
 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

 

বিজ্ঞাবিত িদদ্র জন্য অন্লাইদন্ আদিদ্ন্ িদ্ধবত 
 

বন্দে উদেবিত িদ্গুবলর জন্য আগ্রহী িাাংলাদদ্শী ন্াগবরকদদ্র বন্কট হদত দ্রিাস্ত আহিান্ করা যাদে। 
িদদ্র ন্াম আদিদ্ন্ বি (সাবভিস চাজি সহ) 
ডাটা এবি অিাদরটর, তত্ত্বািধাবয়কা, উচ্চমান্ সহকারী, পিশ ইমাম, বন্েমান্ 
সহকারী, বন্েমান্ সহকারী-কাম-কবিউটার মূদ্রাক্ষবরক, গাদডিন্ 
সুিারভাইজার, িাস ড্রাইভার, জীি গাড়ী ড্রাইভার। 

৩৫০.০০  টাকা 

গদিষণাগার িবরচারক, অবিস সহায়ক, আয়া, বন্রািত্তা প্রহরী, মালী,  
িাস কন্ডাক্টর, অডিালী বিয়ন্। 

২৫০.০০  টাকা 

 

আদিদ্ন্ প্রবিয়া 
১। আগ্রহী প্রার্িীগণ আগামী ১০-০৪-২০১৯ তাবরি বিদকল ৫:০০ টার মদধয অন্লাইদন্ আদিদ্ন্ সিন্ন করদত িারদিন্। 

একই প্রার্িী একাবধক িদদ্র জন্য আদিদ্ন্ করদত চাইদল প্রবতবট িদদ্র জন্য িৃর্ক িৃর্ক আদিদ্ন্ করদত হদি। 
২। অন্লাইদন্ প্রদ্ত্ত িরদম সকল তর্য অিশযই িাাংলায় (ইউবন্দকাদড) যর্াযর্ভাদি প্রদ্ান্ করদত হদি। অসিন্ন িা 

ত্রুবটিূন্ি আদিদ্ন্ পকান্ কারন্ দ্শিাদন্া ছাড়াই িাবতল িদল গণয করা হদি। আদিদ্ন্ সিন্ন করার ির পকান্ভাদিই 
পকান্ তর্য িবরিতিন্ িা সাংদযাজন্ করা যাদি ন্া।  

৩। প্রার্িীর স্বাক্ষর (30080 Pixel) এিাং িাসদিাটি সাইদজর রবিন্ (300400 Pixel) ছবি সবিকভাদি আিদলাড করদত 
হদি। প্রার্িীর সাদর্ সকল প্রকার পযাগাদযাগ তাাঁর পমািাইদলর মাধযদম সিন্ন করা হদি বিধায় পমািাইল ন্ম্বর সবিকভাদি 
প্রদ্ান্ করা অিশযই প্রদয়াজন্।    

৪। আদিদ্ন্ িরমবট যর্াযর্ভাদি িুরণ করার ির “Submit Application” িাটদন্ বিক করদল িূরণকৃত আদিদ্ন্ 
িরমবট (PDF Format) িাওয়া যাদি। উক্ত িরদম আদিদ্ন্কারীর ছবিসহ Application ID, Bill Number এিাং 
সিিদমাট বি এর িবরমাণ মুবদ্রত র্াকদি। প্রদ্ত্ত Bill Number িযিহার কদর ডাচ-িাাংলা পমািাইল িযাাংক (রদকট)-
এর মাধযদম উদেবিত সমদয়র মদধয সাংবিষ্ট বি প্রদ্ান্ করদত হদি। বন্ধিাবরত বি প্রদ্ান্ ন্া করদল আদিদ্ন্ গ্রহণদযাগয 
হদি ন্া।   

ডাচ-িাাংলা পমািাইল িযাাংক (রদকট) - এর মাধযদম বি প্রদ্ান্ িদ্ধবতিঃ 

Step-1: ডায়াল *322# । 
Step-2: "1. Bill Pay" অিশন্ বসদলক্ট করদত হদি। 

Step-3: "2. Other" অিশন্ বসদলক্ট করদত হদি। 

Step-4: "Enter Payer Mobile No." এর স্থদল প্রার্িীর পমািাইল ন্ম্বর বদ্দত হদি। 

Step-5: "0. Other" অিশন্ বসদলক্ট করদত হদি। 

Step-6: Enter Biller ID. এর স্থদল 285 টাইি করদত হদি। 

Step-7: Enter Bill Number এর স্থদল অিশযই বিদি প্রদ্ত্ত Bill Number বট প্রদ্ান্ করদত হদি। 

Step-8: Enter Amount এর স্থদল বিদি প্রদ্ত্ত সিিদমাট বি এর িবরমাণ বদ্দত হদি। 

Step-9: Enter PIN এর স্থদল Customer এর ডাচ -িাাংলা পমািাইল িযাাংবকাং Account এর PIN ন্ম্বর বদ্দত হদি। 

Step-
10: 

Payment Confirmation SMS আসদি। এই SMS পর্দক Transaction ID (TxnID) সাংরক্ষণ করদত 
হদি। 

  



 
 
 
৫। প্রবতবট িদদ্র সাংবিষ্ট িরীক্ষা/িরীক্ষাসমূদহ অাংশগ্রহদণর জন্য বন্ধিাবরত প্রদিশিত্র িরিতিীদত অন্লাইদন্ প্রদ্ান্ করা 

হদি। প্রদিশিত্র ডাউন্দলাদডর সময়সূচীসহ অন্যান্য গুরুত্বিূণি তর্য প্রার্িীর প্রদ্ত্ত পমািাইদল SMS – এর মাধযদম 
যর্াসমদয় জান্াদন্া হদি। প্রার্িীদক বলবিত/িযিহাবরক/দমৌবিক িরীক্ষায় অাংশগ্রহদণর জন্য পকান্ বটএ/বডএ প্রদ্ান্ 
করা হদি ন্া।  

৬। অসতয/ভুয়া তর্যসম্ববলত/ত্রুবটিূণি আদিদ্ন্িত্র পকান্ কারন্ দ্শিাদন্া িযবতদরদক িাবতল িদল গণয হদি।  প্রার্িী কতৃিক 
দ্াবিলকৃত/প্রদ্ত্ত পকান্ তর্য িা কাগজিত্র বন্দয়াগ কাযিিম চলাকাদল িা বন্দয়াগ প্রাবির িদরও অসতয/ভুয়া প্রমাবণত 
হদল তাাঁর আদিদ্ন্/বন্িিাচন্/বন্দয়াগ িাবতল করা হদি এিাং বমর্যা/ভুয়া তর্য সরিরাহ করার জন্য তাাঁর বিরুদদ্ধ 
আইন্গত/প্রশাসবন্ক িযিস্থা গ্রহণ করা হদি।         

৬। প্রার্িীদক বন্দে উদেবিত কাগজিদত্রর এক পসট িদটাকবি (সতযাবয়ত) বন্ধিাবরত িরীক্ষায় (সাক্ষাৎকার) অাংশগ্রহদণর 
সময় জমা বদ্দত হদি এিাং মূল কবি সাংদগ রািদত হদি। 
ক) বশক্ষাগত পযাগযতার সকল সাবটিবিদকট ও ন্ম্বরিত্র (প্রদযাজয পক্ষদত্র)  
ি) অবভজ্ঞতার সাবটিবিদকট (প্রদযাজয পক্ষদত্র) 
গ) জাতীয় িবরচয় িত্র 
ঘ) চাকুরীরত প্রার্িীদদ্র পক্ষদত্র যর্াযর্ কতৃিিদক্ষর অনু্মবত িত্র 

 
আদিদ্ন্ িরম িূরণ সাংিান্ত কাবরগবর সহায়তার জন্যিঃ +৮৮-০১৭০৩-৮৯৯৯৭৪, +৮৮-০১৭৩০-৮৫৯৮৭৮ (সকাল 
৯:০০টা পর্দক বিকাল ৫:০০টা) 
 

 

 

(প্রদিসর পমা. িাদদ্মুল ইসলাম পমালযা) 
িবরচালক 
আইবসবট পসন্টার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 


