রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২০১৭-২০১৮ বশক্ষাির্ষে ভবতে প্রবিয়া
২০১৭-২০১৮ বশক্ষাির্ষের (১ম িষে) ভবতের জন্য চুড়ান্তভার্ি বন্িোবচত ছাত্র-ছাত্রীর্দ্রর্ে বন্র্ে উর্েবিত
পদ্ধবতর্ত অন্লাইর্ন্ ভবতে প্রবিয়া সম্পন্ন েরর্ত হর্ি।
১। ভবতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় েততেে বন্র্োবরত বন্েবলবিত বি (হর্লর বি সহ) প্রদ্ান্ েরর্ত হর্ি।
(ে) েলা (Unit-A), আইন্ (Unit-B), বিজর্ন্স স্টাবিজ (Unit-D), সামাবজে বিজ্ঞান্ (Unit-E), চারুেলা
(Unit-I) অন্ু ষদ্ এিং IBA (Unit-J) ও IER (Unit-K) এর জন্য বি ৩৭২৫/- টাো।
(ি) বিজ্ঞান্ (Unit-C), জীি ও ভূ -বিজ্ঞান্ (Unit-F), েতবষ (Unit-G) এিং প্রর্েৌশল (Unit-H) অন্ু ষর্দ্র জন্য
বি ৩৮৫০/- টাো।
উক্ত বি িাচ-িাংলা মমািাইল িযাংবেং এর মার্যর্ম বন্র্ে উর্েবিত পদ্ধবতর্ত পবরর্শার্ েরর্ত হর্ি।
Bill Number প্রাবতিঃ
ভবতের জন্য বন্িোবচত বশক্ষার্েী ভবতে পরীক্ষার মরাল ন্ম্বর, HSC Roll, HSC Board ও HSC Registration No. িযিহার
ের্র বসর্স্টম েততেে প্রদ্ত্ত Bill Number পার্ি এিং প্রাত Bill Number িযিহার ের্র িাচ-িাংলা মমািাইল িযাংবেং
এর মার্যর্ম ভবতে বি প্রদ্ান্ েরর্ত পারর্ি।
ডাচ-বাাংলা ম াবাইল ব্াাংক াং এর মে ম ান Customer Account মেক

কি প্রদান প্রকিয়াাঃ

Step-1: *322# িায়াল েরর্ত হর্ি।
Step-2: “1. Payment” অপশন্ বসর্লক্ট েরর্ত হর্ি।
Step-3: “1. Bill Pay” অপশন্ বসর্লক্ট েরর্ত হর্ি।
Step-4: “2. Other” অপশন কিকলক্ট

রকে হকব।

Step-5: Enter Payer Mobile Number এর স্থকল অবশ্ই প্রােথীর ম াবাইল নম্বর কদকে হকব।
Step-6: Enter Biller ID. এর স্থর্ল ‘377’ টাইপ েরর্ত হর্ি।
Step-7: Enter Bill Number এর স্থর্ল অিশযই প্রার্েীর বিল ন্ম্বর (ওর্য়িসাইট হর্ত পাওয়া যার্ি) বদ্র্ত হর্ি।
Step-8: Enter Amount এর স্থর্ল প্রর্য়াজন্ীয় বি বদ্র্ত হর্ি।
Step-9: Enter PIN এর স্থর্ল Customer এর িাচ-িাংলা মমািাইল িযাংবেং Account এর PIN ন্ম্বর বদ্র্ত হর্ি।
Step-10: Payment Confirmation SMS আসর্ি। এই SMS-এর মার্যর্ম প্রাত Transaction ID (TxnID)
সংরক্ষণ েরর্ত হর্ি।
Account বট বশক্ষার্েীর িযবক্তগত হওয়ার মোন্ প্রর্য়াজন্ ন্াই এিং এেই Account মর্র্ে এোবর্ে ভবতে বি প্রদ্ান্
েরা যার্ি।

২। সংবিষ্ট বি জমা মদ্ওয়ার পর http://admission.ru.ac.bd ওর্য়িসাইর্টর মার্যর্ম ভবতে িরম পূ রন্ েরা যার্ি।
উক্ত ওর্য়িসাইর্ট বশক্ষার্েীর ভবতে পরীক্ষার মরাল ন্ম্বর, HSC Roll, HSC Board ও HSC Registration No
সবিেভার্ি প্রদ্ান্ ের্র অন্লাইন্ ভবতে িরম পাওয়া যার্ি। িরমবট যর্াযর্ভার্ি পূ রন্ েরর্ল সেল তর্য সম্ববলত PDF
িরম পাওয়া যার্ি। প্রাত PDF িরমবট A4 সাইর্জর অির্সট োগর্জ দ্ু ই েবপ বপ্রন্ট বন্র্ত হর্ি। িরমবট পরিতেীর্ত
বপ্রন্ট বন্র্ত চাইর্ল http://admission.ru.ac.bd ওর্য়িসাইর্ট পুন্রায় ভবতে পরীক্ষার মরাল, HSC Roll, HSC Board
ও HSC Registration No িযিহার ের্র তা সম্পন্ন েরা যার্ি।
ভবতের জন্য বন্র্োবরত সমর্য় বন্েবলবিত োগজপত্র বন্র্জ উপবস্থত মর্র্ে সংবিষ্ট অন্ু ষদ্ অবির্স জমা বদ্র্ত হর্ি।
(ে) পূ রণেতত ভবতে িরর্মর দ্ু ই েবপ বপ্রন্ট (A4 সাইজ অির্সট োগর্জ)
(গ) এস.এস.বস/সমমান্ ও এইচ.এস.বস/সমমান্-এর মূ ল সাবটেবির্েট (প্রর্যাজয মক্ষর্ত্র) ও ন্ম্বরপত্র।
(ঙ) এইচ.এস.বস পরীক্ষার মূ ল মরবজর্েশন্ োিে ।
৩। অন্লাইর্ন্ ভবতে িরম পূ রর্ণর জন্য বন্র্ে উর্েবিত বিষয়সমূ হ বির্শষভার্ি লক্ষন্ীয়(ে) ভবতে পরীক্ষার মরাল HSC Roll, HSC Board ও HSC Registration No সবিেভার্ি প্রদ্ান্ েরর্ত হর্ি।
(ি) রর্ক্তর গ্রুপ (Blood Group) অিশযই জান্া র্াের্ত হর্ি।
(গ) সংবিষ্ট অন্ু ষর্দ্র বন্র্োবরত সমর্য়র মর্র্য অন্লাইর্ন্ ভবতের িমেবট পূ রণ ও প্রর্য়াজন্ীয় কি প্রদ্ান্ েরর্ত হর্ি।
৪। িরাদ্দেতত আিাবসে হল মোন্ ভার্িই পবরিতেন্র্যাগয ন্য়। তর্ি মোন্ বশক্ষার্েীর আপন্ ভাই িা মিান্ ইবতমর্র্য মোন্
হর্ল অিস্থান্ েরর্ল এিং উক্ত হর্লর আিাবসেতা বন্র্ত ইচ্ছুে হর্ল সেল প্রমান্পত্র (উভর্য়র জন্ম বন্িন্ধন্ সন্দ্)
সহ ৩১/১২/২০১৭ তাবরর্ির মর্র্য পবরচালে, আইবসবট মসন্টার, রাবি িরাির পািার্ত হর্ি।
৫। অন্ু ষদ্ অবির্সর ভবতে সংিান্ত োযেিম মশষ হিার পর বশক্ষার্েীর্দ্র পরিতেী বন্র্দ্েশন্া (যবদ্ র্ার্ে) সংবিষ্ট অন্ু ষদ্
অবিস মর্র্ে প্রদ্ান্ েরা হর্ি।
৬। বশক্ষার্েীর্দ্র (পছর্ের ির্মর বভবত্তর্ত) বিভাগ পবরিতেন্ (সাির্জক্ট মাইর্েশন্) প্রবিয়া সংবিষ্ট অন্ু ষদ্ অবিস সম্পন্ন
েরর্ি। বশক্ষার্েীর মযাগার্যাগ েরার মোন্ প্রর্য়াজন্ ন্াই। প্রবতবট বশক্ষার্েীর সিের্শষ বন্র্োবরত বিভার্গর ন্ামসহ অন্যান্য
তর্য ভবতে প্রবিয়া সম্পন্ন হিার পর http://admission.ru.ac.bd ওর্য়িসাইর্ট পাওয়া যার্ি এিং SMS-এর মার্যর্ম
তা সংবিষ্ট বশক্ষার্েীর্ে অিবহত েরা হর্ি। উক্ত তর্র্যর বভবত্তর্ত প্রর্তযে বশক্ষার্েী তার বিভাগ েততেে বন্র্োবরত বি
সরাসবর বিভাগীয় অবির্স জমা মদ্র্ি। বিভাগীয় বি-এর পবরমাণ ও অন্যান্য তর্য জান্র্ত সরাসবর অন্ু ষদ্ অবির্সর
মটবলর্িার্ন্ অবিস চলাোলীন্ সমর্য় মযাগার্যাগ েরা যার্ি:
েলা অন্ু ষদ্

০৭২১-৭১১১৪৪

আইন্ অন্ু ষদ্

০৭২১-৭১১১৪৩

বিজর্ন্স স্টাবিস অন্ু ষদ্

০৭২১-৭১১১২৯

সামাবজে বিজ্ঞান্ অন্ু ষদ্

০৭২১-৭১১১৩০

বিজ্ঞান্ অন্ু ষদ্

০৭২১-৭১১১১৫

জীি ও ভূ -বিজ্ঞান্ অন্ু ষদ্

০৭২১-৭১১১৫৭

েতবষ অন্ু ষদ্

০৭২১-৭১১১৪২

প্রর্েৌশল অন্ু ষদ্

০৭২১-৭১১১২৫

চারুেলা অন্ু ষদ্

০৭২১-৭১১১৬৪

বির্শষ শতোিলী:
(ে) বশক্ষার্েীর প্রদ্ত্ত তর্যািলীর্ত মোন্ অসংগবত পবরলবক্ষত হর্ল ভবতে িাবতল েরা হর্ি।
(ি) প্রোবশত িলাির্লর ভুলত্রুবট পবরলবক্ষত হর্ল তা সংর্শার্ন্/িাবতল েরার ক্ষমতা সংবিষ্ট অন্ু ষর্দ্র র্াের্ি।

