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পাসপপার্ট  সসবা দিবস 2020 

জনু 24, 2020 

 

24 সে জনু পাসপপার্ট  আইন দবদিবদ্ধ হবার উপলপে দবপিে মন্ত্রক (এমইএ) 24 সে জনু 2020 
তাদরপে পাসপপার্ট  সসবা দিবস (দপএসদি) উিযাপন কপরপে। এই ঘর্নাপক স্মরণ রাোর জনয এমইএ 
একটি দবপেষ কাযটক্রপমর আপয়াজন কপরদেল সযোপন মাননীয় দবপিেমন্ত্রী (ইএএম) ি. এস. 
জয়েংকর এবং দবপিে মন্ত্রপকর রাষ্ট্রমন্ত্রী(এমওএস) মাননীয় মুরলীিরন দিদিও কনফাপরপের 
মািযপম পাসপপার্ট  আদিকাদরকপির িাষণ প্রিান কপরপেন।  
    

তার মুেয িাষপণ দবপিে মন্ত্রী উপেে কপরপেন সয, এই সরকাপরর আমপল গত েয় বেপর পাসপপার্ট  
প্রিাপন সমূ্পণট রূপান্তর ঘপর্পে। িারপত এবং িারপতর বাইপর পাসপপার্ট  প্রিান কততট পপের (দপআইএ) 
দ্বারা 2019 সাপল 1,22 সকাটিরও সবেী পাসপপার্ট  প্রিান করা হপয়পে। িারপত কাযটরত সমার্ 
পাসপপার্ট  সসবা সকন্দ্র(দপএসপক)র সংেযা হল 517 টি, যার মপিয 93 টি রপয়পে পাসপপার্ট  সসবা 
সকন্দ্র(দপএসপক) এবং 424 টি সপাষ্ট অদফস পাসপপার্ট  সসবা সকন্দ্র (দপওদপএসপক)।দতদন উপেে 
কপরপেন সয, সিপের মপিয আরও দপওদপএসপক সোলার মািযপম জনগপণর কাপে পাসপপার্ট  পদরপষবা 
দনকর্তর করার প্রপেষ্টাপক আরও েদিোলী করার জনয এমইএ িতদষ্ট দনবদ্ধ কপরপে। দবশ্ববযপী 
প্রোপরর অঙ্গ দহপসপব, দবপিে মন্ত্রক 70 টি পাসপপার্ট  দমেন এবং সপাষ্টপক পাসপপার্ট  প্রিান করার 
জনয একদিত কপরপে সযটি দবপিপে 95 েতাংপের সবেী পাসপপার্ট  প্রিান কপর থাপক। দতদন পুনরায় 
উপেে কপরপেন সয, পাসপপার্ট  ততদরর জনয দনয়ম ও প্রদক্রয়াপক সহজতর করার এই প্রপেষ্টা জাদর 
থাকপব। এ োড়াও, আিদুলক প্রযুদির বযবহাপরর সুপযাগ গ্রহণ করাও উদেত হপব। এম পাসপপার্ট  
পুদলে এবং এমপাসপপার্ট  সসবা অযাপ গ্রাহক সন্তুদষ্ট পদ্ধদতর উন্নদত ঘটিপয়পে। এই প্রসপঙ্গ ই-পাসপপার্ট  
প্রিান আরও একটি গুরুত্বপূণট পিপেপ হপব।  
 
তার িাষপণ, রাষ্ট্রমন্ত্রী, আমাপির নাগদরকপির উপকাপর স্বচ্ছ এবং কাযটকর রূপপ পাসপপার্ট  প্রিানপক 
সুদনদিত করার কাপজ িারপত এবং দবপিপে সকল দপআইএ-র প্রপেষ্টার উপপর সরোপাত কপরপেন। 
দতদন এও বপলপেন সয, একটি বদলষ্ঠ অদিপযাগ প্রদতকার পদ্ধদত, সযটি দসদপদজআরএএমএস–এ 
িেতার স্বীকত দত সপপয়পে, আমাপির পদরপষবা প্রিাপন আরও উন্নত হপয়পে।  

 

পদরপষবা প্রিাপন পাসপপার্ট  অদফস এবং কমীপির সপবটাত্তম কাপজর জনয পাসপপার্ট  সসবা পরুষ্কাপরর কথা 
সঘাষণা করা হপয়পে। পাসপপার্ট  প্রিাপনর প্রদক্রয়াপত পুদলে সিদরদফপকেন বা সতযপ্রদতপািন সযপহতু 
একটি গুরুত্বপূণট অংে, তাই পুদলে িপ্তরপক দ্রুত পদুলেী োড়পি সিবার প্রপেষ্টা করার জনয তাপির 
দবপেষ িাপব উপেে করা হপয়পে। 
 
দনউ দিদে 
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