
০১ (এক) বছর মেয়াদি 

সাাংবাদিকতায় স্নাতককাত্তর দিকলাো (দিদিদিকি) মরাগ্রাে 

দিক্ষাবর্ ষ: ২০২২-২০২৩ 

ভদতষ দিকি ষদিকা 
 

 

 

মরস ইিদিটিউট বাাংলাকিি (দিআইদব) িাতীয় দবশ্বদবদ্যালকয়র অধীকি সাাংবাদিকতায় স্নাতককাত্তর দিকলাো 

মরাগ্রাে ২০২২-২০২৩ দিক্ষাবকর্ ষ ভদতষর িন্য উিযুক্ত রার্থীকির কাছ মর্থকক আকবিি আহ্বাি করকছ। 

 

দিদিদিকি মরাগ্রাে সম্পদকষত গুরুত্বপূর্ ষ তথ্য 

 

 মোট মেদিট ৩০ (দিি)  

 আসি সাংখ্যা ৫০ (িঞ্চাি) 

 মকাস ষ দি: ১৬,০০০/- (মর্াকলা হািার) টাকা (এককালীি) 

 ক্লাকসর সেয়: শুেবার ও িদিবার (সকাল ৮টা মর্থকক দবকাল ৩টা) (সরকাদর দসদ্ধান্ত অনুযায়ী 

িদরবতষিকযাগ্য) 

 ক্লাকসর োধ্যে: মেদর্ককক্ষ সরাসদর িাঠিাি 

 

 

 

ভদতষ সাংোন্ত গুরুত্বপূর্ ষ তথ্য 

 

 অিলাইকি ভদতষ আকবিি শুরু: ১১ মসকেম্বর ২০২২ (দবকাল ৪টা মর্থকক) 

 

 অিলাইকি ভদতষ আকবিকির মির্ তাদরখ: ২৭ মসকেম্বর ২০২২ 

 

 ভদতষ আকবিি দি িোিাকির মির্ তাদরখ: ২৮ মসকেম্বর ২০২২ 

 

 আকবিি দি িোিাকির দবকাি োকচ ষন্ট িম্বর: ০১৯৭৮৮১৮৮৫৬ 

 

 ভদতষ আকবিি দি ৫০০/- (িাঁচিত) টাকা 

 

 †hvMv‡hvM: 01978818856 

(রদববার মর্থকক বৃহস্পদতবার সকাল ৮টা মর্থকক দবকাল ৩টা) 

 

 

ভদতষ আকবিকির মযাগ্যতা 

িাতীয় দবশ্বদবদ্যালয়/দবশ্বদবদ্যালয় েঞ্জুরী কদেিি (ইউদিদস) স্বীকৃত ময মকাকিা দবশ্বদবদ্যালয় মর্থকক দতি বছর 

মেয়াদি স্নাতক (িাি)/স্নাতক (সম্মাি) অর্থবা চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মাি) িরীক্ষায় ন্যূিতে ৪০% 

িম্বর/দসদিদিএ ২.০ মিকত হকব। 



ভদতষ আকবিি রদেয়া 

 

১. www.nu.ac.bd/admissions অর্থবা http://app1.nu.edu.bd/ এ রকবি ককর 

Master’s/MAS/Ad. MBA/M.Phil/Ph.d/PGD in LIS এ দক্লক করকত হকব। (দিকের ১.১ দচি 

মিখুি) 

 

 

 

দচি ১.১ 

 

 

 

২. Blank Data Entry Form (Masters Prof.) অিিকি দক্লক করকত হকব (মিখুি দচি ১.২ এর লাল 

রকের ) 

 

দচি ১.২ 
 

 

 

 

 

http://www.nu.ac.bd/admissions


৩. Blank Data Entry Form পূরর্কর ির Masters Professional 

Application এ দক্লক করকত হকব (মিখুি দচি ১.৩ এর লাল টিক দচহ্ন দিকি ষিক)  

 

দচি ১.৩ 

 

 

 

 

৪. Masters Professional Application এ দক্লক করার ির একটি িরে আসকব। িরেটি 

পূরর্ ককর রকয়ািিীয় কাগিিি আিকলাি কমর সাবদেট করকত হকব। সাবদেকটর ির আকবিিকারী রার্থদেক 

আকবিি িকে ষর দিদিএি কদি সাংরক্ষর্ করকবি। 

 

 

৫. িাতীয় দবশ্বদবদ্যালকয়র ওকয়বসাইকট রার্থদেক আকবিি করার ির মরস ইিদিটিউট বাাংলাকিি (দিআইদব) 

এর মোবাইল ব্াাংদকাংকয়র দবকাি ০১৯৭৮৮১৮৮৫৬ িম্বকর ৫০০/- (িাঁচিত টাকা) মররর্ করকত হকব।  

 

দবকাকি টাকা িাঠাকিার দিয়ে দিকে মিওয়া হকলা: 

     ক. *২৪৭# িায়াল ককর দবকাি মোবাইল মেনুূকত যাি 

     খ. “মিকেন্ট” দসকলক্ট করুি 

     গ. োকচ ষন্ট দবকাি একাউন্ট িাম্বার দহকসকব ০১৯৭৮৮১৮৮৫৬ দলখুি 

     ঘ. টাকার িদরোকর্ ৫০০/- (িাঁচিত) দলখুি 

     ে. তথ্যসূি বা Reference এ িাতীয় দবশ্বদবদ্যালকয়র ভদতষ মরাল দলখুি 

      চ. কাউন্টার িাম্বাকর ‘০’ দলখুি 

      ছ. আিিার দবকাি মোবাইল মেনুূ দিিটি দিকয় মিকেন্ট সম্পন্ন করুি 

      ি. আিদি দবকাি মর্থকক একটি কিিাকে ষিি মেকসি িাকবি। 

 

 

 

 

 



দবকাি অূাি মর্থকক টাকা িাঠাকিার দিয়ে 

     ক. মিকেন্ট এ দক্লক করুি 

     খ. োকচ ষন্ট িাম্বার এ ০১৯৭৮৮১৮৮৫৬ দলখুি 

     গ. অূাোউন্ট এ ৫০০ (িাঁচিত) দলখুি  

     ঘ. মরিাকরন্স/Reference এ িাতীয় দবশ্বদবদ্যালকয়র মিওয়া মরাল িম্বর দলখুি 

     ে. কাউন্টার িাম্বাকর ‘০’ দলখুি 

     চ. আিিার দবকাি মোবাইল মেনুূ দিিটি দিকয় মিকেন্ট সম্পন্ন করুি 

     ছ. আিদি দবকাি মর্থকক একটি কিিাকে ষিি মেকসি িাকবি। 

 

অর্থবা দিকের দকউআর মকাি স্ক্ূাি ককর দবকাি মিকেন্ট সম্পন্ন করুি 

 

 

 

দব.দ্র: দবকাকি টাকা িাঠাকিার ট্রািকিকিি আইদি, ময িম্বর মর্থকক িাঠাকিা হকয়কছ মসই িম্বর, টাকা 

িাঠাকিার সেয় ও তাদরখ আকবিিকারী সাংরক্র্র্ করকবি। টাকা রাদির কিিাকে ষিি বাতষা 

০১৯৭৮৮১৮৮৫৬ মর্থকক মররর্ করা হকব। 

 

৬. টাকা িাঠাকিার ির ভদতষ-ইচ্ছুক দিক্ষার্থী দিআইদবর ওকয়বসাইট (www.pib.gov.bd) মর্থকক 

অিলাইকি ভদতষ আকবিি সম্পন্ন করকবি। অিলাইি আকবিকির পূকব ষ দিেদলদখত কাগিসমূহ (সিটকদি 

দিদিএি ও মিদিইদি িরম্যাট) অবশ্যই সকে রাখকত হকব।  

 

- িাতীয় দবশ্বদবদ্যালকয়র রার্থদেক আকবিকির স্বাক্ষরদবহীি দিদিএি কদি (সকব ষাচ্চ ৩ মেগাবাইট) 

 

- িাতীয় দবশ্বদবদ্যালকয়র রার্থদেক আকবিকির দিদিএি কদি দরন্ট করুি। দরন্টকৃত আকবিকি দিক্ষার্থী 

স্বাক্ষর করকবি।  এরির স্বাক্ষদরত আমবিিিিটি দিদিএি িরম্যাকট স্ক্ূাি করুি। (সকব ষাচ্চ ৩ 

মেগাবাইট)  



- িাসকিাট ষ আকাকরর ছদব (সকব ষাচ্চ ৩ মেগাবাইট) 

 

- স্নাতক িয ষাকয় উত্তীর্ ষ িরীক্ষার সিকির সতূাদয়ত স্ক্ূাি (দিদিএি) কদি (সকব ষাচ্চ ৩ মেগাবাইট) 

 

- স্নাতক িয ষাকয় উত্তীর্ ষ িরীক্ষার িম্বরিকির সতূাদয়ত স্ক্ূাি (দিদিএি) কদি (সকব ষাচ্চ ৩ মেগাবাইট)  

 

- স্নাতক িয ষাকয় উত্তীর্ ষ িরীক্ষার মরদিকেিি কাকি ষর সতূাদয়ত স্ক্ূাি (দিদিএি) কদি (সকব ষাচ্চ ৩ 

মেগাবাইট)  

 

- দ্বৈত ভদতষ িা হওয়া সাংোন্ত অেীকারিাোর দিক্ষার্থী  কর্তষক স্বাক্ষদরত কদি (দিদিএি) (সকব ষাচ্চ ৩ 

মেগাবাইট)  

দব.দ্র: অেীকারিাো কাকছ িা র্থাককল pib.gov.bd মর্থকক িাউিকলাি করুি। িাউিকলাকির ির 

অেীকারিাো পূরর্ ও স্বাক্ষর ককর কদিটি দিদিএি িরম্যাকট স্ক্ূাি করুি।   

 

- সাংবািিি, দবজ্ঞািিী সাংস্থা ও অন্যান্য গর্োধ্যে রদতষ্ঠাকি সাাংবাদিকতা ও গর্কযাগাকযাগ সাংদিষ্ট 

মিিায় দিকয়াদিত রার্থীকির এই মরাগ্রাকে ভদতষর িন্য সাংদিষ্ট কর্তষিকক্ষর অনুেদতিি (দিদিএি)। 

(রকযািূ মক্ষকি) (সকব ষাচ্চ ৩ মেগাবাইট) 

 

৭. এসএসদস, এইচএসদস িরীক্ষা ও িলািল সাংোন্ত তথ্য, ব্দক্তগত তথ্য (বতষোি ঠিকািা, স্থায়ী ঠিকািা, 

মযাগাকযাগ িম্বর, ই-মেইল ঠিকািা ইতূাদি) আিিার কাকছ রাখুি। 

 

৮. ‘৬’ ও ‘৭’ িম্বকর উদিদখত তথ্য ও সিটকদিসমূহ আিিার কাকছ র্থাককল দিআইদব ওকয়বসাইকটর 

দিধ ষাদরত দলাংকক (www.pib.gov.bd) দক্লক ককর তথ্য িে ষটি পূরর্ করুি এবাং রকয়ািিীয় িাইল 

আিকলাি করুি। পূরর্ মিকর্ Submit বাটি চাপুি। আকবিি সম্পন্ন হকল ’সাাংবাদিকতায় স্নাতককাত্তর 

দিকলাো মরাগ্রাকের ২০২২-২০২৩ দিক্ষাবকর্ ষ ভদতষর আকবিি করার িন্য আিিাকক ধন্যবাি। পুিরায় 

আকবিি করার রকয়ািি মিই।’ িীর্ ষক বাতষা আিিাকক রিাি করা হকব। 

 

৯. আিিার আকবিি সম্পন্ন হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার েকধ্য ০১৯৭৮৮১৮৮৫৬ িম্বর মর্থকক দিদিতকরর্ বাতষা 

রিাি করা হকব। 

 

১০. দিআইদব ওকয়বসাইট মর্থকক অিলাইকি আকবিি করার এবাং দবকাকি আকবিি দি িো মিওয়ার মির্ 

তাদরখ ২৮ মসকেম্বর ২০২২। 

 

†hvMv‡hvM 

mgš̂qKvix  

mvsevw`KZvq œ̄vZ‡KvËi wW‡cøvgv †cÖvMÖvg 

†hvMv‡hvM: 01978818856, 02-48310085  

3, mvwK©U nvDm †ivW, XvKv-1000|        

I‡qemvBU: www.pib.gov.bd                       

B-†gBj: education.pib@gmail.com         

†dmeyK- https://www.facebook.com/pib.gov.bd                   

http://pib.gov.bd/

