রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১ম ির্ষ স্নাতক(সম্মান)/স্নাতক ভবতষ পরীক্ষা ২০১৯-২০২০

অনলাইনন প্রাথবমক আনিদ্ননর বননদ্ষবশকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালনয় ১ম ির্ষ স্নাতক(সম্মান)/স্নাতক ভবতষ পরীক্ষা ২০১৯-২০২০ এর আনিদ্ননর ক্ষক্ষনে প্রাথষীনক
বিশ্ববিদ্যালনয়র ওনয়ি সাইনের মাধ্যনম অনলাইনন আনিদ্ন করনত হনি। আনিদ্ননর পদ্ধবতসহ সকল বিস্তাবরত তথয
admission.ru.ac.bd ওনয়িসাইনে পাওয়া যানি। বননে িবণষত পদ্ধবত অনু সরন কনর প্রাথবমক আনিদ্ন করা যানি।

১। ক্ষযাগ্যতা যাচাই
ওনয়িসাইনের ক্ষহাম ক্ষপনজ “Start Preliminary Application” িােনন বিক করনল পরিতষী ক্ষপনজ প্রাথষীনক তার
SSC/সমমান এিং HSC/সমমান উভয় পরীক্ষার ক্ষরাল, বশক্ষানিার্ষ ও পানশর িছর প্রদ্ান করনত হনি। ক্ষসই সানথ ক্ষপনজ
প্রদ্ত্ত একবে ছবিনত দ্ৃ শযমান সংখ্যা ও অক্ষর (Captcha) যথাস্থানন ইনপুে বদ্নত হনি।
কাবরগ্বর

বশক্ষা

ক্ষিানর্ষর

বশক্ষাথষীনদ্র

ক্ষক্ষনে

বশক্ষানিানর্ষর

স্থনল

প্রনযাজয

ক্ষক্ষনে Technical-

Vocational অথিা Technical-HBM/DIC (Diploma in Commerce অথিা Business Management-এর ক্ষক্ষনে),
GCE (A ক্ষলনভল, O ক্ষলনভল), BFA ও

বর্নলামা-ইন-ইবিবনয়াবরং এর বশক্ষাথষীরা ক্ষিানর্ষর স্থনল Others (GCE-A

Level/BFA) বসনলক্ট করনি।
সকল তথয সবিক ভানি পূ রণ কনর “Submit” িােনন বিক করনল প্রাথষীর ক্ষমািাইল নম্বর প্রদ্াননর ক্ষপজ পাওয়া যানি।
ক্ষকান আনিদ্নকারীর প্রনয়াজনীয় তথযাবদ্ বশক্ষানিার্ষ কতৃষক প্রদ্ত্ত র্াোনিনস না পাওয়া ক্ষগ্নল “Complain Box”-এর
মাধ্যনম সংবিষ্ট অবভনযাগ্ (প্রনয়াজনীয় তথযাবদ্ সহ) প্রদ্ান করনত পারনি। প্রদ্ানকৃত তথয পযষনিক্ষন কনর তার ক্ষমািাইল
ক্ষ ানন ক্ষযাগ্ানযাগ্ করা হনি।

২। প্রাথবমক আনিদ্ন প্রবিয়া
(ক) ক্ষমািাইল নম্বর প্রদ্ান এিং ক্ষভবরব নকশন
আনিদ্ন প্রবিয়ার শুরুনতই প্রাথষীর ক্ষমািাইল নম্বরবে বনবিত করনত হনি। ক্ষমািাইল নম্বরবে অিশযই প্রাথষীর বননজর অথিা
অবভভািনকর হনত হনি । একই ক্ষমািাইল নম্বর একাবধ্ক প্রাথষীর জনয িযিহার করা যানি না। প্রাথষীর ভবতষ সংিান্ত
সকল প্রকার তথয প্রদ্াননর জনয প্রদ্ত্ত নম্বনর ক্ষযাগ্ানযাগ্ করা হনি। ক্ষমািাইল নম্বর সতকষতার সানথ প্রদ্ান করা
প্রনয়াজন। ভুল নম্বর প্রদ্ান করনল প্রাথষীর সানথ ক্ষযাগ্ানযাগ্ করা সম্ভি হনি না এিং এজনয কতৃষপক্ষ দ্ায়ী থাকনি না।

সবিক ক্ষমািাইল নম্বর প্রদ্াননর পর "Submit"-এ বিক করনল প্রদ্ত্ত ক্ষমািাইল ক্ষ ানন চার বর্বজনের একবে PIN নম্বর
পািাননা হনি। প্রাপ্ত PIN নম্বরবে বনধ্ষাবরত িনে বলনখ্ "Verify PIN" এ বিক করনল ক্ষমািাইল নম্বরবে বনবিত হনি।
ক্ষমািাইল নম্বর ভুল হনল "Edit Mobile No." বলংনক বগ্নয় নম্বরবে সংনশাধ্ন করা যানি।

(খ্) প্রাথবমক আনিদ্ননর ইউবনে বসনলকশন
ক্ষমািাইল নম্বর বনবিত করনল প্রাথষীর SSC/সমমান এিং HSC/সমমান পরীক্ষার তথযসহ প্রাথবমক আনিদ্ননযাগ্য
ইউবনেসমূ নহর তাবলকা প্রদ্বশষত হনি। সকল তথয সবিকভানি বমবলনয় বননত হনি। ক্ষকান প্রকার গ্রবমল পবরলবক্ষত হনল
"Exit"–এ বিক কনর তা সংনশাধ্ন কনর বননত হনি। আনিদ্নকারী ক্ষয ক্ষয ইউবননে প্রাথবমক আনিদ্ন করনত ইচ্ছুক
তানদ্র পানশ বেক () বচহ্ন (আনিদ্ননযাগ্য ক্ষকান ইউবননে পরিতষীনতও আনিদ্ন করা যানি) বদ্নয় "Submit"-এ বিক
বদ্নত হনি।

(গ্) ছবি আপনলার্
এই ধ্ানপ আনিদ্নকারীনক সদ্য ক্ষতালা একবে 300×400 বপনেল সাইনজর স্পষ্ট (Studio quality) রবিন JPG
রনমনের ছবি আপনলার্ করনত হনি। ছবির

াইল সাইজ ক্ষকান মনতই ১০০ বকনলািাইনের ক্ষিবশ হনত পারনি না।

ছবির ক্ষপছনন এক রনের হালকা িযাকগ্রাউন্ড থাকনি; িযাকগ্রাউনন্ড ক্ষকান গ্াছপালা, প্রাকৃবতক দ্ৃ শয ইতযাবদ্ গ্রহণনযাগ্য হনি
না। স্কুল/কনলনজর ক্ষেস পবরবহত ছবি িযিহার করা যানি না। উনেখ্য ক্ষয, আনিদ্ননর সময় প্রদ্ত্ত ছবিই বিশ্ববিদ্যালনয়
ভবতষর জনয িযিহার করা হনি। স েওয়যানরর সাহানযয ক্ষকান রকম ইন ক্ট ক্ষদ্ওয়া ছবি গ্রহননযাগ্য হনি না। প্রাথবমক
আনিদ্ননর সময় ছবি সংিান্ত ক্ষকান সংনশাধ্ন করা যানি না।

(ঘ) ক্ষকাোর তথয প্রদ্ান
সবিকভানি ছবি আপনলানর্র পর আনিদ্নকারীনক তার ঈবিত ক্ষকাো/নকাোসমূ হ (সংবিষ্ট ক্ষকাোর সু বিধ্া বননত আগ্রহী
হনল) বসনলক্ট করনত হনি। FFQ-এর আনিদ্নকারীনক অবতবরক্ত দ্ু বে অপশন (পুে/কনযা, নাবত/নাতনী) –এর একবে
অিশযই বসনলক্ট করনত হনি। ক্ষয ক্ষকাোয় আনিদ্ন করনত ইচ্ছুক তার পানশ বেক বচহ্ন বদ্নয় সংবিষ্ট কাগ্জপনের স্কযান
কবপ (সনিষাচ্চ ২ ক্ষমগ্ািাইে) একবে মাে JPG/PDF

াইনলর মাধ্যনম আপনলার্ করনত হনি।

FFQ-এর ক্ষক্ষনে সংবিষ্ট মুবক্তনযাদ্ধার সনদ্পে এিং প্রাথষীর সানথ সম্পকষ প্রমাননর প্রনয়াজনীয় জন্মসনদ্ পে/পেসমূ হ
একবে

াইল (JPG/PDF) –এর মাধ্যনম আপনলার্ করনত হনি। অনযানয ক্ষকাোর ক্ষক্ষনেও প্রনয়াজনীয় প্রমাণপে

আপনলার্ করনত হনি। সংগ্ৃহীত সকল কাগ্জপে সংরক্ষণ করা হনি।
ভবতষ পরীক্ষা পরিতষী সমনয় ক্ষকাোর সংবিষ্ট মূ ল কাগ্জপে সহ প্রনয়াজনীয় প্রমানাবদ্ উপস্থাপনন িযথষ হনল সকল প্রকার
ভবতষর সু নযাগ্ িাবতল করা হনি।

(ে) আনিদ্ননর তথয প্রদ্ান সম্পন্নকরন
প্রনয়াজনীয় তথযাবদ্ সবিকভানি প্রদ্াননর পর “Next” িােনন বিনকর মাধ্যনম পরিতষী ধ্ানপ আনিদ্নকারীর তথযািলী
প্রদ্বশষত হনি। ক্ষকান তথয ভুল থাকনল “Back” িােনন বিক কনর পূ িষিতষী ধ্ানপ ব নর বগ্নয় তা সংনশাধ্ন করা যানি।
“Submit Preliminary Application” িােনন বিক বদ্নল প্রাথষীর প্রাথবমক আনিদ্ননর তথযাবদ্ প্রদ্ান সম্পন্ন হনি এিং
একবে বিপ পাওয়া যানি। উক্ত বিনপ আনিদ্নকারীর Application ID, Bill Number এিং ব

এর পবরমাণ (৫৫/-

োকা) মুবিত থাকনি। বিপবের বননচর বদ্নক অিবস্থত “Download Payslip” িােনন বিক কনর বিপবে বপ্রন্ট িা সংরক্ষণ
(Save) করা যানি। এই বিনপ প্রদ্ত্ত তথয পরিতষীনত প্রনয়াজন হনি। OK িােনন বিনকর মাধ্যনম প্রবিয়াবে সমাপ্ত হনি।
প্রাপ্ত Bill Number িযিহার কনর ক্ষমািাইল িযাংবকং-এর মাধ্যনম ব
প্রাথবমক আনিদ্নকারীনদ্র HSC/সমমান পরীক্ষার

প্রদ্ান করনত হনি।

লা নলর বভবত্তনত প্রবতবে ইউবননের জনয অনবধ্ক ৩২০০০

আনিদ্নকারী বনিষাচন করা হনি। বনিষাবচত প্রাথষীনদ্রনক ১৬/০৯/২০১৯ তাবরনখ্র পর বনবদ্ষষ্ট সময় (পরিতষীনত উনেখ্ করা
হনি)-এর মনধ্য admission.ru.ac.bd এর মাধ্যনম তার মূ ল (চুড়ান্ত) আনিদ্ন সম্পন্ন করনত হনি।

৩। ব

প্রদ্ান পদ্ধবত ও প্রাথবমক আনিদ্ন বনবিতকরণ

বিনপ প্রদ্ত্ত Bill Number িযিহার কনর রনকে/শিওরকযাশ এর মাধ্যনম প্রাথবমক আনিদ্ননর ব

(সাবভষস চাজষসহ ৫৫/-

োকা) বননে উনেবখ্ত পদ্ধবতনত প্রদ্ান করার মাধ্যনম প্রাথবমক আনিদ্ন বনবিত (Confirm) করনত হনি। সংবিষ্ট ব
প্রদ্ান িযবতত আনিদ্ন সম্পন্ন হনি না।
রনকে এর মাধ্যনম ব

প্রদ্ান পদ্ধবতিঃ

Step-1:

র্ায়াল *322# ।

Step-2:

"1. Bill Pay" অপশন বসনলক্ট করনত হনি।

Step-3:

"2. Other" অপশন বসনলক্ট করনত হনি।

Step-4:

"Enter Payer Mobile No." এর স্থনল প্রাথষীর ক্ষমািাইল নম্বর বদ্নত হনি।

Step-5:

"0. Other" অপশন বসনলক্ট করনত হনি।

Step-6:

Enter Biller ID. এর স্থনল ‘377’ োইপ করনত হনি।

Step-7:

Enter Bill Number এর স্থনল অিশযই বিনপ প্রদ্ত্ত Bill Number বে প্রদ্ান করনত হনি।

Step-8:

Enter Amount এর স্থনল বিনপ প্রদ্ত্ত সিষনমাে ব

Step-9:

Enter PIN এর স্থনল Customer এর রনকে Account এর PIN নম্বর বদ্নত হনি।

Step-10:

এর পবরমাণ বদ্নত হনি।

Payment Confirmation SMS আসনি। এই SMS ক্ষথনক Transaction ID (TxnID) সংরক্ষণ করনত
হনি।

শিওরক্যাি এর মাধ্যনম ব

প্রদ্ান পদ্ধবতিঃ

Step-1:

*495# র্ায়াল করনত হনি।

Step-2:

"3. Payment" অপশন বসনলক্ট করনত হনি।

Step-3:

"1. RU" অপশন বসনলক্ট করনত হনি।

Step-4:

Enter Your Bill Number এর স্থনল অিশযই বিনপ প্রদ্ত্ত Bill Number বে প্রদ্ান করনত হনি।

Step-5:

Enter PIN এর স্থনল Customer এর শিওরক্যাি Account এর PIN নম্বর বদ্নত হনি।

Step-6:

Payment Confirmation SMS আসনি। SMS ক্ষথনক Transaction ID (TxnID) সংরক্ষণ করনত হনি।

ব

প্রদ্াননর পরিতষী ৪৮ ঘণ্টার মনধ্য সংবিষ্ট আনিদ্ননর তথয ওনয়িসাইনে আপনর্ে করা হনি।

৪। বিনশর্ প্রাথষীনদ্র আনিদ্ন পদ্ধবত
GCE (A ক্ষলনভল, O ক্ষলনভল), BFA ও বর্নলামা-ইন-ইবিবনয়াবরং এর এর আনিদ্নকারীনদ্র ওনয়ি সাইনের ক্ষহাম ক্ষপনজ
“Start Preliminary Application” িােনন বিনকর মাধ্যনম পরিতষী ক্ষপনজ প্রনিশ কনর পরীক্ষা সংিান্ত সকল তথয
(ক্ষিানর্ষর স্থনল Others (GCE-A Level/BFA) বসনলক্ট করনত হনি) সহ HSC ও SSC এর সমমান পরীক্ষার মাকষবসনের
Scan Copy (প্রবতবের সাইজ অনু ধ্ষ 1MB) আপনলার্ করনত হনি। পরিতষী ৭২ ঘন্টার মনধ্য আনিদ্নকারীর প্রদ্ত্ত
ক্ষমািাইল ক্ষ ানন আনিদ্ননর ক্ষযাগ্যতার বির্য়বে অিবহত করা হনি। এরপর আনিদ্নকারীনক উপনর িবণষত (১) হনত (৩)
নং পদ্ধবত অনু সরন কনর আনিদ্ন সম্পন্ন করনত হনি।
ভবতষ সংিান্ত তনথযর জনয

Email: ru_admission@ru.ac.bd
Helpline: 01703-899973, 01703-899974, 01797-234567
(০৩/০৯/২০১৯ হনত ১২/০৯/২০১৯ তাবরখ্ প্রবতবদ্ন সকাল ০৯:৩০ো – রাত ০৮:৩০ো)
প্রন সর ক্ষমা. খ্ানদ্মুল ইসলাম ক্ষমালযা
পবরচালক, আইবসবে ক্ষসন্টার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

