যাজাহী বফশ্ববফদযারয়

বফজ্ঞাবত দদয জনয ানরাাআদন াঅদফদন দ্ধবত
বনদে উদেবিত দগুবরয জনয াঅগ্রহী ফাাংরাদদী নাগবযকদদয বনকট হদত দযিাস্ত াঅহফান কযা মাদে।
দদয নাভ

াঅদফদন বপ (সাববিস চাজি সহ)
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২৫০.০০ টাকা

াঅদফদন প্রবিয়া
১। াঅগ্রহী প্রাথিীগণ াঅগাভী ২০-১২-২০১৯ তাবযি বফদকর ৫:০০ টায ভদধয ানরাাআদন াঅদফদন সম্পন্ন কযদত াযদফন।
২। ানরাাআদন প্রদত্ত পযদভ সকর তথয াফযাআ ফাাংরায় (াআউবনদকাদে) মথামথবাদফ প্রদান কযদত হদফ। াসম্পন্ন ফা
ত্রুবটূ নি াঅদফদন ককান কাযন দিাদনা ছাড়াাআ ফাবতর ফদর গণয কযা হদফ। াঅদফদন সম্পন্ন কযায য ককানবাদফাআ
ককান তথয বযফতিন ফা সাংদমাজন কযা মাদফ না।
৩। প্রাথিীয স্বাক্ষয(30080 Pixel) এফাং াসদাটি সাাআদজয যবিন (300400 Pixel) ছবফ সবিকবাদফ াঅদরাে কযদত
হদফ। প্রাথিীয সাদথ সকর প্রকায কমাগাদমাগ তাাঁয কভাফাাআদরয ভাধযদভ সম্পন্ন কযা হদফ বফধায় কভাফাাআর নম্বয
সবিকবাদফ প্রদান কযা াফযাআ প্রদয়াজন।
৪। াঅদফদন পযভবট মথামথবাদফ ুযণ কযায য “Submit Application” ফাটদন বিক কযদর ূ যণকৃত াঅদফদন
পযভবট (PDF Format) াওয়া মাদফ। উক্ত পযদভ াঅদফদনকাযীয ছবফসহ Application ID, Bill Number এফাং
সফিদভাট বপ এয বযভাণ ভুবিত থাকদফ। প্রদত্ত Bill Number ফযফহায কদয োচ-ফাাংরা কভাফাাআর ফযাাংক (যদকট)এয ভাধযদভ উদেবিত সভদয়য ভদধয সাংবিষ্ট বপ প্রদান কযদত হদফ। বনধিাবযত বপ প্রদান না কযদর াঅদফদন
গ্রহণদমাগয হদফ না।

োচ-ফাাংরা কভাফাাআর ফযাাংক (যদকট) - এয ভাধযদভ বপ প্রদান দ্ধবতাঃ
Step-1: োয়ার *322# ।
Step-2: "1. Bill Pay" ান বসদরক্ট কযদত হদফ।
Step-3: "2. Other" ান বসদরক্ট কযদত হদফ।
Step-4: "Enter Payer Mobile No." এয স্থদর প্রাথিীয কভাফাাআর নম্বয বদদত হদফ।
Step-5: "0. Other" ান বসদরক্ট কযদত হদফ।
Step-6: Enter Biller ID. এয স্থদর 285 টাাআ কযদত হদফ।
Step-7: Enter Bill Number এয স্থদর াফযাআ বিদ প্রদত্ত Bill Number বট প্রদান কযদত হদফ।
Step-8: Enter Amount এয স্থদর বিদ প্রদত্ত সফিদভাট বপ এয বযভাণ বদদত হদফ।
Step-9: Enter PIN এয স্থদর Customer এয োচ ফাাংরা কভাফাাআর ফযাাংবকাং-Account এয PIN নম্বয বদদত হদফ।
Step-

Payment Confirmation SMS াঅসদফ। এাআ SMS কথদক Transaction ID (TxnID) সাংযক্ষণ কযদত
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হদফ।

৫। প্রবতবট দদয সাংবিষ্ট যীক্ষা/যীক্ষাসভূ দহ াাংগ্রহদণয জনয বনধিাবযত প্রদফত্র যফতিীদত ানরাাআদন প্রদান কযা
হদফ। প্রদফত্র োউনদরাদেয সভয়সূ চীসহ ানযানয গুরুত্বূ ণি তথয প্রাথিীয প্রদত্ত কভাফাাআদর SMS – এয ভাধযদভ
মথাসভদয় জানাদনা হদফ। প্রাথিীদক বরবিত/ফযফহাবযক/দভৌবিক যীক্ষায় াাংগ্রহদণয জনয ককান বটএ/বেএ প্রদান
কযা হদফ না।
৬। াসতয/বুয়া তথযসম্ববরত/ত্রুবটূ ণি াঅদফদনত্র ককান কাযন দিাদনা ফযবতদযদক ফাবতর ফদর গণয হদফ। প্রাথিী কতৃিক
দাবিরকৃত/প্রদত্ত ককান তথয ফা কাগজত্র বনদয়াগ কামিিভ চরাকাদর ফা বনদয়াগ প্রাবিয দযও াসতয/বুয়া
প্রভাবণত হদর তাাঁয াঅদফদন/বনফিাচন/বনদয়াগ ফাবতর কযা হদফ এফাং বভথযা/বুয়া তথয সযফযাহ কযায জনয তাাঁয
বফরুদদ্ধ াঅাআনগত/প্রাসবনক ফযফস্থা গ্রহণ কযা হদফ।
৭। প্রাথিীদক বনদে উদেবিত কাগজদত্রয এক কসট পদটাকব (সতযাবয়ত) বনধিাবযত যীক্ষায় (সাক্ষাৎকায) াাংগ্রহদণয
সভয় জভা বদদত হদফ এফাং ভূ র কব সাংদগ যািদত হদফ।
ক) বক্ষাগত কমাগযতায সকর সাবটিবপদকট ও নম্বযত্র (প্রদমাজয কক্ষদত্র)
ি) াববজ্ঞতায সাবটিবপদকট (প্রদমাজয কক্ষদত্র)
গ) জাতীয় বযচয় ত্র
ঘ) চাকুযীযত প্রাথিীদদয কক্ষদত্র মথামথ কতৃিদক্ষয ানু ভবত ত্র
াঅদফদন পযভ ূ যণ সাংিান্ত কাবযগবয সহায়তায জনযাঃ +৮৮-০১৭০৩-৮৯৯৯৭৪, +৮৮-০১৭৩০-৮৫৯৮৭৮ (সকার
৯:০০টা কথদক বফকার ৫:০০টা)

(প্রদপসয কভা. িাদদভুর াআসরাভ কভারযা)
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াঅাআবসবট কসন্টায, যাজাহী বফশ্ববফদযারয়

