
 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয়, শগাপালগঞ্জ  

ভজত ি জনর্দ িেনা (২০১৯-২০২০) 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালর্য় ৮টি ইউজনর্ের অধীনস্থ ৩৩টি জবভার্গ ১ম বর্ ি ভজত ি পরীক্ষা ২০১৯-২০২০ এ অংে গ্রহনকারী 

জেক্ষার্থীর্দর প্রার্থজমক ফলাফল ওর্য়বসাইে ও শনাটিে শবার্ড ি প্রকাে করা হর্য়র্ে। শমধা তাজলকা ও অর্পক্ষমান তাজলকার পরীক্ষার্থীর্দর সাবর্িক্ট চর্য়ি 

(অন-লাইর্ন), জরর্পাটি িং ও ভজত ির সময়সূজচ জনর্ে শদয়া হর্লা। উর্েখ্য শে, জবশ্বজবদ্যালয় কর্তিপক্ষ ফলাফর্লর শে শকান ত্রূটি সংর্োধর্নর অজধকার সংরক্ষণ 

কর্র। জনধ িাজরত সমর্য় উপজস্থত হর্ত ব্যর্থ ি হর্ল শকান জেক্ষার্থীর্ক ভজত ির সুর্োগ শদয়া হর্ব না।  

 

সাধারণ জেক্ষার্থীর্দর িন্য 

শমধাতাজলকা ও অর্পক্ষমাণ সকল োত্র-োত্রীর্দর Online-এ ০৩/১২/২০১৯ ইং তাজরখ শর্থর্ক ০৬/১২/২০১৯ ইং তাজরর্খর মর্ে Subject Choice ফম ি 

পূরন করর্ত হর্ব।  অন-লাইর্নর ঠিকানাাঃ www.admission.bsmrstu.edu.bd ।  

 

চর্য়র্সর জভজির্ত প্রাপ্ত সাবর্িক্ট এর তাজলকা প্রকাোঃ ০৮/১২/২০১৯ 

(ক) োত্র-োত্রীর্দর ভজত িাঃ (সাবর্িক্ট চর্য়র্ির জভজির্ত)    

i)  ভজত িাঃ ১০/১২/২০১৯ ও ১১/১২/২০১৯ ইং তাজরখ (শুধুমাত্র ০৮/১২/২০১৯ ইং তাজরর্খ ওর্য়বসাইর্ে প্রকাজেতব্য জেক্ষার্থীর্দর) 

     সময়াঃ সকাল ৯:০০ ো শর্থর্ক জবকাল ৫:০০ ো  

     স্থানাঃ স্ব স্ব জবভার্গর সভাপজতর অজফস কক্ষ  

 

(খ) অর্পক্ষমান তাজলকা হর্ত োত্র-োত্রীর্দর ভজত ি (সাবর্িক্ট চর্য়ি ফম ি পূরন এবং আসন শূন্য র্থাকা সার্পর্ক্ষ)  

 i)  তাজলকা প্রকাোঃ ১৫/১২/২০১৯ 

ii)   ভজত ি: ১৮/১২/২০১৯ (শুধুমাত্র ১৫/১২/২০১৯ ইং তাজরর্খ ওর্য়বসাইর্ে প্রকাজেতব্য জেক্ষার্থীর্দর িন্য) 

      সময়াঃ সকাল ৯০০ ো শর্থর্ক জবকাল ৫০০ো    

      স্থানাঃ স্ব স্ব জবভার্গর সভাপজতর অজফস কক্ষ  

iii)  আসন শূন্য র্থাকা সার্পর্ক্ষ পরবতীর্ত ২য় অর্পক্ষমান তাজলকা হর্ত জেক্ষার্থীর্দর ভজত ির িন্য জবর্বচনা করা হর্ব।  

 

শকাোধারী জেক্ষার্থীর্দর িন্য 

(ক) সাংস্কৃজতক শকাোর শমধা তাজলকার জেক্ষার্থীর্দরাঃ    

i)    সাক্ষাৎকারাঃ ০৩/১২/২০১৯ 

      সময়াঃ সকাল ৯:০০ো শর্থর্ক জবর্কল ৫:০০ ো   

      স্থানাঃ শরজিস্ট্রার অজফস 

 

(খ) শখলাধুলা ও প্রজতবজি শকাোর শমধা তাজলকার জেক্ষার্থীর্দরাঃ   

i)   সাক্ষাৎকারাঃ ০৪/১২/২০১৯   

      সময়াঃ  সকাল ৯:০০ ো শর্থর্ক জবর্কল ৫:০০ ো  

      স্থানাঃ শরজিস্ট্রার অজফস। 

  

(গ) মুজির্োদ্ধা, ওয়াড ি ও উপিাজত শকাোর শমধা তাজলকার জেক্ষার্থীর্দরাঃ  

i)    সাক্ষাৎকারাঃ ০৫/১২/২০১৯  

      সময়াঃ সকাল ৯:০০ো শর্থর্ক জবর্কল ৫:০০ ো   

      স্থানাঃ শরজিস্ট্রার অজফস 

 

শকাোর তাজলকা প্রকাোঃ ০৮/১২/২০১৯ 

সকল শকাোধারীর্দর ভজত ির সময়সূচীাঃ  

i)    ভজত ির তাজরখাঃ ১০/১২/২০১৯ ও ১১/১২/২০১৯ ইং তাজরখ (শুধুমাত্র ০৮/১২/২০১৯ ইং তাজরর্খ ওর্য়বসাইর্ে প্রকাজেতব্য শকাোধারী জেক্ষার্থীর্দর) 

      সময়াঃ  সকাল ৯:০০ ো শর্থর্ক জবর্কল ৫:০০ ো  

      স্থানাঃ স্ব স্ব জবভার্গর সভাপজতর অজফস কক্ষ    

  

ভজত ি / সাক্ষাৎকার্রর সময় জনেজলজখত কাগিপত্র সর্ঙ্গ আনর্ত হর্বাঃ 

১। এসএসজস / সমমান পরীক্ষার মূল সাটি িজফর্কে ও নম্বর পত্র। 

২।এইচএসজস/ সমমান পরীক্ষার মূল সাটি িজফর্কে ও নম্বর পত্র। 

৩। এইচএসজস/ সমমান পরীক্ষার মূল শরজির্স্ট্রেন কাড ি ।  

৪। ভজত ি পরীক্ষার প্রর্বেপত্র।  

৫। শের্ জেক্ষা প্রজতষ্ঠান প্রধান কর্তিক প্রদি প্রেংসাপত্র।   

৬। সাম্প্রজতক শতালা পাসর্পাে ি সাইর্ির দুই কজপ (২ কজপ) রজঙ্গন েজব।  

৭। মুজির্োদ্ধা শকাোয় ভজত িচ্ছু োত্র-োত্রীর্দরর্ক সাক্ষাৎকার্রর সময় মন্ত্রণালয় কর্তিক প্রদি মুজির্োদ্ধার সাটি িজফর্কে, শগর্িে   মুজিবাত িা, ভাতা প্রাজপ্তর 

প্রমাণসহ প্রর্য়ািনীয় কাগিপত্র সর্ঙ্গ আনর্ত হর্ব।  

৮। অন্যান্য শকাোভুি জেক্ষার্থীর্দর উপযুি প্রমাণপত্র/সাটি িজফর্কে সর্ঙ্গ আনর্ত হর্ব। 

 

 

আহবায়ক 

১ম বর্ ি ভজত ি পরীক্ষা ২০১৯-২০২০  

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয়, শগাপালগঞ্জ। 

১/১ পৃষ্ঠা 

http://www.admission.bsmrstu.edu.bd/



