ভিসা
এই তালিকাতত অন্তর্তগ লিলদগ ষ্ট লিতদলি িার্লিকর্ণ লতলিি (৩০) লদতিি অিলিক থাকা, তাতদি মূি
িন্দতিি উতেতিে লিিলত যাত্রাি অথিা পিিতী র্ন্তিে িন্দতিি উতেতিে বিি টিলকি থাকা, এিং
পলিকল্পিা অিুযায়ী অিস্থাতিি সময়কাি থথতক অন্তত ৬ মাস পি পযন্ত
গ বিি পাসতপািগ িহতিি
থেলিতত িেিসা ও পযিতিি
গ
উতেতিে ভিসা ব্যতীত লিলিপাইতি ভ্রমি কিাি অিুমলত পাতিি। এই
তালিকাতত মালদ্বীপের িার্লিকিা অন্তর্ভক্ত
গ থাকতিি।
ব্াাংলাপেশ ও শ্রীলাংকার িার্লিকতদি লিলিপাইি ভ্রমতিি জিে লর্সা আিিেক লিতিষ কতি
অিসিযাপি এিং পযিতিি
গ
উতেিে থাকতি।
র্ািতীয় িার্লিক যািা িাংিাতদি, শ্রীিংকা, ও মািদ্বীতপ িাস কতিি, তািা অিুগ্রহপূিক
গ লিউ লদল্লীি
লিলিপাইি দূূ্তািাতসি ওতয়িসাইি লর্জজি করুি।
০১ এলেি ২০২২, থথতক লিতদলি িার্লিকতদি জিে লিলিপাইতি েতিতিি থিতত্র ককাভিড-১৯
অভতমারী ভিয়মাব্লীর সাপে সম্পভকিত যা কিিীয় তা এই লিংতক পাওয়া থযতত পাতি।
কী কী েতয়াজি তাি একটি সংলিপ্ত লিিিণ পাওয়াি জিে, আপিাি লিলিপাইতি ভ্রমতিি উতেিে
অিুযায়ী অিুগ্রহপূিক
গ লিতেি তালিকা থদখুি।
আপব্েিকারীপের স্মরণ কভরপয় কেওয়া হপে কে ভিসা আপব্েিেত্র মঞ্জুপরর েূপব্,ি টিভকি
ব্ুভকাং চু ড়ান্ত িা করার জিয। আেভি চাইপল একটি এয়ারলাইপি আসি সাংরক্ষণ করার মাধ্যপম
অস্থায়ীিাপব্ প্রস্তুতকৃত ফ্লাইি ভ্রমিেে জমা ভেপত োপরি।
আিও লিস্তালিত লিিিতণি জিে, লর্সা িাখাি লিেলিলখত ইতমইি এতেসঃ
dhakape.visaconcerns@gmail.com এ থযার্াতযার্ করুি।

১। ভিসা আপব্েপির প্রক্রিয়া ( কীিাপব্ আপব্েি করপত হপব্ )
িাংিাতদলি িার্লিকর্ণ চাইতি দূতািাস দ্বািা স্বীকৃত িাংিাতদতি অিলস্থত লর্সা এতজজিতদি সাতথ
থযার্াতযার্ কিাি মািেতম আতিদতিি েজিয়া শুরু কিতত পাতিি।
লিকল্প লহতসতি, িাংিাতদিী িার্লিকর্ণ োরা ৯এ ভিসার জিয আপব্েি করপেি (পযিি
গ অথিা
িেিসাি উতেতিে, অথিা থকাতিা লমটিং এ উপলস্থত থাকতত অথিা লিিাসিতি থযার্দাতিি জিে) তািা
চাইতি আতিদিপত্র https://www.visa.gov.ph ি মািেতম জমা লদতত পািতিি।
শ্রীিংকাি িার্লিকর্ণ চাইতি কিতবাতত অিলস্থত লিলিপাইি কিুতিি থজিাতিতিি মািেতম আতিদি
কিতত পািতিি, যাি জিে এখাতি থযার্াতযার্ কিা থযতত পাতি।
মািদ্বীতপি িার্লিকর্ূ্ণ যািা লিলিপাইতি যাতেি পযিি
গ এিং িেিসাি উতেতিে, অথিা থকাতিা লমটিং এ
উপলস্থত থাকতত অথিা লিিাসিতি থযার্দাতিি জিে তাতদি ভিসার প্রপয়াজি কিই। অিে সিাইতক
মাতিতত অিলস্থত লিলিপাইি কিুতিতিি মািেতম আতিদি কিতত হতি, যাি জিে এখাতি থযার্াতযার্ কিা
থযতত পাতি।

২। প্রপয়াজিীয় ক্রজভিস
েেিি
ি ৯(এ)
•

সম্পন্ন এিং স্বািি কিা লর্সা আতিদিপত্র (থযখাতি https://www.visa.gov.ph থথতক েতিি
এিং পূিণ কিা যায়)

•

পাসতপািগ (ভ্রমতিি তালিখ থথতক ৬ মাতসি কম বিি িয়)

•

পাসতপাতিগ ি পলিচয় পৃষ্ঠাি কলপ

•

ভ্রমতিি সুলিলদগ ষ্ট পলিকল্পিা

•

অথনিলতক
গ
সিমতাি েমাণঃ থযমি, সম্পদ/মালিকািা, কমসংস্থাি
গ
সাটিগ লিতকতি কি
পলিতিাতিি েমাণ, িেিসাি বিি িাইতসি, িোংক থেিূ্ তমন্ট অথিা স্পিি দ্বািা আলথক
গ
সহায়তাি থিিাি/েমাণ (পাসতপাতিগ ি কলপ এিং লিলিপাইতি স্পিতিি টিকািা থাকতত হতি)

•

দুইটি (২) সাম্প্রলতক ২x২” আইলি ছলি

•

একটি পুলিি লিয়াতিি সাটিগ লিতকি পিিতীতত লদতত হতত পাতি লিলিপাইি দূতািাস থথতক
চাওয়া হইতি (https://pcc.police.gov.bd/ords/f?p=500:1::::::)

অভতভরক্ত প্রপয়াজিীয় ক্রজভিস

অপ্রাপ্তব্য়স্ক (১৭ ব্ের ও কম)
•

জন্ম সিদ

•

লপতা মাতাি লিিাহ সিদ

•

লপতা মাতাি পাসতপাতিগ ি কলপ

দ্রষ্টিেঃ লিলিপাইতি র্মিকািী সঙ্গীহীি ১৫ িছি িা তাি কম িয়তসি অোপ্তিয়স্ক লিশুতদি এিং যািা
লিলিপাইতি লর্তয় লপতা মাতাি সাতথ থযার্দাি কিতিিা তাতদিতক লিলিপাইি অলর্িাসি আইতিি
২৯(এ)(১২) িািাি অিীতি একটি Waiver of Exclusion Ground (WEG) লিজিত কিতত হতি।
আতিা ততথেি জিে, অিুগ্রহ কতি https://immigration.gov.ph/ লর্জজি করুি।

ভিভলভেপিা িাগভরপকর ভব্পেভশ স্বামী অেব্া স্ত্রী/ সন্তাি
•

স্বামী অথিা স্ত্রীি পি থথতক আমন্ত্রণ পত্র

•

লিলিলপতিা স্বামী অথিা স্ত্রীি/ লপতা মাতাি পাসতপািগ

•

যলদ লিিালহত হি, Philippine Statistics Authority (PSA) এি মূি লিিাতহি
সিদ/লিতপািগ

•

সন্তাতিি জতন্মি মূি PSA জন্ম সিদ /লিতপািগ

•

Barangay সাটিগ লিতকি, যলদ লিলিলপতিা স্বামী অথিা স্ত্রী /লপতা মাতা আতিদিকািীি
সাতথ ভ্রমি িা কতি থাতকি।

ভিসা ভি
লসতঙ্গি এলি (লতি (৩) মাতসি জিে বিি) – ৩,৬৮০.০০ িাকা
মালিতপি এলি (ছয় (৬) মাতসি জিে বিি) – ৭,৩৬০.০০ িাকা
মালিতপি এলি (এক (১) িছতিি জিে বিি) – ১১,০৪০.০০ িাকা
ব্যব্সা (৯এ)
•

সম্পন্ন এিং স্বািি কিা লর্সা আতিদিপত্র (থযখাতি https://www.visa.gov.ph থথতক েতিি
এিং পূিণ কিা যায়)

•

আতিদিকািীি এিং/ অথিা স্পিতিি িেিসাি লিিন্ধি

•

পাসতপািগ (ভ্রমতিি তালিখ থথতক ৬ মাতসি কম বিি িয়)

•

পাসতপাতিগ ি পলিচয় পৃষ্ঠাি কলপ

•

িাউন্ড টিতপি এয়ািিাইি টিলকি

•

ভ্রমতিি সুলিলদগ ষ্ট পলিকল্পিা

•

অথনিলতক
গ
সিমতাি েমাণঃ থযমি, সম্পদ/মালিকািা, কি পলিতিাতিি েমাণ, িোংক
থেিূ্ তমন্ট অথিা স্পিি দ্বািা আলথক
গ সহায়তাি থিিাি/েমাণ

•

লিলিপাইতি ভ্রমি কিাি উতেিে সহ থকাম্পালি থিিাি

•

দুইটি (২) সাম্প্রলতক ২x২” আইলি ছলি

•

একটি পুলিি লিয়াতিি সাটিগ লিতকি পিিতীতত লদতত হতত পাতি লিিপাইি দূতািাস থথতক
চাওয়া হইতি (https://pcc.police.gov.bd/ords/f?p=500:1::::::)

ভিসা ভি
লসতঙ্গি এলি (লতি (৩) মাতসি জিে বিি) – ৩,৬৮০.০০ িাকা
মালিতপি এলি (ছয় (৬) মাতসি জিে বিি) – ৭,৩৬০.০০ িাকা
মালিতপি এলি (এক (১) িছতিি জিে বিি) – ১১,০৪০.০০ িাকা
ব্যব্সা (৯এ)
ভমটিাং, প্রভশক্ষণ, কসভমিার, ভশক্ষা সিপর কোগোপির জিয ৯(এ)
•

সম্পন্ন এিং স্বািি কিা লর্সা আতিদিপত্র (থযখাতি https://www.visa.gov.ph থথতক েতিি
এিং পূিণ কিা যায়)

•

লিলিপাইতি ইতর্ন্ট অর্ািাইজাতিি
গ
পি থথতক আমন্ত্রণপত্র

•

বিি পাসতপািগ (ভ্রমতিি তালিখ থথতক ছয় (৬) মাতসি কম িা থাকা থেলিতত)

•

িাউন্ড টিতপি এয়ািিাইি টিলকি

•

ভ্রমতিি সুলিলদগ ষ্ট পলিকল্পিা

•

অথনিলতক
গ
সিমতাি েমাণঃ থযমি, সম্পদ/মালিকািা, কি পলিতিাতিি েমাণ, িোংক থেিূ্ তমন্ট
অথিা স্পিি দ্বািা আলথক
গ সহায়তাি থিিাি/েমাণ

•

ইির্াইটিং অর্াূ্ি
গ াইতজিতিি েমালণত লিিন্ধি

•

লিতয়ার্কতগা িা স্কুতিি পি থথতক থিিাি

•

দুইটি (২) সাম্প্রলতক ২x২” আইলি ছলি

ভিসা ভিিঃ ৩,৬৮০.০০ িাকা

ট্রািক্রজি ৯(ভব্)
•

সম্পন্ন এিং স্বািি কিা লর্সা আতিদিপত্র িম গ

•

লিজিত অিওয়ািগ টিলকি

•

েতয়াজি হতি, মূি র্ন্তিে থদতিি জিে বিি লর্সা

ভিসা ভিিঃ ২,৩০০.০০ িাকা
িাভব্ক এব্াং িাভব্কেল সেসয ৯(ভস)
•

সম্পন্ন এিং স্বািি কিা লর্সা আতিদিপত্র িম গ

•

বিি পাসতপািগ (ভ্রমতিি তালিখ থথতক ছয় (৬) মাস কম িা থাকা থেলিতত)

•

পাসতপাতিগ ি পলিচয় পৃষ্ঠাি কলপ

•

দূতািাতসি উতেতিে মোলিং এতজজিি পি থথতক পািাতিা থিিাি

•

লসমোি’স িুতকি িতিাকলপ

•

দুইটি (২) সাম্প্রলতক ২x২” আইলি ছলি

ভিসা ভিিঃ ১,৮৪০.০০ িাকা
অধ্যয়পির জিয ৯(এি)
েূ তিন্টতদিতক অিিেই লিলিপাইতি তাতদি স্কুতিি সাতথ সমন্বয় কিতত হতি েতয়াজিীয় জজলিতসি জিে।
লিলিপাইি দূতািাস লর্সা ইসুে কিতি শুিুমাত্র মোলিিা থথতক অিুতমাদতিি িলসদ পাওয়াি পতি।
প্রক্রিয়া
•

লিতদিী েূ তিন্টতদি সিাসলি লিলিলপাইতি অিলস্থত স্কুতিি সাতথ থযার্াতযার্ কিতত হতি এিং
স্কুতিি োলতষ্ঠালিক েতয়াজিীয়তা থমতি চিতত হতি

•

স্কুি েূ তিতন্টি জিে একটি Notice of Acceptance (NOA) ইসুে কিতত হতি এিং একটি
িভলিতকি কলপ জমা লদতত হতি, সাতথ লিেিলণতগ িকুতমন্টগুলি লদতত হতিঃ Commission on
Higher Education (CHED) এি র্লতগি থযার্েতাি সাটিগ লিতকতিি েতেলয়ত সতে কলপ এিং
Department of Foreign Affairs (DFA) এি কাতছ স্কুতি র্লতগি েতয়াজিীয় জজলিসসমূহ

•

DFA িকুতমন্টগুলি Philippine Embassy in Bangladesh (Dhaka PE) থত অিুতমাদি কতি

•

Dhaka PE েূ তিন্টতক িকুতমন্টগুলিি িলসদ থিখাি জিে এিং তাতক কিুিাি অলিসাতিি
সামতি সািাতকাতিি জিে িেজক্তর্তর্াতি থয আসতত হতি তা এিং কিুিাতিি েতয়াজিীয়
জজলিস সম্পতকগ অিলহত কিতি

প্রপয়াজিীয় ক্রজভিস
•

লর্সা আতিদিপত্র িম গ

•

লিিা েলতষ্ঠাতিি োই লসতিি স্পষ্ট ছাপসহ, স্কুতিি Original Notice of Admission (NOA)

•

যলদ থকাতিা থকাতস িা
গ থোগ্রাতম িলথর্ভক্ত কিতত সীমািদ্ধতা থাতক সুলিিাি স্বল্পতাি কািতণ,
থযমি থমলিলসি অথিা থিলন্টলিতত থসতিতত্র, Commission for Higher Education (CHED)
এি দ্বািা ইসুে কিা Original Certificate Admission of Eligibility (CEA)

•

সূ্িভতিতন্টি মাতৃর্ূ লম অথিা আইলি িাসস্থাতিি জাতীয় পুলিি কতৃপ
গ তিি দ্বািা ইসুেকৃত
পুলিি লিয়াতিি, থযটি কিুিাি জুলিসলিকিি সহ লিলিপাইি দূতািাস/কিুতিি দ্বািা
অিুতমালদত

•

অিুতমালদত লচলকৎসক দ্বািা ইসুেকৃত থমলিকাি থহিথ সাটিগ লিতকি লদতত হতি, লকন্তু অিে
লকছভ িা লদতিও সাতথ েেন্ডািগ সাইতজি থচে এক্স-থি, থহপািাইটিস লি লিয়াতিি লদতত হতি।

ভিসা ভিিঃ ২৩,০০০.০০ িাকা

কমসাংস্থাি
ি
৯(ক্রজ)_।_৪৭(এ)(২)
েতয়াজিীয় জজলিসমূতহি জিে কমচািীতদি
গ
আতদি কিা হতে লিলিপাইতি লিতয়ার্কতগাি সাতথ সমন্বয়
কিাি জিে। শুিুমাত্র মোলিিা থথতক অিুতমাদতিি িলসদ পাওয়াি পতি লিলিপাইি দূতািাস লর্সা ইসুে
কিতি।
ভিসা ভিিঃ ৩৬,৮০০.০০ িাকা
ব্াাংলাপেভশ িাগভরক োপের কূিনিভতক এব্াং অভিভসয়াল োসপোিি আপে্
যািা সামভয়ক েভরেশিি (পযিি,
গ
অিকািযাপি, থসলমিাি, কিিাতিি, লমটিং এ থযার্দাি) এি জিে
লিলিপাইি আসতিি তািা লতলিি (৩০) লদি সমতয়ি জিে এভি ভিসা ছাড়া েতিি কিতত পািতিি।
যািা ভিভলোইপি কাপজর জিয োপেি তািা লর্সা ছাড়া লতলিি (৩০) লদি সমতয়ি জিে থাকতত
পািতিি। তািপতি তাতদিতক লতলিি (৩০) লদতিি মতিে যথাযথর্াতি ৯(ই) লর্সা এিং Department of
Foreign Affairs (DFA) থথতক অিোিে জরুিী স্বীকৃলত থপতত হতি।

৩। ব্াাংলাপেপশ অব্ভস্থত সব্জিস্বীক
ি
ৃ ত ভিসা এপজক্রি
িালড় িং ৩৫, থিাি িং ১, ব্লক এ, গুিিাি ১, লিতকতি, ঢাকা
ইতমইিঃ pinoytravels@gmail.com
anisnora45@yahoo.com
লপিয় িাতর্িস

থিািঃ ০১৭১১৫৪৪১৮৫, ০১৫৫২৪০৪৭০৫,
+৮৮০২২২২২৮৩০৫৫
ইোি লর্উ
গ
, রুম িং-৮/১০-১১, ৫০লিআইটি এক্সতিিিি থিাি, িয়া পিি,
মলতজিি, ঢাকা- ১০০০
থিািঃ ০১৯১৯৫৪৪১৮৫, ০১৩১৯৪০৬০৬২,
+৮৮০২৫৮৩১২৪৩৮

লিখা িাতর্িস এন্ড
িভেিস

১৬৭/৭ লিআইটি এক্সতিিিি থিাি (৪থ তিা)
গ
িলকিাপুি, মলতজিি, ঢাকা
ইতমইিঃ shikha_trade@yahoo.com
shikha_tours@yahoo.com
থিািঃ +৮৮০১৮১৯৪৩৯০৩১, +৮৮০১৭১৫৩০৫৬৪৩, +৮৮০১৮৮৯৬৮৩৩১৭,
০২-২২৪৪০১৭৬৭, ০২-২২৪৪০১৭৬৮

