
 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

১ম ির্ষ স্নাতক সম্মান/স্নাতক শ্রেনীতত ভবতষ প্রবিয়া ২০১৫-১৬ 

আতিদ্তনর সময়সীমাাঃ ০১/১০/২০১৫ (সকাল ১০.০০ টা) হতত ১৮/১০/২০১৫ (রাত ১২:০০ টা) পর্ষন্ত 

অনলাইন পদ্ধবততত আতিদ্তনর বনতদ্ষবশকা 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালতয় ২০১৫-১৬ বশক্ষািতর্ষর ১ম ির্ষ স্নাতক সম্মান/স্নাতক শ্রেনীতত ভবতষর আতিদ্তনর জনয প্রার্ষীতক বিশ্ববিদ্যালতয়র 

ওতয়িসাইট http://admission.ru.ac.bd অর্িা www.ru.ac.bd -এর মাধ্যতম অনলাইতন আতিদ্ন করতত হতি। আতিদ্ন সংিান্ত 

বিস্তাবরত তর্য উক্ত ওতয়িসাইতট পাওয়া র্াতি। আতিদ্নকারী বনতে উতেবিত পদ্ধবততত আতিদ্ন প্রবিয়া সম্পন্ন করতত পারতি।   

(ক) শ্রর্াগ্যতা র্াচাই 

আতিদ্নকারী শ্রহাম শ্রপতজর “Start Application” িাটতন বিক কতর আতিদ্ন প্রবিয়া শুরু করতি। পরিতষী শ্রপতজ HSC/সমমান ও 

SSC/সমমান পরীক্ষার প্রতয়াজনীয় তর্য প্রদ্ান কতর Submit িাটতন বিক করতল আতিদ্নকারী শ্রর্ শ্রর্ ইউবনতট আতিদ্তনর শ্রর্াগ্য তার 

একবট তাবলকা শ্রদ্িতত পাতি। কাবরগ্বর বশক্ষাতিাতডষর বশক্ষার্ষীতদ্র শ্রক্ষতে বশক্ষাতিাতডষর স্থতল প্রতর্াজয শ্রক্ষতে Technical- HBM/DIC 

অর্িা Technical- Vocational এিং GCE (A শ্রলতভল, O শ্রলতভল) ও BFA এর বশক্ষার্ষীরা শ্রিাতডষর স্থতল Others (AFB oo ECG) 

বসতলক্ট করতি।  

বিক ঐ মুহূততষ আতিদ্ন করতত না চাইতল শ্রর্াগ্যতা র্াচাই সম্পন্ন কতর “Apply Later” অর্িা "Exit” বলতে বিতকর মাধ্যতম 

পরিতষীততও তা করা র্াতি। ততর্য শ্রকান গ্রবমল র্াকতল অর্িা তর্য সংিান্ত শ্রকান অবভতর্াগ্ র্াকতল “Complain Box” এর মাধ্যতম 

আতিদ্নকারী তা উপস্থাপন করতি।  

(ি) বি প্রদ্ান পদ্ধবত 

আতিদ্নকারীতক প্রবত ইউবনতটর জনয আলাদ্াভাতি বি পবরতশাধ্ কতর আলাদ্াভাতিই আতিদ্ন করতত হতি। আতিদ্ন বি bKash, ডাচ-

িাংলা শ্রমািাইল িযাংবকং, UCash অর্িা গ্রামীণতিাতনর শ্রমাবিকযাশ আউটতলতটর মাধ্যতম প্রদ্ান কতর Transaction ID (TrxID) সংগ্রহ 

করতত হতি। আতিদ্ন সম্পন্ন করার জনয TrxID বট প্রতয়াজন হতি।  

*** প্রতিতি ইউতিটির জিয তির্ধাতরি তি আলাদাভাটে প্রদাি কটর তভন্ন তভন্ন Transaction ID (TrxID) সংগ্রহ করটি হটে। 

TrxID পাওয়ার অন্তি ১০তিতিি পটর িা েযেহার করা যাটে। একবট TrxID শুধু্মাে একবট ইউবনতটর জনযই গ্রহণতর্াগ্য। 

বিস্তাবরত Payment Method –এ দ্রষ্টিয। 

(গ্) আতিদ্ন প্রবিয়া সম্পন্ন করণ 

অনলাইতন শ্রর্াগ্যতা র্াচাইতয়র পর শ্রর্ ইউবনতট আতিদ্ন করতত ইচু্ছক শ্রসই ইউবনতটর ডানপাতশ “Apply” বলতে বিক বদ্তত হতি। 
পরিতষী শ্রপতজ Payment method (bKash, ডাচ-িাংলা শ্রমািাইল িযাংবকং, UCash অর্িা শ্রমাবিকযাশ আউটতলট) বসতলক্ট করার পর 



TrxID প্রদ্ান কতর “Confirm Payment” িাটতন বিক করতল Payment শ্রভবরবিতকশন সম্পন্ন হতি। এরপর শ্রকাটার তর্য (র্বদ্ 

র্াতক) ও আতিদ্নকারীর শ্রমািাইল নম্বর (ভবতষ সংিান্ত সকল প্রকার শ্রর্াগ্ার্তগ্র জনয িযিহৃত হতি) প্রদ্ান কতর “Next” িাটতন বিক 

বদ্তত হতি। পরিতষী শ্রপতজ আতিদ্নকারীতক সদ্য শ্রতালা একবট ৩০০×৪০০ বপতেল সাইতজর স্পষ্ট (Studio Quality) রবিন jpg 

িরতমতটর ছবি (সাইজ ১০০KB এর শ্রিশী নয়) আপতলাড করতত হতি।  

ছবি আপতলাড সম্পন্ন হতল আতিদ্নকারীর ছবিসহ সকল তর্য শ্রদ্িাতনা হতি। শ্রকান তর্য িা ছবি ভুল হতল “Cancel” িাটতন বিতকর 

মাধ্যতম আিারও আতিদ্ন করতত পারতি। আপতলাডকৃত ছবি আতিদ্নকারীর সবিক ছবি বকনা তা বনবিত হতত হতি। কারণ 

আতিদ্নকারী সি ইউবনতটর জনয একিারই ছবি আপতলাড করতত পারতি। ভুল ছবি আপতলাড হতল “Change Photo” িাটতন বিতকর 

মাধ্যতম ছবি পবরিতষন করা র্াতি। সকল তর্য ও ছবি সবিক র্াকতল “Complete Application” িাটতন বিক বদ্তল উক্ত ইউবনতটর 

আতিদ্ন সম্পন্ন হতি। আতিদ্নকারীর ভবতষ পরীক্ষার শ্ররাল নং ও ট্র্যাবকং আইবড (অতযন্ত গুরুত্বপূণষ) সহ আতিদ্ন সম্পন্ন হওয়ার 

বনবিতকরন বিপ শ্রদ্িতত পাতি। এই বিপবট অিশযই “Admit Card” নয় বকন্তু বিপবটতত উতেবিত তর্য পরিতষীতত “Admit Card” 

ডাউনতলাতডর সময় প্রতয়াজন হতত পাতর। উক্ত শ্রপতজর “Print” িাটতন বিক বদ্তয় বিপবট বপ্রন্ট করতত পারতি অর্িা পরিতষীতত 

িযিহাতরর জনয আতিদ্নকারী Save কতর রািতত পাতর। ২৮-১০-২০১৫ তাবরতির পতর “Admit Card” ডাউনতলাড করা র্াতি। এ 

সংিান্ত বিস্তাবরত তর্য পরিতষীতত ওতয়িসাইতটর মাধ্যতম জানাতনা হতি।     

বিতশর্ দ্রষ্টিযাঃ  
১। ছবির শ্রপছতন এক রতের হালকা িযাকগ্রাউন্ড র্াকতি; িযাকগ্রাউতন্ড শ্রকান গ্াছপালা, প্রাকৃবতক দৃ্শয ইতযাবদ্ গ্রহণতর্াগ্য হতি না। 

সু্কল/কতলতজর শ্রেস পরা ছবি িযিহার করা র্াতি না। (গ্) শ্রত উতেবিত সাইতজর সাতর্ গ্রবমল র্াকতলও শ্রকান ছবি গ্রহণ করা 

হতি না। উতেিয শ্রর্ আতিদ্তনর সময় প্রদ্ত্ত ছবিই প্রতর্াজয শ্রক্ষতে বিশ্ববিদ্যালতয় ভবতষর জনয িযিহার করা হতি।       

২। সিটওয়যাতরর সাহাতর্য শ্রকান রকম ইতিক্ট শ্রদ্ওয়া ছবি গ্রহনতর্াগ্য হতি না। 

৩। িতটা আপতলাতডর সময় বিতশর্ সতকষতা অিলম্বন করতত িলা হতচ্ছ। পরিতষীতত আতিদ্নকারী অনয শ্রকাতনা ইউবনতট আতিদ্ন 

করতল নতুন কতর আর িতটা আপতলাড করতত হতি না। 

৪। শ্রকান কারতন ভুল ছবি আপতলাড কতর আতিদ্ন সম্পন্ন করতল অবতবরক্ত বি (২০০ টাকা) প্রদ্ান সাতপতক্ষ ছবি পবরিতষন করা 

র্াতি। বিস্তাবরত বিিরণ ছবি পবরিতষন অংতশ দ্রষ্টিয।       

(ঘ) বিতশর্ প্রার্ষীতদ্র আতিদ্ন পদ্ধবত 

GCE (A শ্রলতভল, O শ্রলতভল) ও BFA এর আতিদ্নকারীতদ্র ওতয়িসাইতটর শ্রহাম শ্রপতজ “Start Application” িাটতন বিতকর মাধ্যতম 

পরিতষী শ্রপতজ প্রতিশ কতর পরীক্ষা সংিান্ত সকল তর্য (শ্রিাতডষর স্থতল Others বসতলক্ট করতত হতি) সহ HSC ও SSC এর সমমান 

পরীক্ষার মাকষবসতটর Scan Copy (প্রবতবটর সাইজ অনুধ্ষ 1MB) আপতলাড করতত হতি। পরিতষী ৭২ ঘন্টার মতধ্য আতিদ্নকারীর প্রদ্ত্ত 

শ্রমািাইল শ্রিাতন আতিদ্তনর শ্রর্াগ্যতার বির্য়বট অিবহত করা হতি। এরপর আতিদ্নকারীতক উপতর িবণষত (ক) হতত (গ্) নং পদ্ধবত 

অনুসরন কতর আতিদ্ন সম্পন্ন করতত হতি। 

ভবতষ সংিান্ত Helpline: 01703-899973, 01703-899974, 01787-234567, 01797-234567 (সকাল ৮:০০ টা শ্রর্তক রাত ৮:০০ টা) 

 

প্রতিসর মুহা. এন্তাজুল হক 

শ্ররবজস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।     


