
অনলাইনন      ভররর র     প্রাথরমিক     আনবেদননর     জন্     আনবেদনকারীর     করণীয়  :  

১.  আনবেদনকারীনক ভররর  পরীক্ষা সংক্রান সকল কাররাবেলী ঢাকা রবেশ্বরবেদ্ালনয় ভররর র ওনয়বেসাইট
(http://admission.eis.du.ac.bd)-এর মিাধ্নমি করনর হনবে।  এই সাইনট আনবেদনকারী ঢাকা রবেশ্বরবেদ্ালনয়র সকল
ইউরনট এর ভররর  সংক্রান রননদররশিকা, ননারটশি এবেং রলঙ সমিহূ নদখনর পানবে। নরনকাননা ইউরননট আনবেদন করার পনূবের ভররর
সংক্রান রননদররশিকা ও ওনয়বেসাইট রননদররশিকা ভানলা কনর পনর রনন। এছাড়াও  প্ররর নপইনজর উপনর হলদু বেনক্সের
রননদরশিাবেলী পনর রনন।

২.  ভররর  পরীক্ষায় অংশিগ্রহনণর আনবেদন ০৭ আগস, ২০১৭, দপুরু ০২:০০ টা  হনর  ২৯ আগস, ২০১৭ রার ১০:০০ টা
পররন করা রানবে।

৩.  নরনকাননা ইউরনট এ ভররর র আনবেদন করার জন্ ঢাকা রবেশ্বরবেদ্ালনয় ভররর র ওনয়বেসাইট এর 'আনবেদন/লগইন'  বোটনন
রক্লিক করনর হনবে।

৪.  'আনবেদন/লগইন'  বোটনন রক্লিক করার পর 'আনবেদন/লগইন'  এর রনথ্র নপইনজ আনবেদনকারীর উচ্চমিাধ্রমিক/সমিমিাননর
পরীক্ষার নরাল নম্বর, পানসর সন ও নবোনরর র নামি এবেং মিাধ্রমিক বো সমিমিাননর পরীক্ষার নরাল নম্বর প্রদান কনর “অগ্রসর
নহান” বোটনন রক্লিক করুন এবেং পরবেরর ী নপইনজ আনবেদনকারীর উচ্চমিাধ্রমিক ও মিাধ্রমিক পরীক্ষার রথ্াবেলী এবেং
আনবেদনকারী নর সকল ইউরননট আনবেদন করার নরাগ্রা রানখন রা নদখা নগনল 'রনরশ্চির কররছ' বোটন-এ রক্লিক করনর
হনবে। 

৫. আনবেদনকারী ইনরামিনধ্ নকান ইউরননট আনবেদন না কনর থাকনল ওনয়বেসাইনটর মিাধ্নমি আনবেদনকারীর রনরদরষ ফরমিানটর
একরট ফরমিাল ছরবে,  বে্রক্তিগর নমিাবোইল নম্বর ও নকাটার রথ্ চাওয়া হনবে। রনবে নর নকান ইউরননট ইনরামিনধ্ আনবেদন
কনর থাকনল রথ্গুনলা পনুরায় রদনর হনবে না। শুধমুিাত রবেনকএসরপ হনর এইচ.  এস.রস পরীক্ষায় উত্তীণর রশিক্ষাথরীরা
নখনলায়ার নকাটায় আনবেদন করনর পারনবে।

৬.  ছরবে এবেং অন্ান্ রথ্াবেলী নদয়া হনল পরবেরর ী নপইনজ নসগুনলা রনরশ্চির করনর বেলা হনবে। রনরশ্চির করার জন্
আনবেদনকারীনক  নরনকান নমিাবোইল অপানরটনরর নম্বর নথনক একরট এসএমিএস ১৬৩২১ নম্বনর পাঠানর হনবে। এসএমিএস
রটর ফরমি্াট আনবেদনকারী নসই নপইনজ নদখনর পানবে। এসএমিএস-রট পাঠাননা হনল রফররর এসএমিএস-এ  আনবেদনকারী
৭(সার)  অক্ষনরর একরট কনফারনমিশিন নকার পানবে। এই কনফানমিরশিন নকাররট আনবেদনকারী নপইনজর রনধরাররর স্থানন
নদয়ার পর 'রনরশ্চির কররছ' বোটনন রক্লিক করনর হনবে। 

৭. সরঠক কনফারনমিশিন নকার নদয়া হনল আনবেদননর মিলূ পারা (সকল ইউরননটর জন্ প্রনরাজ্) নদখা রানবে। এই নপইনজর
মিাধ্নমি আনবেদনকারী নর সকল ইউরননট আনবেদন করার নরাগ্রা রানখন নস সকল ইউরননট আনবেদন কনর টাকা জমিার
ররসদ সংগ্রহ করনর পারনবে। এই পারায় উনল্লেরখর ইউরনট সমিনূহর নরনকানরটনর আনবেদন করার জন্ ইউরননটর পানশির
'আনবেদন' বোটনন রক্লিক করনর হনবে।  'আনবেদন' বোটনন রক্লিক করার পর উক্তি ইউরননটর 'আনবেদন' বোটনরটর স্থানন একরট
সবেজু রনঙের রটক রচহ নদখা রানবে এবেং নসই ইউরননটর টাকা জমিার ররসদ (নপনমিন রস্লিপ) এর রাউননলানরর রলঙ পাওয়া
রানবে। এছাড়া পরবেরর ীনর এই নপইজ নথনক আনবেদনকারী রার আনবেদনকৃর সকল ইউরননটর ভররর  পরীক্ষার প্রনবেশিপত
সংগ্রহ বো আসন রবেন্াস, ফলাফল ইর্ারদ জাননর পারনবে।

৮. উপনরাক্তি নপইজ নথনক নর ইউরননটর টাকা জমিার ররসদ (নপনমিন রস্লিপ) সংগ্রহ করনর ইচুক নসই ইউরননটর টাকা জমিার
ররসদ (নপনমিন রস্লিপ)  রাউননলানরর রলনঙ রক্লিক কনর ররসদরট রাউননলার কনর রপ্রন কনর রননর হনবে। নপনমিন রস্লিপরটর
দইুরট অংশি থাকনবে; উপনরররট আনবেদনকারীর অংশি এবেং রননচররট বে্াংনকর অংশি। 
সরকর ীকরণ: টাকা জমিার আনবেদনকারীর অংশিরট ভররর  পরীক্ষার প্রনবেশিপত নয়। পরীক্ষার প্রনবেশিপনতর রবেকল রহনসনবেও 
টাকা জমিার ররসনদর অংশিটুকু বে্বেহার করা রানবে না। 



৯. টাকা জমিার ররসনদর রথ্ সমিহূ ও আনবেদনকারীর ছরবে সরঠক আনছ রকনা রাচাই কনর রনন। এরপর টাকা জমিার ররসনদর
দইুরট অংনশিই রনধরাররর স্থানন আনবেদনকারী স্বাক্ষর কনর ৩০ আগস, ২০১৭ রাররনখর মিনধ্ ররসনদ উরল্লেরখর পররমিান টাকা
(ভররর  পরীক্ষার রফ, অনলাইন সারভরস রফ ও বে্াংক চাজর) নদনশির ৪রট রাষ্ট্রায়ত বোরণরজ্ক বে্াংক (জনরা, নসানালী, অগ্রণী
ও রূপালী)-এর নর নকান শিাখায় রগনয় বে্াংক চলাকালীন সমিনয় জমিা রদনর হনবে। বে্াংক করৃরপক্ষ টাকা জমিার প্রমিাণ স্বরূপ
টাকা জমিার ররসনদর আনবেদনকারীর অংশি নকনট আনবেদনকারীনক নফরর রদনবে।

১০.  নকান ইউরননট আনবেদনকারীর বে্াংনক টাকা জমিা নদওয়ার রথ্ ঢাকা রবেশ্বরবেদ্ালনয় নপৌঁছানল রার সংরশ্লিষ ইউরননটর
'নপনমিন'  কলানমি একরট সবেজু রনঙের রটক রচহ নদখা রানবে। বে্াংক-এ টাকা জমিা না নদয়া হনল আনবেদনকারী সংরশ্লিষ
ইউরননটর ভররর  পরীক্ষায় অংশিগ্রহণ করনর পারনবে না।  গ  এবেং চ  ইউরননট আনবেদনকারী পরীক্ষাথরীরা  ৩০ আগস,

২০১৭ এবেং ক, খ, এবেং ঘ ইউরননট আনবেদনকারী পরীক্ষাথরীরা ১২ই নসনপ্টেম্বর, ২০১৭ হনর ভররর  পরীক্ষা শুরু হবোর ১
ঘনা আগ পররন সংরশ্লিষ ইউরননটর প্রনবেশিপত রাউননলার করনর পারনবে।

১১. IGCSE(ও নলনভল) এবেং AI(এ নলনভল) ও সমিমিাননর পরীক্ষায় উত্তীণর বো রবেনদশিী সারটর রফনকটধারী আনবেদনকারীনদর
সংরশ্লিষ অনষুনদর রীন অরফস নথনক প্রদত্ত Equivalent ID মিাধ্রমিক/উচ্চ মিাধ্রমিনকর নরাল নম্বনরর স্থানন বে্বেহার কনর
রথারনয়নমি টাকা জমিা নদওয়ার ররশিদ সংগ্রহ করনর হনবে।


