বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয়
মেলান্দহ, জাোলপুর

২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ে বষে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) মেশির্ত ভশতে আর্বদর্নর শবজ্ঞশি
তাশরখ: ০৪/১১/২০২১
২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ে বষে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) মেশির্ত ৬শি শবভাগ (গণিত, কণিউটার সায়েন্স এন্ড ইণিণিোণরিং,
ইয়েকণিকযাে এন্ড ইয়েকিণিক ইণিণিোণরিং, ণিশাণরজ, ম্যায়িজয়ম্ন্ট এবিং সম্াজকম্ম)-এর প্রয়তযকণটয়ত ৩০ণট আসয়ি ভশতের
জিয আর্বদন আহ্বান করা যার্ে। শুধু োত্র GST ভশতে পরীক্ষায় অংিগ্রহিকারী শিক্ষার্থীেীরা

আর্বদন করর্ত পারর্ব।

শবশ্বশবদযালর্য়র ওর্য়বসা ি http://bsfmstu.ac.bd/admission-এ প্রকাশিত শনয়োবলী অনু সরি কর্র ১৪/১১/২০২১ তাশরখ
(দু পুর ২:০০িা) হর্ত ৩০/১১/২০২১ তাশরখ (রাত ১১:৫৯িা) অনলা র্ন আর্বদন সম্পন্ন করর্ত হর্ব। সাশভেস চাজেসহ আর্বদন
শি ৬৫০ িাকা ডাচ-বাংলা মোবা ল বযাংশকং (Rocket)-এর োধযর্ে পশরর্িাধ করর্ত হর্ব।
আর্বদর্নর মযাগযতা
২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে GST অন্তভভ েক্ত শবশ্বশবদযালয়সেভ র্হর জনয শতনশি

উশনি (A, B, C)-এ ভশতে পরীক্ষা অনু শিত হয়।

এ চএসশস/সেোন পরীক্ষায় শবজ্ঞান, োনশবক ও বাশিজয িাখা হর্ত উত্তীিে শিক্ষার্থীেীরা যর্থীাক্রর্ে A, B ও C উশনর্ির োধযর্ে
ভশতে পরীক্ষায় অংিগ্রহি কর্রর্ে। GST ভশতে পরীক্ষায় অংিগ্রহিকারীরা শনধোশরত িতে(সেভ হ) পভ রি সার্পর্ক্ষ সংশিষ্ট শবভার্গ
ভশতের জনয আর্বদন করর্ত পারর্ব। একজন শিক্ষার্থীেী একশিোত্র আর্বদর্নর োধযর্ে তার জিয শনধোশরত (িতে পভ রি সার্পর্ক্ষ)
সকল শবভার্গর পেন্দক্রে প্রদান করর্ত পারর্ব। প্রশতশি শবভার্গ আর্বদর্নর িতেসেভ হ এবং আসন সংখযা শনর্ে প্রদত্ত।
ণবভাগ

ভশতের জনয আর্বদর্নর িতেসেভ হ
GST-এর A

গণিত

উশনর্ি ভশতে পরীক্ষায় অংিগ্রহিসহ

এ চএসশস/সেোন পরীক্ষায় গশির্ত কেপর্ক্ষ B মগ্রড
র্থীাকর্ত হর্ব।

কণিউটার সায়েন্স এন্ড

GST-এর A

উশনর্ি ভশতে পরীক্ষায় অংিগ্রহিসহ

এ চএসশস/সেোন পরীক্ষায় গশিত ও পদার্থীেশবদযার

এন্ড র্লিশনক শিশনয়াশরং

প্রর্তযকশির্ত কেপর্ক্ষ B মগ্রড র্থীাকর্ত হর্ব।

শিিাশরজ

উশনর্ি ভশতে পরীক্ষায় অংিগ্রহিসহ

এ চএসশস/সেোন পরীক্ষায় জীবশবদযায় কেপর্ক্ষ B
মগ্রড র্থীাকর্ত হর্ব।

েযার্নজর্েন্ট

৩০
(GST-এর A উশনর্ির
শিক্ষার্থীেীর্দর জনয শনধোশরত)

ইণিণিোণরিং এবং র্লশিকযাল

GST-এর A

আসন সংখযা

৩০+৩০=৬০
(GST-এর A উশনর্ির
শিক্ষার্থীেীর্দর জনয শনধোশরত)
৩০
(GST-এর A উশনর্ির
শিক্ষার্থীেীর্দর জনয শনধোশরত)

GST-এর A, B অর্থীবা C উশনর্ি ভশতে পরীক্ষায়

GST-এর A উশনি = ০৭

অংিগ্রহিকারীরা আর্বদন করর্ত পারর্ব।

GST-এর B উশনি = ০৩
GST-এর C উশনি = ২০
মোি = ৩০

সোজকেে

GST-এর A, B অর্থীবা C উশনর্ি ভশতে পরীক্ষায়

GST-এর A উশনি = ০৭

অংিগ্রহিকারীরা আর্বদন করর্ত পারর্ব।

GST-এর B উশনি = ২০
GST-এর C উশনি = ০৩
মোি = ৩০

**GCE শিক্ষার্থীেীর্দর মক্ষর্ত্র সাক্ষাতকার্রর সেয় েভ ল কাগজপত্র যাচা পভ বেক আর্বদন শনশিত করা হর্ব। উপর্রাক্ত িতে পভ রি না
করর্ল আর্বদন বাশতল করা হর্ব।

শবর্িষ মকািাসেভ হঃ
(ক) ক্ষুদ্র নৃ -মগািী মকািার জিয মম্াট ৬ ণট (প্রণতণট ণবভায়গ একজি কয়র) আসি
(খ) েুশক্তর্যাদ্ধার পুত্র-কনযা/নাশত-নাতশন মকািার জিয ৫% আসি। পুত্র-কনযা অগ্রাশধকার পার্ব।
(গ) িারীশরক প্রশতবন্ধী মকািার জিয মম্াট ৬ ণট (প্রণতণট ণবভায়গ একজি কয়র) আসি শনধোশরত।
আর্বদর্নর সেয় প্রদত্ত শবভাগ পেন্দক্রে এবং GST ভশতে পরীক্ষায় প্রাি নম্বর্রর শভশত্তর্ত ভশতের জনয শিক্ষার্থীেী শনবোচন করা
হর্ব। GST ভশতে পরীক্ষায় একাশধক শিক্ষার্থীেীর প্রাি নম্বর সোন হর্ল এ চএসশস/সেোন ও এসএসশস/সেোন পরীক্ষার
িলাির্লর শভশত্তর্ত ভশতের জনয মেধাক্রে প্রস্তুত করা হর্ব।

ভশতে প্রশক্রয়া সশিকভার্ব সম্পন্ন করার জনয শনর্ে উর্েশখত শবষয়সেভ হ গুরুত্বপভ িেঃ
১। শুধু োত্র GST-ভশতে পরীক্ষায় অংিগ্রহিকারী শিক্ষারর্থীেীরা এ শবশ্বশবদযালর্য় ভশতের জনয আর্বদন করর্ত পারর্ব।
২। প্রর্তযক আর্বদনকারীর্ক সংশিষ্ট শবভাগসেভ র্হর পেন্দক্রে সশিকভার্ব প্রদানসহ আর্বদন করর্ত হর্ব।
৩। শনধোশরত সের্য়র ের্ধয আর্বদন শি (সাশভেস চাজেসহ ৬৫০ িাকা) পশরর্িাধ না করর্ল আর্বদন বাশতল বর্ল গিয হর্ব।
৪। আর্বদর্নর পর ভশতের জনয প্রার্থীশেকভার্ব শনবোশচত প্রার্থীেীর্দর শনধোশরত সেয়সভ চী অনু যায়ী প্রর্য়াজনীয় কাগজপত্রসহ
সাক্ষাতকার্র উপশিত হর্ত হর্ব।
৫। সাক্ষাতকার্রর পর ভশতের জনয চুড়ান্তভার্ব শনবোশচত শিক্ষার্থীেীর্দর অনলা র্ন ভশতে িরে পভ রি, প্রর্য়াজনীয় ভশতে শি প্রদান
এবং েভ ল কাগজপত্র জো মদওয়ার োধযর্ে ভশতে প্রশক্রয়া সম্পন্ন করর্ত হর্ব।
শবর্িষ দ্রষ্টবযঃ প্রর্য়াজর্ন কতৃেপক্ষ িতোবলী সংর্িাধন করর্ত পারর্ব।

স্াঃ/খন্দকার হাণম্দু র রহম্াি
মরশজস্ট্রার

বঙ্গমাতা মশখ িণজোতুয়েছা ম্ুণজব ণবজ্ঞাি ও প্রযু ণি ণবশ্বণবদযােয়

