
ক-ইউিনট

পরীার েবশপ বা তার িবক িহেসেব এই রিসদিটর ববহার সূণভােব িনিষ।

ঢাকা িবিবদালয়

টাকা জমার রিসদ  (আেবদনকারীর অংশ)
২০১৯-২০ িশাবেষ াতক সান ণীেত ভিতর াথিমক আেবদন 

PIN  AID  

াথী LABONI MOSTOFA LABONNO

টাকা জমার িববরণ টাকা

ভিতর াথিমক আেবদন িফ ৪০০.০০

অনলাইন সািভস িফ (ঢাকা িবিবদালয়) ৩০.০০

বাংক সািভস চাজ ২০.০০

চারশত পাশ টাকা মা মাট ৪৫০.০০

বাংেকর ববহােরর জন

বাংক  

শাখা  

জমার তািরখ 2019 M M D D
ল নং:  

আিম, LABONI MOSTOFA LABONNO, HSC (or Equiv) Roll: 2019 - DINAJPUR - 144183,
তয়ণ করিছ য উপের দিশত তথ ও ছিব আমার এবং আিম িনেচর িনেদশাবিল পেড় ার করিছ।

াথীর ার ও তািরখ বাংক কমকতার ার ও সীল

িবেশষ িনেদশাবিল:
১। দেশ অবিত সানালী/জনতা/অণী/পালী বাংেকর য কান শাখায় আগামী ২৮ আগ, ২০১৯ তািরেখর মেধ টাকা জমা দয়া যােব।
২। টাকা জমার তথ িবিবদালেয় এেস পৗঁছােল আেবদনকারীর আেবদন স হেব। সাধারণত টাকা জমার িতন কাযিদবেসর মেধ টাকা জমার তথ িবিবদালেয়
পৗঁেছ। টাকা জমার তথ িবিবদালেয় পৗঁেছেছ িকনা তা জানার জন ভিত ওেয়বসাইেট (admission.eis.du.ac.bd) লগইন কের পেম াটাস 
 দখেত হেব অথবা  য কান মাবাইল নর হেত ফােনর মেসজ অপশেন িগেয় ' DU 160015867802' টাইপ কের মেসজিট ১৬৩২১ নের রণ করেত হেব।
৩। টাকা জমার তথ িবিবদালেয় এেস পৗঁছােল ০৩ সের, ২০১৯ তািরখ (িবকাল ৩:০০ টা) হেত পরীার িদন সকাল ৯:০০ টা পয 
     ভিত আেবদেনর ওেয়বসাইট (admission.eis.du.ac.bd) থেক েবশপ সংহ করা যােব।

এই টাকা জমার রিসদিট ঢাকা িবিবদালেয়র কীয় অনলাইন ভিত আেবদন িসেম হেত য়ংিয়ভােব তকৃত।
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ক-ইউিনটঢাকা িবিবদালয়

টাকা জমার রিসদ  (বাংেকর অংশ)
২০১৯-২০ িশাবেষ াতক সান ণীেত ভিতর াথিমক আেবদন 

PIN  AID  

াথী LABONI MOSTOFA LABONNO

টাকা জমার িববরণ টাকা

ভিতর াথিমক আেবদন িফ ৪০০.০০

অনলাইন সািভস িফ (ঢাকা িবিবদালয়) ৩০.০০

বাংক সািভস চাজ ২০.০০

চারশত পাশ টাকা মা মাট ৪৫০.০০

বাংেকর ববহােরর জন

বাংক  

শাখা  

জমার তািরখ 2019 M M D D
ল নং:  

াথীর ার ও তািরখ বাংক কমকতার ার ও সীল
টাকা জমার িহসাব: (বাংেকর চাজ বােদ ৪৩০ টাকা রণ করেত হেব)

সানালী বাংক িহসাব: ৪৪০৫৭৩৬০০০২৫৫, ঢাকা িবিবদালয় কাাস শাখা অণী বাংক িহসাব: ০২০০০০০৯৭৮৮১০, ঢাকা িবিবদালয় শাখা
জনতা বাংক িহসাব: ০১০০০০৩৫৮৩৩৫৪, ঢাকা িবিবদালয় কাাস শাখা পালী বাংক িহসাব: ০৩৯৮০২৪০০৩৯০১, ঢাকা মিহলা শাখা
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