ঢাকা অয্াডেভি�� ি�-েসিমনারী এ� �ুল
ঢাকা অয্াডেভি�� ি�-েসিমনারী এ� �ু ল বতর্ মােন স�ূনর্রেপ িডিজটালাইজড। ইেতামেধয্ ে�নীক�েক মাি�িমিডয়া
�াসরেম রপাি�ত করা সহ �ু েলর ওেয়বসাইট আধুিনকয়ন ডায়নািমক ও যুেগাপেযাগী করা হেয়েছ। পাশাপািশ সম�
কয্া�াস িস িস কয্ােমরার আওতায় আনা হেয়েছ। উে�খয্ ওেয়ব সাইেটর মাধয্েম ছা�-ছা�ী/অিভভাবকগন লগ ইন কের
তােদর িনেজ� তথয্, েনািটশ, পরী�ার ফলাফল, অনুপি�ত তািলকা েসশন, চাজর্ ও মািসক েবতসহ অনয্ানয্ িফস এবং
শৃ�লাজিনত তথয্বলী জানেত পারেবন। ছা�-ছা�ী/অিভভাবকগন এখন ঘের বেসই অেনক সহেজ অনলাইেন ওেয়বসাইেট
এর মাধয্েম �ু েলর সকল িফস পিরেশাধ করেত পারেবন। সকেলর সুিবধােথর্ অনলাইন েপেমে�র িনয়মাবিল ও প�িত
িনে� উে�খ করা হেলা।

অনলাইেন েলনেদন সং�া� কিপতয় তথয্
১। ডাচ বাংলা বয্াংক কতৃর্ ক ইসুয্কৃ ত েন�সাস কাডর্ অথবা রেকেটর মাধয্েম সকল িফস
পিরেশাধ করা যােব। পাশাপািশ েয েকান বয্াংক কতৃর্ ক ইসুয্কৃ ত VISA/Master কােডর্র মাধয্েম
েপেম� করা যােব।
২। অনলাইন েপেমে�র জনয্ েলনেদেনর চাজর্ িনে�ারপঃ
Dutch Bangla Bank Nexus Card (Recommended)

Tk.20 (for any amount)

Rocket Online (Recommended)

Tk.20 (for any amount)

VISA or Master Card

2.5 % of total amount

Rocket Offline (From Mobile *322# or Rocket Mobile Apps)

1.5 % of total amount

Rocket Offline (From Mobile *322# or Rocket Mobile Apps)

Tk.50 (for admission)

৩। েয সকল অিভভাবকেদর ডাচ বাংলা বয্াংেকর কাডর্ অথবা রেকট একাউ� আেছ তােদর
নতু ন একাউ� না খুলেলও চলেব, তারা িবদয্মান একাউ� িদেয় েলনেদন করেত পারেবন।
তেব ডাচ বাংলা বয্াংেকর জনয্ বয্াংক হেত Two Factor Authentication (2FA)িডভাইস
সং�হ করেত হেব।
৪।একজেনর কাডর্ অথবা রেকট একাউ� বয্বহার কের অেনেকর িফস পিরেশাধ করা যােব,
েসে�ে� উ� একাউে� পযর্া� বয্ােল� থাকেত হেব। পাশাপািশ েযেকান রেকেটর এেজ� েথেক
িফস পিরেশাধ করা যােব।

অনলাইেন েলনেদেনর প�িত
ইেতামেধয্ সকল ছা�/ছা�ীেদর SMS এর মাধয্েম Student ID ও Password সরবারহ করা
হেয়েছ। www.daps.edu.bd ওেয়বসাইেট Log in বাটেন ি�ক কের উ� Student ID ও Password িদেয় Log in করেত হেব। �ু ল েথেক সরবারাহকৃ ত Password িদেয় Log in কের, তা
পিরবতর্ ন কের িনেজ� Password েসট করেল ভাল।এই Password অবশয্ই অতয্�
েগাপনীয়তার সােথ সংর�ণ করেত হেব। েকান ছা�/ছা�ী Student ID ও Password হািরেয়
েফলেল বা ভু েল েগেল,ওয়াবসাইেটর Forget Password Option েথেক Reset করা যােব।েকান
অব�ােতই একজেনর Password অনয্ জেনর সােথ েশয়ার করা যােবনা।অনলাইেন েপেমে�র
জনয্ িনেচ ধাপ গেলা অনুসরণ করন।

পৃ�া-১

লগইন বাটেন
ি�ক করন।
এখােন �ু েড�
আইিড িলখুন
এখােন পাসওয়াডর্
িলখুন
লগইন বাটেন
ি�ক করন

Fees অপশেন
ি�ক করন

Fees Payment
অপশেন ি�ক করন

এখােন ি�ক করন

Pay with DBBl
বাটেন ি�ক করন

পৃ�া-২

রেকট এর Pay Now
বাটেন ি�ক কের
িকছু �ন অেপ�া করন
অথবা
DBBl Nexus এর
Pay Now বাটেন ি�ক কের
িকছু �ন অেপ�া করন

অনলাইেন রেকট এর মাধয্েম Payment করার িনয়ম।

রেকেটর েগাপন
িপন িলখুন

রেকট একাউ� না�ার
িলখুন

সাবিমট বাটেন ি�ক করন।
েমাবাইেল েকাড যােব
এবং িনেচর Screen
িট �দিশর্ত হেব।

েমাবাইেল েয েকাড যােব তা এখােন
সাবিমট িদেয় Go বাটেন ি�ক করন।
Sucess Page না আসা পযর্� অেপ�া করন।

পৃ�া-৩

DBBL Nexus কােডর্র মাধয্েম Payment করার িনয়ম।

অনলাইেন েলনেদেনর প�িত

ইেতামেধয্ ১ম েথেক ১০ম ে�নীর সকল ছা�/ছা�ীেদর ে�নীিশ�েকর মাধয্েম Student ID ও Password
Card Holder
Name
Card
সরবারহ করা হেয়েছ। http://daps.edu.bd/ ওেয়বসাইেট Log in বাটেন
ি�কHolder
কের Name
উ� Student ID
ন। িলখু
ও Password িদেয় Log in করেত হেব। �ু ল েথেক সরবারাহকৃ ত Password িলখু
িদেয়
Logন।
in কের, তা
পিরবতর্ ন কের িনেজ� Password েসট করেল ভাল। এই অবশয্ই অতয্� েগাপনীয়তার সােথ সংর�ণ
Card
ন। Passকরেত
Student ID ও Password হািরেয় েফলেল বা
ভুCard
েলNumber
েগেল,Number
তািলখু
Forget
িপন হেব।
ন�র েকান
িলখুনছা�/ছা�ী
।
িলখু
ন
।
word Option ওয়াবসাইেটর েথেক অথবা পুনরায় ে�নী িশ�েকর িনকট েথেক সং�হ করেত হেব। েকান
অব�ােতই একজেনর Password অনয্ জেনর সােথ েশয়ার করা যােবনা। িনেচ ধাপ গেলা অনুসরণ
সাবিমট বাটেন ি�ক
করন।
করন। িনেচর Screen
িট �দিশর্ত হেব।

আপনার কােডর্র েগাপন ৪ িডিজেটর িপন ন�েরর সােথ উ� Two Factor
Authentication(2FA)এর ৬ িডিজেটর েকাড এক� কের(উদাহরণঃ****xxxxxx)
Go বাটেন ি�ক করন। Success Pege না আসা পযর্� অেপ�া করন।
যিদ (2FA) িডভাইস না থােক তেব বয্াংক েথেক সং�হ কের িনেত হেব।

ডাচ বাংলা বয্াংেকর রেকট (অফলাইন) মােধয্ম েপেম� করার প�িতঃ
ধাপ-১: ডােয়ল *৩২২#
ধাপ-২: "১ ডােয়ল কের িবল Bill Pay" অপশন িসেল� করেত হেব।
ধাপ-৩: িনেজর একাউ� েথেক েপেম� করেত চাইেল "১ ডােয়ল কের Self"
অপশন িসেল� করেত হেব অথবা অেনয্র একাউ� েথেক েপেম� িদেত চাইেল
"২ ডােয়ল কের Other"অপশন িসেল� কের Enter Payer Mobile No এর
�েল আেবদকারীর েমাবাইল ন�র িদেত হেব।
ধাপ-৪: DAPS এর জনয্ "০ ডােয়ল কের Other" অপশন িসেল� করেত হেব।
ধাপ-৫: Enter Biller ID এর �েল "২৬৮৭" টাইপ করেত হেব।
ধাপ-৬: Enter Bill Number এর �েল অবশয্ই Student ID �দান করেত হেব।
ধাপ-৭: Enter Amount-িনধর্ািরত টাকার অংক �দান করেত হেব।
ধাপ-৮: Enter PIN এর �েল রেকট একাউে�র এর ৪ িডিজেটর েগাপন PIN ন�র
িদেত হেব।
ধাপ-৯: েপেম� স�� হেল রেকট কতৃর্ ক Confirmation SMS �দান করা হেব।
েহ� লাইনঃ ০১৭৯১-৩২১০৬৮ (রিব-বৃহঃ সকাল ৯-৫টা)

পৃ�া-৪

