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জ োনোইল ডিগ্রী কললল  ২০২২-২০২৩ ডিক্ষোবজষ ে একোদি 

জেণীলে অনলোইন ভডেে ডনলদেডিকোাঃ- 
 

(সরকোডর ডনলদেিনো অনুযোয়ী ২২/০১/২০২৩ইং জেলক ২৬/০১/২০২২ইং েোডরখ পয েন্ত ভডেে কোয েক্রম 

চলমোন েোকলব।) 
 

১) জয জকোন ব্রোউ োর হলে জ োনোইল ডিগ্রী কললল র ওলয়ব সোইট www.jdc.edu.bd জে 

প্রলবি করুন। 

২) জ োনোইল ডিগ্রী কললল র ওলয়ব সোইলটর জহোম জপ  প্রদডি েে হলব।  
৩) এবোর  ‘অনলাইন ভর্তি’ জমনুলে প্রলবি করুন। ডনলচ প্রদডি েে Primary Admission Form বো প্রোেডমক 

আলবদন ফরম প্রদডি েে হলব। ফরলমর বোম পোলি প্রদডি েে  Admission Guide বো ভডেে ডনলদেডিকো এবং 

প্রলয়ো লন Online Form Fill up Guide  বো অনলোইন ফরম পূরণ ডনলদেডিকো িোউনললোি কলর ডপ্রন্ট 

ডদলয় ভোলভোলব পলে ডনন। 

 

 

 

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


৪) সেকেেোর সোলে Primary Admission Form বো প্রোেডমক আলবদন ফরম পূরণ করুন। Primary 

Admission Form বো প্রোেডমক আলবদন ফরম পূরণ হলল Submit বোটলন ডিক করলল Primary 

Admission বো প্রোেডমক আলবদন সম্পন্ন হলব। 

 

৫) সফল ভোলব Primary Admission বো প্রোেডমক আলবদন সফল হলল আপনোর জদয়ো জমোবোইল নম্বলর 

ইউ োর আইডি ও পোসওয়োিে এসএমএস এর মোধ্যলম জপ্ররণ করো হলব। ইউ োর আইডি ও পোসওয়োিে 

সেকেেোর সোলে সংগ্রহ করুন।  

৬) পূলব ের মলেো ‘অনলাইন ভর্তি’ জমনুলে প্রলবি করুন এবং প্রদডি েে জপল র বোম পোলির Student 

Login অপিলন ডিক কলর ইউ োর আইডি ও পোসওয়োিে ডদলয় Login করুন। 

৭) সফল ভোলব লগইন হলল জমোবোইল বযোংডকং পদ্ধডে ডবকোি/bKash এর মোধ্যলম Pay with Bkash 

অপিলন প্রলবি কলর Primary Admission বো প্রোেডমক আলবদন ডফ  মো ডদন। 

 



৮) Primary Admission বো প্রোেডমক আলবদন ডফ  মোদোন সফল হলল ভডেে ফরলমর বোম পোলি প্রদডি েে 

Full Form Submit অপিলন ডিক কলর মূল ফরলম প্রবি করুন। উলেখয, প্রোেডমক আলবদন ডফ 

 মোদোন সম্পন্ন নো হলল Full Form Submit বো মূল ফরলম প্রলবি করো যোলব নো। 

 



৯) এবোর ফরমটট সেকেেোর সোলে পূরন করুন। 

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

েরুন। 

 

 

১১) Group বা র্বভাগ র্নব িাচন েরনল সংর্িষ্ট র্বভানগর পঠিতবয র্বষয় প্রদর্শ িত হনব। থসখান থেনে group 

subject বা ননব িাচর্নে র্বষয় হনত থে থোন ৩(র্তন)ঠি র্বষয় ও optional subject হনত থে থোন 

এেঠি র্বষয় (আসন োো সানপনে)  র্নব িাচন েরুন। প্রর্তঠি র্বষনয়র র্বপরীনত অবর্শষ্ঠ্য আসন 

সংখযা প্রদর্শ িত হনব। র্নর্ িার্রত আসন থশষ হনয় থগনল উক্ত র্বষয় র্নব িাচন েরা োনব না। 

 

১২) ছডব / Photo (300x300px, 100kb) সাইনের সদয জেোলো পোসলপোটে সোইল র রডিন ছডব 

আপললোি ডদলে হলব। উলেখয, জমলয়লদর দুই কণ ে/কোন প্রদি েন হয় এমন ছডব এবং 

জছলললদর কলোর যুক্ত িোটে পডরধ্োন করো ছডব হলে হলব। 

 
 

১৩) ফরম পূরণ জিলষ Preview অপিলন ডিক কলর পূনরোয় জদলখডনন। প্রলয়ো লন সংলিোধ্ন কলর ডনন। 

অোঃপর অডিকোর অংলির বোটলন ডিক কলর Update করুন। 

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

ভডেে ডফ জমোবোইল বযোংডকং পদ্ধডে ডবকোি/bKash এর মোধ্যলম Pay with Bkash অপিলন প্রলবি কলর 

 মো ডদলে হলব। ভডেে ডফ সফল ভোলব  মোদন সম্পন্ন হলল Money Receipt বো টোকো  মোর রডিদ ও 



আপনোর পূরণকত ে ভডেে ফরলমর PDF Form কডপ িোউনললোলির অপিন পোওয়ো যোলব। যো ডপ্রন্ট 

কলর Admission Guide বো ভডেে ডনলদেডিকোয় উডেডখে কোগ -পত্রোডদর সোলে স্বোস্থ্য ডবডধ্ জমলন 

কললল   মো ডদলে হলব। 

 

অনলাইন ভর্তি সংক্রান্ত প্রনয়ােনন েনাব থ াোঃ আশরাফুল র্সঙ্খিেী, (প্রভাষে, স ােে ি 

র্বভাগ) 01718-879308 নম্বনর থোগনোগ েরার েনয অনুনরার্ েরা হনলা। 

র্বোঃদ্রোঃ-অনলাইন ফর  পূরনের স য় র্নননাক্ত োগে-পত্রার্দ থেনে তেয র্ননয় সতেিতার সানে 

ফর  পূরে েরনবন। 

 এসএসডস/সমমোন পরীক্ষোর নম্বরপত্র ও প্রিংসোপলত্রর মূল/ফলটোকডপ। 

 ডিক্ষোেী ও েোর ডপেো-মোেো/অডভভোবলকর জমোবোইল নম্বর। 

 ডিক্ষোেীলদর ডিজ টোল  ন্মডনবন্ধন সনদ (১৭ ডিজ লটর বোংলো ও ইংলর ী) 

মূল/ফলটোকডপ। 

 ডপেো ও মোেোর  োেীয় পডরচয়পলত্রর(NID) মূল/ফলটোকডপ। 

 ডপেো ও মোেোর অবেেমোলন অডভভোবলকর  োেীয় পডরচয়পলত্রর(NID) মূল/ফলটোকডপ। 

 ডপেো ও মোেোর ডিজ টোল  ন্ম সনলদর ফলটোকডপ (১৭ ডিজ ট) (যডদ েোলক) 

মূল/ফলটোকডপ। 

 জমলয়লদর দুই কণ ে/কোন প্রদি েন হয় এমন ছডব এবং জছলললদর কলোর যুক্ত িোটে পডরধ্োন 

করো সদয জেোলো পোসলপোটে সোইল র রডিন ছডব। 

 


