
   
pধানমntী uেdাধন করেবন pথেমi i-পাসেপাটর্  পােcন রা পিত, pধানমntী o িsকার
পাঁচ o 10 বছর েময়ােদ িফ রাখা হেc িতন কয্াটাগিরেত pকl বয্য় 4 হাজার 569 েকািট

টাকা আগারগাঁo, utরা, যাtাবাড়ী o েসনািনবাস aিফেস চালু
pকাশ : 08 িডেসmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

নানা  জlনাকlনার  aবসান  ঘিটেয়  aবেশেষ  আেলার  মখু  েদখেছ  i-পাসেপাটর্  (iেলক িনক  পাসেপাটর্ )।
সmাবয্ 18 িডেসেmর i-পাসেপাটর্  েসবার uেdাধন করেবন pধানমntী েশখ হািসনা।
i-পাসেপাটর্  pকেlর  জনয্  বয্য়  ধরা  হেয়েছ  চার  হাজার  569  েকািট  টাকা।  e  পাসেপাটর্  চালরু  জনয্
জামর্ািনর সরকাির pিত ান েভিরেডােজর সে  চুিk হেয়েছ aেনক আেগi। তােদর কািরগির সহেযািগতায়
i-পাসেপাটর্  চালু  হেত  যােc।  pাথিমকভােব  ঢাকার  আগারগাঁo,  যাtাবাড়ী,  utরা  o  েসনািনবাস—ei
চারিট aিফস েথেক i-পাসেপােটর্ র সুিবধা পােবন পাসেপাটর্  gহীতারা। পযর্ায়kেম eিটর কাযর্kম ঢাকার
বাiের  আ িলক  aিফস েলােত চালু হেব। eছাড়া  িবেদেশ বাংলােদেশর pায় 70িট িমশেনo i-পাসেপাটর্
পযর্ায়kেম চালু হেব। দiু কয্াটাগিরর i-পাসেপাটর্  চার ধরেনর িফ রাখার িসdাn িনেয়েছ সরকার। eর
মেধয্ জ ির o aিত জ ির। েময়াদ পাঁচ o 10 বছর।
e বয্াপাের sরা মntী আসাদjুামান খান কামাল বেলন, aেনক িদেনর pতয্ািশত i-পাসেপাটর্  েসবা পােc
নাগিরকরা।  eরi  মেধয্  সকল  বয্বsা  gহণ  করা  হেয়েছ।  i-পাসেপাটর্  uেdাধন  করেবন  pধানমntী  েশখ
হািসনা।  সmাবয্  তািরখ  িনধর্ারণ  করা  হেয়েছ  18  িডেসmর।  ei  িদন  রা পিত,  pধানমntী  o  জাতীয়
সংসেদর িsকােরর হােত pথম i-পাসেপাটর্  েদoয়া হেব।
2018  সােলর  জানয়ুাির  েথেক  i-পাসেপাটর্  ৈতিরর  কাজ   হয়।  জামর্ািনর  সরকাির  েভিরেডাজ
pিত ােনর সে  বিহগমর্ন o পাসেপাটর্  aিধদpেরর চুিk হয়। চুিk aনুযায়ী, জামর্ান েকাmািন 30 লাখ

  জািমuল আহসান িসপু
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215

i-পাসেপাটর্  বi সরবরাহ করেব।
সূt জানায়, i-পাসেপাটর্  চালু হoয়ার কথা িছল গত জলুাi মােস। িকn িবিভn কারেণ েসিট চালু করা সmব
হয়িন। eর মেধয্i বতর্ মােন pচিলত েমিশন িরেডবল পাসেপােটর্ র (eমআরিপ) বi সংকট েদখা েদয়। ফেল
সারােদেশ  জ ির  পাসেপাটর্  েপেতo  িবলm  হয়।  পরবতর্ীেত  জ ির  িভিtেত  20  লাখ  eমআরিপ  বi
আমদািন কের েসi স ট সামাল েদoয়া হয়।
গতকাল  বিহগর্মন  o পাসেপাটর্  aিধদpেরর  মহাপিরচালক েমজর  েজনােরল  েমা. েসাহােয়ল  খান  বেলন,
‘আমরা i-পাসেপাটর্  চালু করার সব কাজ সmn কেরিছ। i-পাসেপাটর্  uেdাধন করার জনয্ আগামী 16,
17 o 18 িডেসmেরর েয েকান eকিদন তািরখ েচেয় মাননীয় pধানমntীর কােছ আেবদন কেরিছ। েস
aনুযায়ী i-পাসেপাটর্  uেdাধন করা হেব।’
িতিন আেরা বেলন, i-পাসেপাটর্  o eমআরিপ দিুটi চালু থাকেব। নাগিরকরা েয ধরেনর পাসেপােটর্ র জনয্
আেবদন করেব, তােদর েসi পাসেপাটর্ i সরবরাহ করা হেব।
বিহগর্মন  o  পাসেপাটর্  aিধদpর  সূt  জািনেয়েছ,  i-পাসেপােটর্ র  আেবদেনর  জনয্  pেয়াজনীয়  কাগজপt
সতয্ায়ন করেত হেব না। eমনিক ছিব সংেযাজন o তা সতয্ায়ন করারo দরকার হেব না। তেব পাসেপাটর্
েপেত জাতীয় পিরচয়পেtর মূল কিপ লাগেব।
i-পাসেপােটর্ র আেবদন িফ

i-পাসেপােটর্ র পৃ াসংখয্া, েময়াদকাল, িবতরেণর ধরন aনসুাের ভয্াট ছাড়া সবর্িনn িফ 3 হাজার 500
টাকা eবং সেবর্াc িফ 12 হাজার টাকা িনধর্ারণ করা হেয়েছ। বতর্ মােন পাসেপােটর্ র জ ির িফ ভয্াটসহ 3
হাজার 450 টাকা eবং aিত জ ির িফ ভয্াটসহ 6 হাজার 900 টাকা। i-পাসেপােটর্ র েময়াদ হেব পাঁচ o
10  বছর।  পাসেপােটর্ র  পৃ াসংখয্াo  হেব  দiু  ধরেনর,  48  o  64  পৃ া।  নতুন  আেবদনকারীেদর  েkেt
পাসেপাটর্  িবতরেণর  পdিত  িতন  ধরেনর। সাধারণ, জ ির o aিত  জ ির।  েদেশর  aভয্nের  সাধারণ
আেবদেনর  েkেt  পুিলশ  িkয়ােরn  িদেল  eবং  aনয্ানয্  তথয্  সিঠক  থাকেল  পাসেপাটর্  পাoয়া  যােব  21
কমর্িদবেসর মেধয্। জ িরভােব পাসেপাটর্  আেবদেনর েkেt পুিলশ িkয়ােরn িদেল eবং aনয্ানয্ তথয্ িঠক
থাকেল সাত কমর্িদবেসর মেধয্ পাসেপাটর্  েদoয়া হেব। aিত জ ির পাসেপাটর্  72 ঘ া বা িতন িদেনর মেধয্
েদoয়া  হেব।  e  েkেt  পাসেপােটর্ র  আেবদনকারীেক  িনজ  uেদয্ােগ  পুিলশ  িkয়ােরn  সনদ  সংgহ  কের
আবিশয্কভােব আেবদেনর সে  জমা িদেত হেব। তেব পুরেনা aথবা েময়ােদাtীণর্ পাসেপাটর্  নবায়েনর েkেt
aতীব জ ির পাসেপাটর্  দiু িদেন, জ ির পাসেপাটর্  িতন িদেন eবং সাধারণ পাসেপাটর্  সাত িদেনর মেধয্
েদoয়া হেব।
বাংলােদেশ আেবদনকারীেদর জনয্ 48 পৃ ার পাঁচ বছর েময়ািদ সাধারণ িফ 3 হাজার 500 টাকা, জ ির
িফ 5 হাজার 500 টাকা o aতীব জ ির িফ সাত হাজার 500 টাকা eবং 10 বছর েময়ািদ সাধারণ িফ 5
হাজার টাকা, জ ির িফ 7 হাজার টাকা o aতীব জ ির িফ 9 হাজার টাকা। e ছাড়া 64 পৃ ার পাঁচ
বছর েময়ািদ সাধারণ িফ পাঁচ হাজার 500 টাকা, জ ির িফ সাত হাজার 500 টাকা o aতীব জ ির িফ
10 হাজার 500 টাকা eবং 10 বছর  েময়ািদ সাধারণ িফ 7 হাজার টাকা, জ ির িফ 9 হাজার টাকা o
aতীব জ ির িফ 12 হাজার টাকা।
i-পাসেপাটর্  করেত যা লাগেব 

i-পাসেপােটর্ র  আেবদনপt  পূরণ  করেত  হেব  জাতীয়  পিরচয়পt  (eনআiিড)  বা  জn  িনবnন  সনদ
(িবআরিস) aনযুায়ী। apাpবয়s (18 বছেরর কম) আেবদনকারী, যার জাতীয় পিরচয়পt (eনআiিড)
েনi, তার মা-বাবার জাতীয় পিরচয়পt (eনআiিড) নmর aবশয্i uেlখ করেত হেব।
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েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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