রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১ম ির্ষ স্নাতক(সম্মান)/স্নাতক ভবতষ পরীক্ষা ২০২০-২১

অনলাইনন চূ ড়ান্ত আনেদননর বনর্দ্ষবশকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালর্য় ১ম ির্ষ স্নাতক(সম্মান)/স্নাতক ভবতষ পরীক্ষা ২০২০-২১ এর জনয প্রাথবমক আর্িদ্নকারীর মধ্য হর্ত
এইচএসবস পরীক্ষার ফলাফর্লর বভবির্ত বনিষাবচত প্রাথষীর্দ্র চূ ড়ান্ত আর্িদ্ন নননদিষ্ট সমনের মনযে বিশ্ববিদ্যালর্য়র ওর্য়ি সাইর্ের
মাধ্যর্ম অনলাইর্ন সম্পন্ন করর্ত হর্ি। চূ ড়ান্ত আর্িদ্র্নর পদ্ধবতসহ সকল বিস্তাবরত তথয admission.ru.ac.bd ওর্য়িসাইর্ে
পাওয়া যার্ি। বনর্ে িবনষত পদ্ধবত অনু সরন কর্র আর্িদ্ন করা যার্ি।

(ক) মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষা সংক্রান্ত তথয প্রদ্ান
ওর্য়িসাইর্ের হহাম হপর্জ “Start Application” িাের্ন চাপ বদ্র্ল পরিতষী হপর্জ প্রাথষীর্ক তার SSC/সমমান এিং
HSC/সমমান উভয় পরীক্ষার হরাল, বশক্ষার্িার্ষ ও পার্শর িছর প্রদ্ান করর্ত হর্ি। হসই সার্থ হপর্জ প্রদ্ি একবে ছবির্ত
দ্ৃ শযমান সংখ্যা ও অক্ষর (Captcha) যথাস্থার্ন ইনপুে বদ্র্ত হর্ি।
কাবরগবর বশক্ষা হিার্র্ষর বশক্ষাথষীর্দ্র হক্ষর্ে বশক্ষার্িার্র্ষর স্থর্ল প্রর্যাজয হক্ষর্ে Technical-Vocational অথিা TechnicalHBM/DIC (Diploma in Commerce অথিা Business Management-এর হক্ষর্ে), GCE (A হলর্ভল, O হলর্ভল), BFA ও
বর্র্লামা-ইন-ইবিবনয়াবরং এর বশক্ষাথষীরা হিার্র্ষর স্থর্ল Others (GCE-A Level/BFA) বসর্লক্ট করর্ি।
সকল তথয সবিক ভার্ি পূ রণ কর্র “Submit” িাের্ন চাপ বদ্র্ল আর্িদ্নকারীর ছবিসহ িযাবিগত তর্থযর সার্থ তার SSC/সমমান
ও HSC/সমমান পরীক্ষার ফলাফল হদ্খ্া যার্ি। সকল তথয সবিকভার্ি বমবলর্য় বনর্ত হর্ি। প্রাথষী হয সকল ইউবনর্ে চূ ড়ান্ত
আর্িদ্র্নর জনয বনিষাবচত হর্য়র্ছ তার একবে তাবলকা প্রদ্বশষত হর্ি।

(খ্) আর্িদ্ন প্রবক্রয়া
চূ ড়ান্ত আর্িদ্নর্যাগয ইউবনেসমূ র্হর তাবলকা হর্ত আর্িদ্নকারী হয হয ইউবনর্ে আর্িদ্ন করর্ত ইচ্ছুক তার্দ্র পার্শ বেক বচহ্ন
বদ্র্ত হর্ি (আর্িদ্নর্যাগয এক িা একাবধ্ক ইউবনর্ে একইসার্থ আর্িদ্ন করা যার্ি)। এরপর “Next” িাের্ন বিক করার
মাধ্যর্ম আর্িদ্র্নর পরিতষী ধ্ার্প হযর্ত পারর্ি। বিক ঐ মুহূর্তষ আর্িদ্ন করর্ত না চাইর্ল “Exit” িাের্ন বিক করর্ত হর্ি।
হকান কারর্ন ছবি পবরিতষন করর্ত চাইর্ল “Change Photo” িাের্ন বির্কর মাধ্যর্ম “Photo Instruction” হমনু র্ত প্রদ্ি
বনয়ম অনু সরণ কর্র তা সম্পন্ন করা যার্ি। তর্ি ছবি পবরিতষর্নর জনয অবতবরি বফ (২০০.০০ োকা) প্রদ্ান করর্ত হর্ি।
হকান তথয ভুল থাকর্ল “Back” িাের্ন বিক কর্র পূ িষিতষী ধ্ার্প বফর্র বগর্য় তা সংর্শাধ্ন করা যার্ি। “Submit Application”
িাের্ন বিক বদ্র্ল প্রাথষীর আর্িদ্ন সম্পন্ন হর্ি এিং একবে বিপ হদ্খ্র্ত পার্ি। উি বির্প আর্িদ্নকারীর ছবিসহ Application
ID, Bill Number এিং সিষর্মাে বফ এর পবরমাণ মুবিত থাকর্ি। বিপবের বনর্চর বদ্র্ক অিবস্থত “Download Payslip” িােন

বিক কর্র বিপবে বপ্রন্ট িা সংরক্ষণ (Save) করা যার্ি। এই বিপবে অিশযই “Admit Card” নয় বকন্তু প্রদ্ি তথয পরিতষীর্ত
প্রর্য়াজন হর্ি। OK িাের্ন বির্কর মাধ্যর্ম আর্িদ্ন প্রবক্রয়া সম্পন্ন করর্ত পারর্ি।

(গ) বফ প্রদ্ান পদ্ধবত ও আর্িদ্ন বনবিতকরণ
বির্প প্রদ্ি Bill Number িযিহার কর্র রর্কে এর মাধ্যর্ম চূ ড়ান্ত আর্িদ্র্নর বফ বনর্ে উর্েবখ্ত পদ্ধবতর্ত প্রদ্ান করার মাধ্যর্ম
প্রাথবমক আর্িদ্ন বনবিত (Confirm) করর্ত হর্ি। সংবিষ্ট বফ প্রদ্ান িযবতত আর্িদ্ন সম্পন্ন হর্ি না।
রর্কে এর মাধ্যর্ম বফ প্রদ্ান পদ্ধবতিঃ
Step-1:

র্ায়াল *322# ।

Step-2:

"1. Bill Pay" অপশন বসর্লক্ট করর্ত হর্ি।

Step-3:

"2. Other" অপশন বসর্লক্ট করর্ত হর্ি।

Step-4:

"Enter Payer Mobile No." এর স্থর্ল প্রাথষীর হমািাইল নম্বর বদ্র্ত হর্ি।

Step-5:

"0. Other" অপশন বসর্লক্ট করর্ত হর্ি।

Step-6:

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

Step-7:

Enter Bill Number এর স্থর্ল অিশযই বির্প প্রদ্ি Bill Number বে প্রদ্ান করর্ত হর্ি।

Step-8:

Enter Amount এর স্থর্ল বির্প প্রদ্ি সিষর্মাে বফ এর পবরমাণ বদ্র্ত হর্ি।

Step-9:

Enter PIN এর স্থর্ল Customer এর রর্কে Account এর PIN নম্বর বদ্র্ত হর্ি।

Step-10:

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

বফ প্রদ্ার্নর পরিতষী ৪৮ ঘণ্টার মর্ধ্য সংবিষ্ট আর্িদ্র্নর তথয ওর্য়িসাইর্ে আপর্র্ে করা হর্ি। হকিলমাে Admit Card
র্াউনর্লার্ করর্লই আর্িদ্নকারী তার ভবতষ পরীক্ষার হরাল নম্বর জানর্ত পারর্ি। ২৭/০৫/২০২১ (দ্ু পুর ১২:০০ো) হর্ত
০২/০৬/২০২১ তাবরখ্ (সন্ধ্যা ০৬:০০ো) –এর মর্ধ্য Admit Card অিশযই র্াউনর্লার্ করর্ত হর্ি। বনবদ্ষষ্ট সমর্য়র পর Admit
Card র্াউনর্লার্ করা যার্ি না।
ভবতষ সংক্রান্ত তর্থযর জনয

Email: ru_admission@ru.ac.bd
Helpline: 01703-899973, 01703-899974, 01797-234567
(২৩/০৩/২০২১ হর্ত ৩১/০৩/২০২১ তাবরখ্ প্রবতবদ্ন সকাল ১০:০০ো – সন্ধ্যা ০৭:০০ো)

প্রর্ফসর হমা. িািুল ইসলাম
পবরচালক, আইবসবে হসন্টার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

