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ভািতেি পিিাষ্ট্র মন্ত্রক পাসতপার্ট সসবা সরাগ্রাতমি রিেীয় দশায় (PSP-V2.0)পরিতেবা রদাতনি
জনয োতদি গুরুত্বপূর্ট অংশীদাি র্ার্া কনসালতর্রি সারভট স রলরমতর্তেি সাতে একটি চু রি স্বাক্ষি
কতিতে।
PSP-v2.0 হতে PSP-V1.0 এি ধািাবারহক ও পরিবরধটে ই গভনটযাি ইিট্রু তমন্ট যা
নাগরিকতদি পাসতপার্ট সংক্রান্ত পরিতেবা রদাতনি জনয একটি যুগান্তকািী পরিবেট ন। এি লক্ষয
হতে সমায়ুনাযায়ী, স্বে, সুগম এবং রনভট িতযাগয একটি প্ল্যার্ফমট যা নাগরিকিা আিামজনক
পরিতবতশ সেতক অঙ্গীকািবদ্ধ, ররশরক্ষে এবং উতদযাগী কমীতদি মাধযতম অবাতধ নাগাল সপতে
পাতি। এই রকতেি নকশা নাগরিক ইন্টািতফস, রযুরিগে কাঠাতমা, কলতসন্টাি, ররশক্ষর্ এবং
পরিবরেট ে মযাতনজতমন্ট ইেযারদ পরিতেবা রদানকািী সংথা া রদান কিতব এবং পাসতপার্ট ইসুয
কিাি সক্ষতে সিকাি োি সাবটতভৌম এবং রনিাপত্তাজরনে কাযটাবলী পালন কতি যাতব। .
সমগ্র সদতশ জনতসবা রদানকািী অরফতসি সংখ্যা বাড়াতনা হতয়তে। পিিাষ্ট্র মন্ত্রক রতেযকটি
সলাকসভা সকন্দ্র সযখ্াতন পাসতপার্ট
সসবা সকন্দ্র(PSK)
বা সপাস্টঅরফস সসবা
সকন্দ্র(POPSK)সনই সসখ্াতন একটি সসবাতকন্দ্র সখ্ালাি জনয কাজ কতি চতলতে। এখ্নও পযটন্ত
93টি PSK এবং 428টি POPSK এবং 36টি পাসতপার্ট অরফস কাজ কিতে। সম্প্ররে রবাসী
ভািেীয় নাগরিকতদি জনয পাসতপার্ট পরিতেবা সুগম কিতে
সলাবাল পাসতপার্ট সসবা
সরাগ্রাতমি(GPSP) মাধযতম
176টি
ভািেীয় রমশন / সপাস্টতক যুি কিা হতয়তে।
PSV-2.0 মূল উপাদানগুরল সহাল একটি সস্টর্ অফ আর্ট রেরজর্াল বাস্তুেন্ত্র গঠন কিা যা
রবরভন্ন অংশীদািতদি ও োর্াতবসতক উপতি সর্তন েু লতব ও োতদি মতধয সংযুরিকির্ ঘর্াতব,
নাগরিক ইনর্ািতফতসি উন্নরেকির্, রযুরিগে উন্নয়ন, সবতচতয় ভাল অভযাস গ্রহর্ কিা এবং
েেয রনিাপত্তা শরিশালী কিা। সুপরিকরেে সম্পদ সযমন সের্াতসন্টাি, এবং অযারপ্ল্তকশন
সফর্ওয়যাি সহ রনিাপত্তাি সক্ষেটি সিকাতিি মারলকানায় োকতব। পুতিা রসতস্টম জুতড় নাগাল
পাওয়াি সক্ষতে কড়া রনয়ন্ত্রর্ োকতব, রবতশে কতি বাতয়াতমরট্রতকি সক্ষতে। রেরজর্াল ফ্রতন্ট,
সরাগ্রামটি একটি সের্া সসন্টাি, রবপযটয় পুনরুদ্ধাি সকন্দ্র এবং সিকািী সুিরক্ষে ভাণ্ডািতক
পরিকরেে কতি যা সমস্ত PSKs/POPSK, পাসতপার্ট অরফসগুরলতে এবং এোড়াও ভািেীয়
রমশন/তপাস্টগুরলতে সনর্ওয়াকট িািা যুি োতক, পাসতপার্ট রদান কিাি ইতকারসতস্টম জুতড়
পাসতপার্ট ররক্রয়াকিতর্ি জনয একটি ইতলকট্ররনক ফাইল রসতস্টম, এবং অেযাধুরনক সনর্ওয়াকট
অপাতিশন সসন্টাি (এনওরস) এবং রসরকউরিটি অপাতিশন সসন্টাি (এসওরস) এি মাধযতম
24x7x365 পযটতবক্ষর্ ও েত্ত্বাবধান কতি।
.

েেয রযুরি এবং রেরজর্াল রমরেয়াি মাধযতম সিকাি সেতক নাগরিক (G2C) পরিতেবাি
গুর্মান এবং সুশাসতনি মন্ত্রতক ক্রমাগে উন্নে কিাি রতয়াজনীয়োতক স্বীকৃ রে রদতয়, পাসতপার্ট
সসবা সরাগ্রাম, বাতয়াতমরট্রক্স, কৃ রেম বুরদ্ধমত্তা, অযােভাি সের্া অযানারলটিকস,চযার্-বর্, অতর্াররেরক্রয়া, রাকৃ রেক ভাো ররক্রয়াকির্, ক্লাউে সক্ষমো বযবহাি কতি রযুরিি আপতগ্রতেি কাজ
শুরু কিতব। উন্নে গ্রাহক সন্তুরি, বরধটে রনিাপত্তা এবং পিবেী স্ততিি নাগরিক অরভজ্ঞোি
জনয ই-পাসতপার্ট রদান কিাতকও আপতগ্রে কিা PSP-V 2.0-এ উতমাচন কিা হতব। পাসতপার্ট
সসবা কাযটক্রম একটি নাগরিক সকরন্দ্রক ই-গভতনটি প্ল্যার্ফমট। ররেরক্রয়াশীল, যত্নশীল, রবতবচয
এবং স্বে হওয়াি গুর্াবলী পাসতপার্ট সসবা কমটসরূ চি রনতদট শক নীরে হতয় োকতব।
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