আবেদন করার ননয়মােনি (মমধা তানিকা মেবক ভনতির মেবে):
ক) ননধ িানরত সময়সীমার মবে ভনতির জন্য ম াগ্য নিোেীবক ভনতির ােতীয় নি নগদ অেো ডাচ-োাংিা মমাোইি ব্াাংনকাং রবকট এর ব্নিগত একাউন্ট
মেবক জমা নদবত হমে। উপবরাি সকি নি এর সাবে ২০/-(নেি) টাকা মমাোইি ব্াাংনকাং সানভিস চাজি প্রব াজয হবে।
খ) academic.juniv.edu ওবয়েসাইট মেবক "১ম ের্ ি স্নাতক (সম্মান) মেনিবত অনিাইন ভনতি আবেদন" নিাংবক নিক কবর ভনতি পরীোর মরাি
নম্বর ও এইচ.এস.নস’র মরনজবেিন (IGCSE/A Level এর মেবে এইচ.এস.নস’র মরনজবেিন নম্ববরর পনরেবতি ভনতি পরীোর আবেদন করার সময়
প্রবদয় মমাোইি) নম্বর নদবয় িগইন করুন। এরপর “আবেদন িরম” মমনুবত নিক কবর ম মকাবনা একটি মপবমন্ট মােম নগদ অেো ডাচ-োাংিা মমাোইি
ব্াাংনকাং রবকট ননে িাচন কবর ননধ িানরত নি প্রদান করার পর আবেদন িরমটি আসবে। ডাচ-োাংিা মমাোইি ব্াাংনকাং রবকট এর মেবে ব্নিগত রবকট
একাউন্ট মেবক Biller ID 343 মত ননধ িানরত নি প্রদান করার পর প্রাপ্ত ট্রানবজকিন আইনড প্রদান করবত হবে।
গ) অনিাইন আবেদন িরবমর আনুর্নিক তথ্যসমূহ সঠিকভাবে পূরি করবত হবে এোং এস.এস.নস. ও এইচ.এস.নস./সমমান-এর মূি সনদপে এোং নম্বরপে
(সকি সনদপে PDF/JPG িরম্যাবট এোং িাইি সাইজ ৮০০ KB এর মেিী নয়) স্ক্যান কবর আপবিাড কবর Submit করবত হবে।
ঘ) আবেদনটি নেশ্বনেদ্যািয় কর্তিপে াচাই-োছাই করবে এোং সকি তথ্য সঠিক োকবি পরেতীবত আবেদনকারীর মমাোইবি এসএমএস-এর মােবম জানাবনা
হবে।

পূরিকৃত আবেদন িরম ডাউনবিাড :
ঙ) এসএমএস পাওয়ার পর academic.juniv.edu ওবয়েসাইট মেবক পুনরায় িগইন কবর "আবেদন িরম ডাউনবিাড" মমনুবত নিক কবর পূরিকৃত
আবেদন িরম ডাউনবিাড/নপ্রন্ট কবর ননধ িানরত সময়সীমার মবে ননবদ িিনা অনু ায়ী অন্যান্য কাগজপেসহ নিো িাখায় জমা নদবত হবে।
নে:দ্র: মনটওয়াকি সমস্যা/অন্য মকান কারবি এসএমএস না মপবিও সকি তথ্য সঠিক োকবি ননধ িানরত সমবয়র মবে িগইন কবর পূরিকৃত আবেদন িরম ডাউনবিাড
করবত হবে।

প্রােনমকভাবে নেনভন্ন মকাটায় আবেদন করার ননয়মােনি:
academic.juniv.edu ওবয়েসাইট মেবক "১ম ের্ ি স্নাতক (সম্মান) মেনিবত অনিাইন ভনতি আবেদন" নিাংবক নিক কবর ভনতি পরীোর মরাি নম্বর
ও এইচ.এস.নস’র মরনজবেিন (IGCSE/A Level এর মেবে এইচ.এস.নস’র মরনজবেিন নম্ববরর পনরেবতি ভনতি পরীোর আবেদন করার সময় প্রবদয়
মমাোইি) নম্ের নদবয় িগইন করুন। এরপর “মকাটা িরম” মমনুবত নিক কবর ম মকাবনা একটি মপবমন্ট মােম নগদ অেো ডাচ-োাংিা মমাোইি ব্াাংনকাং
রবকট ননে িাচন কবর ননধ িানরত নি ২০০/- টাকা (সাবে সানভিস চাজি প্রব াজয হবে) প্রদান করার পর মকাটা আবেদন িরমটি আসবে। ডাচ-োাংিা মমাোইি
ব্াাংনকাং রমকট এর মেবে ব্নিগত রবকট একাউন্ট মেবক Biller ID 343 মত ননধ িানরত নি প্রদান করার পর প্রাপ্ত ট্রানবজকিন আইনড প্রদান করবত
হবে। অনিাইন আবেদন িরবমর আনুর্নিক তথ্যসমূহ সঠিকভাবে পূরি করবত হবে এোং সাংনিষ্ট মকাটার স্বপবে প্রমািস্বরূপ সনদপে/প্রতযয়নপত্র
(PDF/JPG িরম্যাবট এোং িাইি সাইজ ৮০০ KB এর মেিী নয়) স্ক্যান কবর আপবিাড কবর Submit করবত হবে এোং ডাউনবিাড কবর নপ্রবন্টড
কনপ সাংনিষ্ট সনদপে/প্রতযয়নপেসহ নননদ িষ্ট সময়সীমার মবে ননবদ িিনা অনু ায়ী নিো িাখায় জমা নদবত হবে।

DBBL ম োবোইল ব্োাংকোং রকেট-এর োধ্যক টোেো জ োদোকের প্রকিয়ো কেম্নরূপ:
i) ডোচ-বোাংলো ম োবোইল ব্োাংকোং রকেট এেোউকের মূল ম নুকে প্রকবকের জন্য *৩২২# ডোয়োল েরকে হকব।
ii) Bill Pay কেব বোচে েরকে হকব।
iii) অেঃপর কেকজর মপক ে হকল ১. Self অথবো অন্য েোকরো জন্য মপক ে েরকল ২. Other কেব বোচে েরকে হকব। ২. Other কেব বোচে েরকল যোর জন্য
মপক ে েরো হকে েোর ম োবোইল েম্বর কদকে হকব।
iv) অেঃপর ০. Other কেব বোচে েরকে হকব। এরপর Biller ID কহকেকব ৩৪৩ টোইপ েরকে হকব।
v) Bill Number কহকেকব আকবদেেোরীর ভকেব পরীক্ষোর মরোল েম্বর টোইপ েরকে হকব।
vi) Amount কহকেকব কের্ বোকরে আকবদে কি টোইপ েরকে হকব।
vii) এবোর DBBL ম োবোইল ব্োাংকোং রকেট PIN টোইপ েরকে হকব।
viii) মপক ে প্রকিয়ো মেষ হকল আকবদেেোরীর বো একজকের ম োবোইকল কিরকে SMS এর োধ্যক এেটি Transaction ID (Txnid) আেকব। ঐ
Transaction ID টি েযকে োংরক্ষণ েরকে হকব।
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