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জজোনোই ডিগ্রী কললজ ২০২১-২০২২ ডলক্ষোবজ ে একোদল 

জেণীলে অনোইন ভডেে ডনলদেডলকোাঃ- 
 

(রকোডর ডনলদেলনো অনুযোয়ী ১৯/০২/২০২২ইং জেলক ২৪/০২/২০২২ইং েোডরখ পয েন্ত ভডেে কোয েক্রম 

চমোন েোকলব।) 
 

১) জয জকোন ব্রোউজোর লে জজোনোই ডিগ্রী কললজর ওলয়ব োইট www.jdc.edu.bd জে 

প্রলবল করুন। 

২) জজোনোই ডিগ্রী কললজর ওলয়ব োইলটর জোম জপজ প্রদডল েে লব। 

 
৩) এবোর  ‘অনাইন ভর্তি’ জমনুলে প্রলবল করুন। ডনলচ প্রদডল েে Primary Admission Form বো প্রোেডমক 

আলবদন ফরম প্রদডল েে লব। ফরলমর বোম পোলল প্রদডল েে  Admission Guide বো ভডেে ডনলদেডলকো এবং 

প্রলয়োজলন Online Form Fill up Guide  বো অনোইন ফরম পূরণ ডনলদেডলকো িোউনলোি কলর ডপ্রন্ট 

ডদলয় ভোভোলব পলশ ডনন। 

 

  

 

http://www.jdc.edu.bd/


৪) েকেেোর োলে Primary Admission Form বো প্রোেডমক আলবদন ফরম পূরণ করুন। Primary 

Admission Form বো প্রোেডমক আলবদন ফরম পূরণ ল Submit বোটলন ডিক করল Primary 

Admission বো প্রোেডমক আলবদন ম্পন্ন লব। 

 

৫) ফ ভোলব Primary Admission বো প্রোেডমক আলবদন ফ ল আপনোর জদয়ো জমোবোই নম্বলর 

ইউজোর আইডি ও পোওয়োিে এএমএ এর মোধ্যলম জপ্ররণ করো লব। ইউজোর আইডি ও পোওয়োিে 

েকেেোর োলে ংগ্র করুন। 

 

৬) পূলব ের মলেো ‘অনাইন ভর্তি’ জমনুলে প্রলবল করুন এবং প্রদডল েে জপলজর বোম পোললর Student 

Login অপললন ডিক কলর ইউজোর আইডি ও পোওয়োিে ডদলয় Login করুন। 

 

৭) ফ ভোলব গইন ল জমোবোই বযোংডকং পদ্ধডে ডবকোল/bKash এর মোধ্যলম Pay with Bkash 

অপললন প্রলবল কলর Primary Admission বো প্রোেডমক আলবদন ডফ জমো ডদন। 

 

  



 

৮) Primary Admission বো প্রোেডমক আলবদন ডফ জমোদোন ফ ল ভডেে ফরলমর বোম পোলল প্রদডল েে 

Full Form Submit অপললন ডিক কলর মূ ফরলম প্রবল করুন। উলেখয, প্রোেডমক আলবদন ডফ 

জমোদোন ম্পন্ন নো ল Full Form Submit বো মূ ফরলম প্রলবল করো যোলব নো। 

 

  



৯) এবোর ফরমটট েকেেোর োলে পূরন করুন। 

১০) Select Group বা র্বভাগ র্নব িাচননর অপলন থেনে আপনার োঙ্খিত  Group বা র্বভাগ র্নব িাচন 

েরুন। 

 
 

১১) Group বা র্বভাগ র্নব িাচন েরন ংর্িষ্ট র্বভানগর পঠিতবয র্বয় প্রদর্ল িত নব। থখান থেনে group 

subject বা ননব িাচর্নে র্বয় নত থয থোন ৩(র্তন)ঠি র্বয় ও optional subject নত থয থোন 

এেঠি র্বয় (আন োো ানপনে)  র্নব িাচন েরুন। প্রর্তঠি র্বনয়র র্বপরীনত অবর্লষ্ঠ্য আন 

ংখযা প্রদর্ল িত নব। র্নর্ িার্রত আন থল নয় থগন উক্ত র্বয় র্নব িাচন েরা যানব না। 

 
১২) ছডব / Photo (300x300px, 100kb) াইনের দয জেোো পোলপোটে োইলজর রডিন ছডব 

আপলোি ডদলে লব। উলেখয, জমলয়লদর দুই কণ ে/কোন প্রদল েন য় এমন ছডব এবং 

জছললদর কোর যুক্ত লোটে পডরধ্োন করো ছডব লে লব। 

 
 

১৩) ফরম পূরণ জলল Preview অপললন ডিক কলর পূনরোয় জদলখডনন। প্রলয়োজলন ংললোধ্ন কলর ডনন। 

অোঃপর অডিকোর অংললর বোটলন ডিক কলর Update করুন।

 

১৪) পূূ্লব ের Primary Admission Fee বো প্রোেডমক আলবদন ডফ জমোদোলনর মলেো কলজ কেত েক ডনধ্ েোডরে 

ভডেে ডফ জমোবোই বযোংডকং পদ্ধডে ডবকোল/bKash এর মোধ্যলম Pay with Bkash অপললন প্রলবল কলর 

জমো ডদলে লব। ভডেে ডফ ফ ভোলব জমোদন ম্পন্ন ল Money Receipt বো টোকো জমোর রডলদ ও 

আপনোর পূরণকত ে ভডেে ফরলমর PDF Form কডপ িোউনলোলির অপলন পোওয়ো যোলব। যো ডপ্রন্ট 

কলর Admission Guide বো ভডেে ডনলদেডলকোয় উডেডখে কোগজ-পত্রোডদর োলে স্বোস্থ্য ডবডধ্ জমলন 

কললজ জমো ডদলে লব। 



 

অনাইন ভর্তি ংক্রান্ত প্রনয়ােনন েনাব থমাোঃ আলরাফু র্ঙ্খিেী, (প্রভাে, মােেম ি 

র্বভাগ) 01718-879308 নম্বনর থযাগনযাগ েরার েনয অনুনরার্ েরা না। 

র্বোঃদ্রোঃ-অনাইন ফরম পূরনের ময় র্নননাক্ত োগে-পত্রার্দ থেনে তেয র্ননয় তেিতার ানে 

ফরম পূরে েরনবন। 

 এএড/মমোন পরীক্ষোর নম্বরপত্র ও প্রলংোপলত্র মূ/ফলটোকডপ। 

 ডলক্ষোেী ও েোর ডপেো-মোেো/অডভভোবলকর জমোবোই নম্বর। 

 ডলক্ষোেীলদর ডিজজটো জন্মডনবন্ধন নদ (১৭ ডিজজলটর বোংো ও ইংলরজী) 

মূ/ফলটোকডপ। 

 ডপেো ও মোেোর জোেীয় পডরচয়পলত্রর মূ/ফলটোকডপ। 

 ডপেো ও মোেোর অবেেমোলন অডভভোবলকর জোেীয় পডরচয়পলত্রর মূ/ফলটোকডপ। 

 ডপেো ও মোেোর ডিজজটো জন্ম নলদর ফলটোকডপ (১৭ ডিজজট) (যডদ েোলক) 

মূ/ফলটোকডপ। 

 জমলয়লদর দুই কণ ে/কোন প্রদল েন য় এমন ছডব এবং জছললদর কোর যুক্ত লোটে পডরধ্োন 

করো দয জেোো পোলপোটে োইলজর রডিন ছডব।  

 


