রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১ম ির্ষ স্নাতক(সম্মান)/স্নাতক ভবতষ পরীক্ষা ২০১৭-১৮

অনলাইন আবিদ্ন বনবদ্ষবশকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালবয় ১ম ির্ষ স্নাতক(সম্মান)/স্নাতক ভবতষ পরীক্ষা ২০১৭-১৮ এর আবিদ্বনর ক্ষক্ষবে প্রার্ষীবক
বিশ্ববিদ্যালবয়র ওবয়ি সাইবের মাধ্যবম অনলাইবন আবিদ্ন করবত হবি। আবিদ্বনর পদ্ধবতসহ সকল বিস্তাবরত তর্য
www.ru.ac.bd অর্িা admission.ru.ac.bd ওবয়িসাইবে পাওয়া যাবি। বনবে িবনষত পদ্ধবত অনু সরন কবর
আবিদ্ন করা যাবি।

(ক) ক্ষযাগ্যতা যাচাই
ওবয়িসাইবের ক্ষহাম ক্ষপবজ “Start Application” িােবন চাপ বদ্বল পরিতষী ক্ষপবজ প্রার্ষীবক তার SSC/সমমান এিং
HSC/সমমান উভয় পরীক্ষার ক্ষরাল, বশক্ষাবিার্ষ ও পাবশর িছর প্রদ্ান করবত হবি। ক্ষসই সাবর্ ক্ষপবজ প্রদ্ত্ত একবে
ছবিবত দ্ৃ শযমান সংখ্যা ও অক্ষর (Captcha) যর্াস্থাবন ইনপুে বদ্বত হবি।
কাবরগ্বর

বশক্ষা

ক্ষিাবর্ষর

বশক্ষার্ষীবদ্র

ক্ষক্ষবে

বশক্ষাবিাবর্ষর

স্থবল

প্রবযাজযবক্ষবে Technical-

Vocational অর্িা Technical-HBM/DIC (Diploma in Commerce অর্িা Business Management-এর
ক্ষক্ষবে)। GCE (A ক্ষলবভল, O ক্ষলবভল) ও BFA এর বশক্ষার্ষীরা ক্ষিাবর্ষর স্থবল Others (GCE-A Level/BFA) বসবলক্ট
করবি।
সকল তর্য সবিক ভাবি পূ রণ কবর “Submit” িােবন চাপ বদ্বল আবিদ্নকারীর িযাবিগ্ত তবর্যর সাবর্ তার
SSC/সমমান ও HSC/সমমান পরীক্ষার ফলাফল ক্ষদ্খ্া যাবি। একই সাবর্ তার ক্ষরজাবের বভবত্তবত রাজশাহী
বিশ্ববিদ্যালবয় ক্ষয সকল ইউবনবে আবিদ্বনর ক্ষযাগ্য িবল বিবিবচত হবি তার একবে তাবলকা ক্ষদ্খ্বত পাবি।
বিবশর্ দ্রষ্টিযঃ
১। ক্ষকান আবিদ্নকারীর প্রবয়াজনীয় সকল তর্য বশক্ষাবিার্ষ কতৃষক প্রদ্ত্ত র্াোবিবস না পাওয়া ক্ষগ্বল অর্িা
তবর্যর গ্রবমল হবল “Complain Box”-এর মাধ্যবম সংবিষ্ট অবভবযাগ্ (প্রবয়াজনীয় তর্যাবদ্ সহ) প্রদ্ান
করবত পারবি। প্রদ্ানকৃত তর্য পযষবিক্ষন কবর তার ক্ষমািাইল ক্ষফাবন ক্ষযাগ্াবযাগ্ করা হবি।
২। ক্ষকান ইউবনবে আবিদ্ন করার পূ বিষ প্রার্ষীবক তার িযবিগ্ত তর্য ক্ষপবজ প্রদ্ত্ত তবর্যর সাবর্ ভাল ভাবি বমবলবয়
বনবত পরামশষ ক্ষদ্ওয়া হবে। তবর্য ক্ষকান অবমল র্াকবল অর্িা ক্ষপবজ ক্ষকান তর্য ক্ষদ্খ্া না ক্ষগ্বল ওবয়ি
সাইবের ‘Contact Us’ ক্ষপবজ বগ্বয় সমসযার কর্া আমাবদ্র জানাবত হবি।

(খ্) আবিদ্ন প্রবিয়া
আবিদ্নবযাগ্য ইউবনেসমূ বহর তাবলকা হবত আবিদ্নকারী ক্ষয ক্ষয ইউবনবে আবিদ্ন করবত ইেুক তাবদ্র পাবশ বেক
বচহ্ন বদ্বত হবি (আবিদ্নবযাগ্য এক িা একাবধ্ক ইউবনবে প্রর্ম ধ্াবপ আবিদ্ন না করবলও পরিতষীবত তা করা
যাবি)। এরপর “Next” িােবন বিক করার মাধ্যবম আবিদ্বনর পরিতষী ধ্াবপ ক্ষযবত পারবি। বিক ঐ মুহূবতষ আবিদ্ন
করবত না চাইবল “Exit” িােবন বিক করবত হবি।
পরিতষী ধ্াবপ আবিদ্নকারীবক সদ্য ক্ষতালা একবে 300×400 বপবেল সাইবজর স্পষ্ট (Studio quality) রবিন jpg
ফরবমবের ছবি আপবলার্ করবত হবি। ছবির ফাইল সাইজ ক্ষকান মবতই ১০০ বকবলািাইবের ক্ষিবশ হবত পারবি না।
ক্ষসই সবি আবিদ্নকারীবক তার ঈবিত ক্ষকাো/বকাোসমূ হ (সংবিষ্ট ক্ষকাোর সু বিধ্া বনবত আগ্রহী হবল) বসবলক্ট করবত
হবি এিং তার অিশযই িযবিগ্ত ক্ষমািাইল নম্বর (বনবজর ক্ষমািাইল না র্াকবল অবভভািবকর ক্ষমািাইল নম্বর বদ্বত
হবি) প্রদ্ান করবত হবি।
বিবশর্ দ্রষ্টিযঃ
১। িযবিগ্ত ক্ষমািাইল নম্বর পূ রণ করার সময় বিবশর্ সতকষতা অিলম্বন করবত িলা হবে। ভবতষ পরীক্ষা সংিান্ত
বিবভন্ন প্রবয়াজবন প্রদ্ত্ত ক্ষমািাইল নম্ববরই ক্ষযাগ্াবযাগ্ করা হবি। ক্ষমািাইল নম্বর পরিতষীবত পবরিতষন করা সম্ভি
হবি না।
২। আবিদ্বনর সময় ক্ষকাো পূ রন না করবল পরিতষীবত ক্ষকাো পূ রন করার ক্ষকান সু বযাগ্ র্াকবি না।
৩। ছবির ক্ষপছবন এক রবের হালকা িযাকগ্রাউন্ড র্াকবি; িযাকগ্রাউবন্ড ক্ষকান গ্াছপালা, প্রাকৃবতক দ্ৃ শয ইতযাবদ্
গ্রহণবযাগ্য হবি না। স্কুল/কবলবজর ক্ষেস পবরবহত ছবি িযিহার করা যাবি না। (খ্)-ক্ষত উবেবখ্ত সাইবজর
সংবগ্ বমল না র্াকবলও ক্ষকান ছবি গ্রহণ করা হবি না। উবেখ্য ক্ষয আবিদ্বনর সময় প্রদ্ত্ত ছবিই বিশ্ববিদ্যালবয়
ভবতষর জনয িযিহার করা হবি। সফেওয়যাবরর সাহাবযয ক্ষকান রকম ইবফক্ট ক্ষদ্ওয়া ছবি গ্রহনবযাগ্য হবি না।
৪। ছবি আপবলাবর্র সময় বিবশর্ সতকষতা অিলম্বন করবত িলা হবে। পরিতষীবত আবিদ্নকারী অনয ক্ষকাবনা
ইউবনবে আবিদ্ন করবল নতুন কবর আর ছবি আপবলার্ করবত হবি না।
৫। ক্ষকান কারবন ভুল ছবি আপবলাবর্র মাধ্যবম আবিদ্ন সম্পন্ন করবল অবতবরি বফ (২০০.০০ োকা) প্রদ্ানপূ িষক
অনযানয প্রমান উপস্থাপন সাবপবক্ষ ছবি পবরিতষন করা যাবি।
ছবি আপবলার্ সম্পন্ন হবল “Next” িােবন বিবকর মাধ্যবম পরিতষী ধ্াবপ আবিদ্নকারী তার ছবিসহ অনযানয
তর্যািলী ক্ষদ্খ্বত পাবি। ক্ষকান তর্য ভুল র্াকবল “Back” িােবন বিক কবর পূ িষিতষী ধ্াবপ বফবর বগ্বয় তা সংবশাধ্ন
করা যাবি। “Submit Application” িােবন বিক বদ্বল প্রার্ষীর আবিদ্ন সম্পন্ন হবি এিং একবে বিপ ক্ষদ্খ্বত
পাবি। উি বিবপ আবিদ্নকারীর ছবিসহ Application ID, Bill Number এিং সিষবমাে বফ এর পবরমাণ মুবদ্রত
র্াকবি। বিপবের বনবচর বদ্বক অিবস্থত “Download Payslip” িােন বিক কবর বিপবে বপ্রন্ট িা সংরক্ষণ (Save)
করা যাবি। এই বিপবে অিশযই “Admit Card” নয় বকন্তু প্রদ্ত্ত তর্য পরিতষীবত প্রবয়াজন হবি। OK িােবন বিবকর
মাধ্যবম প্রার্বমক আবিদ্ন প্রবিয়া সম্পন্ন করবত পারবি।

(গ্) বফ প্রদ্ান পদ্ধবত ও আবিদ্ন বনবিতকরণ
বিবপ প্রদ্ত্ত Bill Number িযিহার কবর র্াচ-িাংলা ক্ষমািাইল িযাংবকর মাধ্যবম সিষবমাে বফ বনবে উবেবখ্ত পদ্ধবতবত
প্রদ্ান করার মাধ্যবম আবিদ্ন বনবিত (Confirm) করবত হবি। সংবিষ্ট বফ প্রদ্ান িযবতত আবিদ্ন সম্পন্ন হবি না।
র্াচ-িাংলা ক্ষমািাইল িযাংবকর মাধ্যবম বফ প্রদ্ান পদ্ধবতঃ
 Step-1: র্ায়াল *322# ।
 Step-2: “1. Payment” অপশন বসবলক্ট করবত হবি।
 Step-3: “1. Bill Pay” অপশন বসবলক্ট করবত হবি।
 Step-4: Enter Biller ID. এর স্থবল ‘377’ োইপ করবত হবি।
 Step-5: Enter Bill Number এর স্থবল অিশযই বিবপ প্রদ্ত্ত Bill

Number বে প্রদ্ান করবত হবি।

 Step-6: Enter Amount এর স্থবল বিবপ প্রদ্ত্ত সিষবমাে বফ এর পবরমাণ বদ্বত হবি।
 Step-7: Enter PIN এর স্থবল Customer এর র্াচ-িাংলা ক্ষমািাইল িযাংবকং Account এর PIN নম্বর বদ্বত হবি।
 Step-8: Payment Confirmation SMS আসবি। এই SMS ক্ষর্বক Transaction ID (TxnID) সংরক্ষণ করবত হবি।

র্াচ-িাংলা ক্ষমািাইল িযাংক হবত বফ প্রদ্াবনর বনবিতকরণ SMS পাওয়া যাবি এিং বফ প্রদ্াবনর পরিতষী ৪৮ ঘণ্টার
মবধ্য সংবিষ্ট

আবিদ্বনর তর্য ওবয়িসাইবে আপবর্ে করা হবি। ক্ষকিলমাে Admit Card র্াউনবলার্ করবলই

আবিদ্নকারী তার ভবতষ পরীক্ষার ক্ষরাল নং জানবত পারবি। ০৭/১০/২০১৭ (দ্ু পুর ১২:০০ো) হবত ১১/১০/২০১৭
তাবরখ্ (রাত ১২:০০ো) –এর মবধ্য Admit Card অিশযই র্াউনবলার্ করবত হবি। বনবদ্ষষ্ট সমবয়র পর Admit
Card র্াউনবলার্ করা যাবি না।

(ঘ) বিবশর্ প্রার্ষীবদ্র আবিদ্ন পদ্ধবত
GCE (A ক্ষলবভল, O ক্ষলবভল) ও BFA এর আবিদ্নকারীবদ্র ওবয়ি সাইবের ক্ষহাম ক্ষপবজ “Start Application”
িােবন বিবকর মাধ্যবম পরিতষী ক্ষপবজ প্রবিশ কবর পরীক্ষা সংিান্ত সকল তর্য (ক্ষিাবর্ষর স্থবল Others (GCE-A
Level/BFA) বসবলক্ট করবত হবি) সহ HSC ও SSC এর সমমান পরীক্ষার মাকষবসবের Scan Copy (প্রবতবের সাইজ
অনু ধ্ষ 1MB) আপবলার্ করবত হবি। পরিতষী ৭২ ঘন্টার মবধ্য আবিদ্নকারীর প্রদ্ত্ত ক্ষমািাইল ক্ষফাবন আবিদ্বনর
ক্ষযাগ্যতার বির্য়বে অিবহত করা হবি। এরপর আবিদ্নকারীবক উপবর িবণষত (ক) হবত (গ্) নং পদ্ধবত অনু সরন কবর
আবিদ্ন সম্পন্ন করবত হবি।

ভবতষসংিান্ত Helpline: 01703-899973, 01703-899974, 01797-234567
(১০/০৯/২০১৭ তাবরখ্ হবত প্রবতবদ্ন সকাল ০৯:০০ো – রাত ০৯:০০ো)

প্রবফসর এম. এ. িারী
ক্ষরবজস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

