
অনলাইনন আনেদন নননদেনিকা 

রাজিাহী নেশ্বনেদযালনের অনিভুক্ত কনলজ/ইননিটিউিসমূনহ ১ম ের্ ে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ভনতে পরীক্ষা 

২০২১-২২ এর আনেদন নননদেষ্ট সমনের মনিয অনলাইনন সম্পন্ন করনত হনে। নননে েনণ েত পদ্ধনত অনসুরণ কনর 

আনেদন করা যানে। 

আবেদন প্রক্রিয়া 

১। মাধ্যমমক ও উচ্চমাধ্যমমক পরীক্ষা সংিান্ত তথ্য প্রদান 

ওনেেসাইনির হহাম হপনজ “Start Application” োিনন নিক করনল পরেতী হপনজ প্রার্থীনক তার 

SSC/সমমান এেং HSC/সমমান উভে পরীক্ষার হরাল, নিক্ষানোর্ে ও পানির েছর প্রদান করনত হনে। 

হসই সানর্থ হপনজ প্রদত্ত একটি ছনেনত দৃিযমান সংখ্যা ও অক্ষর (Captcha) যর্থাস্থানন ইনপিু নদনত হনে। 

কানরগনর নিক্ষা হোনর্ের নিক্ষার্থীনদর হক্ষনে নিক্ষানোনর্ের স্থনল প্রনযাজযনক্ষনে Technical-Vocational , 

GCE (A হলনভল, O হলনভল) এর নিক্ষার্থীরা হোনর্ের স্থনল Others (GCE-A Level) নসনলক্ট করনত হনে। 

সকল তর্থয সটিকভানে পরূণ কনর “Submit” োিনন নিক করনল প্রার্থীর হমাোইল নম্বর প্রদাননর হপজ 

পাওো যানে। হকান আনেদনকারীর প্রনোজনীে তর্থযানদ নিক্ষা হোর্ে কতৃেক প্রদত্ত র্ািানেনজ না পাওো 

হগনল “Complain Box”-এর মািযনম সংনিষ্ট অনভনযাগ (প্রনোজনীে তর্থযানদসহ) প্রদান করনত পারনে। 

প্রদানকৃত তর্থয পয েনেক্ষণ কনর তার হমাোইল হ ানন হযাগানযাগ করা হনে। 

২। মমাোইল নম্বর / ইবমইল প্রদান এেং মেমরমিবকশন 

আনেদন প্রক্রিোর শুরুনতই প্রার্থীর হমাোইল নম্বরটি ননক্রিত করনত হনে। হমাোইল নম্বরটি অেিযই 

প্রার্থীর নননজর অর্থো অনভভােনকর হনত হনে। একই হমাোইল নম্বর একানিক প্রার্থীর জনয েযেহার করা 

যানে না। প্রার্থীর ভনতে সংিান্ত সকল প্রকার তর্থয প্রদাননর জনয প্রদত্ত নম্বনর হযাগানযাগ করা হনে। 

হমাোইল নম্বর সতকেতার সানর্থ প্রদান করা প্রনোজন। ভুল নম্বর প্রদান করনল প্রার্থীর সানর্থ হযাগানযাগ 

করা সম্ভে হনে না এেং এজনয কতৃেপক্ষ দােী র্থাকনে না। 

সটিক হমাোইল নম্বর / ইনমইল প্রদাননর পর "Submit"-এ নিক করনল প্রদত্ত হমাোইল নম্বর / ইনমইল -এ 

চার নর্ক্রজনির একটি PIN নম্বর পািাননা হনে। প্রাপ্ত PIN নম্বরটি ননি োনরত েনে নলনখ্ "Verify PIN" এ নিক 

করনল হমাোইল নম্বর / ইনমইল ননক্রিত হনে। হমাোইল নম্বর / ইনমইল ভুল হনল "Edit" নলংনক নগনে 

সংনিািন করা যানে। 

“Submit Application” োিনন নিক করনল প্রার্থীর আনেদন সম্পন্ন হনে এেং একটি নিপ হদখ্নত পানে। 

উক্ত নিনপ আনেদনকারীর ছনেসহ Application ID, Bill Number এেং সে েনমাি ন  এর পনরমাণ মুনিত 

র্থাকনে। নিপটির নননচর নদনক অেনস্থত “Download Payslip” োিন নিক কনর নিপটি নপ্রন্ট ো সংরক্ষণ 



(Save) করা যানে। এই নিপটি অেিযই “Admit Card” নে নকন্তু প্রদত্ত তর্থয পরেতীনত প্রনোজন হনে। OK 

োিনন নিনকর মািযনম আনেদন প্রক্রিো সম্পন্ন করনত পারনে। 

৩। ছমে আপবলাড 

এই িানপ আনেদনকারীনক সদয হতালা একটি 300×400 নপনেল সাইনজর স্পষ্ট (Studio quality) রনিন 

JPG  রনমনির ছনে আপনলার্ করনত হনে। ছনের  াইল সাইজ হকান মনতই ১০০ নকনলাোইনির হেনি 

হনত পারনে না। 

ছনের হপছনন এক রনের হালকা েযাকগ্রাউন্ড র্থাকনে; েযাকগ্রাউনন্ড হকান গাছপালা, প্রাকৃনতক দৃিয ইতযানদ 

গ্রহণনযাগয হনে না। সু্কল/কনলনজর হেস পনরনহত ছনে েযেহার করা যানে না। উনেখ্য হয, আনেদননর সমে 

প্রদত্ত ছনেই নেশ্বনেদযালনে ভনতের জনয েযেহার করা হনে। স িওেযানরর সাহানযয হকান রকম ইন ক্ট 

হদওো ছনে গ্রহণনযাগয হনে না। প্রার্থনমক আনেদননর সমে ছনে সংিান্ত হকান সংনিািন করা যানে না। 

৪। মকাটার তথ্য প্রদান 

হকািা সংিান্ত তর্থয (মকু্রক্তনযাদ্ধা হকািা, কু্ষি নৃনগাষ্ঠী হকািা ও প্রনতেন্ধী হকািা) ভনতে পরীক্ষার সমে OMR 

সীনির মািযনম হনওো হনে। 

৫। মি প্রদান পদ্ধমত ও আবেদন মনক্রিতকরণ 

নিনপ প্রদত্ত Bill Number েযেহার কনর রনকি এর মািযনম চূড়ান্ত আনেদননর ন  নননে উনেনখ্ত পদ্ধনতনত 

প্রদান করার মািযনম প্রার্থনমক আনেদন ননক্রিত (Confirm) করনত হনে। সংমিষ্ট মি প্রদান েযমতত 

আবেদন সম্পন্ন হবে না। 

রনকি এর মািযনম ন  প্রদান পদ্ধনত 

 Step-1: *322# র্াোল করনত হনে। 

 Step-2: "1. Bill Pay" অপিন নসনলক্ট করনত হনে। 

 Step-3: "2. Other" অপিন নসনলক্ট করনত হনে। 

 Step-4: "Enter Payer Mobile No." এর স্থনল প্রার্থীর হমাোইল নম্বর নদনত হনে। 

 Step-5: "0. Other" অপিন নসনলক্ট করনত হনে। 

 Step-6: Enter Biller ID. এর স্থনল '285' িাইপ করনত হনে। 



 Step-7: Enter Bill Number এর স্থনল অেিযই নিনপ প্রদত্ত Bill Number টি প্রদান করনত হনে। 

 Step-8: Enter Amount এর স্থনল নিনপ প্রদত্ত সে েনমাি ন  এর পনরমাণ নদনত হনে। 

 Step-9: Enter PIN এর স্থনল Customer এর রনকি Account এর PIN নম্বর নদনত হনে। 

 Step-10: Payment Confirmation SMS আসনে। এই SMS হর্থনক Transaction ID (TxnID) 

সংরক্ষণ করনত হনে। 

 

 

ন  প্রদাননর পরেতী ২৪ ঘণ্টার মনিয সংনিষ্ট তর্থয ওনেেসাইনি আপনর্ি না হনল হহল্প লাইনন হযাগানযাগ 

করনত হনে। 

 

েমতি সংিান্ত তবথ্যর জনয :  

Email : ruaca@ru.ac.bd . Helpline: 01703-899973 

(২৫/০৮/২০২২ হনত ১৫/০৯/২০২২ তানরখ্ প্রনতনদন সকাল ১০:০০িা – নেকাল ০৫:০০িা) 

 

 

প্রবিসর মমা. োেুল ইসলাম 

পনরচালক, আইনসটি হসন্টার 

রাজিাহী নেশ্বনেদযালে, রাজিাহী। 
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