বগম রােকয়া িব িবদ ালয়, রংপুর
২০১৯-২০২০ সশেনর ভিত পরী ায় অংশ হণ করার অনলাইেন আেবদন ি য়া :

১

২
৩

৪
৫

৬

৭
৮
৯
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আেবদনকারীেক ভিত পরী া সং া সকল কাযাবলী বগম রােকয়া িব িবদ ালয়, রংপুর এর ভিতর
ওেয়বসাইট http://brur.admissionreg.net এর মাধ েম করেত হেব। এ ওেয়বসাইেট আেবদনকারী
বগম রােকয়া িব িবদ ালয়, রংপুর এর সকল ইউিনট এর ভিত সং া িনেদিশকা, না শ এবং
িল সমূহ দখেত পােবন। য কান ইউিনেট আেবদন করার পূেব ভিত সং া িনেদিশকা ভােলা কের
পেড় িনন।
এছাড়াও অনলাইেন িত পইেজর িনেদশাবিল পেড় িনন।
৩ অে াবর, ২০১৯ ইং তািরখ রাত ১২টা থেক ২৫ অে াবর, ২০১৯ ইং তািরখ রাত ১১:৫৯ পয
অনলাইেন আেবদন করা যােব।
য
কান
ইউিনেট
ভিতর
আেবদন
করার
জন
ভিতর
ওেয়বসাইেটর
http://brur.admissionreg.net িলে িগেয় ‘HSC/Equivalent Application’ বাটেন ি ক
করেত হেব।
‘HSC/Equivalent Application’ বাটেন ি ক করার পর আেবদনকারীর উ মাধ িমক/সমমান
পরী ার রাল ন র, পােসর সন ও বােডর নাম এবং মাধ িমক বা সমমান পরী ার রাল ন র, পােসর
সন ও বােডর নাম দান করার ফম দখেত পােবন। তথ েলা স ক ভােব পুরণ কের ‘Submit’
বাটেন ি ক করেত হেব।
যিদ গল ক াপচা (এ এক
য়ংি য় পাবিলক টু িরং পরী া, যা কি উটার ও মানুেষর মােঝ
পাথক িনণয় কের) আেবদনকারীর পইেজ দৃশ মান হয় সে ে সতকতার সােথ ক াপচা ভিরিফেকশন
স
কের পরবত পইেজ যেত হেব। কেয়ক ক াপচা ভিরিফেকশন এর নমুনা হল (Storefront,
Car, Truck, Tree, cycle, Traffic light etc.)
আেবদনকারীর তথ সমূহ স ক হেল পরবত পইেজ আেবদনকারী্র ব ি গত মাবাইল ন র চাওয়া
হেব। মাবাইল ন র স ক ভােব দান কের ‘Submit’ করেল আেবদনকারীর মাবাইেল এক
“Confirmation Code” পাঠােনা হেব। আেবদেনর সময় য মাবাইল ন র ব বহার করা হেব টা
অবশ ই আেবদনকারীর মাবাইল ন র হেত হেব। উ
মাবাইল ন ের ভিত পরী া সং া সকল
না িফেকশান িব িবদ ালয় থেক রণ করা হেব।
এই ধােপ Confirmation Code
চাওয়া হেব এবং স কভােব তা দান করেলই কবলমা
আেবদেনর মূল পইেজ যেত পারেব।
Confirmation Code দান কের ‘Submit’ করার পর Confirmation Code স ক হেল
আেবদনকারীর এক
াফাইল তির হেব এবং সখােন আেবদনকারীর মাধ িমক ও উ মাধ িমক
পরী ার তথ াবিল দিশত হেব। আেবদনকারীর যিদ কান কাটা থােক এবং িতিন সটা আেবদেন যু
করেত চান তাহেল তার াফাইেল কাটা যু করার অপশন থেক তার কাি ত এক বা একািধক
কাটা যু কের িনেত পারেবন।
ভিতর ওেয়বসাইেট লগইন করার সময় কান আেবদনকারী যিদ Invalid Information সমস ার
স ুখীন হেয় থােকন, তাহেল উ ওেয়ব পেজ থাকা Click here if you face invalid
information িলে ি ক করেত হেব। উ িলে ি ক করার পড় নতু ন এক পজ আসেব। এই পজ
এ মাধ িমক ও উ মাধ িমেকর তথ দান কের Claim বাটেন ি ক কের অিভেযাগ জমা িদেত হেব।
অিভেযাগ জমা হওয়ার পর Helpdesk এ দ মাবাইল ন ের যাগােযাগ করেত হেব।
আেবদনকারীেক তার াফাইেলর িনিদ অংেশ িগেয় ছিব ও া র আপেলাড করেত হেব। ছিব ও
া র অবশ ই িনিদ মােপর হেত হেব এবং ছিবর ে আেবদনকারীর চহারা অনাবৃত থাকেত হেব।
ছিব ও া র আপেলােডর সময় দখােনা িনেদিশকা ভােলা কের পেড় তা যথাযথ অনুসরণ করেত হেব।
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ছিব ও া র কবল ১(এক) বার আপেলাড করা যােব। ছিব ও া র আপেলাড ব তীত আেবদেনর
অন ান ধাপ স
করা যােব না।
আেবদনকারী তার াফাইল এ Apply অপশেন ি ক কের িতিন কান কান ইউিনেট আেবদেনর যাগ
তার এক তািলকা দখেত পােবন। উ তািলকায় েত ক ইউিনেটর জন আেবদন িফ এবং আলাদা
আলাদা Apply বাটন দখেত পাওয়া যােব। িক ছিব ও া র আপেলাড স
না হেল আেবদনকারী
কান ইউিনেট আেবদন করেত পারেব না।
আেবদনকারী য ইউিনেট আেবদন করেত ই ক
ু সই ইউিনেটর “Apply” বাটেন ি ক করেল এক
Private Key দখেত পােবন। Private Key, আেবদন িফ এবং আেবদনকৃ ত ইউিনেটর নামস িলত
এক SMS আেবদনকারীর মাবাইল ন ের পাঠােনা হেব। আেবদনকারী Private Key এ
 র িনেচ
Mobile Financial Service Operator এ
 র  লােগা স িলত বাটন দখেত পােবন। য র মাধ েম
আেবদন িফ দান করেত ই ক
ু সই বাটেন ি ক করেল আেবদন িফ পিরেশােধর িনয়ম দখা যােব।
স কভােব উ িনয়ম অনুসরণ কের আেবদন িফ পিরেশাধ করেত হেব। আ
 েবদন িফ ২৬ অে াবর
২০১৯ তািরখ রাত ১১:৫৯ িমিনট পয জমা দওয়া যােব। পেম স
হেল Transaction ID
সংর ণ ক ন।
'িশওরক াশ' এ
 র মাধ েম মাবাইল হেত আেবদন িফ পিরেশাধ করার িনয়মঃ
১
 । থেম আপনার মাবাইল হেত *495# ডায়াল ক ন
২ । Payment অ
 পশন িনবাচন ক ন
৩। Keyword অ
 পশন িনবাচন কের BRUR টাইপ ক ন
৪। আপনার Private Key িদন
৫। িফ দান স
করেত আপনার িপন ন র িদেয় পেম স
ক ন
আেবদন িফ স কভােব জমা দয়া না হেল আেবদনকারী সংি
ইউিনেটর ভিত পরী ায় অংশ হণ
করেত পারেব না। িনিদ অে র আেবদন ফী স কভােব জমা হেল আেবদনকারীর াফাইেলর সংি
ইউিনেটর ঘের Payment কলােম সবুজ কািলেত Successful িলখা দখা যােব এবং সই ইউিনেটর
টাকা জমার রিসদ ( পেম ি প) ডাউনেলােডর িল পাওয়া যােব।
এছাড়া পরবত েত এই পইজ থেক আেবদনকারী তার আেবদনকৃ ত সকল ইউিনেটর ভিত পরী ার
আসন িবন াস জানেত পারেবন এবং পরী ার েবশপ ডাউনেলাড করেত পারেবন। েবশপ
ডাউনেলাড করার সময়সীমা ও আসন িবন াস সং া তথ িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইেট না শ দান
কের এবং আেবদনকারীেক SMS এর মাধ েম জািনেয় দয়া হেব।
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[িবঃ ঃ আেবদন ফী জমাদান শেষ া
ানেজকশন আইিড (TrxID)
এবং িসে ম হেত া
Private Key  সংর ণ ক ন।]
েবশপ ডাউনেলাড করার সময়সীমা এসএমএস এর মাধ েম জািনেয় দয়া হেব েবশপে ভিত
পরী ার Roll No. ও Applicant No. থাকেব। েবশপে র িনেদশাবলীেত উি িখত কাগজপ িনেয়
আেবদনকারীেক ভিত পরী ায় অংশ হণ করেত হেব।
O Level ও A Level সা িফেকটধারী আেবদনকারীেদর জন িনেদশনা:

১
২

O Level ও A Level সা িফেকটধারী আেবদনকারীেক ২ ০ অে াবর ২০১৯ এর মেধ ভিতর
ওেয়বসাইেটর http://brur.admissionreg.net িলে
িগেয় ‘O-Level & A-Level
Application’ বাটেন ি ক করেত হেব।
‘O-Level & A-Level Application’ বাটেন ি ক করার পর আেবদনকারী নাম, িপতার নাম,
মাতার নাম, জ তািরখ, িল , মাবাইল ন র, O-Level মাকিশট এবং A-Level মাকিশট দান

৩
৪
৫

করার ফম দখেত পােবন। O-Level মাকিশট এবং A-Level মাকিশট jpg বা pdf ফাইল িহেসেব
আপেলাড করা যােব। তথ েলা স ক ভােব পুরণ কের ‘Submit’ বাটেন ি ক করেত হেব।
‘Submit’ ব
 াটেন ি ক করার পর আেবদনকারীর মাবাইেল SMS এর মাধ েম পরবত িনেদশনা
জািনেয় দয়া হেব।

২০ অে াবর ২০১৯ এর পর িব িবদ ালেয়র ন র হেত SMS এর মাধ েম আেবদনকারীেক O Level ও A
Level সা িফেকটধারীেদর এক Equivalent ID জািনেয় দয়া হেব।
Equivalent ID পাওয়ার পর ২১ অে াবর ২০১৯ থেক আেবদেনর শষ সময় পয আেবদনকারীেক ভ
 িতর

ওেয়বসাইেটর http://brur.admissionreg.net িলে
িগেয় ‘O-Level & A-Level
Application’ বাটেন ি ক কের উ

Equivalent ID মাধ িমক ও উ মাধ িমক রাল ন েরর ােন
ব বহার কের এবং মাধ িমক ও উ

মাধ িমক বাড এর েল Equivalent (A-Level/O-Level) িনবাচন কের

‘Submit’ ব
 াটেন ি ক করেত হেব। অন সকল িনেদশনা যথাযথ িনয়েম অনুসরণ কের আেবদনকারী
আেবদন স
করেত পারেবন।

