
 

 

 

 

 

wb‡ ©̀wkKv : 

¶z ª̀ b„‡Mvôx, AbMÖmi m¤cÖ`vq I `wjZ m¤cÖ`vq †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। 
 

 

fwZ©i Rb¨ wbe©vwPZ wkÿv_©x‡`i ZvwjKv (†gav I A‡cÿgvb) 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› ª̀xq fwZ© cwiPvjbv KwgwU 

 

          Rvnv½xibMi wek¦we`¨vjq 

                               mvfvi, XvKv| 

 

2020-2021 wk¶ve‡l© 1g el© mœvZK (m¤§vb) †kªwY‡Z ¶z`ª b„‡Mvôx, AbMÖmi m¤cÖ`vq I `wjZ m¤cÖ`vq †KvUvq 

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 : 

(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) ¶z ª̀ b„‡Mvôx, AbMÖmi m¤cÖ`vq I `wjZ m¤cÖ`vq †KvUvi Rb¨ †Rjv 

cÖkvmb KZ…©K cÖ`Ë mvwU©wd‡K‡Ui 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 ডিন/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) 
 

3. †gav †_‡K fwZ©i ci k~Y¨ Avm‡bi ZvwjKv cÖKvk 01-03-2022 ZvwiL  

4. A‡cÿgvb †_‡K AbjvB‡b fwZ© cÖwµqv m¤úbœKiY|  02-03-2022 ZvwiL  

ZvwiL  ivZ 12:00 Uv ch©šÍ 

5. AbjvB‡b fwZ© cÖwµqv m¤ú‡bœi ci fwZ© wbwðZKi‡Yi Rb¨ 2 µwg‡Ki wb‡`©kbv Abyhvqx KvMRcÎ 

wkÿv kvLvq Rgv w`‡Z n‡e| 

03-03-2022 ZvwiL  

(mKvj 9.00 †_‡K we‡Kj 3.00 Uv ch©šÍ) 



mshyyyw³ 

2020-2021 wkÿve‡l© 1g e‡l© ¯œvZK(m¤§vb) †kÖwY‡Z ÿz`ª b„‡Mvôx, AbMÖmi m¤úª`vq I `wjZ m¤úª`vq †KvUvq fwZ©i Rb¨ wbe©vwPZ 

wkÿv_x©‡`i †gav I A‡cÿgvb ZvwjKv| 

 

K) ÿz`ª b„‡Mvôx †KvUvq fwZ©i Rb¨ mycvwikK…Z 25 Rb QvÎ-QvÎxi †gav ZvwjKv : 

bs †ivj QvÎ-QvÎxi bvg †Mvôx welq ভর্তি  র্ি (টাকায়) 

1 3105456 কর্ডে লিয়া দেওয়ান PvKgv English 6385/- 

2 3189144 জুলি দেওয়ান PvKgv Drama & Dramatics 6385/- 

3 1105341 এলডসন চাকমা PvKgv Statistics 6385/- 

4 1118092 খইংচহ্লা মামো gvigv Environmental Sciences 6409/- 

5 1101674 শ্রীনাথ লিপুরা wÎcyiv Mathematics 6409/- 

6 3123329 টলন লিপুরা wÎcyiv International Releations 6385/- 

7 1105371 অরনী অহীন তঞ্চঙ্গ্যা ZÂ½¨v Mathematics 6409/- 

8 3185226 মলনকা তংচংগ্যা অলপ ZÂ½¨v Drama & Dramatics 6385/- 

9 1151482 ফাহলমে হাসান gwbcyix Chemistry 6409/- 

10 6220744 দমানালিসা লসনহা gwbcyix Law & Justice 6385/- 

11 1106401 ব্রামুর্য়ি চন্দন দহম্ব্রম mvuIZvj Computer Science and Engineering 6409/- 

12 1107867 লিমসন মাডী mvuIZvj Physics 6409/- 

13 1102253 মযার্নক্স লরং সাংমা Mv‡iv Computer Science and Engineering 6409/- 

14 3189391 লমিয় দনকিা Mv‡iv Drama & Dramatics 6385/- 

15 3131369 তন্ময় কুমার মাহার্তা gvnv‡Zv English 6385/- 

16 3104654 দননসুর্য়তু ivLvBb English 6385/- 

17 1141140 ডযালনি শুভ টপয IivuI Physics 6409/- 

18 8102851 সুকান্ত বমেন eg©b IIT 6409/- 

19 1106129 নলহলময় মারাক gvivK Geological Sciences 6409/- 

20 3129781 দরংিং খুমী Lygx History 6385/- 

21 3114937 সনজু বাড়াইক eovBK English 6385/- 

22 3183177 পংলি দরা ‡¤ªv Drama & Dramatics 6385/- 

23 4133643 ভানমুন সাংজয় বম eg Biochemistry and Molecular Biology 6409/- 

24 3187479 িার্পাি কড়া Kov Drama & Dramtics 6385/- 

25 4105953 mZ¨wRZ †fŠwgK fzwgR Pharmacy 6409/- 
 

 

L) AbMÖmi m¤úª`vq I `wjZ m¤úª`vq †KvUvq †KvUvq fwZ©i Rb¨ mycvwikK…Z 5 Rb QvÎ-QvÎxi †gav ZvwjKv t 

 

bs †ivj QvÎ-QvÎxi bvg †Mvôx welq ভর্তি  র্ি (টাকায়) 

1 1131601 শুভ মলিক AbMÖmi I `wjZ  Chemistry 
6409/- 

2 1126672 কনা রানী িমো AbMÖmi I `wjZ  Statistics 
6409/- 

3 3127704 সাথী রায় AbMÖmi I `wjZ  Bangla 
6385/- 

4 3183422 তানলজনা আক্তার িলমে AbMÖmi I `wjZ  Drama & Dramatics 6385/- 

5 1145574 দপৌষী লবশ্বাস AbMÖmi I `wjZ  Environmental Sciences 6409/- 

 

  



M) ÿz`ª b„‡Mvôx †KvUvq fwZ©i Rb¨ mycvwikK…Z QvÎ-QvÎx‡`i A‡cÿgvb ZvwjKv t  

bs †ivj QvÎ-QvÎxi bvg †Mvôx welq 

1 1111501 নবীন চাকমা PvKgv Physics 

2 3123676 েক্ষীতা চাকমা PvKgv English 

3 3181824 কলি চাকমা PvKgv Drama & Dramatics 

4 4141458 চচলত লিপুরা wÎcyiv Pharmacy 

5 2130435 িুলন লিপুরা wÎcyiv Economics 

6 1149098 সুহার্তে া তঞ্চঙ্গ্যা ZÂ½¨v Physics 

7 3187424 চলিকা তঞ্চঙ্গ্যা ZÂ½¨v Drama & Dramatics 

8 1127224 অহনা দেবী লবনু gwbcyix Physics 

9 3184795 সজি সর্রন mvuIZvj Drama & Dramatics 

10 3182321 অন্ত লচরান Mv‡iv Drama & Dramatics 

11 3185833 অলভর্ষক আর্রং Mv‡iv Drama & Dramatics 

12 1152601 অজয় কুমার gvnv‡Zv Statistics 

13 4134788 দেন দেন লয়ং ivLvBb Pharmacy 

14 2133727 সঞ্জয় কুমার ওরাাঁ ও IivuI Economics 

15 3102448 কলিকা রানী বমেন eg©b English 

16 3133207 চযংয়া দরা ‡¤ªv International Releations  

 

N) AbMÖmi m¤úª`vq I `wjZ m¤úª`vq †KvUvq †KvUvq fwZ©i Rb¨ mycvwikK…Z QvÎ-QvÎx‡`i A‡cÿgvb ZvwjKv t  

bs  †ivj QvÎ-QvÎxi bvg  †Mvôx welq 

1 1108049 িান্ত কুমার AbMÖmi I `wjZ  Chemistry 

2 4162262 িাবনয োস AbMÖmi I `wjZ  Pharmacy 

3 3180183 দমাোঃ দমর্হেী হাসান AbMÖmi I `wjZ  Drama & Dramatics 

4 3116001 িান্ত বাসর্ফার AbMÖmi I `wjZ  English 

5 1111811 অপু কানু AbMÖmi I `wjZ  Statistics 

 


