
 

 

 

wb‡ ©̀wkKv : 

 †Lv‡jvqvo †KvUvq fwZ©i †ÿ‡Î : 

ক) নির্ধানিত সময়সীমাি মধ্র্ে ভনতধি জিে যযাগ্ে নিক্ষার্ধীধ্ক ভনতধি যাবতীয় নি িগ্দ অর্বা ডাচ-বাাংলা যমাবাইল বোাংনকাং িধ্কট এি বেনিগ্ত একাউন্ট যর্ধ্ক 
জমা নদধ্ত হধ্ব। উপধ্িাি সকল নি এি সাধ্র্ ২০/-(নবি) টাকা যমাবাইল বোাংনকাং সানভধস চাজধ প্রধ্যাজে হধ্ব।  
খ) academic.juniv.edu ওধ্য়বসাইট যর্ধ্ক "১ম বর্ধ স্নাতক (সম্মাি) যেনিধ্ত অিলাইি ভনতধ আধ্বদি" নলাংধ্ক নিক কধ্ি ভনতধ পিীক্ষাি যিাল িম্বি ও 
এইচ.এস.নস’ি যিনজধ্েিি (IGCSE/A Level এি যক্ষধ্ে এইচ.এস.নস’ি যিনজধ্েিি িম্বধ্িি পনিবধ্তধ ভনতধ পিীক্ষাি আধ্বদি কিাি সময় প্রধ্দয় যমাবাইল) 
িম্বি নদধ্য় লগ্ইি করুি। এিপি “আধ্বদি িিম” যমিুধ্ত নিক কধ্ি যয যকাধ্িা একনট যপধ্মন্ট মার্েম িগ্দ অর্বা ডাচ-বাাংলা যমাবাইল বোাংনকাং িধ্কট 
নিবধাচি কধ্ি নির্ধানিত নি প্রদাি কিাি পি আধ্বদি িিমনট আসধ্ব। ডাচ-বাাংলা যমাবাইল বোাংনকাং িধ্কট এি যক্ষধ্ে বেনিগ্ত িধ্কট একাউন্ট যর্ধ্ক Biller 

ID 343 যত নির্ধানিত নি প্রদাি কিাি পি প্রাপ্ত ট্রািধ্জকিি আইনড প্রদাি কিধ্ত হধ্ব।  
গ্) অিলাইি আধ্বদি িিধ্মি আিুর্নিক তর্েসমূহ সনিকভাধ্ব পূিি কিধ্ত হধ্ব এবাং এস.এস.নস. ও এইচ.এস.নস./সমমাি-এি মূল সিদপে এবাং িম্বিপে 
(সকল সিদপে PDF/JPG িিমোধ্ট এবাং িাইল সাইজ ৮০০ KB এি যবিী িয়) স্ক্োি কধ্ি আপধ্লাড কধ্ি Submit কিধ্ত হধ্ব। 
ঘ) আধ্বদিনট নবশ্বনবদোলয় কতত ধপক্ষ যাচাই-বাছাই কিধ্ব এবাং সকল তর্ে সনিক র্াকধ্ল পিবতধীধ্ত আধ্বদিকািীি যমাবাইধ্ল এসএমএস-এি মার্েধ্ম জািাধ্িা হধ্ব।  
পূিিকত ত আধ্বদি িিম ডাউিধ্লাড : 
ঙ) এসএমএস পাওয়াি পি academic.juniv.edu ওধ্য়বসাইট যর্ধ্ক পুিিায় লগ্ইি কধ্ি "আধ্বদি িিম ডাউিধ্লাড" যমিুধ্ত নিক কধ্ি পূিিকত ত আধ্বদি 
িিম ডাউিধ্লাড/নপ্রন্ট কধ্ি নির্ধানিত সময়সীমাি মধ্র্ে নিধ্দধিিা অিুযায়ী অিোিে কাগ্জপেসহ নিক্ষা িাখায় জমা নদধ্ত হধ্ব।  
নব:দ্র: যিটওয়াকধ সমসো/অিে যকাি কািধ্ি এসএমএস িা যপধ্লও সকল তর্ে সনিক র্াকধ্ল যর্াসমধ্য়ি মধ্র্ে লগ্ইি কধ্ি পূিিকত ত আধ্বদি িিম ডাউিধ্লাড কিধ্ত 
হধ্ব। 
DBBL †gvevBj e¨vswKs i‡KU-Gi gva¨‡g UvKv Rgv`v‡bi cÖwµqv wbgœiƒc: 

i) WvP-evsjv †gvevBj e¨vswKs i‡KU GKvD‡›Ui g~j †gby‡Z cÖ‡e‡ki Rb¨ *322# Wvqvj Ki‡Z n‡e|  

ii) Bill Pay wbe©vPb Ki‡Z n‡e|   

iii) AZtci wb‡Ri †c‡g›U n‡j 1. Self A_ev Ab¨ Kv‡iv Rb¨ †c‡g›U Ki‡j  2. Other wbe©vPb Ki‡Z n‡e| 2. Other wbe©vPb Ki‡j hvi Rb¨ †c‡g›U Kiv n‡”Q Zvi 

†gvevBj b¤^i w`‡Z n‡e|   

iv) AZtci 0. Other wbe©vPb Ki‡Z n‡e| Gici Biller ID wn‡m‡e 343 UvBc Ki‡Z n‡e|  

v) Bill Number wn‡m‡e Av‡e`bKvixi fwZ© cixÿvi †ivj b¤^i UvBc Ki‡Z n‡e|  

vi) Amount wn‡m‡e wba©vwiZ Av‡e`b wd UvBc Ki‡Z n‡e|  

vii) Gevi DBBL †gvevBj e¨vswKs i‡KU PIN UvBc Ki‡Z n‡e|  

viii) †c‡g›U cÖwµqv †kl n‡j Av‡e`bKvixi ev G‡R‡›Ui †gvevB‡j wdiwZ SMS Gi gva¨‡g GKwU Transaction ID (Txnid) Avm‡e| H Transaction ID wU mh‡Zœ msi¶Y 

Ki‡Z হবে। 
 

 

we. ª̀.:  †Lv‡jvqvo †KvUvq fwZ© wbwðZKi‡Yi c~‡e© wkÿv_©x‡`i wek¦we`¨vj‡qi m‡½ GB g‡g© 300/- (wZbkZ) UvKvi bb-RywWwkqvj 

÷¨v‡¤ú Pzw³e× n‡Z n‡e| fwZ©i Rb¨ wbe©vwPZ wkÿv_©x‡`i ZvwjKv mshyw³ AvKv‡i †`qv n‡jv| 
 

GB weÁwß‡Z †Kvb cÖKvi fyjµwU cwijw¶Z n‡j cieZ©x‡Z KZ…©c¶ Zv ms‡kvab Kivi ¶gZv msi¶Y K‡ib| 
 

         ¯̂v¶i/-†gv. Avey nvmvb 

                                                                                                             †WcywU †iwR÷ªvi (wk¶v) 

                     Ges 

                    mwPe, †K›`ªxq fwZ© cwiPvjbv KwgwU 

  

 

             Rvnv½xibMi wek¦we`¨vjq 

                               mvfvi, XvKv| 

 

 

2020-2021 wk¶ve‡l© 1g el© mœvZK (m¤§vb) †kªwY‡Z †L‡jvqvo †KvUvq wbe©vwPZ wkÿv_©x‡`i  

fwZ©i mgqm~Px I wb‡ ©̀wkKv 
 

µ: weeiY mgqm~wP 

1. AbjvB‡b fwZ© cÖwµqv m¤úbœKiY|  24-02-2022 †_‡K 27-02-2022 ZvwiL  

ivZ 12:00 Uv ch©šÍ 

2. AbjvB‡b fwZ© cÖwµqv m¤ú‡bœi ci fwZ© wbwðZKi‡Yi Rb¨ wkÿv_©x‡K wb‡¤œv³ KvMRcÎ wkÿv kvLvq 

Rgv w`‡Z n‡e t 

(K) AbjvB‡b c~iYK…Z di‡gi wcÖ›U Kwc (L) Gm.Gm.wm I GBP.Gm.wm/mggvb cixÿvi g~j 

mb`cÎ Ges gvK©kxU/†MÖWkxU (M) Rvnv½xibMi wek¦we`¨vj‡qi †gwWK¨vj †m›Uvi n‡Z msM„nxZ 

wPwKrmv mb`cÎ (N) †L‡jvqvi †KvUvi Rb¨ †Ljvayjv msµvšÍ mb`c‡Îi g~j Kwc| cÖ‡Z¨KwUi 

1 (GK) †mU mZ¨vwqZ Kwc wcÖ›UK…Z fwZ©i Av‡e`b di‡gi mv‡_ mshy³ K‡i mswkøó wefvMxq mfvcwZ I 

Abyl‡`i Wxb/cwiPvjK-Gi gva¨‡g †iwR÷ªvi Awd‡mi wkÿv kvLvq Rgv w`‡Z n‡e| 

28-02-2022 ZvwiL  

(mKvj 9.00 †_‡K we‡Kj 3.00 Uv ch©šÍ) 
 



mshyw³ 

 

2020-2021 wk¶ve‡l© 1g el© mœvZK (m¤§vb) †kªwY‡Z †L‡jvqvo †KvUvq fwZ©i Rb¨ wbe©vwPZ wkÿv_©x‡`i ZvwjKv : 

 

Sl. 

No. 

Admission 

Roll 
Student's Name Department/Institute 

Admission Fee 

(TK.) 

1 2135365 S.M. TANVIR RAHMAN Government & Politics 6385 

2 3105773 ALAMIN MIA History 6385 

3 8106718 AJOAD ISLAM NISHAT IIT 6409 

4 3109109 MD. AL-AMIN Archaeology 6385 

 


