রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞাবিত িদদ্র জন্য অন্লাইদন্ আদিদ্ন্ িদ্ধবত
বন্দে উদেবিত িদ্গুবলর জন্য আগ্রহী িাাংলাদদ্শী ন্াগবরকদদ্র বন্কট হদত দ্রিাস্ত আহিান্ করা যাদে।
িদদ্র ন্াম

আদিদ্ন্ বি (সাবভিস চাজি সহ)

†d‡jv (mnKvix Aa¨vcK c`gh©v`v)

১০৫০.০০ টাকা

আদিদ্ন্ প্রবিয়া
১। আগ্রহী প্রার্িীগণ আগামী ১৩-০২-২০২০ তাবরি বিদকল ৫:০০ টার মদযয অন্লাইদন্ আদিদ্ন্ সম্পন্ন করদত িারদিন্।
২। অন্লাইদন্ প্রদ্ত্ত িরদম সকল তর্য অিশযই িাাংলায় (ইউবন্দকাদে) যর্াযর্ভাদি প্রদ্ান্ করদত হদি। অসম্পন্ন িা
ত্রুবটিূ ন্ি আদিদ্ন্ ককান্ কারণ দ্শিাদন্া ছাড়াই িাবতল িদল গণয করা হদি। আদিদ্ন্ সম্পন্ন করার ির ককান্ভাদিই
ককান্ তর্য িবরিতিন্ িা সাংদযাজন্ করা যাদি ন্া।
৩। প্রার্িীর স্বাক্ষর(30080 Pixel) এিাং িাসদিাটি সাইদজর রবিন্ (300400 Pixel) ছবি সবিকভাদি আিদলাে করদত
হদি। প্রার্িীর সাদর্ সকল প্রকার কযাগাদযাগ তাাঁর কমািাইদলর মাযযদম সম্পন্ন করা হদি বিযায় কমািাইল ন্ম্বর
সবিকভাদি প্রদ্ান্ করা অিশযই প্রদয়াজন্।
৪। আদিদ্ন্ িরমবট যর্াযর্ভাদি িূ রণ করার ির “Submit Application” িাটদন্ বিক করদল িূ রণকৃত আদিদ্ন্
িরমবট (PDF Format) িাওয়া যাদি। উক্ত িরদম আদিদ্ন্কারীর ছবিসহ Application ID, Bill Number এিাং
সিিদমাট বি এর িবরমাণ মূ বিত র্াকদি। প্রদ্ত্ত Bill Number িযিহার কদর োচ-িাাংলা কমািাইল িযাাংক (রদকট)এর মাযযদম উদেবিত সমদয়র মদযয সাংবিষ্ট বি প্রদ্ান্ করদত হদি। বন্যিাবরত বি প্রদ্ান্ ন্া করদল আদিদ্ন্
গ্রহণদযাগয হদি ন্া।

োচ-িাাংলা কমািাইল িযাাংক (রদকট) - এর মাযযদম বি প্রদ্ান্ িদ্ধবতিঃ
Step-1:

োয়াল *322# ।

Step-2:

"1. Bill Pay" অিশন্ বসদলক্ট করদত হদি।

Step-3:

"2. Other" অিশন্ বসদলক্ট করদত হদি।

Step-4:

"Enter Payer Mobile No." এর স্থদল প্রার্িীর কমািাইল ন্ম্বর বদ্দত হদি।

Step-5:

"0. Other" অিশন্ বসদলক্ট করদত হদি।

Step-6:

Enter Biller ID. এর স্থদল 285 টাইি করদত হদি।

Step-7:

Enter Bill Number এর স্থদল অিশযই বিদি প্রদ্ত্ত Bill Number বট প্রদ্ান্ করদত হদি।

Step-8:

Enter Amount এর স্থদল বিদি প্রদ্ত্ত সিিদমাট বি এর িবরমাণ বদ্দত হদি।

Step-9:

Enter PIN এর স্থদল Customer এর োচ-িাাংলা কমািাইল িযাাংবকাং-Account এর PIN ন্ম্বর বদ্দত হদি।

Step-10: Payment Confirmation SMS আসদি। SMS কর্দক Transaction ID (TxnID) সাংরক্ষণ করদত হদি।

৫। প্রবতবট িদদ্র সাংবিষ্ট িরীক্ষা/িরীক্ষাসমূ দহ অাংশগ্রহদণর জন্য বন্যিাবরত প্রদিশিত্র িরিতিীদত অন্লাইদন্ প্রদ্ান্ করা
হদি। প্রদিশিত্র োউন্দলাদের সময়সূ চীসহ অন্যান্য গুরুত্বিূ ণি তর্য প্রার্িীর প্রদ্ত্ত কমািাইদল SMS – এর মাযযদম
যর্াসমদয় জান্াদন্া হদি। প্রার্িীদক বলবিত/িযিহাবরক/দমৌবিক িরীক্ষায় অাংশগ্রহদণর জন্য ককান্ বটএ/বেএ প্রদ্ান্
করা হদি ন্া।
৬। অসতয/ভুয়া তর্যসম্ববলত/ত্রুবটিূ ণি আদিদ্ন্িত্র ককান্ কারণ দ্শিাদন্া িযাবতদরদক িাবতল িদল গণয হদি।

প্রার্িী
কতৃিক দ্াবিলকৃত/প্রদ্ত্ত ককান্ তর্য িা কাগজিত্র বন্দয়াগ কাযিিম চলাকাদল িা বন্দয়াগ প্রাবির িদরও অসতয/ভুয়া
প্রমাবণত হদল তাাঁর আদিদ্ন্/বন্িিাচন্/বন্দয়াগ িাবতল করা হদি এিাং বমর্যা/ভুয়া তর্য সরিরাহ করার জন্য তাাঁর
বিরুদদ্ধ আইন্গত/প্রশাসবন্ক িযিস্থা গ্রহণ করা হদি।

৭। প্রার্িীদক বন্দে উদেবিত কাগজিত্র সাংযু ক্ত কদর ০৯ (ন্য়) কসট দ্রিাস্ত (প্রদযযজয কক্ষদত্র সতযাবয়ত িদটাকবি) আগামী
১৩-০২-২০২০ তাবরি বিদকল ৫:০০ টার মদযয প্রদিসর ে. কগালাম সাবির সাত্তার, িবরচালক, িবরদিশ বিজ্ঞান্
ইন্বিবটউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অবিদস োকদযাদগ িা সরাসবর জমা বদ্দত হদি। সকল কাগজিদত্রর মূ ল কবি
সাক্ষাতকাদরর সময় সাংদগ রািদত হদি।
ক) অন্লাইদন্ িূ রণকৃত িরদমর কবি (রবিন্)
ি) বশক্ষাগত কযাগযতার সকল সাবটিবিদকট ও ন্ম্বরিত্র (প্রদযাজয কক্ষদত্র)
গ) সকল গদিষণামূ লক প্রিদের কবি (প্রদযাজয কক্ষদত্র)
ঘ) অবভজ্ঞতার সাবটিবিদকট (প্রদযাজয কক্ষদত্র)
ঙ) জাতীয় িবরচয় িত্র
চ) চাকুরীরত প্রার্িীদদ্র কক্ষদত্র যর্াযর্ কতৃিিদক্ষর অন্ু মবত িত্র
ছ) অবতবরক্ত তর্য সম্ববলত কাগজিত্র (প্রদযাজয কক্ষদত্র)
আদিদ্ন্ িরম িূ রণ সাংিান্ত কাবরগবর সহায়তার জন্যিঃ +৮৮-০১৭০৩-৮৯৯৯৭৪, +৮৮-০১৭১২২৪০৬৮৯
(বিশ্ববিদ্যালদয়র অবিস চলাকালীন্)

(প্রদিসর ে. কমা. িািুল ইসলাম)
িবরচালক
আইবসবট কসন্টার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

