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বাংলােদশ দূতাবাস
�ম ক�াণ উইং
কুেয়ত

তািরখঃ ২২-১১-২০২০ ি�ঃ

স�ািনত কুেয়ত �বাসী বাংলােদিশ নাগিরকগেণর সদয় �াতােথ র্ জানােনা যাে� েয, কুেয়েত অবি�ত বাংলােদশ
দূতাবাস ২০২০ সােল �থমবােরর মেতা �বাসী বাংলােদিশেদর জ� আ�জর্ািতক অিভবাসী িদবস পুর�ার �দােনর িস�া� �হণ
কেরেছন। েস ে�ি�েত কুেয়েত বসবাসরত �বাসী বাংলােদিশ নাগিরকেদর (�ি� ও �ািত�ািনক পয র্ােয়) ৈবধপেথ েরিম�া�
ে�রেণর মা�েম বাংলােদেশর অথ র্নীিতেত অবদান রাখার �ীকৃিত�রূপ এ বছর এই পুর�ারিট আগামী ১৮ িডেস�র ২০২০,
শু�বার, সকাল ৯.০০ টায় �দান করা হেব।
ক) �ি� পয র্ােয় পুর�ারঃ ৈবধভােব েরিম�া� ে�রণকারী �বাসী বাংলােদিশ পুরুষ-০২িট ও নারী-০২িট।
খ) �ািত�ািনক পয র্ােয় পুর�ারঃ �বাসী বাংলােদিশ (নারী/পুরুষ) মািলকানাধীন ৈবধভােব েরিম�া� ে�রণকারী
�িত�ান-০২িট।
এই পুর�ার �াি�র লে�য্ আ�হী �বাসী বাংলােদিশ নাগিরকগণেক আগামী ০৬ িডেস�র, ২০২০ তািরেখর মে�
অিফস চলাকালীন সমেয়র মে� (সকাল ০৮.০০ েথেক িবকাল ০৪.০০ পয র্�) দূতাবােসর �ম ক�াণ উইংেয় আেবদনপ� জমা
েদয়ার জ� অনুেরাধ করা হেলা।
আেবদন ফরম ও এ-সং�া� নীিতমালা দূতাবােসর ওেয়বসাইট (https://bdembassykuwait.org) েফইজবুক
েপেজ (Bangladesh Embassy, Kuwait) অথবা দূতাবােসর �ম ক�াণ উইং েথেক সং�হ করা যােব।

দূতাবাস

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

আ�জার্ িতক অিভবাসী িদবস পুর�ার সং�া�
র্
িনেদশাবিল,
২০২০

বাংলােদশ দূতাবাস, কুেয়ত।

বাংলােদশ দূতাবাস
�ম ক�াণ উইং
কুেয়ত
নং-িবিডইএমিব/এলডি�উ/আইএমিড/২০২০-

তািরখ: ২২ নেভ�র, ২০২০ ি�ঃ

িবষয়: আ�জর্ািতক অিভবাসী িদবস পুর�ার সং�া� িনেদ র্শাবিল।
বাংলােদশ দূতাবাস, কুেয়ত কতৃক
র্ কুেয়েত অব�ানরত �বাসী বাংলােদশীগণেক ৈবধপেথ েরিম�া� ে�রেণর
মা�েম বাংলােদেশর অথ র্নীিতেত গুরু�পূণ র্ অবদান রাখার �ীকৃিত�রূপ �দ� পুর�ারিট আ�জর্ািতক অিভবাসী িদবস
পুর�ার নােম অিভিহত হেব। �িত বছর ১৮ িডেস�র আ�জর্ািতক অিভবাসী িদবস উপলে�য্ এ পুর�ার �দান করা
হেব।
২। এ পুর�ার �াি�র জ� আেবদনকারীর িন�রূপ েযা�তা/কাগজপ� দািখল করেত হেবঃ
২.১ জ�সূে� বাংলােদেশর নাগিরক হেত হেব;
২.২ পাসেপাট র্ থাকেত হেব;
২.৩ ৈবধ আেয়র উৎেসর �মাণপ� �দান করেত হেব;
২.৪ কুেয়েত অব�ােনর সব র্েমাট সময়কাল;
২.৫ গত দুই বছর ৈবধপেথ েরিম�া� ে�রেণর �মাণপ�;
২.৬ ে�িরত টাকার পিরমান �ি�র ে�ে� �িতবছর নূয্নতম ৪,৫০০.০০ কুেয়িত িদনার এবং �িত�ােনর
ে�ে� �িতবছর নূয্নতম ৯,০০০.০০ কুেয়িত িদনার হেত হেব;
২.৭ িনধ র্ািরত সমেযর মে� আেবদনপ� দািখল করেত হেব।
৩।
মা�বর রা�দূত ই�ােপাষণ করেল েকান বৎসর এই পুর�ার �দােনর সং�া বা েযা�তার �াস বা বৃি�
করবার িস�া� �হণ করেত পারেবন। পুর�ােরর সং�া সাধারণভােব েকান বৎসের ০৬ (�ি� পয র্ায় নারী-০২িট ও
পুরুষ-০২িট এবং �িত�ান পয র্ােয় নারী/পুরুষ-০২িট) এর অিধক হেব না এবং েকবল বাংলােদেশর নাগিরকগণ এ
পুর�ার পাওয়ার েযা� হেবন।
৪।
আ�জর্ািতক অিভবাসী িদবস পুর�ার িহসােব বাংলােদশ দূতাবাস কতৃক
র্ বাংলােদশ দূতাবাস নামাি�ত একিট
সুদৃ� ে�� ও একিট স�াননা প� �দান করা হেব। পুর�ার �া�েদরেক �েদয় স�াননা প� সংলাগ ‘খ’ নমুনাসাের
হেব।
৫।
পুর�ােরর জ� িনব র্ািচত েকান �ি�/�িত�ান পুর�ার �হেণ অ�ীকৃিত জানােল বা িনিদ র্� তািরেখ পুর�ার
�হন করেবন মেমর্ েকান সুিনি�ত স�িত পাওয়া না েগেল িনব র্ািচত �ি�/�িত�ােনর নাম পুর�ার �া�েদর চূড়া�
তািলকায় অ�ভূর্� হেব না। অথ র্াৎ তাঁেক পুর�ার�া� িহেসেব েঘাষণা করা হেব না।
৬।

আ�জর্ািতক অিভবাসী িদবস পুর�ার �দােনর ে�ে� িন�বিণ র্ত প�িত অনুসরণ করেত হেবঃ
৬.০১ বাংলােদশ দূতাবােসর �ম উইং কতৃক
র্ আ�জর্ািতক অিভবাসী িদবস পুর�ােরর জ� আেবদন আ�ান
কের দূতাবােসর ওেয়বসাইট, েফসবুক ও েনািটশ েবােড র্ িব�ি� �দান করা হেব;
৬.০২ আ�জর্ািতক অিভবাসী িদবস পুর�ার সং�া� নীিতমালার ২ ধারায় বিণ র্ত শতর্ানুযায়ী কুেয়েত
বসবাসরত �বাসী বাংলােদশীগণ �ি� পয র্ােয় সংলাগ-‘ক’ ও �িত�ান পয র্ােয় সংলাগ ‘গ’-েত �দ� ছক
পূরণপূব র্ক িডেস�র মােসর ০৬ তািরেখর মে� আেবদন বাংলােদশ দূতাবােসর �ম উইং-এ ে�রণ করেবন।

৬.০৩ আেবদন প�সমূহ �াি�র পর তা যাচাই-বাছাইকরেণর উে�ে� গিঠত আ�জর্ািতক ‘অিভবাসী িদবস
পুর�ার’ �দান সং�া� িতন সদ� িবিশ� কিমিট ১৫ িডেস�র তািরেখর মে� যাচাই-বাছাইপূব র্ক সেব র্া�
েরিমেট� ে�রণকারীর �মানুসাের সুপািরশ সহকাের ��তকৃত সংি�� তািলকা মা�বর রা�দূেতর িনকট
উপ�াপন করেব।
৬.৪ মা�বর রা�দূত কতৃক
র্ চুড়া� অনুেমাদেনর পর ১৫ িডেস�েরর মে� পুর�ার �া�েদর চুড়া� তািলকা
দূতাবােসর ওেয়বসাইট, েফসবুক ও েনািটশেবােড র্ �কাশ করা হেব। একই েযা�তাস�� পুর�ার�াথ�র
সং�া অিধক হেল সংি�� তািলকার আেবদনকারীেদর উপি�িতেত ১৫ িডেস�র তািরেখর পূেব র্ সুিবধাজনক
তািরখ ও সমেয় লটারীর মা�েম চুড়া� �াথ� িনব র্াচন করা হেব। উে�� েয, এ পুর�ার �দােনর ে�ে�
মা�বর রা�দূেতর িস�া�ই চুড়া� বেল গ� হেব।
৬.৫ েয সকল ে�ে� পুর�ার �াপক অিনবায র্ কারণবশত: পুর�ার িবতরণী অনু�ােন উপি�ত হেত অপারগ,
পুর�ার �াপেকর �ী বা �ামী অথবা যথাযথ উ�রািধকারী পুর�ার �হেণর জ� অনু�ােন উপি�ত থাকেত
পারেবন।
৬.৬ েকান পুর�ার�া� �ি�র যথাযথ উ�রািধকারী পুর�ার িবতরণী অনু�ােন উপি�ত থাকেত স�ম না
হেল �েযাজয্ ে�ে� িতিন পুর�ারিট িডে�ােমিটক �ােগ অথবা অ� েকান অনুেমািদত প�িতর মা�েম তাঁর
িনকট ে�রেণর অিভ�ায় �� করেত পারেবন।
৭।
বাংলােদশ দূতাবাস, কুেয়ত কতৃক
র্ সমেয় সমেয় কুেয়েতর বা�ব অব�ার পিরে�ি�েত এ নীিতমালার
শতর্সমূহ পিরবতর্ন/পিরবধ র্ন/সংেশাধন করার অিধকার সংর�ন করা হল।
আেদশ�েম�া�িরত/েমাহা�দ আবুল েহােসন
কাউে�লর (�ম)

‘আেবদন ছক’
আ�জর্ািতক অিভবাসী িদবস পুর�ােরর জ� ��ািবত �ি� স�িকর্ত ত� ছক

‘‘সংলাগ-ক”

��ািবত �ি�র
পাসেপাট র্ আকােরর ২িট
রিঙন ছিব সংযু�
করেত হেব।

১। �ি�গত ত� (পাসেপােট র্র ফেটাকিপ সংযু�):
১.০১ নাম-বাংলায়ঃ
ইংেরজীেতঃ
১.০২ িপতার নামঃ
১.০৩ মাতার নামঃ
১.০৪ জ� তািরখঃ
১.০৫ নাগিরক�ঃ
১.০৬ �ায়ী িঠকানাঃ
১.০৭ বতর্মান িঠকানাঃ
১.০৮ �া� েফান ন�রঃ অিফস/আবািসক
১.০৯ ফয্া� ন�রঃ
১.১০ ই-েমইল িঠকানাঃ
২।
িশ�াগত েযা�তাঃ
৩।
২০১৯-২০২০ অথ র্বছের (০১ জুলাই/১৯ হেত ৩০ জুন/২০ পয র্�) ে�িরত েরিমেটে�র পিরমান (টাকার রিশেদর কিপ
সংযু�):
৪।
আেয়র উৎেসর িববরণঃ
৫।
কমর্ে�ে�র িঠকানাঃ
৬।
কুেয়েত অব�ােনর েমাট সময়ঃ
৭।
উে�খ করার মত অ� েকান গুরু�পূণ র্ ত� থাকেল তার িববরণঃ
৮।
আেবদন িবেবচনাকােল জরুির েকান তে�র জ� বা অ� েয েকান �েয়াজেন যার সে� েযাগােযাগ করেত হেবঃ
৮.০১ নামঃ
৮.০২ বতর্মান িঠাকানাঃ
৮.০৩ �া� ও েমাবাইল েফান ন�রঃ
৮.০৪ ফয্া� ন�রঃ
৮.০৫ ই-েমইল িঠকানাঃ
৯। পুর�ার�া� �ি� অিনবায র্ কারেণ পুর�ার িবতরণ অনু�ােন উপি�ত থাকেত না পারেল িযিন পুর�ার �হণ করেবনঃ
৯.০১ নামঃ
৯.০২ বতর্মান িঠকানাঃ
৯.০৩ �া� ও েমাবাইল েফান ন�রঃ
৯.০৪ ফয্া� ন�রঃ
৯.০৫ ই-েমইল িঠকানাঃ
১০। হলফনামা:
আিম.....................................................(আেবদকারীর নাম).....................এই মেমর্ জানাি� েয, এ
আেবদেন �দ� সকল ত� এবং সংযু� কাগজপ� সিঠক।
তািরখঃ
আেবদনকারীর �া�র
(.........আেবদনকারীর নাম.........)
সীল (�েযাজয্ ে�ে�)
আেবদন ছক পুরণ িবষেয় িনেদ র্িশকাক.
আেবদন পে� আেবদনকারী অব�ই �া�র করেবন।
খ.
আেবদেনর সকল পাতায় এবং সংলাগসমূেহ আেবদনকারী অনু�া�র করেবন।
গ.
আেবদন A4 আকােরর কাগেজর একিদেক কি�উটার কে�াজ কের ��ত করেত হেব।
ঘ.
আেবদনকারীর পাসেপােট র্র ফেটাকিপ আেবদেনর সােথ সংযু� করেত হেব।
ঙ.
আেবদন ছেকর েয সকল িবষয় আেবদনকারীর জ� �েযাজয্ নয় েস সকল িবষেয় “�েযাজয্ নয়” এবং েযগুিল নাই
েসগুিলর ে�ে� “নাই” িলখেত হেব।
চ.
ছকিট https://bdembassykuwait.org হেত ডাউনেলাড কের �বহার করা যােব।

“সংলাগ-খ”

বাংলােদশ দূতাবাস, কুেয়ত
আ�জর্ািতক অিভবাসী িদবস পুর�ার

স�াননা প�

বাংলােদশ দূতাবাস, কুেয়ত----------------------------------------েক ৈবধপেথ বাংলােদেশ
িনয়িমত েরিমেট� ে�রেণর মা�েম বাংলােদেশর অথ র্নীিতেত গুরু�পূণ র্ অবদান রাখার �ীকৃিত�রুপ------------- সােলর আ�জর্ািতক অিভবাসী িদবস পুর�ার �দান করেছ।

রা�দূত

-------------------ব�া�
-------------------ি��া�

আেবদন ছক
আ�জর্ািতক অিভবাসী িদবস পুর�ােরর জ� ��ািবত �িত�ান স�িকর্ত ত� ছক

‘‘সংলাগ-গ”

��ািবত �িত�ােনর
মািলেকর পাসেপাট র্
আকােরর ২িট রি�ন
ছিব সংযু� করেত হেব।

১। �িত�ােনর মািলেকর �ি�গত ত� (পাসেপােট র্র ফেটাকিপ সংযু�ঃ)
১.০১ নাম-

বাংলায়ঃ
ইংেরিজেতঃ
১.০২ িপতার নামঃ
১.০৩ মাতার নামঃ
১.০৪ জ� তািরখঃ
১.০৫ নাগিরক�ঃ
১.০৬ �ায়ী িঠকানাঃ
১.০৭ বতর্মান িঠকানাঃ
১.০৮ �া� েফান ন�রঃ অিফস/আবািসক
১.০৯ েমাবাইল েফান ন�রঃ
১.১০ ফয্া� ন�রঃ
১.১১ ই-েমইল িঠকানাঃ
২। িশ�াগত েযা�তাঃ
৩। ২০১৯-২০২০ অথ র্বছের (০১ জুলাই/১৯ হেত ৩০ জুন/২০ পয র্�) ে�িরত েরিমেটে�র পিরমান (টাকার
রিশেদর কিপ সংযু�):
৪। অথ র্ �াি�র উৎেসর িববরণঃ
৫। �িত�ােনর িঠকানাঃ
েফান নং--------------------------------েমাবাইল-----------------------------৬। �িত�ান �িত�ার সময়কাল
৭। কুেয়ত সরকার �দ� কাগেজর িববরণঃ (ফেটাকিপ সংযু�)
ক) েক�ীয় �াংেকর/কি�েট� আথিরিটর লাইেস�
খ) ে�ড লাইেস� বা সমপয র্ােয়র �মাণক
গ) TAX/VAT েরিজে�শন সনদ
ঘ) েমেমাের�াম অব আিটকয্াল
৮। উে�খ করার মত অ� েকান গুরু�পূণ র্ত� থাকেল তার িববরণঃ
৯। আেবদন িবেবচনাকােল জরুির েকান তে�র জ� বা অ� েয েকান �েয়াজেন যার সে� েযাগােযাগ করেত
হেবঃ
৯.০১ নামঃ
৯.০২ বতর্মান িঠকানাঃ
৯.০৩ �া� ও েমাবাইল েফান ন�রঃ
৯.০৪ ফয্া� ন�রঃ

৯.০৫ ই-েমইল িঠকানাঃ
১০। পুর�ার�া� �ি� অিনবায র্ কারেণ পুর�ার িবতরণ অনু�ােন উপি�ত থাকেত না পারেল িযিন পুর�ার
�হণ করেবনঃ
১০.০১ নামঃ
১০.০২ বতর্মান িঠকানাঃ
১০.০৪ ফয্া� ন�রঃ
১০.০৫ ই-েমইল িঠাকানাঃ
১০। ��াবঃ
আিম ……………………..(আেবদনকারীর নাম)…………………..এই মেমর্
জানাি� েয, এ আেবদেন �দ� সকল ত� এবং সংযু� কাগজপ� সিঠক।
তািরখঃ

আেবদনকারীর �া�র
(…………আেবদনকারীর নাম…………)
সীল (�েযাজয্ ে�ে�)

আেবদন ছক পুরণ িবষেয় িনেদ র্িশকাক.
আেবদন পে� আেবদনকারী অব�ই �া�র করেবন।
খ.
আেবদেনর সকল পাতায় এবং সংলাগসমূেহ আেবদনকারী অনু�া�র করেবন।
গ.
আেবদন A4 আকােরর কাগেজর একিদেক কি�উটার কে�াজ কের ��ত করেত হেব।
ঘ.
আেবদনকারীর পাসেপােট র্র ফেটাকিপ আেবদেনর সােথ সংযু� করেত হেব।
ঙ.
আেবদন ছেকর েয সকল িবষয় আেবদনকারীর জ� �েযাজয্ নয় েস সকল িবষেয় “�েযাজয্ নয়” এবং েযগুিল নাই
েসগুিলর ে�ে� “নাই” িলখেত হেব।
চ.
ছকিট https://bdembassykuwait.org হেত ডাউনেলাড কের �বহার করা যােব।

