সাভার, ঢাকা-১৩৪২
২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষ ে প্রথম বষ ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেশির্ত ভশতের শবজ্ঞশি
২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষ ে ১ম বষ ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেশির্ত শবশভন্ন ইউশনর্ের অন্তর্ভেক্ত শবভাগসমূর্ে ভশতের জন্য শনম্নবশি েত শ্র াগ্যতা
সম্পন্ন শিক্ষাথীর কাছ শ্রথর্ক দরখাস্ত আেবান করা ের্ে। আর্বদনকারীর্ক জাো রনগর শবশ্বশবদ্যালর্ের ভশতে সম্পশকেত
ওর্েবসাইে juniv-admission.org এ প্রকাশিত শনেমাবলী অনুসরি কর্র সংশিষ্ট ইউশনর্ে অনলাইর্ন আর্বদন করর্ত ের্ব।
আর্বদর্নর সমেসীমা: ২০-০৬-২০২১ তাশরখ দুপুর ১২:০০ ো শ্রথর্ক ৩১-০৭-২০২১ তাশরখ রাত ১১:৫৯ ো প েন্ত।
ভশতে পরীক্ষার তাশরখঃ কর্রানা পশরশিশত শবর্বচনা কর্র ভশতে পরীক্ষার তাশরখ ও সমেসূশচ পরবতীর্ত জাতীে দদশনক পশিকাে
শবজ্ঞশি এবং ওর্েবসাইর্ের মাধ্যর্ম জাশনর্ে শ্রদওো ের্ব। এছাড়াও পরীক্ষার পূর্ব ে শবস্তাশরত তথ্য ও শসেপ্ল্যান
juniv-admission.org ওর্েবসাইর্ে পাওো ার্ব।
১. শবশভন্ন ইউশনর্ের অন্তর্ভেক্ত শবভাগসমূর্ে ভশতে পরীক্ষাে অংিগ্রের্ির ন্যযনতম শ্র াগ্যতাঃ
(ক) ২০১৭ সাল ও তার পরবতী বছরসমূর্ের মাধ্যশমক/সমমার্নর পরীক্ষা এবং ২০১৯ ও ২০২০ সার্লর
উচ্চমাধ্যশমক/সমমার্নর পরীক্ষাে উত্তীি ে শিক্ষাথীরা আর্বদন করর্ত পারর্ব।
(খ) মাধ্যশমক/সমমান ও উচ্চমাধ্যশমক/সমমান পরীক্ষার ৪থ ে শবষেসে শ্রমাে শজশপএ গিনা করা ের্ব।
(গ) শজ.শস.ই: ২০১৫ সাল শ্রথর্ক তৎপরবতী সাল প েন্ত O শ্রলর্ভল পরীক্ষাে অন্তত ৫ (পাঁচ)টি শবষর্ে এবং ২০১৯ অথবা
২০২০ সার্লর A শ্রলর্ভল পরীক্ষাে অন্তত ২ (দুই) টি শবষর্ে উত্তীি ে শিক্ষাথীরা ভশতের জন্য আর্বদন করর্ত পারর্ব।
তার্দর O শ্রলর্ভল এবং A শ্রলর্ভর্লর শ্রমাে ৭ (সাত)টি শবষর্ের মর্ধ্য ৪ (চার)টি শবষর্ে কমপর্ক্ষ B শ্রগ্রড ও ৩ (শতন)টি
শবষর্ে কমপর্ক্ষ C শ্রগ্রড থাকর্ত ের্ব।
(ঘ) প্রর্োজনীে শ্র াগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষাথী শ্র শ্রকান ইউশনর্ে আর্বদন করর্ত পারর্ব।
(ঙ) উচ্চমাধ্যশমক/সমমান পরীক্ষাে শ্রগ্রশডং পদ্ধশতর্ত উত্তীি ে শিক্ষাথীর শবশভন্ন শবষর্ে শনম্নবশি েত শ্র াগ্যতা থাকর্ত ের্বঃ
মাধ্যশমক/সমমান ও
উচ্চমাধ্যশমক/সমমান পরীক্ষাে
উচ্চমাধ্যশমক/সমমার্নর পরীক্ষাে সংশিষ্ট শবষে এবং
ইউশনে ও সংশিষ্ট
প্রাি শজশপএ-দ্বর্ের ন্যযনতম
শবভার্গর নাম
শবষেসমূর্ে
ন্যযনতম শ্রগ্রড থাকর্ত ের্ব
শ্র াগফল
থাকর্ত ের্ব
ে
A ইউশনে (গাশিশতক ও পদাথ শবষেক অনুষদ): মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক উভে পরীক্ষাে পৃথকভার্ব ন্যযনতম শজশপএ ৪.০০
থাকর্ত ের্ব।
গশিত
শ্রমাে শজশপএ ৮.৫০
গশির্ত A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
পশরসংখ্যান
শ্রমাে শজশপএ ৮.৫০
পশরসংখ্যান/গশির্ত A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
রসােন
শ্রমাে শজশপএ ৮.৫০
রসাের্ন A ও গশির্ত A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
পদাথ েশবজ্ঞান
শ্রমাে শজশপএ ৮.৫০
পদাথ েশবজ্ঞান ও গশির্ত A শ্রগ্রড
ভূতাশিক শবজ্ঞান
শ্রমাে শজশপএ ৮.৫০
পদাথ েশবজ্ঞান, রসােন ও গশির্ত A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
কশম্পউোর সার্েন্স
শ্রমাে শজশপএ ৯.০০
পদাথ েশবজ্ঞান ও গশির্ত A+ (প্ল্াস) শ্রগ্রড
এন্ড ইশিশনোশরং
পশরর্বি শবজ্ঞান
শ্রমাে শজশপএ ৮.৫০
গশিত, রসােন, পদাথ েশবজ্ঞান ও জীবশবদ্যাে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
B ইউশনে (সমাজশবজ্ঞান অনুষদ): মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক উভে পরীক্ষাে শবজ্ঞান/মানশবক/ব্যবসাে শিক্ষা/সমমান িাখাে
পৃথকভার্ব ন্যযনতম শজশপএ ৩.৫০ থাকর্ত ের্ব।
অথ েনীশত
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
ইংর্রশজর্ত A- (মাইনাস) ও গশির্ত A শ্রগ্রড
ভূর্গাল ও পশরর্বি
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
বাংলা ও ইংর্রশজর্ত A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
সরকার ও রাজনীশত শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
বাংলা ও ইংর্রশজর্ত A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
নৃশবজ্ঞান
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
বাংলা ও ইংর্রশজর্ত A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
ইংর্রশজর্ত A- (মাইনাস) ও গশির্ত A শ্রগ্রড
নগর ও অঞ্চল
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
উচ্চমাধ্যশমক/সমমার্নর পরীক্ষাে ইংর্রশজ শবষর্ে ২০০ নম্বর্রর
পশরকল্পনা
শ্রকাস ে থাকর্ত ের্ব।
শ্রলাক প্রিাসন
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
ইংর্রশজর্ত A- (মাইনাস) শ্রগ্রড

C ইউশনে (কলা ও মানশবকী অনুষদ: নােক ও নাট্যতি শবভাগ এবং
শবভাগ ব্যতীত): মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক
উভে পরীক্ষাে পৃথকভার্ব মানশবক/শবজ্ঞান/ব্যবসাে শিক্ষা/সমমান িাখাে ন্যযনতম শজশপএ ৩.৫০ থাকর্ত ের্ব।
বাংলা
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
বাংলাে A শ্রগ্রড ও ইংর্রশজর্ত A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
ইংর্রশজ
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
ইংর্রশজর্ত A শ্রগ্রড
ইশতোস
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
ইংর্রশজ ও বাংলাে A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
দিেন
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
বাংলা ও ইংর্রশজর্ত A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
প্রত্নতি
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
বাংলা ও ইংর্রশজর্ত A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
আন্তজোশতক সম্পকে শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
ইংর্রশজর্ত A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
জান োশলজম এন্ড
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
বাংলা ও ইংর্রশজর্ত A - (মাইনাস) শ্রগ্রড
শমশডো স্টাশডজ
C1 ইউশনে (কলা ও মানশবকী অনুষদ: নােক ও নাট্যতি শবভাগ এবং
শবভাগ): মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক উভে
পরীক্ষাে পৃথকভার্ব নােক ও নাট্যতি শবভার্গর জন্য ন্যযনতম শজশপএ ৩.২৫ এবং
শবভার্গর জন্য ন্যযনতম শজশপএ
৩.৫০ থাকর্ত ের্ব।
(ক)উচ্চমাধ্যশমক মানশবক িাখা:
বাংলাসে অন্য শ্র র্কান একটি শবষর্ে ন্যযনতম A- (মাইনাস)
শ্রমাে শজশপএ ৬.৫০
শ্রগ্রড
নােক ও নাট্যতি
(খ)উচ্চমাধ্যশমক শবজ্ঞান/ব্যবসাে
বাংলাসে অন্য শ্র র্কান একটি শবষর্ে ন্যযনতম A- (মাইনাস)
শিক্ষা/সমমার্নর পরীক্ষাে: শ্রমাে
শ্রগ্রড
শজশপএ ৬.৫০
উচ্চমাধ্যশমক শবজ্ঞান/মানশবক/
ব্যবসাে শিক্ষা/ সমমার্নর
বাংলা ও ইংর্রশজ উভে শবষর্ে B শ্রগ্রড
পরীক্ষাে: শ্রমাে শজশপএ ৭.০০
D ইউশনে (জীবশবজ্ঞান অনুষদ): মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক উভে পরীক্ষাে পৃথকভার্ব ন্যযনতম শজশপএ ৪.০০ থাকর্ত ের্ব।
উশিদশবজ্ঞান
শ্রমাে শজশপএ ৯.০০
জীবশবজ্ঞান/কৃশষশবজ্ঞার্ন A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
প্রাশিশবদ্যা
শ্রমাে শজশপএ ৯.০০
জীবশবজ্ঞার্ন A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
পদাথ ে, রসােন, জীবশবজ্ঞান ও গশিত থাকর্ত ের্ব। তর্ব রসােন,
ফার্মেসী
শ্রমাে শজশপএ ৯.০০
জীবশবজ্ঞান ও গশির্ত A শ্রগ্রড
প্রািরসােন ও
শ্রমাে শজশপএ ৯.০০
রসােন ও জীবশবজ্ঞার্ন A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
অনুপ্রাি শবজ্ঞান
রসােন ও জীবশবজ্ঞার্ন A+ (প্ল্াস) ও
মাইর্রাবার্োলশজ
শ্রমাে শজশপএ ৯.০০
ইংর্রশজর্ত A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
বার্োর্েকর্নালশজ এন্ড
শ্রমাে শজশপএ ৯.০০
রসােন, পদাথ েশবজ্ঞান, জীবশবজ্ঞান ও গশির্ত A শ্রগ্রড
শ্রজর্নটিক ইশিশনোশরং
পাবশলক শ্রেলথ এন্ড
শ্রমাে শজশপএ ৯.০০
রসােন, জীবশবজ্ঞান ও গশির্ত A শ্রগ্রড
ইনফরর্মটিক্স
E ইউশনে (শবজর্নস স্টাশডজ অনুষদ): মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক উভে পরীক্ষাে পৃথকভার্ব ব্যবসাে শিক্ষা/মানশবক/সমমান
িাখাে ন্যযনতম শজশপএ ৩.৭৫ ও শবজ্ঞান িাখাে ন্যযনতম শজশপএ ৪.০০ থাকর্ত ের্ব।
শফন্যান্স এন্ড
ব্যাংশকং
(ক) উচ্চমাধ্যশমক ব্যবসাে শিক্ষা
মার্কেটিং
/মানশবক/সমমার্নর পরীক্ষাে:
শ্রমাে শজশপএ ৭.৫০
ইংর্রশজ ও গশিত/পশরসংখ্যান/অথ েনীশত/শেসাব শবজ্ঞান/ব্যবসাে
একাউশটং এন্ড
(খ) উচ্চমাধ্যশমক শবজ্ঞান িাখা:
সংগঠন ও ব্যবিাপনাে A - (মাইনাস) শ্রগ্রড
ইনফরর্মিন
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
শসর্স্টমস
ম্যার্নজর্মট স্টাশডজ
F ইউশনে (আইন অনুষদ): মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক উভে পরীক্ষাে ন্যযনতম শজশপএ ৪.০০ থাকর্ত ের্ব।
(ক) উচ্চমাধ্যশমক শবজ্ঞান িাখা:
শ্রমাে শজশপএ ৮.৫০
বাংলা ও ইংর্রশজর্ত A - (মাইনাস) শ্রগ্রড
আইন ও শবচার
(খ) উচ্চমাধ্যশমক ব্যবসাে শিক্ষা
তর্ব, A শ্রলর্ভল পদ্ধশতর শিক্ষাথীর্দর বাংলা এবং/অথবা
/মানশবক/সমমার্নর পরীক্ষাে:
ইংর্রশজর্ত পৃথকভার্ব ন্যযনতম C শ্রগ্রড শ্রপর্ত ের্ব।
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০

G ইউশনে (ইনশস্টটিউে অব শবজর্নস এযাডশমশনর্েিন [আইশবএ-শ্রজইউ]): মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক উভে পরীক্ষাে ন্যযনতম
শজশপএ ৪.০০ থাকর্ত ের্ব।
(ক) উচ্চমাধ্যশমক শবজ্ঞান িাখা:
ইংর্রশজ ও উচ্চতর গশিত/পশরসংখ্যার্ন A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
শ্রমাে শজশপএ ৯.০০
শবশবএ শ্রপ্রাগ্রাম
(খ) উচ্চমাধ্যশমক মানশবক/
ইংর্রশজ ও শেসাবশবজ্ঞান/অথ েনীশত/গশিত/পশরসংখ্যান/ব্যবসাে
ব্যবসাে শিক্ষা/সমমার্নর পরীক্ষাে: সংগঠন ও ব্যবিাপনা/ফাইন্যান্স, ব্যাংশকং এবং ইন্সুর্রর্ন্স
শ্রমাে শজশপএ ৮.৫০
A- (মাইনাস) শ্রগ্রড
H ইউশনে (ইনশস্টটিউে অব ইনফরর্মিন শ্রেকর্নালশজ): মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক উভে পরীক্ষাে ন্যযনতম শজশপএ ৪.০০
থাকর্ত ের্ব।
ইনফরর্মিন এন্ড
কশমউশনর্কিন
শ্রমাে শজশপএ ৯.০০
গশিত/পশরসংখ্যান ও পদাথ েশবজ্ঞার্ন A শ্রগ্রড
শ্রেকর্নালশজ
I ইউশনে (
তুলনামূলক সাশেতয ও সংস্কৃশত ইনশস্টটিউে): মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক উভে পরীক্ষাে ন্যযনতম শজশপএ
৩.৫০ থাকর্ত ের্ব।
(ক) উচ্চমাধ্যশমক শবজ্ঞান/ ব্যবসাে
শিক্ষা/সমমার্নর পরীক্ষাে:
বাংলা ও ইংর্রশজর্ত A-(মাইনাস) শ্রগ্রড
তুলনামূলক
শ্রমাে শজশপএ ৮.০০
সাশেতয ও সংস্কৃশত
(খ) উচ্চমাধ্যশমক মানশবক িাখা:
বাংলা ও ইংর্রশজর্ত A-(মাইনাস) শ্রগ্রড
শ্রমাে শজশপএ ৭.৫০
২. ভশতের জন্য আর্বদন করার শনেমাবলীঃ
I. আর্বদনকারী
শবশ্বশবদ্যালর্ের ভশতে পরীক্ষা সংরান্ত ওর্েবসাইর্ে (juniv-admission.org)
প্রর্োজনীে তথ্য প্রদান কর্র ন্যযনতম শ্র াগ্যতা াচাইপূব েক শনজ শ্রমাবাইল নম্বর শনশিত করর্বন এবং শ্রপ্রশরত পাসওোড ে
পরবতীর্ত আর্বদন/ব্যবোর্রর জন্য সংরক্ষি করর্বন।
II. আর্বদনর্ াগ্য ইউশনেগুর্লার তাশলকা শ্রথর্ক আর্বদনকারী আর্বদন শফ প্রদান পূব েক এক বা একাশিক ইউশনর্ে আর্বদন
করর্ত পারর্বন। নগদ, শবকাি অথবা রর্কে-এর মাধ্যর্ম শনি োশরত আর্বদন শফ প্রদান কর্র ওর্েবসাইর্ে লগইন করার পর
প্রাথীর শনজ শনজ শ্রপ্রাফাইল-এ স্বাক্ষর ও ছশব আপর্লাড কর্র আর্বদন সম্পন্ন করর্ত ের্ব এবং প্রর্বিপি সংগ্রে করর্ত
ের্ব।
সব ের্মাে ৫ টি িার্প (ক, খ, গ, ঘ, ঙ) এই আর্বদন সম্পন্ন করর্ত ের্ব।
ক. আর্বদনকারীর ন্যযনতম শিক্ষাগত শ্র াগ্যতা াচাই ও প্রর্োজনীে তথ্য প্রদানঃ
juniv-admission.org ওর্েবসাইর্ের শ্রোমর্পর্জ “নতুন আর্বদন” -এ শিক কর্র, আর্বদনকারীর্ক
উচ্চমাধ্যশমক/সমমান ও মাধ্যশমক/সমমান -এর শিক্ষার্বাড ে, পার্ির সাল, শ্ররাল নং প্রদান করর্ত ের্ব। সকল তথ্য পূরর্ির
পর “
” – এ শিক করর্ল পরবতী স্ক্রীর্ন আর্বদনকারী তার উচ্চমাধ্যশমক/সমমান ও মাধ্যশমক/সমমার্নর
তথ্য, ব্যশক্তগত তথ্য এবং সংশিষ্ট শিক্ষাগত শ্র াগ্যতা অনু ােী আর্বদনর্ াগ্য ইউশনেসমূর্ের তাশলকা শ্রদখর্ত পার্বন।
আর্বদনকারীর্ক সকল তথ্য শমশলর্ে “
” বাের্ন শিক করর্ত ের্ব। ঊন্মুক্ত শবশ্বশবদ্যালে শ্রথর্ক উত্তীি ে
শিক্ষাথীর্দরর্ক একইভার্ব শিক্ষার্বাড ে ের্ত “বাংলার্দি ঊন্মুক্ত শবশ্বশবদ্যালে” অপিনটি শসর্লক্ট করর্ত ের্ব।
• O শ্রলর্ভল এবং A শ্রলর্ভল উত্তীি ে শিক্ষাথীর্ক শিক্ষার্বাড ে শ্রথর্ক “O-Level/A- Level” অপিনটি শসর্লক্ট করর্ত ের্ব।
i. তৎক্ষিাৎ ভশতের নতুন আর্বদর্নর স্ক্রীনটির্ত উচ্চমাধ্যশমর্কর শ্রবাড ে শসর্লক্ট কর্র “A-level/O-level
apply”-এ শিক করর্ত ের্ব।
ii. অতঃপর স্ক্রীর্ন আর্বদনকারীর সকল প্রর্োজনীে তথ্য (শ্র মনঃ A-level info, O-level info, subject,
grade) ইতযাশদ প্রদান করর্ত ের্ব। সবর্ির্ষ “Select Transcript”-এ শিক কর্র আর্বদনকারীর
O-level এবং A-level এর স্ক্যান করা Transcript এর কশপসমূে (Size: সর্ব োচ্চ 2MB; Format:
jpg/pdf) আপর্লাড কর্র “Submit” বােন চাপর্ত ের্ব।
খ. শ্রমাবাইল নম্বর াচাই ও শনশিতকরিঃ
এই িার্প আর্বদনকারীর্ক ১১ শডশজর্ের শ্রমাবাইল নম্বরটি (আর্বদনকারীর শনর্জর অথবা অশভভাবর্কর) প্রদান কর্র
“
” বাের্ন শিক করর্ত ের্ব। আর্বদনকারীর প্রদত্ত শ্রমাবাইল নম্বর্র SMS-এর মাধ্যর্ম একটি পাসওোড ে
পাঠার্না ের্ব ও শ্রপ্রশরত পাসওোড েটি শনি োশরত ঘর্র পূরি কর্র “
” বাের্ন শিক করর্ত ের্ব এবং এই
পাসওোড েটি পরবতীর্ত আর্বদর্নর জন্য অবশ্যই সংরক্ষি করর্ত ের্ব।

সতকেতাঃ
❖ একই শ্রমাবাইল নম্বর ব্যবোর কর্র একজন আর্বদনকারী একাশিক ইউশনর্ে আর্বদন করর্ত পারর্ব। তর্ব উক্ত
শ্রমাবাইল নম্বর ব্যবোর কর্র একই ইউশনর্ে একাশিক আর্বদন করা ার্ব না।
❖ এর্ক্ষর্ি শ্রমাবাইল নম্বরটি সতকেতার সার্থ প্রদান করা
, শ্রকননা এই শ্রমাবাইল নম্বরটিই ভশবষ্যর্ত সকল প্রকার
শ্র াগার্ াগ সংশিষ্ট কা েরর্ম ব্যবহৃত ের্ব।
❖ শ্রমাবাইল নম্বর শকংবা পাসওোড ে র্ভর্ল শ্রগর্ল ওর্েবসাইর্ে “অনুসন্ধান” ট্যাব এ শিক কর্র “শ্রমাবাইল নম্বর
” শসর্লক্ট কর্র প্রর্োজনীে তথ্য প্রদান করা সার্পর্ক্ষ “
” -এ শিক করর্ল শ্রমাবাইল নম্বর/ পাসওোড ে
করা ার্ব।
গ. আর্বদন প্রশরো ও শফ প্রদানঃ
শবশভন্ন ইউশনর্ে আর্বদর্নর জন্য আর্বদন শফ (সাশভেস চাজেসে)
:
A, B, C, D এবং E ইউশনর্ের প্রশতটির জন্য ৬০০ োকা
C1, F, G, H এবং I ইউশনর্ের প্রশতটির জন্য ৪০০ োকা
• ন্যযনতম শিক্ষাগত শ্র াগ্যতা ও শ্রমাবাইল নম্বর াচাই সম্পন্ন ের্ল আর্বদনকারীর্ক ভশতে পরীক্ষা সংরান্ত ওর্েবসাইর্ে
(juniv-admission.org) তার শ্রভশরফাইড শ্রমাবাইল নম্বর এবং পূর্ব ের শ্রপ্রশরত পাসওোড ে শদর্ে “লগইন” বাের্ন
শিক করর্ত ের্ব। পরবতী স্ক্রীর্ন আর্বদনকারীর শ্রপ্রাফাইল-এ আর্বদর্নর বতেমান অবিা, শফ প্রদান ের্ের্ছ শকনা,
সংশিষ্ট ইউশনর্ে আর্বদন করর্ত কত োকা লাগর্ব, শবস্তাশরত তথ্যসে, ইউশনে শভশত্তক শফ প্রদান করার অপিনসমূে
শ্রদখর্ত পার্বন।
• উপর্রাক্ত দুইটি িাপ (ক) ও (খ) সম্পন্ন করর্লই একজন আর্বদনকারী তার একটিমাি “শ্রপ্রাফাইল” শ্রথর্কই “লগইন”
কর্র একাশিক ইউশনর্ে আলাদাভার্ব শফ প্রদান সার্পর্ক্ষ আর্বদন করর্ত পারর্বন।
i. শফ প্রদান করর্ত চাইর্ল সংশিষ্ট ইউশনর্ের পার্ি “
” বােন এ শিক করর্ল, সংশিষ্ট ইউশনর্ের
শফ এবং শনশিতকরি অপিন শ্রদখর্ত পার্বন। তারপর সংশিষ্ট ইউশনর্ের পরীক্ষার প্রশ্নপর্ির ভাষা
(বাংলা/ইংর্রশজ) সতকেতার সার্থ শনব োচন করর্ত ের্ব। শ্রকান তথ্য র্ভল থাকর্ল শ্র শ্রকান সমে “
”
বাের্ন শিক কর্র পূব েবতী িার্প শফর্র শগর্ে তা সংর্িািন করা ার্ব।
ii. “
” বাের্ন শিক করা মাি পরবতী স্ক্রীর্ন নগদ/শবকাি/রর্কে এর মাধ্যর্ম শ্রপর্মট করার অপিন
শ্রদখর্ত পার্বন। আর্বদনকারী শ্র মাধ্যর্ম শফ প্রদান করর্ত ইচ্ছুক, শ্রসই আইকন শসর্লক্ট কর্র “
” বাের্ন শিক করর্ব। শ্রকান তথ্য র্ভল থাকর্ল “
” বাের্ন শিক কর্র পূব েবতী িার্প শফর্র শগর্ে
তা সংর্িািন করা ার্ব।
❖ উর্েখ্য শ্র , প্রশতটি ইউশনর্ের জন্য আলাদাভার্ব আর্বদন শফ জমা শদর্ত ের্ব এবং একই নগদ/শবকাি/রর্কে একাউট
(পার্স োনাল একাউট) শ্রথর্ক শবরশত (ন্যযনতম ৩ শমশনে) সার্পর্ক্ষ একাশিক আর্বদন শফ পশরর্িাি করা ার্ব।
আর্বদন শফ

• নগদ এর মাধ্যর্ম আর্বদন শফ প্রদার্নর প্রশরো
i. প্রথর্ম শস্ক্রর্ন নগদ একাউর্টর নম্বর এবং িতোবশলর্ত সম্মশত শদর্ে “Proceed” বাের্ন শিক কর্র পরবতী
িার্প শ্র র্ত ের্ব।
ii. এরপর নগদ ঐ একাউট নম্বর্র sms-এর মাধ্যর্ম ৬ সংখ্যার একটি শ্রভশরশফর্কিন শ্রকাড/OTP পাঠার্ব।
শ্রকাডটি শ্রপর্মট শস্ক্রর্ন শদর্ে পরবতী িার্প শ্র র্ত ের্ব।
iii. এরপর নগদ একাউর্টর শপন শদর্ে শ্রপর্মট সম্পন্ন
। শ্রপর্মট সফল ের্ল সার্থ সার্থই একটি
কনফার্মেিন sms পাঠার্না ের্ব। “শ্রপ্রাফাইল” শ্রথর্ক “জমা রশিদ”-এ শিক কর্র money receipt
প্রর্োজর্ন ডাউনর্লাড করা ার্ব। এই শিপটি শ্রকানভার্বই প্রর্বিপি নে, শুধুমাি আর্বদনকারীর োকা
জমাদার্নর রশিদ।
• শবকাি এর মাধ্যর্ম আর্বদন শফ প্রদার্নর প্রশরো
i. প্রথর্ম শস্ক্রর্ন শবকাি একাউর্টর নম্বর শদর্ত ের্ব এবং িতোবশলর্ত সম্মশত শদর্ে “CONFIRM” বাের্ন
শিক কর্র পরবতী িার্প শ্র র্ত ের্ব।
ii. শবকাি ঐ একাউট নম্বর্র sms-এর মাধ্যর্ম ৬ সংখ্যার একটি শ্রভশরশফর্কিন শ্রকাড//OTP পাঠার্ব।
শ্রকাডটি শ্রপর্মট শস্ক্রর্ন শদর্ে পরবতী িার্প শ্র র্ত ের্ব।
iii. এরপর শবকাি একাউর্টর শপন শদর্ে শ্রপর্মট সম্পন্ন করর্ত ের্ব। শ্রপর্মট সফল ের্ল সার্থ সার্থই একটি
কনফার্মেিন sms পাঠার্না ের্ব। “শ্রপ্রাফাইল” শ্রথর্ক “জমা রশিদ”-এ শিক কর্র money receipt

প্রর্োজর্ন ডাউনর্লাড করা ার্ব। এই শিপটি শ্রকানভার্বই প্রর্বিপি নে, শুধুমাি আর্বদনকারীর োকা
জমাদার্নর রশিদ।
• রর্কে (DBBL শ্রমাবাইল ব্যাংশকং) এর মাধ্যর্ম আর্বদন শফ প্রদার্নর প্রশরো
i. প্রথর্ম শস্ক্রর্ন রর্কে একাউট নম্বর ও শপন শদন এবং “SUBMIT” বাের্ন শিক কর্র পরবতী িার্প
শ্র র্ত ের্ব।
ii. এরপর রর্কে ঐ একাউট নম্বর্র sms-এর মাধ্যর্ম একটি Security শ্রকাড পাঠার্ব। শ্রকাডটি শ্রপর্মট
শস্ক্রর্ন শদর্ে “GO” বােন শিক কর্র পরবতী িার্প শ্র র্ত ের্ব।
iii. শ্রপর্মট সফল ের্ল সার্থ সার্থই একটি কনফার্মেিন sms পাঠার্না ের্ব। “শ্রপ্রাফাইল” শ্রথর্ক “জমা রশিদ”এ শিক কর্র money receipt প্রর্োজর্ন ডাউনর্লাড করা ার্ব। এই শিপটি শ্রকানভার্বই প্রর্বিপি নে,
শুধুমাি আর্বদনকারীর োকা জমাদার্নর রশিদ।
ঘ. ছশব ও স্বাক্ষর আপর্লাডঃ
i. আর্বদনকারীর্ক শনজ শ্রপ্রাফাইল এ শগর্ে “
”ও“
” অপিনগুর্লার্ত থারর্ম
শিক কর্র সদ্য শ্রতালা পাসর্পাে ে সাইর্জর রশঙন ছশব (৩০০×৩০০ শপর্ক্সল এবং ফাইল সাইজ ১০০ শকর্লাবাইে এর শ্রবশি
নে) ও আর্বদনকারীর স্বাক্ষর (৩০০×৮০ শপর্ক্সল এবং ফাইল সাইজ ৬০ শকর্লাবাইে এর শ্রবশি নে) স্ক্যান কর্র .jpg
অথবা .jpeg ফরম্যার্ে আপর্লাড করর্ত ের্ব।
ii. ইউশনে শভশত্তক প্রর্বিপি ডাউনর্লার্ডর সমর্েও juniv-admission.org ওর্েবসাইর্ে আর্বদনকারী “লগইন” কর্র
ুঁ পার্বন। এছাড়াও ইউশনে শভশত্তক
প্রদশিেত স্ক্রীর্নর বামশদর্কর অংর্ি ছশব ও স্বাক্ষর আপর্লাড করার অপিন খর্জ
“প্রর্বিপি ডাউনর্লাড” বাের্ন শিক কর্র আর্বদনকারীর ছশব ও স্বাক্ষর আপর্লাড করর্ত পারর্বন।
ঙ. প্রর্বিপি ডাউনর্লাডঃ
আর্বদনকারী তার শ্রপ্রাফাইর্ল প্রর্তযক ইউশনর্ের জন্য পৃথকভার্ব “প্রর্বিপি ডাউনর্লাড” এর অপিন শ্রদখর্ত পার্বন।
এই অপিনটি শবশ্বশবদ্যালে কর্তক
ে প্রর্বিপি ডাউনর্লার্ডর সমেসূচী জাশনর্ে শ্রদোর পূব েপ েন্ত শনশিে অবিাে থাকর্ব।
পরবতীর্ত শনশদ েষ্ট সমর্ে ইউশনে শভশত্তক “প্রর্বিপি ডাউনর্লাড” বাের্ন শিক কর্র আর্বদনকারীর ছশব ও স্বাক্ষর
আপর্লাড কর্র প্রর্বিপি ডাউনর্লাড করর্ত ের্ব এবং শপ্রট কর্র শনর্জর সংগ্রর্ে রাখর্ত ের্ব।
❖ একাশিক ইউশনর্ে আর্বদন কর্র থাকর্ল উপর্রাক্ত শনের্ম অন্যান্য ইউশনর্ের জন্য প্রর্বিপি সংগ্রে করর্ত ের্ব।
❖ প্রশতটি ইউশনর্ের জন্য আলাদাভার্ব প্রর্বিপি ডাউনর্লাড করর্ত ের্ব।
শবর্িষ দ্রষ্টব্যঃ
উর্েখ্য শ্র , শবশ্বশবদ্যালর্ে আর্বদনকারীর সার্থ শ্র াগার্ ার্গর জন্য তার শ্রভশরফাইড শ্রমাবাইর্ল শ্রকবলমাি
“JUniv Admsn” ের্তই সকল প্রকার ভশতে পরীক্ষা সংরান্ত SMS প্রদান করা ের্ব; শ্রসইসার্থ
“juniv_admission@juniv.edu” ইর্মইল এর্েস শ্রথর্ক ভশতে সংশিষ্ট ই-শ্রমইল শ্রনাটিশফর্কিন পাঠার্না ের্ব।
এছাড়া, সোেতা শ্রকর্ের সার্থ শ্র াগার্ াগ করর্ত চাইর্ল, একজন আর্বদনকারী
নম্বর ছাড়াও
“juniv.admsn.help@juniv.edu” -এই ইর্মইর্ল বাতো শ্রপ্ররি করর্ত পারর্বন।
চ. শসেপ্ল্যান ও ফলাফলঃ
পরীক্ষার তাশরখ, সমে, ভবর্নর নাম, কক্ষ নম্বর ইতযাশদ তথ্যসে শসেপ্ল্যান এবং ভশতে পরীক্ষার ফলাফল আর্বদনকারীর
শ্রমাবাইল নম্বর্র SMS-এর মাধ্যর্ম জাশনর্ে শ্রদো ের্ব। এছাড়া এসব তথ্য juniv-admission.org শ্রথর্কও জানা ার্ব।
ছ. ভশতে পরীক্ষা শনম্নবশি েত শনেমানু ােী অনুশিত ের্বঃ
১. MCQ পদ্ধশতর্ত ভশতে পরীক্ষা গ্রেি করা ের্ব। Optical Mark Reader (OMR) পদ্ধশতর্ত উত্তরপি মূল্যােন করা
ের্ব। প্রশতটি র্ভল উত্তর্রর জন্য ০.২০ (শূন্য দিশমক দুই শূন্য) নম্বর কাো ার্ব।
২. ভশতে পরীক্ষার নম্বর ও সমেঃ
ক) সকল ইউশনর্ে ৮০ নম্বর্রর MCQ পদ্ধশতর্ত পরীক্ষা অনুশিত ের্ব। পরীক্ষার সমে ৫৫ শমশনে। তর্ব OMR পূরর্ির
জন্য আলাদাভার্ব ৫ শমশনে সমে শ্রদো ের্ব।
খ) C1 ইউশনর্ে নােক ও নাট্যতি শবভাগ এবং চারুকলা শবভার্গর জন্য ২০ নম্বর্রর ব্যবোশরক পরীক্ষা পরবতী সমর্ে
শ্রনো ের্ব।
৩. ভশতে পরীক্ষা শ্রিষ েওোর সর্ব োচ্চ ৩ শদর্নর মর্ধ্য সংশিষ্ট ইউশনে অশফস ফলাফল প্রকাি করর্ব। ভশতে পরীক্ষার ফলাফল
ওর্েবসাইর্ে (juniv-admission.org) এবং ইউশনে অশফর্সর শ্রনাটিি শ্রবার্ড ে প্রকাি করা ের্ব। সংবাদপর্ি
ফলাফল প্রকাি করা ের্ব না।
৪. ভশতের সমে শিক্ষাথীর মূল সনদপি, Academic Transcript, ভশতে পরীক্ষার উত্তরপি, শিক্ষাথীর আপর্লাড করা
ছশব, স্বাক্ষর, োর্তর শ্রলখা ইতযাশদ াচাই করা ের্ব।

৫. সকল ইউশনর্ের জন্য MCQ পরীক্ষার পাি নম্বর ন্যযনতম ৩৩%।
৬. A ইউশনর্ের গশিত শবভার্গ ভশতের জন্য ভশতে পরীক্ষাে গশিত অংর্ি ন্যযনতম ৫০%, রসােন শবভার্গ ভশতের জন্য ভশতে
পরীক্ষাে রসােন অংর্ি ন্যযনতম ৫০% এবং কশম্পউোর সার্েন্স এন্ড ইশিশনোশরং শবভার্গ ভশতের জন্য ভশতে পরীক্ষাে
গশিত ও পদাথ েশবজ্ঞান অংর্ি পৃথকভার্ব ন্যযনতম ৬০% নম্বর শ্রপর্ত ের্ব।
৭. C ইউশনর্ের বাংলা শবভার্গ ভশতের জন্য ভশতে পরীক্ষাে বাংলা অংর্ি ন্যযনতম ৫০% এবং ইর্রশজ অংর্ি ন্যযনতম ৪০%,
ইংর্রশজ শবভার্গ ভশতের জন্য ভশতে পরীক্ষাে ইংর্রশজ অংর্ি ন্যযনতম ৫০%, আন্তজোশতক সম্পকে শবভার্গ ভশতের জন্য ভশতে
পরীক্ষাে আন্তেজাশতক শবষোবলী অংর্ি ১০ নম্বর্রর মর্ধ্য ন্যযনতম ৭ নম্বর এবং জান োশলজম এন্ড শমশডো স্টাশডজ শবভার্গ
ভশতের জন্য ভশতে পরীক্ষাে বাংলা ও ইংর্রশজ অংর্ি পৃথকভার্ব ন্যযনতম ৫০% নম্বর শ্রপর্ত ের্ব।
৮. D ইউশনর্ের বার্োর্েকর্নালশজ এন্ড শ্রজর্নটিক ইশিশনোশরং শবভার্গ ভশতের জন্য ভশতে পরীক্ষাে শবষেশভশত্তক অংর্ি
পৃথকভার্ব ন্যযনতম ৫০% নম্বর শ্রপর্ত ের্ব।
৯. F ইউশনর্ের আইন ও শবচার শবভার্গ ভশতের জন্য ভশতে পরীক্ষাে বাংলা ও ইংর্রশজ অংর্ি পৃথকভার্ব ন্যযনতম ১০ নম্বর
শ্রপর্ত ের্ব।
১০. OMR শিে (উত্তরপি)-এর নীর্চ শনি োশরত িার্ন শনর্দ েিনা শ্রমাতার্বক একটি বাংলা এবং একটি ইংর্রশজ বাকয শলখর্ত
ের্ব।
১১. F ও G ইউশনর্ের বাংলা শবষে ব্যশতত অন্যান্য শবষর্ের প্রশ্নপি ইংর্রশজর্ত ের্ব। তর্ব অন্যান্য ইউশনর্ে শুধু ইংর্রশজ
ভাস েন এবং A শ্রলর্ভল/O শ্রলর্ভর্লর আর্বদনকারীর্দর প্রশ্নপি ইংর্রশজর্ত ের্ব এবং তার্দর পরীক্ষা ইউশনে কর্তক
ে
শনি োশরত সমে ও িার্ন অনুশিত ের্ব।
১২. প্রশতবন্ধী শিক্ষাথীর্দর পরীক্ষা শ্রদোর জন্য শবর্িষ সাোয্য প্রর্োজন ের্ল সংশিষ্ট ইউশনে প্রিান বরাবর সাদা কাগর্জ আর্বদন
কর্র সম্মশত শনর্ত ের্ব।
১৩. ভশতে পরীক্ষার উত্তরপর্ি (OMR শিে) ভশতে পরীক্ষার শ্ররাল নম্বর ও অন্যান্য ঘর্র ইংর্রশজ সংখ্যাে শলখর্ত ের্ব এবং শ্রস
অনু ােী বৃত্ত ভরাে করর্ত ের্ব।
জ. শবশভন্ন ইউশনর্ের ভশতে পরীক্ষার নম্বর বটনঃ
১. A ইউশনে (গাশিশতক ও পদাথ েশবষেক অনুষদ):
গশিত ২২, পদাথ েশবজ্ঞান ২২, রসােন ২২, বাংলা ৩, ইংর্রশজ ৩ এবং বুশদ্ধমত্তা (শবজ্ঞান শবষেক) ৮ নম্বর ।
২. B ইউশনে (সমাজশবজ্ঞান অনুষদ):
বাংলা ১০, ইংর্রশজ ১৫, গশিত ১৫, সািারি জ্ঞান ২৫ এবং বুশদ্ধমত্তা ১৫ নম্বর।
৩. ক) C ইউশনে (কলা ও মানশবকী অনুষদ: নােক ও নাট্যতি শবভাগ এবং
শবভাগ ব্যতীত):
বাংলা ১৫, ইংর্রশজ ১৫ এবং অনুষদ সংশিষ্ট অন্যান্য শবষে ৫০ নম্বর।
খ) C1 ইউশনে (কলা ও মানশবকী অনুষদ: নােক ও নাট্যতি শবভাগ এবং
শবভাগ):
বাংলা ১০, ইংর্রশজ ১০ এবং শবষেশভশত্তক ৬০ নম্বর।
৪. D ইউশনে (জীবশবজ্ঞান অনুষদ):
বাংলা ও ইংর্রশজ ৮, রসােন ২৪, উশিদশবজ্ঞান ২২, প্রাশিশবদ্যা ২২ এবং বুশদ্ধমত্তা ৪ নম্বর।
৫. E ইউশনে (শবজর্নস স্টাশডজ অনুষদ):
ব্যবসাে শিক্ষা িাখা: বাংলা ১৫, ইংর্রশজ ৩০, গশিত ১৫, শেসাব শবজ্ঞান এবং ব্যবসাে সংগঠন ও ব্যবিাপনা ২০ নম্বর
শবজ্ঞান/মানশবক/সমমান িাখা: বাংলা ১৫, ইংর্রশজ ৩০, গশিত ১৫, সািারি জ্ঞান ২০ নম্বর
(গশিত, শেসাব শবজ্ঞান, ব্যবসাে সংগঠন ও ব্যবিাপনা এবং সািারি জ্ঞান প্রশ্নপর্ির মাধ্যম ের্ব বাংলা)
৬. F ইউশনে (আইন অনুষদ):
বাংলা ২৫, ইংর্রশজ ২৫ এবং সাম্প্রশতক শবষে ও বুশদ্ধমত্তা ৩০ নম্বর।
৭. G ইউশনে (ইনশস্টটিউে অব শবজর্নস এযাডশমশনর্েিন, আইশবএ-শ্রজইউ):
বাংলা ৫, ইংর্রশজ ৩০, Mathematical Aptitude and IQ ৩০, সাম্প্রশতক ও শবর্িষিমূলক শবষে ১৫ নম্বর।
৮. H ইউশনে (ইনশস্টটিউে অব ইনফরর্মিন শ্রেকর্নালশজ, আইআইটি):
বাংলা ৫, ইংর্রশজ ১৫, গশিত ৪০ এবং পদাথ েশবজ্ঞান ২০ নম্বর।
৯. I ইউশনে (
তুলনামূলক সাশেতয ও সংস্কৃশত ইনশস্টটিউে):
বাংলা ১৫, ইংর্রশজ ১৫, শবশ্বসাশেতয ১০, সািারি জ্ঞান ১০, সংস্কৃশত ৫, নৃশবজ্ঞান ৫, প্রত্নতি ৫,
-মুশক্তযুদ্ধ ও
বাংলার্দি ১০, ইশতোস-ঐশতেয ৫।
ঝ. ভশতের জন্য শনব োচন পদ্ধশতঃ
১. শলশখত পরীক্ষাে প্রাি নম্বর্রর
শনর্ম্নর (২)-এ বশি েত প্রাি নম্বর শ্র াগ কর্র শ্রমাে সর্ব োচ্চ নম্বর্রর শভশত্তর্ত সংশিষ্ট
ইউশনে/শবভার্গর আসন সংখ্যার সব োশিক ১০ (দি) গুি শিক্ষাথীর পৃথক তাশলকা শ্রমিা অনু ােী প্রিেন করা ের্ব।
C1 ইউশনর্ের চূড়ান্ত শ্রমিারম ব্যবোশরক পরীক্ষার পর্র প্রকাি করা ের্ব।
২. শ্রগ্রশডং পদ্ধশতর্ত উত্তীি ে শিক্ষাথীর মাধ্যশমক/সমমার্নর পরীক্ষাে (চতুথ ে শবষেসে) প্রাি শজশপএ-শ্রক ১.৫ দ্বারা এবং
উচ্চমাধ্যশমক/সমমার্নর পরীক্ষাে (চতুথ ে শবষেসে) প্রাি শজশপএ-শ্রক ২.৫ দ্বারা গুি কর্র ফলাফল দতশর করা ের্ব।

৩. মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক পরীক্ষার
সামিস্য রক্ষার্থ ে O শ্রলর্ভল এবং A শ্রলর্ভল-এর শিক্ষাথীর্দর শ্রক্ষর্ি A শ্রগ্রর্ডর
জন্য ৫, B শ্রগ্রর্ডর জন্য ৪, C শ্রগ্রর্ডর জন্য ৩.৫ এবং D শ্রগ্রর্ডর জন্য ৩ পর্েট গণ্য করা ের্ব। উশেশখত শ্রগ্রশডং/পর্েট
ব্যশতত অন্য শ্রকার্না শ্রগ্রড/পর্েট থাকর্ল তা শসএসই’র শ্রগ্রশডং সমতা শনি োরিী কশমটি প্রর্োজনীে ব্যবিা গ্রেি করর্ব।
৪. ভশতে পরীক্ষাে উত্তীি ে প্রাথীর্দর সাক্ষাৎকার্রর সমেসূচী পরবতীর্ত ওর্েবসাইে (juniv-admission.org) এবং পশিকাে
শবজ্ঞশির মাধ্যর্ম জানার্না ের্ব। সাক্ষাৎকার্রর সমে োর্তর শ্রলখা এবং অন্যান্য কাগজপি াচাই করা ের্ব।
ঞ. পরীক্ষার ের্ল প্রর্বিপি, উচ্চমাধ্যশমক পরীক্ষার মূল শ্ররশজর্েিন কাড ে এবং সািারি বলর্পন ছাড়া শ্রকান প্রকার কযালকুর্লের,
শ্রমাবাইল শ্রফান, ঘশড় ও অন্য শ্রকান সোেক শডভাইস শনর্ে আসা ার্ব না। এসব পাওো শ্রগর্ল তাৎক্ষশিকভার্ব পরীক্ষাথীর্ক
পরীক্ষা শ্রথর্ক শবরত কর্র আইনানুগ ব্যবিা শ্রনোর জন্য থা থ কর্তেপর্ক্ষর কার্ছ শ্রসাপদ ে করা ের্ব। এখার্ন উর্েখ্য শ্র , সমে শ্রদখার জন্য
পরীক্ষার ের্ল ঘশড়র ব্যবিা থাকর্ব।
ে. শ্রকান শিক্ষাথী ভশতে পরীক্ষাে অসদুপাে অবলম্বন করর্ল এবং শ্র শ্রকান প োর্ে তা িরা পড়র্ল তার জন্য তার্ক শনর্ম্নাক্ত এক
বা একাশিক িাশস্ত প্রদান করা ের্বঃ
১. শ্রকান প্রশতিার্ন অধ্যেনরত শিক্ষাথীর শ্রক্ষর্ি স্ব স্ব প্রশতিার্নর প্রিানর্ক শচঠির মাধ্যর্ম অবশেত করা ের্ব।
২. পশিকাে সশচি সংবাদ প্রকাি করা ের্ব।
৩. থানাে মামলা দার্ের করা ের্ব।
৪. সকল ইউশনর্ের পরীক্ষা বাশতল বর্ল গণ্য ের্ব।
৫. ভশতের শ্র র্কান প োর্ে অথবা ভশতের পর তার ভশতে বাশতল করা ের্ব।
ঠ. ভশতে পরীক্ষাে অংিগ্রেি এবং ভশতে েওোর সমে শিক্ষাথী ও তার্দর অশভভাবকর্দর াতাোর্তর জন্য শবশ্বশবদ্যালে কর্তপে ক্ষ
শ্রকান প্রকার ানবাের্নর ব্যবিা করর্ব না।
ড. ভশতে পরীক্ষাে উত্তীি ে শিক্ষাথীর্দর মধ্য শ্রথর্ক শবশভন্ন শ্রকাোে ভশতের আর্বদন ভশতে পরীক্ষার পর গ্রেি করা ের্ব। এ ব্যাপার্র
পরবতীর্ত দদশনক পশিকাে শবজ্ঞশি প্রচার করা ের্ব।
ঢ. ভশতে পরীক্ষা সংরান্ত শ্র র্কান শবষে পশরবতের্নর অশিকার শবশ্বশবদ্যালে কর্তপে ক্ষ সংরক্ষি কর্র।
ি. সোেতা শ্রকে (সকাল ১০:০০ ো শ্রথর্ক সন্ধযা ০৭:০০ ো প েন্ত):
১। পাসওোড ে, আর্বদন শফ শ্রপর্মট সংরান্ত
: 01324179774 শ্রথর্ক 01324179781 প েন্ত
২। ছশব, স্বাক্ষর, প্রর্বিপি ও শসেপ্ল্যান সংরান্ত
: 01324179774 শ্রথর্ক 01324179781 প েন্ত
৩। সািারি শজজ্ঞাসা ও অন্যান্য (২৪ ঘণ্টা শ্রখালা থাকর্ব)
: 01324179782 শ্রথর্ক 01324179785 প েন্ত
৪। ই-শ্রমইল
: juniv.admsn.help@juniv.edu
স্বাক্ষশরত/(শ্রমাঃ আবু োসান)
শ্রডপুটি শ্ররশজোর (শিক্ষা)
এবং সশচব, শ্রকশেে ভশতে পশরচালনা কশমটি

