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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
অধ�ে�র কায�ালয় 

রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলজ, রাজশাহী। 
�টিলেফান : 0721-772028, ফ�া�: 0247-811412, ই-�মইল: rgwcollegerajshahi@gmail.com , rgwcollege@yahoo.com, ওেয়ব সাইট: www.rgwcollege.ac.bd & rgwcollege.edu.bd 

 

িব�ি� 
 
 এত�ারা সংি�� সকেলর অবগিতর জন� জানােনা যাে� �য, ২০১৯-২০২০ িশ�বেষ� একাদশ (িব�ান, মানিবক ও ব�বসায় িশ�া) 
��ণীেত এই কেলেজর জন� 25/06/2019 তািরেখ P~ovšÍ ফলাফ‡ল মেনাbxত ছা�ীরা ভিত�  িফ বাবদ 3000/- টাকা এবং িডিবিবএল ব�াংক 
চাজ�  ও অন-লাইন চা�জ বাবদ 35/- টাকা �মাট 3035/- টাকা িফ �দান কের িনে�র সচূী অনুযায়ী িন�িলিখত �ি�য়ার মাধ�েম 
অনলাইেন ভিত�  হেত পারেব। িনধ�ািরত তািরেখর মেধ� ভিত�  হেত না পারেল অথবা �কৃত তথ� �গাপন করেল অথবা কেলেজর ওেয়ব সাইট 
�থেক �া� ভিত�  ফরম এবং সংি�� কাগজপ� কিম�র কােছ জমা না িদেল সংি�� �াথ�র ভিত�  বািতল বেল গন� হেব। 
 

তািরখ িবভাগ সময় 
২7/০৬/২০১9 িব�ান 

সকাল 9.০০ – দুপরু 2.০০ ২9/০৬/২০১9 
মানিবক 

ব�বসায় িশ�া 
30/০৬/২০১9 িব�ান,মানিবক,ব�বসায় িশ�া 

 

ভিত� �ি�য়া: 
১। িনব�ািচত সকল িবভােগর �াথ� �থেম িন�িলিখত িনয়েম িডিবিবএল �মাবাইল ব�াংিকং এর মাধ�েম 3035/- টাকা �দান 
কের এক� Trx. ID �নেব। 

(ক) �য সকল �মাবাইেল DBBL �মাবাইল একাউ� আেছ �সই �মাবাইল �থেক *322# ডায়াল কের �মনেুত �যেত হেব। 
(খ) “1’’ (One) িসেল� করেত হেব। 
(গ) রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলেজর Biller ID ‘264’ টাইপ করেত হেব। 
(ঘ) Bill No এ এস.এস.িস �রাল টাইপ করেত হেব। 
(ঙ) টাকার পিরমাণ 3035/- িলখেত হেব। 
(চ) চার সংখ�ার িপন টাইপ করেত হেব। 
(ছ) OK অথবা Send বাটেন ি�ক করেল এক� Trx. ID পাওয়া যােব।  

 

২। এরপর রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলেজর ওেয়ব সাইেট �েবশ কের িন�িলিখতভােব ফরম ডাউনেলাড করেত হেব। 
(ক) www.rgwcollege.edu.bd–এই ওেয়ব সাইেট �েবশ কের Online Admission এ ি�ক করেত হেব।  
(খ) এর পর HSC Admission এ ি�ক করেত হেব। 
(গ) এখােন Group, Board, SSC Roll ও Trx. ID �দান করেল ফরম �বর হেব। এ� পূরণ করেল �য়ংি�য়ভােব �াশ �রাল 
পাওয়া যােব। এ� ি�� কের অব�¨ই কেলেজ জমা িদেত হেব। 
 

ভিত�র সময় �য সকল কাগজপ� জমv িদেত হেব : 
১। কেলজ ওেয়ব সাইট হেত �া� ভিত�র pdf form এর ি�� কিপ। 
২। ভিত�  আেবদেনর সময় �া� Security Code (এই �কাড নং ভুল িদেল ভিত�  বািতল হেব) 
৩। অনলাইেন �া� একােডিমক �া�ি��/ন�রপ� মূল ও ফেটাকিপ (এক �সট) কেলেজ জমা থাকেব, িবধায় এর একািধক ফেটাকিপ 
িনেজর কােছ সংর�ণ করেত হেব।)   
৪। িপতা এবং মাতার �ভাটার আইিড কােড� র ফেটাকিপ। 
৫। ছা�ীর জ� িনব�েনর ফেটাকিপ। 
৬। স�য �তালা ২ (দইু) কিপ রিঙন ছিব এক� �ছাট খােম ভের নাম ও �াশ �রাল িলেখ ভিত� ফরেমর সে� �াপিলং কের জমা িদেত হেব। 
৭। পাঠ িবরিতর ��ে� (২০১7, ২০১8 সােল এসএসিস পাস) পাঠ িবরিতর সনদপ� ও 150/- টাকা রিশেদর মাধ�েম জমা িদেত হেব। 
৮। িবলে� ভিত�র জন� অিতির� িফ িহেসেব ১০০/- টাকা রিশেদর মাধ�েম জমা িদেত হেব। 
৯। �কাটায় ভিত�র ��ে� িব�ি� �মাতােবক �েয়াজনীয় কাগজপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 
১০। িশ�াথ�েক �শরীের উপি�ত �থেক ভিত� �ি�য়া স�� করেত হেব এবং িড-এ�ালােট� র জন� িনজ দািয়ে� ি��ার ি�� �দান করেত 
হেব। 
 

িবঃ �ঃ (১) ভিত�  কায��ম িশ�া ম�ণালেয়র পিরপ� অনসুরণ কের স�� করা হেব। 
        (২) ভিত�  সং�া� �য �কান িস�া� �হেণর �মতা কেলজ কতৃ� প� সংর�ণ কেরন। 
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�কাটায় ভিত�র জন� �েয়াজনীয় শত� াবলী: 
 

�কাটায় িনব�ািচত িশ�াথ�েদর ��ে� �থেম কেলেজ এেস িন�িলিখত মূল কাগজপ� ও ভিত� র টাকা জমা এবং উপের উি�িখত 
িনয়েম ভিত�  হেত পারেব।  
* মিু�েযা�ার স�ান/স�ানেদর স�ান: 
১. মিু�েযা�ার স�ানেদর ��ে� মিু�য�ু িবষয়ক ম�ণালয় হেত �দ� সনদপ� ও মািসক ভাতা �াি�র অনলাইন কিপ/েগেজেটর মূলকিপ ও 
জাতীয় পিরচয়প� �দশ�ন ও সত�ািয়ত ফেটাকিপ জমা িদেত হেব। 
২. মিু�েযা�ার স�ানেদর স�ান হেল-মিু�য�ু িবষয়ক ম�ণালয় হেত �দ� সনদপ� ও মািসক ভাতা �াি�র অনলাইন কিপ/েগেজেটর মূল 
কিপ,wcZv-gvZvi mv‡_ gyw³‡hv×vi m¤ú‡K©i cÖgvYcÎ,িপতা-মাতার জাতীয় পিরচয়পে�র মলূকিপ �দশ�ন ও সত�ািয়ত ফেটাকিপ জমা 
িদেত হেব। 
* িশ�া �কাটা: িশ�া ম�ণালেয়র অধীন� �িত�ােনর, উ� মাধ�িমক পয�ােয়র সরকাির কেলেজর িশ�ক/কম�কত� া/কম�চারীেদর স�ানেদর 
�িত�ান �ধান কতৃ�ক �দ� �ত�য়ন পে�র মূল কিপ এবং জ� সনেদর সত�ািয়ত ফেটাকিপ জমা িদেত হেব। �বসরকাির কেলজ হেল 
�িত�ান �ধােনর �ত�য়নপ� ও সব�েশষ এমিপও (MPO) কিপ �দখােত হেব। 
* �বাসী স�ান: 

১. ইিমে�শেনর িসলসহ পাসেপােট� র ফেটাকিপ 
২. �বেদিশক কম�ms�ান I �বাসী কল�াণ ম�ণালq �থেক িবেদেশ কম�রত (িপতা/মাতা) সং�া� �ত�য়ন, িভসা ও ওয়াক�  অড� ােরর 
সত�ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব। 
৩. িপতা-মাতা িবেদেশ কম�রত এই মেম� সংি�� এলাকার �ময়র/ �পৗর �ময়র / �চয়ারম�ান কতৃ�ক �দ� মূল �ত�য়নপ� এবং িপতা-
মাতার জাতীয় পিরচয়প� (NID) �দখােত হেব। 

* িবেকএসিপ: এই �কাটায় উপয�ু �মাণপ� দািখল করেত হেব। 
 
 
 

�িত�া�র 

 
১৮/০৬/২০১৯ 

অধ�� 
রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলজ, রাজশাহী। 

�া�িরত 
১৮/০৬/২০১৯ 

আহবায়ক 
একাদশ ��িণর ভিত�  কিম� : ২০১9-২০20 
রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলজ, রাজশাহী। 

 


