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ভবসভমল্লাভহে োহমাভনে োভহম 

 

সহকমীবৃন্দ, 

পাসরপার্ ট অভফরসে কম টকর্টা-কম টচাভেবৃন্দ, 

সুভধবৃন্দ। 

 

আসসািামু আিাইকুম। 

 

ভিভিও কনফারেরেে মাধ্যরম ৫টি আঞ্চভিক পাসরপার্ ট অভফরস মমভিন ভেরিবি পাসরপার্ ট প্রদান কার্ টক্ররমে 

আনুষ্ঠাভনক উরবাধন অনুষ্ঠারন সবাইরক আন্তভেক শুরিচ্ছা জানাভচ্ছ। 

মিারকে মাস আগরস্ট আভম গিীে শ্রদ্ধাে সারে স্মেণ কেভি সব টকারিে সব টরশ্রষ্ঠ বাঙাভি, জাভর্ে ভপর্া বঙ্গবন্ধু মিখ 

মুভজবুে েহমানরক। স্মেণ কেভি আমো মা মবগম ফভজিাতুন মনিা মুভজব, আমাে ভর্ন িাই - কযারেন মিখ কামাি, মি. মিখ 

জামাি এবং মিখ োরসিসহ ১৫ আগরস্টে সকি িহীদরক। আভম আেও স্মেণ কেভি জার্ীয় চাে মনর্া এবং মুভিযুরদ্ধে 

িহীদরদে। আভম সকি িহীদরদে রুরহে মাগভফোর্ কামনা কেভি। 

সুভধবৃন্দ, 

ভবগর্ ২০১০ সাি মেরক বাংিারদরি মমভিন ভেরিবি পাসরপার্ ট এবং মমভিন ভেরিবি ভিসা প্রদান কার্ টক্রম শুরু 

হরয়রি। এে পূরব ট বাংিারদরি হারর্ মিখা সনার্ন পদ্ধভর্ে পাসরপার্ ট ও ভিসা প্রচভির্ ভিি।  

হারর্ মিখা পাসরপারর্ ট ভবভিন্ন ধেরণে জাভিয়াভর্ কোে সুরর্াগ ভিি। ফরি কখনও কখনও ভবরদরি ইভমরেিন 

মচকপরয়রে বাংিারদরিে পাসরপার্ টরক সরন্দরহে দৃভিরর্ মদখা হর্। আমারদে নাগভেকরদে ভবভিন্ন মদরিে ভিসা মপরর্ এবং 

ভবরদি ভ্রমরণে সময় নানা ধেরণে হয়োভনে সম্মুখীন হরর্ হর্।  

ভবরিষ করে ভবরদরি কারজে সন্ধারন মর্রর্ ইচ্ছুক শ্রভমক িাইরদে সারে পাসরপার্ ট ভনরয় ভবভিন্ন ধেরণে প্রর্ােণা কো 

হর্। এক ব্যভিে একাভধক পাসরপার্ ট কোে মর্মন সুরর্াগ ভিি, মর্মভন একজরনে পাসরপারর্ ট অন্যজরনে িভব িাভগরয় গিাকার্া 

পাসরপার্ ট তর্ভেে জাভিয়াভর্ে ঘর্নাও ঘর্র্ মস সময়। 

এসব অভনয়ম বরন্ধে জন্য আমো ১৯৯৬-২০০১ মময়ারদ সব টপ্রেম বাংিারদরি মমভিন ভেরিবি পাসরপার্ ট চালুে উরযাগ 

েহণ কভে। এজন্য ২০০০ সারি এমআেভপ প্রবর্টরনে জন্য প্ররয়াজনীয় অে ট বোদ্দ ভদরর্ অে ট মন্ত্রণািয়রক ভনরদ টিও ভদরয়ভিিাম।  

ভকন্তু সমরয়ে অিারব র্খন র্া বাস্তবায়ন কো র্ায়ভন। ২০০১ সারি ভবএনভপ-জামার্ মজার্ সেকাে ক্ষমর্ায় আরস। 

র্ারদে ৫ বিরে মস উরযাগ আে বাস্তবাভয়র্ হয়ভন।  

২০০৯ সারি পুনোয় দাভয়ত্বিাে েহরণে পে পেই আমো এমআেভপ এবং এমআেভি প্রকরেে অনুরমাদন মদই। 

প্রকরেে কাজ সফিিারব এভগরয় মনওয়াে জন্য আমো বাংিারদি মসনাবাভহনীরক দাভয়ত্ব মদই।  
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ইরর্ামরধ্য মদরিে অিযন্তরে ৩১টি মজিায় ৩৪টি আঞ্চভিক পাসরপার্ ট অভফস এবং ভবরদরি বাংিারদিে ৪৮টি দূর্াবারস 

এমআেভপ ও এমআেভি কার্ টক্রম চালু কো হরয়রি। এ পর্ টন্ত মদরি এবং ভবরদরি কম টের্ বাংিারদিী নাগভেকরদে হারর্ প্রায় 

৯০ িাখ ভিভজর্াি পাসরপার্ ট মদওয়া হরয়রি। 

মদরিে অবভিি ৩৩টি মজিারর্ও আঞ্চভিক পাসরপার্ ট অভফস স্থাপন কোে প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা েহণ কো হরয়রি। 

ইরর্ামরধ্য প্রােভমকিারব িক্ষ্মীপুে, মাদাভেপুে, িেীয়র্পুে, োজবাভি এবং নওগাঁ মজিায় আঞ্চভিক পাসরপার্ ট অভফস পাইির্ 

প্ররজক্ট ভহরসরব সফির্াে সারে র্ারদে কার্ টক্রম শুরু করেরি। আজরক এই ৫টি আঞ্চভিক অভফস মেরক ভিভজর্াি পাসরপার্ ট 

প্রদারনে কার্ টক্ররমে আনুষ্ঠাভনক উরবাধন কো হি। 

অবভিি ২৮টি মজিারর্ও পাসরপার্ ট অভফস স্থাপন কো হরয়রি। এসব অভফস মেরক পর্ টায়ক্ররম ভিভজর্াি পাসরপার্ ট 

প্রদারনে কাজ ভিগভগেই শুরু হরব। আগামী ৩ মারসে মরধ্যই মদরিে ৬৪টি মজিাে জনগণ ভনজ ভনজ মজিা মেরক দ্রুর্র্াে সারে 

ভিভজর্াি পাসরপার্ ট সংেহ কেরর্ পােরবন। 

এিািাও জনগণ র্ারর্ সহরজ পাসরপার্ ট ভফ জমা ভদরর্ পারেন মসজন্য অনিাইন ব্যাংভকং-এে মাধ্যরম ভফ জমা 

মনওয়াে ব্যবস্থা কো হরয়রি। পাঁচটি মবসেকাভে ব্যাংরক মক্রভির্ কাি ট, মিভবর্ কাি ট ও মমাবাইি ব্যাংভকং-এে মাধ্যরম এবং 

সোসভে বুরে ভফ জমা মদওয়া র্ারব। 

পাসরপার্ ট প্রদারনে প্রভক্রয়া সহজ কোে জন্য মমভিন ভেরিবি পাসরপার্ ট-এে সারে ভনব টাচন কভমিরনে জার্ীয় 

পভেচয়পরেে সফর্ওয়যাে-এে সমন্বয় কো হরয়রি। এখন মেরক মমভিন ভেরিবি পাসরপার্ ট তর্ভে কোে সময় জার্ীয় পভেচয়পে 

জমা মদওয়া হরি, র্া জার্ীয় পভেচয়পরেে Software এে সারে সর্যর্া র্াচাই করে সহরজই পাসরপার্ ট প্রদান কো র্ারব।  

আভম আিা কভে, আমারদে এসব কার্ টক্ররমে ফরি মদরি এবং ভবরদরি অবভস্থর্ বাংিারদরিে নাগভেকগণ সহরজই 

পাসরপার্ ট পারবন।  

আপনাো জারনন, বর্টমারন আমারদে ৯০ িারখেও মবভি কমী ভবরেে ১৫৯ মদরি কম টের্ েরয়রিন। আমারদে গণমূখী 

নীভর্ে ফরি ভবরদরি কমী পাঠারনাে সংখ্যা এবং মেভমরর্ে পাঠারনাে পভেমাণ বহুগুরণ বৃভদ্ধ মপরয়রি।  

২০০১ সাি মেরক ২০০৬ সাি পর্ টন্ত ভবএনভপ-জামার্ মজার্ সেকারেে আমরি ৫ বিরে ১৩ িাখ ৭ হাজাে কমী 

ভবরদরি পাঠারনা হয়। আে আমারদে ২০০৯ মেরক ২০১৩ পর্ টন্ত ৫ বিরে পাঠারনা হয় ২৪ িাখ ৫০ হাজাে কমী। র্ারদে ৫ বিরে 

মেভমরর্ে এরসভিি ১৮.৩৬ ভবভিয়ন মাভকটন িিাে। আে আমারদে ৫ বিরে এরসরি ৫৮.৩৯ ভবভিয়ন মাভকটন িিাে।  

আমো জি টান, হংকং এবং মািরয়ভিয়ায় সেকাভে পর্ টারয় স্বে খেরচ কমী পাঠারনাে ব্যবস্থা করেভি। মািরয়ভিয়ায় 

মাে ৩৩ হাজাে ১৭৮ র্াকা ব্যরয় কমী পাঠারনা হরচ্ছ। 

আমো প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করেভি। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এ পর্ টন্ত আিাই হাজারেেও মবভি কমীরক 

অভিবাসন ঋণ বাবদ প্রায় ২৫ মকাটি র্াকা ভবর্েণ করেরি। 

২০০৯ সারি ভবরদরি বাংিারদি দূর্াবারস ১৩টি শ্রম উইং ভিি। আমো ইরর্ামরধ্য ৩টি নতুন শ্রম উইং খুরিভি। আেও 

১৯টি শ্রম উইং মখািাে প্রভক্রয়া চূিান্ত পর্ টারয় েরয়রি। 

পাসরপার্ ট অভফরসে কম টকর্টা-কম টচাভেবৃন্দ, 

ভবরদরি র্াওয়াে জন্য পাসরপার্ ট একটি অর্যাবশ্যকীয় উপদান। কারজই পাসরপার্ ট মপরর্ মকউ র্ারর্ হয়োভনে ভিকাে 

না হন, মস ব্যাপারে আভম সংভিি সকিরক সর্কট োকাে আহ্বান জানাভচ্ছ। র্র্র্া সম্ভব দ্রুর্র্াে সারে ভবরদরি মর্রর্ ইচ্ছুক 

কমীরদে হারর্ পাসরপার্ ট তুরি ভদরর্ হরব।  

পািাপাভি মখয়াি োখরর্ হরব, বাংিারদরিে নাগভেক নয়, এমন কােও হারর্ র্ারর্ বাংিারদরিে পাসরপার্ ট না র্ায়।  

জাভর্ে ভপর্া বঙ্গবন্ধু মিখ মুভজবুে েহমারনে মসানাে বাংিারদি গিরর্ আমো দৃঢ় প্রভর্জ্ঞ। এজন্য আমো র্থ্য 

প্রযুভিে ব্যবহােরক সরব টাচ্চ অোভধকাে ভদরয়ভি। মদরিে প্রভর্টি ইউভনয়রন আজ র্থ্য মসবা মকন্দ্র স্থাপন কো হরয়রি। ২৫ হাজাে 

ওরয়বসাইর্ ভনরয় ভবরেে বৃহত্তম মপার্ টাি ‘‘জার্ীয় র্থ্য বার্ায়ন’’ চালু কো হরয়রি। 

ভিভজর্াি পাসরপার্ ট প্রদারনে মাধ্যরম আমারদে ভনব টাচনী ওয়াদা অনুর্ায়ী ভিভজর্াি বাংিারদি গিাে স্বপ্ন বাস্তবাভয়র্ 

হওয়াে মক্ষরে আমো আেও এক ধাপ এভগরয় মগভি। 
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২০২১ সারিে মরধ্য আমো বাংিারদিরক মধ্যম আরয়ে এবং ২০৪১ সারিে মরধ্য উন্নর্ সমৃদ্ধ বাংিারদি ভহরসরব 

ভবরেে বুরক দাঁি কোব, ইনিাআল্লাহ।  

সবাইরক আবােও শুরি   জাভনরয় আভম ৩৩টি আঞ্চভিক পাসরপার্ ট অভফরস মমভিন ভেরিবি পাসরপার্ ট প্রদান, অন-

িাইন ব্যাংভকং ভসরস্টরম ৫টি ব্যাংরকে মাধ্যরম পাসরপার্ ট ভফ েহণ এবং অন-িাইরন জার্ীয় পভেচয়পরেে সর্যর্া র্াচাই 

কার্ টক্ররমে শুি উরবাধন মঘাষণা কেভি। 

 

মখাদা হারফজ। 

জয় বাংিা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংিারদি ভচেজীবী মহাক। 

... 


