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আমরা আপনাকে এই তালিো প্রদান েরলি যাকত আপলন লনম্নলিলিত সনদপত্র সংগ্রহ েরকত পাকরন এবং আপনার 

ইলমকগ্রশন লিসা ইন্টারলিউক়ের জনয প্রস্তুত থােকত পাকরন। আপনার সাক্ষাতোকরর লদন লনম্নলিলিত সব সনদপত্র 

জমা লদকত হকব। আপলন যলদ সমস্ত প্রক়োজনী়ে সনদপত্র জমা লদকত বযথ থ হন, তাহকি আপনার সাক্ষাত্োকরর তালরি 

পুনঃলনর্ থারণ েরা হকব। সসই সক্ষকত্র আপনার সেস প্রকসস েরকত লবিম্ব হকত পাকর। 

 

সয সেি োগজপকত্রর মূি েলপ ইংকরজীকত সনই তার বাংিা মূিেলপ ও ইংকরজীকত অনুবালদত েলপ দতূাবাকস জমা 

লদকত হকব। 

 

• পাসকপার্থঃ সয ব়েকসরই সহাে প্রকতযে আগ্রহী অলিবাসী আকবদনোরীর ববর্ পাসকপার্থ থােকত হকব। 

পাসকপাকর্থর সম়োদ অবশযই লিসা ইসুযক়ের তালরি সথকে আর্ মাস সবলশ থােকত হকব।  

• অলিবাসী লিসার জনয আকবদন এবং এলিক়েন সরজজকেশন ফম থ   DS-260 :   প্রকতযে আকবদনোরীকে 

অবশযই DS-260 ফরম সম্পূণ থ িাকব পূরণ েরকত হকব। এই ফম থ আপলন এই ওক়েবসাইকর্ সপকত পাকরনঃ 

https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx 

• লনবলিত জন্ম ও মৃতয য সনদপত্রঃ লবস্তালরত তকথযর জনয অনুগ্রহ েকর সংযুজি সদিুন। 

• লববাহ সনদপত্রঃ লবস্তালরত তকথযর জনয অনুগ্রহ েকর সংযুজি সদিুন। 

• তািাে/লববাহলবকেদ সংক্রান্ত দলিিপত্রঃ যলদ প্রকযাজয হ়ে তকব আপনার এবং/অথবা আপনার স্বামী/স্ত্রী 

এর জনয এটর্ িাগকব। এইসেি দলিিপত্র অবশযই মূিেলপ বা যুিরাকের আদািত দ্বারা সতযাল়েত বা 

বাংিাকদকশ লনবলিত োজী অলফস দ্বারা সতযাল়েত অনুলিলপ হকত পাকর।  

• এলফকেলির্ অফ সাকপার্থ  AOS :   লপটর্শনারকে প্রকতযকে অলিবাসী লিসা আকবদনোরীর জনয I-864 

এলফকেলির্ অফ সাকপার্থ ফকম থর মূিেলপ জমা লদকত হকব। যলদ লপটর্শনাকরর আ়ে সেি আকবদনোরীকে 

িরণকপাষণ েরার মত পয থাপ্ত না হ়ে তকব অনয সোন বযজি সথকে অলতলরি এলফকেলির্  জক়েন্ট স্পন্সর: 

জমা সদ়ো সযকত পাকর। চােুরীলিলিে  দক্ষ ও অদক্ষ উি়েই সক্ষকত্র:লিসার সক্ষকত্র সোম্পানী সথকে 

সনার্ারীেৃত মূি I-134 ফম থ জমা লদকত হকব। সেি ফকিা-র্য -জক়েন আকবদকনর সক্ষকত্র যুিরাকে অবস্থানরত 

পলরবাকরর সদসযকদর োি সথকে এেটর্ I-864 ফরম জমা লদকত হকব। যলদ আপনার লপটর্শনার এটর্ ইলতমকর্য 

National Visa Center এ জমা লদক়ে থাকেন তকব আপনাকে তা আর সাক্ষাতোকরর লদন সাকথ লনক়ে আসকত 

হকব না। 

• আ়েের লরর্ান থঃ এলফকেলির্ অফ সাকপাকর্থর সাকথ যা জমা লদকত হকব তা হকিা সয বিকরর িরণকপাষণ 

এলফকেলির্ লদক়ে হক়েকি সস বিকরর যুিরাকে সফোকরি আ়েের জমার েলপ এবং তার সাকপকক্ষ W-2 ফম থ, 

বতথমান লনক়োগপত্র পত্রসমূহ:, সবতকনর োগকজর অংশ এবং এর সাকথ সংলিষ্ট বযাংকের লববরণী।  

• পালরবালরে সম্পকেথর প্রমানঃ দ়ো েকর লববাহ অনুষ্ঠাকনর এবং/অথবা পালরবালরে িলব, লচটিপত্র ইতযালদ 

আপনার দাবীেৃত সম্পেথ প্রমান েরার জনয লনক়ে আসকবন। আপনার সাকথ আপনার লপটর্শনাকরর সম্পেথ 

প্রমান েকর এমন লবলিন্ন সমক়ের সতািা িলব সাকথ আনার সচষ্টা েরকবন। সসই সাকথ আপনার পলরবাকরর 

অনয সদসযকদর সাকথ  যলদ থাকে: আপনার সম্পেথ প্রমান েরকব সতমন িলবও সাকথ আনকবন। অনুগ্রহ েকর 

িলবগুকিাকে এমন িাকব সিকবি েকর আনকবন সযন লপটর্শনার ও আকবদনোরীকদর সহকজ সচনা যা়ে। বড় 

ফকর্া অযািবাম আনকবন না। এর পলরবকতথ িলবগুকিাকে অযািবাম সথকে সবর েকর এেটর্ িাকম লনক়ে 

আসকবন। মকন রািকত হকব সয যলদ আপলন লপটর্শনাকরর সাকথ আপনার সম্পকেথর লবশ্বাসকযাগয প্রমান 

সদিাকত না পাকরন তাহকি আপনার লিসা সপকত সদরী হকত পাকর অথবা আপনাকে লে.এন.এ পরীক্ষা েরকত 

বিা হকত পাকর।  

• পুলিশ সনদঃ লবস্তালরত তকথযর জনয অনুগ্রহ েকর সংযুজি সদিুন। 
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মনে রাখনেে 

 

দ়ো েকর সোনও েেুকমন্ট স্টপি বা সফািে েরকবন না। 

 

আপলন েনসুযিার সসেশকন লিসার জনয সয োগজপত্র, ফকর্ােলপ, িলবর অযািবাম জমা সদকবন তার উপকর অথবা 

নীকচ অবশযই আপনার সেস নাম্বার লিিুন। লিসার জনয জমা সদও়ো িলবর লপিকন লিসা আকবদনোরীর নাম এবং 

সেস নাম্বার লিিুন। 

যলদ আপনার লিসা সংক্রান্ত সোনও প্রশ্ন থাকে, তাহকি দ়ো েকর আমাকদর এই টিোনাকত support-

bangladesh@ustraveldocs.com ইকমইি েরুন। 

আপলন যিন ইকমকির মার্যকম আমাকদর সাকথ সযাগাকযাগ েরকবন, তিন আপনার 10 লেজজকর্র সেস নম্বর  যা 
DHK লদক়ে শুরু: এবং আপনার নাম সটিেিাকব লিিকবন। 

 

"MST", "MOST"  অথ থাৎ নাকমর সোন সংলক্ষপ্তরূপ সথকে থাকে তকব DS-260 ফকম থর ৩নং ঘকর লবস্তালরত লিিুন। 

সযমন "Mohammad", "Mohammed", "Mosammat", "Mosammet", ইতযালদ। 
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নেেন্ধেকৃত জন্ম ও মৃতয ু সার্টিনিনকট এর নেনদিশােলী 

বাংিাকদশ সরোর সংগটিত ২১ টর্ লন়েকমর সাকথ সংগলত সরকি নিবন্ধিকৃত জন্ম ও মৃতয ু সার্টিনিককট প্রদাি করা হয়। এই 

লন়েম অনুযা়েী প্রকতযে বুক্তির স্থানী়ে জন্ম ও মৃতয ু নিবন্ধিকরি অনিকস লনবিন েরকত হ়ে। বাংিাকদশ সরোর কতৃিক 

নিকয়াক্তজত স্থানী়ে জন্ম ও মৃতয ু নিবন্ধিকরি অনিস সমগ্র বাংিাকদকশ আকি। আকবদনোরীকে তাকদর নিকটস্থ জন্ম ও মৃতয ু 

নিবন্ধিকরি অনিকস সযাগাকযাগ েরকত হকব  কযিাকন আকবদনোরীর জন্ম হক়েকি বা সযিাকন মৃতকে দাফন েরা হক়েকি:। 

সার্ারণতঃ লসটর্ েরকপাকরশন, প ৌরসভা অনিস, ইউনিয়ি  নরষদ অনিস অথবা কুান্টিকমন্ট পবার্ি জন্ম ও মৃতয ু 

নিবন্ধকির দানয়কে থাকক। এ িাড়া সোন প্রতযন্ত এিাো়ে পেয়ারমুাি-এর অনিস সথকে জন্ম ও মৃতয ু সার্টিনিককট প্রদাি 

করা হয়। 

প্রকতযে নিবন্ধিকরি অনিস তাকদর লনলদথষ্ট ফকম থ সার্টিনিককট প্রদাি ককর। জন্ম ও মৃতয ু সার্টিনিকককটর িকম ি অবশযই 

লনবিকনর পয থা়েক্রলমে নম্বর, সয পৃষ্ঠা়ে তথয লিলপবদ্ধ েরা হক়েকি তার নম্বর, যার জন্ম/মৃতয ু লনবলিত হকে তার জন্ম/মৃতয ুর 

লবস্তালরত তথয নলথিূি েরা থাকে। সয বুক্তি জন্ম/মৃতয ু লনবিন েকরকি তার পলরলচলতমূিে তথযও থােকত হকব।  

আত্মীয়-স্বজে, েনু্ধ-োন্ধে এেং প্রনতনেশীনদর কাছ থেনক থেয়া জন্ম সংক্রান্ত এনিনেনিট ো হলিোমা 

গ্রহণ করা হনে ো।   

যুিরাকে প্রথম অলর্বাসী হক়ে যাবার সম়ে দরিাস্তোরী সয জন্ম সনদ বযবহার েকরকিন তাও আইআর-৫ এবং এফ-৪ সেকস জমা 

লদকত হকব। এ িাড়াও ২১ বিকরর েম বক়েলস সেি সন্তাকনর সক্ষকত্র জন্ম তালরকির সনদ জমা লদকত হকব। এই সব সন্তান যলদ এই 

সমক়ে অলর্বাসী হক়ে সযকত না চান, বা অলর্বাসী হও়োর সযাগযতা তাকদর নাও থাকে- তাহকিও এটর্ জমা লদকত হকব।  

হাসপাতাল, নিনেক ো োক্তানরর কাছ থেনক মৃতয ু সার্টিনিনকট গ্রহণন াগ্ু েয়।   

আ িার পককসর সাকথ সম্পকিযুি আপনার স্বামী বা স্ত্রী অথবা আপনার প্রািন স্বামী বা স্ত্রী বা আপনার পলরবাকরর সোন সদসয 

যলদ মৃতয ুবরণ ককর থাকে তাহকি আপনাকে অবশযই উপযুি মৃতয ু নিবন্ধিকরি অনিস পথকক মৃতয ু সার্টিনিককট আিকত 

হকব।  
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বিিাহ সনদপত্রের বনত্রদেশািলী 

বাংিাকদকশর নাগলরে আইন অনুযা়েী শুর্ুমাত্র এেজন মুসলিম লববাহ সরজজোর অথবা োজী মুসলিম লববাহ লনবিন 

েরকত পাকরন। মুসলিম লববাহ লনবিন অতযাবশযেী়ে।  

 

মুসনলম নেোহঃ  

 

আকবদনোরীকে োজীর সাকথ সযাগাকযাগ েরকত হকব। এই োজী মুসলিম লববাকহর দলিি অথ থাৎ লনোহনামা  বাংিা়ে 

ও ইংকরজজকত: সংগ্রহ েরকবন। দুটর্ লনোহনামাই সাক্ষাত্োকরর সম়ে জমা লদকত হকব। 

 

• মুসলিম লববাহ এবং লববাহ লবকেদ লনবিন আইকনর সসেশন ৫ ১: অনুযা়েী, “ যিন সোন লববাহ শুর্ুমাত্র 

োজী দ্বারা সম্পন্ন েরা হ়ে, তিন তাকে  োজী: অবিলত্রে লববাহটর্ লনবিন েরকত হকব।“  

• সসেশন ৫(২) অনুযা়েী, যিন সোন লববাহ োজী বযতীত অনয সোন বযজি দ্বারা সম্পন্ন হ়ে, তিন উি 

লববাকহর বরকে লববাহ সম্পকন্নর জত্রশ লদকনর মকর্য লববাহ লনবিকের োকি লববাহ লনবিন েরকত হকব।“  

• সসেশন ৫(১) অনুযা়েী, “উপ-র্ারা  ২:-এর অর্ীকন, যিন সোন লববাহ সম্পকেথ োজীকে জানান হ়ে,  তিন 

োজীকে তৎক্ষণাৎ লববাহটর্ লনবিন েরকত হকব।“  

 
মুসলিম লববাহ লনবিন সম্পলেথত আরও তথয জানকত লিে েরুন এিাকনঃ  http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-
476.html 
 
 

নহন্দ/ুখ্রীষ্টান/বিৌদ্ধ বিিাহঃ 

 

লহন্দ ুলববাহ লনবিন আইন, ২০১২, অনুযা়েী বাংিাকদকশ যিন সোন লহন্দ ুলববাহ সম্পন্ন হ়ে তিন উি লববাহ লনবিন 

েরা হ়ে আকবদনোরীর বাসস্থাকনর এিাোর লহন্দ ুলববাহ সরজজোর দ্বারা।  

 

অনয র্ম থানুসারী, সযমন খ্রীষ্টান, সবৌদ্ধ অথবা অনযানয র্ম থানুসারীরা তাকদর লনজ লনজ এিাোর লববাহ সরজজোর অথবা 

র্ম থযাজে সয লববাহ সম্পন্ন েকরকিন অথবা লববাহ সম্পকন্নর লগজথা/মজন্দকরর প্রশাসন দ্বারা  লববাহ লনবিন েরকবন।  

লববাকহাির োগজপকত্রর র্রণ আিাদা হকিও সমৃ্পি র্ম থানুসারী আকবদনোরীর তথয সমূহ, লববাকহাির অনুষ্ঠান, 

লববাহ সম্পন্নোরী লনবিকের পলরচ়ে লবষ়েে তথয অনুরূপ থােকব। 

 

লবকশষ লববাহ আইন ১৮৭২ অনুযা়েী অর্ালম থে লববাহ সম্পকেথ জানকত এিাকন লিে েরুনঃ 
http://bdlaws.minlaw.gov.bd 
 
লবকশষ দ্রষ্টবযঃ আকবদনোরী, তার আত্মী়ে অথবা পলরবাকরর সোন সদসয সথকে বিিাত্রহর সোন শপথপে গ্রহন 

করা হত্রি না।  

 
  
 

 

 

 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbdlaws.minlaw.gov.bd%2Fact-476.html&data=04%7C01%7CRahmanM1%40state.gov%7Ca16750ddfbce4146e8eb08d8942c2877%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637422264660152685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CTzHIa0%2BDT%2FKcJA9bYKAdnlWKd%2BECFGkf8kAd7f%2B%2Fjc%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbdlaws.minlaw.gov.bd%2Fact-476.html&data=04%7C01%7CRahmanM1%40state.gov%7Ca16750ddfbce4146e8eb08d8942c2877%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637422264660152685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CTzHIa0%2BDT%2FKcJA9bYKAdnlWKd%2BECFGkf8kAd7f%2B%2Fjc%3D&reserved=0
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/
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পুনলশ অেনুমাদে পত্র উনতালে করার নেনদিশােলী 

 

১৬ বির বা তার সচক়ে সবশী ব়েসী প্রকতযে লিসা আকবদনোরীকে লনকম্ন উকেলিত পুলিশ েতৃ থপক্ষ সথকে অনুকমাদন 

পত্র জমা লদকত হকব   

• সয সদকশর নাগলরে সসই সদকশর বতথমান আবাসস্থকির লনের্স্থ থানা সথকে 

• অনয সমস্ত সদকশর পুলিশ েতৃ থপক্ষ সথকে সয সদকশ আকবদনোরী অন্তত এে বির বসবাস েকরকিন। 

• লিসা আকবদনোরী যলদ েিকনা সোন োরকন সগ্রফতার হক়ে থাকেন, তাহকি সসই েতৃ থপক্ষ সথকে। 

 

অনিাইকন পুলিশ অনুকমাদন পত্র উকিািন েরার লনকদথশাবিী জানকত লিলসর্ েরুন 

https://www.police.gov.bd/  

 

প্রত্রয়াজনীয় তথযঃ মালেথন যুিরাকে অবস্থানোিীন সমক়ের জনয সোন পুলিশ অনুকমাদন পত্র জমা লদকত হকবনা। 

মালেথন যুিরাে বযালতত অনয সোন সদকশ এে বিকরর সবলশ সম়ে অবস্থান েকর থােকি, সসইসব সদশ সথকে পুলিশ 

অনুকমাদন পত্র অবস্থাোিীন সমক়ের জনয জমা লদকত হকব। 

 

বগ্রফতাত্ররর সাক্ষ্যপ্রমানঃ যলদ সোন আকবদনোরীর পূকব থর সগ্রফতাকরর সরেেথ  সথকে থাকে, তাহকি সসই সমস্ত 

সগ্রফতাকরর োরন, লসদ্ধান্ত, আইকনর বযািযা জমা লদকত হকব। লেিয  সদশ পুলিশ অনুকমাদন পত্র  প্রদান েকরনা। 

অনযানয সদকশর পুলিশ  অনুকমাদন পত্র  উকিািকনর বযাপাকর লবস্তালরত জানকত সদিুনঃ 

https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html 

 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.police.gov.bd%2F&data=04%7C01%7CFahadM%40state.gov%7C9493f16751084ec9e60908d9b3c391d6%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637738474811554101%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3lRBKkTCx8V7Ry%2Fbku9eTweGp78zhEd5FEMoFZ5VB7A%3D&reserved=0
https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html
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িনটা ষ্টয নেও সমূহ 

পাসকপার্থ ও লিসার আকবদন েরার জনয সয র্রকণর িলবর প্রক়োজন হ়ে এবং সয সব ফকর্া ষ্টযনর্ও সস র্রকনর িলব তযিকত সক্ষম 

নীকচ তার এেটর্ তালিো সদ়ো হকিা। আমরা আপনাকে লনলদথষ্ট সোন ষ্টযনর্ওকত ছনব পতালার পরামশ থ লদজে না। তকব, আমরা জালন 

সয, এই ষ্টযনর্ওগুকলা অতীকত ভাল কাজ ককরকছ। তালিো়ে উকেলিত ষ্টযনর্ও ছাড়াও আপনার ইকেমালফে সয সোন ষ্টযনর্ও পথকক 

আ নি ছনব তযলকত  াকরি এবং সেবি এই ষ্টযনর্ওগুকলাকত ছনব পতালার জনয আপলন বার্য নন।  

কুইক ফত্র া ষ্টয নেও বি. আই. বপ. ফত্র া ষ্টয নেও হবলউড বপকচার ষ্টয নেও 

ঢাকা ঢাকা ঢাকা 
২৪-২৭ জাকহদ প্লাজা, ৩০ নথ থ এলিলনউ, 

গুিশান সাকেথি-২, ঢাো-১২১২ সফানঃ 

৯৮৮০৯৫৫, 

৮৮২৯২০৭,০১৯৫৯১৪৪০৫২, 

০১৮৪১৭২২২৫৫ 

ইকমইিঃ qpslab@gmail.com 

গুিশান পযািালে়োম  ২়ে তিা),  

সরাে ৯৫, গুিশান ২ ঢাো-১২১২ 

সফানঃ ৯৮৮০৬৯৭ 

ইকমইিঃ vipstd123@yahoo.com 

২-৩ জাকহদ প্লাজা, ৩০ নথ থ এলিলনউ (১ম 

তিা), 

গুিশান ২, ঢাো-১২১২, সফানঃ ৮৮১৫৪৮৯ 

বসানারগাাঁও ষ্টয নেও কামার ফত্র াগ্রাফারস কমাবশ েয়াল ফত্র াগ্রাফারস 

ঢাকা ঢাকা ঢাকা 

রাকসি সসন্টার, ২৭ হার্কিািা সরাে, 

অলিশার লসকনমা হকির লবপরীকত, ঢাো-

১২০৩ 

সফানঃ ৯৫৫৯৮৯২, ০১৭১৪২৪২৫৬৭  

ইকমইিঃ  lilymomotaz@hotmail.com 

১৮/২, সতাপিানা সরাে (১ম তিা), ঢাো, 

সফানঃ ৯৫৬৩৩৪২ 

এি মলেে েমকপ্লক্স, ১২ পুরানা পল্টন  ৩়ে 

তিা), ঢাো-১২১৯, সফানঃ ৯৫৫৩০৪৭ 

ইকমইিঃ  Panoroma.mahbub@yahoo.com 

আত্রলা বডজজ াল ষ্টয নেও   বসত্রল  

লশবগঞ্জ, উপশহর সরাে, সসানাপারা, সফান  ০১৫৫৮৪০৭৬৮১, ০১৭২৬৯৬২৭৫৩, ইকমইিঃ alod.studio@gmail.com 
বনউ পান্না বডজজ াল ফত্র া ষু্টবডও, বসত্রল     

১ নং, মলহিা েকিজ বালণজজযে িবন (২়ে তিা), জজন্দাবাজার, সফানঃ ০১৭১১৪৮৪৯৫৫, ০১৯৭১৪৮৪৯৫৫, ইকমইিঃ 
newpannastudio@gmail.com       

ভাল ভাবে ত ালা ছবের উদাহরণঃ 
 
   
 
 

 

অবিিাসন বিসার জনয বে ধরত্রনর ছবির প্রত্রয়াজনঃ 

▪ লিসার আকবদন েরার জনয ২টর্ একই িলব প্রক়োজন। 

▪ িলবর মাপ হকত হকব ২ x ২ ইজি  ৫১ x ৫১ লম.লম.)  

▪ ছনব অবশ্ুই রর্িি হকত হকব এবং একর্ট সাদা  টভূনমর সামকি পতালা হকত হকব। ছনবকত অবশ্ুই সম্পূণ ি মুখ পদখা 

পযকত হকব ও সরাসনর কুাকমরার মুকখামুনখ হকয় ছনব তযলকত হকব। ছনব পতালার সময় মুখমন্ডল স্বাভানবক রাখকত হকব, 

উভয় পোখ পখালা, এবং উভয় কাি দৃশ্ুমাি হকত হকব। 

▪ েশ্মা  ড়া ছনব নভসা আকবদি কের জিু গ্রহণকযাগ্ু িয়, শুধুমাে নবরল পেে ছাড়া পযখাকি আকবদিকারীর 

নেনকৎসাগ্ত কারকণ েশ্মা  নরধাি করা প্রকয়াজি; পযমি, পোখ সাজিানরর  র র যখি পোকখর সুরো প্রকয়াজি হয়। 

এসব সক্ষকত্র োিাকরর োি সথকে লিলিত লববলৃত আনকত হকব। যলদ চশমা পরা িলব জমা সদ়োর অনুমলত থাকে, তবওু 

লনম্নলিলিত লবষ়েগুকিা সি়োি রািকত হকবঃ 

✓ চশমার সেম দ্বারা সচাি ঢাো যাকবনা 

✓ চশমার োকচর উপর সোন আকিা পরা যাকবনা যাকত সচাি সদিা না যা়ে 

✓ চশমার োকচর উপর সোন িা়ো পরা যাকবনা যাকত সচাি সদিা না যা়ে 

▪ ছনব পতালার সময় মাথা ঢাকা বা টয ন   ড়া যাকবিা, পযটাকত েযল অথবা েয কলর পরখা পদখা িা যায়। যনদ িা ধমীয় উকেকশ্ু 

প্রনতনদি তা  রা হয়। আ িার সম্পূণ ি মুখ ছনবকত পদখা পযকত হকব, এবং মুখমণ্ডকল পকাকিা প্রকার ছায়া থাকা যাকবি।  

mailto:qpslab@gmail.com
mailto:vipstd123@yahoo.com
mailto:lilymomotaz@hotmail.com
mailto:Panoroma.mahbub@yahoo.com
mailto:alod.studio@gmail.com
mailto:newpannastudio@gmail.com
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▪ ছনবকত এমি প াশ্াক  নরধাি করকবি যা আ নি দদিক্তিি  নরধাি ককর থাককি। প্রনতনদি  রা ধমীয় প াশ্াক বুতীত 

ছনবকত কম িস্থল এ  রা ইউনিিম ি  নরধাি করা যাকবিা। 

▪ ছনব অবশ্ুই ছনবর মািসম্পন্ন কাগ্কজ নপ্রন্ট করকত হকব। ছনবর উ নরভাগ্ হকব গ্লনস অথ িাৎ মসৃণ ও েকেকক।  

▪ আ িার পেহারা পকাি ভাকবই নর্ক্তজটাল  দ্ধনতকত  নরবতিি করা যাকবিা। 

▪ আপনার িলবটর্ অবশযই নভসা সাোৎকাকরর আকগর ৬ মাকসর মকর্য তযিকত হকব যাকত েকর আপনার সচহারার বতথমান 

অবস্থা সবাঝা যা়ে।  

 

  


