রাজউক উ রা মেডল কেলেজ অনলাইেন ভিত আেবদেনর প িত (ষ - স ম- অ ম

িণ)

অনলাইেন আেবদেনর সময়সীমাঃ ১৪ নেভ র ২০১৫ হইেত ০৪ িডেস র ২০১৫ ইং রাত ১১:৫৯ িমিনট পয (২৪/৭ য কান সময়)

থম পযায়ঃ

ভিত আেবদেনর থম পযােয় অনলাইেন ফরম পূরণ করেত হেব।

য কান াউজােরর Address bar এ www.rajukcollege.edu.bd এই িঠকানায় িগেয়ঃ
সরাসির Apply Now বাটেন এ ি ক কের ফরম পূরণ করা যােব।
অথবা, Admission ম েত ি ক করার পর Online Apply বাটেন এ ি ক কেরও ফরম পূরণ করা যােব।
এরপর অত সতকতার সােথ া ফরেমর ার িচি ত (*) ঘর েলা পূরণ কের submit করেত হেব। এরপর Confirm
এবং Edit নােম িট বাটন পাওয়া যােব। দ তেথ কান ভুল াি অথবা সংেশাধন বা সংেযাজন বা িবেয়াজন করার
েয়াজন পড়েল edit বাটন চেপ তা করেত হেব। নতুবা সরাসির confirm বাটেন ি ক করেত হেব। সে ে সােথ সােথ
আপনােক System-generated একিট Reference Number দান করা হেব। এবং উহা পরবতীেত bKash এর
মাধ েম িফ দােনর জ সংর ন করেত হেব।




২য় পযায়ঃ

bKash এর মাধ েম িফ দানঃ



ভিত আেবদেনর িনধািরত িফ বাংলা ও ইংেরজী উভয় মাধ েমর জ ২২৫ টাকা।
bKash করার সময়সীমাঃ ১৪ নেভ র ২০১৫ হইেত ০৪ িডেস র ২০১৫ ইং রাত ১১:৫৯ িমিনট পয (২৪/৭ য কান সময়) bKash
এর য Merchant Account এ িফ পাঠােত হেব তার ন রঃ 01714034441

১. য কান bKash Customer একাউ ট থেক Payment করা যােব।
২. bKash করার সময় অত সতকতার সােথ আপনার া System-generated Reference Number িট Input িদেত
হেব। অ থায় Admit Card পাওয়া যােব না।
৩. Payment করার পর পরই bKash থেক িফরিত SMS এর একিট Transaction ID (TrxID) পাওয়া যােব যার মাধ েম ৩য়
পযােয় Admit Card সং হ করেত হেব।
৪. bKash Payment িট সিঠকভােব স
হেল, আপনােক একিট System-generated Confirmation SMS দান করা
হেব।
 bKash Payment এর িনয়মাবলী িনে া

িচে র সাহােয দখােনা হেলাঃ

bKash Help Line: 16247 ( য কান মাবাইল ন র থেক)
৩য় পযায়ঃ

(Admit Card) ি ট কের সং হ করেত হেবঃ

1. Print Admit Card অপশেন ি ক করেত হেব।
2. সিঠকভােব Reference Number এবং Trxid (bKash) িদেয় Submit বাটেন ি ক করেল Admit Card পাওয়া যােব।
এবং উহা Print কের ভিত পরী ার সময় িনেয় আসেত হেব।

Printed কিপর উপের ও নীেচ িনিদ
আসেত হেব।

ােন একিট কের রি ন পাসেপাট সাইজ ছিব সংযু

কের ভিত ি য়ার সময় িনেয়

িবঃ ঃ ভিতর ে সরকারী/ বােডর নীিতমালা অ সরন করা হেব।
Help Line: 01842034441 (Information) 01842111802 (Technical)
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