
অনললাইনন      ভররর র     পলাথরমিক     আনবেদননর     জনন     আনবেদনকলাররীর     করণরীয়  :

১.  আনবেদনকলাররীনক ভররর  পররীকলা সসংকলান সকল কলাররলাবেলরী ঢলাকলা রবেশ্বরবেদনলালনয় ভররর র ওনয়বেসলাইট

(http://admission.eis.du.ac.bd)-এর মিলাধননমি করনর হনবে।  এই সলাইনট আনবেদনকলাররী ঢলাকলা রবেশ্বরবেদনলালনয়র সকল

ইউরনট এর ভররর  সসংকলান রননদররশিকলা,  ননলারটশি এবেসং রলঙ সমিমহ নদখনর পলানবে। নরনকলাননলা ইউরননট আনবেদন করলার পমনবের ভররর

সসংকলান রননদররশিকলা ও ওনয়বেসলাইট রননদররশিকলা ভলানললা কনর পনর রনন। এছলাড়লাও  পরর নপইনজর উপনর হললদ বেনক্সের রননদরশিলাবেলরী

পনর রনন।

২.  ভররর  পররীকলায় অসংশিগ্রহনণর আনবেদন ২২নশি আগস,  ২০১৬, সকলাল ১০:০০ টলা  হনর  ০৭ই নসনপ্টেম্বর, ২০১৬ রলার

১২:০০ টলা  পররন করলা রলানবে।

৩. নরনকলাননলা ইউরনট এ ভররর র আনবেদন করলার জনন ঢলাকলা রবেশ্বরবেদনলালনয় ভররর র ওনয়বেসলাইট এর 'আনবেদন/লগইন' বেলাটনন রক্লিক

করনর হনবে।

৪.  'আনবেদন/লগইন'  বেলাটনন রক্লিক করলার পর 'আনবেদন/লগইন'  এর রনথনর নপইনজ আনবেদনকলাররীর উচ্চমিলাধনরমিক/সমিমিলাননর

পররীকলার নরলাল নম্বর,  পলানসর সন ও নবেলানরর র নলামি এবেসং মিলাধনরমিক বেলা সমিমিলাননর পররীকলার নরলাল নম্বর পদলান কনর “অগ্রসর

নহলান” বেলাটনন রক্লিক করুন এবেসং পরবেরর রী নপইনজ আনবেদনকলাররীর উচ্চমিলাধনরমিক ও মিলাধনরমিক পররীকলার রথনলাবেলরী এবেসং

আনবেদনকলাররী নর সকল ইউরননট আনবেদন করলার নরলাগনরলা রলানখন রলা নদখলা নগনল 'রনরশ্চির কররছ' বেলাটন-এ রক্লিক করনর হনবে। 

৫. আনবেদনকলাররী ইনরলামিনধন নকলান ইউরননট আনবেদন নলা কনর থলাকনল ওনয়বেসলাইনটর মিলাধননমি আনবেদনকলাররীর রনরদরষ ফরমিলানটর একরট

ফরমিলাল ছরবে, বেনরক্তিগর নমিলাবেলাইল নম্বর ও নকলাটলার রথন চলাওয়লা হনবে। রনবে নর নকলান ইউরননট ইনরলামিনধন আনবেদন কনর থলাকনল

রথনগুনললা পলনরলায় রদনর হনবে নলা। শুধলমিলাত রবেনকএসরপ হনর এইচ.  এস.রস পররীকলায় উতরীণর রশিকলাথররীরলা নখনললায়লার নকলাটলায়

আনবেদন করনর পলারনবে।

৬.  ছরবে এবেসং অননলানন রথনলাবেলরী নদয়লা হনল পরবেরর রী নপইনজ নসগুনললা রনরশ্চির করনর বেললা হনবে। রনরশ্চির করলার জনন

আনবেদনকলাররীনক  নরনকলান নমিলাবেলাইল অপলানরটনরর নম্বর নথনক একরট এসএমিএস ১৬৩২১ নম্বনর পলাঠলানর হনবে। এসএমিএস রটর

ফরমিনলাট আনবেদনকলাররী নসই নপইনজ নদখনর পলানবে। এসএমিএস-রট পলাঠলাননলা হনল রফররর এসএমিএস-এ  আনবেদনকলাররী ৭(সলার)

অকনরর একরট কনফলারনমিশিন নকলার পলানবে। এই কনফলানমিরশিন নকলাররট আনবেদনকলাররী নপইনজর রনধরলাররর সলানন নদয়লার পর

'রনরশ্চির কররছ' বেলাটনন রক্লিক করনর হনবে। 

৭. সরঠক কনফলারনমিশিন নকলার নদয়লা হনল আনবেদননর মিমল পলারলা (সকল ইউরননটর জনন পনরলাজন) নদখলা রলানবে। এই নপইনজর মিলাধননমি

আনবেদনকলাররী নর সকল ইউরননট আনবেদন করলার নরলাগনরলা রলানখন নস সকল ইউরননট আনবেদন কনর টলাকলা জমিলার ররসদ সসংগ্রহ

করনর পলারনবে। এই পলারলায় উনল্লেরখর ইউরনট সমিমনহর নরনকলানরটনর আনবেদন করলার জনন ইউরননটর পলানশির 'আনবেদন' বেলাটনন

রক্লিক করনর হনবে।  'আনবেদন' বেলাটনন রক্লিক করলার পর উক্তি ইউরননটর 'আনবেদন' বেলাটনরটর সলানন একরট সবেলজ রনঙের রটক রচহ

নদখলা রলানবে এবেসং নসই ইউরননটর টলাকলা জমিলার ররসদ (নপনমিন রস্লিপ) এর রলাউননললানরর রলঙ পলাওয়লা রলানবে। এছলাড়লা পরবেরর রীনর
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এই নপইজ নথনক আনবেদনকলাররী রলার আনবেদনকক র সকল ইউরননটর ভররর  পররীকলার পনবেশিপত সসংগ্রহ বেলা আসন রবেননলাস,

ফললাফল ইরনলারদ জলাননর পলারনবে।

৮. উপনরলাক্তি নপইজ নথনক নর ইউরননটর টলাকলা জমিলার ররসদ (নপনমিন রস্লিপ) সসংগ্রহ করনর ইচলক নসই ইউরননটর টলাকলা জমিলার ররসদ

(নপনমিন রস্লিপ) রলাউননললানরর রলনঙ রক্লিক কনর ররসদরট রলাউননললার কনর রপন কনর রননর হনবে। নপনমিন রস্লিপরটর দলইরট অসংশি

থলাকনবে; উপনরররট আনবেদনকলাররীর অসংশি এবেসং রননচররট বেনলাসংনকর অসংশি। 

সরকর রীকরণ: টলাকলা জমিলার আনবেদনকলাররীর অসংশিরট ভররর  পররীকলার পনবেশিপত নয়। পররীকলার পনবেশিপনতর রবেকল রহনসনবেও

টলাকলা জমিলার ররসনদর অসংশিটল কল  বেনবেহলার করলা রলানবে নলা। 

৯. টলাকলা জমিলার ররসনদর রথন সমিমহ ও আনবেদনকলাররীর ছরবে সরঠক আনছ রকনলা রলাচলাই কনর রনন। এরপর টলাকলা জমিলার ররসনদর দলইরট

অসংনশিই রনধরলাররর সলানন আনবেদনকলাররী সলাকর কনর ০৮ই নসনপ্টেম্বর,  ২০১৬ রলাররনখর মিনধন ররসনদ উরল্লেরখর পররমিলান টলাকলা

(ভররর  পররীকলার রফ, অনললাইন সলারভরস রফ ও বেনলাসংক চলাজর) নদনশির ৪রট রলাষলায়ত বেলারণরজনক বেনলাসংক (জনরলা, নসলানলালরী, অগ্রণরী ও

রূপলালরী)-এর নর নকলান শিলাখলায় রগনয় বেনলাসংক চললাকলালরীন সমিনয় জমিলা রদনর হনবে। বেনলাসংক করক র পক টলাকলা জমিলার পমিলাণ সরূপ টলাকলা

জমিলার ররসনদর আনবেদনকলাররীর অসংশি নকনট আনবেদনকলাররীনক নফরর রদনবে।

১০.  নকলান ইউরননট আনবেদনকলাররীর বেনলাসংনক টলাকলা জমিলা নদওয়লার রথন ঢলাকলা রবেশ্বরবেদনলালনয় নপপৌঁছলানল রলার সসংরশ্লিষ ইউরননটর

'নপনমিন' কললানমি একরট সবেলজ রনঙের রটক রচহ নদখলা রলানবে। বেনলাসংক-এ টলাকলা জমিলা নলা নদয়লা হনল আনবেদনকলাররী সসংরশ্লিষ ইউরননটর

ভররর  পররীকলায় অসংশিগ্রহণ করনর পলারনবে নলা।  খ এবেসং চ  ইউরননট আনবেদনকলাররী পররীকলাথররীরলা ১১ই নসনপ্টেম্বর, ২০১৬ এবেসং ক,

গ,  এবেসং ঘ ইউরননট আনবেদনকলাররী পররীকলাথররীরলা  ১৫ই নসনপ্টেম্বর,  ২০১৬ হনর ভররর  পররীকলা শুরু হবেলার ১ ঘনলা আগ পররন

সসংরশ্লিষ ইউরননটর পনবেশিপত রলাউননললার করনর পলারনবে।

১১.  IGCSE(ও নলনভল)  এবেসং AI(এ নলনভল) ও সমিমিলাননর পররীকলায় উতরীণর বেলা রবেনদশিরী সলারটর রফনকটধলাররী আনবেদনকলাররীনদর

সসংরশ্লিষ অনলষনদর  ররীন অরফস নথনক পদত Equivalent ID  মিলাধনরমিক/উচ্চ মিলাধনরমিনকর নরলাল নম্বনরর সলানন  বেনবেহলার কনর

রথলারনয়নমি টলাকলা জমিলা নদওয়লার ররশিদ সসংগ্রহ করনর হনবে।
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