
 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জিজিটাল ইউজনভাজস িটি, বাাংলাদেে 

কাজলয়াককর, গািীপুর-১৭৫০ 

স্মারক:৩৭.০১.৪১০৪.০০০.৪৪.০০৮.১৯.৩৯৩১ তাজরখঃ 
১৩ িানুয়ারী ২০২৩ 

৩০ শ ৌষ ১৪২৯ 

আইজসটি ইন এডুদকেন শরাগ্রাদম ২০২১-২২ জেক্ষাবদষ ি ১ম বষ ি স্নাতক (সম্মান) শেজিদত ভজতির িন্য  

১ম উন্মকু্ত কল রকাদের জবজ্ঞজি। 

২০২১-২২ জেক্ষাবদষ ি ১ম বষ ি স্নাতক (সম্মান) শেজিদত ভজতির ১ম উনু্মক্ত কদল জবজিইউ-শত আদবেনকৃত ও জিএসটি ভুক্ত শকান জবশ্বজবদ্যালদয় 

এখদনা ভজতি হনজন এমন রার্থীদের মধ্য শর্থদক শমধাক্রমানুসাদর ২০ (জবে) িন জনব িাজিত রার্থীদেরদক তাদের শমাবাইল নম্বদর SMS এর মাধ্যদম 

িাজনদয় শেয়া হদয়দে। জনব িাজিত রার্থীগি আগামী ১৫ িানুয়ারী, ২০২৩ জরঃ (রজববার) দুপুর ১ টা  র্ িন্ত জবশ্বজবদ্যালদয়র ওদয়বসাইট 

(https://admission.bdu.ac.bd) শর্থদক ভজতির আদবেন ফম ি পূরি করদত  ারদবন। আদবেনকৃত রার্থীদেরদক আগামী ১৬ িানুয়ারী, 

২০২৩ জরঃ (শসামবার) দুপুর ১২.০০ টার মদধ্য রদয়ািনীয় কাগি ত্র ও ভজতির জফ সহ জবশ্বজবদ্যালদয়র একাদিজমক ভবদন উ জিত র্থাকদত হদব। 

উ জিত রার্থীদের মদধ্য শর্থদক শমধাক্রদমর জভজিদত জবজিইউ এর আইজসটি ইন এডুদকেন শরাগ্রাদম ২০২১-২২ জেক্ষাবদষ ির রর্থম বষ ি স্নাতক 

(সম্মান) শেিীদত ০৮ (আট) টি শূন্য আসদনর জব রীদত একই জেন জবকাল ৩.০০ টার মদধ্য ভজতি কার্ িক্রম সম্পন্ন করা হদব। 

 

১. অনলাইন ভজতি ফরম পূরিঃ 

অনলাইদন ভজতি ফরম পূরদির িন্য রার্থীদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জিজিটাল ইউজনভাজস িটি, বাাংলাদেে এর ভজতি জবষয়ক ওদয়ব সাইদটর 

(https://admission.bdu.ac.bd) Login অ েদন জগদয় GST ভজতি  রীক্ষার শরাল নম্বর ও PIN এর মাধ্যদম লগইন কদর ভজতি 

ফরম পূরি করদত হদব। 

২. ভজতি জফ: 

রার্থীদক ভজতির সময় আোয়কৃত জবজভন্ন জফ [(রার্থী রজত ১৫০০০.০০ ( দনর হািার + িািি রদর্ািয)] টাকা রদকট (িাচ্ বাাংলা 

শমাবাইল ব্াাংজকাং) অর্থবা SSLCOMMERZ এর মাধ্যদম আগামী ১৬-০১-২০২৩ তাজরখ জবকাল ৩:০০ ঘটিকার মদধ্য িমা জেদত 

হদব। 

(ক) খাতসহ ভজতি জফ: 

ক্রজমক নাং খাত টাকা 

১. ভজতি জফ ১০০০/- 

২. শসজমস্টার জফ ২,৫০০/- 

৩. শরজিদেেন জফ ১০০০/- 

৪. মাজসক শবতন ৫০০ টাকা কদর রর্থম ৩ মাদসর শবতন ১,৫০০/- 

৫. োত্র-োত্রী কল্যাি জফ ৫০০/- 

৬. স্মাট ি আইজি কাি ি জফ ২০০/- 

৭. জবশ্বজবদ্যালয় অবকাঠাদমা উন্নয়ন জফ ১,০০০/- 

৮. গদবষনাগার জফ ১,০০০/- 

৯. Cloud Computing Fee ৭৫০/- 

১০. LMS User Fee ৭৫০/- 

১১. Incubation and Innovation Fee ৩০০/- 

১২. লাইদেরী িামানত জফ (শফরৎদর্াগ্য) ৫০০/- 

১৩. লাইদেরী ব্বহার জফ ৩০০/- 

১৪. একাদিজমক কযাদলন্ডার জফ ১০০/- 

১৫. জবএনজসজস এবাং শরাভার স্কাউট জফ ৬০০/- 

১৬. জবভাগ উন্নয়ন জফ ১,৫০০/- 

১৭. ল্যাব জফ ১,৫০০/- 

 সব িদমাট: ১৫,০০০/- 

 

(খ) শ দমন্ট  দ্ধজত: 

 ১। রদকট শ দমন্ট  দ্ধজত 

ধা -১: রদকট Apps এ LOGIN করুন 

ধা -২: Bill Pay Option জনব িািন করুন। 

ধা -৩: Category শর্থদক University জনব িািন করুন অর্থবা Search Biller এ BDU জলদখ Search করুন। 

ধা -৪: BDU Admission Panel শর্থদক রাি Payment ID রোন করুন এবাং Validate বাটন এ press করুন। 

ধা -৫: নাম ও টাকার  জরমান জমজলদয় শেদখ OK Press করুন । 

ধা -৬: রদকট PIN রোন কদর আ নার Admission Fee  জরদোধ জনজিত করুন ।  

ধা -৭: Apps এবাং শমাবাইদল জনজিতকরন Message  াদবন।  

 

২। SSLCOMMERZ শ দমন্ট  দ্ধজত 

 

Payment Process ( জরদোধ  দ্ধজত) 

ধা  ১ Dashboard  

ধা  ২ Click pay now button 

ধা  ৩ Get payment gateway (SSLCOMMERZ) 

ধা  ৪ Choose any payment method 

ধা  ৫ Click pay 

ধা  ৬ Type your account number 

ধা  ৭ Enter your OTP to confirm 

ধা  ৮ Now enter your PIN to confirm 

ধা  ৯ Done! you will receive a confirmation message from 

SSLCOMMERZ 

https://admission.bdu.ac.bd/


দ্রষ্টব্ঃ জবজভন্ন শ দমন্ট অ েদন আদবেন জফ  জরদোধ করার  দ্ধজত জবজভন্ন রকম হদত  াদর। ধারাবাজহকভাদব জনদে িেনা অবলম্বন করার িন্য অনুদরাধ করা 

হদলা। 

 

৩. েজললাজের সতযতা র্ািাই এবাং উ জিজত জনজিতকরি: 

চূড়ান্ত ভজতির িন্য জনদে উদেজখত তাজরখ ও সময় অনুর্ায়ী একাদিজমক ভবন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জিজিটাল ইউজনভাজস িটি, বাাংলাদেে, 

কাজলয়াককর এ জনদে উদেজখত সকল সনে ও ট্রান্সজক্রপ্ট এর সতযতা র্ািাইদয়র িন্য সেরীদর উ জিত হদত হদব। ভজতির সময় স্বাক্ষজরত ভজতি 

ফরদমর সাদর্থ জনদোক্ত েজললাজের মূল কজ  ও ২(দুই) শসট ফদটাকজ  শরজিোর েিদর িমা জেদত হদব 

 

১. এসএসজস/ সমমান  রীক্ষার মূল সনে ত্র ও নম্বর  ত্র 

২. এইিএসজস/ সমমান  রীক্ষার মূল সনে ত্র ও নম্বর  ত্র 

৩. এইিএসজস/ সমমান  রীক্ষার মূল রোংসা ত্র 

৪. এইিএসজস/ সমমান  রীক্ষার মূল শরজিদেেন কাি ি 

৫. জিএসটি এিজমট কাদি ির ইনজভজিদলটদরর স্বাক্ষরযুক্ত কজ  

৬.  াসদ াট ি সাইদির ২ (দুই) কজ  রজিন েজব 

 

 

৪. ভজতি বাজতল  দ্ধজত: 

ভজতি বাজতল করার সময় জবশ্বজবদ্যালদয়র শকাদনা  াওনা র্থাকদল তা অবশ্যই  জরদোধ করদত হদব। 
 

রার্থীর েজললাজেদত শকান ভুল/অসতয তথ্য রোন করদল ভজতিকৃত োত্র/োত্রীর ভজতি বাজতল হদব ও অসতয তথ্য রোদনর জবষয় রমাজিত হদল 

সাংজিষ্ট োত্র/োত্রীর জবরুদদ্ধ আইনানুগ ব্বিা শনয়া হদব। বাাংলাদেদের নাগজরক ব্তীত অন্য শকউ এই রজক্রয়ায় আদবেন কদর ভজতি হদয়দে বদল 

 রবতীদত রমাজিত হদল তার ভজতি বাজতল বদল গণ্য হদব। ভজতি সাংক্রান্ত শর্ শকান জবষদয় ভজতি কজমটির জসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল জবদবজিত হদব। 

ফলাফদল শকান ত্রুটি শেখা শগদল কর্তি ক্ষ তা সাংদোধন ও  জরবতিদনর ক্ষমতা রাদখ। 

 

 

 

 

স্বাক্ষজরত/- 

শরজিোর (অজতজরক্ত োজয়ত্ব) 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জিজিটাল ইউজনভাজস িটি, বাাংলাদেে 


