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বাংলাদেি থেদক েশিণ থকাশরয়াগার্ী সকল যাত্রী থকাশরয়ান নাগশরক ব্যতীত বাধ্যতামূলক ০৭ (সাত) 

শেদনর থকায়াদরন্টাইন/সঙ্গশনদরাধ ও থকাশভড থেস্ট এবং অ্ন্যান্য কায মাশে শনশিত সংক্রান্ত থলাচাে ম 
 

তথ্য প্রদান 

ববধ ভিসাধারী C-3-1, C-3-4, C-3-9, C-3-11, D-2, D-4, F-1, F-2, F-3, F-6, E-1, E-3, E-7, E-9 

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। তরব E-9 Leave/Release প্রার্থীগণ অবশ্যই এইচআরভড জকাভরয়া-ইভিএস জসন্টার ইন 

বাংলারদশ জর্থরক ছাড়িত্র গ্রহণ করর গুগল ডক ফরম ে তথ্য প্রদান কররত হরব। 

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 ভবরশষ ফ্লাইরে এয়ার 

টিভকে বুভকং কররত িাররবন অর্থবা সঠিকিারব তথ্য প্রদানকারী যাত্রীর জবারয়রসল কর্তেক ভনধ োভরত তাভররে 

গ্রুি ভিভত্তক এয়ার টিভকটি বুভকং ভনভিত করর সংভিষ্ট যাত্রীরক অবভহত কররবন। তরব জয সকল যাত্রীর ভিসার 

জময়াদ খুব কম তাঁরদর অবশ্যই ভনে উরযারগ টিরকে বুভকং ভনভিত কররবন। 

 

জকাভিড জেস্ট (১ম িব ে) 

(এয়ার টিভকে বুভকং ভনভিত যাত্রীরদর যাত্রার ৯ ভদন পূরব ে জবারয়রসল-এর তত্ত্বাবধারন ভনধ োভরত জকাভিড জেস্ট 

জসন্টার জর্থরক জকাভিড জেস্ট সম্পন্ন কররবন 

 

এয়ার টিভকে চূড়ান্ত  

জকাভিড জেরস্ট (১ম িব ে) জনরগটিি ফল প্রাভির ির সংভিষ্ট যাত্রী/জবারয়রসল কর্তেক যাত্রার ৮ ভদন পূরব ে এয়ার 

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

 

সঙ্গভনররাধ 

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

কর্তেক ভনধ োভরত জহারেরল ৭ ভদরনর সঙ্গভনররারধর ব্যবস্থা গ্রহণ কররবন 

 

জকাভিড জেস্ট (২য় িব ে) 

সঙ্গভনররাধ র্থাকাকালীন ৬ষ্ঠ ভদরন ভনধ োভরত জকাভিড জেস্ট জসন্টার যাত্রীর ২য় জকাভিড জেস্ট সম্পন্ন কররবন 

 

জকাভিড সুভবধাসহ ট্রারিল বীমা  

২য় জকাভিড জেরস্ট জনরগটিি শনাক্ত যাত্রীরদর জবারয়রসল কর্তেক ট্রারিল বীমা সম্পন্ন কররবন। এছাড়া ২য় 

জকাভিড জেরস্ট িভেটিি শনাক্ত যাত্রীগণ জহারেল জর্থরক ভনে বাভড়রত সঙ্গভনররাধ অবস্থায় র্থাকরবন 

 

দভিণ জকাভরয়া গমন 

উির্য েক্ত সকল ধাি সফলিারব সম্পন্ন হরল সংভিষ্ট যাত্রীরক জবারয়রসল কর্তেক সঙ্গভনররাধ সনদ প্রদান কররবন 

এবং সংভিষ্ট জহারেল কর্তেিি তারদর ভনেস্ব ব্যবস্থািনায় সংভিষ্ট যাত্রীরক জহারেল জর্থরক সরাসভর ভবমান 

বন্দরর জিৌছারনা ভনভিত কররবন। 

ভব. দ্র.: 

• উপর্য মক্ত যাবতীয় ব্যয় সংশিষ্ট যাত্রী বহন করদবন। 

• থকাশভড থেদস্ট পশজটিভ িনাক্ত যাত্রীদের েশিণ থকাশরয়ায় 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


 

জকাভিড-১৯ জেস্ট এবং সঙ্গভনররাধ ব্যয় সংক্রান্ত ভবস্তাভরত তথ্য ভনম্নরুি: 

ক্র. নং ভবষয় ঠিকানা সুরযাগ সুভবধা ব্যয় (োকা) মন্তব্য 

১. 

ভপ্র জকাভিড-

১৯ জেস্ট  

জমস োস Stemz Health Care (BD) Ltd. 

রুিায়ন োওয়ার (৮ ও ১২ তলা), ১১৪ কােী 

নেরুল ইসলাম এভিভনউ, বাংলা জমাের, ঢাকা-

১০০০ 

- ২,০০০/- 

জমাে ব্যয় 

২৫,৫০০/- 

(পঁভচশ হাোর 

িাঁচশ) োকা 

Stemz 

Health 

Care (BD) 

Ltd. 

কর্তেিি’জক যাত্রী 

ভনরে িভররশাধ 

কররবন। 

২. 

জিাস্ট 

জকাভিড-১৯ 

জেস্ট  

জমস োস Stemz Health Care (BD) Ltd. 

রুিায়ন োওয়ার (৮ ও ১২ তলা), ১১৪ কােী 

নেরুল ইসলাম এভিভনউ, বাংলা জমাের, ঢাকা-

১০০০ 

- 

২,৫০০/- 

(ভবরদশ গমরণ 

সরকাভর ভনয়ম 

অনুযায়ী) 

৩. 

সঙ্গভনররাধ 

জহারেল 

জসল ভনবাস জহারেল অূান্ড সাভিেস এপ্যাে েরমন্ট, 

৩০ গ্রীন জরাড, ধানমভন্ড, ঢাকা (গ্রীন লাইফ 

হসভিোরলর িারবে)। 

১। জহারেল এ অবস্থান 

(জবাভড েং) 

২। ভতন জবলা োবার 

৩। জহারেল হরত ভবমান 

বন্দরর জিৌৌঁছারনার ব্যবস্থা 

৭ ভদরনর 

সঙ্গভনররাধ 

বাবদ ব্যয়। 

(৩,০০০*৭) 

=২১,০০০/- 

৪. 

হেলাইন 

নম্বর  

Stemz Health Care (BD) Ltd. 

০১৭১৯১০৭৯৬৮ 

০১৬৭১৮৯৯৬৭৬ 

০১৩০৩২১৫৫৭৫ 

- - 

৫. 

জকাভিড 

সুভবধাসহ 

ট্রারিল বীমা 

যাত্রীরদর জবারয়রসল-এর ভনরদ েশ জমাতারবক 

জকাভিড সুভবধাসহ ট্রারিল বীমার ব্যবস্থা গ্রহণ। 

উক্ত বীমা ভফ সংভিষ্ট যাত্রী বহন কররব। 

-  - - 

েরুভর প্ররয়ােরন জবারয়রসল-এর ইরমইল boeslquarantine@gmail.com’জত জযাগারযাগ করার েন্য অনুররাধ করা হরলা। 

উির্য েক্ত ভবষরয় উরেভেত ব্যয় ব্যতীত কারও সরঙ্গ জকারনা প্রকার জলনরদন না করার েন্য অনুররাধ করা হরলা। ভনধ োভরত ব্যয় ছাড়া অভতভরক্ত 

অ্ে ম দাভব কররল বভণ েত ইরমইরল অবভহত করার েন্য ভনরদ েশক্ররম অনুররাধ করা হরলা। 
                

আরদশক্ররম 

জবারয়রসল কর্তেিি 

 

 


