
সাাংবাদিকতায় স্নাতককাত্তর দিকলামা (দিদিদিকি) প্রাগ্রাম 

দিক্ষাবর্ ষ: ২০২১-২০২২ 

ভদতষ সাংক্রান্ত তথ্যাদি 
 

 

 

প্রস ইনদিটিউট বাাংলাকিি (দিআইদব) িাতীয় দবশ্বদবদ্যালকয়র অধীকন সাাংবাদিকতায় স্নাতককাত্তর দিকলামা 

প্রাগ্রাম ২০২১-২০২২ দিক্ষাবকর্ ষ ভদতষর িন্য উিযুক্ত রার্থীকির কাছ প্র্থকক আকবিন আহ্বান করকছ। 

 

দিদিদিকি প্রাগ্রাম সম্পদকষত গুরুত্বপূর্ ষ তথ্যাদি 

 

 প্মাট প্ক্রদিট ৩০ (দিি)  

 আসন সাংখ্যা ৫০ (িঞ্চাি) 

 প্কাস ষ দি: ১৬,০০০/- (প্র্াকলা হািার) টাকা (এককালীন) 

 ক্লাকসর সময়: শুক্রবার ও িদনবার (সকাল ৯টা প্র্থকক দবকাল ৫টা) 

 ক্লাকসর মাধ্যম: প্েদর্ককক্ষ সরাসদর িাঠিান 

 

 

 

ভদতষ সাংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ ষ তথ্যাদি 

 

 অনলাইকন ভদতষ আকবিন শুরু: ২৯ প্সকেম্বর ২০২১ 

 অনলাইকন ভদতষ আকবিকনর প্ির্ তাদরখ: ৩১ অকটাবর ২০২১ 

 ভদতষ আকবিন দি িমািাকনর প্ির্ তাদরখ: ০১ নকভম্বর ২০২১ 

 †hvMv‡hvM: 01797266303 

 আকবিন দি িমািাকনর দবকাি মাকচ ষন্ট নম্বর: ০১৯৩৮৯৯৯২২২ 

 ভদতষ আকবিন দি ৫০০/- (িাঁচিত) টাকা 

 ই-প্মইল ঠিকানা: education.pib@gmail.com 

 

 

 

ভদতষ আকবিকনর প্ াগ্যতা 

িাতীয় দবশ্বদবদ্যালয়/দবশ্বদবদ্যালয় মঞ্জুরী কদমিন (ইউদিদস) স্বীকৃত প্  প্কান দবশ্বদবদ্যালয় প্র্থকক দতন বছর 

প্ময়ািী স্নাতক (িাস)/স্নাতক (সম্মান) অর্থবা চার বছর প্ময়ািী স্নাতক (সম্মান) িরীক্ষায় ন্যূনতম ৪০% 

নম্বর/দসদিদিএ ২.০ প্িকত হকব। 

 

 

 

 

 

 



ভদতষ আকবিন রদক্রয়া 

 

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। (দনকের ১.১ দচি 

প্িখুন) 

 

 

 

দচি ১.১ 

 

 

 

২. Blank Data Entry Form (Masters Prof.) অিিকন দক্লক করকত হকব (প্িখুন 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 (প্িখুন দচি ১.৩ এর লাল টিক দচহ্ন দনকি ষিক)  

 

দচি ১.৩ 

 

 

 

 

৪. Masters Professional Application এ দক্লক করার ির একটি িরম আসকব। িরমটি 

পূরর্ ককর রকয়ািনীয় কাগিিি আিকলাি কপ্র সাবদমট করকত হকব। সাবদমকটর ির আকবিনকারী রার্থদমক 

আকবিন িকম ষর দিদিএি কদি সাংরক্ষর্ করকবন। 

 

 

৫. িাতীয় দবশ্বদবদ্যালকয়র ওকয়বসাইকট রার্থদমক আকবিন করার ির প্রস ইনদিটিউট বাাংলাকিি (দিআইদব) 

এর প্মাবাইল ব্াাংদকাংকয়র দবকাি ০১৯৩৮৯৯৯২২২ নম্বকর ৫০০/- (িাঁচিত টাকা) প্ররর্ করকত হকব। 

দবকাকি টাকা িাঠাকনার দনয়ম: 

 

দবকাি লগইন         

প্মক প্িকমন্ট দসকলট করুন          

দবকাি মাকচ ষন্ট নাম্বার (০১৯৩৮৯৯৯২২২) দলখুন     

টাকার িদরমার্ (৫০০) দলখুন 

আিনার দবকাি িাসওয়াি ষ দিকয় প্িকমন্ট করুন              

প্রিাকরন্স এ দলখকবন PGDJ22 

      

 

দব.দ্র: দবকাকি টাকা িাঠাকনার ট্রানকিকিন আইদি, প্  নম্বর প্র্থকক িাঠাকনা হকয়কছ প্সই নম্বর, টাকা 

িাঠাকনার সময় ও তাদরখ আকবিনকারী সাংরক্ষর্ করকবন। টাকা রাদির কনিাকম ষিন বাতষা ০১৭৯৭২৬৬৩০৩ 

প্র্থকক প্ররর্ করা হকব। 

 

 



৬. টাকা িাঠাকনার ির ভদতষচ্ছু দিক্ষার্থী দিআইদবর ওকয়বসাইট (www.pib.gov.bd) প্র্থকক ভদতষ 

আকবিন িম ষ িাউনকলাি করকবন। িাউনকলািকৃত ‘ভদতষ আকবিন িরম’ পূরর্ কপ্র 

education.pib@gmail.com ই-প্মইল ঠিকানায় প্ররর্ করকত হকব। তকব এই িকম ষর সাকর্থ 

দনেদলদখত কাগিসমূহ সাংযুক্ত করকত হকব:  

 

- দরন্ট করা রার্থদমক আকবিনিকি’র (দনধ ষাদরত স্থাকন তাদরখ ও স্বাক্ষরসহ) দিদিএি কদি  

- িাসকিাট ষ আকাকরর ছদব (৫০ দককলাবাইকটর প্বদি নয়) 

- স্নাতক ি ষাকয় উত্তীর্ ষ িরীক্ষার নম্বরিি ও প্রদিকেিন কাকি ষর সতূাদয়ত স্ক্ূান (দিদিএি) কদি 

- দ্বৈত ভদতষ সাংক্রান্ত অঙ্গীকারনামার কদি (দিদিএি) 

- সাংবািিি, দবজ্ঞািনী সাংস্থা ও অন্যান্য গর্মাধ্যম রদতষ্ঠাকন সাাংবাদিকতা ও গর্ক াগাক াগসাংদিষ্ট 

প্িিায় দনকয়াদিত রার্থীকির প্কাকস ষ অাংিগ্রহকর্র িন্য সাংদিষ্ট কর্তষিকক্ষর অনুমদতিকির দিদিএি 

কদি। (রক ািূ প্ক্ষকি) 

 

৭. উদিদখত কাগিিিসহ আকবিন িম ষ ই-প্মইকল প্ররর্ ও প্মাবাইল ব্াাংদকাংকয়র মাধ্যকম টাকা িমা 

প্িওয়ার  প্ির্ তাদরখ ০১ নকভম্বর ২০২১। 
 

 

†hvMv‡hvM 

mgš̂qKvix  

mvsevw`KZvq œ̄vZ‡KvËi wW‡cøvgv †cÖvMÖvg 

†hvMv‡hvM: 01797266303, 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                   

 

mailto:education.pib@gmail.com

