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K‡jR †KvW 

D”P gva¨wgK- 1450 

wWwMÖ I Abvm©- 2518 

EIIN- 126255 

¯^viK bs: শাহসক/২০২২/  

D”P gva¨wgK mvwU©wd‡KU cixÿv-2022 Gi dig c~i‡Yi weÁwß 

 

GZØviv mswkøó mKj‡K Rvbv‡bv hv‡”Q ‡h, kvn‡`Šjv miKvwi K‡j‡R D”P gva¨wgK mvwU©wd‡KU cixÿv-2022 Gi dig c~i‡Y”QzK 

wkÿv_©x‡`i wb‡¤œewY©Z wba©vwiZ wd I mgqmyPx †gvZv‡eK K‡j‡Ri wbR¯^ I‡qe mvB‡U (www.sgc.ac.bd) cÖ‡ek K‡i Online dig 

c~i‡Yi Rb¨ ‘HSC Form Fill-up’ Select Ki‡Z n‡e| wb‡`©kbv †gvZv‡eK mg¯Í KvR AvMvgx 21/06/2022 খ্রি: Zvwi‡Li g‡a¨ 

m¤úv`b Ki‡Z n‡e| wba©vwiZ mgqmyPxi g‡a¨ dig c~i‡Y e¨_© n‡j K‡jR KZ©„cÿ †Kvb `vq enb Ki‡e bv|  

 

Rocket APP Gi gva¨‡g Biller ID: 3313 ‡Z Bill Number এ SSC Registration Number e¨envi K‡i AvMvgx 

21/06/2022 খ্রি: Zvwi‡Li g‡a¨ digc~iY wd cÖ`vb Ki‡Z n‡e|  

wbqwgZ cixÿv_©x‡`i Rb¨ wb‡¤œ wd-Gi weeiY cÖ`Ë n‡jv- 

µwgK 
 

weeiY UvKvi cwigvb 

weÁvb gvbweK e¨emvq wkÿv 

01. cixÿv wd 1200/- 1200/- 1200/- 

02. e¨envwiK cixÿv wd 560/- 280/- 140/- 

03. b¤^icÎ wd 50/- 50/- 50/- 

04. mb`cÎ wd 100/- 100/- 100/- 

05. ‡ivfvi wd 15/- 15/- 15/- 

06. RvZxq wkÿv mßvn 5/- 5/- 5/- 

07. ‡K›`ª wd 400/- 400/- 400/- 

08. ‡eZb (Ryb/2022ch©šÍ) 240/- 240/- 240/- 

09. e¨e ’̄vcbv wd 50/- 50/- 50/- 

10. AZ¨vek¨Kxq wkÿK-Kg©Pvix wd 300/- 300/- 300/- 

‡gvU:  2920/- 2640/- 2500/- 

এক বিষয়, দুই বিষয় এিং বিভাগ উন্নয়ণ পরীক্ষার্থীদের কদেজ অবিস থর্দক তাদের জন্য বির্থাবরত িরমপরূণ বি থজদি বিদত হদি। 
 

থেভাদি টাকা থপদমন্ট করদত হদিেঃ 
 
 
 
 
 
 
 
K‡jR Awd‡m ‡h mKj KvMR Rgv w`‡Z n‡e  

1| (www.sgc.ac.bd) থেকে AbjvB‡b c~iYK…Z di‡gi wcÖ›U Kwc| 

2| Gm.Gm.wm.-i †iwR‡óªkb Kv‡W©i d‡UvKwc 1 †mU| 

 

wet `ª t- থ োর্ট োল চোর্ট  + AbjvBb PvR© eve` = 50.00 UvKv K‡jR Awd‡m Rgv w`‡Z n‡e| weÁvb, gvbweK I e¨emvq wkÿv 

kvLvi Rb¨ GKB wbqgvejx cÖ‡hvR¨|  

৩১দশ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৯ িঙ্গাব্দ 

১৪ জুি, ২০২২ বিস্টাব্দ 
ZvwiL: 

অর্ৈক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)                                                                                     
শাহদেৌো সরকাবর কদেজ                                                                                                  

িাঘা, রাজশাহী। 

১) Rocket APP ওদপি কদর Bill Pay Select করদত হদি 
২) শাহদেৌো সরকাবর কদেদজর Biller ID: 3313 টাইপ করদত হদি 
৩) Bill Number এ SSC Registration Number টাইপ করদত হদি 
৪) বিদজর একাউন্ট হদে (Self), অদন্যর একাউন্ট হদে (Other) বসদেক্ট কদর আদিিকারীর থমািাইে িাম্বার বেদত হদি 
৫) অিোইি িরদম উদেবিত টাকার পবরমাি Amount বহসাদি বেদত হদি 
৬) Submit কদর বপি বেদয় বিবিত করদে Transaction ID সহ থপদমন্ট বিপ পাওয়া োদি 
৭) Transaction ID সংগ্রহ কদর িরম পরূণ সম্পন্ন করদত হদি 

http://www.sgc.ac.bd/
http://www.sgc.ac.bd/

