
সরাসির টু ির  িভসার িনয়ম িশিথলকরণ 
 
বাংলােদশী নাগিরকেদর জন  ভারতীয় িভসা াি  সহজতর ও সাধারণ করার চলমান ি য়ার অংশ িহেসেব টু ির  িভসার আেবদনকারীগণ 
ভারেত যাওয়ার িনি ত িবমান েকটসহ সরাসির সা াৎ করেত এবং ভারত মেণর তািরেখর িতন মাস পূেব তােদর িভসার আেবদনপ  জমা 
িদেত পারেবন। িবদ মান িনয়ম অনুযায়ী, আেবদনকারীগণ সরাসির সা াৎ করেত এবং ভারত মেণর তািরখ থেক এক মাস পূেব আেবদনপ  
জমা িদেত পারেতন। এই িশিথলকরণ ি য়া ১ এি ল ২০১৭ থেক রাজশাহী, রংপুর, িসেলট, চ াম, খুলনা, যেশার, ময়মনিসংহ, বিরশাল এবং 
ঢাকার িমরপুেরর আইিভএিস-সহ ৯  ভারতীয় িভসা আেবদন ক  (আইিভএিস) গুেলােত কাযকরী হেব। 
২. সরাসির টু ির  িভসা ি ম  ২০১৬ সােলর অে াবের ঢাকায় মিহলা মণকারী ও তােদর পিরবােরর সদস েদর জন  থম চালু করা হয়, যা 
পরবত েত সকল আেবদনকারীর জন  ও ঢাকার বাইেরর সকল আইিভএিস-ত স সািরত করা হয়। এই ি েমর আওতায়, আেবদনকারীগণ িনি ত 
েকটসহ (িবমান, ন ও অনুেমািদত বাস সািভস) সরাসির সা াৎ করেত পারেবন এবং তােদর িনেজেদর জন  ও তােদর পিরবােরর সদস েদর 

জন  নয়  আইিভএিস-ত কান পূব িনধািরত অনলাইন অ া◌াপেয় েম  তািরখ ছাড়াই টু ির  িভসার আেবদনপ  জমা িদেত পারেবন। িমরপুেরর 
আইিভএিস  শিনবার শুধুমা  মিহলা আেবদনকারীেদর জন  খালা থােক। 
৩. এই পদে পগুেলার ল  ভারতীয় িভসা াি  সহজ করা এবং ভারত ও বাংলােদেশর মানুেষর মেধ  যাগােযাগ সুদঢ়ৃ করা। 
**** 

Relaxation of rules for walk-in Tourist visa 

As part of the ongoing to initiatives to liberalize, streamline and ease access to Indian visa for 
Bangladeshi nationals, Tourist visa applicants with confirmed air tickets to India can walk-in and 
submit their visa applications up to three months in advance from their date of journey to India. 
As per existing provisions, applicants were allowed to walk-in and submit applications up to a 
month in advance from the date of journey to India. This relaxation will come into effect from 
1st April 2017 at 9 Indian Visa Application Centers (IVACs) in Rajshahi, Rangpur, Sylhet, 
Chittagong, Khulna, Jessore, Mymensingh, Barisal and IVAC Mirpur in Dhaka. 
2. The walk-in Tourist visa scheme was first launched in October 2016 for women travelers and 
their family members in Dhaka has subsequently been extended to all applicants and all IVACs 
outside of Dhaka. Under the scheme, applicants with confirmed journey tickets (By Air, Train 
and authorized Bus services) can walk-in and submit Tourist visa applications for themselves 
and family members at 9 IVACs without prior online appointment dates. IVAC Mirpur is 
exclusively open for women applicants on Saturdays.  
3. These measures have been aimed at easing access to Indian visa and strengthening people-to-
people contacts between India and Bangladesh. **** 
 


