পযাকাল্টি অফ আথ থ অযান্ড ওান ায়েন্স অনুলদ
ফঙ্গফন্ধু শখ মুল্টজবুয যভান শভল্টযটাইভ ইউল্টনবাল্ট থটি, ফাাংরায়দ

বল্টত-থ ল্টনয়দ থল্টকা
ল্টফবাগ: ওায়নাগ্রাল্টপ অযান্ড াইয়রাগ্রাল্টপ এফাং শভল্টযন ল্টপাল্টযজ অযান্ড এযাকুোকারচায
শরাগ্রাভ: ল্টফএল্ট ইন ওায়নাগ্রাল্টপ এফাং ল্টফএল্ট ইন শভল্টযন ল্টপাল্টযজ
ল্টক্ষাফল থ: ২০২১-২০২২
যীক্ষায তাল্টযখ
রয়ফত্র ডাউনয়রাড
যীক্ষায ভে
যীক্ষায ভেকার
যীক্ষা শকয়ে রয়ফ

২৮ শভ ২০২২ (ল্টনফায)
১৫ শভ - ২৬ শভ ২০২২
কার ১০:০০ ঘটিকা শথয়ক ১১:৩০ ঘটিকা
১ ঘন্টা ৩০ ল্টভল্টনট
কার ০৯:৩০ ল্টভল্টনট

বল্টতযথ শমাগ্যতা ও রাথল্টভক আয়ফদনত্র
ফঙ্গফন্ধু শখ মুল্টজবুয যভান শভল্টযটাইভ ইউল্টনবাল্ট থটি ফাাংরায়দ-এয আথ থ অযান্ড ওান ায়েন্স অনুলদ এয অধীয়ন ওায়নাগ্রাল্টপ
অযান্ড াইয়রাগ্রাল্টপ এফাং শভল্টযন ল্টপাল্টযজ অযান্ড এযাকুোকারচায ল্টফবায়গ ল্টফএল্ট ইন ওায়নাগ্রাল্টপ এফাং ল্টফএল্ট ইন শভল্টযন
থ ক ফাাংরায়দয়য নাগল্টযকয়দয কাছ শথয়ক ল্টনধ থাল্টযত
ল্টপাল্টযজ শরাগ্রায়ভ স্দাতক (ম্মান) শেল্টণয়ত ২০২১-২০২২ ল্টক্ষাফয়ল থ বল্টতচ্ছু
পযয়ভ দযখান্ত আফান কযা মায়ে।
১।
শম কর ল্টক্ষাথী ২০১৮ ফা ২০১৯ ায়র ভাধ্যল্টভক/ ভভায়নয যীক্ষাে এফাং ২০২০ ফা ২০২১ ায়রয উচ্চ ভাধ্যল্টভক/
ভভান যীক্ষাে উত্তীণ থ য়েয়ছ শকফর শ কর ল্টক্ষাথী ফঙ্গফন্ধু শখ মুল্টজবুয যভান শভল্টযটাইভ ইউল্টনবাল্ট থটি, ফাাংরায়দ এয
২০২১-২০২২ ল্টক্ষাফয়ল থ ১ভ ফল থ স্দাতক (ম্মান) শেণীয়ত ল্টনধ থাল্টযত তথ পূযণ ায়য়ক্ষ বল্টতযথ জন্য আয়ফদন কযয়ত াযয়ফ।
২।
ল্টফজ্ঞান াখা য়ত উচ্চ ভাধ্যল্টভক/ ভভায়নয এফাং ভাধ্যল্টভক/ ভভায়নয যীক্ষাে ন্যযনতভ G.P.A-4.00  উত্তীণ থ
য়ত য়ফ।
৩।
উচ্চ ভাধ্যল্টভক/ ভভায়নয যীক্ষাে গল্টণত, ইাংয়যল্টজ, দাথ থল্টফজ্ঞান, যােন এফাং জীফল্টফজ্ঞান এ াঁচটি ল্টফলয়েয ভয়ধ্য
শময়কান ২ টিয়ত “A” এফাং অন্যান্য কর ল্টফলয়ে ন্যযনতভ “B” Grade থাকয়ত য়ফ।
৪।
ইাংয়যল্টজ ভাধ্যভ এয ল্টক্ষাথীয়দয শক্ষয়ত্র-O-Level এ গল্টণত, দাথ থল্টফজ্ঞান এফাং যােন ন্যযনতভ াঁচটি (০৫) টি
ল্টফলয়ে কৃতকাম থ য়ত য়ফ। দুই (০২) এয অল্টধক ল্টফলয়ে “C” Grade আয়ফদনকাযীয অয়মাগ্যতা ল্টয়য়ফ ল্টফয়ফল্টচত য়ফ। ALevel এ গল্টণত, জীফল্টফজ্ঞান এফাং দাথ থল্টফজ্ঞান ন্যযনতভ ল্টতন (০৩) টি ল্টফলয়ে কৃতকাম থ য়ত য়ফ। এয়কয অল্টধক ল্টফলয়ে
“C” Grade আয়ফদনকাযীয অয়মাগ্যতা ল্টয়য়ফ ল্টফয়ফল্টচত য়ফ।
আয়ফদয়নয ল্টনেভাফরী
৫।
আয়ফদনকাযীয়ক ল্টনধ থাল্টযত ওয়েফাইট (applyonline.bsmrmu.edu.bd) এয ভাধ্যয়ভ ০১ এল্টরর
২০২২ শথয়ক ২৫ এল্টরর ২০২২ তাল্টযয়খয ভয়ধ্য আশফদন কযয়ত য়ফ। রল্টত পযাকাল্টি-এয জন্য আয়ফদন ল্টপ ৭০০/- (টাকা
াতত ভাত্র)। ল্টনধ থাল্টযত আয়ফদন ল্টপ শভাফাইর ব্াাংল্টকাং (নগদ/ ল্টফকা/ যয়কট/ ভাই কযা/ টি কযা ইতযাল্টদ) এফাং
শডল্টফট/শেল্টডট কাড থ (VISA, Master Card) এয ভাধ্যয়ভ রদান কযা মায়ফ। আয়ফদন ও ল্টপ জভা শদোয ল্টফলয়ে
ল্টফস্তাল্টযত ল্টনয়দ থনা ও তথ্য ল্টফশ্বল্টফদ্যারয়েয ওয়েফাইয়ট াওো মায়ফ (www.bsmrmu.edu.bd)। বল্টত থ যীক্ষা
ল্টনয়েফল্টণ থত ০৪ টি শকয়ে একয়মায়গ অনুল্টিত য়ফ (বল্টতযথ আয়ফদন পয়ভথ শম শকয়ে যীক্ষা ল্টদয়ত ইচ্ছুক তা উয়েখ কযয়ত য়ফ)।
(ক) ঢাকা

(খ) চট্টগ্রাভ

(গ) যাংপুয

(ঘ) খুরনা

৬।

বল্টত থ যীক্ষা ২৮ শভ (শযাজ ল্টনফায) কার ১০:০০ ঘটিকাে অনুল্টিত য়ফ।

৭।

বল্টত থ যীক্ষাে রাথীয়দয যীক্ষায স্থান ওয়েফাইয়ট (www.bsmrmu.edu.bd) জাল্টনয়ে শদো য়ফ।

৮।
বল্টত থ যীক্ষা ননব্থল্টিক ও াংল্টক্ষপ্ত যচনামূরক এফাং ল্টরল্টখত (শূন্যস্থান পূযণ, াংল্টক্ষপ্ত ও যচনামূরক) উবে দ্ধল্টতয়ত
শভাট ০১ ঘন্টা ৩০ ল্টভল্টনয়টয জন্য অনুল্টিত য়ফ। উত্তযদান দ্ধল্টত রশ্নয়ত্রয ল্টনয়দ থাফল্টর অাংয় ফল্টণ থত থাকয়ফ।
৯।
য়ফ।

বল্টত থ যীক্ষাে রাপ্ত নম্বয এফাং ভাধ্যল্টভক ও উচ্চ ভাধ্যল্টভক যীক্ষাে রাপ্ত GPA এয ল্টবল্টত্তয়ত শভধায়কায ল্টনধ থাল্টযত

১০।
শভাট ২০০ নম্বয়যয ল্টবল্টত্তয়ত ল্টক্ষাথীয়দয শভধাতাল্টরকা নতযী কযা য়ফ। বল্টত থ যীক্ষাে ১০০ নম্বয ল্টনধ থাল্টযত থাকয়ফ
এফাং অফল্টষ্ট ১০০ নম্বয়যয ভয়ধ্য ভাধ্যল্টভক/ভভান যীক্ষাে ৫০ নম্বয এফাং উচ্চ ভাধ্যল্টভক/ভভান যীক্ষাে ৫০ নম্বয ল্টনধ থাল্টযত
থাকয়ফ।

থ জ্ঞান মাচাই কযা। উচ্চ ভাধ্যল্টভক ম থায়ে াঠ্যেয়ভয ল্টবল্টত্তয়ত
১১।
যীক্ষায উয়েশ্য য়ফ উচ্চ ভাধ্যল্টভক ম থায়ে অল্টজত
রশ্নত্র রণেন কযা য়ফ। বল্টত থ যীক্ষায নম্বয ফন্টন য়ফ ল্টনেরূ:
ল্টফলে
ইাংয়যল্টজ

নম্বয
২০

গল্টণত

২০

দাথ থল্টফজ্ঞান

২০

যােন

২০

জীফল্টফজ্ঞান

২০

শভাট নম্বয

১০০

ল্টফয়ল দ্রষ্টব্
১।
বল্টতযথ জন্য চূড়ান্তবায়ফ ল্টনফ থাল্টচত রাথীয়ক পযয়ভয ায়থ রয়োজনীে নদত্র মথা-ভাকথীট/াটিল্টথ পয়কয়টয তযাল্টেত
পয়টাকল্ট ছাড়াও ল্টনয়ে উল্টেল্টখত কাগজমূ জভা ল্টদয়ত য়ফেঃ
ক।
খ।
গ।
ঘ।

রাথী ফ থশল শম ল্টক্ষা রল্টতিান শথয়ক উত্তীণ থ য়েয়ছ শ রল্টতিান রধান কর্তথক রদত্ত রাংাত্র।
উচ্চ ভাধ্যল্টভক যীক্ষায রয়ফয়ত্রয পয়টাকল্ট।
ভাধ্যল্টভক শেল্টণয শযল্টজয়েন কায়ডয থ পয়টাকল্ট।
৫ কল্ট ায়াট থ াইজ ছল্টফ।

২।
যীক্ষায য়র ল্টনয়োি কযারকুয়রটয মূয়য ভয়ডয়রয ফাইয়য অন্য শকান ব্র্যান্ড/ভয়ডয়রয কযারকুয়রটয ব্ফায
ম্পূণ থরূয় ল্টনল্টলদ্ধেঃ
ব্র্যান্ড

ভয়ডর

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
SHARP Scientific Calculators

F718S, F718SA, F718SG, F718SGA
EL509X, EL531XH

৩।

যীক্ষায য়র শভাফাইর শপান ফা তদ্রু শকান ল্টডবাই য়ঙ্গ যাখা ম্পূণ থ ল্টনল্টলদ্ধ।

৪।

যীক্ষায ল্টদন শথয়ক ২৫ কাম থল্টদফয়য ভয়ধ্য পরাপর রকা কযা য়ফ।

