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ডিডিল’কাৰ মঞ্চৰ একত্ৰীকৰণ পাছপৰ্ট  সেৱােমূহৰ সেতে 

ফেব্ৰুৱাৰী 19, 2021 

 

1. পাছপৰ্ট  ফেৱা অনুষ্ঠানন প্ৰমুখ ডিডিনৰ্ল পডৰৱৰ্ট ন মুকডল কডৰনছ ভাৰৰ্ৰ্ পাছপৰ্ট  ফেৱা প্ৰদানৰ্, ফ াৱা 6 বছৰৰ্। 

 

2. ডবনদশ ডবষয়ক ৰাডিিক মন্ত্ৰী শ্ৰী ডভ মূৰলীধৰনে আডি এক নৰু্ন আঁচডন মুকডল কনৰ  'ৰ্ এিন আনৱদনকাৰীনয় ভাৰৰ্ চৰকাৰৰ ডিডিল'কাৰ 

মঞ্চৰ েুডবধা ল'ব পানৰ ভাৰৰ্ৰ ড নকাননা ঠাইৰ্ পাছপৰ্ট  েম্বন্ধীয় ফেৱাৰ বানব আনৱদন কনৰানৰ্। এই নৰু্ন আঁচডনৰ মুকডলৰ সেনৰ্, পাছপৰ্ট  

ফেৱােমূহৰ বানব আনৱদন কৰা আনৱদনকাৰীেকনল ডিডিল'কাৰৰ্ আপনলাি কৰা ফৰ্ওঁনলাকৰ ডনডদট ষ্ট নডিপত্ৰৰ ডলিংক প্ৰদান কডৰব পানৰ। 

ইয়াৰ েলৰ্ নাগডৰকেকনল পাছপৰ্ট  ফেৱােমূহৰ বানব প্ৰনয়ািনীয় ডবডভন্ন নডিপত্ৰ িমা ডদব পাডৰব ডিডিল'কাৰৰ ফ ানগডদ এক কাগিহীন 

প্ৰকানৰ। ফৰ্ওঁনলানক প্ৰকৃৰ্ নডিপত্ৰ কডিয়াই ডনয়াৰ প্ৰনয়ািন নাই। ডিডিল'কাৰ এক মুখি পদনেপ ডিডিনৰ্ল ভাৰৰ্ৰ অধীনৰ্, এক প্ৰমুখ 

অনুষ্ঠান ড  লেি কনৰ ভাৰৰ্ক এক ডিডিনৰ্ল ধৰনে েবল েমাি আৰু জ্ঞান অিটনীডৰ্লল ৰূপান্তৰ কৰাৰ। ডিডিল'কানৰ নাগডৰকেকলক এক 

ডবৰ্ৰেন াগি বিডিগৰ্ স্থান ডদনয় এক ৰািহুৱা ক্লাউিৰ্  াৰ দ্বাৰা এই ক্লাউিৰ্ িমা কৰা েকনলা নডিপত্ৰ/প্ৰমাে-পত্ৰৰ উপলডি েেম হয়। 

এক কাগি ডবহীন শােন লেি কডৰ, ডিডিল'কাৰ সহনছ এক মন্ত ডিডিনৰ্ল ধৰনে নডিপত্ৰ/প্ৰমাে-পত্ৰৰ িাডৰ আৰু েৰ্ৰ্া প্ৰমােৰ বানব, 

শাৰীডৰক নডিপত্ৰৰ প্ৰনয়ািন নাইডকয়া কডৰ। ৰ্দুপডৰ, এবাৰ পাছপৰ্ট  ডিডিল'কাৰৰ্ আপনলাি কডৰনল, মননাডনৰ্ বিৱহাৰকাৰীেকনল ড নকাননা 

স্থানৰ পৰা ফেয়া েহনি বিৱহাৰ কডৰব পাডৰব, ড  ডবনশষলক েহায়ক পাছপৰ্ট  ফহৰুৱা ফেত্ৰৰ্। 

 

3. ফ াৱা 6 বছৰৰ্, পাছপৰ্ট  েম্বন্ধীয় ফেৱাৰ্ বহুনৰ্া উন্নয়ন ঘটিনছ। মন্ত্ৰীলনয় নাগডৰকেকলৰ বানব ই-পাছপৰ্ট  িাডৰ কৰাৰ পডৰকল্পনা কডৰ আনছ, 

ড  েুৰো বৃডি কডৰব আৰু ডবনদশী ডবমান বন্দৰৰ্ অডভবােন প্ৰডিয়া উন্নৰ্ কডৰব। আগন্তুক পাছপৰ্ট  ফেৱা অনুষ্ঠান ডভ2.0ৰ্, উদীয়মান প্ৰ ুডি 

ফ নন আটিট ডেডচনয়ল ইনেডলনিন্স (এ আই), ফমডচন লাডনটিং, ফচৰ্ ব'ৰ্, ডবনেষ, ৰবটীয় প্ৰডিয়া স্বয়িংডিয়কৰে (আৰ ডপ এ) আডদনয় নাগডৰকৰ 

অডভজ্ঞৰ্া েুলভ কডৰব আৰু দ্ৰুৰ্ ফেৱা প্ৰদান কডৰব। 

 

নেুন ডিল্লী 

সেব্ৰুৱাৰী 19, 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. 
 


