
 
 
 

রাজউক উত্তরা মডেল কডলডজ অনলাইডন ভর্তি আডেদডনর পদ্ধর্ত (ষষ্ট শ্রেণি) 
 
 
 
প্রথম পর্িায়ঃ 

 
ভর্তি আডেদডনর প্রথম পর্িাডয় অনলাইডন ফরম পূরণ করডত হডে।  
 

         যর্ যকান ব্রাউজাডরর Address bar এ rajukcollege.edu.bd এই র্িকানায় র্িডয়ঃ  
 

• সরাসর্র Apply Now োটডন এ র্িক কডর ফরম পরূণ করা র্াডে। 

• অথো, Admission যমনুডত র্িক করার পর Online Apply োটডন এ র্িক কডরও ফরম পরূণ করা র্াডে। 
এরপর অতযন্ত সতিকতার সাডথ প্রাপ্ত ফরডমর স্টার র্ির্িত (*) ঘরগুডলা পরূণ কডর submit করডত হডে। এরপর Confirm 

এেং Edit নাডম দুর্ট োটন পাওয়া র্াডে। প্রদত্ত তডথয যকান ভুল ভ্রার্ন্ত অথো সংড াধন ো সংডর্াজন ো র্েডয়াজন করার 
প্রডয়াজন পড়ডল edit োটন যিডপ তা করডত হডে। নতুো সরাসর্র confirm োটডন র্িক করডত হডে। যসডেডে সাডথ সাডথ 
আপনাডক System-generated একর্ট Reference Number প্রদান করা হডে। এেং উহা পরেতিীডত bKash এর 
মাধযডম র্ফ প্রদাডনর জন্য সংরেন করডত হডে।  

২য় পর্িায়ঃ  
 bKash এর মাধযডম র্ফ প্রদানঃ 

  
 

 
 
 

 
 
১. যর্ যকান bKash Customer একাউন্ট যথডক Payment করা র্াডে।  
২. bKash করার সময় অতযন্ত সতকিতার সাডথ আপনার প্রাপ্ত  System-generated Reference Number র্ট Input র্দডত 

হডে। অন্যথায় Admit Card পাওয়া র্াডে না।  
৩. Payment করার পর পরই bKash যথডক র্ফরর্ত SMS এর একর্ট Transaction ID (TrxID) পাওয়া র্াডে র্ার মাধযডম ৩য়   

পর্িাডয় Admit Card সংগ্রহ করডত হডে।  

• ভর্তি আডেদডনর র্নধিার্রত র্ফ োংলা ও ইংডরজী উভয় মাধযডমর জন্য ৩৫০ টাকা।  

• bKash করার সময়সীমাঃ  ১৪ নডভম্বর ২০১৯ হইতে ৩০ নডভম্বর ২০১৯ ইং রাত ১১:৫৯ র্মর্নট পর্িন্ত (২৪/৭ যর্ যকান সময়) 

• bKash এর যর্ Merchant Account এ র্ফ পািাডত হডে তার নম্বরঃ 01714034441 

 
 

অনলাইডন আডেদডনর সময়সীমাঃ ১৪ নডভম্বর ২০১৯ হইতে ৩০ নডভম্বর ২০১৯ ইং রাত ১১:৫৯ র্মর্নট পর্িন্ত (২৪/৭ যর্ যকান সময়) 
 



৪.  bKash Payment র্ট সর্িকভাডে সম্পন্ন হডল, আপনাডক একর্ট System-generated Confirmation SMS প্রদান করা 
হডে।    
➢ bKash Payment এর র্নয়মােলী র্নডনাক্ত র্িডের সাহাডর্য যদখাডনা হডলাঃ 

 
 

bKash Help Line: 16247 (যর্ যকান যমাোইল নম্বর যথডক) 

৩য় পর্িায়ঃ  

          (Admit Card) র্প্রন্ট কডর সংগ্রহ করডত হডেঃ  
 

 
1. Print Admit Card  অপ ডন র্িক করডত হডে।  
2. সর্িকভাডে Reference Number, আডেদনকার্রর Mobile No. এেং Trxid (bKash) র্দডয় Submit োটডন র্িক করডল 

Admit Card পাওয়া র্াডে। এেং উহা Print কডর ভর্তি পরীক্ষার সময় র্নডয় আসডত হডে। 
 
 

র্েঃদ্রঃ ভর্তির যেডে সরকারী/যোডেির নীর্তমালা অনুসরন করা হডে। 
Help Line: 01828587888 (Information) 01853369232 (Technical)  
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