পযাকাল্টি অফ মভল্টযটাইভ গবর্ন্যান্স এন্ড ল্টরল্ট
ফঙ্গফন্ধু মখ মুল্টজবুয যভান মভল্টযটাইভ ইউল্টনবাল্ট যটি, ফাাংরাদদ

বল্টত-য ল্টনদদ যল্টকা
ল্টফবাগ: মভল্টযটাইভ র’ এন্ড ল্টরল্ট
মরাগ্রাভ: এরএরল্টফ (অন যা) ইন মভল্টযটাইভ র’
ল্টক্ষাফল য: ২০২০-২০২১
যীক্ষায তাল্টযখ

০৪ জুন ২০২১ (শুক্রফায)

রদফত্র ডাউনদরাড

২৫ মভ ২০২১ - ০২ জুন ২০২১

যীক্ষায ভয়

কার ১০:০০ ঘটিকা মথদক ১১:৩০ ঘটিকা

যীক্ষায ভয়কার

১ ঘন্টা ৩০ ল্টভল্টনট

যীক্ষা মকদে রদফ

কার ৯:৩০ ঘটিকা

বল্টতযয মমাগ্যতা:
ফঙ্গফন্ধু মখ মুল্টজবুয যভান মভল্টযটাইভ ইউল্টনবাল্ট যটি, ফাাংরাদদ-এয পযাকাল্টি অফ মভল্টযটাইভ গবর্ন্যান্স এন্ড ল্টরল্ট
অনুলদ এয অধীদন মভল্টযটাইভ র’ এন্ড ল্টরল্ট ল্টফবাদগ এরএরল্টফ (অন যা) ইন মভল্টযটাইভ র’ মরাগ্রাদভ স্দাতক (ম্মান)
য ক ফাাংরাদদদয নাগল্টযকদদয কাছ মথদক ল্টনধ যাল্টযত পযদভ দযখান্ত আফান
মেল্টণদত ২০২০-২০২১ ল্টক্ষাফদল য বল্টতচ্ছু
কযা মাদে।
১।
মম কর ল্টক্ষাথী ২০১৭ ফা ২০১৮ াদর ভাধ্যল্টভক/ ভভাদনয যীক্ষায় এফাং ২০১৯ ফা ২০২০ াদরয উচ্চ
ভাধ্যল্টভক/ ভভান যীক্ষায় উত্তীণ য দয়দছ মকফর ম কর ল্টক্ষাথী ফঙ্গফন্ধু মখ মুল্টজবুয যভান মভল্টযটাইভ
ইউল্টনবাল্ট যটি, ফাাংরাদদ- এয ২০২০-২০২১ ল্টক্ষাফদল য ১ভ ফল য স্দাতক (ম্মান) মেণীদত ল্টনধ যাল্টযত তয পূযণ াদদক্ষ
বল্টতযয জর্ন্ আদফদন কযদত াযদফ।
২।
মমদকান াখা দত উচ্চ ভাধ্যল্টভক/ভভাদনয এফাং ভাধ্যল্টভক/ভভাদনয যীক্ষায় ন্যযনতভ G.P.A- 3.5 
উত্তীণ য দত দফ এফাং কর ল্টফলদয় ন্যর্ন্তভ “B” Grade থাকদত মফ।
৩।
ইাংদযল্টজ ভাধ্যদভ এয ল্টক্ষাথীদদয মক্ষদত্র O-Level এ গল্টণত  ন্যর্ন্তভ াঁচ (০৫) টি ল্টফলদয় কৃতকাম য
দত দফ। দুই (০২) এয অল্টধক ল্টফলদয় “C” Grade আদফদনকাযীয অদমাগ্যতা ল্টদদফ ল্টফদফল্টচত দফ।
৪।
A-Level এ ন্যর্ন্তভ দুই (০২) টি ল্টফলদয় কৃতকাম য দত দফ। এদকয অল্টধক “C” Grade আদফদনকাযীয
অদমাগ্যতা ল্টদদফ ল্টফদফল্টচত দফ।
আদফদদনয ল্টনয়ভাফরী:
৫।
আদফদনকাযীদক ল্টনধ যাল্টযত ওদয়ফাইট (applyonline.bsmrmu.edu.bd) এয ভাধ্যদভ ০১ এল্টরর
২০২১ মথদক ৩০ এল্টরর ২০২১ তাল্টযদখয ভদধ্য আদফদন কযদত দফ। রল্টত পযাকাল্টি-এয জর্ন্ আদফদন ল্টপ ৭০০/(টাকা াতত ভাত্র)। ল্টনধ যাল্টযত আদফদন ল্টপ মভাফাইর ব্াাংল্টকাং (নগদ/ ল্টফকা/ যদকট/ ভাই কযা/ টি- কযা ইতযাল্টদ)
এফাং মডল্টফট/মক্রল্টডট কাড য (VISA, Master Card) এয ভাধ্যদভ রদান কযা মাদফ। আদফদন ও ল্টপ জভা মদয়ায
ল্টফলদয় ল্টফস্তাল্টযত ল্টনদদ যনা ও তথ্য ল্টফশ্বল্টফদ্যারদয়য ওদয়ফাইদট াওয়া মাদফ (www.bsmrmu.edu.bd)। বল্টত য
যীক্ষা ল্টনদেফল্টণ যত ০৪ টি মকদে একদমাদগ অনুল্টিত দফ (বল্টতযয আদফদন পদভয মম মকদে যীক্ষা ল্টদদত ইচ্ছুক তা
উদেখ কযদত দফ)।
(ক) ঢাকা

(খ) চট্টগ্রাভ

(গ) যাংপুয

(ঘ) খুরনা

৬।

বল্টত য যীক্ষা ০৪ জুন (মযাজ শুক্রফায) কার: ১০:০০ ঘটিকায় অনুল্টিত দফ।

৭।

বল্টত য যীক্ষায় রাথীদদয যীক্ষায স্থান ওদয়ফাইদট (www.bsmrmu.edu.bd) জাল্টনদয় মদয়া দফ।

৮।
বল্টত য যীক্ষা ননব্যল্টিক ও াংল্টক্ষপ্ত যচনামূরক এফাং ল্টরল্টখত (শূর্ন্স্থান পূযণ, াংল্টক্ষপ্ত ও যচনামূরক) উবয়
দ্ধল্টতদত মভাট ০১ ঘন্টা ৩০ ল্টভল্টনদটয জর্ন্ অনুল্টিত দফ। উত্তযদান দ্ধল্টত রশ্নদত্রয ল্টনদদ যাফল্টর অাংদ ফল্টণ যত
থাকদফ।
৯।
বল্টত য যীক্ষায় রাপ্ত নম্বয এফাং ভাধ্যল্টভক ও উচ্চ ভাধ্যল্টভক যীক্ষায় রাপ্ত GPA এয ল্টবল্টত্তদত মভধাদকায
ল্টনধ যাল্টযত দফ।

১০।
মভাট ২০০ নম্বদযয ল্টবল্টত্তদত ল্টক্ষাথীদদয মভধাতাল্টরকা নতযী কযা দফ। বল্টত য যীক্ষায় ১০০ নম্বয ল্টনধ যাল্টযত
থাকদফ এফাং অফল্টষ্ট ১০০ নম্বদযয ভদধ্য ভাধ্যল্টভক/ভভান যীক্ষায় ৫০ নম্বয এফাং উচ্চ ভাধ্যল্টভক/ভভান যীক্ষায়
৫০ নম্বয ল্টনধ যাল্টযত থাকদফ।
য জ্ঞান মাচাই কযা। উচ্চ ভাধ্যল্টভক ম যাদয় াঠ্যক্রদভয
১১।
যীক্ষায উদেশ্য দফ উচ্চ ভাধ্যল্টভক ম যাময় অল্টজত
ল্টবল্টত্তদত রশ্নত্র রণয়ন কযা দফ। বল্টত য যীক্ষায নম্বয ফন্টন দফ ল্টনেরু:

ল্টফলয়

নম্বয

ফাাংরা

২০

ইাংদযল্টজ

২০

Analytical ability

২০

আইল্টটি

২০

াধাযণ জ্ঞান

২০

মভাট নম্বয

১০০

ল্টফদল দ্রষ্টব্:
১।
বল্টতযয জর্ন্ চুড়ান্তবাদফ ল্টনফ যাল্টচত রাথীদক পযদভয াদথ রদয়াজনীয় নদত্র মথা-ভাকযীট/াটিল্টয পদকদটয
তযাল্টয়ত পদটাকল্ট ছাড়াও ল্টনদে উল্টেল্টখত কাগজ মূ জভা ল্টদদত দফ:
ক।
খ।
গ।
ঘ।
২।
৩।

রাথী ফ যদল মম ল্টক্ষা রল্টতিান মথদক উত্তীণ য দয়দছ ম রল্টতিান রধান কর্তক
য রদত্ত রাংাত্র।
উচ্চ ভাধ্যল্টভক যীক্ষায রদফদত্রয পদটাকল্ট।
ভাধ্যল্টভক মেল্টণয মযল্টজদেন কাদডয য পদটাকল্ট।
৫ কল্ট াদাট য াইজ ছল্টফ।

যীক্ষায দর কযারকুদরটয, মভাফাইর মপান ফা তদ্রু মকান ল্টডবাই দঙ্গ যাখা ম্পূণ য ল্টনল্টলদ্ধ।
যীক্ষায ল্টদন মথদক ২০ কাম য ল্টদফদয ভদধ্য পরাপর রকা কযা দফ।

