জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা-১৩৪২

২০১৯-২০২০ বিক্ষাির্ষে প্রথম িষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর্ে ভবেের বিজ্ঞবি
২০১৯-২০২০ বিক্ষাির্ষে ১ম িষে স্নােক (সম্মান) শ্রেণীর্ে বিবভন্ন ইউবনর্ের অন্তর্ভুক্ত বিভাগসমূ র্হ ভবেের জনয বনম্নিবণেে শ্র াগযো
সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীর কাছ শ্রথর্ক দ্রখাস্ত আহিান করা হর্ে। আর্িদ্ন ju-admission.org ওর্য়িসাইর্ের মাধ্যর্ম এিং আবেদন বি
ডাচ-িাংলা শ্রমািাইল িযাংবকং Rocket ( ) অথিা বিকাি (
বনয়মািলী এই বিজ্ঞবির ২ নং ক্রবমর্ক উবেখ করা হবেবে।

) -এর মাধ্যবম গ্রহণ করা হবে। র্র্তুর জনয আর্িদ্র্নর

আর্িদ্র্নর সময়ঃ
০৮-০৮-২০১৯ োবরখ সকাল ১০:০০ ো শ্রথর্ক ০৭-০৯-২০১৯ োবরখ রাে ১১:৫৯ ো প ন্ত
ে ।
ভবেে পরীক্ষার সম্ভািয োবরখঃ
২২-০৯-২০১৯ শ্রথর্ক ০৩-১০-২০১৯ োবরখ প ন্ত
ে ।
র্র্তু পরীক্ষার চূ ড়ান্ত তার্রখ ও সমেসূ র্চ পরেতুীবত দদর্নক পবত্রকায় বিজ্ঞবির মাধ্যর্ম জাবনর্য় শ্রদ্ওয়া হর্ি। এছাড়াও
বসেপ্ল্যানসহ বিস্তাবরে েথয ju-admission.org ওর্য়িসাইর্ে পাওয়া ার্ি।
১. বিবভন্ন ইউবনর্ের অন্তভভক্ত
ে বিভাগসমূ র্হ ভবেে পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ণর নূ যনেম শ্র াগযোঃ
(ক)

২০১৬ সাল ও োর পরিেেী িছরসমূ র্হর মাধ্যবমক/সমমার্নর পরীক্ষা এিং ২০১৮ ও ২০১৯ সার্লর
উচ্চমাধ্যবমক/সমমার্নর পরীক্ষায় উত্তীণে ছাত্র-ছাত্রীরা আর্িদ্ন করর্ে পারর্ি।
(খ) মাধ্যবমক/সমমান ও উচ্চমাধ্যবমক/সমমান পরীক্ষার ৪থে বিষয়সহ শ্রমাে বজবপএ গণনা করা হর্ি।
(গ) বজ.বস.ই: ২০১৪ সাল শ্রথর্ক েৎপরিেেী সাল প ন্ত
ে O শ্রলর্ভল পরীক্ষায় অন্তে ৫ (পাাঁচ)বে বিষর্য় এিং ২০১৮ অথিা
২০১৯ সার্লর A শ্রলর্ভল পরীক্ষায় অন্তে ২ (দ্ভ ই) বে বিষর্য় উত্তীণে ছাত্র-ছাত্রীরা ভবেের জনয আর্িদ্ন করর্ে পারর্ি।
োর্দ্র O শ্রলর্ভল এিং A শ্রলর্ভর্লর শ্রমাে ৭ (সাে)বে বিষর্য়র মর্ধ্য ৪ (চার)বে বিষর্য় কমপর্ক্ষ B শ্রগ্রড ও ৩ (বেন)বে
বিষর্য় কমপর্ক্ষ C শ্রগ্রড থাকর্ে হর্ি।
(ঘ) প্রর্য়াজনীয় শ্র াগযো সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী যে যকান ইউবনর্ে আর্িদ্ন করর্ে পারর্ি।
(ঙ) উচ্চমাধ্যবমক/সমমান পরীক্ষায় শ্রগ্রবডং পদ্ধবের্ে উত্তীণে ছাত্র-ছাত্রীর বিবভন্ন বিষর্য় বনম্নিবণেে শ্র াগযো থাকর্ে হর্িঃ
ইউবনে/বিভার্গর নাম
মাধ্যবমক/সমমান ও
উচ্চমাধ্যবমক/সমমার্নর পরীক্ষায় সংবিষ্ট বিষয় এিং বিষয়সমূ র্হ
উচ্চমাধ্যবমক/সমমান
র্নম্নরূপ নূ যনেম শ্রগ্রড থাকর্ে হর্ি
পরীক্ষায় প্রাি বজবপএ-দ্বর্য়র
নূ যনেম শ্র াগিল র্নম্নরূপ
থাকর্ে হর্ি
A ইউবনে (গাবণবেক ও পদ্াথে বিষয়ক অনভ ষদ্): মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক উভয় পরীক্ষায় পৃথকভার্ি নূ যনেম বজবপএ ৩.৫০
থাকবত হর্ি।
গবণে
পবরসংখযান
রসায়ন
পদ্াথেবিজ্ঞান
ভূোবিক বিজ্ঞান
কবম্পউোর সার্য়ন্স
এন্ড ইবিবনয়াবরং
পবরর্িি বিজ্ঞান

শ্রমাে
শ্রমাে
শ্রমাে
শ্রমাে
শ্রমাে
শ্রমাে

বজবপএ
বজবপএ
বজবপএ
বজবপএ
বজবপএ
বজবপএ

৭.৫০
৭.৫০
৮.০০
৮.০০
৮.০০
৮.৫০

শ্রমাে বজবপএ ৮.৫০

গবণর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
পবরসংখযান/গবণর্ে B শ্রগ্রড
রসায়র্ন A এিং গবণর্ে B শ্রগ্রড
পদ্াথেবিজ্ঞান ও গবণর্ে A শ্রগ্রড
পদ্াথেবিজ্ঞান, রসায়ন ও গবণর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
পদ্াথেবিজ্ঞান ও গবণর্ে A শ্রগ্রড
গবণে, রসায়ন, পদ্াথেবিজ্ঞান ও জীিবিদ্যাে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
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B ইউবনে (সমাজবিজ্ঞান অনভ ষদ্): মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক উভয় পরীক্ষায় পৃথকভার্ি নূ যনতম বজবপএ ৩.৫০ থাকবত হর্ি।
অথেনীবে
(ক)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান িাখা:
ইংর্রবজ ও গবণর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
শ্রমাে বজবপএ ৮.০০
(খ)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক/িযিসায় বিক্ষা/ অনযানয োাংলা ও ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.৫০
ভূর্গাল ও পবরর্িি
(ক)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান/কৃবষ িাখা:
িাংলা/ইংর্রবজর্ে B শ্রগ্রড
শ্রমাে বজবপএ ৭.৫০
(খ)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক/িযিসায় বিক্ষা/ অনযানয িাংলা/ইংর্রবজর্ে B শ্রগ্রড
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.০০
সরকার ও রাজনীবে (ক)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান/কৃবষ িাখা:
িাংলায় A- (মাইনাস) এোং ইংর্রবজর্ে B শ্রগ্রড
শ্রমাে বজবপএ ৮.০০
(খ)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক/িযিসায় বিক্ষা/ অনযানয িাংলায় A- (মাইনাস) এোং ইংর্রবজর্ে B শ্রগ্রড
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.০০
নৃ বিজ্ঞান
(ক)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান/কৃবষ িাখা:
িাংলা ও ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
শ্রমাে বজবপএ ৮.০০
(খ)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক/িযিসায় বিক্ষা/ অনযানয িাংলা ও ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.৫০
নগর ও অঞ্চল
(ক)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান/কৃবষ িাখা:
গবণে ও ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
পবরকল্পনা
শ্রমাে বজবপএ ৮.০০
(খ)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক/িযিসায় বিক্ষা/ অনযানয গবণে ও ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.৫০
শ্রলাক প্রিাসন

(ক)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান িাখা:
শ্রমাে বজবপএ ৮.০০
(খ)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক/িযিসায় বিক্ষা/ অনযানয
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.৫০

ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড

C ইউবনে (কলা ও মানবিকী অনভ ষদ: নােক ও নােযেি র্ের্াগ এোং চারুকলা র্ের্াগ েযতীত): মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক উভয়
পরীক্ষায় পৃথকভার্ি নূ যনতম বজবপএ ৩.০০ থাকবত হর্ি।
িাংলা

(ক)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.০০

িাংলায় A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
িাংলায় A- (মাইনাস) শ্রগ্রড

ইংর্রবজ

(খ)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান/িযিসায় র্িক্ষা /অনযানয
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.৫০
(ক)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.২৫
(খ)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান/িযিসায় বিক্ষা /অনযানয
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.৭৫
(ক)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.০০
(খ)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান/িযিসায় বিক্ষা /অনযানয
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.৫০
(ক)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৬.০০
(খ)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান/ িযিসায় বিক্ষা/ অনযানয
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.০০
(ক)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৬.৫০
(খ)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান/িযিসায় বিক্ষা /অনযানয
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.০০

ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড

ইবেহাস

দিুন

প্রত্নেি

ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড

ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
িাংলা ও ইংর্রবজর্ে B শ্রগ্রড
িাংলা ও ইংর্রবজর্ে B শ্রগ্রড
িাংলা ও ইংর্রবজর্ে B শ্রগ্রড
িাংলা ও ইংর্রবজর্ে B শ্রগ্রড
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আন্তজোবেক সম্পকে

জানোবলজম এন্ড
বমবডয়া স্টাবডজ

(ক)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক/িযিসায় বিক্ষা/ অনযানয
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.৫০
(খ)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান িাখা:
শ্রমাে বজবপএ ৮.০০
(ক)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক/িযিসায় বিক্ষা /অনযানয
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.৫০
(খ)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান িাখা:
শ্রমাে বজবপএ ৮.০০

ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
িাংলা ও ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
িাংলা ও ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড

C1 ইউবনে (কলা ও মানবিকী অনভ ষদ: নােক ও নােযেি র্ের্াগ এোং চারুকলা র্ের্াগ): মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক উভয়
পরীক্ষায় পৃথকভার্ি নূ যনতম বজবপএ ৩.০০ থাকবত হর্ি।
নােক ও নােযেি

চারুকলা
D ইউবনে (জীিবিজ্ঞান
উবিদ্বিজ্ঞান
প্রাবণবিদ্যা
িার্মেসী
প্রাণরসায়ন ও
অনভ প্রাণ বিজ্ঞান
মাইর্ক্রািার্য়ালবজ
িার্য়ার্েকর্নালবজ এন্ড
শ্রজর্নবেক ইবিবনয়াবরং
পািবলক শ্রহলথ এন্ড
ইনিরর্মবেক্স

(ক)উচ্চমাধ্যবমক মানবিক িাখা:
িাংলাসহ অনয শ্র র্কান একবে বিষর্য় B শ্রগ্রড
শ্রমাে বজবপএ ৬.০০
(খ)উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান/িযিসায় বিক্ষা /অনযানয
িাংলাসহ অনয শ্র র্কান একবে বিষর্য় B শ্রগ্রড
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৬.৫০
উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান/মানবিক/ িযিসায় বিক্ষা/ অনযানয িাংলায় B শ্রগ্রড
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৬.০০
অনভ ষদ্): মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক উভয় পরীক্ষায় পৃথকভার্ি নূ যনতম বজবপএ ৩.৫০ থাকবত হর্ি।
শ্রমাে বজবপএ ৮.০০
জীিবিজ্ঞান/কৃবষবিজ্ঞার্ন A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
শ্রমাে বজবপএ ৮.০০
জীিবিজ্ঞার্ন A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
শ্রমাে বজবপএ ৮.৫০
রসায়ন, জীিবিজ্ঞান ও গবণযত A- (মাইনাস)
শ্রগ্রড
শ্রমাে বজবপএ ৮.০০
রসায়ন ও জীিবিজ্ঞার্ন A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
শ্রমাে বজবপএ ৮.৫০
শ্রমাে বজবপএ ৮.৫০
শ্রমাে বজবপএ ৮.০০

রসায়ন, জীিবিজ্ঞান ও ইংর্রবজর্ে A- (মাইনাস)
শ্রগ্রড
রসায়ন, পদ্াথেবিজ্ঞান, জীিবিজ্ঞান ও গবণর্ে A(মাইনাস) শ্রগ্রড
রসায়ন ও জীিবিজ্ঞার্ন A- (মাইনাস) এিং
গর্ণবত B শ্রগ্রড

E ইউবনে (বিজর্নস স্টাবডজ অনভ ষদ্): মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক উভয় পরীক্ষায় পৃথকভার্ি নূ যনতম বজবপএ ৩.৫০ থাকবত
হর্ি।
বিনযান্স এন্ড িযাংবকং
মাবকুর্ াং
একাউবটং এন্ড
ইনিরর্মিন
বসর্স্টমস
মযার্নজর্মট স্টাবডজ

(ক) উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান িাখা:
শ্রমাে বজবপএ ৭.৫০
(খ) উচ্চমাধ্যবমক িযিসায় র্িক্ষা /মানবিক ও
অনযানয িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.০০

ইাংবরর্জ এোং
গবণে/অথেনীবে/ বহসািবিজ্ঞান/ িযিসায়
সাংগঠন ও িযিস্থাপনাে B শ্রগ্রড

F ইউবনে (আইন অনভ ষদ্): মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক উভয় পরীক্ষায় নূ যনতম বজবপএ ৩.৫০ থাকবত হর্ি।
আইন ও বিচার

উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান/ মানবিক/ িযিসায় বিক্ষা/ িাংলা ও ইংর্রবজর্ে B শ্রগ্রড
অনযানয িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৮.০০
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G ইউবনে (ইনবস্টবেউে অি বিজর্নস এযাডবমবনর্েিন [আইবিএ-শ্রজইউ]): মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক উভয় পরীক্ষায় নূ যনতম
বজবপএ ৪.০০ থাকবত হর্ি।
বিবিএ শ্রপ্রাগ্রাম

(ক) উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৮.৫০
(খ) উচ্চমাধ্যবমক মানবিক/ িযিসায় বিক্ষা/অনযানয
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৮.০০

ইংর্রবজ ও উচ্চের গবণে/পবরসংখযার্ন A(মাইনাস) শ্রগ্রড
ইংর্রবজ এোং বহসািবিজ্ঞান/ অথেনীবে/গবণে/
িযিসায় সাংগঠন ও িযিস্থাপনা/ফাইনযান্স,
েযাাংর্কাং এোং ইন্সভ বরবন্স A- (মাইনাস) শ্রগ্রড

H ইউবনে (ইনবস্টবেউে অি ইনিরর্মিন শ্রেকর্নালবজ): মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক উভয় পরীক্ষায় নূ যনতম বজবপএ ৩.৫০ থাকবত
হর্ি।
ইনিরর্মিন
শ্রেকর্নালবজ

উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৮.০০

পদ্াথেবিজ্ঞান ও গবণর্ে A শ্রগ্রড

I ইউবনে (েঙ্গেন্ধভ তভলনামূ লক সার্হতয ও সাংস্কৃর্ত ইনবস্টবেউে): মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক উভয় পরীক্ষায় নূ যনতম বজবপএ ৩.০০
থাকবত হর্ি।
েঙ্গেন্ধভ
তভলনামূ লক (ক) উচ্চমাধ্যবমক বিজ্ঞান/ িযিসায় বিক্ষা/অনযানয
সার্হতয ও সাংস্কৃর্ত
িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.৫০
(খ) উচ্চমাধ্যবমক মানবিক িাখা: শ্রমাে বজবপএ ৭.০০

োাংলা ও ইংর্রবজর্ে B শ্রগ্রড
োাংলা ও ইংর্রবজর্ে B শ্রগ্রড

২. ভবেের জনয আর্িদ্ন করার বনয়মািলীঃ
অনলাইন আবেদন র্তনর্ ধ্াবপ সম্পন্ন করবত হবেেঃ
(i) ওবেেসাইব আবেদনকারীর প্রবোজনীে তথয প্রদান কবর যোগযতা োচাইপূ েুক Bill Number সাংগ্রহ করবত হবে।
(ii) DBBL যমাোইল েযাাংর্কাং রবক -এর মাধ্যবম র্নধ্ুার্রত আবেদন র্ফ প্রদান কবর Transaction ID (Txnid) সাংগ্রহ
করবত হবে, অথিা ওবেেসাইব যপবমন্ট অপিন র্হবসবে র্েকাি র্সবলক্ট কর্র বনধ্োবরে আবেদন র্ফ পবরর্িাধ্ কর্র
র্েকাশ্রির Transaction ID (TrxID) সাংগ্রহ করবত হবে।
(iii) DBBL যমাোইল েযাাংর্কাং রবক -এর শ্রক্ষর্ত্র Bill Number ও Transaction ID (Txnid) এর মাধ্যর্ম ওর্য়িসাইর্ে
প্রর্িিপত্র ডাউনর্লাড শ্রমনভ যর্ে লগ-ইন করার পর ছবি ও স্বাক্ষর আপর্লাড কর্র প্রর্িিপত্র সাংগ্রহ করবত হবে।
বিকার্ির শ্রক্ষর্ত্র বি প্রদ্ান শ্রমনভ যর্ে বিল নম্বর ও শ্রমািাইল বদ্র্য় লগ-ইন কর্র র্েকাি র্সবলক্ট কর্র অনলাইন শ্রপর্মট
সম্পন্ন করার পর ছবি ও স্বাক্ষর আপর্লাড কর্র প্রর্িিপত্র সাংগ্রহ করবত হবে।
(ক) আবেদনকারীর প্রবোজনীে তথয প্রদান ও যোগযতা োচাইেঃ
(বেমনেঃ এসএসর্স ও এইচএসর্স’র পাবির সাল, যোর্ু, যরাল নাং, যরর্জবেিন নাং, আবেদনকারীর যমাোইল নাং এোং যে ইউর্নব
আবেদন করবে তার নাম)।
সতকুতােঃ
একই যমাোইল নম্বর েযেহার কবর একার্ধ্ক ইউর্নব আবেদন করা োবে। তবে ওই যমাোইল নম্বর র্দবে একই ইউর্নব একার্ধ্ক
আবেদন করা োবেনা। উবেখয যে, একই রবক /র্েকাি একাউন্ট যথবক একার্ধ্ক আবেদন র্ফ পর্রবিাধ্ করা োবে।
❖ র্িক্ষা যোর্ু যথবক উত্তীণু োত্র-োত্রীবদর ju-admission.org ওর্য়িসাইর্ে অনলাইন আবেদন যমনভ বত র্িক করবত
হবে।

•
•
•
•

অনলাইন আবেদন ফরমর্ েথােথর্াবে পূ রণ কবর পরেতুী ধ্াপ–এ র্িক করবত হবে।
প্রদত্ত তথয সর্ঠক হবল এোং আবেদন করবত ইচ্ছভক ইউর্নব র্র্তু পরীক্ষাে অাংিগ্রহবণর িতুােলী পূ রণ
করবল পরেতুী স্ক্রীবন কনফাবমুিবনর জনয তথযােলী যদখা োবে। সের্কেভ র্ঠক থাকবল পরেতুী ধ্াপ-এ
র্িক করবত হবে।
কনফাবমুিবনর জনয OK র্িক করবত হবে।
তৎক্ষণাৎ স্ক্রীবন এোং আবেদনকারীর প্রদত্ত যমাোইল নম্ববর SMS-এর মাধ্যবম একর্ Bill Number
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জাবনর্য় শ্রদ্য়া হর্ি। এোড়া সাংর্িষ্ট ইউর্নব আবেদন করবত কত াকা লাগবে এোং যকান Biller ID-যত
তা জমা র্দবত হবে যসর্ ও জানাবনা হবে। এই Bill Number র্ সেবে সাংরক্ষণ করবত হবে, ো আবেদন
র্ফ পর্রবিাধ্ এোং প্রবেিপত্র র্াউনবলাবর্র জনয দরকার হবে।
❖ O যলবর্ল এিং A যলবর্ল উত্তীণু োত্র-োত্রীবদরবক ju-admission.org ওর্য়িসাইর্ে অনযানয আর্িদ্নকারী শ্রমনভ র্ে
বিক কর্র O Level/ A Level অপিনর্ র্সবলক্ট করবত হবে।

•
•
•

অনলাইন আবেদন ফরমর্ েথােথর্াবে পূ রণ কবর Submit ো বন র্িক করবত হবে।
তৎক্ষণাৎ স্ক্রীবন এোং আবেদনকারীর প্রদত্ত যমাোইল নম্ববর SMS-এর মাধ্যবম প্রাথর্মক আবেদন গৃহীত
হবেবে েবল অের্হত করা হবে। োচাই-োোই যিবে আবেদবনর স্ট্যা াস SMS-এর মাধ্যবম জার্নবে যদো
হবে।

সাংর্িষ্ট ইউর্নব আবেদবনর যোগয হবল যমাোইল নম্ববর SMS-এর মাধ্যবম একর্ Bill Number জাবনর্য়
শ্রদ্য়া হর্ি। এোড়া ঐ ইউর্নব আবেদন করবত কত াকা লাগবে এোং যকান Biller ID-যত তা জমা র্দবত
হবে যসর্ ও জানাবনা হবে। এই Bill Number র্ সেবে সাংরক্ষণ করবত হবে, ো আবেদন র্ফ পর্রবিাধ্ এোং
প্রবেিপত্র র্াউনবলাবর্র জনয দরকার হবে।
❖ োাংলাবদি উন্মভ ক্ত র্েশ্বর্েদযালে যথবক উত্তীণু োত্র-োত্রীবদর ju-admission.org ওর্য়িসাইর্ে অনযানয আর্িদ্নকারী
শ্রমনভ র্ে বিক কর্র োাংলাবদি উন্মভ ক্ত র্েশ্বর্েদযালে অপিনর্ র্সবলক্ট করবত হবে।

•
•
•

অনলাইন আবেদন ফরমর্ েথােথর্াবে পূ রণ কবর Submit ো বন র্িক করবত হবে।
তৎক্ষণাৎ স্ক্রীবন এোং আবেদনকারীর প্রদত্ত যমাোইল নম্ববর SMS-এর মাধ্যবম প্রাথর্মক আবেদন গৃহীত
হবেবে েবল অের্হত করা হবে। োচাই-োোই যিবে আবেদবনর স্ট্যা াস SMS-এর মাধ্যবম জার্নবে যদো
হবে।
সাংর্িষ্ট ইউর্নব আবেদবনর যোগয হবল যমাোইল নম্ববর SMS-এর মাধ্যবম একর্ Bill Number জাবনর্য়
শ্রদ্য়া হর্ি। এোড়া ঐ ইউর্নব আবেদন করবত কত াকা লাগবে এোং যকান Biller ID-যত তা জমা র্দবত
হবে যসর্ ও জানাবনা হবে। এই Bill Number র্ সেবে সাংরক্ষণ করবত হবে, ো আবেদন র্ফ পর্রবিাধ্ এোং
প্রবেিপত্র র্াউনবলাবর্র জনয দরকার হবে।

(খ) রবক /র্েকাি-এর মাধ্যবম আবেদন র্ফ প্রদানেঃ
র্ের্র্ন্ন ইউর্নব আবেদবনর জনয আবেদন র্ফ র্নম্নরূপেঃ
আর্িদ্ন বি (সাবভেস চাজুসহ):

A, B, C, D

এোং

C1, F, G, H

E ইউবনর্ের প্রবেবের জনয ৬০০ োকা

এোং

I ইউবনর্ের প্রবেবের জনয ৪০০ োকা

রবক -এর মাধ্যবম াকা জমাদান
আবেদনকারীর বনর্জর ডাচ-িাংলা শ্রমািাইল িযাংবকং রর্কে একাউট যথবক অথিা এর্জর্টর রর্কে একাউট শ্রথর্ক SMS-এ উর্ের্খত
পর্রমাণ াকা জাহাঙ্গীরনগর র্েশ্বর্েদযালবের 343 নম্বর Biller ID-যত জমা র্দবত হবে। প্রর্তর্ ইউর্নব র জনয আলাদার্াবে আবেদন
র্ফ জমা র্দবত হবে।
DBBL যমাোইল েযাাংর্কাং রবক -এর মাধ্যবম াকা জমাদাবনর প্রর্িো র্নম্নরূপেঃ
i) র্াচ-োাংলা যমাোইল েযাাংর্কাং রবক একাউর্টর মূ ল যমনভ বত প্রবেবির জনয *322# ডায়াল করবত হবে।
ii) Bill Pay র্নেুাচন করবত হবে।
iii) অতেঃপর বনর্জর শ্রপর্মট হর্ল 1. Self অথিা অনয কার্রা জনয শ্রপর্মট করর্ল 2. Other
র্নেুাচন করবত হবে। 2. Other র্নেুাচন করবল োর জনয শ্রপর্মট করা হর্ে োর শ্রমািাইল
নম্বর বদ্র্ে হর্ি।
iv) োরপর 0. Other র্নেুাচন করবত হবে। এরপর Biller ID র্হবসবে 343 াইপ করবত হবে।
v) SMS-এর মাধ্যবম প্রাপ্ত Bill Number বে াইপ করবত হবে।
vi) Amount র্হবসবে সাংর্িষ্ট ইউর্নব র জনয র্নধ্ুার্রত আবেদন র্ফ াইপ করবত হবে।
vii) এিার DBBL যমাোইল েযাাংর্কাং রবক PIN াইপ করবত হবে।
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viii) শ্রপর্মট প্রবক্রয়া শ্রিষ হর্ল আবেদনকারীর িা এর্জর্টর শ্রমািাইর্ল বিরবে SMS-এর মাধ্যবম
একর্ Transaction ID (Txnid) আসবে। ঐ Transaction ID এিং Bill Number র্ সেবে
সাংরক্ষণ করবত হবে ো প্রবেিপত্র র্াউনবলাবর্র জনয দরকার হবে।
❖ একাবধ্ক ইউবনর্ে আর্িদ্ন করর্ে হর্ল উপর্রাক্ত বনয়র্ম অনযানয ইউবনর্ের জনয আর্িদ্ন বি জমা বদ্র্ে হর্ি।
র্েকাি-এর মাধ্যবম াকা জমাদান
র্েকাি-এর মাধ্যবম াকা জমাদাবনর জনয আবেদনকারীর র্েকাি একাউন্ট যথবক SMS-এ উর্ের্খত পর্রমাণ াকা জাহাঙ্গীরনগর
র্েশ্বর্েদযালে-এর ju-admission.org ওবেেসাইব র মাধ্যবম যপবমন্ট অপিন র্হবসবে র্েকাি র্সবলক্ট করবেন। তখন ওবেেসাইব র
উপর যপবমন্ট র্েকাি করার র্স্ক্রন যর্বস উঠবে। র্স্ক্রবন নাম, যপবমন্ট-এর পর্রমাণ এোং ইনর্বেস নাম্বার থাকবে। প্রর্তর্ ইউর্নব র
জনয আলাদার্াবে আবেদন র্ফ জমা র্দবত হবে।
র্েকাি-এর মাধ্যবম াকা জমাদাবনর প্রর্িো র্নম্নরূপেঃ
i)

প্রথম র্স্ক্রবন আপনার র্েকাি একাউবন্টর নাম্বার র্দন এোং িতুাের্লবত সম্মর্ত র্দবে পরেতুী ধ্াবপ োন।

ii)

র্েকাি আপনার একাউন্ট নাম্বাবর sms-এর মাধ্যবম ৬ সাংখযার একর্ যর্র্রর্ফবকিন যকার্ পাঠাবে। যকার্র্ যপবমন্ট

র্স্ক্রবন র্দবে পরেতুী ধ্াবপ োন।
iii) এরপর আপনার র্েকাি একাউবন্টর র্পন র্দন এোং যপবমন্ট সম্পন্ন করুন। যপবমন্ট সফল হবল সাবথ সাবথই আপর্ন
একর্ কনফাবমুিন sms পাবেন।
(গ) প্রর্িিপত্র (Admit Card) ডাউনর্লাডঃ
প্রর্িিপর্ত্রর জনয সদ্য শ্রোলা এককবপ পাসর্পােে সাইর্জর রবঙন ছবি (৩০০ x ৩০০ বপর্ক্সল এিং িাইল সাইজ ১০০
বকর্লািাইর্ের শ্রিবি নয়) ও আর্িদ্নকারীর স্বাক্ষর (৩০০ x ৮০ বপর্ক্সল এিং িাইল সাইজ ৬০ বকর্লািাইর্ের শ্রিবি নয়) স্ক্যান
কর্র ২বে আলাদ্া jpg িাইল তেরী কর্র রাখর্ে হর্ি। প্রবেবে ইউবনর্ের জনয আলাদ্াভার্ি প্রর্িিপত্র ডাউনর্লাড করর্ে হর্ি।
i) ju-admission.org ওর্য়িসাইর্ে প্রবেিপত্র র্াউনবলার্ যমনভ বত র্িক কবর সাে-যমনভ যথবক সর্ঠক অপিনর্ োোই
করবত হবে।
ii) প্রদ্বিেে স্ক্রীর্ন আর্িদ্নকারীর Bill Number এিং রর্কর্ের Transaction ID (Txnid) অথিা বিকার্ির
Transaction ID (TrxID) ইনপভ কবর Log In করবত হবে।
iii) এোর আবেদনকারীর স্কযান করা ের্ে এোং স্বাক্ষর আপবলার্ করবত হবে। উবেখয যে, র্র্তু সম্পর্কত
ু যে যকাবনা কাবজ
একই রকম স্বাক্ষর েযেহার করবত হবে। অতেঃপর Print ো বন র্িক কবর প্রাপ্ত Admit Card র্ সাংরক্ষণ করবত হবে।
প্রর্িিপত্র সংগ্রর্হর সিের্িষ সময় ১৮/০৯/২০১৯ োবরখ রাে ১১:৫৯ ো প ন্ত
ে ।
❖ একাবধ্ক ইউবনর্ে আর্িদ্ন কর্র থাকর্ল উপর্রাক্ত বনয়র্ম অনযানয ইউবনর্ের জনয Admit Card সংগ্রহ করর্ে হর্ি।
(ঘ) বসেপ্ল্যান ও িলািলঃ
পরীক্ষার োবরখ, সময়, ভির্নর নাম, কক্ষ নম্বর ইেযাবদ্ েথযসহ র্স প্ল্যান এিং ভবেে পরীক্ষার িলািল আবেদনকারীর যমাোইল
নম্ববর SMS-এর মাধ্যর্ম জার্নবে যদো হবে। এোড়া এসে তথয ju-admission.org শ্রথর্কও জানা ার্ি।
ভবেে পরীক্ষা সংক্রান্ত সময়সূ বচর শ্রকার্না পবরিেেন হর্ল তদ্বনক সংিাদ্পত্র এোং ওবেেসাইব র মাধ্যবম (www.juadmission.org) জানার্না হর্ি।
(ঙ) ভবেে পরীক্ষা বনম্নিবণেে বনয়মানভ ায়ী অনভ বিে হর্িঃ
১.
MCQ পদ্ধবের্ে ভবেে পরীক্ষা গ্রহণ করা হর্ি। Optical Mark Reader (OMR) পদ্ধবের্ে উত্তরপত্র মূ লযায়ন করা
হর্ি। প্রবেবে ভভল উত্তর্রর জনয ০.২০ (িূ নয দ্িবমক দ্ভ ই িূ নয) নম্বর কাো ার্ি।
২.
র্র্তু পরীক্ষার নম্বর ও সমেেঃ
ক) G ইউবনে িযেীে অনযানয সকল ইউর্নব ৮০ নম্ববরর MCQ পদ্ধবের্ে পরীক্ষা অনভ বিে হর্ি। পরীক্ষার সময়
৫৫ বমবনে। ের্ি OMR পূ রর্ণর জনয আলাদ্াভার্ি ৫ বমবনে সময় শ্রদ্য়া হর্ি।
খ) C1 ইউবনর্ে না ক ও নােযেি র্ের্াগ এোং চারুকলা র্ের্াবগর জনয ২০ নম্ববরর েযেহার্রক পরীক্ষা পরিেেী
সমর্য় শ্রনয়া হর্ি। িযিহাবরক পরীক্ষার পাি নম্বর ৪০%।
গ) G ইউবনর্ে ৭৫ নম্ববরর MCQ পদ্ধবের্ে পরীক্ষা অনভ বিে হর্ি। পরীক্ষার সময় ৫৫ বমবনে। ের্ি OMR
পূ রর্ণর জনয আলাদ্াভার্ি ৫ বমবনে সময় শ্রদ্য়া হর্ি। ৫ নম্ববরর শ্রমৌবখক পরীক্ষা পরিেেী সমর্য় শ্রনয়া হর্ি।
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৩.

ভবেে পরীক্ষা শ্রিষ হওয়ার সর্িোচ্চ ৩ বদ্র্নর মর্ধ্য সংবিষ্ট ইউবনে অবিস িলািল প্রকাি করর্ি। ভবেে পরীক্ষার
িলািল ওর্য়িসাইর্ে (ju-admission.org) এিং ইউবনে অবির্সর শ্রনাবেি শ্রিার্ডে প্রকাি করা হর্ি। সংিাদ্পর্ত্র
িলািল প্রকাি করা হর্ি না।
৪.
ভবেের সময় ছাত্র-ছাত্রীর মূ ল সনদ্পত্র, Academic Transcript, ভবেে পরীক্ষার উত্তরপত্র, ছাত্র-ছাত্রীর আপর্লাড করা
ছবি, স্বাক্ষর, হার্ের শ্রলখা ইেযাবদ্ াচাই করা হর্ি।
৫.
সকল ইউর্নব র জনয বলবখে পরীক্ষার পাি নম্বর নূ যনেম ৩৩%।
৬.
শুধ্ভ মাত্র C ইউবনর্ের ইংর্রবজ র্ের্াবগর ভবেে পরীক্ষায় ইংর্রবজ বিষর্য় ১৫ নম্ববরর মবধ্য নূ যনেম ০৭ নম্বর শ্রপর্ে হর্ি।
৭.
OMR বিে (উত্তরপত্র)-এর নীর্চ বনধ্োবরে স্থার্ন বনর্দ্েিনা শ্রমাোর্িক একবে িাংলা এিং একবে ইংর্রবজ িাকয বলখর্ে
হর্ি।
৮.
F ও G ইউবনর্ের োাংলা র্েেে েযর্তত অনযানয র্েেবের প্রশ্নপত্র ইংর্রবজর্ে হর্ি। ের্ি অনযানয ইউর্নব শুধ্ভ ইংর্রবজ
ভাসেন এিং A যলবর্ল/O যলবর্বলর আবেদনকারীবদর প্রশ্নপত্র ইংর্রবজর্ে হর্ি এিং োর্দ্র পরীক্ষা ইউর্ন কতৃক
ু
র্নধ্ুার্রত সমে ও স্থাবন অনভ র্িত হবে।
৯.
প্রবেিন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর্দ্র পরীক্ষা শ্রদ্য়ার জনয বির্িষ সাহা য প্রর্য়াজন হর্ল সংবিষ্ট ইউবনে প্রধ্ান িরাির সাদ্া কাগর্জ
আর্িদ্ন কর্র সম্মবে বনর্ে হর্ি।
১০. ভবেে পরীক্ষার উত্তরপর্ত্র (OMR বিে) ভবেে পরীক্ষার শ্ররাল নম্বর ও অনযানয ঘর্র ইংর্রবজ সংখযায় বলখর্ে হর্ি এিং শ্রস
অনভ ায়ী িৃ ত্ত ভরাে করর্ে হর্ি।
চ.
বিবভন্ন ইউবনর্ের ভবেে পরীক্ষার নম্বর িটনঃ
১. A ইউবনে (গাবণবেক ও পদ্াথেবিষয়ক অনভ ষদ্):
গবণে ২২, পদ্াথেবিজ্ঞান ২২, রসায়ন ২২, িাংলা ৩, ইংর্রবজ ৩ এিং িভবদ্ধমত্তা (বিজ্ঞান বিষয়ক) ৮ নম্বর ।
২. B ইউবনে (সমাজবিজ্ঞান অনভ ষদ্):
িাংলা ১০, ইংর্রবজ ১৫, গবণে ১৫, সাধ্ারণ জ্ঞান ২৫ এিং িভবদ্ধমত্তা ১৫ নম্বর।
৩. ক) C ইউবনে (কলা ও মানবিকী অনভ ষদ্: নােক ও নােযেি র্ের্াগ এোং চারুকলা র্ের্াগ েযতীত):
োাংলা ১৫, ইাংবরর্জ ১৫ এোং অনভ েদ সাংর্িষ্ট অনযানয র্েেে ৫০ নম্বর।
খ) C1 ইউবনে (কলা ও মানবিকী অনভ ষদ: নােক ও নােযেি র্ের্াগ এোং চারুকলা র্ের্াগ):
োাংলা ১০, ইাংবরর্জ ১০ এোং র্েেের্র্র্ত্তক ৬০ নম্বর।
৪. D ইউবনে (জীিবিজ্ঞান অনভ ষদ্):
িাংলা ও ইংর্রবজ ৮, রসায়ন ২৪, উবিদ্বিজ্ঞান ২২, প্রাবণবিদ্যা ২২ এিং িভবদ্ধমত্তা ৪ নম্বর।
৫. E ইউবনে (বিজর্নস স্টাবডজ অনভ ষদ্):
িাংলা ১৫, ইংর্রবজ ৩০, গবণে ১৫, র্হসাে র্েজ্ঞান এোং িযিসায় সাংগঠন ও িযিস্থাপনা ২০ নম্বর (গবণে, র্হসাে র্েজ্ঞান
এোং িযিসায় সাংগঠন ও িযিস্থাপনা প্রশ্নপবত্রর মাধ্যম হবে োাংলা)
৬. F ইউবনে (আইন অনভ ষদ্):
িাংলা ২৫, ইংর্রবজ ২৫ এিং সাম্প্রবেক বিষয় ও িভবদ্ধমত্তা ৩০ নম্বর।
৭. G ইউবনে (ইনবস্টবেউে অি বিজর্নস এযাডবমবনর্েিন, আইবিএ-শ্রজইউ):
িাংলা ৫, ইংর্রবজ ৩০, Mathematical Aptitude ও IQ ৩০, সাম্প্রবেক ও বির্িষণমূ লক বিষয় ১০ এিং শ্রমৌবখক
পরীক্ষায় ৫ নম্বর। শ্রমৌবখক পরীক্ষায় নূ যনতম ৪০% শ্রপর্ে হর্ি।
৮. H ইউবনে (ইনবস্টবেউে অি ইনিরর্মিন শ্রেকর্নালবজ, আইআইবে):
িাংলা ৫, ইংর্রবজ ১৫, গবণে ৪০ এিং পদ্াথেবিজ্ঞান ২০ নম্বর।
৯. I ইউবনে (েঙ্গেন্ধভ তভলনামূ লক সার্হতয ও সাংস্কৃর্ত ইনবস্টবেউে):
িাংলা ১৫, ইংর্রবজ ১৫, র্েশ্বসার্হতয ১০, সাধ্ারণ জ্ঞান ১০, সাংস্কৃর্ত ৫, নৃ র্েজ্ঞান ৫, প্রেতত্ত্ব ৫, েঙ্গেন্ধভ-মভর্ক্তেভ দ্ধ ও
োাংলাবদি ১০, ইর্তহাস-ঐর্তহয ৫।
ে.
ভবেের জনয বনিোচন পদ্ধবেঃ
১.
বলবখে পরীক্ষায় প্রাি নম্বর্রর সর্ঙ্গ বনর্ম্নর (২)-এ িবণেে প্রাি নম্বর শ্র াগ কর্র শ্রমাে সর্িোচ্চ নম্বর্রর বভবত্তর্ে সংবিষ্ট
ইউবনে/বিভার্গর আসন সংখযার সিোবধ্ক ১০ (দ্ি) গুণ ছাত্র-ছাত্রীর পৃথক োবলকা শ্রমধ্া অনভ ায়ী প্রণয়ন করা হর্ি।
G ইউর্ন এোং C1 ইউর্নব র চূ ড়ান্ত শ্রমধ্াক্রম শ্রমৌবখক/িযিহাবরক পরীক্ষার পর্র প্রকাি করা হর্ি।
২.
শ্রগ্রবডং পদ্ধবের্ে উত্তীণে ছাত্রছাত্রীর মাধ্যবমক/সমমার্নর পরীক্ষায় (চেভথে বিষয়সহ) প্রাি র্জর্পএ-যক ১.৫ দ্বারা এিং
উচ্চমাধ্যবমক/সমমার্নর পরীক্ষায় (চেভথে বিষয়সহ) প্রাি র্জর্পএ-যক ২.৫ দ্বারা গুণ কর্র িলািল তেবর করা হর্ি।
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৩.

৪.
জ.

ঝ.

ঞ.

.
ঠ.
র্.
ঢ.

মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষার সর্ঙ্গ সামিসয রক্ষার্থে O যলবর্ল এিং A যলবর্ল-এর ছাত্র-ছাত্রীর্দ্র শ্রক্ষর্ত্র A
শ্রগ্রর্ডর জনয ৫, B শ্রগ্রর্ডর জনয ৪, C শ্রগ্রর্ডর জনয ৩.৫ এিং D শ্রগ্রর্ডর জনয ৩ পর্য়ট গণয করা হর্ি। উবিবখে
শ্রগ্রবডং/পর্য়ট িযবেে অনয শ্রকার্না শ্রগ্রড/পর্য়ট থাকর্ল ো আইআইবে’র শ্রগ্রবডং সমো বনধ্োরণী কবমবে প্রর্য়াজনীয়
িযিস্থা গ্রহণ করর্ি।
ভবেে পরীক্ষায় উত্তীণে প্রাথেীর্দ্র সাক্ষাৎকার্রর সময়সূ চী পরিেেীর্ে ওবেেসাই (ju-admission.org) এোং পবত্রকায় বিজ্ঞবির
মাধ্যর্ম জানার্না হর্ি। সাক্ষাৎকার্রর সময় হার্ের শ্রলখা এিং অনযানয কাগজপত্র াচাই করা হর্ি।
ভবেে পরীক্ষার সম্ভােয োবরখঃ
২২/০৯/২০১৯ োবরখ শ্রথর্ক ০৩/১০/২০১৯ োবরর্খর মর্ধ্য ভবেে পরীক্ষা অনভ বিে হর্ি। বিস্তাবরে সময়সূ বচ পরিেেীর্ে সংিাদ্পত্র
এিং ওর্য়িসাইে (ju-admission.org)-এ বিজ্ঞবির মাধ্যর্ম জানার্না হর্ি।
পরীক্ষার হর্ল প্রর্িিপত্র, মাধ্যবমক পরীক্ষার মূ ল শ্ররবজর্েিন কাডে এোং সাধ্ারণ েলবপন ছাড়া শ্রকান প্রকার
কযালকভর্লের, শ্রমািাইল শ্রিান, ঘবড় ও অনয শ্রকান সহায়ক বডভাইস বনর্য় আসা ার্ি না। এসি পাওয়া শ্রগর্ল
োৎক্ষবণকভার্ি পরীক্ষাথেীর্ক পরীক্ষা শ্রথর্ক বিরে কর্র আইনানভ গ িযিস্থা শ্রনয়ার জনয থা থ কেৃেপর্ক্ষর কার্ছ যসাপদু করা হর্ি।
এখার্ন উর্িখয শ্র , সময় শ্রদ্খার জনয পরীক্ষার হর্ল ঘবড়র িযিস্থা থাকর্ি।
শ্রকান ছাত্র-ছাত্রী ভবেে পরীক্ষায় অসদ্ভ পায় অিলম্বন করর্ল এিং শ্র শ্রকান প োর্য় ো ধ্রা পড়র্ল োর জনয োর্ক
বনর্ম্নাক্ত এক িা একাবধ্ক িাবস্ত প্রদ্ান করা হর্িঃ
১. শ্রকান প্রবেিার্ন অধ্যয়নরে ছাত্র-ছাত্রীর শ্রক্ষর্ত্র স্ব স্ব প্রবেিার্নর প্রধ্ানর্ক বচবির মাধ্যর্ম অিবহে করা হর্ি।
২. পবত্রকায় সবচত্র সংিাদ্ প্রকাি করা হর্ি।
৩. থানায় মামলা দ্ার্য়র করা হর্ি।
৪. সকল ইউবনর্ের পরীক্ষা িাবেল ির্ল গণয হর্ি।
৫. ভবেের শ্র র্কান প াে র্য় অথিা ভবেের পর োর ভবেে িাবেল করা হর্ি।
ভবেে পরীক্ষায় অংিগ্রহণ এিং ভবেে হওয়ার সময় ছাত্র-ছাত্রী ও োর্দ্র অবভভািকর্দ্র াোয়ার্ের জনয বিশ্ববিদ্যালয়
কেৃপ
ে ক্ষ শ্রকান প্রকার ানিাহর্নর িযিস্থা করর্ি না।
ভবেে পরীক্ষায় উত্তীণে ছাত্র-ছাত্রীর্দ্র মধ্য শ্রথর্ক বিবভন্ন শ্রকাোয় ভবেের আর্িদ্ন ভবেে পরীক্ষার পর গ্রহণ করা হর্ি। এ
িযাপার্র পরিেেীর্ে তদ্বনক পবত্রকায় বিজ্ঞবি প্রচার করা হর্ি।
ভবেে পরীক্ষা সংক্রান্ত শ্র র্কান বিষয় পবরিেের্নর অবধ্কার বিশ্ববিদ্যালয় কেৃপ
ে ক্ষ সংরক্ষণ কর্র।
অনভ সন্ধান* (সকাল ১০:০০ া যথবক সন্ধযা ০৭:০০ া পেুন্ত):
১। র্েল নম্বর ও ট্রানবজকিন আইর্র্ সাংিান্ত
: 01310426440, 01310426441, 01310426442
২। ের্ে ও স্বাক্ষর সাংিান্ত
: 01310426443, 01310426444, 01310426445
৩। প্রবেিপত্র ও র্স প্ল্যান সাংিান্ত
: 01310426446
৪। অনযানয র্েেে
: 01310426447
৫। ই-যমইল
: support@ju-admission.org

*শুধ্ভ মাত্র ঈদ্ভ ল আেহা উপলবক্ষয ১১/০৮/২০১৯ যথবক ১৩/০৮/২০১৯ তার্রখ পেুন্ত য র্লবফাবন অনভ সন্ধান েন্ধ থাকবে। তবে
অনলাইবন আবেদন প্রর্িো ও ই-যমইল অনভ সন্ধান েথারীর্ত অেযাহত থাকবে।
স্বাক্ষর/(যমােঃ আেভ হাসান)
শ্রডপভবে শ্ররবজোর (বিক্ষা)
এিং সবচি, বিশ্ববিদ্যালয় ভবেে কবমবে

