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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০৭৯.১৭.১৯৮ তািরখ: 
১৮ ফ যা়ির ২০১৯

৬ ফা ন ১৪২৫

িবষয:় ইজ ার াইজ ার া --এএ  অিফ িসয়ালঅিফ িসয়াল   িভসািভসা   া িা ি   সং াসং া ।।
: ১। মি পিরষদ িবভােগর ারক নং- ০৪.০০.০০০০.৪১৬.৯৯.০০১.১৮.০৩, তািরখ : ০২ জা য়াির ২০১৯।

২। পররা  ম ণালেয়র ারক নং- ১৯.০০.০০০০.৪৫৬.৫০.৪০১.১৭/৫৬৯, তািরখ: ১৮ িডেস র ২০১৮।

উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত ইজার া -এ অিফিসয়াল িভসা াি  সং া  মি পিরষদ িবভাগ হেত া  পে র
কিপ সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ   িনেদশ েম এ সে  রণ করা হেলা। 

সং  : বণনা মাতােবক।

১৮-২-২০ ১৯

িবতরণ :
১) চয়ার ান, বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন 
ক প  (এন আরিসএ), ঢাকা।
২) ব াপনা পিরচালক, ধানম ীর িশ া সহায়তা া , 
ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা 
( ানেবইস), ঢাকা।
৪) ড  সে টাির জনােরল, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় 
কিমশন, ঢাকা।
৫) ধান েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, ঢাকা।
৬) মহাপিরচালক, আ জািতক মা ভাষা ইনি উট, ঢাকা।
৭) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, ঢাকা।
৮) মহাপিরচালক, জাতীয় িশ া ব াপনা একােডমী, ঢাকা।
৯) চয়ার ান, জাতীয় িশ া ম ও পা ক বাড, ঢাকা।
১০) সিচব, বাংলােদশ িব িব ালয় ম ির কিমশন, ঢাকা।
১১) পিরচালক, পিরদশন ও িনরী া অিধদ র, ঢাকা।
১২) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
ঢাকা।
১৩) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 

িম া।

কাউসার নাসরীন
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৯১৩০
ইেমইল: sas_admin1@moedu.gov.bd

১



১৪) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
িদনাজ র।
১৫) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
যেশার।
১৬) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
িসেলট।
১৭) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
রাজশাহী।
১৮) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
ময়মনিসংহ।
১৯) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
বিরশাল।
২০) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
চ াম।
২১) িসিনয়র িসে ম এনািল , মা িমক ও উ  িশ া 
িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২২) সদ  সিচব, বসরকাির িশ া িত ান িশ ক ও 
কমচারী অবসর িবধা বাড, ঢাকা।
২৩) সদ  সিচব, বসরকাির িশ া িত ান িশ ক কমচারী 
ক াণ া , ঢাকা।

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০৭৯.১৭.১৯৮/১(২) তািরখ: ৬ ফা ন ১৪২৫
১৮ ফ যা়ির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব ( শাসন), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সহকারী সিচব (পি ম ইউেরাপ ও ইউেরাপীয়ান ইউিনয়ন-২), পররা  ম ণালয়, ঢাকা।

১৮-২-২০ ১৯

কাউসার নাসরীন 
উপসিচব

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মি পিরষদ িবভাগ 
সাধারণ অিধশাখা 

www.cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৪১৬.৯৯.০০১.১৮.০৩ তািরখ: 
০২ জা য়াির ২০১৯

১৯ পৗষ ১৪২৫

িবষয:় ইজ ার াইজ ার া --এএ  অিফ িসয়ালঅিফ িসয়াল   িভসািভসা   া িা ি   সং াসং া   পররাপররা   ম ণ ালয়ম ণালয়  হ েতহেত   িরতিরত   পপ   রণরণ ।।
: পররা  ম ণালেয়র ১৮.১২.২০১৮ তািরেখর ১৯.০০.০০০০.৪৫৬.৫০.৪০১.১৭/৫৬৯ সং ক ারক।

  ইজার া -এ অিফিসয়াল িভসা াি  সং া  পররা  ম ণালয় হেত িরত প  েয়াজনীয় ব া হেণর জ   সং ি সহ িনেদশ েম এই সােথ
রণ করা হেলা।

সং ি : ই পাতা।

২-১-২০ ১৯

িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  সিচব (সকল)

মাঃ সা জা ল হাসান
উপসিচব

ফান: ৯৫৪০৯৭১
ইেমইল: general_sec@cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৪১৬.৯৯.০০১.১৮.০৩/১(২) তািরখ: ১৯ পৗষ ১৪২৫
০২ জা য়াির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়
২) মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব (উপসিচব), মি পিরষদ িবভাগ

২-১-২০ ১৯

মাঃ সা জা ল হাসান 
উপসিচব

১



Government of the People's Republic of Bangladesh'
w-Iinistrl' of Foreign Affairs

\{est Europe and European Union Wing
Dhaka

18

Assistant SecretarY (WE & EU-2)

Email: euroPe3@mofa. gor'. bd

Phone: +8802-: 17770610

{,";i [:inet Secretary
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{nternal $istribution (Not accotding to the senioriryo):

l:re.retatr1; (B:ilateral & Consular)/ Secretary-Bilateral (Asia & Pa6;.lic)/ Principal, Foreign Service

r,r:,r(.Lerrrr, (F'SA.)/ Director Genercl (Admin & GS)/ Director General (UN)/ Director Cerreral
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visa application at the Ernbassy of switzerland in Dhaka.

The undersigned is directed to forward herewith a seu-explanatory Note Verbale $'lo,

1Yrr*r* dated o1i8,n November 2018] received from the Embassy of Switzerland in Dhaka

1,i,,.e the Note Verbale, the Embassy i-ras informed that the applicant's presence and previous

ar ,rr.rllmen-t n ili not be required for ar,. offir:ial visa application except for technical reasons'

- i-: Ei:,bassr-1-,a.s fulther irLjaLl':,-l i;r:t for cfflcral vjsa req'-iests sr-:h:i'ltteil tc St"-i:s

l_,r-.r-iraslr. iater than 14 ciays prior tc the estimated travel date, a timely issuance of the visa

i.,i.,i1rrit }r-, guaranteed even if the visa req.uest is approved' It added that the risk of non-issuance

l,i;in offirial visa due to late subrnissror rf the appiication lies with the applicant'

0:i The Cabinet Division is humblv requested to kinclly circulate the Note Verbale to all the

l,4inistries for kind information and necessal:y ;rctions'

r,,1gig{ As siated (Ttoo Pages)'

.^id$l*f 
'

,Wi;,

4t*'t'z
Tahmina Akter
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.ii jq.11""''.n Sriifa

E..'rbassv oi Switzerland in Bangladesh

.":-Fr i\lilr i\t1 12018

'rrer F:mbassy of Switzerland in Dl-rara presents its compliments to the Ministry of Foreign
":r,tfarr:,' of the People's Flepubrlic of BarirJiitrlesh and would like to take this opportunity to inform
rre l\dinistry again on its practiCe {"ii-ri:iirrrl,nLl high level official visa requests aS has been
ilSt.llssedctIlringthePoliticalConsrlli.li}l"}l.i5],1i-lz@n_eeme

.r.Lre 
Errbassy handles official visa rerji.re$is i'rom a Ministry with highest priority while keeping

rL.irntnrstrative steps for the applicani .,it ir rnrnrmum. ln this regard, the Embassy refers to the
, rliqwlilq infr:!:mation, whicf rs valid.-tl, l.:1af-iIe=ve ompani

' +(::.1tqtrcI1l a Ministrv) :

* A personal presence of the a[ii,li{.:a{ritor an official visa at the Embassy is not required
unleqs needed for ter:hnicai i"p.irit-,tx-; ihir:-metric data).

,,, F,rr"vrsits at the Embassy no i:jl.,r\/rclr.tl. ;rppointment is needed as a courtesy. Applicants
lr lherI representative*s wrll l]er rerver:N without prior notice and with priority from Sunday
Ifi \^/+dnesday. 9 -" 11am Allpr"rlatr\/oiv. appointments for applicants for official visa at
the Embassy can also be pplqrir"ler:l rnct'ividually.

'" Ai-, lrtfrcial visa request reqrirr,.,r ,,: recluced amount of information to be provided with
thrl Nllte Verbale and the pas$rticrt

,. Personal details of the :lpplicanl
, Description of the purpose lr the trip, includrng invitation
, Travel dates

ln case a long-terntrry.rtltiple entry visa is requested:
detailed lustif ication

(if applicable)

Explicit request and

lri ,rase of approval the EmLr;lssv issues a Schengen-visa. lt is to be noted that a
:raherqqen-r,,isa r;an lie issi-;er oniv after a mandatci'y.' ccnsr-rlteticn amongsi sii
ir:tlengen countries ancl the apprnvai of the visa lequest by all Schengen countries.
Thn luration of such a L'onslrttatrcri i"lepends on all countries involved and cannot be

, rntr.rll66l by the EmbaSsy :

trnpc,rtant note: For offrcial rrr;i; requests submitted to the Swiss Embassy later than
4-dCtyEprior to the estimate4 [rqvel date a timely issuance of the visa cannot be
,;uaranteed even if the visa req{rest rs approved. The risk of non-issr-rance of an official
,{!F,!LaLla tA lalq rqbllissjAnjj tf ie application lies with the applicant.

j!f. i::ini)as$.r of Switzerland avails itself i",f thrs opportunity to renew to the Ministry of Foreign
,'il,irrr:. r:rt fh+ People's Republic of Harrqladesh the assurances of its highest conside5gtion.

ri;-1tr:,! l\i{')\/(;1r,n[:ef ] 8th, 2ttt I


