INSTRUCTIONS FOR OBTAINING POLICE CLEARANCE CERTIFICATE:
Each visa applicant aged 16 or over must submit a police clearance certificate from the police authorities for each of
the following:
•

their current residence in the country of their nationality,

•

all other countries where the applicant has resided for at least one year, and

•

any jurisdiction where the applicant has been arrested for any reason.

Please visit the website - https://www.police.gov.bd/ to get information on how to obtain Police Clearance
Certificate online.
IMPORTANT NOTE: Current and former residents of the United States should NOT obtain any police clearance
certificates covering their residence in the United States. If the applicants have lived in any other foreign country for
more than one year, they should submit a police clearance certificate that covers the entire period of the applicant’s
residence in that country.
ARREST RECORD: If any applicant has prior arrest record(s), he or she should submit police clearance certificate(s)
showing a record of all arrests, the reason for the arrest(s), and the disposition of each case. The documentation
should cite the section of law covering the offense.
Police certificates from certain countries are unavailable. More specific information is available on line at

https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html

পুলিশ অনুম োদন পত্র উমতোিন করোর লনমদে শোবিী
১৬ বছর বো তোর চেমে চবশী বেসী প্রমতেক লিসো আমবদনকোরীমক লনমে উমেলিত পুলিশ কততপ
ে ক্ষ চেমক অনুম োদন পত্র জ ো লদমত হমব
•

চে চদমশর নোগলরক চসই চদমশর বতে োন আবোসস্থমির লনকটস্থ েোনো চেমক
অনে স স্ত চদমশর পুলিশ কততপ
ে ক্ষ চেমক চে চদমশ আমবদনকোরী অন্তত এক বছর বসবোস কমরমছন।

•

লিসো আমবদনকোরী েলদ কিমনো চকোন কোরমন চেফতোর হমে েোমকন, তোহমি চসই কততপ
ে ক্ষ চেমক।

•

অনিোইমন পুলিশ অনুম োদন পত্র উমতোিন করোর লনমদেশোবিী জোনমত লিলসট করুন https://www.police.gov.bd/

প্রমেোজনীে তেেঃ

োলকেন েুক্তরোমে অবস্থোনকোিীন স মের জনে চকোন পুলিশ অনুম োদন পত্র জ ো লদমত হমবনো। োলকেন েুক্তরোে
বেোলতত অনে চকোন চদমশ এক বছমরর চবলশ স ে অবস্থোন কমর েোকমি , চসইসব চদশ চেমক পুলিশ অনুম োদন পত্র অবস্থোকোিীন স মের জনে
জ ো লদমত হমব।

চেফতোমরর সোক্ষেপ্র োনঃ েলদ চকোন আমবদনকোরীর পূমবরে চেফতোমরর চরকর্ে

চেমক েোমক, তোহমি চসই স স্ত চেফতোমরর কোরন,

লসদ্ধোন্ত, আইমনর বেোিেো জ ো লদমত হমব। লকছু চদশ পুলিশ অনুম োদন পত্র প্রদোন কমরনো। অনেোনে চদমশর পুলিশ অনুম োদন পত্র উমতোিমনর
বেোপোমর লবস্তোলরত জোনমত চদিুনঃ https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html

