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চট্টগৰ্াম িবশব্িবদ*ালয় 

১ম বষর্ স্নাতক (সম্মান) ভিতর্ পরীক্ষা, িশক্ষাবষর্ঃ ২০২০-২০২১    

আেবদন িফ পৰ্দােনর িনয়মাবলী 

১। আেবদনকারী িবকাশ/রেকট এর মাধ6েম আেবদন িফ পৰ্দান করেত পারেবন। িনিদর্ষ্ট অেঙ্কর আেবদন িফ 

সিঠকভােব জমা হেল আেবদনকারীর েদয়া েমাবাইল নমব্ের িবশব্িবদ6ালয় পৰ্দত্ত নমব্র হেত েনািটিফেকশেনর 

(SMS) মাধ6েম জািনেয় েদয়া হেব। আেবদনকারীর েপৰ্াফাইেলর এিপ্লেকশন ট6ােব সংিশ্লষ্ট ইউিনট/উপ-ইউিনট 

বেক্স “Application Status Table”-এ Bill Number এর পােশ সবুজ কািলেত ‘Paid’ েলখা েদখা যােব 

এবং েসই ইউিনট/উপ-ইউিনেটর “Payment Slip” বাটন েদয়া থাকেব। উক্ত বাটেন িক্লক কের টাকা জমার 

রিসদ (Payment Slip) ভিতর্ পরীক্ষা শুরুর ১ (এক) ঘন্টা পূবর্ পযর্ন্ত ডাউনেলাড করা যােব।  

২। আেবদন িফ জমাদান েশেষ িবকাশ/রেকট হেত পৰ্াপ্ত টৰ্ানেজকশন আইিড (TrxID) ও িসেস্টম হেত পৰ্াপ্ত  

Payment Slip সংরক্ষণ করুন। উেল্লখ6 েয, আেবদন িফ সিঠকভােব পৰ্দান করা না হেল আেবদনকারী সংিশ্লষ্ট 

ইউিনট/উপ-ইউিনেটর ভিতর্ পরীক্ষায় অংশগৰ্হণ করেত পারেবন না।  

৩। আেবদন িফ পৰ্দােনর িনয়মাবলী কৰ্মানব্েয় িনেচ েদয়া হলঃ 

 

‘িবকাশ এপস’-এর মাধ6েম আেবদন িফ (৬৫০/-) পিরেশােধর পৰ্িকৰ্য়াঃ 
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চট্টগৰ্াম িবশব্িবদ*ালয় 

১ম বষর্ স্নাতক (সম্মান) ভিতর্ পরীক্ষা, িশক্ষাবষর্ঃ ২০২০-২০২১    

‘রেকট এপস’-এর মাধ6েম আেবদন িফ (৬৫০/-) পিরেশােধর পৰ্িকৰ্য়াঃ 

   

 

  

 

 

 

 

 

‘িবকাশ USSD’-এর মাধ6েম আেবদন িফ (৬৫০/-) পিরেশােধর পৰ্িকৰ্য়াঃ 

১। পৰ্থেম েমাবাইল হেত *247# ডায়াল করুন 

২। Pay Bill (অপশন ৬) িনবর্াচন করুন  

৩। Other (অপশন ১০) িনবর্াচন করুন   

৪। Make Payment (অপশন ২) িনবর্াচন করুন  

৫। Biller ID েত 01751856688 িদন  

৬। Input Bill A/C (অপশন ১) নমব্র িনবর্াচন করুন  

৭। আপনার Bill Number িট িদন  

৮। Bill Month িহেসেব 042021 িদন  

৯। Amount এ 650 টাকা িদন  

১০। িফ পৰ্দান সম্পন্ন করেত িপন নমব্র (*****) িদেয় েপেমন্ট সম্পন্ন করুন। 

‘রেকট USSD’-এর মাধ6েম আেবদন িফ (৬৫০/-) পিরেশােধর পৰ্িকৰ্য়াঃ 

১। পৰ্থেম েমাবাইল হেত *322# ডায়াল করুন 

২। Bill Pay (অপশন ১) িনবর্াচন করুন  

৩। Self (অপশন ১) বা Other (অপশন ২) িনবর্াচন করুন  

    [Other এর েক্ষেতৰ্ যার জন6 পিরেশাধ করেছন তার েমাবাইল নমব্র িদন] 

৪। ভিতর্ আেবদন ফী জমা িদেত Other অপশন িনবর্াচন করুন 

৫। Biller ID েত 2200 িদন  

৬। Bill Number িহেসেব আপনার  Bill Number িদন 

৭। Amount এ 650 টাকা িদন 

৮। িফ পৰ্দান সম্পন্ন করেত িপন নমব্র (****) িদেয় েপেমন্ট সম্পন্ন করুন। 
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চট্টগৰ্াম িবশব্িবদ*ালয় 

১ম বষর্ স্নাতক (সম্মান) ভিতর্ পরীক্ষা, িশক্ষাবষর্ঃ ২০২০-২০২১    

আেবদনপতৰ্ সংেশাধন 

১। আেবদনকারী িনেজর েপৰ্াফাইেল লগইন কের িনেজর ছিব ও েকাটা সংেশাধন করেত পারেবন। েয েকান 

পৰ্কার সংেশাধনী এবং ভিতর্ পরীক্ষা সংকৰ্ান্ত েয েকান ডকুেমেন্টর ডুিপ্লেকট/কিপ েনয়ার েক্ষেতৰ্ (পৰ্েযাজ6 েক্ষেতৰ্) 

পৰ্িতিট সািভর্েসর জন6 ৩০০/- (িতনশত) টাকা Mobile Financial Service Operator ‘রেকট’ এর মাধ6েম 

পিরেশাধ করেত হেব।   

২। পৰ্েত6ক ইউিনট/উপ-ইউিনেটর সংেশাধেনর জন6 আলাদাভােব আেবদন সংেশাধন িফ পৰ্দান করার পৰ্েয়াজন 

েনই। তেব একািধকবার সংেশাধেনর েক্ষেতৰ্ পৰ্িতবার আলাদাভােব সংেশাধন িফ পৰ্দান করেত হেব। 

‘রেকট এপস’ এর মাধ6েমর সংেশাধেনর িফ (৩০০/-) পৰ্দােনর পৰ্িকৰ্য়াঃ 

 

‘রেকট USSD’-এর মাধ6েমর সংেশাধেনর িফ (৩০০/-) পৰ্দােনর পৰ্িকৰ্য়াঃ  

১। পৰ্থেম েমাবাইল হেত *322# ডায়াল করুন 

২। Bill Pay (অপশন ১) িনবর্াচন করুন  

৩। Self (অপশন ১) বা Other (অপশন ২) িনবর্াচন করুন  

    [Other এর েক্ষেতৰ্ যার জন6 পিরেশাধ করেছন তার নমব্র িদন] 

৪। আেবদন সংেশাধন ফী জমা িদেত Other অপশন িনবর্াচন করুন 

৫। Biller ID েত 2080 িদন  

৬। Bill Number িহেসেব আপনার Bill Number িদন 

৭। Amount এ 300 টাকা িদন 

৮। িপন নমব্র (****) িদেয় েপেমন্ট সম্পন্ন করুন। 

 

 


