আবেদন ফি প্রদাবনর প্রক্রিয়া
স্লিপে প্রদত্ত Bill Number ব্যব্হার কপর রপকট এর মাধ্যপম আপব্দপের স্লি স্লেপে উপেস্লিত েদ্ধস্লতপত
প্রদাে করার মাধ্যপম আপব্দে স্লেশ্চিত (Confirm) করপত হপব্।

রপকট এর মাধ্যপম স্লি প্রদাে েদ্ধস্লত
Step-1:
*322# ডায়াল করপত হপব্।
Step-2:

"1. Bill Pay" অেশে স্লিপলক্ট করপত হপব্।

Step-3:

"2. Other" অেশে স্লিপলক্ট করপত হপব্।

Step-4:

"Enter Payer Mobile No." এর স্থপল প্রার্থীর মমাব্াইল েম্বর স্লদপত হপব্।

Step-5:

"0. Other" অেশে স্লিপলক্ট করপত হপব্।

Step-6:

Enter Biller ID. এর স্থপল '396' টাইে করপত হপব্।
Enter Bill Number এর স্থপল অব্শযই স্লিপে প্রদত্ত Bill Number টট প্রদাে করপত

Step-7:

হপব্।

Step-8:

Enter Amount এর স্থপল স্লিপে প্রদত্ত িব্পমাট
ব
স্লি এর েস্লরমাণ স্লদপত হপব্।

Step-9:

Enter PIN এর স্থপল Customer এর রপকট Account এর PIN েম্বর স্লদপত হপব্।

Step-10:

Payment Confirmation SMS আিপব্। এই SMS মর্থপক Transaction ID (TxnID)
িংরক্ষণ করপত হপব্।

Gevi jMBb Kivi cªwµqv t
1. d‡g© jMBb Kivi c~‡e© (300 I 400) wc‡·‡ji GKwU Qwe¯‹¨b K‡i Av‡MB wcwm‡Z ivL‡Z n‡e|
2. d‡g© jMBb Kivi c~‡e© WvP-evsjvq †gvevBj e¨vs‡K D‡jøwLZ UvKv cvwV‡q Tranaction ID b¤^i
msMÖn Ki‡Z n‡e|
3. jMBb Kivi wjsKt http://admission.ru.ac.bd/affiliate/affiliate.html ‡c‡R
Login for Student Registration wK¬K Ki‡j GKwU jMBb dg© Avm‡e| †mLv‡b Av‡MB cvVv‡bv
HSC roll I HSC registration b¤^i w`‡q jMBb Ki‡Z n‡e| D³ Z_¨vewj mwVK n‡j GKwU
we¯ÍvwiZ WvUv Gw›Uª dg© Avm‡e| †mLv‡b 10 msL¨vi ÷z‡W›U AvBwW I Transaction ID(TrxID) b¤^i
w`‡q evKx ‡U·e·¸wj mZK©Zvi mwnZ c~iY Ki‡Z n‡e|
we‡`wk QvÎ‡`i †ÿ‡Î †Rjv, Dc‡Rjv ev †evW© g¨vP Ki‡e bv, †m‡ÿ‡Î Others wm‡j± Ki‡Z n‡e|
Ab¨_vq dg© mvewgU n‡e bv| c‡i D³ kãMywj mwVK Z_¨ w`‡q ms‡kvab Ki‡Z n‡e| me‡k‡l d‡g©i
wb‡P Qwe wm‡j± Ki‡j Preview †`Lv hv‡e|
4. dg© mwVKfv‡e mvewgU n‡j PDF di‡g‡U WvDb‡jvW Kiv hv‡e| Z‡_¨ †Kv‡bv f‚j ev ms‡kva‡bi
cÖ‡qvRb n‡j mswkøó K‡j‡Ri `vwqZ¡cÖvß e¨w³ jMBb K‡i ms‡kvab Ki‡Z cvi‡e|
ICT Center,RU, Helpline: 0721-711254(off) [9 am – 5 pm]

