
 

 

শেনগেন ভিসা আগেদন ফর্ম 

এই আবেদন ফর্ম বেনার্বূযে বেতরণ করা হয় 

োাংলা িাষায় অনুোদকৃত এই ভিসা আগেদন ফর্মটি শুধুর্াত্র েঝুার জনয (নর্নুা) এোং এটা জর্া শদয়া যাগে না।  

শুধুর্াত্র ইাংগরজী অথো জার্মান িাষার ভিসা আগেদন ফর্ম পরূণ কগর জর্া শদয়া যাগে। 

১. েংশগত নার্ (পাবরোবরক নার্ ো নাবর্র শশষ অংশ):  শুধুর্াত্র দাপ্তবরক কাবে 

েেেহাবরর েনে। 
 

দয়া কবর এই ছবকর বিতবর 

যা বকছু আবছ তার 

শকানটাবতই দাগ বদবেন না 
ো শকান বকছু বযখবেন না। 
 

শুধুর্াত্র বিসা কর্মকতম া 
এখাবন বকছু বযখবেন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

২. েন্মসুবত্র উপাবধ/েবন্মর সর্য় পাবরোবরক নার্ 

৩. নাবর্র প্রথর্ অংশ (প্রদত্ত নার্) 

৪. েন্ম তাবরখ 

(বদন/র্াস/েছর) 

৫.েন্মস্থান ৭. েতম র্ান োতীয়তা (যবদ েন্মসূবত্র 

োতীয়তা বিন্ন হয়) ৬. েন্মিূবর্ (শদশ) 

৮. বযঙ্গ 

 পুরুষ    র্বহযা 
৯. বেোবহক অেস্থা  অবেোবহত  বেোবহত  বেবিন্ন  তাযাকপ্রাপ্ত  বেধো 

 অনোনে 
১০. নাোযবকর শেবত্র: বপতা-র্াতা/আইনগত অবিিােবকর েংশগত নার্, প্রদত্ত নার্, ঠিকানা (যবদ আবেদনকারীর 

শথবক বিন্ন হয়) এেং োতীয়তা 
 
 

১১. োতীয় পবরচয় পত্র (প্রবযােে হবয) নং 
১২. ভ্রর্ণ নবথর ধরণ  সাধারণ পাসবপাটম   কূটনীবতক পাসবপাটম   শসো পাসবপাটম   

 অবফবসয়ায পাসবপাটম   অনোনে (দয়া কবর উবেখ করুন) 

১৩. ভ্রর্ণ নবথর নম্বর 

 

১৪. প্রদাবনর তাবরখ ১৫. বেধতার সীর্া ১৬. প্রদানকৃত কতৃম পে 

১৭. আবেদনকারীর োবির ঠিকানা এেং  
ই-শর্ইয 

 
 
 

শটবযবফান নম্বর 

১৮. আপবন যবদ েতম র্ান োতীয়তার শদশ েেতীত অনে শদবশ েসোস কবরন তবে বনবে উবেখ করুন 

 না 
 হোাঁ, েসোবসর অনুর্বতপত্র ো সর্তুযে ................................ নং .............................. বেধতার সীর্া 

১৯. েতম র্ান শপশা 
২০. বনবয়াগকতম া, বনবয়াগকতম ার ঠিকানা এেং শটবযবফান নম্বর। ছাত্রবদর শেবত্র বশো প্রবতষ্ঠাবনর নার্ ও ঠিকানা 
 
 
 

২১. যাত্রার প্রধান উবেশে  পযমটন  েেেসা  েনু্ধ এেং পবরোবরর কাবছ ভ্রর্ণ  

 সাংসৃ্কবতক  ক্রীিা  সরকারী ভ্রর্ণ  বচবকৎসার কারবণ  বশো  ট্রানবেট  

 বের্ানেন্দর ট্রানবেট   অনোনে (দয়া কবর উবেখ করুন) 

 
 

২২. প্রধান গন্তেে ২৩. সদসে রাবে প্রথর্ প্রবেশ 

২৪. প্রবেশ সংোর অনুবরাধ 

 একক প্রবেশ  দইুোর প্রবেশ  

 েহুোর প্রবেশ 

২৫. থাকার উবেশে ো ট্রানবেবটর উবেবশের সর্য়কায 

(বদবনর সংখো উবেখ করুন) 

২৬. বেগত বতন েছবর প্রাপ্ত শশনবগন বিসা  না 
 হোাঁ তাবরখ (যবদ োনা থাবক) ............................... শথবক .............................. শর্য়াবদর সর্য়কায 

২৭. শশনবগন বিসার েনে আবেদন করার উবেবশে পূবেম আঙ্গবুযর ছাপ সংগ্রহ করা হবয়বছয 

 না  হোাঁ (যবদ োনা থাবক) .......................................................... 

২৮. গন্তবেের চূিান্ত শদবশর প্রবেশ অনুর্বত, শযখাবন প্রবযােে 
ইসুেকৃত কতৃম পে ............................ বেধতা হবত ............................. পযমন্ত 

২৯. শশনবগন এযাকায় প্রবেবশর তাবরখ ৩০. শশনবগন এযাকা শথবক প্রস্থাবনর তাবরখ 

 

৩৫x৪৫ বর্.বর্. ছবে 

(বপছবন সাদা থাকবত 

হবে; কান, র্াথা, র্খু 

ঢাকা যাবে না); আঠা 
ো বপন বদবয় ছবে 

আটকাবেন না। 



 

 

৩১. সদসে রাবের বনর্ন্ত্রণকারীর েংশগত নার্ এেং নাবর্র প্রথর্ অংশ। প্রবযােে না হবয শহাবটবযর নার্ অথো অস্থায়ী 
থাকার ঠিকানা 

শুধুর্াত্র দাপ্তবরক কাবে 

েেেহাবরর েনে। 
 

দয়া কবর এই ছবকর বিতবর 

যা বকছু আবছ তার 

শকানটাবতই দাগ বদবেন না 
ো শকান বকছু বযখবেন না। 
 

শুধুর্াত্র বিসা কর্মকতম া 
এখাবন বকছু বযখবেন। 

গন্তবেে বনর্ন্ত্রণকারীর/শহাবটবযর/অস্থায়ী থাকার োয়গার 

ঠিকানা, ই-শর্ইয 

শটবযবফান ও ফোক্স নম্বর 

৩২. বনর্বন্ত্রত প্রবতষ্ঠাবনর নার্ ও ঠিকানা 
 
 

শটবযবফান ও ফোক্স নম্বর 

প্রবতষ্ঠাবনর শযাগাবযাবগর েেবির নার্, নাবর্র প্রথর্ অংশ, ঠিকানা, ই-শর্ইয, শটবযবফান ও ফোক্স নম্বর 

 

৩৩. আবেদনকারীর যাতায়াত খরচ এেং থাকাকাযীন সর্য় বকিাবে খরচ সংকুযান করা হবে, তার বেেরণ 

 আবেদনকারী বনবে 

সহায়তার র্াধের্ 

 নগদ 

 ভ্রর্ণ শচক 

 শক্রবিট কািম  
 পূেম পবরবশাবধত থাকার েেেস্থা 
 পূেম পবরবশাবধত যাতায়াত 

 অনেনে (উবেখ করুন) ...................... 

উবদোিা দ্বারা (বনয়ন্ত্রণকতম া, প্রবতষ্ঠান, সংস্থা), অনুগ্রহ কবর 

উবেখ করুন 

...................  অনুকরণীয় স্থান ৩১ অথো ৩২ 

...................  অনেনে (বনবদমষ্ট করুন) 

সহায়তার র্াধের্ 

 নগদ 

 থাকার যায়গার েেেস্থা 
 থাকার সর্য়কাযীন সে ধরবণর খরচ অন্তিুম ি 

 পূেম পবরবশাবধত যাতায়াত 

 অনেনে (বনবদমষ্ট করুন) ...................... 

৩৪. ই ইউ, ই ই এ অথো বস এইচ নাগবরবকর েেবিগত তথে বযবন পবরোবরর সর্সে 
েংশগত নার্ নাবর্র প্রথর্ অংশ 

েন্ম তাবরখ 

 

োতীয়তা পাসবপাটম  অথো পবরচয় পত্র নম্বর 

৩৫. ই ইউ, ই ই এ অথো বস এইচ নাগবরবকর সাবথ পবরোবরক সম্পকম  
 স্বার্ী/স্ত্রী  সন্তান ............................................................................  নাবত/নাবি  বনিম রশীয 

৩৬. স্থান ও তাবরখ ৩৭. স্বাের 

 
 

বিসা প্রতোখোত হবয ভিসা ভফ অগফরতগযােয, এ বেশবয় আবর্ অেগত 
 

একাবধক এনবট্র বিসার আবেদনর শেবত্র প্রবযােে (বস এফ স্থান নং ২৪) 

আবর্ অেগত আবছ শয, সদসে রাবের শয শকান স্থাবন ভ্রর্বণর েনে প্রথর্োর ও পরেতী ভ্রর্বণর েনে যাতায়াত ভিভকৎসা েীর্া 
োধযতারূ্লকিাগে প্রগয়াজন হবে। 
 

আবর্ অেগত এেং বনে েবণমত বেষবয় সম্মবত প্রদান করবছ; আবেদনপবত্রর েনে প্রবয়ােনীয় তথে এেং ছবে শতাযা যবদ প্রবযােে হয়, আঙ্গবুযর ছাপ শদয়া, বিসা আবেদনপত্র যাচাইবয়র শেবত্র 

োধেতার্যূক; এেং বিসা আবেদনপত্রর শয শকান েেবিগত তথে যা আর্ার সাবথ সংশ্লীষ্ট এেং আর্ার আঙ্গবুযর ছাপ, আর্ার ছবে সংশ্লীষ্ট সদসে রাবের কাবছ সরেরাহ এেং কতৃম পবের 

র্াধেবর্ বিসা প্রবক্রয়ার েনে শদয়া শযবত পাবর। এসে তথে এেং বিসা বসদ্ধান্ত সংিান্ত আবেদনপবত্রর তথে যা োবতয, পবরতেি অথো োিাবনা সংক্রান্ত তথোবদ বিসা তথে েেেস্থায় সংরেণ 

(বি.আই.এস.)* সবেমাচ্চ পাচাঁ  (৫) েছবরর েনে; এই সর্বয়র র্বধে বিসা কতৃম পবের তবথে প্রবেশ এেং এটা কতৃম পে সদসে রাবের র্বধে ইবর্বগ্রশন এেং রােননবতক আশ্রয় কতৃম পবের সাবথ তথে 
যাচাই শযবেবত্র আইনগত প্রবেশ, শয শকান সদসে রাবে শথবক যাওয়া, বচবিত েেবিরা যারা এই শতম গুবযা পাযন করবে না, রােননবতক আশ্রবয়র আবেদনপত্র এেং বনবিতকরণ দাবয়ত্ববোবধর 

পরীো। বকছু বনবদমষ্ট প্রোপবট এ তথে সহেযিে থাকবে সদসে রাবের বনধমাবরত কতৃম পবের কাবছ এেং ইউবরাবপর কাবছ যার উবেশে সন্ত্রাসী অপরাধ প্রবতবরাধ, বচবিতকরণ এেং উদ্ঘাটন 

করা সহ অনোনে শাবিবযাগে অপরাধ। সদসে রাবের র্বধে এ তথে প্রবক্রয়ার শেবত্র দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কতৃম পে হবযা সুইবিন র্াইবগ্রশন সংস্থা, ৬০১৭০ নর্সসমবপং, সুইবিন: 

www.migrationsverket.se 

আবর্ অেগত আবছ শয বি.আই.এস.-এ সংরবেত আর্ার সম্পবকম ত তবথে সদসে রাবের প্রবেশাবধকার রবয়বছ এেং সম্পবকম ত তথে এেং আর্ার সম্পবকম ত িূয তথে সংবশাবধত কবর এেং শয 

তথে শেআইবন প্রবক্রয়াকরণ হবয়বছ তা র্বুছ শফযা হবে। আর্ার প্রতোবশত অনবুরাধ শয, কতৃম পে আর্াবক অেবহতকরবণর র্াধেবর্ আর্ার আবেদনপত্রটি এর্নিাবে পরীো করবেন শযন 

সংশ্লীষ্ট রাবের োতীয় বনয়ন্ত্রক কতৃম পে (সুইবিশ তথে অনসুন্ধান শোিম , েক্স ৮১১৪, ১০৪২০ স্টকবহার্, সুইবিন) েেবিগত তথেরো বেষয়ক অবিবযাগ শুনবে। 
আবর্ সেমজ্ঞান সম্মত শ াষণা করবছ, আর্ার দ্বারা সরেরাহকৃত সে বেেরণ সঠিক। আবর্ অেগত আবছ শয, শয শকান িূয তথে আর্ার বিসা প্রতেখোন ো প্রদানকৃত বিসা োবতয এেং এর 

ফবয শয সদসে রাে বিসা আবেদন প্রবক্রয়ার সাবথ েবিত, শসই শদবশর আইন অনযুায়ী বেচাবরর সমূ্মখীন হবত পাবর। 
আবর্ শ াষণা করবছ শয, বিসা প্রদান করা হবয, বিসা শর্য়াদ পূণম হওয়ার পূবেমই আবর্ সদসে রাে তোগ করে। আবর্ অেবহত আবছ শয, বিসা প্রাবপ্তর পূেমসতম  হবি ইউবরাবপয়ান সদসে রাবে 

প্রবেশ। প্রকৃতপবে, আর্াবকর বিসা শদয়ার অথম এই নয় শয, আবর্ শশনবগন েিম ার শকাি (আটিম বকয ৫(১)-এর শরগুবযশন (ই.বস.) নং ৫৬২ ২০০৬) শর্বন না চযবয আর্াবক েবতপূরণ বদবত 

হবে এেং শসবেবত্র আর্ার প্রবেশ অস্বীকৃত হবে। পূেমশতম গুবযা ইউবরাবপয়ান সদসে রাবে প্রবেবশর সর্য় পূণরায় যাচাই োছাই করা হবে। 
স্থান ও তাভরখ 
 
 
 

স্বাক্ষর (নাোযবকর শেবত্র বপতার্াতা অথো আইনগত অবিিােবকর স্বাের) 

(*) যতদরূ পযমন্ত বি আই এস কাযমকরী 


