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¯^viK bs: শাহসক/২০২২/  

২০২১-২০২২ শশক্ষাবর্ষে অনাসে ১ম বর্ষে চুড়ান্ত ভশতে শবজ্ঞশি 

    জাতীয় শবশ্বশবদ্যালর্য়র অধীর্ন ২০২১-২০২২ শশক্ষাবর্ষে ১ম বষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেশির্ত শনর্ে 
উশিশিত শবষর্য় ১ম শ্রমধাশলকায় চুড়ান্তভার্ব মর্নাশনত শশক্ষার্েীর্দ্র জানার্না যার্ে শ্রয, ভশতে কাযেক্রম 
অনলাইর্ন  ২০ জুন ২০২২ শবকাল ৪টা শ্রর্র্ক শুরু হর্য় ২৮ জুন ২০২২ তাশরি পযেন্ত চলর্ব। নগদ্ শ্রমাবাইল 
বযংশকং এর মাধযর্ম আগামী ২১ জুন ২০২২ তাশরি শ্রর্র্ক ২৯ জুন ২০২২ তাশরর্ির মর্ধয ভশতে শি প্রদ্ান 
করর্ত হর্ব। রাষ্ট্রশবজ্ঞান শবভার্গর জন্য ৫৪১৩/- টাকা এবং প্রাশিশবজ্ঞান/উশিদ্শবজ্ঞান শবভার্গর জন্য 
৬৩৩৩/- টাকা  নগদ্ শ্রমাবাইল বযংশকং এর মাধযর্ম প্রদ্ান করর্ত হর্ব। 
 

 

১। ভশতের্যাগয শবষয়সমূহ, শ্রকাড নম্বর ও ভশতের জন্য শনধোশরত টাকা: 

 

২। প্রার্েীর্দ্র জন্য জ্ঞাতবয: 
(ক) প্রার্েী শ্রয শবষর্য়র জন্য শনবোশচত হর্য়র্ে শ্রস শবষর্য়র জন্য জাতীয় শবশ্বশবদ্যালর্য়র ভশতে শবষয়ক ওর্য়ব 
সাইট (www.nu.ac.bd/admissions) শ্রর্র্ক শ্রসই শবষর্য়র জন্য শনধোশরত চুড়ান্ত আর্বদ্ন িরম পরূি 
করর্ব এবং পরূিকৃত আর্বদ্নপত্র A4 (8.5 ইশি × 11 ইশি) সাইর্জর অির্সট সাদ্া কাগর্জ শপ্রন্ট কর্র 
শনর্ব। 
(ি) অনলাইর্ন চুড়ান্ত আর্বদ্ন সম্পাদ্র্নর পর জাতীয় শবশ্বশবদ্যালয় হর্ত প্রাি শ্ররাল নম্বর এবং গ্রুপ বযবহার 
কর্র আর্বদ্ন শি বাবদ্  রাষ্ট্রশবজ্ঞান শবভার্গর জন্য ৫৪১৩/- টাকা এবং প্রাশিশবজ্ঞান/উশিদ্শবজ্ঞান শবভার্গর 
জন্য ৬৩৩৩/- টাকা ২১/০৬/২০২২ শ্রর্র্ক ২৯/০৬/২০২২ তাশরর্ির মর্ধয নগদ্ এর মাধযর্ম শনর্ে উর্িশিত 
শনয়ম অনুযায়ী জমা করর্ত হর্ব। অতপর, জাতীয় শবশ্বশবদ্যালর্য়র আর্বদ্নপত্র এবং শাহর্দ্ৌলা সরকাশর 
কর্লর্জর ওর্য়ব সাইট (www.sgc.ac.bd) শ্রর্র্ক পরুিকৃত ভশতে িরম এর হাডেকশপ ২১/০৬/২০২২ শ্রর্র্ক 
২৯/০৬/২০২২ তাশরর্ির মর্ধয কর্লজ অশির্স জমা করর্ত হর্ব।  
 
শনধোশরত তাশরর্ির মর্ধয টাকা শ্রপর্মন্ট না করর্ল চুড়ান্ত আর্বদ্ন শনশ্চয়ন করা হর্ব না। 
 
৩। আর্বদ্নকারীর টাকা জমাদ্ান পদ্ধশত:  
পরবতেী পাতায় দ্রষ্টবয ধাপ অনুযায়ী শ্রমাবাইল বযংশকং নগর্দ্র মাধযর্ম শ্রপর্মন্ট করর্ত  

মানশবক শািা শবজ্ঞান শািা 

শবষয় ও শ্রকাড শবষয় ও শ্রকাড 

রাষ্ট্রশবজ্ঞান Political Science (1901) উশিদ্শবজ্ঞান Botany (3001) 
প্রাশিশবজ্ঞান Zoology (3101) 

৫৪১৩/- টাকা ৬৩৩৩/- টাকা 

০৬ শ্রশ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ 

২০ জুন, ২০২২ শিস্টাব্দ 
ZvwiL: 

http://www.nu.ac.bd/admissions
http://www.sgc.ac.bd/
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শ্রযভার্ব Nagad APP শদ্র্য় টাকা শ্রপর্মন্ট করর্ত হর্ব 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
কর্লজ অশির্স শ্রয সকল কাগজপত্র জমা শদ্র্ত হর্ব- 
১। (www.sgc.ac.bd) শ্রর্র্ক প্রাি পরূিকৃত ভশতে িরম। 
২। জাতীয় শবশ্বশবদ্যালর্য়র ভশতে শবষয়ক ওর্য়ব সাইট (www.nu.ac.bd/admissions) শ্রর্র্ক প্রাি 
পরূিকৃত ভশতে িরম।  
৩। এস.এস.শস. পার্শর নম্বর পর্ত্রর ির্টাকশপ ২ শ্রসট। 
৪। এইচ.এস-শস পার্শর নম্বর পর্ত্রর মলূকশপ। 
৫। এইচ. এস-শস পার্শর নম্বর পত্র ও প্রশংসা পর্ত্রর ির্টাকশপ ২ শ্রসট। 
৬। শপতামাতার NID কার্ডের ির্টাকশপ ১ শ্রসট। 
৭। শশক্ষার্েীর জন্ম সনর্দ্র ির্টাকশপ ১ শ্রসট। 
৮। শশক্ষার্েীর সদ্যর্তালা পাসর্পাটে সাইর্জর েশব ২ কশপ। 
 
শব: দ্র: শ্রপাটোল চাজে + আনুষশঙ্গক িরচ বাবদ্ (১০×১২) = ১২০.০০ + ৫০.০০ = ১৭০.০০ টাকা কর্লজ 
অশির্স জমা শদ্র্ত হর্ব। 
 
 
 

অধযক্ষ (ভারপ্রাি)                                                                                     
শাহর্দ্ৌলা সরকাশর কর্লজ                                                                                                  

বাঘা, রাজশাহী। 

প্রর্ম Step: 
১) নগদ্ APP Open কর্র শবল শ্রপ Option শ্রর্র্ক শবলার নাম্বার (1193) শলিুন এবং শশক্ষার্েীর NU Registration 
Number ইনপটু করুন এবং পরবতেী বাটর্ন শিক করুন। 

২) এিন িরম পরূি শিস কত হর্য়র্ে বা কত টাকা পশরর্শাধ করর্ত হর্ব শ্রসই পশরমান টাকা শ্রদ্িা যার্ব এরপর আবার পরবতেী 
বাটর্ন শিক করুন। নগদ্ এর Pin শদ্ন এবং Payment সম্পিূে করুন। 

৩) শি পশরর্শাধ সিলভার্ব সম্পন্ন হর্ল শিরশত এসএমএস এর মাধযর্ম TxnID পাওয়া যার্ব। যা শদ্র্য় পরবতেী Step সম্পন্ন 
করর্ত হর্ব।    
 

পরবতেী Step:    
১) NU Registration Number এবং SMS এ প্রাি TxnID শদ্র্য় Submit করর্ত হর্ব। এর্ক্ষর্ত্র একশট আর্বদ্ন িরম 
পাওয়া যার্ব, শ্রসশট সশিকভার্ব পরূি করুন। 

২) িরম এ লালতারকাশচশন্নত Field গুর্লা অবশযই পরূি করর্ত হর্ব। িরমশট যর্াযর্ ভার্ব পরূি কর্র Submit এ শিক 
করর্ত হর্ব। 

৩) শ্রকান সংর্শাধন র্াকর্ল Edit করার পর Submit এ শিক করর্ত হর্ব। একবার Submit Confirm করর্ল শ্রকান প্রকার 
সংর্শাধন পশরবতেন করা যার্ব না। 

৪) Applicant Copy Download কর্র সংশিষ্ঠ প্রশতষ্ঠার্ন জমা শদ্র্ত হর্ব। পরবতেীর্ত Applicant Copy শ্রর্র্ক NU 
Registration Number এবং TxnID এর মাধযর্ম প্রর্বশ কর্র Submt কৃত িরমশট Print করা যার্ব। 

http://www.sgc.ac.bd/
http://www.nu.ac.bd/admissions

