
মেশিন শিডেবল পাসডপার্ ট উডবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

োননীয় প্রধানেন্ত্রী  

মিখ হাশসনা  

ঢাকা, বুধবাি, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, ০২ জুন ২০১০  

 

শবসশেল্লাশহি িাহোশনি িাশহে  

সহকেীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যগণ,  

উপশিত সুশধবৃন্দ,  

আসসালামু আলাইকুে।  

মেশিন শিডেবল পাসডপার্ ট উডবাধন অনুষ্ঠাডন উপশিত সবাইডক শুডভচ্ছা যানাই।  

আয আোডদি যন্য একটি ঐশতহাশসক শদন। আয মেডক আেিা পাসডপার্ ট ও শভসা প্রদাডনি মেডে শেশযর্াল যুডগ প্রডবি 

কিশি। এখন মেডক আি হাডত মলখা পাসডপার্ ট-শভসা নয়, মেশিন শিডেবল পাসডপার্ ট এবং শভসাি ব্যবহাি হডব।  

জ্ঞান শবজ্ঞাডনি উন্নশত এবং তথ্য প্রযুশি ব্যবহাি বৃশিি ফডল শবডেি শবশভন্ন মদডিি পািস্পশিক ম াগাড াগ মবডেডি। 

বতটোন শবে আয এক মলাবাল শভডলডয পশিণত হডয়ডি। শবডেি শবশভন্ন মদডিি নাগশিকডদি েডে ম াগাড াগ বৃশি মপডয়ডি। 

ব্যবসা-বাশণযৈ ও অন্যান্য কাডয আোডদি মদডিি নাগশিক অন্য মদডি  াডচ্ছ। এক মদডিি োনুষ আডিক মদডি কায কিডি।  

পৃশেবীি শবশভন্ন মদডি বতটোডন আোডদি প্রায় ৭৫ লে নাগশিক চাকুশি, মলখাপো ও ব্যবসা-বাশণযৈসহ  শবশভন্ন কাডয 

শনডয়াশযত আডিন।   

তাঁডদি কষ্টাশযটত অে ট আোডদি মদডিি অে টনীশতডত গুরুত্বপূণ ট ভূশেকা পালন কিডি। একইভাডব অডনক শবডদিী নাগশিক 

শবশনডয়াগ, ব্যবসা-বাশণযৈ, চাকুশি ইতৈাশদ কািডণ শভসা শনডয় বাংলাডদডি আসডিন ও এখাডন অবিান কিডিন।  

তাই, আোডদি সিকাি দাশয়ত্ব গ্রহডণি পি পিই সনাতন পিশতি পাসডপার্ ট ও শভসাি পশিবডতট আন্তযটাশতক োডনি  ডন্ত্র 

পাঠড াগ্য পাসডপার্ ট ও শভসা প্রবতটডনি উডযাগ গ্রহণ কডি। Machine Readable Passport বা  MRP এবং 

Machine Readable Visa বা  MRV চালুি োেডে মদডিি পাসডপার্ ট ও শভসা ব্যবিাডক আন্তযটাশতক োডন উন্নীত 

কিা হল। বাংলাডদডিি পাসডপার্ ট ও শভসা এখন উন্নত মদডিি পাসডপার্ ট ও শভসাি েতই সেোডনি।  

এক সেয় পাসডপার্ ট মর্ম্পাশিং কডি শনিীহ োনুষডক ঠকাডনা হত। এখন এ ধিডনি অশনয়ে কেডলও একই ব্যশি শবশভন্ন 

নাডে শকংবা শবশভন্ন  ঠিকানায় একাশধক পাসডপার্ ট কিডত পাডিন। শবডিষ কডি অপিাডধি সডে সংশিষ্ট ব্যশিিা এ ধিডনি 

প্রশিয়াি সডে মবশি যশেত োডক।  

মেশসন শিডেবল পাসডপার্ ট চালু হওয়াি ফডল এখন একই ব্যশি মকানভাডবই একাশধক পাসডপাডর্ টি োশলক হডত পািডব 

না। মকউ শনডযি পশিচয় মগাপন কডি ম েন শবডদডি ম ডত পািডব না, মতেশন শবডদি মেডকও পশিচয় মগাপন কডি আোডদি মদডি 

প্রডবি কিডত পািডব না।  

সুশধেন্ডলী,  

            আোডদি শবগত সিকাডিি সেয় ২০০০ সাডল মেশিন শিডেবল পাসডপার্ ট প্রবতটডনি উডযাগ গ্রহণ কডিশিলাে। শকন্তু 

সেডয়ি অভাডব তা বাস্তবায়ন কডি ম ডত পাশিশন। শবএনশপ-যাোয়াত মযার্ সিকাি তাডদি ৫ বিডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ডনি মকান 

কা টকি ব্যবিা গ্রহণ কডিশন।  

তাডদি লেৈ শিল কী কডি লুর্পার্ কিা  ায়। দুনীশত কিা  ায়। যনগডণি মসবা নয়, শনডযডদি আডখি মগািাডনাই শিডলা 

তাডদি একোে কায।  



            আোডদি সিকাি দাশয়ত্বভাি গ্রহডণি কডয়ক সপ্তাডহি েডেই গত বিি োচ ট োডস প্রায় ৫২৬ মকাটি র্াকা ব্যডয় 

"Introduction of Machine Readable Passports and Machine Readable Visa in 

Bangladesh" প্রকল্প অনুডোদন মদয়া হয়। প্রকডল্পি কায ্রুতত এশগডয় চডলডি।  

গত ১৩ই মে মেডক ঢাকা আঞ্চশলক পাসডপার্ ট অশফস মেডক মেশিন শিডেবল পাসডপার্ ট প্রদান শুরু হডয়ডি। বতটোডন ১৫টি 

আঞ্চশলক পাসডপার্ ট অশফডসি বাইডিও আিও ১৯টি নতুন আঞ্চশলক পাসডপার্ ট অশফস িাপন কিা হডচ্ছ।  

প টায়িডে যনগডণি মদািডগাোয় মেশিন শিডেবল পাসডপার্ ট ও শভসা মসবা  মপ ৌঁশিডয় মদওয়াি যন্য প্রশতটি মযলায়ই 

আঞ্চশলক পাসডপার্ ট অশফস িাপন কিা হডব, ইনিাআল্লাহ।  

আোডদি ম  সেস্ত ভাই-মবাডনিা শবডদডি অবিান কিডিন, তাঁডদি হাডতও মেশিন শিডেবল পাসডপার্ ট মপ ৌঁডি মদওয়াি 

যন্য শবডদডি বাংলাডদি দূতাবাসগুডলাডতও মেশিন শিডেবল পাসডপার্ ট ও শভসা জ্তিীি  ন্ত্রপাশত িাপন কিা হডব এবং এ যন্য এ 

শবভাডগি যনবলও বাোডনা হডব। এ শবষডয় স্বিাষ্ট্র েন্ত্রণালয়ডক ্রুতত ব্যবিা মনওয়াি শনডদ টি শদশচ্ছ।  

ম  সেস্ত প্রশতষ্ঠান/ সংিা ও ব্যশিবগ ট বাংলাডদডি এেআিশপ ও এেআিশভ প্রকল্প বাস্তবায়ডন সংশনিষষ্ট িডয়ডিন তাডদিডক 

আশে ধন্যবাদ যানাশচ্ছ। আিা কিশি তাঁিা  োসেডয় এ প্রকডল্পি কায মিষ কডি  াঁিা পাসডপার্ ট মপডত চায় তাঁডদিডক 

Machine Readable Passport শদডত পািডবন।  

সুশধবৃন্দ,  

আেিা িাষ্ট্রীয় ও সোয যীবডনি সব টডেডে স্বচ্ছতা ও যবাবশদশহতা শনশিত কিডত বিপশিকি। এ যন্যই আোডদি 

শনব টাচনী ম্যাশনডফডটাডত শেশযর্াল বাংলাডদি গোি ওয়াদা কডিশিলাে।  

আেিা েডন কশি তথ্য প্রযুশি সম্প্রসািডণি োেডে মদিডক একশদডক ম েন উন্নশতি শদডক শনডয়  াওয়া সম্ভব , মতেশন 

সকল মেডে স্বচ্ছতা ও যবাবশদশহতা শনশিত কিা সম্ভব।  

সিকাডিি কায হডচ্ছ নাগশিকডদি মসবা শনশিত কিা। আেিা এেন একর্া সংস্কৃশত গডে তুলডত চাই , ম খাডন যনগণ 

সিকাশি কে টকতটাডদি কাডি নয়, সিকাশি কে টকতটািাই যনগডণি মদািডগাোয় মসবা মপ ৌঁডি শদডয় আসডব।   

আেিা আোডদি ১৭ োডসি দাশয়ত্ব পালনকাডল যনগডণি কল্যাডণ কৃশষ কাে ট শবতিণ, ন্যািনাল সাশভ টস প্রবতটন, কমুৈশনটি 

শিশনক চালু, কৃশষ উপকিডণি দাে কোনসহ মবি কডয়কটি যুগান্তকািী কে টসূশচ বাস্তবায়ন শুরু কডিশি। োেশেক প টায় প টন্ত িাে-

িােীডদি েডে শবনামূডল্য বই শবতিণ কিা হডয়ডি।  

শবএনশপ-যাোত মযার্ সিকাডিি সৃষ্ট শবদুৈৎ সেস্যা সোধাডন আেিা ্রুতত পদডেপ শনশচ্ছ।  

আগােী ২০২০ সাডল সব টকাডলি সব টডেষ্ঠ বাঙাশল, যাশতি যনক বেবন্ধু মিখ মুশযবুি িহোডনি  যন্মিতবাশষ টকী। ২০২১ 

সাডল পাশলত হডব বাংলাডদডিি স্বাধীনতাি সুবণ টযয়ন্তী । এ সেডয়ি েডে আেিা বাংলাডদিডক একটি আধুশনক ও সমৃি মদডি 

পশিণত কিডত চাই। আেিা এেন একর্া বাংলাডদি গেডত চাই ম খাডন ক্ষুধা, দাশিদ্র্ৈ, শনিেিতা োকডব না। মবকািত্ব োকডব 

না। দুনীশত, হতৈা, সন্ত্রাস োকডব না।  

এযন্য মদিবাসীডক একড াডগ কায কিাি আহবান যানাই।  

            আপনাডদি সকলডক আবািও ধন্যবাদ যাশনডয় আশে মেশিন শিডেবল পাসডপাডর্ টি শুভ উডবাধন ম াষণা কিশি।  

মখাদা হাডফয  

যয় বাংলা, যয় বেবন্ধু  

বাংলাডদি শচিযীবী মহাক।  

--- 

 


