বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয়, শগাপালগঞ্জ
স্নাতক ১ম বর্ ষ ভজতষ জনর্দ ষেনা (২০২০-২০২১)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালর্য় ২০২০-২১ জেক্ষাবর্র্ ষ ১ম বর্ ষ (স্নাতক) শেণীর্ত ভজতষচ্ছু জেক্ষার্থীর্দর প্রার্থজমক ফলাফল
ওর্য়বসাইট ও শনাটিে শবার্ড ষ প্রকাে করা হর্য়র্ে। পরীক্ষার্থীর্দর সাবর্িক্ট চর্য়ি (অন-লাইর্ন) অনুসার্র জবর্য়, জরর্পাটি ষিং ও ভজতষর সময়সূজচ জনর্ে
ষ সমর্য় উপজিত হর্ত
শদয়া হর্লা। উর্েখ্য শে, জবশ্বজবদ্যালয় কর্তষপক্ষ ফলাফল সিংক্রান্ত শে শকান ত্রুটি সিংর্োধর্নর অজধকার সিংরক্ষণ কর্র। জনধাজরত
ব্যর্থ ষ হর্ল শকান জেক্ষার্থীর্ক ভজতষর সুর্োগ শদয়া হর্ব না।

সাধারণ জেক্ষার্থীর্দর িন্য
পরীক্ষার্থীর্দর Online-এ Subject Choice ফম ষ পূরর্ণর জভজির্ত তাজলকা অনলাইর্ন (www.bsmrstu.edu.bd/admission) প্রকাে
করা হর্য়র্ে।
(ক) োত্র-োত্রী োচাই বাোই ও ভজতষ (সাবর্িক্ট চর্য়র্ির জভজির্ত ১ম জনব ষাজচত তাজলকা)
i) ভজতষিঃ ১৬/০১/২০২২ ও ১৭/০১/২০২২ ইিং তাজরখ (শুধুমাত্র ১৩/০১/২০২২ ইিং তাজরর্খ ওর্য়বসাইর্ট প্রকাজেত জেক্ষার্থী োরা জবর্য় শপর্য়র্ে)
সময়িঃ সকাল ৯:০০ টা শর্থর্ক জবকাল ৫:০০ টা
িানিঃ সিংজিষ্ট জবভার্গর সভাপজতর অজফস কক্ষ
(খ) অর্পক্ষমান তাজলকা হর্ত োত্র-োত্রী ভজতষ (আসন শূন্য র্থাকা সার্পর্ক্ষ)
i) তাজলকা প্রকােিঃ ১৯/০১/২০২২ ইিং
ii) ভজতষ: ২৩/০১/২০২২ (শুধুমাত্র ১৯/০১/২০২২ ইিং তাজরর্খ ওর্য়বসাইর্ট প্রকাজেতব্য জেক্ষার্থীর্দর িন্য)
সময়িঃ সকাল ৯০০ টা শর্থর্ক জবকাল ৫০০টা
িানিঃ সিংজিষ্ট জবভার্গর সভাপজতর অজফস কক্ষ
iii) আসন শূন্য র্থাকা সার্পর্ক্ষ পরবতীর্ত অর্পক্ষমান তাজলকা হর্ত জেক্ষার্থীর্দর ভজতষর িন্য জবর্বচনা করা হর্ব।

শকাটায় জনব ষাজচত জেক্ষার্থীর্দর িন্য
মুজির্োদ্ধা, ওয়াড ষ, প্রজতবজি ও উপিাজত শকাটািঃ
i) সাক্ষাৎকারিঃ ২৫/০১/২০২২ ইিং
সময়িঃ সকাল ৯:০০ টা শর্থর্ক জবর্কল ৫:০০ টা
িানিঃ একার্ডজমক ভবন, রুম নিং-৩২১
শকাটার তাজলকা প্রকােিঃ ২৫/০১/২০২২ ইিং
সকল শকাটাধারীর্দর ভজতষর সময়সূচীিঃ
i) ভজতষর তাজরখিঃ ২৬/০১/২০২২ ইিং
সময়িঃ সকাল ৯:০০ টা শর্থর্ক জবর্কল ৫:০০ টা
িানিঃ সিংজিষ্ট জবভার্গর সভাপজতর অজফস কক্ষ
ভজতষ / সাক্ষাৎকার্রর সময় জনেজলজখত কাগিপত্র সর্ঙ্গ আনর্ত হর্বিঃ
১। এসএসজস / সমমান পরীক্ষার মূল সাটি ষজফর্কট ও নম্বর পত্র।
২।এইচএসজস/ সমমান পরীক্ষার মূল সাটি ষজফর্কট ও নম্বর পত্র।
৩। এইচএসজস/ সমমান পরীক্ষার মূল শরজির্েেন কাড ষ ।
৪। ভজতষ পরীক্ষার প্রর্বেপত্র।
৫। শের্ জেক্ষা প্রজতষ্ঠান প্রধান কর্তষক প্রদি প্রেিংসাপত্র।
৬। সাম্প্রজতক শতালা পাসর্পাট ষ সাইর্ির দুই কজপ (২ কজপ) রজঙ্গন েজব।
৭। মুজির্োদ্ধা শকাটায় ভজতষচ্ছু োত্র-োত্রীর্দরর্ক সাক্ষাৎকার্রর সময় মন্ত্রণালয় কর্তষক প্রদি মুজির্োদ্ধার সাটি ষজফর্কট, শগর্িট মুজিবাতষা, ভাতা প্রাজির
প্রমাণসহ প্রর্য়ািনীয় কাগিপত্র সর্ঙ্গ আনর্ত হর্ব।
৮। অন্যান্য শকাটাভুি জেক্ষার্থীর্দর উপযুি প্রমাণপত্র/সাটি ষজফর্কট সর্ঙ্গ আনর্ত হর্ব।
৯। ভজতষর জফিঃ ১৪,০০০/- টাকা (প্রায়)।

সভাপজত
স্নাতক ১ম বর্ ষ ভজতষ পরীক্ষা
ফলাফল কজমটি ২০২০-২০২১
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জবজ্ঞান ও প্রযুজি জবশ্বজবদ্যালয়, শগাপালগঞ্জ।

