
ক োটসমূহের সোক্ষোৎ োর সংক্রোন্ত ক োটটশ 
তোটরখঃ ১৫/০১/২০২২ 

বঙ্গমোতো কশখ ফটিলোতুহেছো মুটিব টবজ্ঞো  ও প্রযুটি টবশ্বটবদ্যোলহের ২০২০-২১ টশক্ষোবহষে ভটতের ি য মুটিহযোদ্ধো ক োটো 
(FFQ), প্রটতবন্ধী ক োটো (PDQ) ও কু্ষদ্র  ৃহ োষ্ঠী ক োটো (SEQ) – এর আহবদ্  োরীহদ্র সোক্ষোৎ োর ট হে উহেটখত 
সমেসূচী অ ুযোেী টবশ্বটবদ্যোলে (কমলোন্দে, িোমোলপুর)-এর প্রশোসট   ভবহ  অ ুশটষ্ঠত েহব। 

ক োটো সোক্ষোৎ োহরর তোটরখ ও সমে স্থো  
মুটিহযোদ্ধো ক োটো (FFQ) 
 

১৯/০১/২০২২ 
স োল ১০:০০টো েহত টব োল ৪:০০টো  

টবশ্বটবদ্যোলহের প্রশোস  ভব    

প্রটতবন্ধী ক োটো (PDQ) ২০/০১/২০২২ 
স োল ১০:০০টো েহত টব োল ৪:০০টো  

টবশ্বটবদ্যোলহের প্রশোস  ভব    

কু্ষদ্র  ৃহ োষ্ঠী ক োটো (SEQ)      ২০/০১/২০২২ 
স োল ১০:০০টো েহত টব োল ৪:০০টো  

টবশ্বটবদ্যোলহের প্রশোস  ভব    

 

সোক্ষোৎ োহরর ি য GST-এর কমধোক্রহমর টভটিহত ট বেোটচত প্রোর্েীহদ্র তোটল ো https://bsfmstu.ac.bd/admission-এ 
প্র োটশত। ট হে উহেটখত  ো িপত্রসে প্রোর্েী ট হি সোক্ষোৎ োহর উপটস্থত েহত েহব। 

(ক) ভর্তি পরীক্ষায় পর্রদর্িক কতত িক স্বাক্ষর্রত মূল প্রবের্পত্র। 
(খ) এস.এস.র্স/সমমান ও এইচ.এস.র্স/সমমান-এর মূল সার্টির্িবকট (প্রব াজ্য ক্ষক্ষবত্র) ও নম্বরপত্র। 
(গ) এইচ.এস.র্স পরীক্ষার মূল ক্ষরর্জ্বের্ন কার্ি। 

অ য ক ো  টশক্ষো প্রটতষ্ঠোহ  ভটতে র্ো োর  োরহে মূল  ো িপত্র সংহ  আ হত  ো পোরহল উহেটখত  ো িপহত্রর সতযোটেত 
ফহটো টপসে কসই প্রটতষ্ঠোহ  ভটতের প্ররমোেোটদ্ (ভটতে টফ িমোর মূল রটশদ্, মূল ভটতে ফরম ইতযোটদ্) উপস্থোপ   রহত েহব। 
তহব ভটতের ি য ট বেোটচত েহল মূল  ো িপত্র িমো কদ্ওেো বযতীত ভটতে সম্পে েহব  ো। 
 

FFQ-এর কক্ষহত্রঃ মুটিহযোদ্ধোর পুত্র-  যোহদ্র কক্ষহত্র বোংলোহদ্শ সর োহরর মুটিযুদ্ধ টবষে  মন্ত্রেোলহের 

mis.molwa.gov.bd ওহেবসোইট কর্হ  টবস্তোটরত তহর্যর ডোউ হলোড ৃত  টপ এবং প্রহযোিয কক্ষহত্র মুটিযুদ্ধ টবষে  
মন্ত্রেোলে  তৃে  ইসুয ৃত সোমটে  স দ্পহত্রর  টপ সংহ  রোখহত েহব।  োটত/ োতট  প্রমোহের ি য দ্োদ্ো/দ্োদ্ী,  ো ো/ ো ী 
ও বোবো/মো-এর িোতীে পটরচেপত্র প্রহেোি  েহব। পটরচেপহত্র সংটিষ্ট  োহমর উহেখ  ো র্ো হল  োটত- োতট  প্রমোহের 
ি য স্থো ীে মুটিহযোদ্ধো সংসদ্  তৃে  প্রতযে পত্র সংহ  আ হত েহব। 
PDQ-এর কক্ষহত্রঃ সমোি লযো  অটধদ্প্তর  তৃ  প্রদ্ি প্রটতবন্ধীর স দ্পত্রসে সোক্ষোৎ োহর উপটস্থত েহত েহব।    
SEQ-এর কক্ষহত্রঃ কু্ষদ্র  ৃহ োষ্ঠী টেসোহব ক োত্র প্রধোহ র প্রতযে পত্র/প্রমোেপত্রসে কিলো প্রশোস /উপহিলো ট বেোেী 
 মে তেোর প্রতযে পত্র/প্রমোেপত্র সোক্ষোৎ োহর উপস্থোপ   রহত েহব।               
 

টবহশষ দ্রষ্টবযঃ  
সোক্ষোৎ োহর উপটস্থত  ো েহল ভটতের ি য টবহবটচত েহব  ো। অবশযই স্বোস্থটবটধ কমহ  সোক্ষোৎ োহর উপটস্থত েহত েহব।            
 

 

করটিস্ট্রোর 
বঙ্গমোতো কশখ ফটিলোতুহেছো মুটিব টবজ্ঞো  ও প্রযুটি টবশ্বটবদ্যোলে 

কমলোন্দে, িোমোলপুর।  


