
 

 

 

অভিবাসী ভিসা আববদনকারীবদর মেভিবকল পরীক্ষা করাবনার ভনবদেশাবলী         যকু্তরাষ্ট্র দতূাবাস 

             ঢাকা, বাাংলাদদশ 

             কনসুলার শাখা 

      মাদানী এভিভনউ, বাভরধারা 

      ঢাকা - ১২১২, বাাংলাদদশ     

 
ভিসা পাওয়ার আদে প্রদতেক অভিবাসী আদবদনকারীদক দতূাবাদসর অনুদমাভদত ভিভকৎসক দ্বারা স্বাস্থ্েেতিাদব 

অভিবাসদনর উপযুক্ত বদল ঘ াভিত হদত হদব। স্বাস্থ্েেতিাদব উপযুক্ততার এইসব কােজ-পত্র যুক্তরাি্দষ্ট্রর ঘপার্ট অফ এভি 

বা প্রদবশ পদে অবশেই ঘদখাদত হদব।  
 

প্রবযেক অভিবাসীবক ভিসা সাক্ষাৎকাবরর আবে অবশেই ভনজ দাভিবে স্বাস্থ্ে পরীক্ষার জনে িাক্তাবরর কাছ 

মেবক সাক্ষাৎকাবরর সেি ভনবয হবব। এর অে ে এই মে, প্রধান আববদনকারী েভহলা বা পুরুষবক দযূাবাবস যার 

ভিসার সাক্ষাৎকাবরর কেপবক্ষ ভযন সপ্তাহ আবে অনুবোভদয ভিভকৎসবকর কাবছ পভরবাবরর সদসেবদর ভনবি 

মেবয হবব। এবয কবর সংভিষ্ট ভিভকৎসক আপনার সাক্ষাৎকাবরর আবে িাক্তাভর পরীক্ষার ভরবপার্ে জো মদিার 

েবযা পে োপ্ত সেি হাবয পাববন।  
 

ডাক্তাভর পরীক্ষার সময় সকল আদবদনকারীদক তাদদর পাসদপার্ট, িার কভপ ছভব (ছভব অবশেই রঙিন হদত হদব, সাদা 

পর্িূভমদত ঘতালা হদত হদব, িশমা পড়া যাদব না), ভডএস-২৬০ কনফাদম টশদনর পাতা, , ঙর্কার, কাডট ,যযভদ, ঘেদক,

োদক)এবাং সাক্ষাৎকাদরর ভিঙি/ই-ঘমইদলর কভপ অবশেই সাদে ভনদত হদব। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাদসর অনুদমাভদত ভিভকৎসদকর 

তাভলকা ভনদি ঘদয়া হদলা। আপভন আপনার ইচ্ছামত তাদদর ঘয ঘকান একজনদক ভদদয় আপনার ডাক্তাভর পরীক্ষা করাদত 

পাদরন। 

 

গ্রীন ক্রিবসন্ট মহল  ে সাভিেবসস ইন্টারনোশনাল 

অে োনাইবজশন ফর 

োইবগ্রশন (আইওএে) 

ওিাহাব মেভিবকল প্রোকটর্স    

ঢাকা ঢাকা ঢাকা 
বাড়ি,নং,৬০,,র াড – পার্ক,র াড (মাড়র্কন,

দতূাবাসে ,উত্ত ,ড়দসর্),,বাড় ধা া,ড়ডসলাসমটির্,

র ান,,ঢার্া,১২১২, ,বাংলাসদশ, 

রিড়লস ান: ৮৮-০২-২২২২৬২৩৮৪, 

৫৮৮১৭৩৩৫ 

রমাবাইল: ০১৭৪২৩৮৮৮৫৪, ০১৩১৫৮৪৮০৫৫ 

 যাক্স: ৮৮-০২-৪৮৮১১৬৪৮ 

ইসমইল: gchsmed@gmail.com 

ওসেবোইি, ,

www.greencrescentmedicalbd.com, 

www.roadmapgreencrescent.com 

১ম,এবাং,নীি,তলা, বাড়ী,নাং,-,১৩/এ,  

ঘরাড,নাং,-,১৩৬, গুলশান – ১, 

ঢাকা,১২১২, বাাংলাদদশ 

ঘমাবাইল: ০১৭৭৭৭৬১৩০৯, ০১৭১৩৪৮১৭৯৮ 

ইদমইল: dhakaha@iom.int 

ঘরাড,নাং - ১২, বাভড়,নাং – ৩  বাভরধারা,

ভডদলাদমঙর্ক,ঘজান,,ঢাকা,১২১২ ,বাাংলাদদশ,,, 

ঘর্ভলদফান: ৮৮-০২-৫৮৮১৪৬৭১ ,

৫৮৮১৪৬৭২ ,৫৮৮১৪৬৭৩, 

ঘমাবাইল:,০১৮১৭২৪৩২৭৯ ,

০১৭৭৮৬৩০৬৭৭, 

ফোক্স : ৮৮-0২-৬০৬৯ 

ইদমইল: wahab@agni.com 

 

গ্রীন ক্রিবসন্ট মেভিকোল 

িািােনভিক 
 

োইবগ্রশন মহল  ে এবসসবেন্ট 

ভিভনক 

গ্রীন ক্রিবসন্ট মেভিলোব 
 

িট্টগ্রাে ভসবলর্ ভসবলর্ 
বাভড়,নাং,-,১৫/২,,ঘরাড,নাং - ৪, খুলভশ,ভহল,,

িট্টগ্রাম ,বাাংলাদদশ, 

ঘমাবাইল ,০১৭৮৬৫৫৩৩৭৭, ০১৭৯৬১৯৯৬৩৮,

ঘফান ,+য৮৮)য০৩১)৬৫৬৫২৪, ৬৫৬৪৮১ 

ইদমইল ,

doctors@greencrescentmedical.com 

ওদয়বসাইর্ ,

www.greencrescentmedicaldiagnostic.com 

www.roadmapgreencrescent.com 

 

ঘমভড-এইড,হার্ট,ঘসন্টার,  

দভক্ষণ,দরো,ঘের্,য ভমনাদরর,ভনকদর্),  

দরো,মহল্লা,,ভসদলর্,– ৩১০০ ,বাাংলাদদশ, 

ঘমাবাইল: ০৮২১৭২৫০৫৬,০১৭৭৭৭৬১৩০৯ 

ইদমইল: dhakaha@iom.int 

র্াইম,ঘকায়ার,িবন, ভশবেঞ্জ,উপশহর, ,

ঘসানাপাড়া, ,ভসদলর্ ,বাাংলাদদশ, 

ঘফান ,০২৯৯-৬৬৪১৬০১, ০২৯৯-

৬৬৪১৬০২ 

ঘমাবাইল: ০১৭৪২৫৬৪৪৩২ ,

০১৩১৫৮৪৭৭৭৯ 

ইদমইল: gcmlabsylhet@gmail.com 

ওদয়বসাইর্  

www.greencrescentmedilab.com 
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অবশেই ডাক্তাভর পরীক্ষার ভফ আপনাদকই ভদদত হদব - দতূাবাস এই অে ট আপনাদক ঘকানিাদব ঘফরত ভদদব না। ডাক্তার 

তার ঘনয়া ভফদসর একঙর্ রভশদ আপনাদক ভদদবন। ১৫ বছর বা তার ঘবভশ বয়দসর আদবদনকারীদদর জনে ডাক্তাভর পরীক্ষার 

ভফ হদচ্ছ ৭৮৬৫ র্াকা। এবাং ১৫ বছদরর কমবয়সী ভশশুদদর জনে ৩০২৫ র্াকা + ২২৪০ র্াকা (শুধুমাত্র যখন েদনাভরয়া 

পরীক্ষার প্রদয়াজন হয়) + ২ ঘেদক ১৪.৯৯ বয়দসর ভশশুদদর জনে ৭৫০০ র্াকা (IGRA পরীক্ষার খরি)। ০ ঘেদক ১.৯৯ 

বয়দসর ভশশুদদর ঘক্ষদত্র IGRA পরীক্ষা শুধু মাত্র প্রদয়াজন হদলই করা হদব।   

 

অনুগ্রহ কদর মদন রাখদবন ঘয, যভদ বাড়ভত ঙর্কাদাদনর দরকার হয়, তাহদল ডাক্তাভর পরীক্ষার খরি ঘবদড় যাদব। আপনার 

শরীদর যক্ষা বা অনোনে সাংক্রামক বোভধর অস্তিত্ব পরীক্ষা করার জনে আপনাদক লোবদরর্ভরদত আদরা ভকছু পরীক্ষা করাদত 

হদত পাদর। আপনার ডাক্তাভর পরীক্ষার পাাঁি ভদদনর মদধে এই সকল ঘর্দের জনে উপভস্থ্ত না হদল আপনার ঘকস প্রদসস 

করদত অভতভরক্ত এক বছর সময় লােদত পাদর। 

 

যভদ বাড়ভত TB পরীক্ষার প্রদয়াজন হয় তদব জন প্রভত ১৪০০০ র্াকা ঘবভশ খরি পড়দব। 

 

সকল অভিবাসীদক সাংক্রামক ঘরােনাশক ঙর্কা অবশেই ভনদত হদব। এই সব ঙর্কা অনুদমাভদত ভিভকৎসদকর কাদছ পাওয়া 

যাদব এবাং এগুভলর এক একঙর্র বেয় এক এক রকম। ভবরল দুই একঙর্ ঘক্ষদত্র এই সব ঙর্কার কারদণ অনাকাস্তিত পার্শ্ ট 

প্রভতস্তক্রয়া ঘদখা ভদদত পাদর। আপভন ভিভকৎসদকর কাদছ এই সব ঙর্কার সুফল ও ঝুাঁ ভক সম্পদকট ঘজদন ভনদবন।   

 

অনুদমাভদত পোদনল ভিভকৎসকরা আপনার ঘমভডদকল পরীক্ষার ফলাফল সরাসভর কনসুলার শাখায় পাঙিদয় ঘদন। এর্া 

অতেন্ত গুরুত্বপূণ ট ঘয আপভন দতূাবাদস আপনার সাক্ষাৎকাদরর ভনভদটষ্ট তাভরদখর কম পদক্ষ ভবশ ভদন আদে ডাক্তাদরর সাদে 

সাক্ষাৎ করদবন। সাক্ষাৎকাদরর ভদন ঘয সব আদবদনকারীর ডাক্তাভর পরীক্ষার িূড়ান্ত ভরদপার্ট দতূাবাদস এদস ঘপ ৌঁছাদব না 

তাদদর সাক্ষাৎকার ঘনয়া হদব না। 

 

মেভিবকল পরীক্ষা সম্পূর্ ে হওিার পর, আববদনকারীর অবশেই যাবদর টর্কার কািে এবং এক্স-মর ভসভি 

িাক্তাবরর মেবক সংগ্রহ কবর ভনবয হবব।        

 

যভদ কাদরা ডাক্তাভর পরীক্ষার ঘময়াদ উর্ত্তীণ ট হয়, তাহদল ঘকান আদবদনকারীদকই যুক্তরাি্দষ্ট্র প্রদবশ করদত ঘদয়া হয় না। 

আপনার ডাক্তাভর পরীক্ষার তাভরখ ঘেদক ঙিক ৬ মাস আপনার অভিবাসন ভিসার ঘময়াদ বলবৎ োকদব। ঘযমন, যভদ 

আপনার ডাক্তাভর পরীক্ষা ২০১৮ সাদলর ১৫ই নদিম্বর তাভরদখ কভরদয় োদকন, এবাং যভদ ০১ ঘফব্রুয়ারী ২০১৯ তাভরদখর 

মদধে আপনার ভিসা ইসুে না হদয় োদক, তাহদলও আপনাদক ঘদয়া ভিসার ঘময়াদ ২০১৯ সাদলর ১৪ই ঘম ঘশি হদয় যাদব। 

ভিসা পাওয়ার পর কত দ্রতু আপভন যুক্তরাি্দষ্ট্র যাওয়ার পভরকল্পনা করদছন তার ওপর ভনিটর করদব আপনার ঘমভডদকল 

পরীক্ষার ভরদপার্ট হাল নাোদ করাদত হদব ভক না।           


