প্রিয় মহ োদয়,
আসসোলোমু আলোইকুম।
প্রিহদশী পোসহপোহট ে িোাংলোহদহশর নতুন িো িথমিোহরর মত “হনো প্রিসো প্ররহ োয়োর্ ে” িো “এনপ্রিআর” প্রসল লোগোহনোর
জন্য আপনোহ প্রনহের র্কুহমন্টগুহলো দূতোিোহস ইহমইহল পোঠোহত হিেঃ
১। আপনোর প্রিহদশী পোসহপোহট ের িথম পৃষ্ঠোর স্ক্যোন প্রপ;
২। আপনোর পূহি ের িোাংলোহদশী পোসহপোহট ের স্ক্যোন প্রপ ( োহত ললখো পোসহপোট ে হল িথম ০৩ পৃষ্ঠো; এমআরপ্রপ হল
শুধু ১ম পৃষ্ঠো);
৩। িোাংলোহদশী পোসহপোট ে নো থো হল আপনোর প্রর্প্রজটোল জন্ম প্রনিন্ধন সনদ যো অনলোইহন যোেোইহযোগ্য;
৪। আপনোর স্ত্রীর জন্য হল আপনোর বিিোপ্র সনদ। সনদ ইাংহরজী ছোড়ো অন্য িোষোয় হল তোর অনুহমোপ্রদত ইাংহরজী
অনুিোদ;
৫। িোচ্চোহদর জন্য হল তোহদর জন্ম সনদ। সনদ ইাংহরজী ছোড়ো অন্য িোষোয় হল তোর অনুহমোপ্রদত ইাংহরজী অনুিোদ;
6। পূরণকৃত প্রিসো আহিদন ফরমের পিপিএফ কপি (বার ককািসহ);
৭। আহিদন োরীর ছপ্রি-০২ প্রপ।
পরিতীহতেঃ
৭। এনপ্রিআর প্রি জমোর রপ্রসদ।
পুরোতন পোসহপোট ে এিাং প্রর্প্রজটোল জন্ম সনদ—প্র ছুই যপ্রদ নো থোহ তো হল ইহমইল িো লটপ্রলহিোন মোরিত দূতোিোহস
লযোগোহযোগ রুন। প্রি ল্প ল োন র্কুহমহন্টর প্রিপ্রিহত এনপ্রিআর ইস্যয রো লযহত পোহর তো আপনোহ ব্যোখ্যো রো
হি।
আপনোর পোসহপোহট ে যপ্রদ ইহতোমহে এনপ্রিআর প্রসল লোগোহনো থোহ , তো হল লসই পোসহপোহট ের মূল প্রপ দূতোিোহস
িদশেন রহত হি। ইহমইহল আমোহদর োহছ এনপ্রিআর প্রসল লোগোহনো পৃষ্ঠোর স্ক্যোন প্রপ পোঠোহত পোহরন তহি
লসহেহে আমরো লসটো সাংপ্রিষ্ট িোাংলোহদশ প্রমশন লথহ যোেোই রহিো। এহত হয় প্রদন সময় লোগহত পোহর।
পোসহপোহট ে এনপ্রিআর প্রসল লোগোহনো থো হল আর ল োন অপ্রতপ্ররক্ত র্কুহমন্ট িহয়োজন হি নো।
অনুগ্র হর প্রনহের ওহয়িসোইহট যোন এিাং লসখোন োর প্রনহদ েশনো লমোতোহি অনলোইহন এনপ্রিআর আহিদন জমো
প্রদনেঃ www.visa.gov.bd। িরম অনলোইহন দাপিল রো হল তোর প্রপপ্রর্এি প্রপ সাংগ্র রুন (বার
ককািসহ)। এবার এই পিপিএফ কপির একটা পিন্ট পিি। আিপি যিি দূতাবামস আসমবি, তিি অপ্রত অবশ্যই এই
পিমন্টি আমবদি িত্রটি সামে আিমবি।
িথহম ১ লথহ ৭ প্রসপ্ররয়োহলর োগজ, লযগুহলো আপনোর জন্য িহযোজয, ইহমইহল আমোহদরহ পোঠিহয় প্রদন।
িোথপ্রম োজগুহলো লশষ রোর পর আমরো আপনোহ ব্যোাংহ সর োপ্রর প্রিসো প্রি জমো প্রদহত িলহিো (হিোহন অথিো
ইহমইহল)। ২০০ (দুইশত) লপোপ্রলশ জহলোপ্রত জমো প্রদহত হি। প্রি জমো লদওয়ো হল জমোর প্ররপ্রসট িো ‘প্রুি অি
লপইহমন্ট’ আমোহদর ইহমইহল পোঠিহয় লদহিন। আপপ্রন যপ্রদ ওয়োরশ লথহ দূহর ল োথোও থোহ ন, তো হল ব্যোাং
ট্রোন্সিোহরর মোেহম টো ো জমো প্রদহত পোরহিন।

আপনোর টো ো দূতোিোহসর এ োউহন্ট জমো হল আপনোর এনপ্রিআর ইস্যযর োজ শুরু হি। আপনোর োজটি যথোদ্রুত
সম্ভি রোর জন্য সোপ্রি ে িহেষ্টো লনওয়ো হি। সি িস্তুপ্রত লশষ হল লিোহন (হপোল্যোহের িোইহর হল ইহমইহল)
আপনোহ িলো হি আপনোর পবমদশী পোসহপোট ে ও পিমন্টি আমবদি ফরে (িোরহ োর্ স ) প্রনহয় দূতোিোহস আসহত।
তখন আপপ্রন প্রনহজ এহস িো ল োন অহথোরোইজর্ ব্যপ্রক্তহ পোঠিহয় এনপ্রিআর সাংগ্র রহত পোরহিন। অন্য ল উ
আপনোর এনপ্রিআর সাংগ্র রহত এহল তাঁহ আপনোর স্বোেপ্ররত ‘হলটোর অি অহথোরোইহজশন’ প্রনহয় আসহত হি।
েোইহল কুপ্ররয়োর লযোহগও আপনোর পোসহপোট ে দূতোিোহস পোঠোহত এিাং এনপ্রিআরস পোসহপোট ে সাংগ্র রহত পোরহিন।
তহি লসহেহে স ল ব্যিস্থো আপনোহ
রহত হি এিাং র্ো মোশুল আপনোহ ি ন রহত হি। সমস্ত দোয়দোপ্রয়ত্বও আপনোর থো হি। আপপ্রন প্রনশ্চই বুঝহিন লয পোসহপোট ে ও প্রিসোর মত অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে র্কুহমন্ট সম্ভি হল
প্রনহজ এহস সাংগ্র রোই সহি েোিম।
আপনোর িতেমোন ঠি োনো এিাং লমোিোইল নম্বরটি দয়ো হর পোঠোহিন। আমোহদর ইহমইলেঃ
mission.warsaw@mofa.gov.bd &
hoc.warsaw@mofa.gov.bd.
নস্যযলোর প্রি েোট েটি সোহথ সাংযুক্ত রো হলো। দূতোিোহসর োছ লথহ িোতেো পোিোর আহগ ব্যোাংহ প্রি জমো লদহিন
নো।
আপনোহদর লসিোয়,
িোাংলোহদশ দূতোিোস
ওয়োরশ, লপোল্যোে

