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চলাচল িনেষধা5া কা0েয় উঠা-কালীন (RMCO) মালেয়িশয়ােত
9েবেশর িনয়মাবিল

আপনার সদয় অবগিতর জন9 জানােনা যাে; !য, ২৪ জুন ২০২০ হেত িনে= উে?িখত @বধ িভসাধারীগন
মালয়িশয়ান ইিমেHশন িবভাগ !থেক !কান পূবL অনুেমাদন ছাড়াই মালয়িশয়া !যেত পারেবনঃ
১) এমRয়েমS পাস - Category I (EP I);
২) !রিসেড& পাস - Talent (RP-T);
৩) িডেপেVS পাস - EP I and RP-T; এবং
৪) িবেদশী পিরচািরকা - EP I এবং RP-T.
উপের উে?িখত !YেZ মালেয়িশয়ায় আসার আেগ এেন[-১ এ ব\ণ^ত চলাচল িনেষধা`া কা0েয় উঠাকালীন (RMCO) পaিত অবশ9ই !মেন চলেত হেব।
এছাড়া, িন=িলিখত িভসাধারী িবেদশী নাগিরকেদর cেবেশর জন9 ‘মহাপিরচালক’ মালেয়িশয়া ইিমেHশন
হেত পূবL অনুমিত িনেত হেবঃ

১) এমRয়েমS পাস - Category II (EP II);
২) এমRয়েমS পাস Category III (EP III);
৩) cেফশনাল িভিজট পাস (expert category) (PVP);
৪) efেডS পাস (এেন[-২ এ উে?িখত িনয়মাবিল অনুসরণ করgন); এবং
৫) iাj9েসবা kমণকারীগন যারা মালেয়িশয়ার iাj9েসবা kমন কাউি&ল এর িনবlনভmn
(MHTC) (এেন[-৩ এ উে?িখত িনয়মাবিল অনুসরণ করgন)

আেরা জানেত !যাগােযাগ করgন মালেয়িশয়া দূতাবােসর িনে=াn নoর সমূেহঃ

!জনােরল লাইন

-

+88029847759/60 (সকাল ৮:৩০হেত িবকাল ৪:৩০ পযLq)
+88 02 9891651 (সকাল ৮:৩০হেত িবকাল ৪:৩০ পযLq)

িডউr অিফসার

-

+88 018 4708 2528 (২৪ ঘtা )

িভসা মালেয়িশয়া
ওয়ান eপ !সSার -

+88 017 9200 0766 (২৪ ঘtা )

এছাড়া ও চা ই েল ই - !মই ল ক েরেত পাের ন d h a k a @ i m i . g o v. m y এ বং ক িপেত রাখm ন
mwdhaka@kln.gov.my । দয়া কের ই-!মইেল অবশ9ই দরকাির ডকmেমS !যমন পাসেপাটL এবং িভসা
কিপ (যিদ থােক) যm n করgন।

দয়া কের .জেন রাখ> ন .য মালেয়িশয়া অতAB কেঠারভােব এর সীমাB িনয়Tণ কের এবং
Hমণকারীেদর অবশAই Jবধ Hমণ ও সহায়ক নিথ থাকেত হেব। মালেয়িশয়ায় 9েবেশর .NেO
ইিমেPশন কতQRপেNর িসধাBই চ>ড়াB ।

ধনAবাদ।

মালয়িশয়া দূতাবাস
ঢাকা

এেনU ১

চলাচল িনেষধা5া কা0েয় উঠা-কালীন (RMCO) এমWয়েমX পাস - Category I (EP I);
.রিসেডZ পাস - Talent (RP-T); এবং তােদর িডেপে[X / িবেদশী পিরচািরকার .NেO
মালেয়িশয়ােত 9েবেশর িনয়মাবিল

১) মালেয়িশয়ায় cেবেশর ৩ িদন আেগ PCR test অথবা COVID-19 swab test !মিডক9াল পরীYায়
COVID-19 ফলাফল Negative বেল িনিwত হেত হেব। অনুHহ কের পরীYার ফলাফল cেবশ পেয়েS
কতxLপYেক সরবরাহ করgন;

২) MySejahtera !মাবাইল এিRেকশনr ডাউনেলাড কের সকল cেয়াজনীয় তথ9 পূরণ করgন।
অ9ািRেকশনr ব9বহারকারীর iােj9র পিরিjিত পযLেবYণ করেত এবং cেয়াজনীয় িচিকyসা !সবা cদােন
তাyYিণক পদেYপ িনেত সYম;

{ ােনার পের iাj9 পরীYা (COVID-19) করেত হেব। পরীYাr মালেয়িশয়া
৩) আqজLািতক cেবশমুেখ !পzছ
iাj9 মTনালয় পিরচালনা করেব।

৪) ১৪ িদেনর !হাম !কায়ােরSাইেন থাকেত হেব এবং NADMA মালেয়িশয়া এবং iাj9 মTনালয় cদ}
!কায়ােরSাইন পaিত !মেন চলেত হেব । তেব Hীন !জানভfn !দশ ~েলা এYেZ ছাড় পােব (gেনই,
িসাপুর, িনউিজল9াV ও অেিলয়া)

৫) cেবশ মুখ~েলােত আেরািপত চলমান অিভবাসন cিয়া !মেন চলেত হেব।

এেনU ২

চলাচল িনেষধা5া কা0েয় উঠা-কালীন (RMCO) আBজRািতক ছাOেদর .NেO উ_-িশNা 9িত`ান
ও আBজRািতক a>েলর জনA মালেয়িশয়ােত 9েবেশর িনয়মাবিল

১) আqজLািতক ছাZেদর অবশ9 ই মালেয়িশয়ার উ-িশYা মTনালয় এবং িশYা মTণালেয়র সােথ
িনবিlত হেত হেব। মালেয়িশয়ান ইিমেHশন িবভাগ !থেক cেবেশর অনুমিত !পেত চাইেল পূেবLই এডmেকশন
মালেয়িশয়া !াবাল সা\ভ^েসস (EMGS) এর মাধ9েম সংি  মTণালয় হেত অনুমিত িনেত হেব;

২) মালেয়িশয়ায় cেবেশর ৩ িদন আেগ PCR test অথবা COVID-19 swab test !মিডক9াল পরীYায়
COVID-19 ফলাফল Negative বেল িনিwত হেত হেব। অনুHহ কের পরীYার ফলাফল কতxLপYেক
cেবশ পেয়েS সরবরাহ করgন;

৩) MySejahtera !মাবাইল এিRেকশনr ডাউনেলাড কের সকল cেয়াজনীয় তথ9 পূরণ করgন।
অ9ািRেকশনr ব9বহারকারীর iােj9র পিরিjিত পযLেবYণ করেত সYম এবং cেয়াজনীয় িচিকyসা !সবা
cদােন তাyYিণক পদেYপ িনেত সYম;

{ ােনার পের iাj9 পরীYা (COVID-19) করেত হেব। পরীYাr মালেয়িশয়া
৪) আqজLািতক cেবশমুেখ !পzছ
iাj9 মTনালয় পিরচালনা করেব।
৫) ১৪ িদেন র !হাম !কায়ােরSাইেন থাকেত হেব এবং NADMA মালেয়িশয়া এবং iাj9 মTনালয়
মালেয়িশয়া cদ} !কায়ােরSাইন পaিত !মেন চলেত হেব । তেব Hীন !জানভfn !দশ ~েলা এেYেZ ছাড়
পােব (gেনই, িসাপুর, িনউিজল9াV ও অেিলয়া)

৬) cেবশ মুখ~েলােত আেরািপত চলমান অিভবাসন cিয়া !মেন চলেত হেব। cেবশ !YেZ সাব9
অসুিবধা এড়ােত মালয়িশয়ার সংি  উতর িশYাcিতান এবং আqজLািতক িবদ9ালয়~িলেক অবশ9ই
সকল িনয়মাবিল !মেন চলেত সত হেত হেব।

এেনU ৩

চলাচল িনেষধা5া (RMCO) কা0েয় উঠা-কালীন MHTC এর সােথ িনবcনভ>d eাfAেসবা
Hমণকারীগেনর মালেয়িশয়ােত 9েবেশর িনয়মাবিল

১) iাj9েসবা kমণকারী এবং একজন (১) সhী (যিদ থােক ) অবশ9ই মালেয়িশয়ার iাj9েসবা kমন
কাউি&েলর (MHTC) িনবlনভmn হেত হেব িযিন আেবদনকারীেদর তািলকা মালেয়িশয়ার ইিমেHশন
িবভােগ জমা !দেবন;

২) মালেয়িশয়ার ইিমেHশন িবভা গ iাj9েসবা kমণকারী বা !রাগীর তািলকা যাছাই করেব এবং (গৃহীত
হেল) MHTC !ক ফেরায়া ডL করেব। MHTC অনুেমাদনপZ িদেল তা iাj9েস বা kমণকারীগন cেবশমুেখ
কতxLপেYর িনকট উপjাপন করেব।
৩) মালেয়িশয়ায় cেবেশর ৩ িদন আেগ PCR test অথবা COVID-19 swab test !মিডক9াল পরীYায়
COVID-19 ফলাফল Negative বেল িনিwত হেত হেব। অনুHহ কের পরীYার ফলাফল কতxLপYেক
cেবশ পেয়েS সরবরাহ করgন;

৪) cেবেশর অনুমিত !পেল iাj9েসবা kমণকারী/!রাগী এবং একজন (১) সীেক মালেয়িশয়ায় cেবেশর ৩
িদন আেগ PCR test অথবা COVID-19 swab test !মিডক9াল পরীYা য় COVID-19 ফলাফল
Negative বেল িনিwত হেত হেব। অনুHহ কের পরীYার ফলাফল কতxLপYেক cেবশ পেয়েS সরবরাহ
করgন;

৫) iাj9েসবা kমণকারী বা !রাগী এবং একজন তােদর সীেক বাধ9তামূলক !কায়ােরSাইেন থাকেত হেব
না। cেবেশর পর MHTC !রাগী ও তার সীেক সরাসির হাসপাতােল !নয়ার ব9বjা করেব।

