
 

 

সাধাৰন সৱা ক  সমহুৰ যােগিদ পাছপট সৱাক াম া ল 
লেয়া আেগাৱাই িনয়া হেছ ৷ 
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১. ক ীয় বিহ পিৰ মা ম নালেয় িচএচিচ,ই-গভাৰেন  চািভেছচ ইি য়া িলিম ড 

িযেটা ইেলক িনক  আৰু ইনফ’ৰেম ন টকেনােলািজ িবভাগৰ াৰা আেয়ািজত কৰা 

হেছ (িডই এ  ওৱাই) তাৰ সেত িমিলত ভােৱ স ূণ িতেৰ ায় এক লাখ 

সাধাৰন সৱা ক ৰ(িচএচিচ) িবশাল নটৱকৰ জিৰয়েত দশৰ াম অ লত  

পাচপট স ক য় সৱা আৰ  কিৰবৈল সাজু হেছ ৷এই েচ াৰ জিৰয়েত দশত সৃি  

হাৱা িডিজেটল িবভাজনৰ মাজত এক সােকাঁ গিঢ়বৈল সহায়ক হব ৷ 

২.  ৰা ীয় ই-গভাৰেন  আচঁিনৰ (এনইিজিপ)জিৰয়েত ভাৰত চৰকােৰ দশৰ াম  

এেলকাত ১০০,০০০+(এক লাখ) ই াৰেন  স ম ক  াপনৰ বােব ২০০৬ চনৰ 

চে ৰ মাহেত িচএচিচ আচঁিনৰ বােব ম ুৰী দান কিৰিছল ৷ কৃিষ, া ,িশ া, বংক 

বীমা, প ন, ব ৱহািৰক িবল আদায় িদয়া, আেমাদ েমাদ আিদ  দশৰ াম  

নাগিৰক সকলৰ ঘৰৰ দৱুাৰত সৱা আগবেঢ়াৱাৰ অেথ চৰকাৰ, ব ি গত খ  আৰু 

সামািজক খ ৰ  বােব িচএচিচ সমহু কায কৰী িব  ু৷ এই সৱা সমহুৰ থাপােটাত 
পাচপট সৱা এক অিতিৰ  সৱা িহচােপ যাগ িদয়া হেছ ৷ 

৩. ম নালেয় পাছপট সৱাৰ অ গত পাছপট ফ’ৰম ভেৰাৱাৰ লগেত েয়াজনীয় 

মাননীৰ ধন জমা কৰা আৰু পাছপট স ক য় সৱাৰ সা াৎৰ সময় িবছৰা িবষয়ৰ 

দেৰ  সকেলা ি য়া অন লাইন কৰােটা বাধ বাধকতা কিৰেছ ৷িচএচিচ সমেুহ 

পাছপটৰ বােব গাহাৰী জেনাৱা ফ’ৰম ভেৰাৱা আৰু আপ লাড কৰাত, েয়াজনীয় 

মাননীৰ ধন জমা কৰাত( ডিৱট/ িডট অথবা এচিবআইৰ ই াৰেনট/চালানৰ 



জিৰয়েত)সহায় কিৰব ৷তােৰাপিৰ ১০০ টকাতৈক অিধক ব য় কিৰব নলগীয়াৈক অিত 

সামান  খৰচৰ াৰা যােত পাছপট িবচৰা সকেল পাছপট সৱা ক ৈল 

(িচএচেক)যাব পােৰ তেন ধৰেন িচএচিচ সমেুহ সা াৎৰ সময় িন াৰন কিৰ িদয়াৰ 

ব ৱ া কৰা হব ৷সা াৎকাৰৰ িন ািৰত সময়ত পাছপট সৱা ক ত পাছপট দখা   

জেনাৱা ব ি  গৰাকীেয় িনেজই পাছপট দািখল কৰাৰ ি য়া স ূণ কৰাৰ বােব 

উপি ত হাৱােটা েয়াজন ৷(এই ি য়াত িডিজেটল ফেটা/বােয়ােমি ক , দখা ৰ 

সেত গা  িদয়া অন ান  তথ  সমহুৰ পিৰ া কৰা আৰু এই তথ  সমহুৰ ম ৰুী 

দান কৰা অ ভূ  হ থােক ৷)স াহৰ শষৰ িদনকাইটােক ধিৰ স াহৰ গােটই 

কইটা িদনেটই সাধাৰন সৱা ক ৰ জিৰয়েত উ  সহেযািগতা িনয়িমত ভােৱ 

আগবেঢ়াৱা হব ৷     

 

৪.  এই সৱা অিত কম িদনৰ িভতৰেত উ ৰ েদশ আৰু ঝাৰখ ৰ ১৫ টা 

সাধাৰন সৱা ক ত ২০১৪ চনৰ মাচৰ ি তীয় স াহৰ পৰা পাইলট েজ  িহচােপ 

আৰ  কৰা হব ৷  

৫. পাছপট সৱাৰ অিধক তথ  জনাৰ বােব পাছপট ৱবছাইটত 

(www.passportindia.com.in) অথবা ৰা ীয় ক’ল চ াৰ(ব য় িবহীন ন ৰত 

১৮০০-২৫৮-১৮০০) যাগােযাগ কিৰব পােৰ ৷ 

 

নতুন িদ ী 
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