
 

বঙগমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয় 
 

তাজিখঃ ০৯-০৩-২০১৯ 

২০১৮-১৯ জেক্ষাবন্নষে ১ম বষে ভজতে কাযেক্রম ও ক্লাস সংক্রান্ত জবজ্ঞজি 

ভজতেি িনয চুড়ান্তভান্নব জনবোজচত জেক্ষার্েীন্নদ্ি ভজতে কাযেক্রম আগামী ১১-০৩-২০১৯ তাজিখ হন্নত বঙগমাতা শেখ 

ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালন্নয়ি অস্থায়ী কযাম্পাস (বঙ্গবনু্ধ আইজিয়াল সু্কল এন্ড কন্নলি, 

শদ্ওয়ানপাড়া, িামালপুি)-এ জনন্নে উন্নেজখত জসজিউন্নলি মাধ্যন্নম সম্পে হন্নব। 

১১-০৩-২০১৯ হন্নত ১৪-০৩-২০১৯ প্রর্ম পযোয় (ন্নমধ্াতাজলকা হন্নত) 

১৮-০৩-২০১৯ হন্নত ২০-০৩-২০১৯ জিতীয় পযোয় (আসন েূনয র্াকা সান্নপন্নক্ষ অন্নপক্ষমান তাজলকা হন্নত) 

২১-০৩-২০১৯ হন্নত ২৪-০৩-২০১৯ তৃতীয় পযোয় (আসন েূনয র্াকা সান্নপন্নক্ষ অন্নপক্ষমান তাজলকা হন্নত) 

২৫-০৩-২০১৯ হন্নত ২৭-০৩-২০১৯ চতুর্ে পযোয় (আসন েূনয র্াকা সান্নপন্নক্ষ অন্নপক্ষমান তাজলকা হন্নত) 

ক্লাস শুরঃ ৩১-০৩-২০১৯  

ভজতে ও ক্লান্নসি স্থানঃ  

বঙ্গবনু্ধ আইজিয়াল সু্কল এন্ড কন্নলি, শদ্ওয়ানপাড়া, িামালপুি 
অস্থায়ী কযাম্পাস, বঙগমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয় 

 

অনলাইন্নন ভজতেি জনয়মাবলী ও ভজতে জফ প্রদ্ান্ননি পদ্ধজত পিবতেী পৃষ্ঠায় প্রদ্ত্ত।   

  



 

 
বঙগমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয় 

২০১৮-২০১৯ জেক্ষাবন্নষে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ১ম বষে ভজতে প্রজক্রয়া 

ভজতেি িনয চুড়ান্তভান্নব জনবোজচত প্রার্েীন্নদ্ি জনন্নে উন্নেজখত পদ্ধজতন্নত ভজতে প্রজক্রয়া সম্পে কিন্নত হন্নব।  
 

১। ভজতেি িনয জনবোজচত প্রার্েী http://bsfmstu.ac.bd/admission ওন্নয়বসাইন্নেি মাধ্যন্নম HSC ও SSC বা সমমান 
পিীক্ষাি Roll, Board, Year প্রদ্ান কন্নি ভজতে ফিম পূিণ কিন্নত পািন্নব। উন্নেজখত তর্যসমূহ সজিকভান্নব প্রদ্ান 
কিন্নল শয শয ইউজনন্নে ভজতেি িনয জনবোজচত হন্নয়ন্নছ তাি তাজলকা পাওয়া যান্নব। শয ইউজনন্নে ভজতে হন্নত ইচু্ছক শসই 
ইউজনন্নেি ফিম পুিণ কিন্নত হন্নব। ফিমজে যর্াযর্ভান্নব পূিন কিন্নল সকল তর্য সম্বজলত PDF ফিম পাওয়া যান্নব। 
প্রাি PDF ফিমজে A4 সাইন্নিি অফন্নসে কাগন্নি জপ্রন্ট জনন্নত হন্নব। ফিমজে পিবতেীন্নতও জপ্রন্ট কিা যান্নব।  

 

২। ভজতেি িনয জবশ্বজবদ্যালয় কতৃেক জনধ্োজিত জনেজলজখত জফ প্রদ্ান্ননি মাধ্যন্নম ভজতে জনজিত কিন্নত হন্নব।  
(ক) Unit-A (Computer Science and Engineering, Mathematics) – এি িনয জফ ১৮২৫০.০০ োকা।  
(খ) Unit-B (Management) ও Unit-C (Social Work) –এি িনয জফ ১৫২৫০.০০ োকা। 

উি জফ অগ্রনী বযাংক জলঃ, িামালপুি োখাি “আবতেক তহজবল জহসাব” (STD A/C No. 0200013171549) – এ 
িমা জদ্ন্নয় িজেদ্ সংগ্রহ কিন্নত হন্নব।  

৩। ভজতেি িনয জনধ্োজিত সমন্নয় জনেজলজখত কাগিপত্র জেক্ষার্েী জনন্নি উপজস্থত হন্নয় জবশ্বজবদ্যালন্নয়ি ভজতে অজফস (বঙ্গবনু্ধ 
আইজিয়াল সু্কল এন্ড কন্নলি, শদ্ওয়ানপাড়া, িামালপুি) – এ িমা জদ্ন্নত হন্নবঃ   
(ক) পূিনকৃত ভজতে ফিন্নমি এক কজপ জপ্রন্ট (A4 সাইি অফন্নসে কাগন্নি) 
(খ) ভজতে জফ প্রদ্ান্ননি বযাংক িজেদ্ (অগ্রণী বযাংক কতৃেক প্রদ্ত্ত)   
(গ) এস.এস.জস/সমমান ও এইচ.এস.জস/সমমান-এি মূল সাজেেজফন্নকে (প্রন্নযািয শক্ষন্নত্র) ও নম্বিপত্র। 
(ঙ) এইচ.এস.জস পিীক্ষাি মূল শিজিন্নেেন কািে  

৪। অনলাইন্নন ভজতে ফিম পূিন্ননি িনয জনন্নে উন্নেজখত জবষয়সমূহ জবন্নেষভান্নব লক্ষনীয়- 
(ক) HSC ও SSC বা সমমান পিীক্ষাি Roll, Board, Year সজিকভান্নব প্রদ্ান কিন্নত হন্নব।  
(খ) িন্নিি গ্রপ (Blood Group) অবেযই িানা র্াকন্নত হন্নব।  
(গ) সংজিষ্ট অনুষন্নদ্ি জনধ্োজিত সমন্নয়ি মন্নধ্য ভজতেি যাবতীয় প্রজক্রয়া অবেযই সম্পে কিন্নত হন্নব।  

 

৫। জেক্ষার্েীন্নদ্ি (পছন্নেি ক্রন্নমি জভজত্তন্নত) জবভাগ পজিবতেন (সাবন্নিক্ট মাইন্নগ্রেন) প্রজক্রয়া সংজিষ্ট ইউজনে অজফস সম্পে 
কিন্নব। জেক্ষার্েীি শযাগান্নযাগ কিাি শকান প্রন্নয়ািন নাই। তন্নব ভজতেকৃত জেক্ষার্েী Admission – শপন্নি Login কন্নি 
প্রাি জবভাগ শদ্খন্নত পান্নব।  

 

জবন্নেষ েতোবলী: 
(ক) জেক্ষার্েীি প্রদ্ত্ত তর্যাবলীন্নত শকান অসংগজত পজিলজক্ষত হন্নল ভজতে বাজতল কিা হন্নব। 
(খ) প্রকাজেত ফলাফন্নলি ভুলত্রুজে পজিলজক্ষত হন্নল তা সংন্নোধ্ন/বাজতল কিাি ক্ষমতা সংজিষ্ট কতৃেপন্নক্ষি র্াকন্নব। 

 

For Technical support: Email: admission@bsfmstu.ac.bd, Helpline: 01730-859878 (9:00am to 5:00pm) 
 

 

খেকাি হাজমদু্ি িহমান  
শিজিোি  

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয়, িামালপুি। 


