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U S Department of State 
 

For Immigrant Visa collection and pending 221 (g) document submissions YOU MUST CREATE A PROFILE through our website 

www.ustraveldocs.com/bd WITHIN 24 HOURS.  

Only the Principal Applicant needs to create this profile. 

Step 1:  Visit www.ustraveldocs.com/bd and then click “Create Account” on the right-hand side menu.  

Step 2:  After creating your account, please click “New Application/Schedule Appointment” on the left-hand side menu and 

select  

 IV Address Registration  

 Choose the visa class you are applying for  

 Fill in your passport details  

 Case number  

 Add dependents or family members applying with you for the visa  
 

Step 3: 

 Select the pick-up location where you would like to receive your passport 

 Print the confirmation page and save it for your records 
 

Following are the pickup locations: 

City Business hours Branch address 

Dhaka Sunday to Thursday- 9AM till 4PM 
 

VFS Global, 4th Floor, Delta Life Tower, Plot 37, Road 
90,  North Avenue, Gulshan 2, Dhaka 1212, 
Bangladesh. 

Sylhet Sunday to Thursday- 9AM till 4PM 
 

VFS Global, 7th Floor, Nirvana Inn, Mirza Jungle Road,  
Ramerdhigir par, Sylhet-3100, Bangladesh.  
 

Chittagong Sunday to Thursday- 9AM till 4PM 
 

VFS Global, Chamber House, 4th Floor,  
Agrabad C/A, Chittagong- 4100, Bangladesh.  
 

 

Visa Issuance: 

If your immigrant visa is approved, you may collect your passport, visa and documents from the pick-up location you 
selected when you created your profile.  
 
Visa Refusal: 

Refusal under the Immigration and Nationality Act, Section 221(g) means that an applicant needs to submit additional 
documents for further processing of his/her case or that an immigrant visa case requires further additional 
processing. Although, you should submit the requested documents as soon as possible, you will have 12 months 
from the date of your interview to submit the requested documents without having to pay a new visa application fee. If 
U.S. Embassy Dhaka requests additional documentation, you must submit those documents at the pick-up location 
you selected when you created your profile. 
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অভিবাসী ভিসা সংগ্রহ এবং ২২১ (ভি) কাগিপত্র িমা দেওয়ার িন্য আপন্াকক অবশ্যই আমাকের ওকয়বসাইট – www.ustraveldocs.com/bd এ ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যয একটি দরাফাইল তৈভর করকৈ হকব।  
 

শুযুমাত্র প্রযান আধ্বদনকারীধ্ক এই প্প্রাফাইল তৈরর করধ্ৈ হধ্ব।  
 

যাপ ১ 

www.ustraveldocs.com/bd ওকয়বসাইটি ভিভসট করুন্ এবং হাকৈর ডান্ ভেককর দমন্ু দেকক “Create Account” এ ভিক করুন্। 

 

যাপ ২ 

অযাকাউন্ট তৈভর হকয় যাওয়ার পর হাকৈর বা ভেককর দমন্ ুদেকক “New application/Schedule Appointment” ভিক করুন্ এবং ভন্কের ভবষয় গুকলা এককর পর এক 

ভন্র্ধারণ করুন্। 

    • অভিবাসী ভিসার ঠিকান্া দরভিকেশান্। 

    • আপভন্ দয ভিসার িন্য আকবেন্ করকেন্ দস ভিসা িাস/ভসম্বল। 

    • আপন্ার পাসকপাকটধ র ভবস্তাভরৈ সব ৈেয পুরন্ করুন্। 

    • দকস ন্ম্বর। 

    • আপন্ার সাকে আপন্ার পভরবাকরর দকান্ সেসয যভে আকবেন্ ককর োকক ৈার/ৈাকের ন্াম দযাগ করুন্। 

 

যাপ ৩ 

   • আপন্ার ভিসা ভপক-আপ এর ঠিকান্া ভন্র্ধারণ করুন্ দয স্থান্ দেকক আপভন্ আপন্ার পাসকপাটধ  সংগ্রহ করকৈ চান্। 

   • কন্ফারকমশন্ পৃষ্ঠাটি ভরন্ট করুন্ এবং আপন্ার দরককডধ র িন্য সংরক্ষণ করুন্ 

 

রনধ্ে রপক-আপ প্লাধ্কশ্ন গুধ্লা প্দওয়া আধ্ে 

 

শ্হর প্ ালা থাকার সময় শ্া ার ঠিকানা 

ঢাকা 
রভববার দেকক বহৃস্পভৈবার - সকাল ৯টা দেকক েপুুর 8টা  

 
ভিএফএস দলাবাল, চৈুেধ ৈলা, দডল্টা লাইফ টাওয়ার, প্লট 
৩৭, দরাড ৯০, ন্েধ এভিভন্উ, গুলশান্ ২, ঢাকা ১২১২, 
বাংলাকেশ 

রসধ্লট রভববার দেকক বহৃস্পভৈবার - সকাল ৯টা দেকক েপুুর 8টা 
 

ভিএফএস দলাবাল, ৭ম ৈলা, ভন্রিান্া ইন্, ভমিধ া িঙ্গল 
দরাড, রাকমর েীভির পাড়, ভসকলট -৩১০০, বাংলাকেশ 

চট্টগ্রাম রভববার দেকক বহৃস্পভৈবার - সকাল ৯টা দেকক েপুুর 8টা 
 

ভিএফএস দলাবাল, দচম্বার হাউস, চৈুেধ ৈলা, আগ্রাবাে ভস 
/ এ, চট্টগ্রাম-৪১০০, বাংলাকেশ 

 

রিসা ইসুয 
আপন্ার অভিবাসী ভিসা যভে অন্কুমােন্ করা হয়, ৈাহকল আপভন্ আপন্ার পাসকপাটধ , ভিসা এবং কাগিপত্র দরাফাইল তৈভর করার সময় দয ভপক-আপ দলাককশন্ বাোই 
ককরকেন্, দস স্থান্ দেকক সংগ্রহ করকৈ পারকবন্। 
 
রিসা রররফউজাল 

অভিবাসী ভিসা যখন্ ২২১ (ভি) আইকন্র আওৈায় ভরভফউি করা হয় ৈার মাকন্ আকবেন্কাভরকক হয় অভৈভরক্ত কাগিপত্র িমা ভেকৈ হকব ৈার দকস রভিয়ার্ীন্ রাখার 

িন্য অেবা দসই অভিবাসী ভিসা দকস এ অভৈভরক্ত  কাযধাবলী েরকার। যভেও, আপন্ার দেকক চাওয়া কাগিপত্র আপন্ার যৈ ৈাড়াৈাভড় সম্ভব িমা দেওয়া উভচৈ, 

আপন্ার সাক্ষাৈকাকরর ভেন্ দেকক আপন্াকক ১২ মাস সময় দেওয়া হকব দকান্ রকম ন্ৈুন্ ভিসা আকবেন্ ফী োড়াই আপন্ার অভৈভরক্ত কাগিপত্র িমা দেওয়ার িন্য। 
মাভকধ ন্ েৈুাবাস, ঢাকা যভে আপন্ার কাকে অভৈভরক্ত কাগিপত্র দচকয় োকক, ৈাহকল আপন্াকক দস কাগিপত্রগুকলা আপভন্ দরাফাইল তৈভর করার সময় দয ভপক-আপ 
দলাককশন্ বাোই ককরকেন্ দসই অভফকসই িমা ভেকৈ হকব। 
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