
 
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয় 

মেলান্দহ, জাোলপুর 

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ে বষে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) মেশির্ত ভশতে আর্বদর্নর শবজ্ঞশি 
 

            তাশরখ: ২২/১০/২০১৯  
 

১। (ক) ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ে বষে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) মেশির্ত বিজ্ঞান অনুষদের অধীদন গবিত বিভাগ, প্রদ ৌশল  
অনুষদের অধীদন  বিউটার সাদেন্স এন্ড ইবিবনোবরিং ও ইদল বি যাল এন্ড ইদল িবন  ইবিবনোবরিং বিভাগ, 
বিজদনস স্টাবিজ অনুষদের অধীদন ম্যাদনজদম্ন্ট বিভাগ এিিং সাম্াবজ  বিজ্ঞান অনুষদের অধীদন সম্াজ ম্ম বিভাদগর 
প্রবতবটদত ৩০বট আসদন ছাত্রছাত্রী ভশতের জনয আর্বদন আহ্বান করা যার্ে। আর্বদনকারীর্ক শবশ্বশবদযালর্ের ওর্েবসাইট 
http://bsfmstu.ac.bd/admission-এ প্রকাশিত শনেোবলী অনুসরি কর্র সংশিষ্ট ইউশনর্ট ২৪/০৯/২০১৯ (দুপুর ১২:০০টা) 
হর্ত ২২/১০/২০১৯ তাশরখ (রাত ১২:০০টা) ০৫/১১/২০১৯ তাশরখ (রাত ১২:০০টা) – এর ের্যয অনলাইর্ন আর্বদন সম্পন্ন 
করর্ত হর্ব।  

   (গ) আর্বদনকারীর্ক সংশিষ্ট ইউশনর্টর ভশতে পরীক্ষাে অংিগ্রহি করর্ত হর্ব। ২৯-১১-২০১৯ তাশরখে পৃথক পৃথকভার্ব শবশভন্ন 
ইউশনর্টর ভশতে পরীক্ষা অনুশিত হর্ব। আর্বদর্নর শনেোবলী এবং ভশতে পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রর্োজনীে তথয প্রেত্ত 
ওর্েবসাইর্ট পাওো যার্ব।  

 ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ে বষে ভশতে পরীক্ষা “সরকারী মোহাম্মদপুর ের্েল সু্কল ও কর্লজ”, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এবং “মির্র 
বাংলা কৃশষ শবশ্বশবদযালে”, মির্র বাংলা নগর, ঢাকা – এ ২৯-১১-২০১৯ তাশরখে অনুশিত হর্ব। 

 
২। ভশতের আর্বদর্নর মযাগযতা: 
  ( ) ২০১৪ হদত ২০১৭ সাদলর এসএসবস/সম্ম্ান এিিং ২০১৮ ও ২০১৯ সার্লর এইচএসশস/সেোন, শের্লাো-ইন-কোসে, 

বাংলার্দি কাশরগরী শিক্ষা মবার্েের অযীর্ন এসএসশস (ভর্কিনাল) ও এইচএসশস (ভর্কিনাল), O মলর্ভল ও A মলর্ভল এবং 
অনযানয সেোন পরীক্ষাে উত্তীিে শিক্ষাথেীরাই [এসএসশস বা এইচএসশস সেোন শনযোরি কশেশট কতৃেক অনুর্োদন সার্পর্ক্ষ] 
মকবল ভশতে পরীক্ষার জনয আর্বদন করর্ত পারর্ব। উনু্মক্ত শবশ্বশবদযালে মথর্ক উত্তীিে শিক্ষাথেীরা আর্বদন করর্ত পারর্ব না। 
সকল আর্বদনকারীর প্রাি শজশপএ/শসশজশপএ ৫.০০ মস্কর্ল শনযোশরত হর্ব। 

  (ে)  
োনশবক িাখা মথর্ক উত্তীিে আর্বদনকারীর্দর এসএসশস/সেোন ও এইচএসশস/সেোন উভে পরীক্ষাে (৪থে শবষেসহ) নযযনতে শজশপএ 
৩.০০ সহ মোট শজশপএ ৬.০০ মপর্ত হর্ব। 
বাশিজয িাখা মথর্ক উত্তীিে আর্বদনকারীর্দর এসএসশস/সেোন ও এইচএসশস/সেোন উভে পরীক্ষাে (৪থে শবষেসহ) নযযনতে শজশপএ 
৩.০০ সহ মোট শজশপএ ৬.৫০ মপর্ত হর্ব। 
শবজ্ঞান িাখা মথর্ক উত্তীিে আর্বদনকারীর্দর এসএসশস/সেোন ও এইচএসশস/সেোন উভে পরীক্ষাে (৪থে শবষেসহ) নয যনতে শজশপএ 
৩.০০ সহ মোট শজশপএ ৭.০০ মপর্ত হর্ব। 
শজশসই O মলর্ভল পরীক্ষাে ৫শট শবষর্ে এবং A মলর্ভল পরীক্ষাে অন্ততঃ ২শট শবষর্ে উত্তীিে হর্ত হর্ব এবং উভে মলর্ভর্ল মোট ৭শট 
শবষর্ের ের্যয ৪শট শবষর্ে কেপর্ক্ষ B মগ্রে এবং ৩শট শবষর্ে কেপর্ক্ষ C মগ্রে মপর্ত হর্ব। O মলর্ভল A মলর্ভল এবং ইংশলি ভাসেন 
(নযািনাল কাশরকুলাে) পরীক্ষাে উত্তীিে আর্বদনকারীর্দর প্রশ্ন প্রর্যাজয মক্ষর্ে ইংর্রশজর্ত অনুবাদ করা হর্ব।  
ইংর্রশজ প্রশ্নপর্ে পরীক্ষা শদর্ত ইেুক প্রাথেীর্ক তার Application ID ও মোবাইল নম্বর উর্েখসহ ৩০-১০-২০১৯ তাশরর্খর ের্যয 
ইর্েইল (admission@bsfmstu.ac.bd)-এর োযযর্ে জানার্ত হর্ব। 

 শব.দ্র. আর্বদনকারী ময ইউশনর্ট আর্বদন করুক না মকন মস ময িাখা মথর্ক এইচএসশস/সেোন পরীক্ষাে উত্তীিে হর্ের্ে মসই 
িাখার জনয শনযোশরত মযাগযতা তার মক্ষর্ে প্রর্যাজয হর্ব।  

 ১০০ নম্বর্রর ১ ঘন্টার MCQ পরীক্ষাে পাস নম্বর হর্ব ৪০। ভশতে পরীক্ষাে শবশভন্ন ইউশনর্টর আর্বদন শি, অনলাইর্ন আর্বদন 
পদ্ধশত, ভশতে পরীক্ষার সেেসযশচ এবং ইউশনট/শবভাগ কতৃেক আর্রাশপত িতেসেযহ শবশ্বশবদযালখের ওর্েবসাইট 
http://bsfmstu.ac.bd/admission -এ যথাসের্ে প্রকাশিত হর্ব।  



৩। খম্াট বতনবট ইউবনদটর অধীদন পাাঁচবট বিভাদগ ভবতম  রা হদি। প্রবতবট বিভাদগ আসন সিংেযা ৩০। শবশভন্ন ইউশনর্টর সিংবিষ্ট বিভাগ, 
ভবতম পরীক্ষার বিষে ও ম্ানিন্টন এিিং আদিেন বি-সমূ্হ বনদে প্রেত্ত। উদেেয খে, এসএসশস/সম্ম্ান ও এইচএসশস/সম্ম্ান 
পরীক্ষার িলািদলর উপর খ ান নম্বর থা দি না। MCQ পরীক্ষাে প্রবতবট ভুল উত্তদরর জনয ২৫% নম্বর  াটা োদি।  

 

ইউশনট ও বিভাগ পরীক্ষার বিষেসেযহ , ম্ানিন্টন ও প্রদোজনীে শতমািলী 
 

অনলাইর্ন আর্বদন শি 
(১০% সাশভেস চাজেসহ) 

ইউশনট- A 
বিজ্ঞান অনুষে: গবিত  
প্রদ ৌশল অনুষদ:  বিউটার 
সাদেন্স এন্ড ইবিবনোবরিং, 
ইর্লশিকযাল এন্ড ইর্লিশনক 
ইশিশনোশরং 

ক) পোথম    = ৩৫ নম্বর 
খ) রসােন    = ৩০ নম্বর 
গ) গবিত   = ৩৫ নম্বর  
       সবের্োট   = ১০০ নম্বর 

 

৮০০+৮০ = ৮৮০ টাকা 

ইউশনট- B 
শবজর্নস স্টাশেজ অনুষদ: 
েযার্নজর্েন্ট 

বাশিজয গ্রুপ 
(আসন সংখযাঃ ২৩) 

(ক) ইংর্রশজ        = ৩০ নম্বর 
(খ) বযবসাে সংগঠন 
    ও বযবস্থাপনা    = ৩৫ নম্বর 
(গ) শহসাব শবজ্ঞান   = ৩৫ নম্বর 
         সবের্োট    = ১০০ নম্বর 

অবাশিজয গ্রুপ 
(আসন সংখযাঃ ০৭) 

(ক) বাংলা         = ৩৫ নম্বর 
(খ) ইংর্রশজ       = ৩৫ নম্বর  
(গ) সাযারন জ্ঞান  = ৩০ নম্বর 
          সবের্োট = ১০০ নম্বর 

 

 

৫০০+৫০ = ৫৫০ টাকা 

ইউশনট- C 
সাম্াবজ  শবজ্ঞান অনুষদ: 
সোজকেে 

ক) বাংলা    = ৩৫ নম্বর 
খ) ইংর্রশজ    = ৩৫ নম্বর 
গ) সাযারি জ্ঞান = ৩০ নম্বর  
       সবের্োট   = ১০০ নম্বর 

 

৫০০+৫০ = ৫৫০ টাকা 

 

 

 

 

৪। শবর্িষ মকাটা সেযহঃ শনর্ে উর্েশখত শবর্িষ মকাটাে ভশতের জনয MCQ পরীক্ষাে নুনযতে ৪০% নম্বর অবিযই মপর্ত হর্ব।   
(ক) কু্ষদ্র নৃ-মগািী মকাটার জনয খম্াট ৫ বট (প্রবতবট বিভাদগ এ জন  দর) আসন  
(খ)  েুশক্তর্যাদ্ধার পুে-কনযা/নাশত-নাতশন মকাটার জনয ৫% আসন 
(গ)  িারীশরক প্রশতবন্ধী মকাটার জনয খম্াট ৫ বট (প্রবতবট বিভাদগ এ জন  দর) আসন শনযোশরত। 

 

শবর্িষ দ্রষ্টবযঃ প্রর্োজর্ন কতৃেপক্ষ িতোবলী সংর্িাযন করর্ত পারর্ব। 
 
 
স্াঃ/- 
েন্দ ার হাবম্েুর রহম্ান 
মরশজস্ট্রার  
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয় 

 

 

 

 


