পাওয়ার অব অযাটর্ন ি
১. পাওয়ার অব অযাটর্ন প্রক্র
ি িয়াকরণে র্ক র্ক কাগজপত্র প্রণয়াজন ?
উত্তর: ক) মূল পাওয়ার অব অযাটর্নরি দর্ললপত্র,
খ) কর্তত্ব
ি প্রদানকারী বযক্রির (Power Giver) ববধ বাাংলাণদর্ি পাসণপাটি/জার্ীয় পর্রচয়পত্র/ র্িক্রজটাল
(১৭ র্িক্রজট) জন্ম র্নবন্ধন সনদ এবাং র্বণদিীণদর ক্ষেণত্র র্নজ ক্ষদণির পাসণপাটি ,
গ) কর্তত্ব
ি গ্রহেকারী বযক্রির (Power Receiver) ববধ বাাংলাণদর্ি পাসণপাটি /জার্ীয় পর্রচয়পত্র/ র্িক্রজটাল
(১৭ র্িক্রজট) জন্ম র্নবন্ধন সনদ,
ঘ) কর্তত্ব
ি প্রদানকারী এবাং কর্তত্ব
ি গ্রহেকারী বযক্রির সাদা বযাকগ্রাউন্ডসহ সাম্প্রর্র্ক ক্ষর্ালা দুই কর্প কণর
ছর্ব,
ঙ) র্ি প্রদাণনর প্রমােপত্র,
চ) িাণক পাঠাণনার ক্ষেণত্র অর্ পর্রণিার্ধর্
ি
ও ঠঠকানা ক্ষলখা ক্ষিরর্ খাম,
২. পাওয়ার অব অযাটর্ন’র
ি ক্ষেণত্র বযক্রিগর্ উপর্ির্র্ র্ক বাধযর্ামূলক ?
উত্তর: পাওয়ার অব অযাটর্ন’র
ি ক্ষেণত্র বযক্রিগর্ উপর্ির্র্ বাধযর্ামূলক এবাং আগমণনর পূণব এপণয়ন্টণমন্ট
ি
গ্রহে করণর্ হণব। র্ণব পাওয়ার অব অযাটর্ন’র
ি দর্ললপত্র সাংর্িষ্ট ক্ষদণির পররাষ্ট্র মন্ত্রোলয়/র্বভাগ অর্বা
বাাংলাণদণির অনারার্র কনসাল ক্ষজনাণরল কর্তক
ি সর্যার্য়র্ হণল বযক্রিগর্ উপর্ির্র্ বাধযর্ামূলক নয়।
ক্ষসণেণত্রও পাওয়ার অব অযাটর্ন’র
ি মূল দর্ললপত্র বাাংলাণদি হাই কর্মিন ক্ষর্ণক সর্যার্য়র্ করণর্ হণব।
৩. ভাচচিয়াল প্লাটিণম পাওয়ার
ি
অব অযাটর্ন’র
ি কার্িম
ি
সম্পাদন করা সম্ভব র্কনা ?
উত্তর: না, পাওয়ার অব অযাটর্ন’র
ি দর্ললপণত্র হাইকর্মিণনর কন্সুলার অর্িসাণরর সম্মুণখ স্বাের করণর্
হণব।
৪. পাওয়ার অব অযাটর্ন’র
ি দর্ললপণত্র হাইকর্মিন ক্ষর্ণক সর্যার্য়র্ করার পর পরবর্ী পদণেপ র্ক?
উত্তর: বাাংলাণদণির পররাষ্ট্র মন্ত্রোলণয়র অনুণমাদন (endorse) গ্রহে করণর্ হণব।
৫. পাওয়ার অব অযাটর্ন সম্পাদণন
ি
র্ি বাবদ কর্ প্রদান করণর্ হয় ?
উত্তর: পাওয়ার অব অযাটর্ন’র
ি র্ি বাবদ প্রর্ম পতষ্ঠার জনয ১১ অণের্লয়ান িলার এবাং পরবর্ী প্রর্র্ পতষ্ঠার
জনয ৬ অণের্লয়ান িলার প্রদান করণর্ হয়।
৬. র্বণয়/র্ালাণকর ক্ষেণত্র পাওয়ার অব অযাটর্নরি সুণর্াগ আণছ র্কনা ?

উত্তর: না, র্বণয়/র্ালাণকর ক্ষেণত্র পাওয়ার অব অযাটর্ন প্রদাণনর
ি
সুণর্াগ ক্ষনই।
ড্রাইর্ িং লাইসেন্স যাচাইকরণ:
১. ড্রাইর্ভাং লাইণসন্স র্াচাইকরণে র্ক র্ক কাগজপত্র দার্খল করণর্ হণব ?
উত্তর: ক) কন্সুলার অর্িসার বরাবর আণবদনপত্র,
খ) বাাংলাণদর্ি পাসণপাণটি র কর্প,
গ) ড্রাইর্ভাং লাইণসণন্সর কর্প,
ঘ) ড্রাইর্ভাং লাইণসন্স র্াচাইকরে র্ি প্রদাণনর প্রমােপত্র।
২. ড্রাইর্ভাং লাইণসন্স হার্রণয় ক্ষগণল হাইকর্মিন নর্চ ন ড্রাইর্ভাং লাইণসন্স প্রদান কণর র্কনা?
উত্তর: না, ড্রাইর্ভাং লাইণসন্স হার্রণয় ক্ষগণল পুর্লণি র্রণপাটি কণর র্বআরঠটএ’র সাণর্ ক্ষর্াগাণর্াগ করণর্
হণব।
২. ড্রাইর্ভাং লাইণসন্স র্াচাইকরে র্ি বাবদ কর্ প্রদান করণর্ হয় ?
উত্তর: ১৫ অণের্লয়ান িলার।
৩. ড্রাইর্ভাং লাইণসন্স র্াচাইকরে প্রক্রিয়া র্কভাণব সম্পন্ন হয় ?
উত্তর: আণবদনকারী িাণক অর্বা ইণমইণলর মাধযণম আণবদনপত্র বাাংলাণদি হাই কর্মিন, কযানণবরায়
ক্ষপ্ররে করণর্ পাণরন। হাইকর্মিন আণবদনপত্র বাাংলাণদণির র্বআরঠটএ অর্িণস ক্ষপ্ররে কণর। র্বআরঠটএ
ক্ষর্ণক র্াচাইকরে র্রণপাটি ক্ষপণল হাইকর্মিন সঠঠকর্ার সাঠটি র্িণকট প্রদান কণর।
৪. সাধরের্: র্াচাইকরে প্রক্রিয়ায় কর্ র্দন সময় লাণগ ?
উত্তর: সাধারের্: ৩০ র্দণনর মণধয র্াচাইকরে প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

পুলিশ লিয়ারেন্স সনদ (লিলসলস) প্রালি লিষরয় প্রায়শই লিজ্ঞালসত প্রশ্নািিী

প্রশ্ন-1: পুলিশ লিয়ারেন্স সনদ প্রালিে িন্য হাইকলিশন লক ধেরেে নলি সতযায়ন করে?
উত্তেঃ ক) িাাংিারদরশে সাংলিষ্ট পুলিশ কলিশনাে/পুলিশ সুিাে/অলিসাে ইন-চারিেে কারে (আরিদনকােীে িাসরিারট ে উরেলিত
স্থায়ী ঠিকানা অনুযায়ী) আরিদন কেরত হরি। আরিদনিরে একিন ব্যলিরক দালয়ত্ব প্রদান কেরত হরি যয, আরিদনকােীে িরে
ে
আরিদনটি িিা প্রদান কেরিন এিাং পুলিশ কর্তেিরেে লনকট হরত পুলিশ লিয়ারেন্স সাটিলিরকট
সাংগ্রহ কেরিন।
ি) িাাংিারদশ িাসরিারট েে িরটাকলি।

প্রশ্ন-2: পুলিশ লিয়ারেন্স সনরদে সতযায়ন কোে িন্য আিারক লক লক নলি িিা লদরত হরি?
ক) মূি িাসরিাট েসহ িাসরিারট েে িরটাকলি দালিি কেরত হরি। অিিা িাসরিারট েে একটি সতযালয়ত অনুলিলি দালিি কেরত হরি
(সতযালয়ত অনুলিলি অিশ্যই অরেলিয়া িা লনউলিল্যারেে যকানও অনুরিালদত ব্যলিে কাে যিরক কো যযরত িারে যযিন
কাউলন্সিে/যিলি/লিলি/লশেক/যনাটালে িািলিক/সলিলসটে/সেকালে কিেকতো দ্বাো)।
ি) লি িিা প্রদারনে প্রিােিে।
গ) ডাকরযারগ যসিাটি যলদ যিরত চান তাহরি আিনাে ঠিকানা সম্বলিত একটি যিেত িাি আরিদন িাঠারনাে সিয় একরে যপ্রেে
কেরত হরি।

প্রশ্ন-3: আরিদরনে িন্য লক যকান লনধ োলেত িিে আরে?
উত্তেঃ িিেটি যিরত এিারন লিক করুন (https://www.bhcanberra.com/consular-services/otherconsular-matters)।

প্রশ্ন-4: যসিাটিে িন্য কত লি প্রদান কেরত হরি?
উত্তেঃ 15 অ.ড.

প্রশ্ন-৫: লি প্রদারনে িদ্ধলত লক?
উত্তেঃ যসিাটিে লি প্রদান কেরত এই লিাংরক প্ররিশ করুন (https://www.bhcanberra.com/consularservices/modes-of-payments)।

প্রশ্ন-6: হাইকলিশন যিরক সতযালয়ত কোে িে লক কেি?
উত্তেঃ হাইকলিশন যিরক আিনাে কাগিিেগুরিা সতযায়ন কোে িে িাাংিারদশ পুলিরশে এই ওরয়িসাইরট তা আিরিাড করুন।
ওরয়িসাইট: http://pcc.police.gov.bd

প্রশ্ন-7: লিরদলশ নাগলেকরদে িন্য যসিাটি িাওয়াে িন্য লক কেরত হরি?
উত্তেঃ যয সকি যদরশে দূতািাস িা লিশন িাাংিারদরশ আরে যস সকি যদরশে নাগলেকগে ঢাকাস্থ তাঁরদে লনিস্ব দূতািারসে িাধ্যরি
এই যসিা গ্রহরেে িন্য আরিদন কেরত িােরি। লকন্তু যয সকি যদরশে দূতািাস িাাংিারদরশ যনই, যস সকি যদরশে নাগলেকগে এই
লিশরনে িাধ্যরি আরিদন কেরত িােরি।

প্রশ্ন-8: লিরদলশ নাগলেকগে এই লিশরনে িাধ্যরি আরিদন কেরত হরি তারদে লক লক কাগিিে িিা প্রদান কেরত হরি?
উত্তেঃ ক) িাাংিারদশ হাইকলিশন, কযানরিো িোিরে একটি আরিদন কেরত হরি। আরিদরন িাাংিারদরশ অিস্থান সম্পলকেত সকি
তথ্য প্রদান কেরত হরি (কতলদন অিস্থান কো হরয়রে, অিস্থানকািীন ঠিকানা ও অিস্থারনে উরেশ্য)। িাাংিারদরশ অিস্থানকািীন
সিরয়ে িাসরিারট েে সাংলিষ্ট পৃষ্ঠাে িরটাকলি যযিারন নাি, েলি, িন্ম তালেি ও স্থান, িাসরিাট ে ইসুয ও যিয়াদ যশষ হওয়াে তালেি,
লিসা এিাং িাাংিারদরশ প্ররিশ ও প্রস্থারনে তালেি উরেি েরয়রে।
ি) িতেিান িাসরিারট েে তথ্য সমৃদ্ধ িাতাে িরটাকলি যযিারন নাি, িন্মতালেি ও িন্মস্থান, িাসরিাট ে প্রদারনে এিাং যিয়াদ উত্তীরে েে
তালেি উরেি েরয়রে।
গ) িাাংিারদরশ অিস্থানকািীন সিরয় িাওয়া যকান িরটা আইলড (যলদ িারক)।
ঘ) যলদ আরিদনকােী লনিেেশীি লশশু লহরসরি িাাংিারদরশ িসিাস করেন তাহরি উিরে উরেলিত অনুরুি কাগরিে িরটাকলি অিিা
িািা, িা িা আইলন অলিিািরকে ওয়াকে িােলিট।
ঙ) ডাকরযারগ যসিাটি যলদ যিরত চান তাহরি আিনাে ঠিকানা সম্বলিত একটি যিেত িাি আরিদন িাঠারনাে সিয় একরে যপ্রেে
কেরত হরি।
চ) যসিাটিে লি প্রদারনে িন্য এই লিাংরক প্ররিশ করুন (https://www.bhcanberra.com/consularservices/modes-of-payments)।

