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প্রেস গ্রবজ্ঞগ্রি: বাাংলাদেশ েূতাবাস এদেন্স-এ ইদলক্ট্রগ্রিক পাসদপার্ট প্রসবার আিষু্ঠাগ্রিক উদবাধি করদলি মািিীয় স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রী জিাব আসাদুজ্জামাি খাি এম গ্রপ 

 

এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠাননর মধ্য দিন়ে গর্প্রজাতন্ত্রী বাাংলানিশ সরকানরর মাননী়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান এম দপ বাাংলানিশ দূতাবানস 

এনেনে ১৩ সসনেম্বর ২০২১ তাদরনখ ইনলকট্রদনক পাসনপার্ণ  সসবা কার্ণক্রনমর আনুষ্ঠাদনক উনবাধ্ন কনরন। এসম়ে দিনস দনরু্ক্ত বাাংলানিনশর রাষ্ট্রদূত 

জনাব আসুি আহনমি, ইদমনিশন ও পাসনপার্ণ  অদধ্িপ্তনরর মহাপদরচালক সমজর সজনানরল সমাোঃ আই়ুেব সচৌধু্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রর্ালন়ের দনরাপত্তা সসবা 

দবভানগর অদতদরক্ত সদচব জনাব সমাোঃ আবু্দল্লাহ আল মাসুি সচৌধু্রী এবাং পররাষ্ট্র মন্ত্রর্ালন়ের মহাপদরচালক (কেুলার ও কলযার্ ) জনাব কাদজ রানসল 

পারনভজ উপদিত দিনলন।  

 
উনবাধ্নী অনুষ্ঠাননর পর মাননী়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মানযবর রাষ্ট্রদূত ও অনযানয অদতদেসহ দূতাবানসর কেুলার শাখা়ে নবিাদপত ইনলকট্রদনক পাসনপার্ণ  

দসনেম পদরিশণন কনরন এবাং দূতাবানসর প্রেম ইনলকট্রদনক পাসনপানর্ণ র আনবিননর এননরালনমনর্ অবনলাকন কনরন। এরপর দতদন উপদিত 

অদতদেনির সামনন প্রেম দুইজন ইনলকট্রদনক পাসনপার্ণ  আনবিনকারীর কানি তানির দরদসপ্ত হস্তান্তর কনর ইনলকট্রদনক পাসনপার্ণ  কার্ণক্রনমর 

আনুষ্ঠাদনক সূচনা কনরন। এসম়ে দতদন বহুল প্রদতদিত ই-পাসনপার্ণ  -এর একটি সমাবাইল ইউদননর্র চাদব মানযবর রাষ্ট্রদূনতর কানি হস্তান্তর কনরন। 

ই-পাসনপার্ণ  -এর একটি সমাবাইল ইউদনর্ প্রাদপ্তর ফনল দিনসর দূরবতী বীপাঞ্চল, মাল্টা ও আলনবদন়ো়ে বসবাসরত বাাংলানিদশরা এনেনে না এনসই 

সসই সব জা়েগা়ে দূতাবাস পদরচাদলত কেুলার কযানে ভ্রামযমান ইউদননর্র মাধ্যনম ই-পাসনপার্ণ  -এর জনয আনবিন করনত পারনবন। 

 
উনবাধ্নী অনুষ্ঠানন প্রধ্ান অদতদের বক্তনবয মাননী়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বনলন িমতা িহনর্র পর মাননী়ে প্রধ্ানমন্ত্রী সশখ হাদসনা সর্ দিদজর্াল বাাংলানিনশর 

সর্ ভদবষ্যৎ রূপনরখা প্রন়েন কনরদিনলন তার বাস্তবা়েনন ২০১০ সানল সমদশন দরনিবল পাসনপার্ণ  প্রবতণ ন কনরন এবাং উন্ন়েননর ধ্ারাবাদহকতা়ে এই 

বির চালু হল ইনলকট্রদনক পাসনপার্ণ । দিদজর্াল বাাংলানিশ দবদনমণানর্র পনে ইনলকট্রদনক পাসনপার্ণ  সসবা কার্ণক্রম একটি বড় অিগদত। দতদন আরও 

বনলন ই- পাসনপার্ণ  প্রবতণ ননর ফনল একদিনক সর্মন বাাংলানিনশর মানুনষ্র জনয ভ্রমর্কালীন পাসনপার্ণ  ও ইদমনিশন সাংক্রান্ত প্রদক্র়ো সহজতর এবাং 

দনরাপি হনব অনযদিনক সতমদন বাাংলানিনশর পাসনপার্ণ  এর আন্তজণ াদতক মান ও সিনশর সুনাম বৃদি পানব। 

 
মানযবর রাষ্ট্রদূত জনাব আসুি আহনমি কনরানা মহামাদরর মনধ্যও িীনস বাাংলানিশ দূতাবানস ইনলকট্রদনক পাসনপার্ণ  দসনেম িাপননর মাধ্যনম িীস, 

মাল্টা ও আলনবদন়ো প্রবাসী বাাংলানিশীনির ইনলকট্রদনক পাসনপার্ণ  িহননর সুনর্াগলাভ সক দতদন মুদজব বষ্ণ ও স্বাধ্ীনতার সুবর্ণ জ়েদন্তনত প্রবাসীনির 

জনয মাননী়ে প্রধ্ানমন্ত্রীর উপহার আখযা সিন এবাংএই জনয মাননী়ে প্রধ্ানমন্ত্রী এবাং মাননী়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীনক প্রবাসী বাাংলানিশীনির এবাং দূতাবানসর পি 

সেনক আন্তদরক ধ্নযবাি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কনরন এবাং প্রবাসীনির দ্রুত ইনলকট্রদনক পাসনপার্ণ  িহননর আহবান জানান। উনবাধ্নী অনুষ্ঠানন 

অনযানযনির মনধ্য আরও বক্তবয রানখন ইদমনিশন ও পাসনপার্ণ  অদধ্িপ্তনরর মহাপদরচালক সমজর সজনানরল সমাোঃ আই়ুেব সচৌধু্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রর্ালন়ের 

দনরাপত্তা সসবা দবভানগর অদতদরক্ত সদচব জনাব সমাোঃ আবু্দল্লাহ আল মাসুি সচৌধু্রী, জামণান প্ররু্দক্ত প্রদতষ্ঠান VERIDOS gmbh এর প্রধ্ান পদরচালন 

কমণকতণ া ( COO ) দমোঃ মাকণ  জুদল়োন দসও়োরর্ এবাং িীস-এ বাাংলানিশ কমুযদনটির সভাপদত হাদজ আবু্দল কুদু্দস। 
 

এনেে, ১৫ সসনেম্বর ২০২১ 

 


