
 

জামালপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রথম িয়ষের ভবতে  সংক্রান্ত বিশদ্ তথয সমহূঃ  

Registration:  

  মহাবিদ্যালেটি Day Section যেখায়ে কলা বিভায়ের ওপর সাম্মবেক(অোসে) 
এিং স্নাতক (য়জোয়রল যকায়সে ভবতে  হওো োে। Candidate যক মহাবিদ্যালয়ের 
ওয়েিসাইট www.jamalpurmahavidyalaya.net বেয়ে Online Admission 2019 

বলয়ে প্রয়িশ করয়ত হয়ি।  

H.S (10+2) পরীক্ষাে 45% োম্বার যপয়ল তয়িই অোসে এর জেয যরবজয়েশে ফমে 
বফলাপ করা োয়ি।  

H.S (10+2) Vocational (Home Science & Agricultural Students) বেয়ে পাশ 
করয়ল শুধুমাত্র যজোয়রল যকায়সের জেয আয়িদ্ে করয়ত পারয়ি।  

*প্রদ্ত্ত যোটিস অেসুায়র েত ২৯.০৫.১৯ তাবরখ,য়িলা ১০.৩০ যথয়ক অেলাইে 
যরবজয়েশে প্রবক্রো শুরু হয়েয়ে ো চলয়ি ১২.০৬.১৯ তাবরখ পেেন্ত। 

 

Registration  সংক্রান্ত কয়েকটি বিষেঃ 

১. একটি সু্টয়েন্ট একটিই ফয়মে চারটি অোসে ও একই সয়ে যজোয়রল  যকায়সে 
আয়িদ্ে করয়ত পারয়ি। 

 

২.  যরবজয়েশে সম্পূর্ে করার পর যকাে ভুল সংয়শাধে করা োয়ি ো। তয়ি 
Student Login কয়র যরবজয়েশে বেবলট (িাবতল) করার পর েতুে কয়র 
যরবজয়েশে করা োয়ি। এ যক্ষয়ত্র েতুে কয়র Payment করয়ত হয়ি। আয়ের 
Payment  করা টাকা যফরৎ  পাওো োয়ি ো ।  

• Registration Fees (Hons) – Rs.200.00  

• Registration Fees (Genl) – Rs. 150.00  

• Registration Fees Hons & Genl (Both)-Rs. 350.00 

Merit List : সংক্রান্ত কয়েকটি তথযঃ  

http://www.jamalpurmahavidyalaya.net/


❖ ওয়েিসাইয়ট যদ্ওো েত ২৮.০৫.১৯ তাবরয়খ বিজ্ঞবিয়ত বেবদ্েষ্ট তাবরয়খ 
ফাস্ট,য়সকন্ড,...........(প্রয়োজেেুাসায়র) এই ভায়ি কয়েকটি যমবরট Merit 

List প্রকাবশত হয়ি। Candidate যকায়ো বিষয়ে Confirmed হয়ল যমািাইয়ল 
যময়সজ পাঠায়ো হয়ি তয়ি বিবভন্ন কারয়ে অয়েক যক্ষয়ত্র যময়সজ যপ ৌঁোে ো। 
যস যক্ষয়ত্র Student Login করয়ল প্রয়তযয়ক তার অিস্থাে যদ্খয়ত পারয়ি।  

❖ যকায়ো Candidate এক িা একাবধক বিষয়ে Confirm হয়ল তায়ক ঐ 
যমবরট বলয়স্টর বেবদ্েষ্ট সময়ে Student Login কয়র Accept করয়ত হয়ি 
এিং যপয়মন্ট করয়ত হয়ি অেযথাে যস ঐ বিষয়ে আর সুয়োে পায়ি ো। 
তয়ি পেন্দসই বিষে ো যপয়ল Candidate পরিতী বলয়স্টর জেয অয়পক্ষা 
করয়ত পারয়ি।  
Admission Fees For Honours Course Rs. 2230/- 

 

Admission Fees For General Course Rs. 1830/- 

 

 

Form Verification : 

 

ক্লাস শুরু হিার পর অবরবজোল যভবরবফয়কশে হয়ি। যসই সমে যকাে 
েরবমল ধরা পরয়ল ভবতে  িাবতল হয়ি এিং ভবতে  বফ যকােভায়িই যফরৎ 
হয়ি ো। যভবরবফয়কশয়ের বদ্ে মাধযবমক এিং উচ্চমাধযবমক এর মাকে বশট, 
মাধযবময়কর অযােবমট কােে , কাস্ট সাটিে বফয়কট, অযােবমশে যপয়মন্ট রবশদ্, 
মুবিত অযাবিয়কশে ফমে ও অেযােয প্রয়োজেীে কােজ ো আয়ে বেয়ে 
আসয়ত হয়ি। ( অবরবজোল এিং এক যসট যজরক্স)  
  

 

➢ মহাবিদ্যালয়ের ওয়েি সাইট বেেবমত লক্ষয রায়খা সমস্ত 
তথয বেয়জই যপয়ে োয়ি।  

                                  


