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ব্লু কার্ড পেতে
بلیو کارڈ حاصل کریں

?ফ্লেক্সি পারমিট এর সুবিধার কি কি
1. আপনি যে ক�োন সময়ের জন্য চু ক্তিবদ্ধ ভিত্তিতে আপনার নিজে বা ক�োন
নিয়োগকর্ তার সাথে কাজ করতে পারেন।
2. আপনি একই সময়ের মধ্যে একাধিক নিয়োগকর্ তার সাথে পুর�ো সময় বা আংশিক
সময়ের জন্য কাজ করতে পারেন।
3. এটি আপনাকে ভ্রমণের স্বাধীনতা দেয় এবং যতক্ষণ আপনার বাসস্থান অনুমতি
বৈধ হয় ততক্ষণ ফেরত দেয়।
4. আপনার এক বা দুই বছরের পূনঃনবায়ণয�োগ্য বাসস্থান থাকবে এবং একাধিক
ভ্রমণ ভিসা থাকবে।

?ফ্লেক্সি পারমিট কি
আপনাকে বাহরাইনে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে এবং এক বা দুই বছরের পূনঃনবায়ণয�োগ্য
ক�োন স্পনসর ছাড়াই ক�োন অ-বিশেষ পেশায় কাজ করার অনুমতি দেয়।
فلیکسی پرمٹ کیا ہے ؟
فلیکســی پرمــٹ ایــک اجــازت نامــہ ہــے جــو آپ کــو مملکــت بحریــن میــں
آزادانــہ طــور پــر رہنــے اور کام کرنــے کــی اجــازت دیتــا ہــے بغیــر کســی
سپانســر(مالک) کــے غیــر مخصــوص پیشــوں میــں کام کرنــے کــی ایــک یا
دو ســال کــے قابــل تجدیــد مــدت کــے لیــے۔

فلیكسی اجازت نامہ كے كيا كيا فوائد ہيں ؟
 1.اپنے پیشــے کی اســاس پر آپ جس کے ســاتھ چاہیں کنٹریکٹ
کــی بنیــاد پــر تنہــا کام کر ســکتے ہیں.
 2.آپ کل وقتــی یــا پــارٹ ٹائــم کی بنیاد پرایک ســے زیادہ سپانســرز
(مالکــوں) کے ســاتھ کام کرســکتے ہیں
 3.یــہ آپ کــو اجــازت دیتــا ہــے آزادانــہ طــور پــر صفــر کرنــے اور واپــس
آنــے کــی جــب تــک آپ کا ویــزا ویلیــڈ ہــے
 4.آپ کــے پــاس ایــک یــا دو ســال کا قابــل تجدیــد رہائشــی ویــزا ہو گا
اور ملٹیپــل ٹریــول ویــزے
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?ফ্লেক্সি পারমিটের জন্য য�োগ্য কে
1. প্রবাসী কর্মচারী যাদের ওয়ার্ক পারমিট বাতিল (সমাপ্ত) হয়েছে।
2. প্রবাসী কর্মচারী যাদের ওয়ার্ক পারমিট মেয়াদ�োত্তীর্ণ হয়েছে*।
3. প্রবাসী কর্মচারী যারা বেতন পাননি এবং যাদের শ্রম আদালতে মামলা রয়েছে।

* নির্ভ রশীল ব্যতীত।
فلیكسی ورك پرمٹ كا اہل كون شخص ہے ؟
 1.وہ غير ملكی جن كا ورك پرمٹ ختم کر دیا گيا ہو۔
 2.جــن کــے ورک پرمــٹ کی معیــاد ختم ہو چکی ہو(معلومــات فراہم
کریــں کــے آپ کا کــو ئــی ڈیپینڈینٹ نہیــں)* .
 3.وہ غیــر ملکــی جنہــوں نــے اپنــی تنخواہیــں حاصــل نــا کی ہــوں یا
جــن کا لیبــر کــورٹ میــں کیــس( معاملــہ) ہــو۔.

?ফ্লেক্সি পারমিটের ধরন কি কি
1. ফ্লেক্সি পারমিট - এই অনুমতিটি বাহককে ক�োন অ-বিশেষ কাজগুলিতে কাজ
করতে সক্ষম করে এবং রেস্তোঁরা, সেলুন এবং হ�োটেলগুলিতে কাজ করার অনুমতি
দেয় না (ড্রাইভার বা অভ্যর্থনাকারী ছাড়া)।
2. ফ্লেক্সি হসপিটালিটি পারমিট - এই অনুমতিটি বাহককে ক�োন অ-বিশেষ
কাজগুলিতে কাজ করতে সক্ষম করে এবং রেস্তোঁরা, সেলুন এবং হ�োটেলগুলিতে
কাজ করার অনুমতি দেয়।
)(একটি বিশেষ মেডিকেল পরীক্ষা প্রয়োজন

فلیکسی پرمٹ کی اقسا م کیا ہیں ؟
 1.فلیکسی پرمٹ  :یہ پرمٹ کے حا مل شخص کے کسی بھی غیر
مخصــوص مالزمــت میــں کام کرنــے کو ممکن بنا تا ہــے واضح رہے کہ
ریسٹورینٹس ،سیلونز ،اور ہو ٹلوں میں کام کرنے کی ہرگز اجا زت نہیں
ہے ( ڈرائیور اور ریسیپشنسٹ کے عالوہ)
 2.فلیکســی میزبانــی پرمــٹ :یــہ پرمــٹ کــے حــا مــل شــخص کــے
کســی بھــی غیــر مخصــوص مالزمــت میــں کام کرنــے کــو ممکــن
بنــا تــا ہــے واضــح رہــے کــہ ریســٹورینٹس ،ســیلونز ،اور ہــو ٹلــوں میــں
کام کرنــے کــی اجــا زت ہــے (خــاص طبــی معائنــہ کــی ضــرورت ہــے)
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আমি কিভাবে জানব�ো যে আমি ফ্লেক্সি পারমিটের জন্য য�োগ্য?
1.

শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রক কর্তৃ পক্ষের

(LMRA)

ওয়েবসাইট

www.lmra.bh

দেখুন

ফ্লেক্সি পারমিটের জন্য কিভাবে আবেদন করবেন?
1.

এবং নিশ্চিত করার জন্য «Express Service» ব্যবহার করুন।
2.
3.

17103103

আইডি

এ কল সেন্টার নাম্বারে য�োগায�োগ করুন।

শুধমু াত্র আপনার আইডি

(CPR)

নাম্বার 33150150 এ মেসেজ পাঠান।

সীত্রা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে অবস্থিত
(CPR)

LMRA

শাখাটিতে আসুন অথবা আপনার

নাম্বারটি ম�োবাইল ফ�োন থেকে শুধমু াত্র

33150150

নাম্বারে একটি

মেসেজ পাঠান।
2.

আপনি যদি ফ্লেক্সিবল পারমিটের জন্য য�োগ্য হন, তবে আপনি

LMRA

থেকে

য�োগ্যতা নিশ্চিতকরণ একটি মেসেজ পাবেন।
فلیکسی پرمٹ کے لیۓ کس طرح اپالئی کریں؟
Express«  میــںwww.lmra.bh کــی ویب ســائیٹLMRA  برائےكــرم1.

» پــر چیــک کریــں۔Service
 ســی پــی آر اس نمبــر17103103  کال ســینٹر پــر رابطــہ کریــں2.
 پــر ارســال فــر مــا ئیــں33150150

3.

কল সেন্টারে কল করার মাধ্যমে আবেদন করা।
فلیكسی ورك پرمٹ كا اہل كون شخص ہے ؟

 ایل ایم آر اے کی برانچ کا وزٹ کریں جو کے ســترہ انڈســٹریل ایریا1.
میــں ہــے یــا اپنــے موبائــل ســے میســیج بھیجیــں جــس میــں آپ کا
33 150 150 ســی پــی آر نمبــر ہــو

 اگــر آپ فلیکســی پرمــٹ کــے اہل ہیں تــو آپ کو ایل ایم آر اے ســے2.
.میســیج موصــول ہــو گا آپ کــی اہلیت کــی تصدیق کا
 کال سینٹر کے ذریعے اپالئی کریں3.
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যখন আমি সীত্রা LMRA শাখায় আসব�ো তখন আমার সাথে

?পারমিট ইস্যু করার পদ্ধতি কখন পূরণ করব�ো

?কী আনতে হবে

1.

়আপনার পাসপ�োর্টে র মেয়াদ অন্তত ছয় মাস হতে হবে। (আবেদন করার সময

1.

আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ এবং সময় নিশ্চিত করার জন্য আপনার
এ য�োগায�োগ করা হবে।

17103103

আপনার পাসপ�োর্ট না থাকলেও হবে)।
আপনি নগদ, ক্রেডিট বা ডেবিট (বেনিফিট) কার্ডে র মাধ্যমে এক বছর বা দুই

পুর�ো প্রক্রিয়াটি এক দফায় সম্পন্ন হবে।
2.

2.

فلیکســی پرمــٹ کــے اجــرا کــے عمــل کــو مکمــل کرنــے کــے لیے
مجھــے کــب آنــا چاہیے؟

বছরের জন্য ফ্লেক্সি পারমিট ফি প্রদান করতে পারবেন।
مجھــے اپنــے ســاتھ کیــا النــا چاہیــے جــب میــں ایــل ایــم آر اے
ســترہ برانــچ میــں آوں؟
 1.آپ کا پاســپورٹ کــم از کــم چــھ مہینــے ویلیــڈ ہونا چاہیــۓ (اپالئی
کرتــے وقــت آپ کــو اصــل پاســپورٹ کــی ضــرورت نہیــں)

কল সেন্টার

LMRA

ম�োবাইল ফ�োনে

.

 1.کال ســینٹر کــے نمبــر ســے آپ کــے موبائل پــہ آپ ســے رابطہ کیا
جــاۓ گا ایــل ایــم آر اے کــے 17103 103

 2.پورا کام ایک ہی ویزٹ میں ہو جائے گا

 2.آپ فلیکســی پرمــٹ کــی ایــک ســال اور دو ســال کی فیــس نقد ،
کــرڈ ٹ اور ڈ یبیــٹ کارڈ کــے ذریعــے ادا کــر ســکتے ہیــں۔
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আপনার নীল কার্ড সব সময়ে সাথে থাকা উচিত।
فلیکسی پرمٹ کے بارے میں تعرفی ویڈیو دیکھائی جائے گی۔

?ফ্লেক্সি পারমিটের নিয়ম ও রেগুলেশন কী
کیــا ہــو گا جــب میــں ایل ایم آر اے تشــریف الؤں گا؟

1
আপনার পারমিট বাতিল করা এড়াতে আপনাকে আপনার মাসিক ফি দিতে হবে।
آپ کی تصویر ،سائن اور انگلیوں کے نشان لئے جائیں گے۔

3
আপনি বাহরাইনের আইন এবং বিধি লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকুন।
آپ فلیکسی پرمٹ کی فیس کی ادائیگی کریں گے.

10

9

?ফ্লেক্সি পারমিটের নিয়ম ও রেগুলেশন কী
আপনার পারমিট বাতিল করা এড়াতে আপনাকে আপনার মাসিক ফি দিতে হবে।

1.

আপনার নীল কার্ড সব সময়ে সাথে থাকা উচিত।

2.

আপনি বাহরাইনের আইন এবং বিধি লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকুন।

3.

আপনি যদি হসপিটালিটি ফ্লেক্সি পারমিট হ�োল্ডার না হন তবে (রেস্টুরেন্ট, হ�োটেল

4.

4
আপনি যদি হসপিটালিটি ফ্লেক্সি পারমিট হ�োল্ডার না হন তবে (রেস্টুরেন্ট, হ�োটেল এবং
সেলুনগুলিতে) কাজ করবেন না।
آپ بلیو کارڈ حاصل کریں گے.

এবং সেলুনগুলিতে) কাজ করবেন না।
একটি ফ্লেক্সি কর্মীর অধীনে ক�োন নির্ভ রকারী অনুমতি দেওয়া হয় না।

5.

فلیکسی پرمٹ کے قوائد و ضوابط کیا ہیں ؟
 1.آپ کــو ماہانــہ فیــس با قاعد گی ســے ادا کرنــی چاہئے پرمٹ کی
منســوخی ســے بچنے کــے لئے۔
 2.ہــم آپ کــو ہــر وقــت اپنــا بلیــو کارڈ اپنــے ســاتھ رکھنــے کا مشــورہ
دیتــے ہیــں۔.
 3.آپ کــو بحریــن کــے قوانیــن و ضوابــط کــی خــاف ورزی نہیــں کرنی
چاہیے .

ব্লু কার্ড পাওয়ার পরে আপনার আবাসনের অনুমতি স্ট্যাম্প করুন এনপিআরএ সদর দফতর থেকে।

 4.ریســٹورنٹ ،ہوٹــل اور ســیلون میــں کام نــا کریــں جــب تــک آپ کے
پاس فلیکسی میزبانی پرمٹ نا ہو۔

5

.

بلیو کارڈ حاصل کرنے کے بعد اپنے رہائشی پرمٹ کی مہر لگوائیں این پی آر
اے ہیڈ کوارٹر سے

 5.فلیکســی پرمــٹ میــں کســی ڈیپینڈنــٹ ویــزے کــی اجــازت نہیں
ہــے.

12

11

فلیکسی پرمٹ کی فیس کیا ہے؟
 1.فلیکســی پرمــٹ کــی فیــس کیــا ہــے؟ فلیکســی پرمــٹ کــے دو
ســال کــے ویــزے کــے اجــرا کــی فیــس  749بحرینــی دینــار اور ایــک
ســال کــی فیــس  427بحرینــی دینــار ہــے۔ ویــزے کــی دوبــارہ تجدیــد
کــے و قــت ایــک ســال کــی فیــس  322بحرینــی دینــار اور دو ســال
کــی  644بحرینــی دینــار ہــے۔
فلیکسی پرمٹ

ہیلتھ کیئر فیس

رہائشی توسیع

واپسی ٹکٹ

فیس

بحرینی دینار))

ایک بار*

قابل واپسی

بحرینی دینار))

رقم* *

بحرینی دینار))

ٹوٹل فیس

?ফ্লেক্সি পারমিট ফি কত
দিনার, এক
322

দিনার, এক বছরের জন্য পূ ন ঃনবায়ণ ফি

دو سال

500

144

15

90

749

توسیع دو سال

দিনার।

500

144

-

-

644

দিনার এবং দু ই বছরের জন্য

ম�োট ফি

ভ্রমণ টিকেট

বাসস্থান বৃ দ্ধি করণ

স্বাস্থ্যসেবা

)(বিডি

**বীমা

* এক সময় জন্য

)(বিডি

পারমিট ফি

)(বিডি

)(বিডি

90

15

)(বিডি

144

500

দু ই বছরের
জন্য

644

کےلئے

644

427

বছরের জন্য
ফ্লেক্সি

749

بحرینی دینار))

749

ফ্লেক্সি পারমিট প্রদানের ফি দু ই বছরের জন্য

1.

-

-

144

500

দু ই বছরের জন্য
পূ ন ঃনবায়ণ

ایک سال کے

250

72

15

90

427

427

90

15

72

250

এক বছরের জন্য

توسیع ایک

250

72

-

-

322

322

-

-

72

250

এক বছরের জন্য

لیۓ

سال کے لیۓ

পূ ন ঃনবায়ণ

* ایک بار کی فیس
* * ایک بار قابل واپسی فیس
 30 2.بحرینی دینار کی ما ہانہ فیس بحرین فنانســنگ کمپنی کی
کســی بھــی برانــچ میں جمــع کروانے کــے لئے۔
 3.ایک بار کی انتظامی فیس  5بحرینی دینار ہر ٹرانزیکشن پر۔۔
کب اور کیسے مجھے فیس ادا کرنی چاہئے؟
فلیکسی پرمٹ کے اجرا اور توسیع کے وقت۔

14

* এককালীন ফি।
* * এককালীন ফেরতয�োগ্য ফি।
বাহরাইনী দিনার বাহরাইন ফিনান্সিং ক�োম্পানির

)(30

মাসিক ফি

2.

(বিএফসি) যে ক�োন শাখায় দিতে হবে।
দিনার।

)(5

প্রতিটি লেনদেনের জন্য এককালীন প্রশাসনিক ফি

3.

?কিভাবে এবং কখন আমার ফি দিতে হবে
আপনার পরিদর্শনকালে ফ্লেক্সি পারমিট ইস্যু বা পূ ন ঃনবায়ণ করার সময়।

13

اہم اعالن
 1.آپ کا پاسپورٹ کم از کم چھ مہینے ویلیڈ ہونا چاہۓ۔
 2.آپ کا موبائــل نمبــر اہــم ہــے اپنے نمبر کــی اپڈیٹ کو یقینی بنائیں
تــا کــہ ہــم آپ کــو آپ کــے ســٹیٹس ســے آگاہ رکھیں.
 3.ثالث کنندگان اور کلیرنگ ایجنٹوں کا استعمال نہ کریں  ،افواہوں کا
یقیــن نــہ بلکــہ کال ســینٹر کــے نمبــر  17103103پر کال کــر کے اپنی
تمــام معلومــات کی تصدیــق کریں۔
 4.اپنــے حقــوق کــو یقینــی بنانے کے لیئــے اپنے ایمپالئر کے ســاتھ
کاروبــار کــے معاہــدوں کــی دســتاویز کريں
 5.کســی بھــی تنازعــہ کــے لیئے پولیس یــا متعلقہ حکام یــا آپ کے
ســفارت خانــے ســے رجــوع کریں۔
 6.بحرین کے رسم و رواج کی عزت کريں
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গুরুত্বপূর্ণ ন�োটিশঃ
হতে হবে।

ছয় মাস

আপনার পাসপ�োর্টে র মেয়াদ অন্তত

1.

আপনার ম�োবাইল নাম্বারটি গুরত্বু পূর্ণ, আপনার অবস্থানের সাথে আপডেট থাকার

2.

জন্য আমাদের কর্তৃ পক্ষের কাছে আপনার নাম্বারটি আপডেট করতে ভু লবেন না।
ক�োন দালাল বা ক্লিয়ারেন্স এজেন্ট ব্যবহার করবেন না, গুজব বিশ্বাস করবেন
এ য�োগায�োগ করে আপনার সমস্ত

17103103

3.

না এবং আমাদের কল সেন্টার
তথ্য নিশ্চিত করুন।

আপনার অধিকার নিশ্চিত করতে, আপনার নিয়োগকর্ তার সাথে আপনার

4.

ব্যবসায়িক চু ক্তিটি নথি করুন।
যে ক�োন বির�োধের জন্য পুলিশ অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃ পক্ষ অথবা আপনার দূতাবাসকে

5.

জানান।
বাহরাইন রাজ্যের রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যগলু িকে সম্মান করুন।

6.
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Important Numbers

17

LMRA Call Center

17506055

Flexi Permit Call Center

17103103

Expatriate Protection and Assistance Centre

995

Emergency

999
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www.lmra.bh
17 103 103
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সীত্রা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপাট সার্ভি স সেন্টার ক�োথায় অবস্থিত?

سترہ انڈسٹریل ایکسپیٹ سروس سینٹر کہاں ہے؟

www.lmra.bh
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