বাাংলাদেদের সাদে ভিসা অব্যাহভি চুভিদি আবদ্ধ দেেসমূদহর িাভলকা (দ াট-২০ টি)
১।

সকল পাসদপাট টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহভি-০১ টি দেে
ালদ্বীপ (এ প্লয়দ ন্ট ব্যিীি),

২।

৩।

অভিভসয়াল, ভিদপ্লাদ টিক পাসদপাট টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহভি-১৭টি দেে
➢ ভসঙ্গাপুর, ভিদয়িনা , ায়ান ার, ভিভল, লাওস, দবলারুে, কদবাভিয়া, ভিভলপাইন, ালদয়ভেয়া,
কুদয়ি, রাভেয়া, ইদদাদনভেয়া, শ্রীলঙ্কা, দকাভরয়া, তুরস্ক, িারি ও িীন
➢ দকাভরয়া বাাংলাদেেদক অভিভসয়াল, ভিদপ্লাদ টিক পাসদপাট টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহভি দেয়,
বাাংলাদেে দকাভরয়া-দক সকল পাসদপাদট ট এবাং ভস-ম্যানদেরদক ভিসা অব্যাহভি দেয়।
ভিদপ্লাদ টিক পাসদপাট ট দহাল্ডারদের জন্য ভিসা অব্যাহভি-০২টি দেে
➢ জাপান, োইল্যান্ড

ভিসা অব্যাহভি চুভি বভহর্ভটি ভিসা অব্যাহভি সুভবধা
১। শুধু াত্র বাাংলাদেভে নাগভরকগদের জন্য স্বল্পদ য়াদে ভ্র দের ভনভ ত্ত ভিসা অব্যাহভি-০১টি দেে
(ইদদাদনভেয়া)

বাাংলাদেদের সাদে ভিসা অব্যাহভি চুভি
ক্র.
নাং

দেদের না /
চুভি স্বাক্ষদরর
িাভরখ

ভিসা অব্যাহভি সুভবধা দিাগী
পাসদপাট ট

ভবনা ভিসায়
অবস্থাদনর
দ য়াে

০১

ভরপাবভলক
অি দকাভরয়া
(ভিদপ্লাদ টিক
দনাট)
১৫/০২/১৯৮৩

বাাংলাদেে : অভিভসয়াল
ভিদপ্লাম্যাটিক, দকাভরয়া :
সকল ববধ/বহাল পাসদপাট ট,
ভস-ম্যান
(১৫ জুলাই, ২০০৮ হদি
দকাভরয়া বাাংলাদেদের
অভিভসয়াল, ভিদপ্লাদ টিক
ব্যিীি অভি টনারী
পাসদপাট টধারী এবাং ভসম্যানদের জন্য ভিসা অব্যাহভি
চুভি স্থভগি কদরদে।

ভবনা ভিসায়
অবস্থাদনর
দ য়াে ৯০
ভেন
(এ প্লয়দ ন্ট
ব্যিীি)
ভসদ নদের
জন্য ১৫ ভেন

ালদ্বীপ
(চুভি)
২৮/০৫/১৯৮৩
িীন
(চুভি)
১৮/১১/১৯৮৯

উিয় দেদের সকল ববধ
পাসদপাট ট, ভস-ম্যান

৯০ ভেন
(এ প্লয়দ ন্ট
ব্যিীি)
উদেখ নাই

০২
০৩

০৪

ভসঙ্গাপুর
(ভিদপ্লাদ টিক
দনাট)

বাাংলাদেে : ভিদপ্লাম্যাটিক,
অভিভসয়াল বা অভি টনারী
(সরকারী িাকুরী ও গ্রাটিস)
িীন : ভিদপ্লাম্যাটিক, সাভিটস/
অভি টনারী (ির পাবভলক
এযাদিয়াস ট) পাসদপাট ট।

অভিভসয়াল ভিদপ্লাম্যাটিক,

৯০ ভেন
ভসদ ন এবাং
ভব ান ক্রুদের
জন্য ভবদেষ
ব্যবস্থা

পাসদপাদট টর
প্রদয়াজনীয়
দ য়াে

ভিদপ্লাম্যাটিক
ভ েন বা
কনসুদলদটর
সেস্যদের
সুভবধা
উদেখ নাই

চুভির দ য়াে

অভনভে টষ্টকাল
(দকান পক্ষ
কর্তটক বাভিল
না করা পর্ টন্ত)

উদেখ নাই
উদেখ নাই

উদেখ নাই

অভনভে টষ্টকাল
(দকান পক্ষ
কর্তটক বাভিল
না করা পর্ টন্ত)

ক্র.
নাং

০৫

০৬

দেদের না /
চুভি স্বাক্ষদরর
িাভরখ
ভিদয়িনা
(চুভি)
১১/০৫/১৯৯৯

ভিসা অব্যাহভি সুভবধা দিাগী
পাসদপাট ট

ায়ান ার

অভিভসয়াল ভিদপ্লাম্যাটিক
এভিট, এভি ও ট্রানভজট

৯০ ভেন

(MOU)

০৪/০৪/২০০৪

অভিভসয়াল ভিদপ্লাম্যাটিক
এভিট, এভি ও ট্রানভজট

ভবনা ভিসায়
অবস্থাদনর
দ য়াে
৯০ ভেন

০৭

ইদদাদনভেয়া
(চুভি)
০৯/০৮/২০১০

ভিদপ্লাম্যাটিক, অভিভসয়াল/
সাভিটস
ন্তব্য- চুভি
বভহ টর্ভিবাাংলাদেদের সাধারে
পাসদপাট টধারীগে পাসদপাদট টর
দ য়াে ০৬ াস োকা েদিট
ভবনা ভিসায় ৩০ ভেদনর এভি
পাদবন। (পররাদের পত্র৪৫৭, ১৪/০৭/২০১৬)

৩০ ভেন

০৮

ভিভল
(চুভি)
২৯/০৭/২০১১

অভিভসয়াল ভিদপ্লাম্যাটিক

৯০ ভেন
অভিভরি
দ য়াদের জন্য
ভরভনউ করা
দর্দি পাদর।

পাসদপাদট টর
প্রদয়াজনীয়
দ য়াে

ভিদপ্লাম্যাটিক ভ েন চুভির দ য়াে
বা কনসুদলদটর
সেস্যদের সুভবধা
ভিদপ্লাদ টিক অভিস, অভনভে টষ্টকাল
কনসুযলার ভ েদনর
(দকান পক্ষ
সেস্যদের (স্বা ী/ স্ত্রী,
কর্তটক
১৮ বেদরর ক বয়স্ক
বাভিল না
সন্তানসহ) ভিসা
করা পর্ টন্ত)
ব্যিীি-৯০ ভেন, এ
স দয়র দে ভিসার
জন্য আদবেন করদি
হদব।
ভিদপ্লাদ টিক অভিস, অভনভে টষ্টকাল
দট্রি অভিস,
(দকান পক্ষ
ইন্টারন্যােনাল
কর্তটক
ট
অগানাইদজেন
এর
বাভিল না
সেস্যদের (এবাং
করা পর্ টন্ত)
পভরবাদরর সেস্যবৃদ)
োভয়ত্ব গ্রহদের পূদব ট
ভিসা অব্যাহভি ভনদয়
দর্দি হদব।

০৬ াস

ভিদপ্লাদ টিক অভিস, ১৪/০৪/২০২
কনসুযলার ভ েদনর ৩ ভখ: িাভরখ
সেস্যদের (স্বা ী/ স্ত্রী, পর্ টন্ত বলবৎ
অভববাভহি এবাং কদ ট
োকদব।
ভনদয়াভজি নয় এ ন
সন্তান র্ার বয়স ২৫
বেদরর ভনদি এবাং
ভনিটরেীল
ভপিা/ ািাসহ)
োভয়ত্ব গ্রহদের পূদব ট
ভিসা ভনদয় দর্দি
হদব।
কার্ টকাদলর দ য়াদে অভনভে টষ্টকাল
ভিদপ্লাদ টিক অভিস,
(দকান পক্ষ
কনসুযলার ভ েদনর
কর্তটক
সেস্যগে (অভিভসয়াল
বাভিল না
অেবা ভিদপ্লাদ টিক
করা পর্ টন্ত)
পাসদপাট টধারী
পভরবাদরর
সেস্যবৃদসহ) প্রদবে,
অবস্থান ও বভহগ টন
করদি পারদবন।

ক্র.
নাং

ভবনা ভিসায়
অবস্থাদনর
দ য়াে
৯০ ভেন

পাসদপাদট টর
প্রদয়াজনীয়
দ য়াে
০৩ াস

ভিদপ্লাম্যাটিক,
সাভিটস/অভিভসয়াল এভিট,
এভি ও ট্রানভজট, দে

৩০ ভেন

০৬ াস

দবলারুে
(চুভি)
১২/১১/২০১২

ভিদপ্লাম্যাটিক, অভিভসয়াল
এন্টার, এভিট, ট্রানভজট ও দে

৯০ ভেন

কদবাভিয়া
(চুভি)
০৩/০৫/২০১৩

ভিদপ্লাম্যাটিক,
সাভিটস/অভিভসয়াল
এন্টার, এভিট ও ট্রানভজট

৩০ ভেন

দেদের না /
চুভি স্বাক্ষদরর
িাভরখ
তুরস্ক
(চুভি)
১২/০৪/২০১২

ভিসা অব্যাহভি সুভবধা দিাগী
পাসদপাট ট

১০

লাওস
(চুভি)
০৭/১১/২০১২

১১

০৯

১২

বাাংলাদেে- ভিদপ্লাম্যাটিক,
অভিভসয়াল
তুরস্ক- ভিদপ্লাম্যাটিক,
দেোল, সাভিটস
এভিট, এভি ও ট্রানভজট, দে

ভিদপ্লাম্যাটিক ভ েন চুভির দ য়াে
বা কনসুদলদটর
সেস্যদের সুভবধা
ভিদপ্লাদ টিক অভিস, অভনভে টষ্টকাল
কনসুযলার ভ েন,
(দকান পক্ষ
আন্তজটাভিক সাংস্থার কর্তটক বাভিল
সেস্যগে (পভরবাদরর
না করা
সেস্য এবাং ভনিটরেীল
পর্ টন্ত)
সেস্য, অভি টনারী
পাসদপাট ট হদলও হদব)
কার্ টাদে ট ভিসা ব্যিীি
এভিট, এভি ও
ট্রানভজট পাদবন।
ভিদপ্লাদ টিক অভিস, অভনভে টষ্টকাল
কনসুযলার ভ েন,
(দকান পক্ষ
আন্তজটাভিক সাংস্থার কর্তটক বাভিল
সেস্যগে (োউজ
না করা
এবাং ২১ বেদরর ক
পর্ টন্ত)
বয়স্ক সন্তানসহ)
কার্ টাদে ট ৩০ ভেদনর
জন্য ভিসা অব্যাহভি
সুভবধাটিক
পাদব।
ভিদপ্লাদ
অভিস, ১২/১১/২০২২
কনসুযলার ভ েন,
আন্তজটাভিক সাংস্থার
সেস্যগে (অভিভসয়াল
অেবা ভিদপ্লাদ টিক
পাসদপাট টধারী
পভরবাদরর
সেস্যবৃদসহ) কার্ টাদে ট
৯০ ভেদনর জন্য ভিসা
অব্যাহভি সুভবধা
ভিদপ্লাদ পাদব।
টিক অভিস, অভনভে টষ্টকাল
কনসুযলার ভ েন,
(দকান পক্ষ
আন্তজটাভিক সাংস্থার কর্তটক বাভিল
সেস্যগে (পভরবাদরর
না করা
সেস্যসহ) কার্ টাদে ট
পর্ টন্ত)
৩০ ভেদনর জন্য ভিসা
অব্যাহভি সুভবধা
পাদব।

ক্র.
নাং

১৩

১৪

দেদের না /
চুভি স্বাক্ষদরর
িাভরখ
ভিভলপাইন
(চুভি)
০৬/০৩/২০১৪

ভিসা অব্যাহভি সুভবধা দিাগী
পাসদপাট ট

িারি

ভিদপ্লাম্যাটিক, অভিভসয়াল
ভসভিভস ধারী ভস-ম্যান
জাহাদজর ক্রু ভহদসদব জাহাদজ
কদর অন্য দেদে দগদল
পাসদপাট ট ভিসা লাগদব না।
িাদের-দক ল্যাভন্ডাং পারভ ট,
এভিট পারভ ট দেয়া হদব।
অন্য দেদে ভগদয় জাহাদজ
দর্াগোন করদি হদল ভিসা
ভনদয় দর্দি হদব এবাং ভসভিভস
োভখল করদি হদব।

৪৫ ভেন

ভিদপ্লাম্যাটিক, অভিভসয়াল
এন্টার, এভিট ও ট্রানভজট

৩০ ভেন

Revised
Travel
Arrangement
s between
Bangladesh
and India
(RTA)

১৫/০৭/২০১৮

১৫

ালদয়ভেয়া
(চুভি)
০৩/১২/২০১৪

ভিদপ্লাম্যাটিক, অভিভসয়াল

ভবনা ভিসায়
অবস্থাদনর
দ য়াে
৩০ ভেন
কর্তটপদক্ষর
অনুদ ােন
সাদপদক্ষ বৃভদ্ধ
করা দর্দি
পাদর।

পাসদপাদট টর
প্রদয়াজনীয়
দ য়াে

০৬ াস

ভিদপ্লাম্যাটিক ভ েন
বা কনসুদলদটর
সেস্যদের সুভবধা
ভিদপ্লাদ টিক অভিস,
কনসুযলার ভ েদনর
সেস্যগে
(ভিদপ্লাদ টিক বা
অভিভসয়াল
পাসদপাট টধারী
োউজ, ভনিটরেীল
সন্তান, ভনিটরেীল
ভপিা/ ািা কার্ টাদে ট
৩০ ভেদনর জন্য ভিসা
অব্যাহভি সুভবধা
পাদব।
অভিভসয়াল,
ভিদপ্লাদ টিক
পাসদপাট ট োকার েদিট
ভিদপ্লাদ টিক অভিস,
কনসুযলার ভ েদনর
সেস্যগে
(োউজ, ভনির টেীল
সন্তান, ভপিা/ ািা,
গৃহক ীসহ) িারদি
র্াওয়ার পর বহুভ্র ে
সুভবধায় কার্ টকাদলর
দ য়াদে ভিসা পাদবন।
ভিদপ্লাদ টিক অভিস,
কনসুযলার ভ েদনর
সেস্যগে
(ভিদপ্লাদ টিক বা
অভিভসয়াল
পাসদপাট টধারী োউজ
এবাং ২১ বের বয়স্ক
অভববাভহি সন্তান)
কার্ টকাল পর্ টন্ত ভিসা
অব্যাহভি সুভবধা
পাদবন।

চুভির দ য়াে
অভনভে টষ্টকাল
(দকান পক্ষ
কর্তটক বাভিল
না করা
পর্ টন্ত)

১৭/০৭/২০২৩

০৩/১২/২০২৪

ক্র.
নাং

দেদের না /
চুভি স্বাক্ষদরর
িাভরখ

ভিসা অব্যাহভি সুভবধা দিাগী
পাসদপাট ট

ভবনা ভিসায়
অবস্থাদনর
দ য়াে

১৬

কুদয়ি
(চুভি)
০৪/০৫/২০১৬

বাাংলাদেে- ভিদপ্লাম্যাটিক,
অভিভসয়াল
কুদয়ি- ভিদপ্লাম্যাটিক,
দেোল

০৬ াদস ৯০
ভেন
কর্তটপদক্ষর
অনুদ ােন
সাদপদক্ষ বৃভদ্ধ
করা দর্দি
পাদর।

১৭

জাপান
(ভিদপ্লাদ টিক
দনাট)
০১/০৫/২০১৬

ভিদপ্লাম্যাটিক
(এ প্লয়দ ন্ট ব্যিীি)

৯০ ভেন

১৮

রাভেয়া
(চুভি)
২২/০৯/২০১৬

ভিদপ্লাম্যাটিক এবাং
অভিভসয়াল (সাভিটস)
এন্টার, এভিট ও ট্রানভজট
(এ প্লয়দ ন্ট ব্যিীি)

৩০ ভেন

১৯

শ্রীলঙ্কা
(চুভি)
১৪/০৭/২০১৭

ভিদপ্লাম্যাটিক, অভিভসয়াল
এন্টার, এভিট ও ট্রানভজট

৩০ ভেন

পাসদপাদট টর
প্রদয়াজনীয়
দ য়াে

ভিদপ্লাম্যাটিক ভ েন
বা কনসুদলদটর
সেস্যদের সুভবধা

চুভির দ য়াে

প্রদবদের পূদব ট ৩০
অভনভে টষ্টকাল
ভেদনর দনাটিে প্রোন
(দকান পক্ষ
সাদপদক্ষ ভিদপ্লাদ টিক কর্তটক বাভিল
অভিস, কনসুযলার
না করা
ভ েদনর সেস্যগে
পর্ টন্ত)
(একই েদিট োউজ
এবাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক
সন্তান) কার্ টকাল পর্ টন্ত
ভিসা অব্যাহভি সুভবধা
পাদবন।
ভিদপ্লাদ টিক অভিস, অভনভে টষ্টকাল
কনসুযলার ভ েদনর
(দকান পক্ষ
সেস্যগে (পভরবাদরর কর্তটক বাভিল
সেস্যসহ)
না করা
কার্ টকাদলর দ য়াদে
পর্ টন্ত)
ভিসা অব্যাহভি সুভবধা
পাদব।
ভিদপ্লাদ টিক অভিস, অভনভে টষ্টকাল
আন্তজটাভিক সাংস্থা,
(দকান পক্ষ
কনসুযলার ভ েদনর কর্তটক বাভিল
সেস্যগে
না করা
(ভিদপ্লাদ টিক,
পর্ টন্ত)
অভিভসয়াল পাসদপাট ট
োকা েদিট,
বাাংলাদেভে/রাভেয়ান
হওয়া েদিট োউজ.
অপ্রাপ্ত বয়স্ক
অভববাভহি সন্তান,
প্রাপ্ত বয়স্ক ভকন্তু
প্রভিবভি সন্তান)
কার্ টকাল পর্ টন্ত ভিসা
অব্যাহভি সুভবধা
পাদবন।
ভিদপ্লাদ টিক অভিস, অভনভে টষ্টকাল
কনসুযলার ভ েদনর
(দকান পক্ষ
সেস্যদের/পভরবারবগ ট কর্তটক বাভিল
সহ) োভয়ত্ব গ্রহদের
না করা
পূদব ট ভিসা ভনদয় দর্দি
পর্ টন্ত)
হদব।

ক্র.
নাং

২০

দেদের না /
চুভি স্বাক্ষদরর
িাভরখ
োইল্যান্ড
(চুভি)
১৫/০৩/২০১৮

ভিসা অব্যাহভি সুভবধা দিাগী
পাসদপাট ট
ভিদপ্লাম্যাটিক এন্টার, এভিট,
ট্রানভজট ও দে

ভবনা ভিসায়
অবস্থাদনর
দ য়াে
৩০ ভেন

পাসদপাদট টর
প্রদয়াজনীয়
দ য়াে

ভিদপ্লাম্যাটিক ভ েন চুভির দ য়াে
বা কনসুদলদটর
সেস্যদের সুভবধা
ভিদপ্লাদ টিক
১৫/০৩/২৮
পাসদপাট ট োকা েদিট
ভিদপ্লাদ টিক অভিস,
কনসুযলার ভ েন,
আন্তজটাভিক সাংস্থার
সেস্যগে
(ভিদপ্লাদ টিক
পাসদপাট ট োকার েদিট
পভরবাদরর
সেস্যগেসহ) কার্ টাদে ট
৩০ ভেদনর জন্য ভিসা
অব্যাহভি সুভবধা
পাদব।

