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বাংলাদেি থেদক েশিণ থকাশরয়াগার্ী সকল যাত্রীর থকাশভড থেস্ট ও বাধ্যতামূলক ০৭ (সাত) শেদনর  

সঙ্গশনদরাধ অ্বস্থান এবং অ্ন্যান্য কায মাশে শনশিত সংক্রান্ত থলাচাে ম 

 

তথ্য প্রদান 

ববধ ভিসাধারী C31, C34, C39, C311, D2, D4, F1, F2, F6, E1, E3, E7, E9 Leave/ 

Release and others প্রার্থীগণ (ইভিএস জেনাররল এবং ভর-এভি ভিসাধারী ব্যতীত) সঙ্গভনররাধ 

সম্পন্ন করর দভিণ জকাভরয়া গমরনর েন্য ভনে উরযারগ জবারয়রসল-এর প্রদত্ত গুগল ডক ফরম ে 

ভনধ োভরত তথ্য প্রদান কররবন 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT6-fLJwvYuapWZvOlWL-

z19JGKQKgpOxypB2nowY0AfzjOg/viewform  

 

তথ্য প্রদানকারীরদর এয়ার টিভকটি বুভকং 

দভিণ জকাভরয়া যাত্রার সময় জর্থরক ন্যূনতম ১০ ভদন পূরব ে সংভিষ্ট যাত্রী ভনে উরযারগ ভবরেষ ফ্লাইরে এয়ার 

টিভকে বুভকং কররত িাররবন অর্থবা সঠিকিারব তথ্য প্রদানকারী যাত্রীর সংভিষ্ট কভমটি কর্তেক ভনধ োভরত 

তাভররে গ্রুি ভিভত্তক এয়ার টিভকটি বুভকং ভনভিত করর সংভিষ্ট প্রার্থীরক অবভিত কররবন 

 

জকাভিড জেস্ট (১ম িব ে) 

(এয়ার টিভকে বুভকং ভনভিত যাত্রীরদর যাত্রার ৯ ভদন পূরব ে ভনধ োভরত জকাভিড জেস্ট জসন্টার জর্থরক সংভিষ্ট 

কভমটির তত্ত্বাবধারন জকাভিড জেস্ট সম্পন্ন কররবন) 

 

এয়ার টিভকে চূড়ান্ত  

জকাভিড জেরস্ট (১ম িব ে) জনরগটিি ফল প্রাভির ির সংভিষ্ট কভমটি কর্তেক যাত্রার ৮ ভদন পূরব ে এয়ার টিভকে 

চূড়ান্ত কররবন। জকাভিড িভেটিি েনাক্তরদর এয়ার টিভকে বাভতল করর বাভড়রত সঙ্গভনররারধ যারবন 

 

সঙ্গভনররাধ 

জকাভিড জেরস্ট (১ম িব ে) জনরগটিি েনাক্ত ও এয়ার টিভকে চূড়ান্তকারী যাত্রীর যাত্রার ৭ ভদন পূরব ে সংভিষ্ট 

কভমটি কর্তেক ভনধ োভরত জিারেরল ৭ ভদরনর সঙ্গভনররারধর ব্যবস্থা গ্রিণ কররবন 

 

জকাভিড জেস্ট (২য় িব ে) 

সঙ্গভনররাধ র্থাকাকালীন ৫ম ভদরন সংভিষ্ট কভমটি কর্তেক সকল যাত্রীর ২য় জকাভিড জেস্ট সম্পন্ন কররবন 

 

ট্রারিল বীমা 

২য় জকাভিড জেরস্ট জনরগটিি েনাক্ত যাত্রীরদর সংভিষ্ট কভমটি কর্তেক ট্রারিল বীমা সম্পন্ন কররবন। এছাড়া ২য় 

জকাভিড জেরস্ট িভেটিি েনাক্ত যাত্রীগণ জিারেল জর্থরক ভনে বাভড়রত সঙ্গভনররাধ অবস্থায় র্থাকরবন 

 

দভিণ জকাভরয়া গমন 

উির্য েক্ত সকল ধাি সফলিারব সম্পন্ন িরল সংভিষ্ট যাত্রীরক সংভিষ্ট কভমটি কর্তেক সঙ্গভনররাধ সনদ প্রদান 

করা কররবন এবং সংভিষ্ট জিারেল কর্তেিি তারদর ভনেস্ব ব্যবস্থািনায় সংভিষ্ট যাত্রীরক জিারেল জর্থরক 

সরাসভর ভবমান বন্দরর জিৌছারনা ভনভিত কররবন। 

 

ভব. দ্র.: 

• উপর্য মক্ত যাবতীয় ব্যয় সংশিষ্ট যাত্রী বহন করদবন। 

• থকাশভড থেদস্ট পশজটিভ িনাক্ত যাত্রীদের েশিণ থকাশরয়াcয় গর্দনর থিদত্র পুনরায় উপর্য মক্ত প্রশক্রয়া অ্বলম্বন করদত হদব। 

• থকাদনা প্রােী উপর্য মক্ত সকল ধাপ সফলভাদব সম্পন্ন করদত ব্যে ম হদল শনধ মাশরত সর্দয় েশিণ থকাশরয়ায় প্রদবি অ্শনশিত হদব। 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT6-fLJwvYuapWZvOlWL-z19JGKQKgpOxypB2nowY0AfzjOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT6-fLJwvYuapWZvOlWL-z19JGKQKgpOxypB2nowY0AfzjOg/viewform

