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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 দমনু্ দেকক “Create Account” এ ভিক করুন্। 

 

যাপ ২ 

অযাকাউন্ট তৈভর হকয় যাওয়ার পর হাকৈর বা ভেককর দমনু্ 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 বৃহস্পভৈবার - 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 বৃহস্পভৈবার - সকাল ৯টা দেকক েপুুর 8টা 
 

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

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

ভিএফএস গ্লোবোল,৫ম তলো ১০২/১০৩, আগ্রোবোদ, ভস/এ 
কমোসস কললজ গ্ োড, চট্টগ্রোম -৪০০০, বোাংলোলদশ 

 

রিসা ইসুয 
আপন্ার অভিবাসী ভিসা যভে অনু্কমােন্ 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। 
 

 

 

http://www.ustraveldocs.com/bd

