
 

 

 

 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 

২০২১-২০২২ বিক্ষাির্ষ ের বিার্ে িৃবির আর্িদ্ন সংক্রান্ত অবি জরুরী বিজ্ঞবি 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২১-২০২২ বিক্ষািয়ষ ে ১ম িষ ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেবিয়ত ভবতেকৃত বিক্ষার্থীয়দ্র ময়যয যায়দ্র নাম শ্রিার্ে িৃবির 

(এইচ এস বস -২০২১) তাবলকাে আয়ে তারা স্ব স্ব কয়লজ শ্রর্থয়ক প্রতযেন পত্র সংগ্রহ কয়র প্রতযেন পয়ত্রর কবপ, সংবিষ্ট শ্রিায়র্ের 

শ্রেয়জয়ের কবপ (শ্রয পাতাে বিক্ষার্থীর নাম রয়েয়ে), বিক্ষার্থীর বনজ নায়মর িযাংক একাউয়ের শ্রচক (MICR) পাতার কভার শ্রপইজ 

এিং এইচ এস বস পরীক্ষার মাকেবিয়ের কবপ শ্রিার্ে িৃবির অনলাইন আয়িদ্য়নর সায়র্থ আপয়লার্ কয়র বদ্য়ত হয়ি। 
 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২১-২০২২ বিক্ষািয়ষ ে শ্রিার্ে িৃবি প্রাপ্ত (এইচ এস বস-২০২১) সকল বিক্ষার্থীরা আগামী ১৫/০৩/২০২৩ 

িাবরখ (বিকাল-৫:০০ টা) বের্ক ২২/০৩/২০২৩ িাবরখ (রাি-১২:০০টা) পর্ েন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের িৃবির ওয়েি সাইয়ে 

(https://studentscholarship.du.ac.bd/) বেয়ে অনলাইয়ন শ্রিার্ে িৃবির আয়িদ্ন করয়ত পারয়ি। অনলাইয়ন আয়িদ্ন সংক্রান্ত 

বিস্তাবরত বনয়দ্েিনা উক্ত ওয়েি সাইয়ে উয়েখ রয়েয়ে। িৃবির আয়িদ্য়নর তর্থয যর্থাযর্থভায়ি পূরি করার পর অিিযই Submit to 

Scholarship িােয়ন বিক কয়র আয়িদ্ন বনশ্চিত করয়ত হয়ি। অনযর্থাে িৃবির আয়িদ্ন বিয়িচনা করা হয়ি না। 

িৃবির োকা উয়িালয়নর জনয বিক্ষার্থীর বনজ নায়ম অনলাইন সুবিযা সম্পন্ন ১৩-১৭ বর্শ্চজয়ের িযাংক একাউে নম্বর র্থাকয়ত হয়ি। 

িযাংক একাউে না র্থাকয়ল, অনবতবিলয়ম্ব তফবসলভুক্ত অনলাইন সুবিযা সম্পন্ন শ্রয শ্রকান িযাংয়ক একাউে খুলয়ত হয়ি। িযাংক 

একাউে িযতীত অনয শ্রকান পদ্ধবতয়ত িৃবির অর্থ ে শ্রপ্ররি/ উয়িালন করা সম্ভি নে। 
 

উয়েখয উক্ত তাবরয়খর ময়যয িৃবির তর্থয বনভুেলভায়ি পরূি না হয়ল বিক্ষার্থীরা িৃবির োকা পায়ি না। শ্রসয়ক্ষয়ত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালে 

কতৃেপক্ষ শ্রকান দ্ােভার গ্রহন করয়ি না। সুতরাং বিষেটে অতযন্ত গুরুত্ব সহকায়র বিয়িচনাে বনয়ে িৃবির প্রয়োজনীে তর্থযসমূহ 

সতকেতার সায়র্থ অনলাইয়ন পূরি করার জনয বনয়দ্েিনা শ্রদ্ো হয়লা। 
 

বিক্ষােীর্দ্র িৃবির আর্িদ্র্নর বক্ষর্ে বনম্নিবণ েি বনর্দ্েিািলী অনুসরণীয় : 
 

১। িাংলায়দ্য়ির অনলাইন সুবিযাসম্পন্ন তফসীলভুক্ত শ্রয শ্রকান িযাংয়ক অিিযই বিক্ষার্থীর বনজ নায়ম িযাংক বহসাি র্থাকয়ত হয়ি। 

৩। বিক্ষার্থীর নাম ও অনলাইন িযাংক বহসায়ির নাম একই হয়ত হয়ি। 

৪। অনলাইন িযাংক বহসাি নম্বর অিিযই ১৩-১৭ বর্শ্চজয়ের ময়যয হয়ত হয়ি এিং সটিক ও বনভুেলভায়ি পরূি করয়ত হয়ি। 

৫। বিক্ষার্থীর পরীক্ষার আইবর্/ শ্ররশ্চজয়েিন নম্বর, পরীক্ষার নাম, সন ও প্রাপ্ত CGPA সটিকভায়ি পূরি করয়ত হয়ি। 

৬। িৃবির কযাোেবর (শ্রমযা/ সাযারি) সটিকভায়ি পরূি করয়ত হয়ি। 

৭। িযাংয়কর নাম, িাখার নাম, রাউটেং নম্বর এিং বিক্ষার্থীর িযাংক বহসাি নম্বর সটিকভায়ি পূরি করয়ত হয়ি। 

৮। িযাংক বহসািটে অিিযই িতেমায়ন সচল (Active) র্থাকয়ত হয়ি। 
 

বিার্ে িৃবির আর্িদ্র্নর বক্ষর্ে Sign up করার সময় প্রর্িযক বিক্ষােী িার্দ্র স্ব স্ব বিভাগ/ ইনবিটটউট বের্ক প্রাি            

ই-বমইল টিকানা অিিযই িযিহার করর্ি হর্ি। অনযোয় িৃৃ্বির আর্িদ্ন করর্ি পারর্ি না। 
 

অনলাইর্ন িৃবির আর্িদ্ন সংক্রান্ত সমসযা হর্ল বর্াগার্র্ার্গর জনয- 01581-846500 
 

বিিঃ দ্রিঃ ২০২১-২০২২ বিক্ষাির্ষ ে ১ম িষ ে স্নািক (সম্মান) বেণীর্ি ভবিেকৃি বিক্ষােীর্দ্র মর্যয র্ারা বিার্ে িৃবি বপর্য়র্েন বকিল 

িারাই অনলাইর্ন আর্িদ্ন করর্িন। িাোড়া অনযানয বিক্ষাির্ষ ের বর্ সকল বিক্ষােীরা িৃবির টাকা পায়বন িার্দ্র িেয 

সংর্িাযন/ আপর্র্ট-এর জনয পরিিীর্ি বিক্ষা মন্ত্রণালর্য়র বনর্দ্েিনা অনুর্ায়ী বিজ্ঞবির মাযযর্ম জানার্না হর্ি। 

 

 

 

 
 

 

স্মারক নং শ্ররশ্চজিঃ/বিক্ষা-৫/২০৮(ক)/৬৬০৫৩-৫৭  ০১/১২/১৪২৯ 

 ১৫/০৩/২০২৩ 
 

 সদ্য় অিগবি ও প্রর্য়াজনীয় িযিস্থা গ্রহর্ণর জনয অনুবলবপ বপ্রবরি হর্লা: 

১। বর্ন, সকল অনষুদ্, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালে। 

২। প্রয়ভাস্ট, সকল হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালে। 

৩। শ্রচোরমযান, সকল বিভাে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালে। 

৪। পবরচালক, সকল ইনবস্টটেউে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালে। 

৫। পবরচালক, আইবসটে (তর্থয ও শ্রযাোয়যাে প্রযুশ্চক্ত) শ্রসল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালে।  

      (বিশ্ববিদ্যালর্য়র ওর্য়ি সাইর্ট প্রকার্ির অনুর্রাযসহ) 

৬। পবরচালক, জনসংয়যাে দ্প্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালে।  

 

বিজ্ঞবিটি সম্পূর্ ণ পড়ার জন্য 

অনুররাধ করা হর া। 

স্বাক্ষবরত/- 

শ্রর্পুটে শ্ররশ্চজস্ট্রার (বিক্ষা-৫) 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালে 

তাবরখ: 

শ্রর্পুটে শ্ররশ্চজস্ট্রার (বিক্ষা-৫) 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালে 


