বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযু জি জবশ্বজবদ্যালয়
২০২০-২০২১ জেক্ষাবন্নষে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ১ম বষে ভজতে প্রজিয়া
ভজতের িনয চুড়ান্তভান্নব জনবোজচত প্রার্েীন্নদ্র জনন্নে উন্নেজখত পদ্ধজতন্নত ভজতে প্রজিয়া সম্পে করন্নত হন্নব।
১। ভজতের িনয জনবোজচত প্রার্েী http://bsfmstu.ac.bd/admission ওন্নয়বসাইন্নের মাধ্যন্নম ID ও Password ব্যব্হার করর
login করন্নল শয জবভান্নে ভজতের িনয জনবোজচত হন্নয়ন্নছ তা প্রদ্জেেত হন্নব। সংজিষ্ট জবভান্নের ভজতে ফরমজে যর্াযর্ভান্নব
পূ রণ করন্নল সকল তর্য সম্বজলত PDF ফরম পাওয়া যান্নব। প্রাপ্ত PDF ফরমজে A4 সাইন্নির অফন্নসে কােন্নি দ্ু ই কজপ
(একটি টিক্ষার্থীর আর অন্যটি ভটতথ অটিরে জমা দেওয়ার জন্য) জপ্রন্ট জনন্নত হন্নব। প্রন্নয়ািন্নন ফরমজে পরবতেীন্নতও জপ্রন্ট করা

যান্নব। অনলাইন্নন ভজতে ফরম পূ রন্ননর িনয জনন্নে উন্নেজখত জবষয়সমূ হ জবন্নেষভান্নব লক্ষনীয়(ক) GST-কতৃক প্রদ্ত্ত ID ও Password। প্ররয়াজরন্ উরেটিত ওরয়ব্োইরির মাধ্যরম ID/Password জান্া যারব্।
(খ) রন্নির গ্রপ (Blood Group) অবেযই িানা র্াকন্নত হন্নব।
(গ) NID/Birth Certificate Number অর্ব্া উভয়টি (যটে র্ারক)।

(ঘ) জনধ্োজরত সমন্নয়র মন্নধ্য ভজতের যাবতীয় প্রজিয়া অবেযই সম্পে করন্নত হন্নব।
২। ভজতের সময় জনেজলজখত কােিপত্র জবশ্বজবদ্যালন্নয়র ভজতে অজফন্নস অবেযই িমা জদ্ন্নত হন্নবেঃ
(ক) পূ রণকৃত ভজতে ফরন্নমর দ্ু ই কজপ জপ্রন্ট (A4 সাইি অফন্নসে কােন্নি)

(খ) এস.এস.জস/সমমান ও এইচ.এস.জস/সমমান-এর মূ ল সাজেেজফন্নকে (প্রন্নযািয শক্ষন্নত্র) ও নম্বরপত্র।
(ে) এইচ.এস.জস পরীক্ষার মূ ল শরজিন্নেেন কার্ে
(ঘ) ভজতে পরীক্ষায় পজরদ্েেক কতৃেক স্বাক্ষজরত মূ ল প্রন্নবেপত্র।
যর্াযত যাচাইপূ বেক প্রন্নয়ািনীয় মূ ল কােিপত্র িমা রাখার পর ভজতে জফ প্রদ্ান্ননর িনয জনরন্নদ্েেনা শদ্ওয়া হন্নব।
৩। প্রার্জমক ভজতে জনজিত করার িনয ১৭২৫০.০০ (সন্নতর হািার দ্ু ইেত পঞ্চাে মাত্র) োকা অগ্রনী বযাংক, িামালপুর
োখার “আবতেক তহজবল” (জহসাব নং ০২০০০১৩১৭১৫৪৯) – এ িমা জদ্ন্নয় রজেদ্ সংগ্রহ করন্নত হন্নব। ভজতে জফ
প্রদ্ান্ননর মূ ল রজেদ্ ভজতে অজফন্নস ঐজদ্নই িমা জদ্ন্নত হন্নব। অনযর্ায় ভজতে প্রজিয়া সম্পে হন্নব না এবং প্রার্েীতা বাজতল
হন্নব। ভজতের িনয জনবোজচত প্রার্েী জনধ্োজরত সমন্নয়র মন্নধ্য ভজতে প্রজিয়া সম্পে না করন্নল পরবতেীন্নত ভজতে তর্া সাবন্নিক্ট
মাইন্নগ্রেন্ননর শকান সু ন্নযাে র্াকন্নব না।
৪। জেক্ষার্েী কতৃেক প্রদ্ত্ত জবভাে পছন্দ-িন্নমর জভজত্তন্নত জবভাে পজরবতেন (সাবন্নিক্ট মাইন্নগ্রেন) প্রজিয়া অন্নোন্নমজেকভান্নব
সম্পে হন্নব। জেক্ষার্েীর শযাোন্নযাে করার শকান প্রন্নয়ািন নাই। তন্নব ভজতেকৃত জেক্ষার্েী Admission – শপন্নি Login
কন্নর প্রাপ্ত জবভাে শদ্খন্নত পান্নব। প্রাপ্ত জবভাে পজরবতেন করন্নত না চাইন্নল Login কন্নর Migration Stop করন্নত হন্নব।
৫। সকল প্রকার মাইন্নগ্রেন শেন্নষ চুড়ান্ত জবভাে জনধ্োরন্ননর পর জনন্নে উন্নেজখত জবভাে জভজত্তক জফ পজরন্নোন্নধ্র মাধ্যন্নম চুড়ান্ত
ভজতে জনজিত করন্নত হন্নব (জবভাে জভজত্তক জফ প্রদ্ান্ননর জবষন্নয় জবস্তাজরত যর্াসমন্নয় িানান্ননা হন্নব)।
জসএসই-৮৫০০.০০, ইইই-৮৫০০.০০, েজণত-৫০০০.০০, জফোজরি-৮৫০০.০০, মযান্ননিন্নমন্ট-১৫০০.০০, সমািকমে-৬০০০.০০।

জবন্নেষ েতোবলী: জেক্ষার্েীর প্রদ্ত্ত তর্যাবলীন্নত শকান অসংেজত পজরলজক্ষত হন্নল ভজতে/প্রার্েীতা বাজতল করা হন্নব। ফলাফন্নল
ভুলত্রুজে পজরলজক্ষত হন্নল কতৃেপক্ষ তা সংন্নোধ্ন/বাজতল করন্নত পারন্নব।
Technical support: Email: admission@bsfmstu.ac.bd, Tel: +88-01620008845 (09:00AM – 05:00PM, except holiday)

শরজিোর

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযু জি জবশ্বজবদ্যালয়, দমলান্দহ, িামালপুর।

