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পাছপৰ্ট সেৱা অনুষ্ঠান ভি2.0
জানুৱাৰী 07, 2022
বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰালদয় আবজ এক চু বি স্বাক্ষৰ কদৰ পাছপৰ্ট সেৱা অনুষ্ঠানৰ বিতীয় পৰ্টায়ৰ িাদি
(বপএছবপ-বি2.0) এম/এছ ৰ্াৰ্া কনচাদেবি চাবিট দচছ বলবমদৰ্ডৰ সেদত, আমাৰ মূলযৱান অংশীোৰ,
সতওঁদলাকক প্ৰকল্পদৰ্াৰ সেৱা প্ৰোনকাৰী বিচাদপ বনদয়াগ কবৰ।
বপএছবপ-বি2.0 সিদছ বপএছবপ-বি1.0ৰ এক েম্প্ৰোৰণ আৰু উন্নবত, এক ই-প্ৰশােন আবিলা, বৰ্
নাগবৰকেকললল পাছপৰ্ট

েম্বন্ধীয় সেৱা সপ্ৰৰণত অতু লনীয় পবৰৱতট ন প্ৰোন কদৰ। মদনাদৰ্াগ আবছল

েমোমবয়ক, স্পষ্ট , অবিক উপলব্ধ আৰু বনিট ৰদৰ্াগয মঞ্চৰ ওপৰত, বৰ্ নাগবৰকেকদল এক
আৰামোয়ক পবৰদৱশত উপলব্ধ কবৰি িািািীন প্ৰবিয়াৰ সৰ্াদগবে; আৰু এক প্ৰবতশ্ৰুবতিদ্ধ, প্ৰবশক্ষণ
প্ৰাপ্ত আৰু উৎোবিত কমটশবি। প্ৰকল্পৰ বডজাইদন বনবিত কবৰবছল সৰ্ নাগবৰক আন্তঃপৃষ্ঠ, প্ৰৰ্ুবি
সমৰুেণ্ড্ম, কল সচণ্টাৰ, প্ৰবশক্ষণ আৰু পবৰৱতট ন পবৰচালন আবেৰ েদৰ েিায়ক কাৰ্ট, সেৱা
প্ৰোনকাৰীদয় প্ৰোন কদৰ, আৰু চৰকাদৰ পাছপৰ্ট সপ্ৰৰণ প্ৰবিয়াত েকদলা োিটদিৌম আৰু েুৰক্ষা
েম্বন্ধীয় কাৰ্ট অনুশীলন কৰা অিযািত ৰাদে।
সেশজুবৰ ৰাইজৰ সেদত সলনদেন কৰা কাৰ্টালয়ৰ েংেযা িৃবদ্ধ সিদছ। মন্ত্ৰালদয় প্ৰবতেন সলাক েিা
েমবষ্টত এক সেৱা সকন্দ্ৰ সোলাৰ বেদশ কাম কবৰদছ ৰ্'ত সকাদনা পাছপৰ্ট সেৱা সকন্দ্ৰ (বপএছদক) িা
ডাক কাৰ্টালয় পাছপৰ্ট সেৱা সকন্দ্ৰ (বপঅ'বপএছদক) নাই। আবজৰ তাবৰেললদক 93 বপএছদক, 428
বপঅ'বপএছদক আৰু 36 পাছপৰ্ট কাৰ্টালয় কাৰ্টকৰী। অনুষ্ঠানদৰ্াদৱ সশিতীয়ালক 176তলক অবিক
িাৰতীয় অবিৰ্ান/ডাকৰ সেদত েংদৰ্াগ কবৰদছ বিশ্বিযাপী পাছপৰ্ট সেৱা অনুষ্ঠানৰ (বজবপএছবপ)
সৰ্াদগবে, িাৰতীয় প্ৰৱােীেকলক পাছপৰ্ট সেৱাৰ িািািীন েুবিিা প্ৰোন কবৰ।
বপএছবপ-বি 2.0ৰ মূল উপাোনেমূি সিদছ এক অতযািুবনক বডবজদৰ্ল পবৰবিবততন্ত্ৰ িাপন, প্ৰবিয়া
পবৰৱতট ন আৰু একত্ৰীকৰণ বিবিন্ন অংশীোৰ আৰু তথ্যদকাষৰ মাজত, নাগবৰক আন্তঃপৃষ্ঠ উন্নত কৰা,
প্ৰৰ্ুবি নৱীকৰণ, সেষ্ঠ অনুশীলন অৱলম্বন আৰু তথ্য েুৰক্ষা শবিশালী কৰা। েুৰক্ষা বেশেমূি , ৰ্াৰ
বিতৰত অন্তিুট ি তথ্য সকন্দ্ৰ, তথ্যদকাষ আৰু এবিদকচন ছফৰ্দৱৰৰ েদৰ সকৌশলগত েম্পে, চৰকাৰৰ
অিীনত থ্াবকি। প্ৰণালীদৰ্া জুবৰ কদ াৰ প্ৰদৱশ বনয়ন্ত্ৰণ থ্াবকি, িায়দমবিক্স িযৱিাৰৰ সেদত।
বডবজদৰ্ল প্ৰেঙ্গত, অনুষ্ঠানদৰ্াদৱ এক তথ্য সকন্দ্ৰ, বিপৰ্টয় পুনৰুদ্ধাৰ সকন্দ্ৰ আৰু চৰকাৰ েুৰবক্ষত
সকাষ্ঠাগাৰ অনুিাৱন কদৰ েকদলা বপএছদক/বপঅ'বপএছদক, পাছপৰ্ট কাৰ্টালয় আৰু লগদত বিদেশৰ
িাৰতীয় অবিৰ্ান/ডাক সেদত সনৰ্ৱকট

কৰা, েকদলা পাছপৰ্ট সপ্ৰৰণ পবৰবিততন্ত্ৰত চলা এক

ইদলক্ট্ৰবনক ফাইল প্ৰণালী পাছপৰ্ট প্ৰবিয়াকৰণৰ িাদি আৰু 24x7x365 তত্বাৱিান আৰু বনৰীক্ষণ
অতযািুবনক সনৰ্ৱকট অপাদৰচন সকন্দ্ৰ (এনঅ'বচ) আৰু েুৰক্ষা অপাদৰচন সকন্দ্ৰ (এছঅ'বচ) সৰ্াদগবে।
চৰকাৰৰ পৰা নাগবৰকলল (বজ2বচ) সেৱাৰ মানেণ্ড আৰু তথ্য প্ৰৰ্ুবি আৰু বডবজদৰ্ল মািযমৰ
সৰ্াদগবে েু-প্ৰশােনৰ মন্ত্ৰ অবিবিন্নিাদৱ উন্নত কৰাৰ প্ৰদয়াজন বচনাি কবৰ, পাছপৰ্ট সেৱা অনুষ্ঠাদন

িায়দমবিক্স, আৰ্টটবফবচদয়ল ইদণ্টবলদজি, উন্নত তথ্য বিদেষণ, সচৰ্-ি'ৰ্, স্বয়ং-প্ৰবতবিয়া, সনচাদৰল
সলংগুদৱজ প্ৰদচবচং, ক্লাউড েুবিিাৰ িযৱিাৰৰ সেদত প্ৰৰ্ুবি নৱীকৰণ কবৰি। উন্নত গ্ৰািক েন্তুবষ্টৰ
িাদি ই-পাছপৰ্ট সপ্ৰৰণ, উন্নত েুৰক্ষা আৰু উচ্চ স্তৰৰ নাগবৰক অবিজ্ঞতাও লগদত নতু ন বপএছবপবি 2.0ত মুকবল কৰা ি'ি। পাছপৰ্ট সেৱা অনুষ্ঠানদৰ্া সিদছ এক নাগবৰক সকবন্দ্ৰক ই-প্ৰশােন মঞ্চ।
প্ৰবতবিয়াশীল, ৰ্ত্নশীল, বিদিচক আৰু স্পষ্ট সিাৱাৰ আেশট পাছপৰ্ট সেৱা অনুষ্ঠানৰ বনদেট শক নীবত সি
থ্কা অিযািত থ্াবকি।
নতু ন ভিল্লী
জানুৱাৰী 07, 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on
MEA’s website and may be referred to as the official press release.

