রাজলাী বিশ্ববিদ্যায়

বিজ্ঞাবিত িদদ্র জন্য ান্াাআদন্ াঅদিদ্ন্ িদ্ধবত
বন্দে উদেবিত িদ্গুবর জন্য াঅগ্রী িাাংাদদ্লী ন্াগবরকদদ্র বন্কট দত দ্রিাস্ত াঅিান্ করা যাদে।
িদদ্র ন্াম

াঅদিদ্ন্ বি (াবভি চাজি )

কারী াধ্যািক/প্রভাক, প্রাবিবিদ্যা বিভাগ

১০৫০.০০ টাকা

প্রভাক, প্রাবিবিদ্যা বিভাগ

১০৫০.০০ টাকা

াঅদিদ্ন্ প্রবিয়া
১। াঅগ্রী প্রার্িীগি াঅগামী ২৬-০৮-২০১৯ তাবরি বিদক ৫:০০ টার মদধ্য ান্াাআদন্ াঅদিদ্ন্ ম্পন্ন করদত
িারদিন্। একাআ প্রার্িী একাবধ্ক িদদ্র জন্য াঅদিদ্ন্ করদত চাাআদ প্রবতবট িদদ্র জন্য িৃ র্ক িৃ র্ক াঅদিদ্ন্
করদত দি।
২। ান্াাআদন্ প্রদ্ত্ত িরদম ক তর্য ািলযাআ িাাংায় (াআউবন্দকাদে) যর্াযর্ভাদি প্রদ্ান্ করদত দি। াম্পন্ন িা
ত্রুবটিূ ন্ি াঅদিদ্ন্ ককান্ কারন্ দ্লিাদন্া ছাড়াাআ িাবত িদ গিয করা দি। াঅদিদ্ন্ ম্পন্ন করার ির ককান্ভাদিাআ
ককান্ তর্য িবরিতিন্ িা াংদযাজন্ করা যাদি ন্া।
৩। প্রার্িীর স্বাক্ষর(30080 Pixel) এিাং িাদিাটি াাআদজর রবিন্ (300400 Pixel) ছবি বিকভাদি াঅিদাে করদত
দি। প্রার্িীর াদর্ ক প্রকার কযাগাদযাগ তাাঁর কমািাাআদর মাধ্যদম ম্পন্ন করা দি বিধ্ায় কমািাাআ ন্ম্বর
বিকভাদি প্রদ্ান্ করা ািলযাআ প্রদয়াজন্।
৪। াঅদিদ্ন্ িরমবট যর্াযর্ভাদি িুরি করার ির “Submit Application” িাটদন্ বিক করদ িূ রিকৃত াঅদিদ্ন্
িরমবট (PDF Format) িাওয়া যাদি। উক্ত িরদম াঅদিদ্ন্কারীর ছবি Application ID, Bill Number এিাং
িিদমাট বি এর িবরমাি মুবিত র্াকদি। প্রদ্ত্ত Bill Number িযিার কদর োচ-িাাংা কমািাাআ িযাাংক (রদকট)এর মাধ্যদম উদেবিত মদয়র মদধ্য াংবিষ্ট বি প্রদ্ান্ করদত দি। বন্ধ্িাবরত বি প্রদ্ান্ ন্া করদ াঅদিদ্ন্
গ্রিদযাগয দি ন্া।

োচ-িাাংা কমািাাআ িযাাংক (রদকট) - এর মাধ্যদম বি প্রদ্ান্ িদ্ধবতাঃ
Step-1:

োয়া *322# ।

Step-2:

"1. Bill Pay" ািলন্ বদক্ট করদত দি।

Step-3:

"2. Other" ািলন্ বদক্ট করদত দি।

Step-4:

"Enter Payer Mobile No." এর স্থদ প্রার্িীর কমািাাআ ন্ম্বর বদ্দত দি।

Step-5:

"0. Other" ািলন্ বদক্ট করদত দি।

Step-6:

Enter Biller ID. এর স্থদ 285 টাাআি করদত দি।

Step-7:

Enter Bill Number এর স্থদ ািলযাআ বিদি প্রদ্ত্ত Bill Number বট প্রদ্ান্ করদত দি।

Step-8:

Enter Amount এর স্থদ বিদি প্রদ্ত্ত িিদমাট বি এর িবরমাি বদ্দত দি।

Step-9:

Enter PIN এর স্থদ Customer এর োচ িাাংা কমািাাআ িযাাংবকাং-Account এর PIN ন্ম্বর বদ্দত দি।

Step-10: Payment Confirmation SMS াঅদি। SMS কর্দক Transaction ID (TxnID) াংরক্ষি করদত দি।

৫। প্রবতবট িদদ্র াংবিষ্ট িরীক্ষা/িরীক্ষামূ দ াাংলগ্রদির জন্য বন্ধ্িাবরত প্রদিলিত্র িরিতিীদত ান্াাআদন্ প্রদ্ান্ করা
দি। প্রদিলিত্র োউন্দাদের ময়ূ চী ান্যান্য গুরুত্বিূ িি তর্য প্রার্িীর প্রদ্ত্ত কমািাাআদ SMS – এর মাধ্যদম
যর্ামদয় জান্াদন্া দি। প্রার্িীদক ববিত/িযিাবরক/দমৌবিক িরীক্ষায় াাংলগ্রদির জন্য ককান্ বটএ/বেএ প্রদ্ান্
করা দি ন্া।
৬। াতয/ভুয়া তর্যম্ববত/ত্রুবটিূ িি াঅদিদ্ন্িত্র ককান্ কারন্ দ্লিাদন্া িযবতদরদক িাবত িদ গিয দি। প্রার্িী কতৃিক
দ্াবিকৃত/প্রদ্ত্ত ককান্ তর্য িা কাগজিত্র বন্দয়াগ কাযিিম চাকাদ িা বন্দয়াগ প্রাবির িদরও াতয/ভুয়া
প্রমাবিত দ তাাঁর াঅদিদ্ন্/বন্িিাচন্/বন্দয়াগ িাবত করা দি এিাং বমর্যা/ভুয়া তর্য রিরা করার জন্য তাাঁর
বিরুদদ্ধ াঅাআন্গত/প্রলাবন্ক িযিস্থা গ্রি করা দি।
৭। প্রার্িীদক বন্দে উদেবিত কাগজিত্র াংযু ক্ত কদর ০৯ (ন্য়) কট দ্রিাস্ত (প্রদযযজয কক্ষদত্র তযাবয়ত িদটাকবি)
াঅগামী ২৬-০৮-২০১৯ তাবরি বিকা ৫:০০ টার মদধ্য রাজলাী বিশ্ববিদ্যাদয়র করবজস্ট্রার াবিদ োকদযাদগ িা
রাবর জমা বদ্দত দি। ক কাগজিদত্রর মূ  কবি াক্ষাতকাদরর ময় াংদগ রািদত দি।
ক) ান্াাআদন্ িূ রিকৃত িরদমর কবি (রবিন্)
ি) বলক্ষাগত কযাগযতার ক াবটিবিদকট ও ন্ম্বরিত্র (প্রদযাজয কক্ষদত্র)
গ) ক গদিিামূ ক প্রিদের কবি (প্রদযাজয কক্ষদত্র)
ঘ) াবভজ্ঞতার াবটিবিদকট (প্রদযাজয কক্ষদত্র)
ঙ) জাতীয় িবরচয় িত্র
চ) চাকুরীরত প্রার্িীদদ্র কক্ষদত্র যর্াযর্ কতৃিিদক্ষর ান্ু মবত িত্র
ছ) াবতবরক্ত তর্য ম্ববত কাগজিত্র (প্রদযাজয কক্ষদত্র)
াঅদিদ্ন্ িরম িূ রি াংিান্ত কাবরগবর ায়তার জন্যাঃ +৮৮-০১৭০৩-৮৯৯৯৭৪, +৮৮-০১৭৩০-৮৫৯৮৭৮
(বিশ্ববিদ্যাদয়র াবি চাকাীন্)

(প্রদির কমা. িাদদ্মু াআাম কমাযা)
িবরচাক
াঅাআববট কন্টার, রাজলাী বিশ্ববিদ্যায়

