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1. ভারতে পাসতপার্ট  পররতেবা সরবরাতের ক্ষেতপ পাসতপার্ট  ক্ষসবা ক্ষগারাম গে 6 বছতর রবশাল আকাতর 
রিরির্াল পররবেট ন এতনতছ। 
 

2. পররাষ্ট্র গরেমন্ত্রী শ্রী রভ. মুরলীধরন আি একটি নেুন গকল্প চালু কতরতছন যার মাধযতম  ক্ষকানও 
আতবদনকারী ভারতের ক্ষয ক্ষকানও িায়গা ক্ষেতক পাসতপার্ট  সম্পরকট ে পররতেবা লাতভর িনয ভারে 
সরকাতরর রিরি-লকার প্ল্যার্ফতমটর সাোযয রনতে পাতরন। এই নেুন রিম চালু েওয়ায়, পাসতপার্ট  
পররতেবার িনয আতবদনকারীরা রিরি-লকাতর আপতলাি করা োতদর রনরদটষ্ট নরের রলঙ্ক সরবরাে 
করতে পারতবন। এর ফতল ভারেীয় নাগররক কাগি বযবোর রবনা রিরি-লকাতরর সাোতযয পাসতপার্ট  
পররতেবার িনয গতয়ািনীয় রবরভন্ন নরে িমা রদতে সেম েতবন। মূল দরলল সাতে রাখার  গতয়ািন 
ক্ষনই। ভারেীয় সমাি ও জ্ঞানরভরিক অেটনীরেতক রিরির্াল সেমো ক্ষদওয়ার লতেয রিরির্াল 
ইরিয়ার অধীতন রিরি-লকার একটি গধান কমটসূরচ। রিরি-লকার একটি ক্লাউি রভরিক বযরিগে 
পররসর ক্ষযখাতন নাগররকতদর সমস্ত বযরিগে নরে / শংসাপপ ক্ষশয়ার এবং গতয়ািতন ক্লাউি ক্ষেতক 
উপলব্ধ করার িনয বযরিগে স্থান সরবরাে করা হয়। কাগিরবেীন গশাসতনর লতেয, রিরির্াল 
পদ্ধরেতে নরে / শংসাপপ িারর এবং যাচাইকরতের িনয রিরি-লকার একটি প্ল্যার্ফমট, যার ফতল 
মূল নরের বযবোর বাদ ক্ষদওয়া সম্ভব। এছাডাও, একবার রিরি লকাতর পাসতপার্ট  আপতলাি করা 
েতল, যে যকানও অবস্থান যেকক অনুক াদিত বযবহারকারী দবশি তেয সহকেই অযাকেস করকত 
পারকবন, যা পাসতপার্ট  নষ্ট েওয়ার ক্ষেতপ রবতশেভাতব সাোযয করতব। 
 

3. গত 6 বছতর পাসতপার্ট  সম্পরকট ে পররতেবাগুরল অতনক উন্নে েতয়তছ। মন্ত্রক ইরেমতধয নাগররকতদর 
িনয ই-পাসতপার্ট  চালু করার পররকল্পনা কতরতছ, যার ফকে রবতদশী রবমানবন্দতর সুরো বৃরদ্ধ পাকব 
এবং অরভবাসন গরিয়ার উন্নরে করতব। আসন্ন পাসতপার্ট  ক্ষসবা ক্ষগারাম V2.0, কৃরপম বুরদ্ধমিা 
(এআই), ক্ষমরশন লারনটং, চযার্-বর্, অযানারলটিক্স, ক্ষরাতবাটিক গতসস অতর্াতমশন (আররপএ) ইেযারদ 
উদীয়মান গযুরি বযবোতর নাগররতকর অরভজ্ঞো এবং োৎেরেক পররতেবা সরবরাে আরও সেি 
কতর েুলতব। 
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