
 

 

 

পযাকাল্টি অফ ইল্টিল্টনয়াল্টযিং এন্ড টেকননারল্টজ 

ফঙ্গফন্ধু টখ মুল্টজবুয যভান টভল্টযোইভ ইউল্টনবাল্ট িটি, ফািংরানদ 

 

 

 

 

 

বল্টতি-ল্টননদ িল্টকা 

ল্টফবাগ: টনবার আল্টকিনেকচায এন্ড অপনায ইল্টিল্টনয়াল্টযিং 

টরাগ্রাভ: ল্টফএল্ট ইন টনবার আল্টকিনেকচায এন্ড অপনায ইল্টিল্টনয়াল্টযিং 

ল্টক্ষাফল ি: ২০২১-২০২২ 

যীক্ষায তাল্টযখ ২৮ টভ ২০২২ (ল্টনফায) 

রনফত্র ডাউননরাড ১৫ টভ -  ২৬ টভ ২০২২ 

যীক্ষায ভয় ল্টফকার ০৩:৩০ ঘটিকা টথনক ০৫:০০ ঘটিকা 

যীক্ষায ভয়কার ১ ঘন্টা ৩০ ল্টভল্টনে 

যীক্ষা টকনে রনফ ল্টফকার ০৩:০০ ল্টভল্টনে 



বল্টতিয টমাগ্যতা: 

ফঙ্গফন্ধু টখ মুল্টজবুয যভান টভল্টযোইভ ইউল্টনবাল্ট িটি ফািংরানদ-এয পযাকাল্টি অফ ইল্টিল্টনয়াল্টযিং এন্ড টেকননারল্টজ অনুলদ 

এয অধীনন টনবার আল্টকিনেকচায এন্ড অপনায ইল্টিল্টনয়াল্টযিংল্টফবানগ ল্টফএল্ট ইন টনবার আল্টকিনেকচায এন্ড অপনায 

ইল্টিল্টনয়াল্টযিং টরাগ্রানভ স্দাতক (ম্মান) টেল্টণনত ২০২১-২০২২ ল্টক্ষাফনল ি বল্টতিচ্ছুক ফািংরানদনয নাগল্টযকনদয কাছ টথনক 

ল্টনধ িাল্টযত পযনভ দযখান্ত আফান কযা মানে। 

১। টম কর ল্টক্ষাথী ২০১৮ ফা ২০১৯ ানর ভাধ্যল্টভক/ ভভাননয যীক্ষায় এফিং ২০২০ ফা ২০২১ ানরয উচ্চ 

ভাধ্যল্টভক/ ভভান যীক্ষায় উত্তীণ ি নয়নছ টকফর ট কর ল্টক্ষাথী ফঙ্গফন্ধু টখ মুল্টজবুয যভান টভল্টযোইভ ইউল্টনবাল্ট িটি, 

ফািংরানদ- এয ২০২১-২০২২ ল্টক্ষাফনল ি ১ভ ফল ি স্দাতক (ম্মান) টেণীনত ল্টনধ িাল্টযত তি পূযণ াননক্ষ বল্টতিয জন্য 

আনফদন কযনত াযনফ। 

২।  ল্টফজ্ঞান াখা নত উচ্চ ভাধ্যল্টভক/ভভাননয এফিং ভাধ্যল্টভক/ভভাননয যীক্ষায় নূন্যতভ G.P .A - 4.00  

উত্তীণ ি নত নফ।  

৩।  উচ্চ ভাধ্যল্টভক/ভভাননয যীক্ষায় ইিংনযল্টজ, দাথ িল্টফজ্ঞান, যায়ন এফিং গল্টণত এ চাযটি ল্টফলনয়য ভনধ্য টম টকান 

২ টিনত “A” Grade থাকনত নফ। অন্যান্য কর ল্টফলনয় নূন্যতভ “B” Grade থাকনত নফ। 

৪।  ইিংনযল্টজ ভাধ্যভ এয ল্টক্ষাথীনদয টক্ষনত্র - O-Level এ গল্টণত, দাথ িল্টফজ্ঞান এফিং যায়ন  নূন্যতভ াঁচ 

(০৫) টি ল্টফলনয় কৃতকাম ি নত নফ। দুই (০২) এয অল্টধক ল্টফলনয় “C” Grade আনফদনকাযীয অনমাগ্যতা ল্টননফ 

ল্টফনফল্টচত নফ। A-Level এ -গল্টণত, যায়ন এফিং দাথ িল্টফজ্ঞান নূন্যতভ ল্টতন (০৩) টি ল্টফলনয় কৃতকাম ি নত নফ। 

এনকয অল্টধক “C” Grade আনফদনকাযীয অনমাগ্যতা ল্টননফ ল্টফনফল্টচত নফ। 

আনফদননয ল্টনয়ভাফরী: 

৫। আনফদনকাযীনক ল্টনধ িাল্টযত ওনয়ফাইে (applyonline.bsmrmu.edu.bd) এয ভাধ্যনভ ০১ এল্টরর ২০২২ 

টথনক ২৫ এল্টরর ২০২২ তাল্টযনখয ভনধ্য আনফদন কযনত নফ। রল্টত পযাকাল্টি-এয জন্য আনফদন ল্টপ ৭০০/- (োকা াতত 

ভাত্র)। ল্টনধ িাল্টযত আনফদন ল্টপ টভাফাইর ব্ািংল্টকিং (নগদ/ ল্টফকা/ যনকে/ ভাই কযা/ টি- কযা ইতযাল্টদ) এফিং 

টডল্টফে/টেল্টডে কাড ি (VISA, Master Card) এয ভাধ্যনভ রদান কযা মানফ। আনফদন ও ল্টপ জভা টদয়ায ল্টফলনয় 

ল্টফস্তাল্টযত ল্টননদ িনা ও তথ্য ল্টফশ্বল্টফদ্যারনয়য ওনয়ফাইনে াওয়া মানফ (www.bsmrmu.edu.bd)।  বল্টতি যীক্ষা 

ল্টননেফল্টণ িত ০৪ টি টকনে একনমানগ অনুল্টিত নফ (বল্টতিয আনফদন পনভ ি টম টকনে যীক্ষা ল্টদনত ইচ্ছুক তা উনেখ কযনত 

নফ)। 

(ক) ঢাকা   (খ) চট্টগ্রাভ  (গ) যিংপুয  (ঘ) খুরনা 

৬। বল্টতি যীক্ষা ২৮ টভ (টযাজ ল্টনফায) ল্টফকার ০৩:৩০ ঘটিকায় অনুল্টিত নফ। 

৭। বল্টতি যীক্ষায় রাথীনদয যীক্ষায স্থান ওনয়ফাইনে (www.bsmrmu.edu.bd) জাল্টননয় টদয়া নফ। 

৮। বল্টতি যীক্ষা ননব্িল্টিক ও িংল্টক্ষপ্ত যচনামূরক এফিং ল্টরল্টখত (শূন্যস্থান পূযণ, িংল্টক্ষপ্ত ও যচনামূরক) উবয় 

দ্ধল্টতনত টভাে ০১ ঘন্টা ৩০ ল্টভল্টননেয জন্য অনুল্টিত নফ। উত্তযদান দ্ধল্টত রশ্ননত্রয ল্টননদ িাফল্টর অিংন ফল্টণ িত থাকনফ।  

৯। বল্টতি যীক্ষায় রাপ্ত নম্বয এফিং ভাধ্যল্টভক ও উচ্চ ভাধ্যল্টভক যীক্ষায় রাপ্ত GPA এয ল্টবল্টত্তনত টভধানকায ল্টনধ িাল্টযত 

নফ। 

http://www.bsmrmu.edu.bd/


১০।  টভাে ২০০ নম্বনযয ল্টবল্টত্তনত ল্টক্ষাথীনদয টভধাতাল্টরকা নতযী কযা নফ। বল্টতি যীক্ষায় ১০০ নম্বয ল্টনধ িাল্টযত 

থাকনফ এফিং অফল্টষ্ট ১০০ নম্বনযয ভনধ্য ভাধ্যল্টভক/ভভান যীক্ষায় ৫০ নম্বয এফিং উচ্চ ভাধ্যল্টভক/ভভান যীক্ষায় ৫০ 

নম্বয ল্টনধ িাল্টযত থাকনফ।  

১১। যীক্ষায উনেশ্য নফ উচ্চ ভাধ্যল্টভক ম িানয় অল্টজিত জ্ঞান মাচাই কযা। উচ্চ ভাধ্যল্টভক ম িানয় াঠ্যেনভয ল্টবল্টত্তনত 

রশ্নত্র রণয়ন কযা নফ। বল্টতি যীক্ষায নম্বয ফন্টন নফ ল্টনেরু: 

 
 

ল্টফলয় নম্বয 

ইিংনযল্টজ ২০ 

গল্টণত ২০ 

দাথ িল্টফজ্ঞান ২০ 

যায়ন ২০ 

আইল্টটি ২০ 

টভাে নম্বয ১০০ 

 

ল্টফনল দ্রষ্টব্ 

 

১। বল্টতিয জন্য চূড়ান্তবানফ ল্টনফ িাল্টচত রাথীনক পযনভয ানথ রনয়াজনীয় নদত্র মথা-ভাকিীে/াটি িল্টপনকনেয 

তযাল্টয়ত পনোকল্ট ছাড়াও ল্টননে উল্টেল্টখত কাগজমূ জভা ল্টদনত নফেঃ 

ক। রাথী ফ িনল টম ল্টক্ষা রল্টতিান টথনক উত্তীণ ি নয়নছ ট রল্টতিান রধান কর্তিক রদত্ত রিংাত্র। 

খ। উচ্চ ভাধ্যল্টভক যীক্ষায রনফনত্রয পনোকল্ট। 

গ। ভাধ্যল্টভক টেল্টণয টযল্টজনেন কানডয ি পনোকল্ট। 

ঘ।  ৫ কল্ট ানাে ি াইজ ছল্টফ। 

 

২। যীক্ষায নর ল্টননোি কযারকুনরেয মূনয ভনডনরয ফাইনয অন্য টকান ব্র্যান্ড/ভনডনরয কযারকুনরেয ব্ফায 

ম্পূণ িরূন ল্টনল্টলদ্ধেঃ  

 

ব্র্যান্ড ভনডর 

CASIO Scientific Calculators fx-95ES PLUS, fx-100MS, fx-115MS,  

fx-350EX, fx-82EX, fx-350MS, fx-570ES,  

fx-570ES PLUS, fx-570MS, fx-991MS 

CANON Scientific Calculators F718S, F718SA, F718SG, F718SGA 

SHARP Scientific Calculators EL509X, EL531XH 

 

৩। যীক্ষায নর টভাফাইর টপান ফা তদ্রু টকান ল্টডবাই নঙ্গ যাখা ম্পূণ ি ল্টনল্টলদ্ধ। 

 

৪। যীক্ষায ল্টদন টথনক ২৫ কাম িল্টদফনয ভনধ্য পরাপর রকা কযা নফ। 


