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পাৰপত্ৰ সেৱা দিৱে 2020
জুন 24, 2020
বৈদেশিক পশিক্ৰমা মন্ত্ৰালদে 24 জুন, 1967 চনত শৈশিৈদ্ধ হ াৱা পািপত্ৰ আইনি স্মিণাদথে 24 জুন,
2020 তাশিদে পািপত্ৰ হেৱা শেৱে উেযাপন কদি| বৈদেশিক পশিক্ৰমা মন্ত্ৰালদে এই উপলদে এক
শৈদিষ অনুষ্ঠান অনুশষ্ঠত কদি য'ত বৈদেশিক পশিক্ৰমা শৈভাগি মাননীে মন্ত্ৰী ড° এচ. জেিংকি
আৰু বৈদেশিক পশিক্ৰমা শৈভাগি িাশজিক মন্ত্ৰী শ্ৰী শভ. মূিলীিিদণ পািপত্ৰ শৈষোেকলক উদেিি
কশি শভশডঅ' কনফাদিন্স হযাদগ ভাষণ প্ৰোন কদি|
বৈদেশিক পশিক্ৰমা শৈভাগি মন্ত্ৰীগিাকীদে হতওঁি মূল ভাষণত উদেে কদি হয ৈতে মানি চিকািি
অিীনত শৈগত ছে ৈছিত হেিেনি পািপত্ৰ প্ৰোন ৈিৱস্থাত েম্পূণে পশিৈতে ণ োিন ব দছ| 2019
ৈষেত পািপত্ৰ প্ৰোন কতৃ পেি দ্বািা ভািত আিু শৈদেিি ৈাদৈ 1.22 হকাটিতককও অশিক পািপত্ৰ
প্ৰোন কিা

ে| হেিত মুঠদত 517 টা পািপত্ৰ হকন্দ্ৰই এই হেৱা প্ৰোন কশি আদছ যাি শভতিত

93 টা পািপত্ৰ হেৱা হকন্দ্ৰ আিু 424 টা ডাকঘি পািপত্ৰ হেৱা হকন্দ্ৰ| হতওঁ কে হয বৈদেশিক
পশিক্ৰমা মন্ত্ৰালেি মূল উদেিি

'ৈ পািপত্ৰ হেৱােমূ

জনোিািণি কাষকল বল যাৈি ৈাদৈ অশিক

ডাকঘি পািপত্ৰ হেৱা হকন্দ্ৰ েুশল প্ৰচািি ৈিৱস্থােমূ

কটকটীো কিা| এই শৈশ্বজনীন প্ৰচাি

ৈিৱস্থাি অংি শ চাদপ, বৈদেশিক পশিক্ৰমা মন্ত্ৰালদে 70টা শমছন আিু হপাষ্টি পািপত্ৰ প্ৰোন ৈিৱস্থাি
বেদত একদগাট ব

95 িতাংিতকক অশিক শৈদেি যাত্ৰাি পািপত্ৰ প্ৰোন কশিদছ| হতওঁ লগদত কে

হয পিৱতী েমেত পািপত্ৰ আদৈেনি নীশত আিু প্ৰশক্ৰোেমূ
অৈিা ত িো

অশিক ে জ কশিৈকল প্ৰদচষ্টা

'ৈ| আিুশনক প্ৰযুশিি েুশৈিা গ্ৰ ণ কিাি ৈাদৈও পেদেপ হলাৱা

'ৈ| এই প্ৰদচষ্টাি

অিীনত হলাৱা পেদেপ হযদন mPassport Police আৰু mPassportSeva এপি ে ােত পািপত্ৰ
আদৈেন ৈিৱস্থা আৰু গ্ৰা ক েন্তুশষ্টত যদথষ্ট উন্নশত

ে| এই হেত্ৰত ই-পািপত্ৰ ৈা বৈেুিশতন

পািপত্ৰি উৎপােন আন এক উদেেনীে পেদেপ|
বৈদেশিক পশিক্ৰমা শৈভাগি িাশজিক মন্ত্ৰীগিাকীদে হতওঁি ভাষণত ভািত আৰু শৈদেিত কমেিত
েমূ

পািপত্ৰ প্ৰোন কতৃ পেই এক স্বচ্ছ আিু েে পািপত্ৰ প্ৰোন ৈিৱস্থা শনশিত কশি আমাি

নাগশিকেকলক লাভাশিত কিাি ৈাদৈ হতওঁদলাকি প্ৰদচষ্টাি িলাগ লে| হতওঁ আৰু কে হয এক
ৈশলষ্ঠ অশভদযাগ শনষ্পশি পদ্ধশতি দ্বািা, যাক CPGRAMSি হেত্ৰত হেেুওৱা েেতাি ৈাদৈ শচশিত
কিা

ে, আমাি হেৱা প্ৰোন ৈিৱস্থা অশিক উন্নত ব দছ|

হেষ্ঠ প্ৰেিেনকািী পািপত্ৰ শৈষোেকলি ৈাদৈ পািপত্ৰ হেৱা পুিষ্কাি আিু হেৱা প্ৰোন কদিাঁতা
কমেচািীি শৈদিষ পুিষ্কাি হঘাষণা কিা
গুিুত্বপূণে

উপাোন,

হতওঁদলাকি

আিেী
প্ৰশত

শৈভাদগ

ে| শযদ তু আিেীি মূলিােণ পািপত্ৰ প্ৰোন প্ৰশক্ৰোি এক
দ্ৰুত

শৈদিষভাদৱ

অনুমশত

প্ৰোনি

কৃ তজ্ঞতা

হেত্ৰত

হযাদগাৱা

প্ৰকাি

অশি ণাি
কিা

ৈাদৈ
ে|

নতু ন দিল্লী
জুন 24, 2020
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