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জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 

সাভার, ঢাকা-১৩৪২ 
 

২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেশির্ত ভশতে  
পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য অন্লাইনন্ আনেদন্ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ 

(শবস্তাশরত) 
 
২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেশির্ত শবশভন্ন ইউশনর্ের অন্তভভে ক্ত শবভাগসমূর্হ ভশতে র জনয শনম্নবশিেত 
শ্র াগযতা সম্পন্ন শিক্ষাথীর কাছ শ্রথর্ক দরখাস্ত আহবান করা হর্ে। আর্বদনকারীর্ক জাহাঙ্গীরনগর শবশ্বশবদযালর্ের ভশতে  সম্পশকে ত 
ওর্েবসাইে juniv-admission.org এ প্রকাশিত শনেমাবলী অনভসরি কর্র সংশিষ্ট ইউশনর্ে অনলাইর্ন আর্বদন করর্ত 
হর্ব।  
আবিদ্বনর সময়সীমা: ২০-০৬-২০২১ তাবরখ দুপুর ১২:০০ টা থেবক ৩১-০৭-২০২১ তাবরখ রাত ১১:৫৯ টা পর্যন্ত। 
 

ভবতয  পরীক্ষার তাবরখঃ কর্রানা পশরশিশত শবর্বচনা কর্র ভশতে  পরীক্ষার তাশরখ ও সমেসূশচ পরবতীর্ত দদশনক জাতীে 
পশিকাে শবজ্ঞশি এবং ওর্েবসাইর্ের মাধযর্ম জাশনর্ে শ্রদওো হর্ব। এছাড়াও পরীক্ষার পূবিয বিস্তাবরত তেয ও বসটপ্ল্যান  
juniv-admission.org ওর্েবসাইর্ে পাওো  ার্ব।  
 

২. ভবতয র জনয আবিদ্ন করার বনয়মািলীঃ 
 

i. আর্বদনকারী জাহাঙ্গীরনগর শবশ্বশবদযালর্ের ভশতে  পরীক্ষা সংক্রান্ত ওর্েবসাইর্ে (juniv-admission.org) 
প্রর্োজনীে তথয প্রদান কর্র নূযনতম শ্র াগযতা  াচাইপূবেক শনজ শ্রমাবাইল নম্বর শনশিত করর্বন এবং শ্রপ্রশরত 
পাসওোর্ে  পরবতীর্ত আর্বদন/বযবহার্রর জনয সংরক্ষি করর্বন। 
 

ii. আর্বদনর্ াগয ইউশনেগুর্লার তাশলকা শ্রথর্ক আর্বদনকারী আর্বদন শি প্রদান পূবেক এক বা একাশধক ইউশনর্ে 
আর্বদন করর্ত পারর্বন। নগদ, শবকাি অথবা রর্কে-এর মাধযর্ম শনধোশরত আর্বদন শি প্রদান কর্র ওর্েবসাইর্ে 
লগইন করার পর  প্রাথীর শনজ শনজ শ্রপ্রািাইল-এ স্বাক্ষর ও ছশব আপর্লার্ কর্র আর্বদন সম্পন্ন করর্ত হর্ব এবং 
প্রর্বিপি সংগ্রহ করর্ত হর্ব। 

 

সিযবমাট ৫ টি ধাবপ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ) এই আবিদ্ন সম্পন্ন করবত হবি।  
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ক. আবিদ্নকারীর নূযনতম বিক্ষাগত থর্াগযতা র্াচাই ও প্রবয়াজনীয় তেয প্রদ্ানঃ 

• juniv-admission.org ওর্েবসাইর্ের শ্রহামর্পর্জ “নতুন আবিদ্ন” -এ শিক কর্র, আর্বদনকারীর্ক 
উচ্চমাধযশমক/সমমান ও মাধযশমক/সমমান -এর শিক্ষার্বার্ে , পার্ির সাল, শ্ররাল নং প্রদান করর্ত হর্ব।  
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• উপনরর ক্রিন্টিনে আনেদন্কারীর উচ্চমাধযশমক/সমমান ও মাধযশমক/সমমান -এর শিক্ষার্বার্ে , পার্ির সাল, শ্ররাল নং 
প্রদান “সািবমট করুন” বােনটির্ত শিক করর্ল শনর্চর শিনটি শ্রদখর্ত পার্বন। উবেখয থর্, থরাল নম্বর অিিযই 
ইংবরবজবত বলখবত হবি। 

 
 

• আর্বদনকারীর্ক সকল তথয শমশলর্ে “বনবিত করুন” বাের্ন শিক করর্ত হর্ব।  

• শনশিত করার পর  “থমািাইল নম্বর র্াচাই ও বনবিতকরণঃ” করর্ত হর্ব ( ৭ম শ্রপইর্জ শ্রদখভন )।    
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• মাদ্রাসা শিক্ষা শ্রবার্ে  শ্রথর্ক উত্তীিে শিক্ষাথীর্দরর্ক একইভার্ব শিক্ষার্বার্ে  হর্ত “মাদ্রাসা বিক্ষা থিার্য ” অপিনটি 
শসর্লক্ট করর্ত হর্ব। 

• কাশরগশর শিক্ষা শ্রবার্ে  শ্রথর্ক উত্তীিে শিক্ষাথীর্দরর্ক একইভার্ব শিক্ষার্বার্ে  হর্ত “কাবরগবর বিক্ষা থিার্য ” অপিনটি 
শসর্লক্ট করর্ত হর্ব। 

• বাংলার্দি ঊন্মভক্ত শবশ্বশবদযালে  শ্রথর্ক উত্তীিে শিক্ষাথীর্দরর্ক একইভার্ব শিক্ষার্বার্ে  হর্ত “িাংলাবদ্ি ঊনু্মক্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়” অপিনটি শসর্লক্ট করর্ত হর্ব। 

• DIBS শ্রথর্ক উত্তীিে শিক্ষাথীর্দরর্ক একইভার্ব শিক্ষার্বার্ে  হর্ত “DIBS” অপিনটি শসর্লক্ট করর্ত হর্ব। 
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• O শ্রলর্ভল এবং A শ্রলর্ভল উত্তীিে শিক্ষাথীর্ক শিক্ষার্বার্ে  শ্রথর্ক “O-Level/A- Level” অপিনটি শসর্লক্ট করর্ত 
হর্ব। 
 

 

 
 
 
 

 

অেিা 

 
 
 
 

• তৎক্ষিাৎ ভশতে র নতভ ন আর্বদর্নর িীনটির্ত উচ্চমাধযশমর্কর শ্রবার্ে  শসর্লক্ট কর্র “A-level/O-level Apply”-এ 
শিক করর্ত হর্ব। 

 
  



Page 6 of 16 

 

 
• অতঃপর িীর্ন আর্বদনকারীর সকল প্রর্োজনীে তথয ( শ্র মনঃ A-level information, O-level 

information, subject, grade) ইতযাশদ প্রদান করর্ত হর্ব।  
 

 
 

 

• সবর্ির্ষ “Select Document”-এ শিক কর্র আর্বদনকারীর O-level এবং A-level এর স্ক্যান করা 
Transcript এর কশপসমূহ (Size: সর্বোচ্চ 2MB; Format: jpg/pdf) আপর্লার্ কর্র “Submit” 
বােন চাপর্ত হর্ব। 
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খ. থমািাইল নম্বর র্াচাই ও বনবিতকরণঃ   

এই ধার্প আর্বদনকারীর্ক ১১ শর্শজর্ের শ্রমাবাইল নম্বরটি (আর্বদনকারীর শনর্জর অথবা অশভভাবর্কর) প্রদান কর্র 
“বনবিত করুন” বাের্ন শিক করর্ত হর্ব।  
 

 
 

আর্বদনকারীর প্রদত্ত শ্রমাবাইল নম্বর্র SMS-এর মাধযর্ম একটি পাসওোর্ে  (৬ শর্শজর্ের) পাঠার্না হর্ব ও শ্রপ্রশরত 
পাসওোর্ে টি শনধোশরত ঘর্র পূরি কর্র “বনবিত করুন” বাের্ন শিক করর্ত হর্ব এবং এই পাসওয়ার্য টি পরিতীবত 
আবিদ্ন সংক্রান্ত পরিতী কার্যক্রবমর জনয অিিযই সংরক্ষণ করবত হবি। 
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সতকয তাঃ  
❖ একই শ্রমাবাইল নম্বর বযবহার কর্র একজন আর্বদনকারী একাশধক ইউশনর্ে আর্বদন করর্ত পারর্ব। তর্ব উক্ত 

শ্রমাবাইল নম্বর বযবহার কর্র একই ইউশনর্ে একাশধক আর্বদন করা  ার্ব না। 
 

❖ এবক্ষবে থমািাইল নম্বরটি সতকয তার সাবে প্রদ্ান করা জরুরী, শ্রকননা এই শ্রমাবাইল নম্বরটিই ভশবষযর্ত 
সকল প্রকার শ্র াগার্ াগ সংশিষ্ট কা েক্রর্ম বযবহৃত হর্ব। 

 

❖ শ্রমাবাইল নম্বর শকংবা পাসওোর্ে  ভভ র্ল শ্রগর্ল ওর্েবসাইর্ে “অনুসন্ধান” েযাব এ শিক কর্র “থমািাইল নম্বর 
পুনরুদ্ধার”/“পাসওয়ার্য  পুনরুদ্ধার” শসর্লক্ট কর্র প্রর্োজনীে তথয প্রদান করা সার্পর্ক্ষ “থমািাইল নম্বর পুনরুদ্ধার 

করুন”/“সািবমট করুন” -এ শিক করর্ল শ্রমাবাইল নম্বর/ পাসওোর্ে  পভনরুদ্ধার করা  ার্ব। 
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গ. আবিদ্ন প্রবক্রয়া ও বি প্রদ্ানঃ 
 

  শবশভন্ন ইউশনর্ে আর্বদর্নর জনয আর্বদন শি (সাবভয স চাজয সহ) শনম্নরূপ: 
 

A, B, C, D এিং E ইউবনবটর প্রবতটির জনয ৬০০ টাকা 
C1, F, G, H এিং I ইউবনবটর প্রবতটির জনয ৪০০ টাকা 

 

• নূযনতম শিক্ষাগত শ্র াগযতা ও শ্রমাবাইল নম্বর  াচাই সম্পন্ন হর্ল আর্বদনকারীর্ক ভশতে  পরীক্ষা সংক্রান্ত ওর্েবসাইর্ে 
(juniv-admission.org) তার শ্রভশরিাইর্ শ্রমাবাইল নম্বর এবং পূর্বের শ্রপ্রশরত পাসওোর্ে  শদর্ে “লগইন” 
বাের্ন শিক করর্ত হর্ব।  
 

 
 

 

` 
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পরবতী িীর্ন আর্বদনকারীর শ্রপ্রািাইল-এ আর্বদর্নর বতে মান অবিা, শি প্রদান হর্ের্ছ শকনা, সংশিষ্ট ইউশনর্ে আর্বদন 
করর্ত কত োকা লাগর্ব, শবস্তাশরত তথযসহ, ইউশনে শভশত্তক শি প্রদান করার অপিনসমূহ শ্রদখর্ত পার্বন। 

 
 

• উপর্রাক্ত দুইটি ধাপ (ক) ও (খ) সম্পন্ন করর্লই একজন আর্বদনকারী তার একটিমাি “থপ্রািাইল” শ্রথর্কই 
“লগইন” কর্র একাশধক ইউশনর্ে আলাদাভার্ব শি প্রদান সার্পর্ক্ষ আর্বদন করর্ত পারর্বন।  
 

i. শি প্রদান করর্ত চাইর্ল সংশিষ্ট ইউশনর্ের পার্ি “বি প্রদ্ান করুন” বােন এ শিক করর্ল, সংশিষ্ট ইউশনর্ের শি 
এবং শনশিতকরি অপিন শ্রদখর্ত পার্বন।  
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ii. তারপর সংশিষ্ট ইউশনর্ের পরীক্ষার প্রশ্নপর্ির ভাষা (বাংলা/ইংর্রশজ) সতকে তার সার্থ শনবোচন করর্ত হর্ব। শ্রকান 
তথয ভভ ল থাকর্ল শ্র  শ্রকান সমে “িন্ধ করুন” বাের্ন শিক কর্র পূবেবতী ধার্প শির্র শগর্ে তা সংর্িাধন করা 
 ার্ব। 
 

 

 

 
 

iii. “বনবিত করুন” বাের্ন শিক করা মাি পরবতী িীর্ন নগদ/শবকাি/রর্কে (পার্সোনাল একাউন্ট) এর মাধযর্ম 
শ্রপর্মন্ট করার অপিন শ্রদখর্ত পার্বন।  
 

 

 

 
 

iv. আর্বদনকারী শ্র  মাধযর্ম শি প্রদান করর্ত ইেভক, শ্রসই আইকন শসর্লক্ট কর্র “থপবমন্ট সম্পন্ন করুন” বাের্ন শিক 
করর্ব। শ্রকান তথয ভভ ল থাকর্ল “িন্ধ করুন” বাের্ন শিক কর্র পূবেবতী ধার্প শির্র শগর্ে তা সংর্িাধন করা 
 ার্ব।  
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❖ উবেখয থর্, একই নগদ্/বিকাি/রবকট একাউন্ট (পাবসযানাল একাউন্ট) থেবক বিরবত (নূযনতম ৩ বমবনট) 
সাবপবক্ষ একাবধক আবিদ্ন বি পবরবিাধ করা র্াবি। 

 
নগদ্ এর মাধযবম আবিদ্ন বি প্রদ্াবনর প্রবক্রয়া বনম্নরূপঃ 
i. প্রথর্ম শির্ন নগদ একাউর্ন্টর নম্বর এবং িতে াবশলর্ত সম্মশত শদর্ে “Proceed” বাের্ন শিক কর্র পরবতী ধার্প 

শ্র র্ত হর্ব। 
ii. এরপর নগদ ঐ একাউন্ট নম্বর্র sms-এর মাধযর্ম ৬ সংখযার একটি শ্রভশরশির্কিন শ্রকার্/OTP পাঠার্ব। শ্রকার্টি 

শ্রপর্মন্ট শির্ন শদর্ে পরবতী ধার্প শ্র র্ত হর্ব। 
iii. এরপর নগদ একাউর্ন্টর শপন শদর্ে শ্রপর্মন্ট সম্পন্ন করুন। শ্রপর্মন্ট সিল হর্ল সার্থ সার্থই একটি কনিার্মেিন 

sms পাঠার্না হর্ব।  
i ii iii 

   
 
“শ্রপ্রািাইল” শ্রথর্ক “জমা রশিদ”-এ শিক কর্র money receipt প্রর্োজর্ন র্াউনর্লার্ করা  ার্ব। এই 
শিপটি শ্রকানভার্বই প্রর্বিপি নে, শুধভমাি আর্বদনকারীর োকা জমাদার্নর রশিদ। 
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বিকাি এর মাধযবম আবিদ্ন বি প্রদ্াবনর প্রবক্রয়া বনম্নরূপঃ 
i. প্রথনে শির্ন শবকাি একাউর্ন্টর নম্বর শদর্ত হর্ব এবং িতে াবশলর্ত সম্মশত শদর্ে “CONFIRM” বাের্ন শিক 

কর্র পরবতী ধার্প শ্র র্ত হর্ব। 
 

ii. শবকাি ঐ একাউন্ট নম্বর্র sms-এর মাধযর্ম ৬ সংখযার একটি শ্রভশরশির্কিন শ্রকার্//OTP পাঠার্ব। শ্রকার্টি 
শ্রপর্মন্ট শির্ন শদর্ে পরবতী ধার্প শ্র র্ত হর্ব। 
 

iii. এরপর শবকাি একাউর্ন্টর শপন শদর্ে শ্রপর্মন্ট সম্পন্ন করর্ত হর্ব। শ্রপর্মন্ট সিল হর্ল সার্থ সার্থই একটি 
কনিার্মেিন sms পাঠার্না হর্ব। “শ্রপ্রািাইল” শ্রথর্ক “জমা রশিদ”-এ শিক কর্র money receipt প্রর্োজর্ন 
র্াউনর্লার্ করা  ার্ব। এই শিপটি শ্রকানভার্বই প্রর্বিপি নে, শুধভমাি আর্বদনকারীর োকা জমাদার্নর রশিদ।  
 

i ii iii 

   
 
 

রবকট (DBBL থমািাইল িযাংবকং) এর মাধযবম আবিদ্ন বি প্রদ্াবনর প্রবক্রয়া বনম্নরূপঃ 
i. প্রথনে শির্ন রর্কে একাউন্ট নম্বর ও শপন শদন এবং “SUBMIT” বাের্ন শিক কর্র পরবতী ধার্প শ্র র্ত 

হর্ব। 
ii. এরপর রর্কে ঐ একাউন্ট নম্বর্র sms-এর মাধযর্ম একটি Security শ্রকার্ পাঠার্ব। শ্রকার্টি শ্রপর্মন্ট শির্ন 

শদর্ে “GO” বােন শিক কর্র পরবতী ধার্প শ্র র্ত হর্ব। 
iii. শ্রপর্মন্ট সিল হর্ল সার্থ সার্থই একটি কনিার্মেিন sms পাঠার্না হর্ব। “শ্রপ্রািাইল” শ্রথর্ক “জমা রশিদ”-এ 

শিক কর্র money receipt প্রর্োজর্ন র্াউনর্লার্ করা  ার্ব। এই শিপটি শ্রকানভার্বই প্রর্বিপি নে, শুধভমাি 
আর্বদনকারীর োকা জমাদার্নর রশিদ।  
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ধাপ নং ঘ এবং ঙ, তাশরখ প্রকাশির পরপরই “ছশব ও স্বাক্ষর আপশ াড”, “প্রশবিপত্র ডাউনশ াড” সংক্রান্ত 

শবস্তাশরত সশিত্র শনশদে শিকা পরবতীশত ওশেবসাইশে দদো হশব। ধনযবাদ। 
 
ঘ. ছবি ও স্বাক্ষর আপবলার্ঃ 
i. আর্বদনকারীর্ক শনজ শ্রপ্রািাইল এ শগর্ে “ছবি আপবলার্ করুন” ও “স্বাক্ষর আপবলার্ করুন” অপিনগুর্লার্ত  থাক্রর্ম 

শিক কর্র সদয শ্রতালা পাসর্পােে  সাইর্জর রশিন ছশব (৩০০×৩০০ শপর্েল এবং িাইল সাইজ ১০০ শকর্লাবাইে 
এর শ্রবশি নে) ও আর্বদনকারীর স্বাক্ষর (৩০০×৮০ শপর্েল এবং িাইল সাইজ ৬০ শকর্লাবাইে এর শ্রবশি নে) 
স্ক্যান কর্র .jpg অথবা .jpeg িরমযার্ে আপর্লার্ করর্ত হর্ব। 

ii. ইউশনে শভশত্তক প্রর্বিপি র্াউনর্লার্র্র সমর্েও juniv-admission.org ওর্েবসাইর্ে আর্বদনকারী “লগইন” 
কর্র প্রদশিেত িীর্নর বামশদর্কর অংর্ি ছশব ও স্বাক্ষর আপর্লার্ করার অপিন খভুঁর্জ পার্বন। এছাড়াও ইউশনে 
শভশত্তক “প্রবিিপে র্াউনবলার্” বাের্ন শিক কর্র আর্বদনকারীর ছশব ও স্বাক্ষর আপর্লার্ করর্ত পারর্বন। 
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ঙ.  প্রবিিপে র্াউনবলার্ঃ 
আর্বদনকারী তার শ্রপ্রািাইর্ল প্রর্তযক ইউশনর্ের জনয পৃথকভার্ব “প্রবিিপে র্াউনবলার্” এর অপিন শ্রদখর্ত 
পার্বন। এই অপিনটি শবশ্বশবদযালে কতৃে ক প্রর্বিপি র্াউনর্লার্র্র সমেসূচী জাশনর্ে শ্রদোর পূবেপ েন্ত শনশিে অবিাে 
থাকর্ব। পরবতীর্ত শনশদে ষ্ট সমর্ে ইউশনে শভশত্তক “প্রবিিপে র্াউনবলার্” বাের্ন শিক কর্র আর্বদনকারীর ছশব 
ও স্বাক্ষর আপর্লার্ কর্র প্রর্বিপি র্াউনর্লার্ করর্ত হর্ব এবং শপ্রন্ট কর্র শনর্জর সংগ্রর্হ রাখর্ত হর্ব। 
❖ একাশধক ইউশনর্ে আর্বদন কর্র থাকর্ল উপর্রাক্ত শনের্ম অনযানয ইউশনর্ের জনয প্রবিিপে সংগ্রহ করর্ত 

হর্ব। 
❖  প্রশতটি ইউশনর্ের জনয আলাদাভার্ব প্রর্বিপি র্াউনর্লার্ করর্ত হর্ব। 

 
বিবিষ দ্রষ্টিযঃ 
উর্েখয শ্র , শবশ্বশবদযালর্ে আর্বদনকারীর সার্থ শ্র াগার্ ার্গর জনয তার শ্রভশরিাইর্ শ্রমাবাইর্ল শ্রকবলমাি  
“JUniv Admsn” হর্তই সকল প্রকার ভশতে  পরীক্ষা সংক্রান্ত SMS প্রদান করা হর্ব; শ্রসইসার্থ 
“juniv_admission@juniv.edu”  ইর্মইল এর্েস শ্রথর্ক ভশতে  সংশিষ্ট ই-শ্রমইল শ্রনাটিশির্কিন পাঠার্না হর্ব। 
এছাড়া, সহােতা শ্রকর্ের সার্থ শ্র াগার্ াগ করর্ত চাইর্ল, একজন আর্বদনকারী জরুরী নম্বর ছাড়াও 
“juniv.admsn.help@juniv.edu” -এই ইর্মইর্ল বাতে া শ্রপ্ররি করর্ত পারর্বন।  

 

চ. বসটপ্ল্যান ও িলািলঃ  
 পরীক্ষার তাশরখ, সমে, ভবর্নর নাম, কক্ষ নম্বর ইতযাশদ তথযসহ শসেপ্ল্যান এবং ভশতে  পরীক্ষার িলািল আর্বদনকারীর 

শ্রমাবাইল নম্বর্র SMS-এর মাধযর্ম জাশনর্ে শ্রদো হর্ব। এছাড়া এসব তথয juniv-admission.org শ্রথর্কও 
জানা  ার্ব।   

 
সহায়তা থকন্দ্র (সকাল ১০:০০ টা থেবক সন্ধযা ০৭:০০ টা পর্যন্ত):   

১। পাসওয়ার্ড , আনেদন্ ক্রি পপনেন্ট সংক্রান্ত  : 01324179774 শ্রথর্ক 01324179781 প েন্ত  
২। ছশব, স্বাক্ষর, প্রর্বিপি ও শসেপ্ল্যান সংক্রান্ত  : 01324179774 শ্রথর্ক 01324179781 প েন্ত  
৩। সাধারণ ক্রজজ্ঞাসা ও অনযানয (২৪ ঘণ্টা শ্রখালা 
থাকর্ব) 

: 01324179782 শ্রথর্ক 01324179785 প েন্ত 

৪। ই-শ্রমইল  : juniv.admsn.help@juniv.edu 
 
 

mailto:juniv_admission@juniv.edu
mailto:juniv.admsn.help@juniv.edu


Page 16 of 16 

 

ছ. সহায়তা থকন্দ্রঃ 
 

• juniv-admission.org ওর্েবসাইর্ের শ্রহামর্পর্জ “সহায়তা থকন্দ্র” -এ শিক কর্র, আর্বদনকারীর্ক 
উচ্চমাধযশমক/সমমান ও মাধযশমক/সমমান -এর শিক্ষার্বার্ে , পার্ির সাল, শ্ররাল নং, ইর্মইল, সমসযার ধরি এবং 
বিেিা  প্রদান করর্ত হর্ব।  

 

 
বিক করুন  

• প্রর্োজনীে তথয প্রদান কর্র অনভসন্ধান কর্ের সহােতা শনন।  

 

 

 
 
 আপনার উচ্চমাধযশমক/ A Level/ সমমান  তথয প্রদান করুন  

 

 আপনার মাধযশমক/ O Level/ সমমান  তথয প্রদান করুন  

 
 

আপনার ইর্মইল এবং শ্রমাবাইল নম্বর প্রদান করুন।  
 

 সমসযার ধরি শনবোচন করুন । 

 সমসযার বিেিা শলখভন  (বাংলা / ইংর্রশজ) শ্র  শ্রকান ভাষাে ।  

 সািবমট করুন ।  

----- o ----- 
ধনযিাদ্ !!! 

 


