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Embassy of Bangladesh in Washington D.C launches e-passport services 

 

Washington D.C., 17 September 2021: 

  

 
 

The Embassy of Bangladesh in Washington D.C has introduced the electronic 

passport (e-passport) services today for catering to the needs of Bangladeshi diaspora in 

the USA. Ambassador of Bangladesh M Shahidul Islam and Secretary of Security Services 

Division of the Home Ministry Md. Mokabbir Hossain jointly inaugurated the services at 

the Embassy in Washington. 

  

 Secretary of Security Services Division Md. Mokabbir Hossain while speaking in 

the event, stated that e-passport being the latest technology leaves no chance of 

fraudulence and hence it will be appreciated by all countries. He highlighted that many 

developed countries have not yet been able to implement this e-passport system and 

Bangladesh is the first in South Asia to do so. The Secretary also mentioned that 

synchronizing with the e-passport system, the government has already established e-

Gates in the international airports of Dhaka, Chittagong, and Sylhet which will ease the 

immigration procedures of passengers. 

  



Bangladesh Ambassador to the USA underscored the visionary leadership of the 

Honorable Prime Minister for successful implementation of e-passport service as another 

landmark event of her attaining-“Digital Bangladesh”. He hoped that the introduction of 

e-passports, in the year of 50thanniversary of our independence and Birth Centenary of 

our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, would reduce the 

sufferings of Bangladeshi diaspora living all over the world. He also stated that as 

pledged by the Government, the progression of this service from hand-written to 

electronic took a short span of time. He emphasized the effective coordination between 

the Department of Immigration and Passport (DIP) and the missions abroad for 

rendering optimum services to the Bangladesh diaspora. The Ambassador thanked the 

Security Services Division and Department of Immigration and Passport (DIP) for 

considering the commencement of e-passport services at the Embassy of Bangladesh in 

Washington D.C as well as two Consulate General offices in New York and Los Angeles 

at the initial phase of introducing the new system.  

  

Project Director of e-Passport project, Brigadier General Mr. Saidur Rahman Khan 

noted that after the inauguration of the e-passport system by the Honorable Prime 

Minister on 22 January 2021, Department of Immigration and Passport (DIP) has already 

distributed 10 lakh e-passports in the country.  He also mentioned that all the passport 

offices of the country were brought under the e-passport system at the end of June 2021 

and now the system is being extended to Bangladesh missions abroad. 

 

The electronic passport (e-passport) system was officially launched by receiving 

two application forms by two applicants. It may be mentioned that the e-passport system 

was earlier inaugurated in the New York Consulate on 10 September and the Embassy of 

Bangladesh in Washington is the fourth in line after introducing it in Berlin and Athens.  

 

 

 
 
 
 



 
ওয়াশ িংটন শিশিতে অবশিে বািংলাতে  েেূাবাতি ই-

পািতপাটট কার্ টক্রতের শুভ উতবাধন    
  
ওয়াশ িংটন শিশি, ১৭ সিতেম্বর ২০২১: 
  
 ওয়াশ িংটন শিশিতে অবশিে বািংলাতে  েেূাবাি োশকটন র্ুক্তরাতে 
বিবািরে প্রবািীতের চাশিো পূরতের জনয ইতলকট্রশনক পািতপাটট (ই-পািতপাটট) 
সিবা চালু কতরতে। বািংলাতেত র রােেেূ এে  িীেুল ইিলাে এবিং স্বরাে 
েন্ত্রোলতয়র িুরক্ষা সিবা শবভাতের িশচব সোোঃ সোকাব্বির সিাতিন সর্ৌথভাতব 
ওয়াশ িংটন েেূাবাতি উক্ত সিবার উতবাধন কতরন। 
  

সুরক্ষা সসবা ববভাগের সবিব স াোঃ স াকাব্বির স াগসন তাাঁর বক্তগবে পূগব ে 
প্রিবিত  াগত সিখা এবং স বিন বরগেবি পাসগপাগটের বকছু সী াবদ্ধতা তুগি 
ধগর বগিন নতুন প্রিবিত ই-পাসগপাটে ববগের সব োধুবনক প্রযুব্বক্তর  ওয়ায় এগত 
জাবিয়াবতর সকান সগুযাে সনই যার ফগি বব বব েগে এই পাসগপাটেধারীগের  য োো 
বৃব্বদ্ধ পাগব। বতবন উগেখ কগর, ববগের অগনক উন্নত সেি এখনও ই-পাসগপাটে 
এর প্রিিন করগত পাগরবন এবং েবক্ষণ এবিয়ার সেিস ূগ র  গধে বাংিাগেিই 
প্রথ  ই-পাসগপাটে সসবা িািু কগরগছ। বতবন আগরা বগিন বতে ান সরকার 
ইবত গধেই ঢাকা, বসগিট এবং িট্টগ্রা  বব ানবন্দগর ই-সেইট স্থাপন কগরগছ যা 
যাত্রীগের ইব গগ্রিন প্রব্বিয়াগক আগরা স জতর করগব। 

  
 বািংলাতেত র রােেেূ এে  িীেুল ইিলাে তাাঁর বক্তগবে ই-পািতপাটট সিবা 
িফলভাতব বাস্তবায়তনর জনয োননীয় প্রধানেন্ত্রীর েরূে ী সনেৃতের একক 



কৃশেে শিতিতব উতেখ কতরন এবিং এটট োর “শিব্বজটাল বািংলাতে ” শবশনে টাতনর 
আতরকটট র্ুোন্তকারী োইলফলক শিতিতব েুতল ধতরন। শেশন আ া প্রকা  
কতরন সর্, আোতের স্বাধীনোর ৫০েে বাশষ টকী এবিং জাশের শপো বঙ্গবনু্ধ স খ 
েুব্বজবুর রিোতনর জন্ম েবাশষ টকীতে ই-পািতপাটট প্রবেটন িারা শবতে বিবািরে 
বািংলাতেশ  প্রবািীতের সভাোশন্ত হ্রাি করতব। শেশন আরও বতলন, িরকাতরর 
প্রশেশ্রুশে অনুিাতর, িাতের সলখা সথতক ইতলকট্রশনক পািতপাটট - এই পশরতষবার 
অগ্রেশেতে স্বল্প িেয় সলতেতে। শেশন বািংলাতেশ  অশভবািীতের িতব টাত্তে সিবা 
প্রোতনর জনয ইশেতগ্র ন ও পািতপাটট অশধেপ্তর এবিং শবতে ি বািংলাতে  
শে নিেতূির েতধয কার্ টকর িেন্বতয়র ওপর গুরুে আতরাপ কতরন। এোড়াও 
শেশন শবতেত  অবশিে িকল শে তনর েতধয বািংলাতে  েেূাবাি, ওয়াশ িংটন 
শিশিতে প্রাথশেক পর্ টাতয় ই-পািতপাটট সিবা চালু করার শবষয়টট শবতবচনা করার 
জনয িূরক্ষা সিবা এবিং ইশেতগ্র ন ও পািতপাটট অশধেপ্তরতক ধনযবাে জানান। 
   
 প্রকল্প পশরচালক শিতেশিয়ার সজনাতরল িাইেুর রিোন খান উতেখ 
কতরন সর্, ২০২১ িাতলর ২২ জানুয়াশর োশরতখ োননীয় প্রধানেন্ত্রীর ই-পািতপাটট 
সিবা উতবাধতনর পর ইশেতগ্র ন ও পািতপাটট অশধেপ্তর ইশেেতধয সেত  ১০ 
লাখ ই-পািতপাটট শবেরে কতরতে। শেশন আরও উতেখ কতরন, ২০২১ িাতলর 
জতুনর স তষ সেত র িব পািতপাটট অশফি ই-পািতপাটট সিবার আওোয় আনা 
িয় এবিং বেটোতন এই সিবাটট  শবতেত  বািংলাতে  শে তন িম্প্রিাশরে িল। 
 

 পশরত তষ েুইজন আতবেনকারীর আতবেনপত্র গ্রিতের েধয শেতয় 
ইতলকট্রশনক পািতপাটট (ই-পািতপাটট) সিবা আনুষ্ঠাশনকভাতব র্াত্রা শুরু কতর। 
উতেখয, ১০ সিতেম্বর ২০২১ োশরতখ শনউইয়কট কনিুযতলতট ই-পািতপাটট সিবা 
উতবাধন করা িয়।  এোড়াও বাশল টন এবিং এতথতে অবশিে বািংলাতে  েেূাবাতি 



ইতোপূতব ট উক্ত সিবা চালু িওয়ার সপ্রশক্ষতে চেুথ টেে শিতিতব ওয়াশ িংটনি 
বািংলাতে  েেূাবাতি ইতলকট্রশনক পািতপাটট (ই-পািতপাটট) সিবা চালু িল। 
 
 


