রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১ম ির্ষ স্নাতক(সম্মান)/স্নাতক ভবতষ পরীক্ষা ২০১৮-১৯

অনলাইন আবিদ্ন বনবদ্ষবশকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালবয় ১ম ির্ষ স্নাতক(সম্মান)/স্নাতক ভবতষ পরীক্ষা ২০১৮-১৯ এর জনয প্রাথবমক আবিদ্নকারীর মধ্য হবত
এইচএসবস পরীক্ষার ফলাফবলর বভবিবত বনিষাবচত প্রাথষীবদ্র চুড়ান্ত আবিদ্ন বিশ্ববিদ্যালবয়র ওবয়ি সাইবের মাধ্যবম অনলাইবন
সম্পন্ন করবত হবি। আবিদ্বনর পদ্ধবতসহ সকল বিস্তাবরত তথয admission.ru.ac.bd ওবয়িসাইবে পাওয়া যাবি। বনবে িবনষত
পদ্ধবত অনু সরন কবর আবিদ্ন করা যাবি।

(ক) মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষা সংক্রান্ত তথয প্রদ্ান
ওবয়িসাইবের হহাম হপবজ “Start Application” িােবন চাপ বদ্বল পরিতষী হপবজ প্রাথষীবক তার SSC/সমমান এিং
HSC/সমমান উভয় পরীক্ষার হরাল, বশক্ষাবিার্ষ ও পাবশর িছর প্রদ্ান করবত হবি। হসই সাবথ হপবজ প্রদ্ি একবে ছবিবত
দ্ৃ শযমান সংখ্যা ও অক্ষর (Captcha) যথাস্থাবন ইনপুে বদ্বত হবি।
কাবরগবর বশক্ষা হিাবর্ষর বশক্ষাথষীবদ্র হক্ষবে বশক্ষাবিাবর্ষর স্থবল প্রবযাজযবক্ষবে Technical-Vocational অথিা TechnicalHBM/DIC (Diploma in Commerce অথিা Business Management-এর হক্ষবে), GCE (A হলবভল, O হলবভল) ও
BFA এর বশক্ষাথষীরা হিাবর্ষর স্থবল Others (GCE-A Level/BFA) বসবলক্ট করবি।
সকল তথয সবিক ভাবি পূ রণ কবর “Submit” িােবন চাপ বদ্বল আবিদ্নকারীর ছবিসহ িযাবিগত তবথযর সাবথ তার
SSC/সমমান ও HSC/সমমান পরীক্ষার ফলাফল হদ্খ্া যাবি। সকল তথয সবিকভাবি বমবলবয় বনবত হবি। প্রাথষী হয সকল
ইউবনবে চুড়ান্ত আবিদ্বনর জনয বনিষাবচত হবয়বছ তার একবে তাবলকা প্রদ্বশষত হবি।

(খ্) আবিদ্ন প্রবক্রয়া
আবিদ্নবযাগয ইউবনেসমূ বহর তাবলকা হবত আবিদ্নকারী হয হয ইউবনবে আবিদ্ন করবত ইচ্ছুক তাবদ্র পাবশ বেক বচহ্ন বদ্বত
হবি (আবিদ্নবযাগয এক িা একাবধ্ক ইউবনবে একইসাবথ আবিদ্ন করা যাবি)।

“Next” িােবন বিক করার মাধ্যবম

আবিদ্বনর পরিতষী ধ্াবপ হযবত পারবি। বিক ঐ মুহূবতষ আবিদ্ন করবত না চাইবল “Exit” িােবন বিক করবত হবি।
হকান কারবন ছবি পবরিতষন করবত চাইবল “Change Photo” িােবন বিবকর মাধ্যবম “Photo Instruction” হমনু বত
প্রদ্ি বনয়ম অনু সরন কবর তা সম্পন্ন করা যাবি। তবি ছবি পবরিতষবনর জনয অবতবরি বফ (২০০.০০ োকা) প্রদ্ান
করবত হবি।
হকান তথয ভুল থাকবল “Back” িােবন বিক কবর পূ িষিতষী ধ্াবপ বফবর বগবয় তা সংবশাধ্ন করা যাবি। “Submit
Application” িােবন বিক বদ্বল প্রাথষীর আবিদ্ন সম্পন্ন হবি এিং একবে বিপ হদ্খ্বত পাবি। উি বিবপ আবিদ্নকারীর

ছবিসহ Application ID, Bill Number এিং সিষবমাে বফ এর পবরমাণ মুবিত থাকবি। বিপবের বনবচর বদ্বক অিবস্থত
“Download Payslip” িােন বিক কবর বিপবে বপ্রন্ট িা সংরক্ষণ (Save) করা যাবি। এই বিপবে অিশযই “Admit Card”
নয় বকন্তু প্রদ্ি তথয পরিতষীবত প্রবয়াজন হবি। OK িােবন বিবকর মাধ্যবম আবিদ্ন প্রবক্রয়া সম্পন্ন করবত পারবি।

(গ) বফ প্রদ্ান পদ্ধবত ও আবিদ্ন বনবিতকরণ
বিবপ প্রদ্ি Bill Number িযিহার কবর র্াচ-িাংলা হমািাইল িযাংবকর মাধ্যবম সংবিষ্ট বফ বনবে উবেবখ্ত পদ্ধবতবত প্রদ্ান
করার মাধ্যবম আবিদ্ন বনবিত (Confirm) করবত হবি। সংবিষ্ট বফ প্রদ্ান িযবতত আবিদ্ন সম্পন্ন হবি না।
র্াচ-িাংলা হমািাইল িযাংবকর মাধ্যবম বফ প্রদ্ান পদ্ধবতিঃ
Step-1:

র্ায়াল *322# ।

Step-2:

"1. Payment" অপশন বসবলক্ট করবত হবি।

Step-3:

"1. Bill Pay" অপশন বসবলক্ট করবত হবি।

Step-4:

"2. Other" অপশন বসবলক্ট করবত হবি।

Step-5:

"Enter Payer Mobile No." এর স্থবল প্রাথষীর হমািাইল নম্বর বদ্বত হবি।

Step-6:

Enter Biller ID. এর স্থবল ‘377’ োইপ করবত হবি।

Step-7:

Enter Bill Number এর স্থবল অিশযই বিবপ প্রদ্ি Bill Number বে প্রদ্ান করবত হবি।

Step-8:

Enter Amount এর স্থবল বিবপ প্রদ্ি সিষবমাে বফ এর পবরমাণ বদ্বত হবি।

Step-9:

Enter PIN এর স্থবল Customer এর র্াচ-িাংলা হমািাইল িযাংবকং Account এর PIN নম্বর বদ্বত হবি।

Step-10:

Payment Confirmation SMS আসবি। এই SMS হথবক Transaction ID (TxnID) সংরক্ষণ করবত হবি।

র্াচ-িাংলা হমািাইল িযাংক হবত বফ প্রদ্াবনর বনবিতকরণ SMS পাওয়া যাবি এিং বফ প্রদ্াবনর পরিতষী ৪৮ ঘণ্টার মবধ্য
সংবিষ্ট আবিদ্বনর তথয ওবয়িসাইবে আপবর্ে করা হবি। হকিলমাে Admit Card র্াউনবলার্ করবলই আবিদ্নকারী তার
ভবতষ পরীক্ষার হরাল নং জানবত পারবি। ০৭/১০/২০১৮ (দ্ু পুর ১২:০০ো) হবত ১১/১০/২০১৮ তাবরখ্ (সন্ধ্যা ০৬:০০ো) –এর
মবধ্য Admit Card অিশযই র্াউনবলার্ করবত হবি। বনবদ্ষষ্ট সমবয়র পর Admit Card র্াউনবলার্ করা যাবি না।
ভবতষ সংক্রান্ত তবথযর জনয

Email: ru_admission@ru.ac.bd
Helpline: 01703-899973, 01703-899974, 01797-234567
(১৭/০৯/২০১৮ হবত ০১/১০/২০১৮ তাবরখ্ প্রবতবদ্ন সকাল ০৯:০০ো – সন্ধ্যা ০৬:০০ো)

প্রবফসর হমা. খ্াবদ্মুল ইসলাম হমালযা
পবরচালক, আইবসবে হসন্টার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

