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দয়া করে আপনাে জন্ম, বিিাহ, তালাক, মৃতয ু , এিং পুবলশ সনদপরেে মূল ও ফর াকবপ আপনাে সাক্ষাতকারেে 

বদন সারে বনরয় আসরিন। প্ররতুক আরিদনকােীে জরনু উরেবিত সনদপরেে এক কবপ করে ফর াকবপ প্ররয়াজন। 

এছাড়াও আপবন যে সকল কাগরজে মূলকবপ যফেত চান তাে ফর াকবপট  বনরয় আসরিন (রেমন মূল  ুাক্স এে 

কাগজ)। যে সকল কাগজপে (সম্পকক প্রমারনে কাগজপে) দতূািারস জমা যদয়া হরি তা দতূািারসে মাবলকানাধীন 

হরয় োরি এিং তা যফেত যদয়া হরি না। বনোপত্তাে কােরন দয়া করে যকান বসবি, বিবসবি, বিবিবি, এিং বিবিও 

কুারস , কুারমো, ও যসল যফান সারে বনরয় আসরিন না। যে সকল কাগজপরেে মূল কবপ ইংরেজীরত যনই তাে 

িাংলা মূলকবপ ও ইংরেজীরত অনুিাবদত কবপ দতূািারস জমা বদরত হরি। দয়া করে বনরন্ম উরেবিত কাগজপে সমূহ 

সাক্ষাতকারেে সময় বনরয় আসরিনঃ 

সমস্ত K' বিসা আরিদনকােীরদে আমরদে অনলাইন http://www.ustraveldocs.com/bd ওরয়িসাইর ে মাধুরম 

সাক্ষাতকারেে সময় বনধ কােণ কেরত হরি। আপবন েিন জানরত পােরিন যে আপনাে K বিসা যকসট  চূড়ান্ত প্রক্রিয়াে 

জনু প্রস্তুত এিং আপনারক সাক্ষাতকারেে সময় বনধ কােণ কেরত হরি, তিনই অনুগ্রহ করে আমরদে ওরয়িসাই  

http://www.ustraveldocs.com/bd বিবস  করুন, অনলাইন যপ্রাফাইল ততবে করুন এিং দতূািারস সাক্ষাতকারেে 

জনু ওরয়িসাইর ে মাধুরম K visa appointment সময়সূবচ বনধ কােণ করুন।    

• পাসরপা কঃ যে িয়রসেই যহাক প্ররতুক আগ্রহী অবিিাসী আরিদনকােীে তিধ পাসরপা ক োকরত হরি। 

পাসরপার কে যময়াদ অিশুই বিসা ইসুুরয়ে তাবেি যেরক আ  মাস যিবশ োকরত হরি।  

• ছবিঃ দয়া করে সংেুক্ত ছবিে িণ কনা পড়ুন। প্ররতুক আরিদনকােীরক বনরজে দুই কবপ ছবি সারে বনরয় আসরত 

হরি।  

• বফঃ আরিদনকােীরদে অিশুই বিসা যপ্রারসবসং বফ বহসারি US$২৬৫ অেিা সমপবেমাণ  াকা) ইষ্টাণ িুাংক 

বলবমর রি জমা বদরত হরি। প্ররয়াজনীয় বফ প্রদান কোে বিষরয় তরেুে জনু অনুগ্রহ করে বিবস  করুন:  

http://www.ustraveldocs.com/bd/bd-niv-paymentinfo.asp 

• বনিবিত জন্ম ও মৃতয ু সনদপেঃ বিস্তাবেত তরেুে জনু অনুগ্রহ করে সংেুক্রক্ত যদিুন। 

• বিিাহ সনদপেঃ বিস্তাবেত তরেুে জনু অনুগ্রহ করে সংেুক্রক্ত যদিুন। 

• তালাক/বিিাহবিরেদ সংিান্ত দবললপেঃ েবদ প্ররোজু হয় তরি আপনাে এিং/অেিা আপনাে স্বামী/স্ত্রী 

এে জনু এট  লাগরি। এইসকল দবললপে অিশুই মূলকবপ িা েুক্তোরেে আদালত দ্বাো সতুাবয়ত িা 

িাংলারদরশ বনিবিত কাজী অবফস দ্বাো সতুাবয়ত অনুবলবপ হরত পারে।  

• যমবিরকল বেরপা কঃ সাক্ষাতকারেে বচটি পািাে পে আরিদনকােীরদে েত দ্রতু সম্ভি তারদে িাক্তাবে পেীক্ষা 

সম্পন্ন কেরত হরি। বিস্তাবেত তরেুে জনু অনুগ্রহ করে সংেুক্রক্ত যদিুন। 

• এবফরিবি  অফ সারপা ক (AOS): এবফরিবি  অফ সারপা ক (AOS): প্ররতুরক বিসা আরিদনকােীে জনু 

বপট শনােরক I-134 এবফরিবি  অফ সারপা ক ফরম কে মূলকবপ জমা বদরত হরি। অনু যকান িুক্রক্তে পক্ষ 

যেরক এবফরিবি  অফ সারপা ক জমা বদরল তা বপট শনারেে এবফরিবি  অফ সারপার কে মরতা একই িারি 

বিরিচনা কো হরি না। 

• আয়কে বে ান কঃ এবফরিবি  অফ সারপার কে সারে ো জমা বদরত হরি তা হরলা যে িছরেে িেণরপাষণ 

এবফরিবি  বদরয় হরয়রছ যস িছরেে েুক্তোরে যফিারেল আয়কে জমাে কবপ এিং তাে সারপরক্ষ W-2 ফম ক, 

িতকমান বনরয়াগপে(পেসমূহ), যিতরনে কাগরজে অংশ এিং এে সারে সংবিষ্ট িুাংরকে বিিেণী।  

• পাবেিাবেক সম্পরককে প্রমানঃ দয়া করে বপট শনারেে সারে সম্পকক প্রমান কোে জনু বিবিন্ন সমরয়ে যতালা 

ছবি এিং বচটি পে সারে আনরিন। আপনারক বপট শনারেে ফর া আইবি (অেিা একট  স্পষ্ট ফর াকবপ) 

সারে আনরত হরি। 

• বপট শনারেে িতকমান িাসস্থারনে প্রমানঃ দয়া করে বপট শনারেে িতকমান পাসরপা ক , গ্রীন কািক অেিা 

নাগবেকত্ব পািাে সনরদে একট  পবেষ্কাে ফর াকবপ বনরয় আসরিন।  

• পুবলশ সনদঃ বিস্তাবেত তরেুে জনু অনুগ্রহ করে সংেুক্রক্ত যদিুন। 

• দয়া করে এই ওরয়িসাই  A NEW GUIDE FOR IMMIGRANTS বিবস  করুন। এই গাইিলাইরন িাস্তি তেু 

যদয়া আরছ ো আপনারক মাবককন েুক্তোরেে প্রাতুবহক জীিরনে সারে িাপ যিরত সাহােু কেরি। 

  

http://www.ustraveldocs.com/bd
http://www.ustraveldocs.com/bd
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সতর্কীর্করণ 

কনসুুলাে যসকশন সরেহিাজন জাবলয়াবতে যকইস গুবলে তদন্ত করে। যে সি যকইরসে যক্ষরে জাবলয়াবতে 

সংবিষ্টতা পাওয়া োরি, যসই সি যকইস এে আরিদনকােীো জীিনকারলে জনু অরোগু িরল বিরিবচত হরি। আপনাে 

কারছ েবদ জাবলয়াবত সংিান্ত তেু োরক, তরি আমারদে সারে যোগারোগ করুন এই টিকানারত 

dhakafraud@state.gov   

মনে রাখনেে 

 

দয়া করে যকানও িকুরমন্ট স্টপল িা যফালি কেরিন না। 

 

আপবন কনসুুলাে যসকশরন বিসাে জনু যে কাগজপে, ফর াকবপ, ছবিে অুালিাম জমা যদরিন তাে উপরে অেিা 

নীরচ অিশুই আপনাে যকস নাম্বাে বলিুন। বিসাে জনু জমা যদওয়া ছবিে বপছরন বিসা আরিদনকােীে নাম এিং 

যকস নাম্বাে বলিুন। 

েবদ আপনাে বিসা সংিান্ত যকানও প্রশ্ন োরক, তাহরল দয়া করে আমারদে এই টিকানারত support-

bangladesh@ustraveldocs.com ইরমইল করুন। 

আপবন েিন ইরমরলে মাধুরম আমারদে সারে যোগারোগ কেরিন, তিন আপনাে 10 বিক্রজর ে যকস নম্বে (ো DHK 

বদরয় শুরু) এিং আপনাে নাম সটিকিারি বলিরিন। 

 

"MST", "MOST"  অে কাৎ নারমে যকান সংবক্ষপ্তরূপ যেরক োরক তরি DS-260 ফরম কে ৩নং ঘরে বিস্তাবেত বলিুন। 

যেমন "Mohammad", "Mohammed", "Mosammat", "Mosammet", ইতুাবদ। 
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নেেন্ধেরৃ্কত জন্ম ও মৃতয ু সার্টিনিনর্কট এর নেনদিশােলী 

িাংলারদশ সেকাে সংগটিত ২১ ট  বনয়রমে সারে সংগবত যেরি নিবন্ধিকৃত জন্ম ও মৃতয ু সার্টিনিককট প্রদাি করা হয়। এই 

বনয়ম অনুোয়ী প্ররতুক বুক্তির স্থানীয় জন্ম ও মৃতয ু নিবন্ধিকরি অনিকস বনিিন কেরত হয়। িাংলারদশ সেকাে কতৃিক 

নিকয়াক্তজত স্থানীয় জন্ম ও মৃতয ু নিবন্ধিকরি অনিস সমগ্র িাংলারদরশ আরছ। আরিদনকােীরক তারদে নিকটস্থ জন্ম ও মৃতয ু 

নিবন্ধিকরি অনিকস যোগারোগ কেরত হরি (রেিারন আরিদনকােীে জন্ম হরয়রছ িা যেিারন মৃতরক দাফন কো হরয়রছ)। 

সাধােণতঃ বসট  কেরপারেশন, প ৌরসভা অনিস, ইউনিয়ি  নরষদ অনিস অথবা কুান্টিকমন্ট পবার্ি জন্ম ও মৃতয ু 

নিবন্ধকির দানয়কে থাকক। এ ছাড়া যকান প্রতুন্ত এলাকায় পেয়ারমুাি-এর অনিস যেরক জন্ম ও মৃতয ু সার্টিনিককট প্রদাি 

করা হয়। 

প্ররতুক নিবন্ধিকরি অনিস তারদে বনবদকষ্ট ফরম ক সার্টিনিককট প্রদাি ককর। জন্ম ও মৃতয ু সার্টিনিকককটর িকম ি অিশুই 

বনিিরনে পে কায়িবমক নম্বে, যে পৃষ্ঠায় তেু বলবপিদ্ধ কো হরয়রছ তাে নম্বে, োে জন্ম/মৃতয ু বনিবিত হরে তাে জন্ম/মৃতয ুে 

বিস্তাবেত তেু নবেিূক্ত কো োরক। যে বুক্তি জন্ম/মৃতয ু বনিিন করেরছ তাে পবেবচবতমূলক তেুও োকরত হরি।  

আত্মীয়-স্বজে, েনু্ধ-োন্ধে এেং প্রনতনেশীনদর র্কাছ থেনর্ক থেয়া জন্ম সংক্রান্ত এনিনেনিট ো হলিোমা 

গ্রহণ র্করা হনে ো।   

েুক্তোরে প্রেম অবধিাসী হরয় োিাে সময় দেিাস্তকােী যে জন্ম সনদ িুিহাে করেরছন তাও আইআে-৫ এিং এফ-৪ যকরস জমা 

বদরত হরি। এ ছাড়াও ২১ িছরেে কম িরয়বস সকল সন্তারনে যক্ষরে জন্ম তাবেরিে সনদ জমা বদরত হরি। এই সি সন্তান েবদ এই 

সমরয় অবধিাসী হরয় যেরত না চান, িা অবধিাসী হওয়াে যোগুতা তারদে নাও োরক- তাহরলও এট  জমা বদরত হরি।  

হাসপাতাল, নিনের্ক ো োক্তানরর র্কাছ থেনর্ক মৃতয ু সার্টিনিনর্কট গ্রহণন াগ্ু েয়।   

আ িার পককসর সাকথ সম্পকিযুি আপনাে স্বামী িা স্ত্রী অেিা আপনাে প্রাক্তন স্বামী িা স্ত্রী িা আপনাে পবেিারেে যকান সদসু 

েবদ মৃতয ুবরণ ককর োরক তাহরল আপনারক অিশুই উপেুক্ত মৃতয ু নিবন্ধিকরি অনিস পথকক মৃতয ু সার্টিনিককট আিকত 

হকব।  
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বিিাহ সনদপত্রের বনত্রদেশািলী 

িাংলারদরশে নাগবেক আইন অনুোয়ী শুধুমাে একজন মুসবলম বিিাহ যেক্রজস্ট্রাে অেিা কাজী মুসবলম বিিাহ বনিিন 

কেরত পারেন। মুসবলম বিিাহ বনিিন অতুািশুকীয়।  

 

মুসনলম নেোহঃ  

 

আরিদনকােীরক কাজীে সারে যোগারোগ কেরত হরি। এই কাজী মুসবলম বিিারহে দবলল অে কাৎ বনকাহনামা (িাংলায় 

ও ইংরেক্রজরত) সংগ্রহ কেরিন। দুট  বনকাহনামাই সাক্ষাত্কারেে সময় জমা বদরত হরি। 

 

• মুসবলম বিিাহ এিং বিিাহ বিরেদ বনিিন আইরনে যসকশন ৫(১) অনুোয়ী, “ েিন যকান বিিাহ শুধুমাে 

কাজী দ্বাো সম্পন্ন কো হয়, তিন তারক (কাজী) অবিলত্রে বিিাহট  বনিিন কেরত হরি।“  

• যসকশন ৫(২) অনুোয়ী, েিন যকান বিিাহ কাজী িুতীত অনু যকান িুক্রক্ত দ্বাো সম্পন্ন হয়, তিন উক্ত 

বিিারহে িেরক বিিাহ সম্পরন্নে ক্রেশ বদরনে মরধু বিিাহ বনিিরকে কারছ বিিাহ বনিিন কেরত হরি।“  

• যসকশন ৫(১) অনুোয়ী, “উপ-ধাো (২)-এে অধীরন, েিন যকান বিিাহ সম্পরকক কাজীরক জানান হয়,  তিন 

কাজীরক তৎক্ষণাৎ বিিাহট  বনিিন কেরত হরি।“  

 

মুসবলম বিিাহ বনিিন সম্পবককত আেও তেু জানরত বিক করুন এিারনঃ   

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-476.html  

 
 

 

নহন্দ/ুখ্রীষ্টান/বিৌদ্ধ বিিাহঃ 

 

বহে ুবিিাহ বনিিন আইন, ২০১২, অনুোয়ী িাংলারদরশ েিন যকান বহে ুবিিাহ সম্পন্ন হয় তিন উক্ত বিিাহ বনিিন 

কো হয় আরিদনকােীে িাসস্থারনে এলাকাে বহে ুবিিাহ যেক্রজস্ট্রাে দ্বাো।  

 

অনু ধম কানুসােী, যেমন খ্রীষ্টান, যিৌদ্ধ অেিা অনুানু ধম কানুসােীো তারদে বনজ বনজ এলাকাে বিিাহ যেক্রজস্ট্রাে অেিা 

ধম কোজক যে বিিাহ সম্পন্ন করেরছন অেিা বিিাহ সম্পরন্নে বগজকা/মক্রেরেে প্রশাসন দ্বাো  বিিাহ বনিিন কেরিন।  

বিিারহাত্তে কাগজপরেে ধেণ আলাদা হরলও সমৃ্পক্ত ধম কানুসােী আরিদনকােীে তেু সমূহ, বিিারহাত্তে অনুষ্ঠান, 

বিিাহ সম্পন্নকােী বনিিরকে পবেচয় বিষয়ক তেু অনুরূপ োকরি। 

 

বিরশষ বিিাহ আইন ১৮৭২ অনুোয়ী অধাবম কক বিিাহ সম্পরকক জানরত এিারন বিক করুনঃ 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd 

 

বিরশষ দ্রষ্টিুঃ আরিদনকােী, তাে আত্মীয় অেিা পবেিারেে যকান সদসু যেরক বিিাত্রহর যকান শপথপে গ্রহন 

করা হত্রি না।  

 

  

 

 

 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-476.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/
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পুনলশ অেনুমাদে পত্র উনতালে র্করার নেনদিশােলী 

 

১৬ িছে িা তাে যচরয় যিশী িয়সী প্ররতুক বিসা আরিদনকােীরক বনরে উরেবিত পুবলশ কতৃ কপক্ষ যেরক অনুরমাদন 

পে জমা বদরত হরি :  

• যে যদরশে নাগবেক যসই যদরশে িতকমান আিাসস্থরলে বনক স্থ োনা যেরক 

• অনু সমস্ত যদরশে পুবলশ কতৃ কপক্ষ যেরক যে যদরশ আরিদনকােী অন্তত এক িছে িসিাস করেরছন। 

• বিসা আরিদনকােী েবদ কিরনা যকান কােরন যগ্রফতাে হরয় োরকন, তাহরল যসই কতৃ কপক্ষ যেরক। 

 

অনলাইরন পুবলশ অনুরমাদন পে উরত্তালন কোে বনরদকশািলী জানরত বিবস  করুন 

http://pcc.police.gov.bd/en/f?p=500:1:0  

 

প্রত্রয়াজনীয় তথযঃ মাবককন েুক্তোরে অিস্থানকালীন সমরয়ে জনু যকান পুবলশ অনুরমাদন পে জমা বদরত হরিনা। 

মাবককন েুক্তোে িুাবতত অনু যকান যদরশ এক িছরেে যিবশ সময় অিস্থান করে োকরল, যসইসি যদশ যেরক পুবলশ 

অনুরমাদন পে অিস্থাকালীন সমরয়ে জনু জমা বদরত হরি। 

 

বগ্রফতাত্ররর সাক্ষ্যপ্রমানঃ েবদ যকান আরিদনকােীে পূরি কে যগ্রফতারেে যেকিক  যেরক োরক, তাহরল যসই সমস্ত 

যগ্রফতারেে কােন, বসদ্ধান্ত, আইরনে িুািুা জমা বদরত হরি। বকছয  যদশ পুবলশ অনুরমাদন পে  প্রদান করেনা। 

অনুানু যদরশে পুবলশ  অনুরমাদন পে  উরত্তালরনে িুাপারে বিস্তাবেত জানরত যদিুনঃ 

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

 

  

http://pcc.police.gov.bd/en/f?p=500:1:0
https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html
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িনটা ষ্টয নেও সমূহ 

পাসরপা ক ও বিসাে আরিদন কোে জনু যে ধেরণে ছবিে প্ররয়াজন হয় এিং যে সি ফর া ষ্টযনর্ও যস ধেরনে ছবি তযলরত সক্ষম 

নীরচ তাে একট  তাবলকা যদয়া হরলা। আমো আপনারক বনবদকষ্ট যকান ষ্টযনর্ওকত ছনব পতালার পোমশ ক বদক্রে না। তরি, আমো জাবন 

যে, এই ষ্টযনর্ওগুকলা অতীকত ভাল কাজ ককরকছ। তাবলকায় উরেবিত ষ্টযনর্ও ছাড়াও আপনাে ইরেমাবফক যে যকান ষ্টযনর্ও পথকক 

আ নি ছনব তযলকত  াকরি এবং যকিল এই ষ্টযনর্ওগুকলাকত ছনব পতালার জনু আপবন িাধু নন।  

কুইক ফত্র া ষ্টয নেও বি. আই. বপ. ফত্র া ষ্টয নেও হবলউড বপকচার ষ্টয নেও 

ঢাকা ঢাকা ঢাকা 
২৪-২৭ জারহদ প্লাজা, ৩০ নে ক এবিবনউ, 

গুলশান সারককল-২, ঢাকা-১২১২ যফানঃ 

৯৮৮০৯৫৫, 

৮৮২৯২০৭,০১৯৫৯১৪৪০৫২, 

০১৮৪১৭২২২৫৫ 

ইরমইলঃ qpslab@gmail.com 

গুলশান পুালাবিয়াম (২য় তলা),  

যোি ৯৫, গুলশান ২ ঢাকা-১২১২ 

যফানঃ ৯৮৮০৬৯৭ 

ইরমইলঃ vipstd123@yahoo.com 

২-৩ জারহদ প্লাজা, ৩০ নে ক এবিবনউ (১ম 

তলা), 

গুলশান ২, ঢাকা-১২১২, যফানঃ ৮৮১৫৪৮৯ 

বসানারগাাঁও ষ্টয নেও কামার ফত্র াগ্রাফারস কমাবশ েয়াল ফত্র াগ্রাফারস 

ঢাকা ঢাকা ঢাকা 

োরসল যসন্টাে, ২৭ হা রিালা যোি, 

অবিশাে বসরনমা হরলে বিপেীরত, ঢাকা-

১২০৩ 

যফানঃ ৯৫৫৯৮৯২, ০১৭১৪২৪২৫৬৭  

ইরমইলঃ  lilymomotaz@hotmail.com 

১৮/২, যতাপিানা যোি (১ম তলা), ঢাকা, 

যফানঃ ৯৫৬৩৩৪২ 

এল মবেক কমরপ্লক্স, ১২ পুোনা পল্টন (৩য় 

তলা), ঢাকা-১২১৯, যফানঃ ৯৫৫৩০৪৭ 

ইরমইলঃ  Panoroma.mahbub@yahoo.com 

আত্রলা বডজজ াল ষ্টয নেও   বসত্রল  

বশিগঞ্জ, উপশহে যোি, যসানাপাো, যফান: ০১৫৫৮৪০৭৬৮১, ০১৭২৬৯৬২৭৫৩, ইরমইলঃ alod.studio@gmail.com 

বনউ পান্না বডজজ াল ফত্র া ষু্টবডও, বসত্রল     

১ নং, মবহলা করলজ িাবণক্রজুক িিন (২য় তলা), ক্রজোিাজাে, যফানঃ ০১৭১১৪৮৪৯৫৫, ০১৯৭১৪৮৪৯৫৫, ইরমইলঃ 

newpannastudio@gmail.com      

 
ভাল ভাবে ত ালা ছবের উদাহরণঃ 

 

   
 
 

 

অবিিাসন বিসাে জনু যে ধেরনে ছবিে প্ররয়াজনঃ 

▪ বিসাে আরিদন কোে জনু ২ট  ছবি প্ররয়াজন। 

▪ সাদা প িূবমে সামরন যতালা ছবি অিশুই েবিন হরত হরি। 

▪ ছবিে মাপ হরত হরি ২ x ২ ইক্রি (৫০ x ৫০ বম.বম.) 

▪ আকবদিকারীকক অিশুই কুারমোে বদরক সোসবে তাকারত হরি যেন সমূ্পণ ক যচহাো যদিা োয়, দুই কান যদিা োয় এিং দুই যচাি 

অিশুই পবেস্কােিারি যদিা োয়।  

▪ বিসা আরিদনপরেে সারে চশমা পো ছবি যদয়া োরিনা। শুধুমাে তিবন চশমা পবেবহত ছবি যদয়া োরি েিন বচবকৎসাগত কােরণ চশমা 

যিালা োরিনা, যেমন, যচাি সাজকাবেে পেপে েিন যচারিে সুেক্ষা প্ররয়াজন হয়। এসি যক্ষরে িাক্তারেে কাছ যেরক বলবিত বিিৃবত 

আনরত হরি। েবদ চশমা পো ছবি জমা যদয়াে অনুমবত োরক, তিুও বনেবলবিত বিষয়গুরলা যিয়াল োিরত হরিঃ 

✓ চশমাে যেম দ্বাো যচাি ঢাকা োরিনা 

✓ চশমাে কারচে উপে যকান আরলা পো োরিনা োরত যচাি যদিা না োয় 

✓ চশমাে কারচে উপে যকান ছায়া পো োরিনা োরত যচাি যদিা না োয় 

▪ ধমীয় বিশ্বারসে কােরণ মাো ঢাকা িা  য বপ পো ছবি গ্রহণরোগু; বকন্তু তা যকানিারিই আকবদিকারীর মুখমণ্ডকলর যকান অংশরক 

আড়াল কেরল চলরি না। সামবেকিাবহনী, বিমান যকাম্পাবন িা অনু যকান প্রকারেে  য বপ পো ছবি গ্রহণরোগু নয়। উপজাতীয় িা ধমীয় 

নয় এমন যকান মস্তকািেনীসহ ছবি গ্রহণরোগু নয়। 

▪ ছবিে উপবেিাগ হরি গ্লবস অে কাৎ মসণৃ ও চকচরক।  

▪ আপনাে ছবিট  অিশুই ইন্টারনভউ এে আরগে ৬ মারসে মরধু তযলরত হরি োরত করে আপনাে যচহাোে িতকমান অিস্থা যিাঝা োয়।  

mailto:qpslab@gmail.com
mailto:vipstd123@yahoo.com
mailto:lilymomotaz@hotmail.com
mailto:Panoroma.mahbub@yahoo.com
mailto:alod.studio@gmail.com
mailto:newpannastudio@gmail.com
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অবিিাসী বিসা আত্রিদনকারীত্রদর বমবডত্রকল পরীক্ষ্া 

করাত্রনার বনত্রদেশািলী    

েুক্তোে দতূািাস 

ঢাকা, িাংলারদশ 

কিসুুলার শািা  

মাদানী এবিবনউ, 

িাবেধাো , ঢাকা - ১২১২, 

িাংলারদশ 
 

বিসা পাওয়াে আরগ প্ররতুক অবিিাসী আরিদনকােীরক দতূািারসে অনুরমাবদত বচবকৎসক দ্বাো স্বাস্থুগতিারি 

অবিিাসরনে উপেুক্ত িরল যঘাবষত হরত হরি। স্বাস্থুগতিারি উপেুক্ততাে এইসি কাগজ-পে েুক্তোরেে যপা ক অফ 

এবি িা প্ররিশ পরে অিশুই যদিারত হরি।  
 
 

প্রত্রতযক অবিিাসীত্রক বিসা সাক্ষ্াৎকাত্ররর আত্রগ অিশযই বনজ দাবয়ত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষ্ার জনয ডাক্তাত্ররর 

কাছ বথত্রক সাক্ষ্াৎকাত্ররর সময় বনত্রত হত্রি। এর অথ ে এই বে, প্রধান আত্রিদনকারী মবহলা িা পুরুষত্রক 

দতূািাত্রস তার বিসার সাক্ষ্াৎকাত্ররর কমপত্রক্ষ্ বতন সপ্তাহ আত্রগ অনুত্রমাবদত বচবকৎসত্রকর কাত্রছ 

পবরিাত্ররর সদসযত্রদর বনত্রয় বেত্রত হত্রি। এত্রত কত্রর সংবিষ্ট বচবকৎসক আপনার সাক্ষ্াৎকাত্ররর আত্রগ 

ডাক্তাবর পরীক্ষ্ার বরত্রপা ে জমা বদয়ার মত্রতা পে োপ্ত সময় হাত্রত পাত্রিন।  
 
 

িাক্তাবে পেীক্ষাে সময় সকল আরিদনকােীরক তারদে পাসরপা ক, চাে কবপ ছবি (ছবি অিশুই েটিন হরত হরি, সাদা 

প িূবমরত যতালা হরত হরি, চশমা পড়া োরি না), বিএস-২৬০ কনফারম কশরনে পাতা, ট কাে কািক (েবদ যেরক িারক) 

এিং সাক্ষাৎকারেে বচটি/ই-যমইরলে কবপ অিশুই সারে বনরত হরি। েুক্তোে দূতািারসে অনুরমাবদত বচবকৎসরকে 

তাবলকা বনরচ যদয়া হরলা। আপবন আপনাে ইোমত তারদে যে যকান একজনরক বদরয় আপনাে িাক্তাবে পেীক্ষা 

কোরত পারেন। 

 

গ্রীন জিত্রসন্ট বহল  থ সাবিেত্রসস ইন্টারনযাশনাল অগ োনাইত্রজশন 

ফর মাইত্রগ্রশন (আইওএম) 

ওয়াহাি বমবডত্রকল প্রযাকট স    

ঢাকা ঢাকা ঢাকা 

িাবড় নং ৬০, যোি – পাকক যোি (মাবককন 

দতূািারসে উত্তে বদরক), িাবেধাো বিরপ্লারমট ক 

যজান, ঢাকা ১২১২, িাংলারদশ  

য বলরফান: ৮৮-০২-২২২২৬২৩৮৪, 

৫৮৮১৭৩৩৫ 

যমািাইল: ০১৭৪২৩৮৮৮৫৪, ০১৩১৫৮৪৮০৫৫ 

ফুাক্স: ৮৮-০২-৪৮৮১১৬৪৮ 

ইরমইল: gchsmed@gmail.com 

ওরয়িসাই :  

www.greencrescentmedicalbd.com, 
www.roadmapgreencrescent.com 

১ম এিং নীচ তলা, িাড়ী নং - ১৩/এ,  

যোি নং - ১৩৬, গুলশান – ১, 

ঢাকা ১২১২, িাংলারদশ 

যমািাইল: ০১৭৭৭৭৬১৩০৯, 

০১৭১৩৪৮১৭৯৮ 

ইরমইল: dhakaha@iom.int 

যোি নং - ১২, িাবড় নং – ৩, িাবেধাো 

বিরপ্লারমট ক যজান, ঢাকা ১২১২, 

িাংলারদশ    

য বলরফান: ৮৮-০২-৫৮৮১৪৬৭১, 

৫৮৮১৪৬৭২, ৫৮৮১৪৬৭৩  

যমািাইল: ০১৮১৭২৪৩২৭৯, 

০১৭৭৮৬৩০৬৭৭  

ফুাক্স : ৮৮-0২-৬০৬৯ 

ইরমইল: wahab@agni.com 

 

গ্রীন জিত্রসন্ট বমবডকযাল ডায়াগনবিক 

 

মাইত্রগ্রশন বহল  থ এত্রসসত্রমন্ট 

বিবনক 

গ্রীন জিত্রসন্ট বমবডলযাি 

 

চট্টগ্রাম বসত্রল  বসত্রল  

িাবড় নং - ১৫/২, যোি নং - ৪, িুলবশ বহল, 

চট্টগ্রাম, িাংলারদশ  

যমািাইল: ০১৭৮৬৫৫৩৩৭৭, ০১৭৯৬১৯৯৬৩৮ 

যফান: +(৮৮)(০৩১)৬৫৬৫২৪, ৬৫৬৪৮১ 

ইরমইল:  

doctors@greencrescentmedical.com 

ওরয়িসাই :  

www.greencrescentmedicaldiagnostic.com 
www.roadmapgreencrescent.com 

 

যমবি-এইি হা ক যসন্টাে, 

দবক্ষণ দেগা যগ  ( বমনারেে বনকর ), 

দেগা মহো, বসরল  – ৩১০০, 

িাংলারদশ  

যমািাইল: ০৮২১৭২৫০৫৬ 

০১৭৭৭৭৬১৩০৯ 

ইরমইল: dhakaha@iom.int 

 াইম যস্কায়াে িিন, বশিগঞ্জ উপশহে, 

যসানাপাড়া, বসরল , িাংলারদশ  

যফান: ৮৮০৮২১,৭৬০৬০১, 

যমািাইল: ০১৭৪২৫৬৪৪৩২, 

০১৩১৫৮৪৭৭৭৯ 

ইরমইল: gcmlabsylhet@gmail.com 

ওরয়িসাই :  

www.greencrescentmedilab.com 

 

 

 

mailto:gchsmed@gmail.com
http://www.greencrescentmedicalbd.com,/
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mailto:gcmlabsylhet@gmail.com
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অিশুই িাক্তাবে পেীক্ষাে বফ আপনারকই বদরত হরি - দতূািাস এই অে ক আপনারক যকানিারি যফেত বদরি না। 

িাক্তাে তাে যনয়া বফরসে একট  েবশদ আপনারক বদরিন। ১৫ িছে িা তাে যিবশ িয়রসে আরিদনকােীরদে জনু 

িাক্তাবে পেীক্ষাে বফ হরে ৭৮৬৫  াকা। এিং ১৫ িছরেে কমিয়সী বশশুরদে জনু ৩০২৫  াকা + ২২৪০  াকা 

(শুধুমাে েিন গরনাবেয়া পেীক্ষাে প্ররয়াজন হয়) + ২ যেরক ১৪.৯৯ িয়রসে বশশুরদে জনু ৭৫০০  াকা (IGRA 

পেীক্ষাে িেচ)। ০ যেরক ১.৯৯ িয়রসে বশশুরদে যক্ষরে IGRA পেীক্ষা শুধু মাে প্ররয়াজন হরলই কো হরি।   

অনুগ্রহ করে মরন োিরিন যে, েবদ িাড়বত ট কাদারনে দেকাে হয়, তাহরল িাক্তাবে পেীক্ষাে িেচ যিরড় োরি। 

আপনাে শেীরে েক্ষা িা অনুানু সংিামক িুাবধে অক্রস্তত্ব পেীক্ষা কোে জনু আপনারক লুািরে বেরত আরো বকছয  

পেীক্ষা কোরত হরত পারে। আপনাে িাক্তাবে পেীক্ষাে পাাঁচ বদরনে মরধু এই সকল য রস্টে জনু উপবস্থত না হরল 

আপনাে যকস প্ররসস কেরত অবতবেক্ত এক িছে সময় লাগরত পারে। 

 

েবদ িাড়বত TB পেীক্ষাে প্ররয়াজন হয় তরি জন প্রবত ১৪০০০  াকা যিবশ িেচ পড়রি। 

 

সকল অবিিাসীরক সংিামক যোগনাশক ট কা অিশুই বনরত হরি। এই সি ট কা অনুরমাবদত বচবকৎসরকে কারছ 

পাওয়া োরি এিং এগুবলে এক একট ে িুয় এক এক েকম। বিেল দুই একট  যক্ষরে এই সি ট কাে কােরণ 

অনাকাক্রিত পাশ্ব ক প্রবতক্রিয়া যদিা বদরত পারে। আপবন বচবকৎসরকে কারছ এই সি ট কাে সুফল ও ঝুাঁ বক সম্পরকক 

যজরন বনরিন।   

 

অনুরমাবদত পুারনল বচবকৎসকো আপনাে যমবিরকল পেীক্ষাে ফলাফল সোসবে কিসুুলার শািায় পাটিরয় যদন। 

এ া অতুন্ত গুরুত্বপূণ ক যে আপবন দতূািারস আপনাে সাক্ষাৎকারেে বনবদকষ্ট তাবেরিে কম পরক্ষ বিশ বদন আরগ 

িাক্তারেে সারে সাক্ষাৎ কেরিন। সাক্ষাৎকারেে বদন যে সি আরিদনকােীে িাক্তাবে পেীক্ষাে চূড়ান্ত বেরপা ক দতূািারস 

এরস যপৌৌঁছারি না তারদে সাক্ষাৎকাে যনয়া হরি না। 

 

বমবডত্রকল পরীক্ষ্া সম্পূর্ ে হওয়ার পর, আত্রিদনকারীর অিশযই তাত্রদর ট কার কাডে এিং এক্স-বর বসবড 

ডাক্তাত্ররর বথত্রক সংগ্রহ কত্রর বনত্রত হত্রি।        

 

েবদ কারো িাক্তাবে পেীক্ষাে যময়াদ উত্তীণ ক হয়, তাহরল যকান আরিদনকােীরকই েুক্তোরে প্ররিশ কেরত যদয়া হয় না। 

আপনাে িাক্তাবে পেীক্ষাে তাবেি যেরক টিক ৬ মাস আপনাে অবিিাসন বিসাে যময়াদ িলিৎ োকরি। যেমন, েবদ 

আপনাে িাক্তাবে পেীক্ষা ২০১৮ সারলে ১৫ই নরিম্বে তাবেরি কবেরয় োরকন, এিং েবদ ০১ পিবরুয়ানর ২০১৯ 

তাবেরিে মরধু আপনাে বিসা ইসুু না হরয় োরক, তাহরলও আপনারক যদয়া বিসাে যময়াদ ২০১৯ সারলে ১৪ই যম যশষ 

হরয় োরি। বিসা পাওয়াে পে কত দ্রতু আপবন েুক্তোরে োওয়াে পবেকল্পনা কেরছন তাে ওপে বনিকে কেরি আপনাে 

যমবিরকল পেীক্ষাে বেরপা ক হাল নাগাদ কোরত হরি বক না।           

 

     

 
 

 

 

 

 


