ ৪,৪৮,৩৯৪ টি সভর্ন র্যবেফর (এভআযর্) র্প্রন্ট কযা য়, তম্মসে 

২,৫৫,২০৫ (দুই রক্ষ ঞ্চান্ন াজায দুইত াঁি) টি এভআযর্ আন্তজিার্তক কুর্যয়ায ার্ব িবয ভােবভ ফর্ণ িত 

ভবয় র্ফবদস্থ র্ভনমূব সপ্রযণ কযা য়। ০১/০৭/২০২০ র্িিঃ বত ৩০/০৬/২০২১ র্িিঃ তার্যখ ম িন্ত- 

 ইসূুকৃি এিআিরপ সাংখ্যা (সদপশ): ৯,৩৮,৯৯৮ টি 

 ইস্যুকৃি  এিআিরপ সাংখ্যা (রর্পদপশ): ১২,২৯,৯০৮ টি 

 ইস্যুকৃি ই-পাসপপাপর্ টি সাংখ্যা (সদপশ): ৮,২০,০০০ টি 

অত্র অর্ধদপ্তবযয ভার্যিারক ভবাদয় ও অন্যান্য কভ িকতিাগণ র্ফর্বর্ন্ন র্ফবাগীয়/আঞ্চর্রক াবার্ ি অর্প 

স্বযীবয র্যদ িন কবয প্রবয়াজনীয় র্নবদ িনা র্দসেন। অনরাইন োর্পযবভ কর র্ফবাগীয়/আঞ্চর্রক 

াবার্ ি অর্পবয াবথ প্রধান কাম িারবয়য বা অনুর্ষ্ঠত বে। 
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সকার্বে-19 প্রর্তবযাবধ গৃীত কাম িিভ ও র্নবদ িনামূ: 

 

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

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

এিআিরপ ও ই -পাসপপার্ ট এি এনপিােপিন্টসহ অরিস কাে টক্রি পরিচােনা কিা হপে। সকারভি -১৯ রর্স্তািপিাপি 

রনপনারেরখি কাে টার্েী েহর্ কিা হপয়পছ । 

 

(১) ইর্ভবেন ও াবার্ ি অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয় এয আওতাধীন কর র্ফবাগীয় াবার্ ি ও র্বা 

অর্প এফং আঞ্চর্রক াবার্ ি অর্পমূবয র্নর্দ িি সগর্ র্দবয় অবযন্তবয প্রবফবয মুবখ কর কভ িকতিা 

ও কভ িিাযী এফং আগত সফা প্রাথীবদয াত সধায়ায এফং থাভ িার স্কযানাবযয ভােবভ াযীর্যক তাভাত্রা 

র্যভা কযায ব্যফস্থা কযা বয়বে।  

 

(২) অর্পব আগত সফা প্রাথীবদয ভাস্ক র্যধান র্নর্িত কযা বে। 

 

(৩) কভ িকতিা/কভ িিাযীগণ ভাস্ক র্যধান কবয স্বাস্থযর্ফর্ধ সভবন সফা কাম িিভ র্যিরনা কযবেন। 

 

(৪) সকার্বে-১৯ (কবযানাবাইযা) ংিভণ ংিান্ত ম্ভাব্য ঝুঁর্ক হ্রাব াভার্জক দূযত্ব ফজায়  সযবখ  

কাম িিভ িরভান যবয়বে। 

 

(৫) ইর্ভবেন ও াবার্ ি অর্ধদপ্তবযয সকার্বে-১৯ (কবযানাবাইযা) এ আিান্ত কভ িকতিা/কভ িিাযীগণবক 

বমার্গতা কযায জন্য অর্ধদপ্তবযয কভ িকতিা/কভ িিাযী ও ই-াবার্ ি প্রকবেয কভ িকতিাবদয ভন্ববয় 

একটি জরুর্য ায়তা প্রদানকাযী টিভ গঠন কযা বয়বে। 

 

(৬) সকার্বে-১৯ (কবযানাবাইযা) এ আিান্ত কভ িকতিা/কভ িিাযীবদযবক খাদ্য, ঔলধ ও র্ির্কৎা সফা প্রদান 

কযা বে। 

 

(৭) অর্ধদপ্তবযয কর কভ িকতিা অনরাইন োর্পযবভ সট্রর্নং/বায় অংেণ কযবেন। 

 

(৮) সকার্বেকারীন সফা কাম িিভ িালু যাখায জন্য কভ িকতিাগণ ফভয় মুবঠাবপান িালু যাখা অর্ধদপ্তবযয 

সায়ার্আযা গ্রুব র্িয় যবয়বেন। 

 

(৯) অর্ধদপ্তয বত কর কভ িকতিা/কভ িিাযীবক স্বাস্থয সুযক্ষা াভেী র্ফতযণ কযা বয়বে। 

 

(১০) ০৭/০৯/২০২১ র্িিঃ তার্যখ ম িন্ত অর্ধদপ্তবযয ১১৮ জন কভ িকতিা/কভ িিাযী কবযানা আিান্ত বয়বেন। 

তম্মসে, সুস্থ বয়বেন ১১৩ জন কভ িকতিা/কভ িিাযী, অয ০৫(াঁি) জন সাভ সকায়াবযন্টাইবন আবেন। 
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র্নফ িািনী ইবতায: 

ির্ভক 

নং 

র্নফ িািনী ইবতাবয 

উবের্খত র্যকেনা 

ভন্তব্য 

১. ই-াবার্ ি িালুকযণ ২২ স জানুয়ার্য ২০২০ র্িিঃ তার্যবখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ 

ার্না কর্তিক ই -াবার্ ি উবভাফবনয য সদবয অবযন্তবয 

৭০টি অর্প ধাব ধাব ই -াবার্ ি কাম িিভ িালু কযা 

বয়বে। 

২. ই-র্বা িালুকযণ র্ের্র্ প্রণয়বনয র্নর্ভত্ত ০৩(র্তন)টি বফবদর্ক প্রর্ত ষ্ঠাবনয 

প্রস্তাফ মািাই কযা বে। 

৩. একটি আধুর্নক, প্রমৄর্ক্ত র্নব িয , দক্ষ, 

দুনীর্ত মুক্ত , সদবপ্রর্ভক গণমুখী 

প্রার্নক ব্যফস্থা গবি সতারায কাজ 

অব্যাত যাখা। 

ক) আধুর্নক ও র্ফবলা র্য়ত প্রর্ক্ষন সকন্দ্র র্নভ িাণ : এজন্য 

সকযানীগবে ঢাকা-ভাওয়া ভািক এয াব সনায়াদ্দা ফাগগয 

সভৌজায ব্যর্ক্ত ভার্রকাধীন ৫৮৬ (াঁিত র্েয়াী) তক জর্ভ 

অর্ধেবণয র্ফলবয় প্রার্নক অনুবভাদন াওয়া সগবে  

তৎবপ্রর্ক্ষবত, জর্ভ অর্ধেবণয  কাম িিভ সজরা প্রাবকয 

কাম িারয়, ঢাকায় িরভান আবে। 

খ) জনফর বৃর্ি : প্রস্তার্ফত অগ িাবনাোভ (৯৭৭ নতুন জনফর 

বৃর্ি) ফাস্তফায়বনয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারবয়য অনুবভাদন 

াওয়া সগবে, যফতী কাম িিভ িরভান যবয়বে। 

গ) ইর্ভবেন ও াবার্ ি অর্ধদপ্তবযয প্রধান কাম িা রয় এয 

স্বতন্ত্র বফন র্নভ িাণ: এজন্য যাজধানীয সবযফাংরা নগবয গণপূতি 

র্ফবাবগয ভার্রকাধীন এপ -১৪/র্ফ নং েবর্ ১০ কাঠা জর্ভ 

ইর্ভবেন ও াবার্ ি অর্ধদপ্তবযয জন্য ফযাদ্দ সদয়া  সয়বে। 

ফযাদ্দকৃত জর্ভয মূল্য ৮/৬/২০২১র্িিঃ তার্যবখ র্যবাধ কযা 

বয়বে। তবফ উক্ত ফযাদ্দকৃত জর্ভ িার্দায তুরনায় অপ্রতুর 

ওয়ায় এপ -১৪/র্ফ েবর্য াবথ ার্শ্িফতী এপ -১৪/এ/১ নম্বয 

(১০ কাঠায) ের্টি ফযাদ্দ েবণয যফতী কাম িিভ িরভান 

আবে। 

৪. র্নর্িত কযা বফ প্রাসনয স্বেতা, 

জফাফর্দর্তা, ন্যায় যায়ণতা এফং 

সফা যায়ণতা। প্রাবনয দার্য়ত্ব 

বফ র্নধ িার্যত নীর্তভারা ও র্নফ িাী 

র্নবদ িাফর্র ফাস্তফায়ন। 

ক) ই-সর্ন্ডার্যং এয ভােবভ ফ ধযবনয িয়কাম ি ম্পাদন কযা 

বে। 

খ) অনরাইন Client satisfaction Register 

কাম িিভ িরভান আবে। 

গ) অবযন্তযীন র্নযীক্ষা কাম িিভ ফাস্তফায়নাধীন যবয়বে। 

৫. 
র্নয়াভানুফতীতা এফং জনগবনয 

সফক র্ববফ প্রানবক গবি 

সতারায কাজ অেয কবয সনয়া 

বফ। 

ক) কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয ই -ার্জযায উবদ্যাগ েণ কযা 

বয়বে। 

খ) সভাটিসবন ও দক্ষতা বৃর্িবত প্রবতযক কভ িকতিা /কভ িিাযীবক 

ফেবয ৬০ ঘন্টা প্রর্ক্ষন প্রদান কযা বফ। 
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৬. র্িান্ত েণ ও ফাস্তফায়বন 

দীঘ িসূত্রতা, দুনীর্ত, আভরাতার্ন্ত্রক 

জটিরতা এফং ফ িপ্রকায য়যার্নয 

অফান ঘর্াবনায কাজ অব্যাত 

থাকবফ। র্ফবলবাবফ র্িান্ত েবণয 

নানাস্তয কবঠাযবাবফ ংকুর্িত কযা 

বফ। 

ক) ই-পাইর্রং কা ম িিবভয গর্তীরতা আনয়ন কযা বয়বে। 

প্রায় ৮০% নর্থ ই-পাইর্রং এয ভােবভ র্নষ্পর্ত্ত কযা বে। 

খ) প্রার্নক র্ফবকন্দ্রীকযবনয উবদ্যাগ েণ কযা বয়বে, নতুন 

অগ িাবনাোভ এয াবথ ফাস্তফার্য়ত বফ। 

গ) র্ রাইন স্থাবনয কাম িিভ িরভান আবে। 

৭. যকার্য প্রর্তষ্ঠান গুবরায জন্য   সে -

কয়ায সন্টায গবি সতারা এফং 

সফযকার্য প্রর্তষ্ঠানগুবরাবক এ 

র্ফলবয়  উবুি কযা বফ। 

ক) কর র্ফবাগী াবার্ ি ও র্বা অর্পব সে-সকয়ায সন্টায 

গবি সতারা বফ। ইবতাভবে প্রধান কাম িারয় , আগাযগাঁও, 

ঢাকায় সে-সকয়ায সন্টায গবি স্থান কযা বয়বে।  

খ) কবয়কটি াবার্ ি অর্পস ভার্তদুগ্ধ ান সকন্দ্র স্থান কযা 

বয়বে। অফর্ি অর্পগুবরাবত ভার্তদুগ্ধ ান সকন্দ্র স্থান কযা 

বফ। 

সর্কই উন্নয়ন অর্বরক্ষয (এর্ের্জ): 

“Developing National SDG Action Plan under 8
th

 Five Year Plan” 

SDG 

Targets 

SDG 

Indicators 

Lead/Co-

Lead 

Ministry 

(ies)/ 

Division(s) 

Associat 

e 

Ministry 

(ies)/ 

Division(s) 

Targets of 8th 

FYP related 

to SDG 

Targets 

(aligning with 

column 1) 

Projects/Programme 

(undertaken/to be 

undertaken) to achieve 8th 

FYP Goals/Targets 

Actions/proje

cts to be 

undertaken 

beyond 8th 

FYP Period 

(FY2026-

FY2030) 

Policy/Strategy 

Formulation/up

dating of. If any 

(in relation with 

column 7) 

Remarks 

     

Projects Title 

and Period 

Cost in 
BDT 

(Million) 

   

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7 8 9 

10.7 facilitate 

orderly, safe, 
and responsible 

migration and 

mobility of 
people, 

including 

through  
implementation 

of planned and 

well-managed 
migration 

policies 

10.7.2 

Number of 
countries 

with 

migration 
policies that 

facilitate 

orderly, 
safe, regular 

and 

responsible 
migration 

and mobility 

of people 

Lead: 

MoEWoE 
 

Co-Lead: 

MoFA 

MoHa i) Achieve 

full 
coverage 

of 

electronic 
passport by 

2025; ii) 

Issue and 
delivery of 

passports 

in a time-
bound 

manner; 

iii) Create 
user-

friendly 

procedures
; 

Introduction of 

ePassport & 
automated 

border Control 

Management in 
Bangladesh 

Project (2018-

2028) 

463590   Implemented 

at 70 offices 
in 

Bangladesh 

Introduction of 

eVisa& eTP in 
Bangladesh 

Project (2021-

2025)  

12500   In progress 

Project on 
establishing 

Immigration & 

Passport  
training Institute 

2021-2025 

1335.4   In progress 

 



‘  ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২০২1 

 

  
Page 21 

 
  

৮ভ ঞ্চফার্ল িক র্যকেনা: 

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. 
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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. 
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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. 

 

অর্ধদপ্তবযয বর্ফষ্যত র্যকেনা: 

 নতুন  অগ িাবনাোভ ফাস্তফায়ন,  আধুর্নক প্রর্ক্ষণ ইর্নর্িটিউর্ র্নভ িাণ, ফ িাধুর্নক সুর্ফধা ম্বর্রত াবার্ ি 

াব িানারাইবজন কভবেে-2 র্নভ িাণ, কভ িকতিা/ কভ িিাযীবদয কল্যাণ ট্রাি গঠন, ইবরকট্রর্নক র্বা (ই-র্বা) ও 

ইবরকট্রর্নক ট্রাববর াযর্ভর্ (ই-টি.র্) প্রফতিন ই-াবার্ ি ও ই-সগইসর্য কাম িিভ ম্প্রাযবনয ভােবভ 

ফাংরাবদ াবার্ ি, র্বা ও ইর্ভবেন সফা-সক র্ফর্শ্ভাবন উর্ন্নতকযণ । 

 


