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ঢাকা সসনালনবাস

ঢাকা কযান্ট গার্লস পাবলর্ক স্কুর্ ও কলর্জ Digitalization এর লিলক দ্রুত এলগলে যালে। ২০১০ সালর্ প্রলতষ্ঠালের ওলেসাইট চার্ু হে, ২০১২ সার্ থেলক
লিক্ষােীলির ফর্াফর্ প্রস্তুতকরণ ও প্রিত্ত থবতোলির লহসাব-লেকাি সংরক্ষণ Automated System এর মাধ্যলম করা হলে। উলেখলযাগয সংখযক ক্লাসরুম
ইলতমলধ্য মালিলমলিো ক্লাসরুলম রূপান্তর করা হলেলে। পযলােক্রলম সকর্ ক্লাসরুমলকই মালিলমলিো ক্লাসরুলম রূপান্তর করা হলব। লেরাপত্তার স্বালেল সম্পূ ণল প্রলতষ্ঠাে
লসলসটিলি কযালমরার আওতাে আো হলেলে। লিক্ষােীলির অেু পলিলত, থযলকালো থোটিি SMS এর মাধ্যলম অলিিাবকলির জাোলো হে। পািাপালি প্রলতষ্ঠালের
লিক্ষক-লিক্ষােীলির জেয ওলেব পযালের্ থখার্া হলেলে। এ পযালেলর্ র্গ ইে কলর লিক্ষােীরা তালির লেজস্ব তেয, পরীক্ষার ফর্াফর্, অেু পলিলতর তেয, থবতোলির
তেয জােলত পারলব। ওলেরসাইট এবং SMS এর মাধ্যলম অলিিাবকবৃ ন্দ ঘলর বলসই প্রলতষ্ঠালের সকর্ লফ পলরলিাধ্ করলত পারলেে। এখে থেলক সকর্ থর্েলর্ে
অের্াইলে/ SMS এর মাধ্যলম করলত হলব। সম্মালেত অলিিাবকবৃ লন্দর সু লবধ্ালেল ওলেরসাইট এবং SMS এর মাধ্যলম Payment এর পদ্ধলত লবস্তালরত লেলচ উলেখ
করা হলর্া।

Online Payment/ SMS Payment
জানা প্রল াজন
1. ট্রাস্ট বযাংলকর কািল বা থমাবাইর্ বযাংলকং এর মাধ্যলম Payment করা যালব। তলব সকর্ Online/SMS Payment এর থক্ষলে বযাংলকর লেধ্লালরত চাজল
প্রলযাজয হলব।
2. Online/SMS Payment এর চাজল লেম্নরূপঃ
Trust Mobile Money এযাকাউন্ট বযবহার কলর Online Payment

১০ টাকা
২০ টাকা

Trust Bank কতৃলক ইসু যকৃত থযলকালো কািল লিলে Payment

৩০ টাকা

Trust Mobile Money এযাকাউন্ট বযবহার কলর SMS এর মাধ্যলম Payment

3. যারা ট্রাস্ট বযাাংলকর কালডলর মাধ্যলম Payment করলত চাে তালির তালির অবিযই iPIN জাো োকলত হলব এবং Internet Transaction
Enabled োকলত হলব। কালরা এগুলর্া জাো ো োকলর্ বযাংক থেলক সংগ্রহ করুে।
4. যালির কািল থেই, ট্রাস্ট বযাংলকর এযাকাউন্ট থেই, ট্রাস্ট বযাংলকর iPIN থেই অেবা যারা কালিলর মাধ্যলম Payment এ আগ্রহী েে তালির Trust Mobile
Money এ্যাকাউন্ট স ার্ার জনয অনু লরাধ করা হলর্া। এযাকাউন্ট থখার্া এবং এ লবষলে লবস্তালরত জােলত প্রলতষ্ঠালের ২ েং থগলটর পালি Trust
Mobile Money Pay Point এ থযাগালযাগ করুে। থকালো অলিিাবলকর ইলতমলধ্য একটি Trust Mobile Money এযাকাউন্ট থেলক োকলর্ তালির
আলরকটি এযাকাউন্ট থখার্ার প্রলোজে থেই। একটি এযাকাউন্ট লিলেই একালধ্ক লিক্ষােীলির থবতোলি পলরলিাধ্ করা যালব।
5. অের্াইলে/ SMS Payment এর পূ লবল Trust Mobile Money এযাকাউলন্ট পযলাপ্ত বযার্ান্স রাখু ে। ২ েং থগলটর পালি বা অেুলমালিত থযলকালো Trust
Mobile Money Pay Point থেলক এযাকাউন্ট লরচাজল করা যালব। এলক্ষলে বযাংক কতৃলক লেধ্লালরত লফ প্রলযাজয হলব। ট্রাস্ট বযাংক থেলক Trust Mobile
Money এযাকাউন্ট লরচালজল থকালো অলতলরক্ত লফ লিলত হলব ো।
উপলর বলণল ত পদ্ধলতগুলর্ার সেলকালনাটি সম্পলকল জানলত লনলের লর্াংলক লিক করুন
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SMS এর মাধ্যলম Payment ............................................................................................................................................................ 1
ওলেবসাইলটর মাধ্যলম Online Payment ............................................................................................................................................ 2
ক. Trust Mobile Money এর মাধ্যলম Payment .......................................................................................................................... 3
খ. Trust Bank এর কালিলর মাধ্যলম Payment .................................................................................................................................. 4

SMS এ্র মাধযলম Payment
এ পদ্ধলতলত থবতে পলরলিাধ্ করলত ইন্টারলেট সংলযাগ োকার প্রলোজে থেই। তলব Trust Mobile Money এযাকাউন্ট োকলত হলব।

1. আপোর থমাবাইলর্র SMS অপিলে লগলে লেলম্নাক্ত ফরমযালট SMS লর্খু ে।

TrustMM <Space> DCGPC <Space> Student_ID <Space> 1 <Space> Account_PIN
<Space> Student_Short_Name <Space> Notification_Mobile_No
বযা যাাঃ
DCGPC: ঢাকা কযান্ট গার্লস পাবলর্ক স্কুর্ ও কলর্লজর Short Code
Student_ID: প্রলতষ্ঠাে থেলক থিওো লিক্ষােীর ID েম্বর।
PIN: Trust Mobile Money এযাকাউলন্টর PIN যা প্রলতযক এযাকাউন্টধ্ারীলক থমাবাইলর্ থমলসলজর মাধ্যলম জাোলো হে।
Student_Short_Name: লিক্ষােীর োলমর থযলকালো অংি। থযমে – কালরা োম Bushra Siddiqi হলর্ Bushra অেবা Siddiqi’র থযলকালো
একটি লিলত হলব।
Notification_Mobile_No: থয েম্বলর লফরলত SMS থপলত চাে। থমাবাইর্ েম্বলরর আলগ 88 লর্খলত হলব।
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03590016201 েম্বলর SMS টি পাঠিলে লিে। লকেু ক্ষলের মলধ্যই লফরলত SMS এ Payment Confirmation পালবে। যলি থকালো িুর্ হে,
তার SMSও প্রিত্ত থমাবাইর্ েম্বলর পালবে।

ওল বসাইলের মাধযলম Online Payment
1. ঢাকা কযান্ট গার্লস পাবলর্ক স্কুর্ ও কলর্লজর ওলেবসাইট http://www.dcgpsc.edu.bd লিলজট করুে। এ থপলজর উপলর িাে লিলক Login বাটলে
লক্লক করুে।
এ্ ালন লিক করুন

2. Sign In থপজ আসলব। এখালে লিক্ষােীর ID ও পাসওোিল লিলে Sign In বাটলে লক্লক করুে। লিক্ষার্থীলের ID ও Password ইলতমলধযই প্রলতযক
অলিিাবলকর সমাবাইলর্ SMS এ্র মাধযলম সপ্ররণ করা হল লে। থকালো কারলণ তা পাওো ো থগলর্ অলফস থেলক সংগ্রহ করুে।

এ্ ালন ID লেন
এ্ ালন Password োইপ করুন
Sign In বােন
লিক করুন

3. লিক্ষােীর থপজ আসলব। এখালে লিক্ষােীলির তেযালি থিখা যালব। থবতে পলরলিাধ্ করলত Student Account থমেুলত লক্লক করুে, থমেু টি Expand হলব।
সাব-থমেু থেলক Fees Payment লসলর্ক্ট করুে।

১. Student Account এ্
লিক করুন
ক

৩. Pay with Trust Bank
এ্ লিক করুন

২. Fees Payment এ্ লিক
করুন

ক

ক

4. লিক্ষােীর বলকো থবতলের পলরমাণ এবং Payment Gateway আসলব। Pay with Trust Bank এ লক্লক করুে।

5. Trust Bank Checkout থপজ আসলব। এখাে থেলক থমাবাইর্ বযাংলকং এযাকাউন্ট অেবা কালিলর মাধ্যলম (আপলে থযিালব Pay করলত চাে) Payment
অপিে লসলর্ক্ট করলত হলব।

চাজল ২০ টাকা

চাজল ৩০ টাকা

ক. Trust Mobile Money এ্র মাধযলম Payment
6. ৫েং ধ্ালপ থমাবাইর্ বযাংলকং অপিে লসলর্ক্ট করলর্ Trust Bank Merchant Gateway আসলব। এখালে তেযালি যোযেিালব পূ রণ করুে।

Send Authorization Code এ লক্লক করলর্ আপোর থমাবাইলর্ (এযাকাউন্ট থখার্ার সমে থয থমাবাইর্ েম্বর লিলেলেলর্ে) একটি ৮ লিলজলটর থকাি
আসলব। থকািটি প্রিাে কলর Process Transaction বাটলে লক্লক করুে।

লবাঃদ্রাঃ থকাি আসার সলবলাচ্চ ৫ লমলেলটর মলধ্য এ থকািটি প্রিাে করলত হলব। ৫ লমলেট পর থকািটি Expired হলে যালব এবং থসলক্ষলে েতুে কলর Send
Authorization Code এ লক্লক কলর েতুে থকালির জেয Request পাঠালত হলব।

7. থপলমন্ট Confirmation আসলব। অেলাৎ থবতে পলরলিালধ্ত হলেলে।

. Trust Bank এ্র কালডলর মাধযলম Payment
6. ৫েং ধ্ালপ Credit/Debit Card লসলর্ক্ট করলর্ কালিলর তেযালি থচলে একটি থপজ আসলব। এখালে তেযালি যোযেিালব পূ রণ করুে।

OK বাটলে লক্লক করলর্ কালিলর iPIN চাওো হলব।

7. এখালে iPIN প্রিাে কলর Submit বাটলে লক্লক করুে।

8. থপলমন্ট Confirmation আসলব। অেলাৎ থবতে পলরলিালধ্ত হলেলে।

সকর্ সম্মালেত অলিিাবকবৃ ন্দলক উক্ত ৩ পদ্ধলতর (Trust Mobile Money এর মাধ্যলম SMS Payment, Trust Mobile Money এর মাধ্যলম
Online Payment এবং ট্রাস্ট বযাংলকর কালিলর মাধ্যলম Payment) থযলকালো একটি অেু সরণ কলর সকর্ Payment করার জেয অেুলরাধ্ করা হলর্া।

