
 

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয় 

১ম বর্ষ স্নাতক (নাাস/)স্নাতক ভর্তষ পরীক্ষা ২০১৯-২০২০ 
অসলাইস পদ্ধর্ততত আতবদস র্সতদষর্িকা 

বঙ্গমাতা শিখ ফর্িলাতুতেছা মুর্িব র্বজ্ঞাস ও প্রযুর্ি র্বশ্বর্বদযালতে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক 
)নাাস(/স্নাতক ভর্তষ পরীক্ষার িসয আতবদসকারীতদর র্বশ্বর্বদযালতের ওতেবনাইট http://bsfmstu.ac.bd/admission 
এর মাধ্যতম ২৪-০৯-২০১৯ তার্রখ (দুপুর ১২:০০টা) হতত ২২-১০-২০১৯ তার্রখ (রাত ১২:০০টা) ০৫-১১-২০১৯ তার্রখ 
(রাত ১২:০০টা) পযষন্ত অসলাইতস আতবদস প্রর্িো নম্পে করতত হতব। র্সতে বর্সষত পদ্ধর্ততত আতবদস করা যাতব। 

(ক) তথ্য প্রদাস ও শযাগ্যতা যাচাই 

ওতেবনাইতটর শহাম শপতি “Start Application” বাটতস চাপ র্দতল পরবতষী শপতি প্রাথ্ষীতক তার HSC/নমমাস এবং 
SSC/নমমাস উভে পরীক্ষার শরাল, র্িক্ষাতবার্ষ ও পাতির বছর প্রদাস করতত হতব। শনই নাতথ্ শপতি প্রদত্ত একর্ট ছর্বতত 
দৃিযমাস নংখযা ও অক্ষর (Captcha) যথ্াস্থাতস ইসপুট র্দতত হতব। 

কার্রগ্র্র র্িক্ষাতবাতর্ষর র্িক্ষাথ্ষীতদর শক্ষতে র্িক্ষাতবাতর্ষর স্থতল প্রতযািযতক্ষতে Technical-Vocational অথ্বা Technical-
HBM/DIC (Diploma in Commerce অথ্বা Business Management এরতক্ষতে)। GCE (A শলতভল, O শলতভল( 
র্িক্ষাথ্ষীরা শবাতর্ষর স্থতল Others (GCE – A Level) র্নতলক্ট করতব। 

নকল তথ্য নর্িক ভাতব পূরণ কতর “Submit” বাটতস চাপ র্দতল আতবদসকারীর বযার্িগ্ত ততথ্যর নাতথ্ তার 
SSC/নমমাস ও HSC/নমমাস পরীক্ষার ফলাফল শদখা যাতব। একই নাতথ্ তার শরিাতের র্ভর্ত্ততত শয নকল ইউর্সতট 
আতবদতসর শযাগ্য বতল র্বতবর্চত হতব তার একর্ট তার্লকা শদখতত পাতব।  

র্বতির্ দ্রষ্টবযঃ 

১। শকাস আতবদসকারীর প্রতোিসীে নকল তথ্য র্িক্ষাতবার্ষ কতৃষক প্রদত্ত র্াটাতবতন সা পাওো শগ্তল অথ্বা ততথ্যর গ্রর্মল হতল 
“Complain Box”-এর মাধ্যতম নংর্িষ্ট অর্ভতযাগ্ (প্রতোিসীে তথ্যার্দ নহ) প্রদাস করতত পারতব। প্রদাসকৃত তথ্য পযষতবক্ষস কতর 
তার শমাবাইল শফাতস শযাগ্াতযাগ্ করা হতব। 

২। শকাস ইউর্সতট আতবদস করার পূতবষ প্রাথ্ষীতক তার বযর্িগ্ত তথ্য শপতি প্রদত্ত ততথ্যর নাতথ্ ভাল ভাতব র্মর্লতে র্সতত পরামিষ 
শদওো হতে। ততথ্য শকাস অর্মল থ্াকতল অথ্বা শপতি শকাস তথ্য শদখা সা শগ্তল ওতেব নাইতটর ‘Contact Us’ শপতি র্গ্তে 
নমনযার কথ্া আমাতদর িাসাতত হতব। 

 

  

http://bsfmstu.ac.bd/admission


(খ) আতবদস প্রর্িো 

আতবদসতযাগ্য ইউর্সটনমূতহর তার্লকা হতত আতবদসকারী শয শয ইউর্সতট আতবদস করতত ইেুক তাতদর পাতি র্টক র্চহ্ন 
র্দতত হতব (আতবদসতযাগ্য এক বা একার্ধ্ক ইউর্সতট প্রথ্ম ধ্াতপ আতবদস সা করতলও পরবতষীতত তা করা যাতব)। এরপর 
“Next” বাটতস র্িক করার মাধ্যতম আতবদতসর পরবতষী ধ্াতপ শযতত পারতব। র্িক ঐ মুহূততষ আতবদস করতত সা চাইতল 
“Exit” বাটতস র্িক করতত হতব।  

পরবতষী ধ্াতপ আতবদসকারীতক নদয শতালা একর্ট 300×400 র্পতেল নাইতির স্পষ্ট (Studio quality) রর্িস jpg 
ফরতমতটর ছর্ব আপতলার্ করতত হতব। ছর্বর ফাইল নাইি শকাস মততই ১০০ র্কতলাবাইতটর শবর্ি হতত পারতব সা। শনই 
নতি আতবদসকারীতক তার ঈর্িত শকাটা/শকাটানমূহ (নংর্িষ্ট শকাটার নুর্বধ্া র্সতত আগ্রহী হতল) র্নতলক্ট করতত হতব এবং 
তার বযর্িগ্ত শমাবাইল সম্বর (র্সতির শমাবাইল সা থ্াকতল অর্ভভাবতকর সম্বর র্দতত হতব) অবিযই প্রদাস করতত হতব। 

র্বতির্ দ্রষ্টবযঃ  

১। বযর্িগ্ত শমাবাইল সম্বর পূরণ করার নমে র্বতির্ নতকষতা অবলম্বস করতত বলা হতে। ভর্তষ পরীক্ষা নংিান্ত র্বর্ভে প্রতোিতস 
প্রদত্ত শমাবাইল সম্বতরই শযাগ্াতযাগ্ করা হতব। শমাবাইল সম্বর পরবতষীতত পর্রবতষস করা নম্ভব হতব সা।  

২। আতবদতসর নমে শকাটা পূরস সা করতল পরবতষীতত শকাটা পূরস করার শকাস নুতযাগ্ থ্াকতব সা।  

৩। ছর্বর শপছতস এক রতের হালকা বযাকগ্রাউন্ড থ্াকতব; বযাকগ্রাউতন্ড শকাস গ্াছপালা, প্রাকৃর্তক দৃিয ইতযার্দ গ্রহণতযাগ্য হতব সা। 
সু্কল/কতলতির শেন পরা ছর্ব বযবহার করা যাতব সা। উপতর উতের্খত নাইতির নংতগ্ র্মল সা থ্াকতলও শকাস ছর্ব গ্রহণ করা হতব 
সা। উতেখয শয আতবদতসর নমে প্রদত্ত ছর্বই র্বশ্বর্বদযালতে ভর্তষর িসয বযবহার করা হতব। ফটওেযাতরর নাহাতযয শকাস রকম 
ইতফক্ট শদওো ছর্ব গ্রহসতযাগ্য হতব সা।  

৪। ছর্ব আপতলাতর্র নমে র্বতির্ নতকষতা অবলম্বস করতত বলা হতে। পরবতষীতত আতবদসকারী অসয শকাতসা ইউর্সতট আতবদস 
করতল সতুস কতর আর ছর্ব আপতলার্ করতত হতব সা।  

৫। শকাস কারতস ভুল ছর্ব আপতলাতর্র মাধ্যতম আতবদস নম্পে করতল অর্তর্রি র্ফ (২০০.০০ টাকা) প্রদাসপূবষক অসযাসয প্রমাস 
উপস্থাপস নাতপতক্ষ ছর্ব পর্রবতষস করা যাতব।  

ছর্ব আপতলার্ নম্পে হতল “Next” বাটতস র্িতকর মাধ্যতম পরবতষী ধ্াতপ আতবদসকারী তার ছর্বনহ অসযাসয তথ্যাবলী 
শদখতত পাতব। শকাস তথ্য ভুল থ্াকতল “Back” বাটতস র্িক কতর পূবষবতষী ধ্াতপ র্ফতর র্গ্তে তা নংতিাধ্স করা যাতব। 
“Submit Application” বাটতস র্িক র্দতল প্রাথ্ষীর আতবদস প্রাথ্র্মকভাতব নম্পে হতব এবং একর্ট র্িপ শদখতত পাতব। 
উি র্িতপ আতবদসকারীর ছর্বনহ Application ID, Bill Number এবং নবষতমাট র্ফ এর পর্রমাণ মুর্দ্রত থ্াকতব। 
র্িপর্টর র্সতচর র্দতক অবর্স্থত “Payslip Download” বাটতস র্িক কতর র্িপর্ট র্প্রন্ট বা নংরক্ষণ করা যাতব। এই র্িপর্ট 
অবিযই “Admit Card” সে র্কন্তু প্রদত্ত তথ্য পরবতষীতত প্রতোিস হতব। OK বাটতস র্িতকর মাধ্যতম আতবদস প্রর্িো 
নম্পে করতত পারতব। 

(গ্) র্ফ প্রদাস পদ্ধর্ত ও আতবদস র্সর্িতকরণ 
র্িতপ প্রদত্ত Bill Number বযবহার কতর র্াচ-বাংলা শমাবাইল বযাংতকর মাধ্যতম নবষতমাট র্ফ র্সতে উতের্খত পদ্ধর্ততত 
প্রদাস করার মাধ্যতম আতবদস র্সর্িত (Confirm) করতত হতব। নংর্িষ্ট র্ফ প্রদাস বযর্তত আতবদস নম্পে হতব সা। 

র্াচ-বাংলা শমাবাইল বযাংতকর মাধ্যতম র্ফ প্রদাস পদ্ধর্তঃ 



Step-1: *322# র্াোল করতত হতব। 

Step-2: 1. Bill Pay অপিস র্নতলক্ট করতত হতব। 

Step-3: 2. Other অপিস র্নতলক্ট করতত হতব। 

Step-4: Enter Payer Mobile No. এর স্থতল প্রাথ্ষীর শমাবাইল সম্বর র্দতত হতব। 

Step-5: 0. Other অপিস র্নতলক্ট করতত হতব। 

Step-6: Enter Biller ID. এর স্থতল 269 টাইপ করতত হতব। 

Step-7: Enter Bill Number এর স্থতল অবিযই র্িতপ প্রদত্ত Bill Number র্ট প্রদাস করতত হতব। 

Step-8: Enter Amount এর স্থতল র্িতপ প্রদত্ত নবষতমাট র্ফ এর পর্রমাণ র্দতত হতব। 

Step-9: Enter PIN এর স্থতল Customer এর রতকট Account এর PIN সম্বর র্দতত হতব। 

Step-10: Payment Confirmation SMS আনতব। SMS শথ্তক Transaction ID (TxnID) নংরক্ষণ করতত হতব। 

 
র্াচ-বাংলা শমাবাইল বযাংক হতত র্ফ প্রদাতসর র্সর্িতকরণ SMS পাওো যাতব এবং র্ফ প্রদাতসর পরবতষী ৪৮ ঘণ্টার মতধ্য 
নংর্িষ্ট আতবদতসর তথ্য ওতেবনাইতট আপতর্ট করা হতব। শকবলমাে Admit Card র্াউসতলার্ করতলই আতবদসকারী 
তার ভর্তষ পরীক্ষার শরাল সং িাসতত পারতব। ১২/১১/২০১৯ তার্রখ )দুপুর ১২:০০টা( হতত ১৬/১১/২০১৯ তার্রখ )র্বকাল 
৫:০০টা( পযষন্ত Admit Card র্াউসতলার্ করা যাতব। র্সর্দষষ্ট নমতের পর Admit Card র্াউসতলার্ করা যাতব সা।  

(ঘ) র্বতির্ প্রাথ্ষীতদর আতবদস পদ্ধর্ত 

GCE (A শলতভল, O শলতভল) এর আতবদসকারী ওতেব নাইতটর শহাম শপতি “Start Application” বাটতস র্িতকর 
মাধ্যতম পরবতষী শপতি প্রতবি কতর পরীক্ষা নংিান্ত তথ্য প্রদাস করতব। র্িক্ষাতবাতর্ষর স্থতল Others (GCE-A Level) 
র্নতলক্ট করতত পারতব। HSC ও SSC এর নমমাস পরীক্ষার মাকষর্নতটর Scan Copy (প্রর্তর্টর নাইি অসুধ্ষ 1MB) 
আপতলার্ করতত হতব। পরবতষী ৭২ ঘন্টার মতধ্য আতবদসকারীর শমাবাইল শফাতস আতবদতসর শযাগ্যতার র্বর্ের্ট অবর্হত 
করা হতব। এরপর আতবদসকারীতক উপতর বর্ণষত (ক) হতত (গ্) সং পদ্ধর্ত অসুনরস কতর আতবদস নম্পে করতত হতব।  

আতবদস নংিান্ত ততথ্যর িসয   Email: admission@bsfmstu.ac.bd 
Helpline: 01301-495989, 01301-495990  
(২৪/০৯/২০১৯ হর্ত ০৫/১১/২০১৯ তাশরখ নকাল ০৯:৩০টা – শবকাল ০৫:০০টা) 

 

খন্দকার হার্মদুর রহমাস  
শরর্িস্ট্রার  

বিমাতা শিখ ফর্িলাতুতেছা মুর্িব র্বজ্ঞাস ও প্রযুর্ি র্বশ্বর্বদযালে, িামালপুর। 


