
অ্যাডভ াভেট হওয়ার ধাপগুভ া:  
বাাং াভেশ বার োউন্সিভ র সভেসয হওয়ার জন্য এেজন্ বযন্সিভে ন্সন্ভে উভেন্সিত য াগ্যতা থােভত হভব এবাং ন্সন্ভের 
প্রন্সিয়া অ্নু্সরণ েরভত হয় । 

য  াভব ন্সন্ে আো ভতর  অ্যাডভ াভেট হভবন্:  
 ১. LLB- পাস েরার পর এেজন্ ন্সশক্ষান্বীস আইন্জীবীভে ১০ বছভরর অ্ন্সধে য  এযাডভ াভেট আইন্ যপশায় 
ন্সন্ভয়ান্সজত আভছন্ তার তত্বাবধাভন্ ৬ মাভসর ন্সপউন্সপভ জ গ্রহণ েরভত হভব এবাং  ন্ন্ জুন্সডন্সসয়া  স্ট্যাম্প এ 
ন্সশক্ষান্ন্সবস ন্সসন্সন্য়ভরর মভধয েন্টাক্ট  েরভত হভব।  

 ২. ৬ মাস ন্সশক্ষান্ন্সবস ন্সপন্সরয়ড যশষ েরার পর, এেজন্ ন্সশক্ষান্ন্সবস Bar Exam এর জন্য প্রস্তুত হভবন্। আভবেন্ 
পভের সাভথ বযাঙ্ক যপভমন্ট ন্সিপ, বার োউন্সি  এর যরন্সজভেশন্ ফমম এবাং ন্সশক্ষান্ন্সবস চুন্সি ফমম (ইন্সন্টভমশন্) ৩০ 
ন্সেভন্র মভধয বার োউন্সি  যসভিটান্সর বরাবর জমা ন্সেভত হভব। 

৩. যরন্সজভেশন্ এর যময়াে ৫ বছর  থাভে। ৫ বছভরর   মভধয ন্স ন্সিত পরীক্ষায় পাস্ েরভত ন্া পারভ  তার 
যরন্সজভেশন্  বান্সত  হভব। 

ন্সতন্ ধাভপ এন্ভরা ভমন্ট এক্সাম হয়:   
i) M.C.Q. ii) Written Examination & iii) Viva  

৪. সে  প্রাথমীভে এযাডভ াভেট হওয়ার জন্য MCQ, Written & Viva যত অ্বশযই পাস েরভত হভব। 

** MCQ যত ১০০ ন্সট Question এর জন্য ১০০ ন্ম্বর থােভব. MCQ যত ১০০ এর মভধয ৫০ যপভ  ন্স ন্সিত পরীক্ষায় 
অ্াংশগ্রহণ েরভত পারভব। ১০০ ন্ম্বর এর MCQ এর জন্য সময় থােভব ১ ঘন্টা। 

**১০০ ন্ম্বর এর ৪ ঘন্টার ন্স ন্সিত এক্সাম হভব। পাস েরার জন্য েমপভক্ষ ৫০ মােম যপভত হভব। Written এ 
অ্েৃতো ম  েরভ  তাভে আবার MCQ ন্সেভয় আবার ন্স ন্সিত এক্সাম এ অ্াংশ গ্রহণ েরভত হভব। 

**ন্স ন্সিত পরীক্ষায় পাস েরভ ই যেব   াই া যত অ্াংশগ্রহণ েরা  াভব.  াই াভত পাস েরভত হভ  ৫০ এর মভধয 
২৫ যপভত হভব। ন্স ন্সিত পরীক্ষায়  উত্তীণম হওয়ার ন্সেন্ যথভে  াইবার জন্য ৩ বছভরর  মভধয  ৩ ন্সট চাি পাওয়া  াভব।  

** সে  পরীক্ষায় পাস েরার পর বার এর সেসয পে ন্সন্ভত হভব। য  বযান্সি য  বাভর োজ েরভত চান্ তাভে যস 
বাভর যমম্বারন্সশপ ন্সন্ভত হভব।  

হাই যোটম ন্সডন্স শন্ এ প্রােন্সটস েরভত হভ  পুন্রায় Written  এবাং  াই াভত অ্াংশগ্রহণ েরভত হভব। হাই যোভটম 
এর এেজন্ আইন্জীবী হাই যোটম এবাং সে  অ্ধস্তন্ জজ যোটম এ প্রােন্সটস েরভত পারভবন্। 

ন্সে াভব High Court এর অ্যাডভ াভেট হওয়া  ায়- 
১.  ন্সে এেজন্ অ্যাডভ াভেট জজ যোভটম ২ বছর  প্রােন্সটস  েভর থাভেন্ অ্থবা  
২. ন্সে এেজন্ অ্যাডভ াভেট Bar-at-Law from UK  েভর থাভেন্ বা LLM  এ যসভেন্ড ক্লাস বা ৫০% মােম পান্ 
এবাং এেজন্ ন্সসন্সন্য়র এর সাভথ েমপভক্ষ ১ বছর োজ েভর থাভেন্ । 

৩. অ্বসরপ্রার্প্ম জুন্সডন্সসয়া  অ্ন্সফসার ন্স ন্সন্ েমপভক্ষ ১০ বছর  োজ েভরভছন্। তভব তাভে ন্স ন্সিত এক্সাম এ অ্াংশ 
গ্রহণ ন্া েরভ ও  াই াভত অ্বশযই পান্সটমন্সসভপট েরভত হভব।  

২. এেজন্ অ্যাডভ াভেট যে বাাং াভেশ বার োউন্সি  যথভে ন্সশক্ষান্ন্সবস এন্সগ্রভমন্ট ফমম ন্সন্ভত হভব  া এেজন্ 
ন্সসন্সন্য়র অ্যাডভ াভেট স্বাক্ষভর েরভবন্। 



৩. ন্সশক্ষান্ন্সবস ো  যশষ েরার পর, বার োউন্সি  যথভে এক্সাম যরন্সজভেশন্ ফমম োভ ক্ট েভর তা ন্সন্ন্সেমষ্ট ফী সহ 
বার োউন্সি  এ জমা ন্সেভত হভব এবাং প্রাথমীভে ন্স ন্সিত এবাং  াই াভত পান্সটমন্সসভপট েরভত হভব। 

সে  এক্সাম এ পাস্ েরার পর এেজন্ অ্যাডভ াভেট হাই যোভটম এ প্রােন্সটস েরার সুভ াগ্ পাভব। ন্সেন্তু পারন্সমশন্ 
পাবার এে বছর পর আবার সুন্সপ্রম যোটম বার এর যমম্বার হওয়ার জন্য ইন্টারন্স উ যত পান্সটমন্সসভপট েরভত হভব। 

ন্সে াভব Appellate Division প্রােন্সটস েরার অ্নু্মন্সত যপভত হয়: 
এেজন্ অ্যাডভ াভেট  ন্সে হাই যোটম এ ৫ বছর  প্রােন্সটস েভর থাভেন্ তাহভ  ন্সতন্সন্ Appellate Division এ 
প্রােন্সটস  এর অ্নু্মন্সত পাভবন্। ন্সেন্তু ন্সবভশষ পারন্সমশন্ ন্সন্ভয় ও Appellate Division এ শুন্ান্সন্ েরা  াভব। 

  

 


