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ফট ো ষু্টডিও সমূহ 

পাসপপার্ট ও ভিসার আপেদন করার জনয যে ধরপের ছভের প্রপয়াজন হয় এেং যে সে ফপর্া ষু্টডিও যস ধরপনর ছভে 

তুলপত সক্ষম নীপে তার একটর্ তাভলকা যদয়া হপলা। আমরা আপনাপক ভনভদটষ্ট যকান ষু্টডিওতে ছডি তেোলোর পরামর্ ট 

ভদচ্ছি না। তপে, আমরা জাভন যে, এই ষু্টডিওগুতলো অেীতে ভোল কোজ কতরতছ। তাভলকায় উপেভিত ষু্টডিও ছোড়োও 

আপনার ইপিমাভফক যে যকান ষু্টডিও তেতক আপডি ছডি েুলতে পোতরি এিং যকেল এই ষু্টডিওগুতলোতে ছডি তেোলোর 

জনয আপভন োধয নন।  

কুইক ফট ো ষু্টডিও ভি. আই. ভি. ফট ো ষু্টডিও হভিউড ভিকচোর ষু্টডিও 

ঢোকো ঢোকো ঢোকো 
২৪-২৭ জাপহদ প্লাজা, ৩০ নর্ ট 

এভিভনউ, গুলর্ান সাপকটল-২, ঢাকা-

১২১২ যফানঃ ৯৮৮০৯৫৫, 

৮৮২৯২০৭,০১৯৫৯১৪৪০৫২, 

০১৮৪১৭২২২৫৫ 

ইপমইলঃ qpslab@gmail.com 

গুলর্ান পযালাভিয়াম  ২২য় তলা),  

যরাি ৯৫, গুলর্ান ২ ঢাকা-১২১২ 

যফানঃ ৯৮৮০৬৯৭ 

ইপমইলঃ vipstd123@yahoo.com 

২-৩ জাপহদ প্লাজা, ৩০ নর্ ট এভিভনউ (১ম 

তলা), 

গুলর্ান ২, ঢাকা-১২১২, যফানঃ 

৮৮১৫৪৮৯ 

স োনোরগোাঁও ষু্টডিও কোমোর ফট োগ্রোফোর  কমোভশ িয়োি ফট োগ্রোফোর  

ঢোকো ঢোকো ঢোকো 

রাপসল যসন্টার, ২৭ হার্পিালা যরাি, 

অভির্ার ভসপনমা হপলর ভেপরীপত, 

ঢাকা-১২০৩ 

যফানঃ ৯৫৫৯৮৯২, ০১৭১৪২৪২৫৬৭  

ইপমইলঃ  lilymomotaz@hotmail.com 

১৮/২, যতাপিানা যরাি (১ম তলা), 

ঢাকা, যফানঃ ৯৫৬৩৩৪২ 

এল মভেক কমপপ্লক্স, ১২ পুরানা পল্টন 

 ২৩য় তলা), ঢাকা-১২১৯, যফানঃ 

৯৫৫৩০৪৭ 

ইপমইলঃ  
Panoroma.mahbub@yahoo.com 

আটিো ভডজি োি ষু্টডিও   ভ টি  

ভর্েগঞ্জ, উপর্হর যরাি, যসানাপারা, যফান: ০১৫৫৮৪০৭৬৮১, ০১৭২৬৯৬২৭৫৩, ইপমইলঃ alod.studio@gmail.com 
ভনউ িোন্নো ভডজি োি ফট ো ষু্টভডও, ভ টি     

১ নং, মভহলা কপলজ োভেচ্ছজযক িেন (২য় তলা), চ্ছজন্দাোজার, যফানঃ ০১৭১১৪৮৪৯৫৫, ০১৯৭১৪৮৪৯৫৫, ইপমইলঃ 
newpannastudio@gmail.com       

ভাল ভাবে ত ালা ছবের উদাহরণঃ 
 
   
 
 

 

অভিবো ন ভি োর িনয সে ধরটনর ছভবর প্রটয়োিনঃ 

▪ ভিসার আপেদন করার জনয ২টর্ একই ছভে প্রপয়াজন। 

▪ ছভের মাপ হপত হপে ২ x ২ ইচ্ছি ২৫১ x ৫১ ভম.ভম.)  

▪ ছডি অিশ্যই রঙিি হতে হতি এিং একঙি সোদো পিভূডির সোিতি তেোলো হতে হতি। ছডিতে অিশ্যই সম্পূর্ ণ িুখ তদখো 

তেতে হতি ও সরোসডর কযোতিরোর িুতখোিুডখ হতে ছডি েুলতে হতি। ছডি তেোলোর সিে িুখিন্ডল স্বোভোডিক রোখতে হতি, 

উভে ত োখ তখোলো, এিং উভে কোি দৃশ্যিোি হতে হতি। 

▪  শ্িো পড়ো ছডি ডভসো আতিদিপতের জিয গ্রহর্তেোগ্য িে, শুধুিোে ডিরল তেে ছোড়ো তেখোতি আতিদিকোরীর 

ড ডকৎসোগ্ে কোরতর্  শ্িো পডরধোি করো প্রতেোজি; তেিি, ত োখ সোজণোডরর পরপর েখি ত োতখর সুরেো প্রতেোজি হে। 

এসে যক্ষপে িাক্তাপরর কাছ যর্পক ভলভিত ভেেভৃত আনপত হপে। েভদ ের্মা পরা ছভে জমা যদয়ার অনুমভত র্াপক, তেওু 

ভনম্নভলভিত ভেষয়গুপলা যিয়াল রািপত হপেঃ 

✓ ের্মার যেম দ্বারা যোি ঢাকা োপেনা 
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✓ ের্মার কাপের উপর যকান আপলা পরা োপেনা োপত যোি যদিা না োয় 

✓ ের্মার কাপের উপর যকান ছায়া পরা োপেনা োপত যোি যদিা না োয় 

▪ ছডি তেোলোর সিে িোেো ঢোকো িো িুডপ পড়ো েোতিিো, তেিোতে  ুল অেিো  ুতলর তরখো তদখো িো েোে। েডদ িো ধিীে উতেতশ্য 

প্রডেডদি েো পরো হে। আপিোর সম্পূর্ ণ িুখ ছডিতে তদখো তেতে হতি, এিং িুখিণ্ডতল তকোতিো প্রকোর ছোেো েোকো েোতিি।  

▪ ছডিতে এিি তপোশ্োক পডরধোি করতিি েো আপডি দদিন্দিি পডরধোি কতর েোতকি। প্রডেডদি পরো ধিীে তপোশ্োক িযেীে 

ছডিতে কি ণস্থল এ পরো ইউডিফি ণ পডরধোি করো েোতিিো। 

▪ ছডি অিশ্যই ছডির িোিসম্পন্ন কোগ্তজ ডপ্রন্ট করতে হতি। ছডির উপডরভোগ্ হতি গ্লডস অে ণোৎ িসৃর্ ও  ক তক।  

▪ আপিোর ত হোরো তকোি ভোতিই ডিন্দজিোল পদ্ধডেতে পডরিেণি করো েোতিিো। 

▪ আপনার ছভেটর্ অের্যই ডভসো সোেোৎকোতরর আপগর ৬ মাপসর মপধয তুলপত হপে োপত কপর আপনার যেহারার েতটমান 

অেস্থা যোঝা োয়।  

 


