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 ভর্তি	
 ফর আবেদনম-     এর আবেদন জন� প্রনে ভর্তির আবেদন��জন�� 	থ্য �
 SSC  ও HSC  পরী�ক্ষা�রী বো��র্ড� , বোরী�ল,    বোরীনি�র্দে��� ও সা�ল

    আর্দে���কা�রী�রী বো����ইল �ম্বরী

   ��তী�য় পরিচয়পত্র পনিরীচয় পরিচয়পত্র পত্র /   �ন্ম নিবন্ধন নি��ন্ধ� /  প�সার্দেপ�র্ট � -    বো র্দেকা�� একানির্ট রী �ম্বরী

   রীর্দে"রী গ্রুপ

  ধ��

  ��তী�য় পরিচয়পত্র তী�

  স্থা�য় পরিচয়পত্র � নি&কা���

   অনি((��র্দেকারী ���

    অনি((��র্দেকারী সা�র্দে) সাম্পকা�

   অনি((��র্দেকারী বোপ��

    অনি((��র্দেকারী বো����ইল �ম্বরী

 ভর্তি	
 ফর আবেদনম-        এর আবেদন জন� প্রনে ভর্তির আবেদন��জন�� কা�গনে ভর্তির আবেদনজর আবেদন স্ক্যা��ন কার্তি� সম�হ 
   আর্দে���কা�রী�রী ছনি� (  ৩০০ KB  এরী �র্দেধ.) 

   আর্দে���কা�রী�রী স্বা�ক্ষারী (  ৭০ KB  এরী �র্দেধ.)
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         �র্দেরীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ভর্তির আবেদন পোর্টালে প্রবেশের জন্য নিচের নি�শ্বনি��.�লর্দেয় পরিচয়পত্র রী অ�ল�ই� (নিতী� রী আর্দে��� বোপ�র্ট � �র্দেল প্রর্দে�র্দে�রী ��. নি�র্দেচরী URL  ব্রা�উ� কারু�

https://admission.vu.edu.bd/
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    পরী�তী� � ধ�প অ)�� (নিতী� রীৎ ভর্তির 
নি�ষয় পরিচয়পত্র /    নি�(�গ পছন্দ করার পছন্দ করার কারী�রী

   প:র্দে�� অ��.ই আপ��র্দেকা
      আরীও নিকাছ; তী). প:রীণ করতে হবে কারীর্দেতী হর্দে� । 

 আপ��রী profile -  এ
--required--   ��কা� কারী�

      তী). গুর্দেল� অ��.ই প:রীণ করতে হবে কারীর্দেতী হর্দে� । 

   �তী; � আর্দে���কা�রী� নিহর্দেসার্দে�
"New Applicant" -   এ নি?কা কারু�

 আপ��রী SSC  ও HSC   পরী�ক্ষা�রী তী).
(বো��র্ড� , বোরী�ল,   বোরীনি�র্দে��� ও সা�ল), 

    আপ��রী বো����ইল �ম্বরী এ�@
    আপ��রী পছন্দ করার �তী ৬ ডিজিটের নির্ডনি�র্দের্ট রী

   একানির্ট প�সাও য় পরিচয়পত্র �র্ড� নি�র্দেয় পরিচয়পত্র 
"Register"    ��র্ট � নি?কা কারু� । 

       আপ��রী বো�ও য় পরিচয়পত্র � তী). সানি&কা হর্দেল আপ��র্দেকা আপ��রী Applicant Profile -     এ নি�র্দেয় পরিচয়পত্র  �ও য় পরিচয়পত্র � হর্দে� । 
   এখা�র্দে� আপ��রী নিকাছ; তী).,  বো �� ���,  �ন্ম নিবন্ধন তী�নিরীখা, SSC  ও HSC   পরী�ক্ষা�রী ফল�ফল

    ইতী.�নি� স্বায় পরিচয়পত্র @নিDয় পরিচয়পত্র (�র্দে� চর্দেল আসার্দে�। 

https://admission.vu.edu.bd/
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           তী). প:রীণ করতে হবে অ)�� সা@র্দে��ধর্দে�রী ��. বো�গু�� রী@ এরী ��র্ট � গুর্দেল� নি?কা কারু�। 

 আপ��রী profile     �তীকারী� কাতী (�গ পছন্দ করার সাম্প:ণ করতে হবে �
    হর্দেয় পরিচয়পত্র র্দেছ বোসানির্ট এখা�র্দে� বো�খার্দেতী প�র্দে��। 

      প্রর্দেয় পরিচয়পত্র ����য় পরিচয়পত্র সাকাল তী). বো�ও য় পরিচয়পত্র � হর্দেয় পরিচয়পত্র বোগ পছন্দ করার র্দেল
"Click Here to Apply/Choose Subjects" 

  ��র্ট � আসার্দে� ।    ।  এখা�র্দে� নি?কা কারু�
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       এখা�� বো)র্দেকা আপ���রী পছর্দেন্দ করার রী নি�ষয় পরিচয়পত্র নি����চ� কারু� । 
      আপনি� একা�নিধকা নি�ষয় পরিচয়পত্র নি����চ� কারীর্দেতী প�রীর্দে�� । 
       প্রনিতী নি�ষর্দেয় পরিচয়পত্র রী ��. ৫০০ র্ট �কা� আর্দে��� নিফ । 

       অ)�� আপনি� ৩ নির্ট নি�ষয় পরিচয়পত্র নি����চ� কারীর্দেলৎ ভর্তির 
     আর্দে��� নিফ হর্দে� ১৫০০ র্ট �কা� । 

     নি�ষয় পরিচয়পত্র নি����চ� হর্দেয় পরিচয়পত্র বোগ পছন্দ করার র্দেল "Submit Application"  
   ��র্ট র্দে� নি?কা কারু� ।  

        বোপর্দে�ন্ট প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য এখানে ক্লিক করুন প্রনিDয় পরিচয়পত্র � শুরু কারী�রী ��. এখা�র্দে� নি?কা কারু�

১। "Pay with bkash" -    এ নি?কা কারু� ২|      আপ��রী নি�কা�� একা�উন্ট প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য এখানে ক্লিক করুন �ম্বরী নি�� ৩।     নি�কা�� বো)র্দেকা আপ��র্দেকা একানির্ট 
"Verification Code" 
SMS কারীর্দে�,  বোসানির্ট নি��

৪|       আপ��রী নি�কা�র্দে�রী বোগ পছন্দ করার �প� নিপ� �ম্বরী নি�� ৫|   বোপর্দে�ন্ট প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য এখানে ক্লিক করুন সাফল হর্দেল,   আপ��রী আর্দে���
    প্রনিDয় পরিচয়পত্র �নির্ট সাফল (�র্দে� সাম্পন্ন হবে হর্দে�
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  পরী�তী� �র্দেতী আপ��রী Applicant Profile -     এ প্রর্দে�� কারী�রী ��.
https://admission.vu.edu.bd/

            । ব্রা�উ� কার্দেরী আপ��রী বো����ইল �ম্বরী ও প�সাও য় পরিচয়পত্র �র্ড� �.�হ�রী কার্দেরী লগ পছন্দ করার ই� কারীর্দেতী প�রীর্দে��

          আর্দে��� প্রনিDয় পরিচয়পত্র � বো�ষ হর্দেল এখা�� বো)র্দেকা আপনি� আপ��রী আর্দে��র্দে�রী একানির্ট PDF  কানিপ
   র্ড�উ�র্দেল�র্ড কারীর্দেতী প�রীর্দে�� ।      ।  পরী�ক্ষা�রী প্রর্দে�� পত্র ও এখা�র্দে�ই প�র্দে��

https://admission.vu.edu.bd/

	ভর্তি ফরম-এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
	ভর্তি ফরম-এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজের স্ক্যান কপি সমূহ

