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ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম 

 

অনুষ্ঠাপনর সভাপবত, 

সহকমীবৃন্দ,  

ববহরাগমন ও পাসপপার্ ট অবধদপ্তপরর কম টকতটা-কম টচাবরবৃন্দ, 

এবং উপবিত সুবধমন্ডিী। 

 

আসসািামু আিাইকুম। 

পাসপপার্ ট সসবা সপ্তাহ-২০১৬ এবং ঢাকার ববভাগীয় পাসপপার্ ট ও বভসা অবিস ও ৯টি আঞ্চবিক পাসপপার্ ট অবিপসর 

নববনবম টত ভবপনর উপবাধন অনুষ্ঠাপন উপবিত সকিপক আবম শুপভচ্ছা জানাবচ্ছ। 

 ববপদে ভ্রমপনর সেপে পাসপপার্ ট ও বভসা অতযাবশ্যকীয় দবিি। আমাপদর সরকার পাসপপার্ ট সসবাপক জনগপের 

সদারপগাড়ায় সপ ৌঁপে বদপত বনরিসভাপব কাজ কপর যাপচ্ছ। আজ মাবনকগঞ্জ, কুবিয়া, পাবনা, পটুয়াখািী, সিনী, ব্রাহ্মেবাবড়য়া, 

বকপোরগঞ্জ, মুবিগঞ্জ ও বদনাজপুপর পাসপপার্ ট অবিপসর নতুন ভবপনর উপবাধন করা হি। এ সকি এিাকার জনগে এখন 

আরও অবধকহাপর পাসপপার্ ট সংক্রান্ত সসবা পাপবন। 

সুবধমন্ডিী,  

পাসপপার্ ট প্রাবপ্ত নাগবরক অবধকার এবং গুরুত্বপূে ট সরকাবর সসবা। সব টকাপির সব টপেষ্ঠ বাঙাবি, জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু 

সেখ মুবজবুর রহমান সদ্য স্বাধীন সদপের প্রবতটি সসক্টরপক বনজ হাপত গপড় তুপিন। বতবন ১৯৭৩ সাপি পাসপপার্ ট পবরদপ্তরপক 

অবধদপ্তপর রূপান্তর কপরন। এর কপিবর বৃবি কপরন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোিপয়র অধীন এই প্রবতষ্ঠান উন্নয়পন ব্যাপক পদপেপ সনন। 

১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট জাবতর বপতাপক সপবরবাপর হতযা করা হপি সেপম যায় সদপের উন্নয়পনর চাকা। অন্যান্য 

সসক্টপরর ন্যায় জনগুরুত্বপূে ট এ সসবাখাত পবরেত হয় অবনয়ম ও দুনীবতর আখড়ায়। 

পচাঁত্তর পরবতী সামবরক সরকারগুপিা এবং ববএনবপ-জামাত সজার্ েমতায় োকাকাপি পাসপপার্ ট সসবা চপি যায় 

দািাি-বসবন্ডপকপর্র হাপত। তখন পাসপপার্ ট অবিসপক বিপর গপড় উপে রমরমা অববধ ব্যবসা। সাধারে পাসপপার্ ট করপত 

একজন ব্যবিপক বনধ টাবরত বি’র অবতবরি ১০ সেপক ২০ গুে অে ট ব্যয় করপত হত। কম টকতটা-কম টচাবররা বেি দািাি চপক্রর 

হাপত বজবি। ববএনবপ-জামাত সজার্ ১৯৯০-১৯৯৬ পয টন্ত পাসপপার্ ট অবধদপ্তপরর উন্নয়পন সকান পদপেপ গ্রহে কপরবন। িপি 

জনগুরুত্বপূে ট এ সসবাখাত সম্পূে টরূপপ সভপঙ্গ পপড়। 

আমরা ১৯৯৬ সাপি সরকার গেন কপর পাসপপার্ ট ও ববহরাগমন অবধদপ্তপরর উন্নয়পন ব্যাপক পদপেপ সনই। 

আগারগাঁওপয় অবধদপ্তপরর নতুন ভবপনর বনম টাে কাজ শুরু কবর। জনবি বৃবি কবর। ১৯৯৮ সাপি সনায়াখািী, িবরদপুর ও 

যপোপর জনবিসহ নতুন ৩টি আঞ্চবিক পাসপপার্ ট অবিস বনম টাে কবর। হযরত োহ জািাি আন্তজটাবতক ববমানবন্দপর অন 

এরাইভাি বভসা প্রদাপনর জন্য একটি বভসা সসি গেন কবর। ২০০১ সাপি আবম এই অবধদপ্তপরর প্রধান কায টািপয়র বনজস্ব 

ভবপনর কায টক্রম উপবাধন কবর। এবং একই বের হববগঞ্জ, সগাপািগঞ্জ ও বসরাজগপঞ্জ আরও বতনটি আঞ্চবিক পাসপপার্ ট অবিস 

বনম টাে কবর। বকন্তু পরবতী ববএনবপ-জামাত সজার্ েমতায় এপস আমাপদর সনওয়া সকি উন্নয়নমূিক পদেপগুপিা বন্ধ কপর 

সদয়। তারা আবার এ খাতপক দুনীবতর আখড়ায় পবরেত কপর। 

সুবধবৃন্দ, 

জনগপের ববপুি ম্যাপন্ডর্ বনপয় আমরা ২০০৯ সাপি আবার সরকার গেন কবর। বনব টাচনী ইপেহার অনুযায়ী আমরা 

প্রবতটি সসক্টপর বিবজর্াি বাংিাপদে বববনম টাপের কাজ শুরু কবর।  

আধুবনক ববপের সাপে তাি বমবিপয় পাসপপার্ ট সসবাপক আন্তজটাবতক মাপন রূপ বদপত আমরা এ খাপতর আমূি 

পবরবতটন কবর। সপব টাচ্চ তথ্য-প্রযুবি প্রপয়াগ ির্াই। 



 

২০১০ সাপি আন্তজটাবতক সবসামবরক ববমান চিাচি সংিা (ICAO) এর সুপাবরে অনুযায়ী আমরা সমবেন বরপিবি 

পাসপপার্ ট (এমআরবপ) এবং সমবেন বরপিবি বভসা (এমআরবভ) প্রবতটন কবর। এরিপি ববহবব টপে বাংিাপদপের পাসপপার্ ট ও 

বভসার গ্রহেপযাগ্যতা বৃবি পায়। ববপেষ কপর ২০১৫ সাপির ২৪ নপভম্বপরর পর সেপক ববপদে ভ্রমপের সেপে ICAO এর 

সুপাবরপে সমবেন বরপিবি পাসপপার্ ট অপবরহায ট হপয় পপড়। আমরা এ চযাপিঞ্জ সিিতার সাপে সমাকাববিা কবর। সময়সীমা 

উত্তীে ট হওয়ার আপগই প্রবাসী বাংিাপদেীপদর এমআরবপ প্রদান কবর। এ পয টন্ত ববহরাগমন ও পাসপপার্ ট অবধদপ্তর প্রায় ১ সকাটি 

৪০ িাখ সমবেন বরপিবি পাসপপার্ ট ও ৩ িাখ ২৬ হাজার সমবেন বরপিবি বভসা প্রদান কপরপে যা সদপের ইবতহাপস একটি 

যুগান্তকারী পদপেপ। 

২০০৯ সাি সেপক এ পয টন্ত আমরা সারাপদপে ৫২টি পাসপপার্ ট অবিস িাপন কপরবে। ৩৪টি অবিপসর বনজস্ব ভবন 

বনম টাে কপরবে। এপত নাগবরক সসবা আরও সহজতর হপয়পে। 

ঢাকার উত্তরাপত ২৮ সকাটি ৮৯ িে র্াকা ব্যপয় আধুবনক তথ্য-প্রযুবি সুববধা সম্ববিত একটি স্বতন্ত্র পাসপপার্ ট 

পাপস টানািাইপজেন কমপেক্স বনম টাে করা হপচ্ছ। 

ববপদপে ৬৫টি বমেপন পাসপপার্ ট ও বভসা উইং সখািা হপয়পে। ৬৪টি সজিায় ৬৭টি পাসপপার্ ট অবিস এবং ৩৩টি 

ইবমপগ্রেন সচকপপাস্ট িাপন কপর এই সসবাখাতপক মানুপষর সদারপগাড়ায় সপ ৌঁপে বদপয়বে। 

সুবধমন্ডিী, 

এই অবধদপ্তর এখন একটি বিবজর্াি বিপার্ টপমন্ট। ববহরাগমন ও পাসপপার্ ট অবধদপ্তপরর সির্া সসন্টার বাংিাপদেী 

জনগপের সবপচপয় বনভ টরপযাগ্য ও সব টবৃহৎ তথ্য ভান্ডার। এপত সুরবেত আপে সদপের সদড় সকাটি জনগপের বিঙ্গারবপ্রন্ট ও 

অন্যান্য গুরুত্বপূে ট তথ্য। এই অবধদপ্তপরর বনয়ন্ত্রপে রপয়পে উচ্চগবতসম্পন্ন দীি টতম সনর্ওয়াকট। সনর্ওয়াপকটর সাপে যুি আপে 

সদপের অভযন্তপরর ৬৭টি পাসপপার্ ট অবিস, ৩৩টি ইবমপগ্রেন সচকপপাি, ৭০টি এসবব/বিএসবব অবিস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোিয়, জাতীয় 

পবরচয়পে সংবিি প্রকল্প, পাঁচটি সবসরকাবর ব্যাংক, বিজাস্টার বরকভাবর সসন্টার এবং ববপদেি ৬৫টি বাংিাপদে বমেন। এই 

ববোি সনর্ওয়াপকটর মাধ্যপম সদপে ও ববপদপে পাসপপার্ ট ও বভসা সংক্রান্ত সসবা োড়াও প্রপয়াজনীয় অন্যান্য সসবা প্রদান করা 

হপচ্ছ। 

আমরা পাসপপার্ ট ও ইবমপগ্রেন সসক্টরপক আরও আধুবনক সসক্টপর পবরেত করপত চাই। আমরা উন্নত মাপনর বনরাপদ 

ভ্রমে দবিি ‘ইপিকট্রবনক পাসপপার্ ট’ এর পবরকল্পনা হাপত বনপয়বে। এই পাসপপার্ ট প্রবতটন হপি এখাপত সকাপনা জাবিয়াবত 

সম্ভব হপব না।  

ববহরাগমন ও পাসপপার্ ট অবধদপ্তপরর কম টকতটা-কম টচাবরবৃন্দ, 

ববগত ৭ বেপররও সববে সমপয় আপনাপদর বনরিস পবরেপমর িপিই আমরা এখাপত ঈষ টনীয় সািল্য তুপি আনপত 

সপপরবে। এ সািপল্যর জন্য আবম আপনাপদরপক আন্তবরকভাপব ধন্যবাদ জানাই। 

মপন রাখপবন, এ সদেটি আমাপদর সকপির। সদেপসবার মহান ব্রপত উবুি হপয় আপনাপদর সপোদাবরত্ব ও দেতার 

সপব টাচ্চ প্রপয়াগ করপবন। পাসপপার্ ট সসবা প্রদাপন আরও আন্তবরক হপবন। ববিম্ব না কপর কাবঙেত সসবা বদপয় সদেবাসীর আিা 

অজটন করপবন। সসবার এ ধারা অব্যাহত োকপি এই অবধদপ্তর একটি আন্তজটাবতক মানসম্পন্ন প্রবতষ্ঠাপন পবরেত হপব বপি 

আমার ববোস। 

আপনাপদর উন্নয়পন সরকার প্রপয়াজনীয় ব্যবিা বনপব। ইপতামপধ্য আমরা এই অবধদপ্তপরর জনবি ৩৯৭ সেপক ১ 

হাজার  ১৮৪-সত উন্নীত কপরবে। আরও জনবি বৃবির ববষয়টি সরকাপরর ববপবচনাধীন রপয়পে। 

অবধদপ্তপরর কম টকতটা-কম টচাবরপদর দেতা বৃবির জন্য পাসপপার্ ট ও ইবমপগ্রেন সংক্রান্ত ববষপয় আন্তজটাবতক মানসম্পন্ন 

প্রবেেপের ব্যবিাও আমরা করব। 

সুবধমন্ডিী, 

বাংিাপদে আজ উন্নয়পনর মহাসড়পক সপ ৌঁপে সগপে। মাোবপছু আয় সবপড় দাবড়পয়পে ১ হাজার ৪৬৬ মাবকটন িিার। 

বজবিবপ প্রবৃবি ৭.০৫  েতাংে। ৫ সকাটি মানুষ বনম্ন আপয়র ের সেপক মধ্যম আপয়র েপর উন্নীত। সরকাবর ও সবসরকাবরভাপব 

সদড় সকাটি মানুপষর চাকুবর হপয়পে। ৭ বেপর ৩০ িাখ ৭৫ হাজার ৩৪৮ জপনর ববপদপে কম টসংিান হপয়পে। ৯০ িাপখর মত 

বাংিাপদেী ববপের বববভন্ন সদপে কাজ করপেন। তাপদর পাোপনা সরবমপর্পির িপি আমাপদর  বরজাভ ট  আজ ২৮ বববিয়ন 

িিাপরর উপপর।  

আমরা পপহিা ববোখ উৎসব ভাতা চালু কপরবে। ধনী-দবরদ্র ব্যবধান হ্রাস সপপয়পে। মানুপষর আয় ববষম্য কপমপে। 



 

সাপড় ১৬ হাজার কবমউবনটি বিবনক ও ইউবনয়ন স্বািযপকন্দ্র গ্রামীে জনগপের স্বািয সসবা বদপয় যাপচ্ছ। আমরা 

ববনামূপল্য ৩০ পপদর ঔষধ বদবচ্ছ।  

 সদপের ৫ সকাটি মানুষ আজ ইন্টারপনর্ ব্যবহার করপে। ববদুযৎ উৎপাদন সেমতা ১৪ হাজার ৬০০ সমগাওয়াপর্ 

উন্নীত হপয়পে। সদপে এখন ১০৪টি ববদুযৎ সকন্দ্র। ৭৬ ভাগ মানুষ ববদুযৎ সুববধা পাপচেন। আো কবর, ২০২১ সাপির মপধ্য িপর 

িপর ববদুযৎ আমরা সপ ৌঁপে বদপত পারব ইনোআল্লাহ্। 

আমরা ৭ বেপর ববনামূপল্য ১৯২ সকাটি বই ববতরে কপরবে। এ বেপরর ১ জানুয়াবর বেোেীপদর মাপে ৩৩ সকাটি ৩৭ 

িে ৬২ হাজার ৭২২ টি পাঠ্যবই ববনামূপল্য ববতরে করা হপয়পে। ২০১৫-১৬ অে টবেপর ১ সকাটি ৭২ িে ৯৩ হাজার ১১৮ জন 

বেোেীর মাপে ২ হাজার ৭ েত ৬ সকাটি ৭৭ িে ৯১ হাজার র্াকার সমধাবৃবত্ত ও উপবৃবত্ত ববতরে করা হপয়পে। বেোর হার 

৭১ েতাংে। 

 আমরা বাংিাপদেপক আরও সামপনর বদপক এবগপয় বনপত চাই। আবম আো কবর, ‘‘পাসপপার্ ট নাগবরক অবধকার, 

বনিঃস্বাে ট সসবাই অঙ্গীকার’’ এই আদপে ট উজ্জীববত হপয় এ অবধদপ্তপরর প্রবতটি কম টকতটা-কম টচাবর সদে ও জাবতর সসবায় আরও 

বনপববদত হপবন। সরকাপরর রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বববনম টাপে এবগপয় আসপবন।  

 ‘‘সসবা সপ্তাহ’’ উদযাপন সয সকাপনা প্রবতষ্ঠাপনর জন্য অতযন্ত তাৎপয টপূে ট। সসবা সপ্তাপহর এই শুভিপে পাসপপার্ ট 

অবধদপ্তপরর উত্তপরাত্তর সমৃবি এবং পাসপপার্ ট সসবা সপ্তাহ-২০১৬ এর সাবব টক সািল্য কামনা করবে।  

সকিপক আবারও ধন্যবাদ জাবনপয় আমার বিব্য এখাপনই সেষ করবে। 

সখাদা হাপিজ। 

জয় বাংিা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংিাপদে বচরজীবী সহাক। 

... 


