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সমূহ মহহলা পাছপৰ্ট  সসৱা সেন্দ্ৰ 
মাৰ্চ  08, 2021 
 
বিদেশ বিষয়ক ৰাবযিক মন্ত্ৰী, শ্ৰী বি মূৰলীধৰদে েটুা পাছপটচ  সেৱা সকন্দ্ৰ মুকবল কদৰ, বি "েমূহ 
মবহলা পাছপটচ  সেৱা সকন্দ্ৰ" বহৰ্াদপ পবৰৱবতচ ত হ'ি, এটা আৰদক পুৰম, বিকাবয কামা সেৰ্, নতুন 
বেল্লীত আৰু আনদটা বিপুবনথুৰা, ক'বৰ্ন, সকদৰলাত আন্তযচ াবতক মবহলা বেৱেৰ উপলক্ষত, 8 মাৰ্চ  2021 
তাবৰদে, মন্ত্ৰালয়ৰ পাছপটচ  সেৱা অনুষ্ঠানৰ অন্তৰ্চত। 
 
পাছপটচ  সেৱা অনুষ্ঠানদটা িাৰত ৰ্ৰকাৰৰ এক উচ্চাকাাংক্ষী অনুষ্ঠান আৰু িাৰতৰ নাৰ্বৰক আৰু সেশৰ 
িাবহৰত থকা িাৰতৰ নাৰ্বৰকেকলক পাছপটচ  েম্বন্ধীয় সেৱা প্ৰোন কৰা এক অবত েফল অনুষ্ঠান 
বহৰ্াদপ উেীয়মান হহদছ। এই অনুষ্ঠানদটাদৱ বিবযদটল িাৰতৰ েশচন পবৰপক্কিাদৱ প্ৰোন কবৰদছ েফলতাদৰ 
স্থাপন কবৰ: 
 
i. বিবযদটল পবৰদৱশ েকদলা অাংশীোৰৰ মাযত বি নাৰ্বৰকেকলক বনযৰ েৱুাৰেবলত এক 

েিচবিেিমান ধৰদে পাছপটচ  েম্বন্ধীয় সেৱা প্ৰোন কদৰ। 
ii. বনময প্ৰশােন আৰু সেৱােমূহৰ েহযতা বনবিত কৰা 
iii. নাৰ্বৰকেকলৰ বিবযদটলিাদৱ েিল কৰা। 

 
সম' 2014 ৰ্নৰ পৰা মন্ত্ৰালদয় িহুদতা পেদক্ষপ গ্ৰহে কবৰদছ পাছপটচ  প্ৰোন সেৱােমূহত পবৰদময় আৰু 
গুেমান উন্নয়ন অনাৰ কাৰদে নাৰ্বৰকেকলৰ িাদি সকৱল িাৰতদত নহয় িৰঞ্চ িাৰতৰ িাবহৰদতা। 
ইয়াৰ ফলত, 93টা পাছপটচ  সেৱা সকন্দ্ৰ আৰু 426টা িাকঘৰ পাছপটচ  সেৱা কন্দ্ৰ সেশদিাৰী কািচকবৰ 
কৰা হহদছ আৰ্ৰ 36টা পাছপটচ  কািচালয়ৰ ওপবৰ। তেপুবৰ, এই অনুষ্ঠান বিদেশৰ 190টা িাৰতীয় 
অবিিান/িাকলল িবধচত কৰা হহদছ এক বিশ্বদিাৰা সোয েৃবি কবৰ। মন্ত্ৰালদয় সলাৱা পেদক্ষপেমূদহ 
নাৰ্বৰকেকলক এক িথাকালীন, স্পি, অবধক উপলব্ধ, বনিচ ৰদিাৰ্ি ধৰদে আৰু এক আৰামোয়ক 
পবৰদৱশত পাছপটচ  সেৱােমূহ প্ৰোন কৰাত েহায় কবৰদছ িিৱস্থাৰ্ত প্ৰবিয়া, বনষ্ঠাৱান, প্ৰবশবক্ষত আৰু 
অনুদপ্ৰবৰত কমচিলৰ সিাদৰ্বে। পাছপটচ  নীবত, েহাবয়কা আৰু বনয়মেমূহ েৰল কৰাৰ িাদিও পেদক্ষপ 
সলাৱা হহদছ।  
 
ইয়াৰ িাবহদৰও, মন্ত্ৰালদয় পেদক্ষপ হলদছ মবহলা েিলীকৰেৰ িাদি পাছপটচ  সেৱা অনুষ্ঠানৰ অাংশ বহৰ্াদপ। 
মুঠ 1670 মবহল কমচৰ্াৰী বনিুক্ত পাছপটচ  সেৱা অনুষ্ঠানত। এবতয়াললদক, পাছপটচ  সেৱা অনুষ্ঠানৰ 
সিাদৰ্বে 2.76 সকাটিতলক অবধক আদৱেনকাৰীক পাছপটচ  প্ৰোন কৰা হহদছ। সিাৱা বতবন িছৰত, 1.03 
সকাটি পাছপটচ  প্ৰোন কৰা হহদছ মবহলা আদৱেনকাৰীক, বি হহদছ মুঠ আদৱেনকাৰীৰ 35%। 



 
মন্ত্ৰী, শ্ৰী মূৰলীধৰদে প্ৰকাশ কদৰ সি ৰ্ৰকাদৰ অবিবিন্নিাদৱ কাম কবৰ আদছ যীৱনৰ বিবিন্ন সক্ষিত 
পুৰুষ আৰু মবহলাৰ মাযত এক িাৰোমি েৃবি কৰাৰ িাদি, কমচৰত আৰু িিবক্তৰ্ত েদুয়া স্তৰত। সতও ঁ
উদল্লে কদৰ সি প্ৰধান মন্ত্ৰী, শ্ৰী নদৰন্দ্ৰ সমািীৰ সনতৃত্বত, সেশেন এক প্ৰৰ্বতশীল, প্ৰিুবক্তৰ্তিাদৱ উন্নত 
আৰু োমাবযকিাদৱ বিন্ন েম্প্ৰোয়ৰ ফাদল আৰ্িাবিদছ আৰু মবহলাৰ কৃবত স্পি হহদছ 8 মাৰ্চ  2021 
তাবৰেৰ আৰ্ি েমাদৱশৰ উপবস্থবতত, বি মবহলাৰ মাযৰ সনতা আৰু িবৱষিতৰ সনতােমূহ প্ৰবতবনবধত্ব 
কবৰবছল িাৰতীয় িায়ু সেনা, সৰলদেৱা, স্বাস্থি েণ্ড, োংিাে মাধিম আৰু মদনাৰঞ্জন আবে সক্ষিৰ পৰা। 
প্ৰবতবনবধেকলক পাছপটচ  সেৱা অনুষ্ঠানৰ িনু্ধ বহৰ্াদপ মদনাবনত কৰা হয় পাছপটচ  অযচ ন কৰাৰ েহযতাৰ 
প্ৰবত েযাৰ্তা েৃবি কৰাৰ িাদি। 
 
নতুন হিল্লী 
মাৰ্ট  08, 2021 
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