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বাঘা, রাজশাহী। 

উপজজলাাঃ বাঘা, ডাকঘরাঃ বাঘা-৬২৮০, জজলাাঃ রাজশাহী। 

স্থাপপতাঃ ১৯৭২পরাঃ 
 

জ াবাইল- 01309-126255, 01558145536  Email- sgc.bagha@gmail.com, www.sgc.ac.bd 

 

স্বারক: শাহসক/2021/অ্যাসাইনজ ন্ট-21/102                                                            তাপরখ: 27/07/2021 পরাঃ 

 

2020-2021 পশক্ষাবজষ ে অ্নাস ে জকাজস ে ভপতের পবজ্ঞপি 
 

    জাতীয় পবশ্বপবদ্যালজয়র অ্ধীজন 2020-2021 পশক্ষাবজষ ে 1  বষ ে স্নাতক(সম্মান) জেপিজত পনজে উপিপখত পবষজয় ভপতের দরখাস্ত 

আহ্বান করা যাজে। অ্নলাইজন প্রাথপ ক আজবদন ফর  পূরি ও পপ্রন্ট কপপ কজলজজ জ া/সংরক্ষজির তাপরখ 28/07/2021 জথজক 

14/08/2021 পয েন্ত। 
 

১। ভপতেজযাগ্য পবষয়সমূহ ও জকাড নম্বর: 

 ানপবক শাখা পবজ্ঞান শাখা 

পবষয় জকাড পবষয় জকাড 

রাষ্ট্রপবজ্ঞান Political Science 1901 উপিদপবজ্ঞান Botany 3001 

  প্রাপিপবজ্ঞান Zoology 3101 
 

২। প্রাথীজদর জন্য জ্ঞাতব্য: 

    (ক) প্রাথী জয শাখা জথজক ( ানপবক,পবজ্ঞান) উচ্চ  াধ্যপ ক/স  ান পরীক্ষায় পাস কজরজে জাতীয় পবশ্বপবদ্যালজয়র ওজয়ব সাইট 

(www.nu.ac.bd/admissions) জথজক জসই শাখার জন্য পনধ োপরত প্রাথপ ক আজবদন ফর  পূরি করজব এবং 

পূরিকৃত আজবদনপত্র  A4 (8.5 ইপি × 11 ইপি) সাইজজর অ্ফজসট সাদা কাগজজ পপ্রন্ট কজর পনজব। 

(খ) অ্নলাইজন প্রাথপ ক আজবদন সম্পাদজনর পর জাতীয় পবশ্বপবদ্যালয় হজত প্রাি জরাল নম্বর এবং গ্রুপ ব্যবহার কজর আজবদন পফ 

বাবদ 300/-(পতনশত) টাকা 29/07/2021 জথজক 14/08/2021 তাপরজখর  জধ্য ডাচবাংলা জ াবাইল ব্যাংক ( রজকট ) 

এর  াধ্যজ  পনজে উজিপখত পনয়  অ্নুযায়ী জ া করজত হজব। অ্তপর, জাতীয় পবশ্বপবদ্যালজয়র আজবদনপত্র ও শাহজদৌলা সরকাপর 

কজলজজ টাকা জ াদাজনর Payment Slip ( ডাচবাংলা জ াবাইল ব্যাংক, রজকট জথজক প্রাি ) এর হাড েকপপ 29/07/2021 

জথজক 14/08/2021 তাপরজখর  জধ্য কজলজজ জ া/সংরক্ষি করজত হজব। পনধ োপরত তাপরজখর  জধ্য টাকা জপজ ন্ট না করজল 

প্রাথপ ক আজবদন বাপতল হজয় যাজব। 

3। আজবদনকারীর টাকা জ াদান পদ্ধপত: 

       ধাপ অ্নুযায়ী জ াবাইজল ডাচ্ বাংলা ব্যাংজকর ( রজকট ) জপজ ন্ট অ্পশজন জযজত হজব। 

 

 

   

DBBL জ াবাইল ব্যংপকং ( রজকট ) এর পনয় াবলী: 

(ক) জয সকল জ াবাইজল DBBL জ াবাইল ব্যংপকং ( রজকট ) এযকাউন্ট আজে জসই জ াবাইল জথজক *322# ডায়াল কজর জ নুজত যান। 

(খ) ‘1’ (One) নং জপজ ন্ট পসজলক্ট করুন। 

(গ) শাহজদৌলা সরকাপর কজলজজর Biller ID ‘3313’ টাইপ করুন। 

(ঘ) Bill No-এ আপনার জাতীয় পবশ্বপবদ্যালয় হজত প্রাি জরাল নম্বর পদন। যাহা আজবদন পজত্র আজে। 

(ঙ) টাকার পপর াি 300/-(পতনশত) পলখুন। 

(চ) চার সংখ্যার ‘পপন’ টাইপ করুন। 

(ে) Ok অ্থবা Send বাটন পিক করুন। 

(জ) প্রাি Trx ID নম্বরটি সংরক্ষি করুন। 

(ঝ) DBBL জ াবাইল ব্যংপকং ( রজকট ) জথজক প্রাি  Payment Slip পপ্রন্ট করুন কজলজজ জ া জদওয়ার জন্য। 

DBBL Help Line- 16216 (তথ্য পাওয়ার প্রজয়াজজন) 
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পব:দ্র: ১। অ্ন্যান্য শতে ও পনয় াবলীর জন্য জাতীয় পবশ্বপবদ্যালয় প্রদত্ত্ব ভপতেপবজ্ঞপি অ্নুস্বরি করজত হজব। 

         ২। পশক্ষাথীজদর পনজজর অ্থবা অ্পভভাবজকর একটি পনর্ভ েল জ াবাইল নম্বর প্রদান ও ভপতের কায েক্র  সম্পন্ন  

             না হওয়া পয েন্ত উক্ত নম্বরটি সচল রাখজত হজব। 

         3। সংপিষ্ট সকলজক জকাপভড-19  হা াপর সম্পপকেত সকল স্বাস্থযপবপধ জ জন ১  বষ ে সম্মান জেপিজত ভপতে  

              কায েক্র  অ্নলাইজন সম্পন্ন করজত হজব। 

 

## ভপতে সংক্রান্ত অ্ন্যান্য তথ্য পরবপতেজত জাতীয় পবশ্বপবদ্যালজয়র website ( www.nu.ac.bd/admissions ) 

 এবং শাহজদৌলা সরকাপর কজলজজর website ( www.sgc.ac.bd )  জথজক জানা যাজব। 

 

 

 

 

                                                                                                                অ্ধ্যক্ষ 

                                                                                                  শাহজদৌলা সরকাপর কজলজ 

                                                                                                         বাঘা, রাজশাহী। 

অ্নলাইন িাস শুরু:  15 জসজেম্বর, 2021 
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