
 
 

 

ভারতীয় হাই কিমশন 

ঢাকা 

সংবাদ িব ি  

ভারত মেণর জন  িনেদশনা 

 

সকেলর অবগিতর জন  জানােনা যাে  য, কািভড-১৯ এর িবদ মান সং মণ িবেবচনায় ভারত 

সরকার ভারত মেণর জন  িন িলিখত িনেদশনাসমূহ জাির কেরেছ: 

 

 টৈনিতক, অিফিশয়াল, জািতসংঘ/আ জািতক সং া, কমসং ান এবং ক  িভসা ব তীত 

সকল িবদ মান িভসা ১৫ই এি ল ২০২০ অবিধ িগত থাকেব। এ  ১৩ মাচ ২০২০ ানীয় 

সময় স া ৬টা থেক বিহগমণ ব ের কাযকর হেব। 

 ২০২০ সােলর ১২ মাচ বা তার আেগ ভারতীয় হাই কিমশন বা ভারতীয় সহকারী হাই 

কিমশনসমূহ ারা দ  সম  বধ িভসা ১৩ মাচ ২০২০ ানীয় সময় স া ৬টা থেক ১৫ 

এি ল ২০২০ পয  িগত থাকেব। ১৩ মাচ ২০২০ থেক কান নতুন িভসা দয়া হেব না।  

 ওিসআই কাডধারীেদর িভসািবহীন মণ সুিবধা ১৫ এি ল ২০২০ পয  িগত করা হেয়েছ। এ  

১৩ মাচ ২০২০ ানীয় সময় স া ৬টা থেক বিহগমণ ব ের কাযকর হেব। 

 কানও িবেদশী নাগিরক অিনবায কারেণ ভারেত যেত চাইেল visahelp.dhaka@mea.gov.in 

বা visa.dhaka@mea.gov.in এই কানায় ঢাকা  ভারতীয় হাই কিমশেন যাগােযাগ করেত 

পােরন। 

 ১৫ ফ য়াির ২০২০ এর পর চীন, ইতািল, ইরান, কািরয়া, া , ন এবং জামািন থেক 

আগত বা এ সকল দেশ মণ কেরেছন এমন ভারতীয় নাগিরকসহ ভারেত আগত সম  

মণকারীেদর কমপে  ১৪ িদেনর জন  আলাদা কের রাখা হেব। এ  ১৩ মাচ ২০২০ ানীয় 

সময় স া ৬টা থেক বিহগমণ ব ের কাযকর হেব। 



 ভারতীয় নাগিরকসহ ভারেত আগত মণকারীেদর অ েয়াজনীয় মণ এড়ােনার পরামশ দওয়া 

হে  এবং ভারেত েবেশর পের তােদর কমপে  ১৪ িদেনর জন  আলাদা কের রাখা হেত পাের।  

 ভারতীয় নাগিরকেদর িবেদেশ সম  অ েয়াজনীয় মণ এড়ােত বলা হে । িফের আসার পের, 

তােদর নূ নতম ১৪ িদেনর জন  আলাদা কের রাখা হেত পাের।  

 ল সীমাে র মধ  িদেয় যাতায়াত কবল শি শালী ি িনংেয়র সুিবধা সংবিলত িনিদ  চক 

পা িলেত সীমাব  থাকেব। এই িনিদ  চকেপা িল পের জানােনা হেব।  

 

ঢাকা 

১২ মাচ ২০২০ 
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