
রা�জশা�হী� বি�শ্ববি�দ্যা��লয়

ওয়ে�ব সা�র্ভি	
 য়েসাসা র্ভি�য়ে�
 র্ভিকা�

প্রর্ভি	��ল/মূ�ল/মূ�কা
 সা/ডু� র্ভি�য়েকাট সা�র্ভিটর্ভি�য়েকাট প্র�র্ভি�র আয়েব��
পৃ�ষ্ঠা� - ০২

মূ�ইয়ে!� সা�র্ভিটর্ভি�য়েকাট প্র�র্ভি�র আয়েব��
পৃ�ষ্ঠা� - ০৮
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রা�জশা�হী� বি�শ্ববি�দ্যা��লয়
পৃর#ক্ষা� র্ভি��ন্ত্রকা ��র

প্রর্ভি	��ল/মূ�ল/মূ�কা
 সা/ডু� র্ভি�য়েকাট সা�র্ভিটর্ভি�য়েকাট প্র�র্ভি�র আয়েব��

র্ভি�য়ে�
 র্ভিকা�
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Application Step 1

আপৃ��র কা�র্ভি&ত সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাটর্ভিট র্ভি�ব
�চ� কারু�। একাব�য়ের একার্ভিট মূ�ত্র সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাট এর জ�. আয়েব�� কার� যা�য়েব। 

ডু� র্ভি�য়েকাট ও জরুর# অপৃ� গুয়েল� প্রয়েযা�জ. হয়েল র্ভি�ব
�চ� কারু�। প্রয়ে��জয়ে� ��য়েট� অপৃ�ই র্ভি�ব
�চ� কারয়েত পৃ�য়ের�। প্রয়েযা�জ. �� হয়েল র্ভি�ব
�চ�

কার�র প্রয়ে��জ� নে�ই।  

এরপৃর  ব�টয়ে� র্ভি4কা কারয়েল আয়েব�য়ে�র জ�. প্রয়ে��জ�#� সা5যা�র্ভি6 সামূ�হ এব5 র্ভি� এর তথ্য. সাহ র্ভি�য়েচর অ5ট� কা�  আসায়েব। 

 রয়েকায়েটর মূ�ধ্য.য়েমূ র্ভি� জমূ� নে�ও�� থ্য�কায়েল এব5 সা5যা�র্ভি6গুয়েল�র স্ক্যা.�� কার্ভিপৃ তৈতর্ভির থ্য�কায়েল তয়েবই  ব�টয়ে� র্ভি4কা কারু�।
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Application Step 2

আয়েব�য়ে�র এই পৃযা
�য়ে� র্ভি� প্র��� সাম্পর্ভিকা
 ত তথ্য. সারবর�হ কারয়েত হয়েব।  র্ভি� প্র��� কারয়েত হয়েব রয়েকায়েটর মূ�ধ্য.য়েমূ।

রয়েকায়েট নেপৃয়েমূন্ট কার�র পৃর রয়েকাট কাত�
 কা প্র�ত্ত Transaction/Trx Id র্ভি�ধ্য
�র্ভিরত স্থা�য়ে� র্ভিলখু�� 

নেপৃয়েমূন্ট সাম্পর্ভিকা
 ত তথ্য. নে�ও�� সাম্পন্ন হয়েল  ব�টয়ে� র্ভি4কা কারু�। নেপৃয়েমূন্ট পৃদ্ধর্ভিত সাম্পয়েকা
  আরও জ��য়েত Payment

Instructions নে�খু��।

 

4

rocket



Application Step   3  

এই পৃযা
�য়ে� প্র�ত্ত �রমূর্ভিট সা�বধ্য��ত�র সা�য়েথ্য এব5 সার্ভিBকা তথ্য. র্ভি�য়ে� পৃ�রণ কায়ের  ব�টয়ে� র্ভি4কা কারু�। 
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Application Step   4  

সা5যা�র্ভি6 সামূ�য়েহর স্ক্যা.�� কার্ভিপৃ jpg, png অথ্যব� gif �রমূ.�ট এর হয়েত হয়েব এব5 সা�ইজ হয়েব সায়েব
�চ্চ 300 KB.

 -এ র্ভি4কা কারয়েল স্ক্যা.�� কার্ভিপৃ আপৃয়েল�ডু কার� ছা�ড়া�ই আপৃর্ভি� আয়েব�� কারয়েত

পৃ�রয়েব�। তয়েব এয়েক্ষায়েত্র আপৃ��র আয়েব�� সাম্পন্ন হয়েব�� ,  যাতক্ষা� পৃযা
ন্ত �� আপৃর্ভি� প্রয়ে��জ�#� কা�গজ সামূ�হ প্র�সার্ভি�কা 	বয়ে� ��র্ভি�ত্বরত

কামূ
কাত
 �র র্ভি�কাট জমূ� র্ভি�য়েJ�। সা�তর�5, আপৃ��র সা�র্ভিবধ্য�য়েথ্য
ই নেচষ্টা� কারু� প্রয়ে��জ�#� কা�গজ সামূ�য়েহর স্ক্যা.�� কার্ভিপৃ আপৃয়েল�ডু কারয়েত।

আয়েব�য়ে�র এই পৃযা
�য়ে� প্রয়ে��জ�#� সা5যা�র্ভি6 সামূ�য়েহর স্ক্যা.�� কার্ভিপৃ আপৃয়েল�ডু কায়ের  ব�টয়ে� র্ভি4কা কারয়েল র্ভি�য়েচর নেপৃজর্ভিট আসায়েব। 

 র্ভি4কা কার�র পৃ�য়েব
 আপৃর্ভি� আপৃ��র প্র���কা� ত তথ্য.

সা5য়ে�ধ্য�,পৃর্ভিরবত
 �  ব� যা�চ�ই  কার�র  জ�. পৃ�য়ের  সা�ইডুব�র  নেথ্যয়েকা আয়েব�য়ে�র

নেযায়েকা�� নেLপৃ-এ র্ভি4কা কায়ের ত� কারয়েত পৃ�রয়েব�।  
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সাবর্ভিকাছা�  র্ভিBকা থ্য�কায়েল  র্ভি4কা কায়ের আয়েব�� প্রর্ভিM�� নেষ কারয়েত পৃ�য়ের� । এরপৃর পৃরবত
 # নেপৃয়েজ উয়েPর্ভিখুত

কা���য়েমূ
� নেমূয়েসাজ র্ভিট আসায়েব। 

 -এ র্ভি4কা কায়ের আপৃ��র আয়েব��র্ভিটর একার্ভিট PDF কার্ভিপৃ ডু�উ�য়েল�ডু কারু�। এই PDF ��ইলর্ভিট অব.ই সা5রক্ষাণ

কারয়েত হয়েব। আপৃ��র আয়েব��কা� ত সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাটর্ভিট কায়েব সারবর�হ কার� হয়েব ত� আপৃ��র নেমূ�ব�ইয়েল SMS অথ্যব� ই-নেমূইল  এর মূ�ধ্য.য়েমূ

জ�র্ভি�য়ে� নে�ও�� হয়েব। 

সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাট সারবর�য়েহর র্ভি�ধ্য
�র্ভিরত র্ভি�য়ে� উপৃয়ের�6 PDF এর র্ভিপ্রন্ট কার্ভিপৃ এব5 প্রয়ে��জ�#� সা5যা�র্ভি6 সামূ�য়েহর হ�ডু
  কার্ভিপৃ সাহকা�য়ের প্র�সার্ভি�কা

	বয়ে�র সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাট/মূ�কা
 সা#ট �খু�� উপৃর্ভিস্থাত হয়েত হয়েব। 

র্ভিবQদ্রঃQ

১। আপৃ��র কা�র্ভি&ত সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাট উয়েত্ত�য়েল�য়ে�র জ�. যার্ভি� হয়েলর প্রয়ে	�L/প্রর্ভিতষ্ঠা�য়ে�র নেচ��রমূ.�য়ে�র সা�পৃ�র্ভিরয়ের প্রয়ে��জ� হ� তয়েব PDF এর

র্ভি�য়েচ সা�পৃ�র্ভিরয়ের জ�. জ��গ� র্ভি�ধ্য
�র্ভিরত থ্য�কায়েব অ�.থ্য�� থ্য�কায়েব ��।  

সা�পৃ�র্ভিরয়ের জ�. র্ভি�ধ্য
�র্ভিরত জ��গ� PDF ��ইয়েল নেথ্যয়েকা থ্য�কায়েল অব.ই উ6 জ��গ�� সা�পৃ�র্ভির সাহ সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাট উয়েত্ত�লয়ে�র জ�. আসায়েত

হয়েব।

২। মূ�ল সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাট উয়েত্ত�লয়ে�র সামূ� প্রর্ভি	��ল সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাট (যার্ভি� থ্য�য়েকা) জমূ� র্ভি�য়েত হয়েব।  
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রা�জশা�হী� বি�শ্ববি�দ্যা��লয়
পৃর#ক্ষা� র্ভি��ন্ত্রকা ��র

মূ�ইয়ে!� সা�র্ভিটর্ভি�য়েকাট প্র�র্ভি�র আয়েব��

 

র্ভি�য়ে�
 র্ভিকা�
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Application Step 1

প্রথ্যয়েমূ উপৃয়ের�6 �রমূ হয়েত আপৃ��র জ�. প্রয়েযা�জ. অপৃ�গুয়েল� র্ভি�ব
�চ� কারু�। আপৃ��র সাব
য়েষ প্র�� সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাট মূ�ল অথ্যব� সা�মূর্ভি�কা 

র্ভিকা�� অব.ই র্ভি�ব
�চ� কারয়েত হয়েব। জরুর# র্ভি	র্ভিত্তয়েত মূ�ইয়ে!� প্রয়ে��জ� হয়েল Emergency র্ভি�ব
�চ� কারু�, জরুর# �� হয়েল র্ভি�ব
�চ� 

কার�র প্রয়ে��জ� নে�ই।

এরপৃর  ব�টয়ে� র্ভি4কা কারয়েল আয়েব�য়ে�র জ�. প্রয়ে��জ�#� সা5যা�র্ভি6 সামূ�হ এব5 র্ভি� এর তথ্য. সাহ র্ভি�য়েচর অ5ট� কা�  আসায়েব। 

 রয়েকায়েটর মূ�ধ্য.য়েমূ র্ভি� জমূ� নে�ও�� থ্য�কায়েল এব5 সা5যা�র্ভি6গুয়েল�র স্ক্যা.�� কার্ভিপৃ তৈতর্ভির থ্য�কায়েল তয়েবই  ব�টয়ে� র্ভি4কা কারু�।
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Application Step 2

আয়েব�য়ে�র এই পৃযা
�য়ে� র্ভি� প্র��� সাম্পর্ভিকা
 ত তথ্য. সারবর�হ কারয়েত হয়েব।  র্ভি� প্র��� কারয়েত হয়েব রয়েকায়েটর মূ�ধ্য.য়েমূ।

 রয়েকায়েট নেপৃয়েমূন্ট কার�র পৃর  রয়েকাট কাত�
 কা প্র�ত্ত Transaction/Trx Id র্ভি�ধ্য
�র্ভিরত স্থা�য়ে� র্ভিলখু�� 

নেপৃয়েমূন্ট সাম্পর্ভিকা
 ত তথ্য. নে�ও�� সাম্পন্ন হয়েল  ব�টয়ে� র্ভি4কা কারু�। নেপৃয়েমূন্ট পৃদ্ধর্ভিত সাম্পয়েকা
  আরও জ��য়েত Payment

Instructions নে�খু��।
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Application Step 3

এই পৃযা
�য়ে� প্র�ত্ত �রমূর্ভিট সা�বধ্য��ত�র সা�য়েথ্য এব5 সার্ভিBকা তথ্য. র্ভি�য়ে� পৃ�রণ কায়ের  ব�টয়ে� র্ভি4কা কারু�। 
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Application Step 4

সা5যা�র্ভি6 সামূ�য়েহর স্ক্যা.�� কার্ভিপৃ jpg, png অথ্যব� gif �রমূ.�ট এর হয়েত হয়েব এব5 সা�ইজ হয়েব সায়েব
�চ্চ 300 KB.

আয়েব�য়ে�র এই পৃযা
�য়ে� প্রয়ে��জ�#� সা5যা�র্ভি6 সামূ�য়েহর স্ক্যা.�� কার্ভিপৃ আপৃয়েল�ডু কায়ের  ব�টয়ে� র্ভি4কা কারয়েল র্ভি�য়েচর নেপৃজর্ভিট আসায়েব। 

 র্ভি4কা কার�র পৃ�য়েব
 আপৃর্ভি� আপৃ��র প্র���কা� ত

তথ্য. সা5য়ে�ধ্য� ,পৃর্ভিরবত
 �  ব� যা�চ�ই  কার�র  জ�. পৃ�য়ের  সা�ইডুব�র  নেথ্যয়েকা

আয়েব�য়ে�র নেযায়েকা�� নেLপৃ-এ র্ভি4কা কায়ের ত� কারয়েত পৃ�রয়েব�।  
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সাবর্ভিকাছা�  র্ভিBকা থ্য�কায়েল  র্ভি4কা কায়ের আয়েব�� প্রর্ভিM�� নেষ কারয়েত পৃ�য়ের� । এরপৃর পৃরবত
 # নেপৃয়েজ উয়েPর্ভিখুত

কা���য়েমূ
� নেমূয়েসাজ র্ভিট আসায়েব। 

 -এ র্ভি4কা কায়ের আপৃ��র আয়েব��র্ভিটর একার্ভিট PDF কার্ভিপৃ ডু�উ�য়েল�ডু কারু�। এই PDF ��ইলর্ভিট অব.ই সা5রক্ষাণ

কারয়েত হয়েব। আপৃ��র আয়েব��কা� ত সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাটর্ভিট কায়েব সারবর�হ কার� হয়েব ত� আপৃ��র নেমূ�ব�ইয়েল SMS অথ্যব� ই-নেমূইল  এর মূ�ধ্য.য়েমূ

জ�র্ভি�য়ে� নে�ও�� হয়েব। 

সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাট সারবর�য়েহর র্ভি�ধ্য
�র্ভিরত র্ভি�য়ে� উপৃয়ের�6 PDF এর র্ভিপ্রন্ট কার্ভিপৃ এব5 প্রয়ে��জ�#� সা5যা�র্ভি6 সামূ�য়েহর হ�ডু
  কার্ভিপৃ সাহকা�য়ের প্র�সার্ভি�কা

	বয়ে�র সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাট/মূ�কা
 সা#ট �খু�� উপৃর্ভিস্থাত হয়েত হয়েব। 

র্ভিবQদ্রঃQ

১। আপৃ��র কা�র্ভি&ত সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাট উয়েত্ত�য়েল�য়ে�র জ�. যার্ভি� হয়েলর প্রয়ে	�L/প্রর্ভিতষ্ঠা�য়ে�র নেচ��রমূ.�য়ে�র সা�পৃ�র্ভিরয়ের প্রয়ে��জ� হ� তয়েব PDF এর

র্ভি�য়েচ সা�পৃ�র্ভিরয়ের জ�. জ��গ� র্ভি�ধ্য
�র্ভিরত থ্য�কায়েব অ�.থ্য�� থ্য�কায়েব ��।  

সা�পৃ�র্ভিরয়ের জ�. র্ভি�ধ্য
�র্ভিরত জ��গ� PDF ��ইয়েল নেথ্যয়েকা থ্য�কায়েল অব.ই উ6 জ��গ�� সা�পৃ�র্ভির সাহ সা�র্ভিট
 র্ভি�য়েকাট উয়েত্ত�লয়ে�র জ�. আসায়েত

হয়েব।
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