
 

 

 

পযাকাল্টি অফ ল্টল্টিং এডল্টভল্টনস্ট্রেন 

ফঙ্গফন্ধু শখ মুল্টজবুয যভান শভল্টযটাইভ ইউল্টনবাল্ট িটি, ফািংরাস্ট্রদ 

 

 

 

 

 

বল্টতি-ল্টনস্ট্রদ িল্টকা 

ল্টফবাগ: শাট ি এন্ড ল্টল্টিং ম্যাস্ট্রনজস্ট্রভন্ট 

শরাগ্রাভ: ল্টফল্টফএ ইন শাট ি ম্যাস্ট্রনজস্ট্রভন্ট এন্ড রল্টজল্টিকস্ 

ল্টক্ষাফল ি: ২০২১-২০২২ 

যীক্ষায তাল্টযখ ২৭ শভ ২০২২ (শুক্রফায) 

রস্ট্রফত্র ডাউনস্ট্ররাড ১৫ শভ -  ২৬ শভ ২০২২ 

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

যীক্ষায ভয়কার ১ ঘন্টা ৩০ ল্টভল্টনট 

যীক্ষা শকস্ট্রে রস্ট্রফ ল্টফকার ০৩:০০ ল্টভল্টনট 



বল্টতিয শমাগ্যতা: 

ফঙ্গফন্ধু শখ মুল্টজবুয যভান শভল্টযটাইভ ইউল্টনবাল্ট িটি ফািংরাস্ট্রদ-এয পযাকাল্টি অফ ল্টল্টিং এডল্টভল্টনস্ট্রেন অনুলদ 

এয অধীস্ট্রন শাট ি এন্ড ল্টল্টিং ম্যাস্ট্রনজস্ট্রভন্ট ল্টফবাস্ট্রগ ল্টফল্টফএ ইন শাট ি ম্যাস্ট্রনজস্ট্রভন্ট এন্ড রল্টজল্টিকস্ শরাগ্রাস্ট্রভ স্দাতক 

(ম্মান) শেল্টণস্ট্রত ২০২১-২০২২ ল্টক্ষাফস্ট্রল ি বল্টতিচ্ছুক ফািংরাস্ট্রদস্ট্রয নাগল্টযকস্ট্রদয কাছ শথস্ট্রক ল্টনধ িাল্টযত পযস্ট্রভ দযখান্ত 

আফান কযা মাস্ট্রে। 

১। শম কর ল্টক্ষাথী ২০১৮ ফা ২০১৯ াস্ট্রর ভাধ্যল্টভক/ ভভাস্ট্রনয যীক্ষায় এফিং ২০২০ ফা ২০২১ াস্ট্ররয উচ্চ 

ভাধ্যল্টভক/ ভভান যীক্ষায় উত্তীণ ি স্ট্রয়স্ট্রছ শকফর শ কর ল্টক্ষাথী ফঙ্গফন্ধু শখ মুল্টজবুয যভান শভল্টযটাইভ 

ইউল্টনবাল্ট িটি, ফািংরাস্ট্রদ- এয ২০২১-২০২২ ল্টক্ষাফস্ট্রল ি ১ভ ফল ি স্দাতক (ম্মান) শেণীস্ট্রত ল্টনধ িাল্টযত তি পূযণ াস্ট্রস্ট্রক্ষ 

বল্টতিয জন্য আস্ট্রফদন কযস্ট্রত াযস্ট্রফ। 

২।  শমস্ট্রকান াখা স্ট্রত উচ্চ ভাধ্যল্টভক/ভভাস্ট্রনয এফিং ভাধ্যল্টভক/ভভাস্ট্রনয যীক্ষায় ন্যযনতভ G.P.A- 3.5  

উত্তীণ ি স্ট্রত স্ট্রফ এফিং কর ল্টফলস্ট্রয় ন্যন্যতভ “B” Grade থাকস্ট্রত স্ট্রফ।  

৩।  ইিংস্ট্রযল্টজ ভাধ্যস্ট্রভ এয ল্টক্ষাথীস্ট্রদয শক্ষস্ট্রত্র O-Level এ গল্টণত  ন্যন্যতভ াঁচ (০৫) টি ল্টফলস্ট্রয় কৃতকাম ি 

স্ট্রত স্ট্রফ। দুই (০২) এয অল্টধক ল্টফলস্ট্রয় “C” Grade আস্ট্রফদনকাযীয অস্ট্রমাগ্যতা ল্টস্ট্রস্ট্রফ ল্টফস্ট্রফল্টচত স্ট্রফ।  

৪। A-Level এ ন্যন্যতভ দুই (০২) টি ল্টফলস্ট্রয় কৃতকাম ি স্ট্রত স্ট্রফ। এস্ট্রকয অল্টধক “C” Grade আস্ট্রফদনকাযীয 

অস্ট্রমাগ্যতা ল্টস্ট্রস্ট্রফ ল্টফস্ট্রফল্টচত স্ট্রফ। 

আস্ট্রফদস্ট্রনয ল্টনয়ভাফরী: 

৫। আস্ট্রফদনকাযীস্ট্রক ল্টনধ িাল্টযত ওস্ট্রয়ফাইট (applyonline.bsmrmu.edu.bd) এয ভাধ্যস্ট্রভ ০১ এল্টরর 

২০২২ শথস্ট্রক ২৫ এল্টরর ২০২২ তাল্টযস্ট্রখয ভস্ট্রধ্য আস্ট্রফদন কযস্ট্রত স্ট্রফ। রল্টত পযাকাল্টি-এয জন্য আস্ট্রফদন ল্টপ ৭০০/- 

(টাকা াতত ভাত্র)। ল্টনধ িাল্টযত আস্ট্রফদন ল্টপ শভাফাইর ব্ািংল্টকিং (নগদ/ ল্টফকা/ যস্ট্রকট/ ভাই কযা/ টি- কযা ইতযাল্টদ) 

এফিং শডল্টফট/শক্রল্টডট কাড ি (VISA, Master Card) এয ভাধ্যস্ট্রভ রদান কযা মাস্ট্রফ। আস্ট্রফদন ও ল্টপ জভা শদয়ায 

ল্টফলস্ট্রয় ল্টফস্তাল্টযত ল্টনস্ট্রদ িনা ও তথ্য ল্টফশ্বল্টফদ্যারস্ট্রয়য ওস্ট্রয়ফাইস্ট্রট াওয়া মাস্ট্রফ (www.bsmrmu.edu.bd)।  বল্টতি 

যীক্ষা ল্টনস্ট্রেফল্টণ িত ০৪ টি শকস্ট্রে একস্ট্রমাস্ট্রগ অনুল্টিত স্ট্রফ (বল্টতিয আস্ট্রফদন পস্ট্রভ ি শম শকস্ট্রে যীক্ষা ল্টদস্ট্রত ইচ্ছুক তা 

উস্ট্রেখ কযস্ট্রত স্ট্রফ)। 

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

৬। বল্টতি যীক্ষা ২৭ শভ (শযাজ শুক্রফায) ল্টফকার ০৩:৩০ ঘটিকায় অনুল্টিত স্ট্রফ। 

৭। বল্টতি যীক্ষায় রাথীস্ট্রদয যীক্ষায স্থান ওস্ট্রয়ফাইস্ট্রট (www.bsmrmu.edu.bd) জাল্টনস্ট্রয় শদয়া স্ট্রফ। 

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

দ্ধল্টতস্ট্রত শভাট ০১ ঘন্টা ৩০ ল্টভল্টনস্ট্রটয জন্য অনুল্টিত স্ট্রফ। উত্তযদান দ্ধল্টত রশ্নস্ট্রত্রয ল্টনস্ট্রদ িাফল্টর অিংস্ট্র ফল্টণ িত 

থাকস্ট্রফ।   

৯। বল্টতি যীক্ষায় রাপ্ত নম্বয এফিং ভাধ্যল্টভক ও উচ্চ ভাধ্যল্টভক যীক্ষায় রাপ্ত GPA এয ল্টবল্টত্তস্ট্রত শভধাস্ট্রকায 

ল্টনধ িাল্টযত স্ট্রফ। 

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


১০।  শভাট ২০০ নম্বস্ট্রযয ল্টবল্টত্তস্ট্রত ল্টক্ষাথীস্ট্রদয শভধাতাল্টরকা নতযী কযা স্ট্রফ। বল্টতি যীক্ষায় ১০০ নম্বয ল্টনধ িাল্টযত 

থাকস্ট্রফ এফিং অফল্টষ্ট ১০০ নম্বস্ট্রযয ভস্ট্রধ্য ভাধ্যল্টভক/ভভান যীক্ষায় ৫০ নম্বয এফিং উচ্চ ভাধ্যল্টভক/ভভান যীক্ষায় 

৫০ নম্বয ল্টনধ িাল্টযত থাকস্ট্রফ।  

১১। যীক্ষায উস্ট্রেশ্য স্ট্রফ উচ্চ ভাধ্যল্টভক ম িাশয় অল্টজিত জ্ঞান মাচাই কযা। উচ্চ ভাধ্যল্টভক ম িাস্ট্রয় াঠ্যক্রস্ট্রভয 

ল্টবল্টত্তস্ট্রত রশ্নত্র রণয়ন কযা স্ট্রফ। বল্টতি যীক্ষায নম্বয ফন্টন স্ট্রফ ল্টনেরু: 

ল্টফলয় নম্বয 

ফািংরা ২০ 

ইিংস্ট্রযল্টজ ২০ 

Analytical ability ২০ 

আইল্টটি ২০ 

াধাযণ জ্ঞান ২০ 

শভাট নম্বয ১০০ 

ল্টফস্ট্রল দ্রষ্টব্: 

১। বল্টতিয জন্য চুড়ান্তবাস্ট্রফ ল্টনফ িাল্টচত রাথীস্ট্রক পযস্ট্রভয াস্ট্রথ রস্ট্রয়াজনীয় নদত্র মথা-ভাকিীট/াটি িল্টপস্ট্রকস্ট্রটয 

তযাল্টয়ত পস্ট্রটাকল্ট ছাড়াও ল্টনস্ট্রে উল্টেল্টখত কাগজ মূ জভা ল্টদস্ট্রত স্ট্রফ: 

ক। রাথী ফ িস্ট্রল শম ল্টক্ষা রল্টতিান শথস্ট্রক উত্তীণ ি স্ট্রয়স্ট্রছ শ রল্টতিান রধান কর্তিক রদত্ত রিংাত্র। 

খ। উচ্চ ভাধ্যল্টভক যীক্ষায রস্ট্রফস্ট্রত্রয পস্ট্রটাকল্ট। 

গ। ভাধ্যল্টভক শেল্টণয শযল্টজস্ট্রেন কাস্ট্রডয ি পস্ট্রটাকল্ট। 

ঘ। ৫ কল্ট াস্ট্রাট ি াইজ ছল্টফ। 

 

২। যীক্ষায স্ট্রর কযারকুস্ট্ররটয, শভাফাইর শপান ফা তদ্রু শকান ল্টডবাই স্ট্রঙ্গ যাখা ম্পূণ ি ল্টনল্টলদ্ধ। 

৩। যীক্ষায ল্টদন শথস্ট্রক ২৫ কাম ি ল্টদফস্ট্রয ভস্ট্রধ্য পরাপর রকা কযা স্ট্রফ। 

 


