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পাসেপার্েটর সুিবধা িনেত পারেবন। এই সময় আর েবিশ দূের নয়। আগামী
িডেসম্বেরর মধ্েয এই েসবা চালু হচ্েছ। ইিমগ্েরশন ও পাসেপার্ট
অিধদপ্তর সূত্ের এ তথ্য জানা েগেছ।
নাম প্রকাশ না করার শর্েত অিধদপ্তেরর একজন সহকারী পিরচালক বেলন,
জার্মািনর রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠান ভ্যািরেডাস িজএমিবএইেচর সঙ্েগ
আেলাচনার প্েরক্িষেত ইিমগ্েরশন ও পাসেপার্ট অিধদপ্তর আগামী ১৯
জুলাই েদশিটর পাসেপার্ট উৎপাদন েকাম্পািনর সঙ্েগ চুক্িত
যাচ্েছ। ভ্যািরেডাস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালেয়র িনরাপত্তা

করেত
েসবা

িবভাগ এবং পাসেপার্ট অিধদপ্তর এরইমধ্েয তার খসড়ার েশষ কেরেছ।
ওই কর্মকর্তা জানান, তারা চলিত বছেরর িডেসম্বর েথেক ই-পাসেপার্ট
ইস্যু করা শুরু করেব। এই পাসেপার্েটর েময়াদ হেব ১০ বছর। িশগিগর
এই পাসেপার্েটর িফ িনর্ধারণ করা হেব।
২০১০ সােল আন্তর্জািতক েবসামিরক িবমান চলাচল সংস্থার (আইিসএও)
গাইডলাইন অনুযায়ী বাংলােদশ েমিশন িরেডবল পাসেপার্ট (এমআরিপ) ও
েমিশন িরেডবল িভসা (এমআরিভ) পদ্ধিত চালু কের।
িকন্তু এমআরিপ ব্যবস্থায় দশ আঙ্গুেলর ছাপ েডটােবেজ সংরক্ষণ না
থাকায় একািধক পাসেপার্ট করার প্রবণতা ধরা পেড়। এর ফেল ইপাসেপার্েটর প্রেয়াজনীয়তা ব্যাপকভােব অনুভব কের সরকার।
এই পিরপ্েরক্িষেত ২০১৬ সােলর ২৪ এপ্িরল পাসেপার্ট েসবা সপ্তাহ
উদ্েবাধেনর সময় প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা ই-পাসেপার্ট প্রবর্তেনর
িনর্েদশ েদন। পরবর্তীেত প্রধানমন্ত্রীর জার্মািন সফেরর সময় ২০১৭
সােলর ১৮ েফব্রুয়াির েস েদেশর প্রিতষ্ঠান ভ্যািরেডাস িজএমিবএইচ
এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালেয়র মধ্েয ই-পাসেপার্ট চালুর িবষেয় একিট
সমেঝাতা চুক্িত হয়।
তারই

ধারাবািহকতায়

ঢাকা

িবশ্বিবদ্যালয়,

বুেয়ট,

স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রণালয়,
পাসেপার্ট
অিধদপ্তরসহ
সংশ্িলষ্ট
সংস্থাগুেলার
প্রিতিনিধেদর িনেয় সাত সদস্েযর একিট কিমিট গঠন কের ই-পাসেপার্ট
চালুর িসদ্ধান্ত েনয়া হয়।

নাগিরকেদর হােত এই পাসেপার্ট তুেল িদেত প্রায় সােড় চার হাজার
েকািট টাকার একিট প্রকল্প হােত িনেয়েছ সরকার। এক সপ্তাহ আেগ
একেনক সভায় প্রকল্পিটর অনুেমাদন েদয়া হয়।
প্রকল্পিট এ বছরই বাস্তবায়ন শুরু কের ২০২৮ সােলর জুেনর মধ্েয েশষ
হেব।
প্রকল্েপ সূত্ের জানা েগেছ, বিহর্িবশ্েবর সােথ সামঞ্জস্য েরেখ
সর্বেশষ উন্নত প্রযুক্িত সম্পন্ন পাসেপার্ট ইস্যু, পাসেপার্েটর
িনরাপত্তা
বৃদ্িধ,
বিহর্িবশ্েব
বাংলােদিশ
পাসেপার্েটর
গ্রহণেযাগ্যতা বৃদ্িধ এবং ইিমগ্েরশন েচকেপাস্েট বাংলােদিশ নাগিরক
ও আগত িবেদিশ নাগিরকেদর সুষ্ঠুভােব গমনাগমন িনশ্িচত করেতই
প্রকল্পিট বাস্তবায়ন করেব সরকার।
এই পাসেপার্ট বাস্তবায়ন হেল িবশ্েবর েযেকােনা স্থান হেত ওই
পাসেপার্ট ধারীর নম্বর সার্েচর মাধ্যেম সংশ্িলষ্ট ব্যক্িতর সব
তথ্য পাওয়া যােব। সংশ্িলষ্টরা বলেছন, ই-পাসেপার্ট বাস্তবায়ন হেল
িবেদেশ বাংলােদেশর ইেমজ বৃদ্িধ পােব।
িনউজিবিড৭১/এম েক/ জুলাই ৮, ২০১৮

