
 

 

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয় 

মেলান্দহ, জাোলপুর  

(Website: https://bsfmstu.ac.bd/, Email: admission@bsfmstu.ac.bd) 

২০২১-২০২২ জেক্ষাবন্নষ ে ১ম বষ ে স্নাতক (সম্মান) শেজিমে ভজতে জনন্নদ েজেকা 

২০২১-২০২২ জেক্ষাবন্নষ ে GST (General, Science and Technology) গুচ্ছভুি জবশ্বজবদ্যালয়সমূন্নের সমজিত ভজতে পরীক্ষায় 

সর্ বনিম্ন ৩০ িম্বর মেয়ে উত্তীি ে জেক্ষা্থীররা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালমের অন্যান্য শেব সায়েয়ে 

ভনেবর জন্য আন্নবদন করন্নত পারন্নব। 

১। আন্নবদন্ননর সময়সীমা:  ১৭/১০/২০২২ োনরখ দুপুর ১২:০০ টা হয়ে ২৭/১০/২০২২ োনরখ রাে ১১:৫৯ টা ের্ বন্ত আয়র্দি করা 

র্ায়র্। ২৮/১০/২০২২ োনরখ রাে ১১:৫৯ টার েয়ে আয়র্দি নি সঠিকভায়র্ েনরয়শাধ িা করয়ল আয়র্দি সম্পন্ন হয়র্ িা।  

২। ইউজনট/নর্ভাগ জভজত্তক আন্নবদন্ননর শ াগ্যতা ও েতোবজল: আয়র্দয়ির সেে ভনেবর জন্য েছয়ন্দর নর্ভাগসমূয়হর েছন্দক্রে 

সঠিকভায়র্ প্রদাি করয়ে হয়র্। েরর্েীয়ে নর্ভাগ েছন্দক্রে েনরর্েবয়ির মকাি সুয়র্াগ থাকয়র্ িা।  

  

ইউজনট জবভাগ 
ইউনিট নভনিক আসন সংখ্যা 

জবষয়জভজত্তক ন্যূনতম শ াগ্যতা 
A B C মোট 

A ইউজনট  

কজিউটার সান্নয়ন্স এন্ড 

ইজিজনয়াজরং (CSE) 
৩০ ০০ ০০ ৩০ GST গুচ্ছভুি A ইউজনন্নটর ভজতে পরীক্ষায় 

উিীর্ বসে গনর্ে নর্ষয়ের উির প্রদাি করয়ে 

হয়র্ (গনর্য়ে প্রাপ্ত িম্বর>০ থাকয়ে হয়র্) 

এর্ং এইচএসজস/সমমান পরীক্ষায় গজিন্নত 

কমপন্নক্ষ B শেড ্াকন্নত েন্নব। 

ইয়লনিকযাল ও 

ইয়লিনিক ইনিনিোনরং 

(EEE) 

৩০ ০০ ০০ ৩০ 

গনর্ে (MAT) ৩৬ ০০ ০০ ৩৬ 

নিশানরজ (FIS) ৩৬ ০০ ০০ ৩৬ 

GST গুচ্ছভুি A ইউজনন্নটর ভজতে পরীক্ষায় 

উিীর্ বসে জীর্নর্দ্যাে কেেয়ে ০৫ িম্বর 

থাকয়ে হয়র্ এর্ং এইচএসজস/সমমান 

পরীক্ষায় জীর্নর্দ্যাে কমপন্নক্ষ B শেড 

্াকন্নত েন্নব। 

C ইউনিট ম্যায়িজয়েন্ট (MGT) ০৯ ০৪ ২৩ ৩৬ GST গুচ্ছভুি A, B অথর্া C ইউনিয়টর 

ভজতে পরীক্ষায় উিীর্ ব হয়ে হয়র্। B ইউনিট  সোজকে ব (SOW)   ০৯ ২৩ ০৪ ৩৬ 

মোট আসি সংখ্যা  ১৫০ ২৭ ২৭ ২০৪  
 

জব. দ্র.: ম্যায়িজয়েন্ট ও সোজকে ব জবভান্নগ A ইউজনন্নটর িন্য বরাদ্দকৃত আসন সংখ্যা পূরি না েন্নল র্থাক্রয়ে C ও B ইউজনন্নটর 

পরীক্ষা্থীর দ্বারা শূন্য আসনসমূে পূরি করা েন্নব। 

৩। আন্নবদন জফ: আন্নবদন জফ ৫০০/- (োঁচেত টাকা)+সাজভ েস চািে প্রদান করন্নত েন্নব। নিধ বানরে নিেোনুর্ােী শমাবাইল ব্াংজকং-এর 

মাধ্যন্নম আন্নবদন জফ েনরয়শাধ করা আর্শ্যক। 

৪।  ভজতের আন্নবদন প্রজিয়া: নর্স্তানরে আয়র্দি প্রনক্রো নর্শ্বনর্দ্যালয়ের ওয়ের্সাইয়ট Application Guideline-এ োওো র্ায়র্।   

৫। শকাটায় আন্নবদন্ননর েতোবজল: শকাটায় আন্নবদনকারীন্নদর শক্ষন্নে অনলাইন্নন আন্নবদন্ননর সময় শকাটা অপেন জসন্নলক্ট করন্নত েন্নব। 

জনজদ েষ্ট শকাটাসমূে: ১) মুজিন্ন াদ্ধা শকাটা (FFQ) (মুজিন্ন াদ্ধার সন্তান/ মুজিন্ন াদ্ধার সন্তান্ননর সন্তান), েয়র্ সন্তাি অগ্রানধকার োয়র্,  

২) জবন্নেষ চাজেদাসিে (প্রজতবন্ধী) শকাটা (DQ), ৩) ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠী/উপিাজত/আজদবাসী শকাটা (EMQ)। উন্নেখ্য শ , মুজিন্ন াদ্ধা 

শকাটার শক্ষন্নে মুজিযুদ্ধ জবষয়ক মন্ত্রািালয় কর্তেক ইস্যূকৃত সনদপে, ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠী/উপিাজত/আজদবাজস শকাটার শক্ষন্নে স্ব-স্ব 

উপিাজত প্রধান ও উেয়জলা নির্ বাহী কে বকেবা/শিলা প্রোসক এর সনদপে, জবন্নেষ চাজেদাসিে (প্রজতবন্ধী) শকাটার শক্ষন্নে 

সমািন্নসবা অজধদপ্তর কর্তেক ইস্যূকৃত সনদপে থাকয়ে েন্নব। 

মকাটার আসি সংখ্যা: মুনিয়র্াদ্ধা মকাটাে প্রনেটি নর্ভায়গ ২ জি, জবন্নেষ চাজেদাসিে (প্রজতবন্ধী) শকাটাে প্রনেটি নর্ভায়গ ১ জি 

এর্ং ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠী/উপিাজত/আজদবাসী শকাটাে প্রনেটি নর্ভায়গ ১ জি কয়র নশোথী ভনেব করা হয়র্।       



 

৬। শমধািম ততজরর পদ্ধজত: 

 

 GST গুচ্ছভুি জবশ্বজবদ্যালয়সমূন্নের ২০২১-২০২২ জেক্ষাবন্নষ ে স্নাতক (সম্মান) ১ম বষ ে সমজিত ভজতে পরীক্ষায় প্রাপ্ত শমাট নম্বন্নরর 

জভজত্তন্নত ইউজনট জভজত্তক শমধা তাজলকা প্রিয়ন করা েন্নব এবং শমধা তাজলকার জভজত্তন্নত জেক্ষা্থীর ভজতে করা েন্নব।  

 GST ভজতে পরীক্ষায় একাজধক জেক্ষা্থীরর প্রাপ্ত শমাট নম্বর সমান েন্নল জনম্নজলজখত িমানুসান্নর শমধািম প্রস্তুত করা েন্নব: 
 

A ইউজনট-এর শক্ষন্নে: 

ক) GST ভজতে পরীক্ষায় পদা্ ে জবজ্ঞান জবষন্নয় প্রাপ্ত নম্বর; 

খ) GST ভজতে পরীক্ষায় রসায়ন জবষন্নয় প্রাপ্ত নম্বর; 

গ) এইচএসজস/সমমান পরীক্ষায় পদা্ ে জবজ্ঞান জবষন্নয় প্রাপ্ত নম্বর; 

ঘ) এইচএসজস/সমমান পরীক্ষায় রসায়ন জবষন্নয় প্রাপ্ত নম্বর; 

 

B ইউজনট-এর শক্ষন্নে: 

ক) GST ভজতে পরীক্ষায় ইংন্নরজি জবষন্নয় প্রাপ্ত নম্বর; 

খ) GST ভজতে পরীক্ষায় বাংলা জবষন্নয় প্রাপ্ত নম্বর; 

গ) এইচএসজস/সমমান পরীক্ষায় ইংন্নরজি জবষন্নয় প্রাপ্ত নম্বর; 

ঘ) এইচএসজস/সমমান পরীক্ষায় বাংলা জবষন্নয় প্রাপ্ত নম্বর; 

 

C ইউজনট-এর শক্ষন্নে: 

ক) GST ভজতে পরীক্ষায় একাউনন্টং জবষন্নয় প্রাপ্ত নম্বর; 

খ) GST ভজতে পরীক্ষায় ব্যর্সা সংগঠি ও ব্যর্স্থােিা জবষন্নয় প্রাপ্ত নম্বর; 

গ) এইচএসজস/সমমান পরীক্ষায় ইংন্নরজি জবষন্নয় প্রাপ্ত নম্বর; 

ঘ) এইচএসজস/সমমান পরীক্ষায় বাংলা জবষন্নয় প্রাপ্ত নম্বর; 

৭। ফলাফল প্রকাে: শমধা তাজলকা ও ভজতে সংিান্ত অন্যান্য ত্য   ্াসমন্নয় জবশ্বজবদ্যালন্নয়র ওন্নয়বসাইন্নট প্রকাে করা েন্নব।  

৮। ভজতে প্রজিয়া: শমধাক্রে ও নর্ভাগসমূয়হর প্রদি েছন্দক্রে নর্য়র্চিাে নর্ভাগ নভনিক ভনেবর জন্য নশোথী নির্ বাচি ও োইয়গ্রশি 

প্রনক্রো েনরচালিা করা হয়র্। GST -এর মকন্দ্রীে ভনেব প্রনক্রোর োেয়ে প্রাথনেক ভনেব সম্পন্ন করয়ে হয়র্। মকন্দ্রীে ভনেব েদ্ধনের 

নর্স্তানরে েথ্য র্থাসেয়ে http://gstadmission.ac.bd ওয়ের্সাইয়ট প্রকানশে হয়র্। 

৯। চুড়ান্ত ভনেব: শমধাক্রে ও সকল প্রকার োইয়গ্রশি মশয়ষ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযুজি নর্শ্বনর্দ্যালয়ে ভনেবর 

জন্য চুড়ান্তভায়র্ নির্ বানচে নশোথীয়দর চুড়ান্ত ভনেব সংক্রান্ত ত্য  পরবতথীরন্নত জবশ্বজবদ্যালন্নয়র ওন্নয়বসাইন্নট প্রকাে করা েন্নব।  

১০। ক্লাস শুরুর সম্ভাব্ তাজরখ: ক্লাস শুরুর সম্ভাব্ তাজরখ জবশ্বজবদ্যালন্নয়র ওন্নয়বসাইন্নট পরবতথীরন্নত প্রকাে করা েন্নব। 

১১। জবন্নেষ দ্রষ্টব্: 

ক) ভজতে প্রজিয়ার শ  শকান্ননা স্তন্নর এবং ভজতে পরবতথীর শ  শকান সেে অজনয়ম/অন্ন াগ্যতা/দুনথীরজত প্রতীয়মান েন্নল ভজতে বাজতল করা 

েন্নব এবং প্রন্নয়ািন্নন আইনানুগ ব্বস্থা েেি করা েন্নব। 

খ) জবশ্বজবদ্যালয় কর্তেপক্ষ ভজতে সংিান্ত শ  শকান্ননা জনয়ম/জসদ্ধান্ত পজরবতেন, সংন্নোধন, সংন্ন ািন ও জবন্নয়ািন্ননর অজধকার 

সংরক্ষি কন্নরন। 

গ) ভজতে সংিান্ত শ  শকান জবষন্নয় জবশ্বজবদ্যালয় কর্তেপন্নক্ষর জসদ্ধান্তই চূড়ান্ত জেন্নসন্নব গন্য েন্নব। 

 

শেল্পলাইন:  শমাবাইল: ০১৬২০০০৮৮৪৫, ০১৭১৮০৭৬৪৩৬ (ছুটির নদি ব্যেীে সকাল ৮.০০টা শ্ন্নক জবকাল ৫.০০টা প েন্ত) 

ই-শমইল: admission@bsfmstu.ac.bd 

 

মরনজস্ট্রার 

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয় 

মেলান্দহ, জাোলপুর।  

 


