রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৮-২০১৯ বশক্ষাির্ষে ভবতে প্রবিয়া
২০১৮-২০১৯ বশক্ষাির্ষের (১ম িষে) ভবতের জন্য চুড়ান্তভার্ি বন্িোবচত প্রার্েীর্দ্র বন্র্ে উর্েবিত
পদ্ধবতর্ত ভবতে প্রবিয়া সম্পন্ন করর্ত হর্ি।
১। ভবতের জন্য বন্িোবচত প্রার্েী admission.ru.ac.bd ওর্য়িসাইর্ের মাধ্যর্ম HSC ও SSC িা সমমান্ পরীক্ষার
Roll, Board, Year প্রদ্ান্ কর্র ভবতে ফরম পূ রণ করর্ত পারর্ি। উর্েবিত তর্যসমূ হ সবিকভার্ি প্রদ্ান্ করর্ল
যে যে ইউবন্র্ে ভবতের জন্য বন্িোবচত হর্য়র্ে তার তাবলকা পাওয়া োর্ি। যে ইউবন্র্ে ভবতে হর্ত ইচ্ছুক যসই
ইউবন্র্ের ফরম পুরণ করর্ত হর্ি। ফরমবে ের্াের্ভার্ি পূ রন্ করর্ল সকল তর্য সম্ববলত PDF ফরম পাওয়া
োর্ি। প্রাপ্ত PDF ফরমবে A4 সাইর্জর অফর্সে কাগর্জ দ্ু ই কবপ বপ্রন্ট বন্র্ত হর্ি। ফরমবে পরিতেীর্তও বপ্রন্ট
করা োর্ি। ফরর্মর উপর ভবতে বফ প্রদ্ার্ন্র Bill Number মুবিত র্াকর্ি ো িযিহার কর্র সংবিষ্ট ইউবন্র্ের
বন্ধ্োবরত বফ যমািাইল িযাংবকং এর মাধ্যর্ম প্রদ্ান্ করা োর্ি। ইউবন্ে অবফর্স উপবিত হওয়ার পূ র্িেই সংবিষ্ট বফ
প্রদ্ান্ করর্ত হর্ি।
 Unit-C এ ভবতের জন্য বন্িোবচত প্রার্েী যকান্ বির্শষ বিভাগ/বিভাগসমূ র্হ ভবতে হর্ত ইচ্ছুক ন্া হর্ল ভবতে
ফরম পূ রর্ণর পূ র্িেই তা পের্ের তাবলকা যর্র্ক িাদ্ বদ্র্ত পারর্ি। তার্ত তার প্রার্েীতা িাবতল হর্ি ন্া।
তর্ি পূ র্িে প্রদ্ত্ত পের্ের িম পবরিতেন্ করা োর্ি ন্া এিং যকান্ বিভাগ পের্ের িম যর্র্ক একিার িাদ্
বদ্র্ল পর্র তা আর পের্ের তাবলকায় অন্তভূ েক্ত করা োর্ি ন্া।
২। ভবতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কততেক বন্ধ্োবরত বন্েবলবিত বফ (হর্লর বফ সহ) প্রদ্ান্ করর্ত হর্ি।
(ক) Unit-A, Unit-B ও Unit-E-এর জন্য বফ ৩৭২৫/- োকা।
(ি) Unit-C ও Unit-D –এর জন্য বফ ৩৮৫০/- োকা।
উক্ত বফ যমািাইল িযাংবকং (ডাচ-িাংলা যমািাইল িযাংবকং অর্িা বশওরকযাশ) এর মাধ্যর্ম বন্র্ে উর্েবিত পদ্ধবতর্ত
পবরর্শাধ্ করর্ত হর্ি।
ডাচ-িাংলা যমািাইল িযাংবকং এর যে যকান্ Customer Account যর্র্ক বফ প্রদ্ান্ প্রবিয়াাঃ
Step-1:

*322# ডায়াল করর্ত হর্ি।

Step-2:

"1. Bill Pay" অপশন্ বসর্লক্ট করর্ত হর্ি।

Step-3:

"2. Other" অপশন্ বসর্লক্ট করর্ত হর্ি।

Step-4:

"Enter Payer Mobile No." এর ির্ল প্রার্েীর যমািাইল ন্ম্বর বদ্র্ত হর্ি।

Step-5:

"0. Other" অপশন্ বসর্লক্ট করর্ত হর্ি।

Step-6:

Enter Biller ID. এর ির্ল ‘377’ োইপ করর্ত হর্ি।

Step-7:

Enter Bill Number এর ির্ল অিশযই বির্প প্রদ্ত্ত Bill Number বে প্রদ্ান্ করর্ত হর্ি।

Step-8:

Enter Amount এর ির্ল বির্প প্রদ্ত্ত সিের্মাে বফ এর পবরমাণ বদ্র্ত হর্ি।

Step-9:

Enter PIN এর ির্ল Customer এর ডাচ িাংলা যমািাইল িযাংবকং-Account এর PIN ন্ম্বর বদ্র্ত হর্ি।

Step-10:

Payment Confirmation SMS আসর্ি। এই SMS যর্র্ক Transaction ID (TxnID) সংরক্ষণ করর্ত
হর্ি।

বশওরকযাশ এর যে যকান্ একাউন্ট যর্র্ক বফ প্রদ্ান্ প্রবিয়াাঃ
Step-1:

*495# ডায়াল করর্ত হর্ি।

Step-2:

"3. Payment" অপশন্ বসর্লক্ট করর্ত হর্ি।

Step-3:

"1. RU" অপশন্ বসর্লক্ট করর্ত হর্ি।

Step-4:

Enter Your Bill Number এর ির্ল অিশযই বির্প প্রদ্ত্ত Bill Number বে প্রদ্ান্ করর্ত হর্ি।

Step-5:

Enter PIN এর ির্ল Customer এর বশওরকযাশ Account এর PIN ন্ম্বর বদ্র্ত হর্ি।

Step-6:

Payment Confirmation SMS আসর্ি। এই SMS যর্র্ক Transaction ID (TxnID) সংরক্ষণ করর্ত
হর্ি।

৩। ভবতের জন্য বন্ধ্োবরত সমর্য় বন্েবলবিত কাগজপত্র বন্র্জ উপবিত যর্র্ক সংবিষ্ট ইউবন্ে অবফর্স জমা বদ্র্ত
হর্িাঃ
(ক) পূ রন্কতত ভবতে ফরর্মর দ্ু ই কবপ বপ্রন্ট (A4 সাইজ অফর্সে কাগর্জ)
(গ) এস.এস.বস/সমমান্ ও এইচ.এস.বস/সমমান্-এর মূ ল সাবেেবফর্কে (প্রর্োজয যক্ষর্ত্র) ও ন্ম্বরপত্র।
(ঙ) এইচ.এস.বস পরীক্ষার মূ ল যরবজর্েশন্ কাডে
৪। অন্লাইর্ন্ ভবতে ফরম পূ রর্ন্র জন্য বন্র্ে উর্েবিত বিষয়সমূ হ বির্শষভার্ি লক্ষন্ীয়(ক) HSC ও SSC িা সমমান্ পরীক্ষার Roll, Board, Year সবিকভার্ি প্রদ্ান্ করর্ত হর্ি।
(ি) রর্ক্তর গ্রপ (Blood Group) অিশযই জান্া র্াকর্ত হর্ি।
(গ) সংবিষ্ট অন্ু ষর্দ্র বন্ধ্োবরত সমর্য়র মর্ধ্য ভবতের োিতীয় প্রবিয়া অিশযই সম্পন্ন করর্ত হর্ি।
৫। যকান্ বশক্ষার্েীর আপন্ ভাই/যিার্ন্র যকান্ হর্ল আিাবসকতা র্াকর্ল এিং যসই হর্লর আিাবসকতা বন্র্ত
চাইর্ল সকল প্রমান্সহ ১০/০১/২০১৯ তাবরর্ির মর্ধ্য পবরচালক, আইবসবে যসন্টার, রাবি িরাির দ্রিাস্ত
করর্ত হর্ি।
৬। বশক্ষার্েীর্দ্র (পের্ের ির্মর বভবত্তর্ত) বিভাগ পবরিতেন্ (সাির্জক্ট মাইর্গ্রশন্) প্রবিয়া সংবিষ্ট ইউবন্ে অবফস
সম্পন্ন করর্ি। বশক্ষার্েীর যোগার্োগ করার যকান্ প্রর্য়াজন্ ন্াই। তর্ি ভবতেকতত বশক্ষার্েী Admission –
যপর্জ Login কর্র প্রাপ্ত বিভাগ যদ্ির্ত পার্ি। যসই বিভার্গই র্াকর্ত ইচ্ছুক হর্ল বন্ধ্োবরত সমর্য়র মর্ধ্য
সংবিষ্ট িাের্ন্ বির্কর মাধ্যর্ম মাইর্গ্রশর্ন্র প্রবিয়া িন্ধ করর্ত পারর্ি।
৭। প্রবতবে বশক্ষার্েীর সিের্শষ বন্ধ্োবরত বিভার্গর ন্ামসহ অন্যান্য তর্য ভবতে প্রবিয়া সম্পন্ন হিার পর
(১০/০১/২০১৯ তাবরর্ির পর) admission.ru.ac.bd ওর্য়িসাইর্ে পাওয়া োর্ি। উক্ত তর্র্যর বভবত্তর্ত
প্রর্তযক বশক্ষার্েী তার বিভাগ কততেক বন্ধ্োবরত বফ সরাসবর বিভাগীয় অবফর্স জমা যদ্র্ি। বফ-এর পবরমাণসহ
অন্যান্য তর্য জান্র্ত সরাসবর অন্ু ষদ্ অবফর্সর যেবলর্ফার্ন্ অবফস চলাকালীন্ সমর্য় যোগার্োগ করা োর্ি:
Unit-A (কলা অন্ু ষদ্ অবফস, ২য় তলা, ডীন্স কমর্েক্স)

০৭২১-৭১১১৪৪

Unit-B (বিজর্ন্স স্টাবডস অন্ু ষদ্ অবফস, ৩য় তলা, ডীন্স কমর্েক্স)

০৭২১-৭১১১২৯

Unit-C (বিজ্ঞান্ অন্ু ষদ্ অবফস,

০৭২১-৭১১১১৫

৪র্ে তলা, বিতীয় বিজ্ঞান্ ভিন্)

Unit-D (জীি ও ভূ বিজ্ঞান্ অন্ু ষদ্ অবফস, ৪র্ে তলা, তততীয় বিজ্ঞান্ ভিন্)

০৭২১-৭১১১৫৭

Unit-E (সামাবজক বিজ্ঞান্ অন্ু ষদ্ অবফস, ২য় তলা, ডীন্স কমর্েক্স)

০৭২১-৭১১১৩০

বির্শষ শতোিলী:
(ক) বশক্ষার্েীর প্রদ্ত্ত তর্যািলীর্ত যকান্ অসংগবত পবরলবক্ষত হর্ল ভবতে িাবতল করা হর্ি।
(ি) প্রকাবশত ফলাফর্লর ভুলত্রুবে পবরলবক্ষত হর্ল তা সংর্শাধ্ন্/িাবতল করার ক্ষমতা সংবিষ্ট কততেপর্ক্ষর
র্াকর্ি।
For Technical support: Email: ru_admission@ru.ac.bd

Helpline: +88-01703-899973
--------------------------------------------প্রর্ফসর যমা. িার্দ্মুল ইসলাম যমালযা
পবরচালক
আইবসবে যসন্টার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

