
 
 

Respons 

Bangladesh: Førstegangspass fra ambassaden i Stockholm 
for person født av bangladeshiske foreldre i Norge 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• En person over 18 år er født av bangladeshiske foreldre i Norge. Vedkommende har 
aldri bodd i Bangladesh, og foreldrene har ikke bodd der siden før han/hun ble født. 
Personen er ikke norsk statsborger. Personen aldri hatt eget pass, men har som 
mindreårig vært innskrevet i sin mors bangladeshiske pass. Er det i en slik situasjon 
mulig å få utstedt et eget bangladeshisk pass ved Bangladeshs ambassade i 
Stockholm?  

• Hvis ja på spørsmålet over; Vil det også være mulig å få utstedt et pass ved 
ambassaden i Stockholm dersom mor ikke lenger er borger av Bangladesh? 

• Hvis ja på spørsmålene over; Vil det også være mulig å få utstedt et pass ved 
ambassaden i Stockholm hvis det er mange år siden (mer enn ti) mors bangladeshiske 
pass, der vedkommende var innskrevet som barn, har utløpt? 

Førstegangspass ved ambassaden i Stockholm for person født av bangladeshiske 
foreldre i Norge 
Alle bangladeshiske utenriksstasjoner utsteder pass til egne borgere, herunder Bangladeshs 
ambassade i Stockholm (Department of Immigration & Passports u.å.). Ambassaden i Sverige 
er sideakkreditert til Danmark, Finland, Island og Norge.  

Landinfo hadde den 19. oktober 2010 en telefonsamtale med en representant fra Bangladeshs 
ambassade i Stockholm. På forespørsel om en person over 18 år, som er født av 
bangladeshiske foreldre i Norge, kan få utstedt pass ved ambassaden når vedkommende aldri 
har bodd i Bangladesh og ikke har hatt eget pass, men kun vært innskrevet i mors 
bangladeshiske pass, svarte ambassaden ja. Landinfo spurte videre om det også ville være 
mulig å få pass for en slik person dersom mor ikke lenger er borger av Bangladesh, og svaret 
var fortsatt ja. På forespørsel om dette også ville gjelde selv om det er mange år siden mors 
bangladeshiske pass, der vedkommende var innskrevet som barn, utløp, svarte ambassaden 
fortsatt bekreftende på at det ville være mulig. 
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Bangladeshs ambassade i Stockholm opplyste deretter at en person i en situasjon som 
beskrevet i det foregående, bør ved søknad om førstegangspass til ambassaden legge ved 
følgende sammen med det utfylte pass-søknadsskjemaet og åtte passfoto:  

1. Kopi av mors pass der vedkommende var innskrevet som barn  

2. Kopi av fødselsattest (fra Bangladesh) for begge foreldre 

3. Kopi av fars nåværende pass 

4. Egen fødselsattest og/eller utskrift fra folkeregistret i Norge som viser eget navn og 
foreldres navn 

Hvis noen av de ovenstående vedlegg (1 – 4) er vanskelig å fremskaffe, kan det likevel være 
mulig å få utstedt et pass. Dette vil etter det opplyste bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

Ambassaden informerte videre om at hvis en person får avslag på sin søknad om pass ved 
Bangladeshs ambassade i Stockholm, så skal det være mulig å få en skriftlig uttalelse/brev fra 
ambassaden vedrørende dette. 

 
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet, 
Utlendingsnemnda og Justis- og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse 
sine oppgaver. Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og ikke 
offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder som av 
ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn. 
 
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen 
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men 
skal gi svar på de konkrete spørsmålene som er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av 
bakgrunnsinformasjon. 
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler. 

Referanser 
Skriftlige kilder 

• Department of Immigration & Passports (u.å.). Bangladesh Missions. Dhaka: 
Department of Immigration & Passports. Tilgjengelig fra 
http://www.dip.gov.bd/?q=content/page/bangladesh-missions [lastet ned 18. oktober 
2010] 
 

Muntlige kilder 

• Bangladeshs ambassade i Stockholm. Telefonsamtale 19. oktober 2010. 
Se forøvrig ambassadens hjemmeside for mer informasjon: 
http://www.bangladoot.se/visa_passport.htm 

http://www.dip.gov.bd/?q=content/page/bangladesh-missions
http://www.bangladoot.se/visa_passport.htm
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