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মহিলা পহিচাহলত পাসপপার্ট  সসবা সেন্দ্র 
মাচট  08, 2021 
 
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী তি. মুরলীধরণ, 8 মার্চ , 2021 আন্তর্চ াতিক নারী তিবস উপলক্ষে মন্ত্রক্ষকর 
ফ্ল্যাগতিপ পাসক্ষপার্চ  সসবা কমচসূতর্র অধীক্ষন নিুন তিতির আর সক পুরম, তিকাতর্ কামা সেক্ষস একটি 
এবং সকাতর্ক্ষনর আরও একটি পাসক্ষপার্চ  সহায়িা সকন্দ্রক্ষক, মতহলা পতরর্াতলি পাসক্ষপার্চ  সসবা সকন্দ্র 
তহক্ষসক্ষব স াষণা কক্ষরন। 
 
পাসক্ষপার্চ  সসবা কমচসতূর্ িারি সরকাক্ষরর একটি অনযিম সগৌরবময় কমচসতূর্ এবং সিক্ষির বাইক্ষর 
বসবাসকারী িারিীয় নাগতরকক্ষির পাসক্ষপার্চ  সম্পতকচ ি পতরক্ষষবাতি সরবরাক্ষহর অনযিম সফল কমচসূতর্ 
তহসাক্ষব স্বীকৃি হক্ষয়ক্ষে। তনধচাতরি কমচসূর্ীর মাধযক্ষম িারক্ষির তিতর্র্াল িতৃিিতির সার্চক প্রর্াক্ষরর 
সাক্ষর্ তনম্নতলতিি পতরক্ষষবাগুতলও সফল িাক্ষব পতরর্াতলি হয়: 
 
i. সমস্ত সেকক্ষহাল্ডারক্ষির মক্ষধয তিতর্র্াল সমন্বয় র্াকার ফক্ষল পতরপূণচরূক্ষপ নাগতরকক্ষির সিারক্ষগাডায় 
পাসক্ষপার্চ  সম্পতকচ ি সাতবচক পতরক্ষষবা সরবরাহ 
 
ii. মসৃণ প্রিাসন এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূণচ পতরক্ষষবা  
 
iii. নাগতরকক্ষির তিতর্র্াল কমচপদ্ধতিক্ষি সেম কক্ষর সিালা 
 
সকবল িারক্ষি নয়, 2014 সাক্ষলর সম মাস সর্ক্ষকই মন্ত্রণালয় িারক্ষির বাইক্ষরও নাগতরকক্ষির পাসক্ষপার্চ  
পতরক্ষষবা সরবরাক্ষহ পতরমাণগি এবং গুণগি উন্নতি আনার র্নয সবি কক্ষয়কটি পিক্ষেপ তনক্ষয়ক্ষে। 
এর ফলস্বরূপ, সারা সিক্ষি বিচ মান 36 টি পাসক্ষপার্চ  অতফস সর্ক্ষক সমার্ 93 টি পাসক্ষপার্চ  সসবা 
সকন্দ্র এবং 426 টি সপাে অতফস পাসক্ষপার্চ  সসবা সকন্দ্র কার্চকরী করা হক্ষয়ক্ষে। এোডাও এই 
কমচসূতর্ অনরু্ায়ী সিক্ষির বাইক্ষরও 190 টি িারিীয় তমিন / সপাে সম্প্রসাতরি কক্ষর একটি 
আন্তর্চ াতিক পিক্ষেপ তনক্ষয়ক্ষে। মন্ত্রক্ষকর গৃহীি কমচসূতর্র মাধযক্ষম নাগতরকরা তনতিচি সময়সীমার মক্ষধয, 
স্বচ্ছ এবং সহর্ সরল পদ্ধতিক্ষি, তনিচ রক্ষর্াগয মাধযক্ষম, আরামিায়ক পতরক্ষবক্ষি, প্রতিতেি, তনক্ষবতিি 
এবং অনুপ্রাতণি কমীক্ষির দ্বারা পাসক্ষপার্চ  পতরক্ষষবা পাক্ষবন। পাসক্ষপার্চ  প্রতিয়া, মযানুয়াল এবং 
তবতধসমূহ সরলীকরক্ষণর র্নযও উক্ষিযাগ সনওয়া হক্ষয়ক্ষে। 
 
এোডাও, পাসক্ষপার্চ  সসবা কমচসূতর্র অংি তহসাক্ষব মন্ত্রণক নারীিতির সদ্বযবহাক্ষরর উক্ষিযাগ তনক্ষয়ক্ষে। 
পাসক্ষপার্চ  সসবা কমচসতূর্ক্ষি সমার্ 1670 র্ন মতহলা কমচর্ারী তনর্িু করা হক্ষয়ক্ষে। এই কমচসূতর্র 
মাধযক্ষম এিনও পর্চন্ত 2.76 সকাটিরও সবতি আক্ষবিনকারীক্ষক পাসক্ষপার্চ  প্রিান করা হক্ষয়ক্ষে। গি তিন 



বেক্ষর, সমার্ আক্ষবিনকারীর 35% অর্চাৎ 1.03 সকাটি মতহলা আক্ষবিনকারীক্ষক পাসক্ষপার্চ  প্রিান করা 
হক্ষয়ক্ষে। 
 
মন্ত্রী শ্রী মুরলীধরণ বক্ষলন সর্, র্ীবক্ষনর তবতিন্ন সেক্ষে, সপিািার সহাক বা বযতিগি, উিয় সেক্ষেই  
পুরুষ ও মতহলাক্ষির মক্ষধয িারসাময তিতরর র্নয সরকার িমাগি কার্ কক্ষর র্ক্ষলক্ষে। তিতন সর্ার 
তিক্ষয় বক্ষলন সর্ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নক্ষরন্দ্র সমািীর সনিৃক্ষে আমাক্ষির সিি প্রগতিিীল, প্রর্ুতিগিিাক্ষব উন্নি 
এবং সামাতর্কিাক্ষব তবতর্েযময় হক্ষয় উঠক্ষে এবং র্ািীয় পর্চাক্ষয় 8 মার্চ  2021 িাতরক্ষি নারী 
সক্ষেলক্ষন িারিীয় বায়ুক্ষসনা, সরলওক্ষয়, স্বাস্থ্যতবিাগ, তিল্প ও তবক্ষনািন িতুনয়ার িারকাক্ষির উপতস্থ্তি 
সর্ক্ষক নারীক্ষির সাফলয আবাক্ষরা প্রমাতণি হক্ষয়তেল। অক্ষনক গণযমানয বযতিবগচক্ষক পাসক্ষপার্চ  প্রাপ্ত 
স্বাচ্ছক্ষন্দ্যর তবষক্ষয় সক্ষর্িনিা তিতর করার র্নয পাসক্ষপার্চ  সসবা কমচসূতর্র িতরক তহসাক্ষব মক্ষনানীি 
করা হক্ষয়ক্ষে। 
 
হিউ হিহি 
মাচট  08, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 


