
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযবুি বিশ্ববিদ্যালয় 

সন্তোষ, টোঙ্গোইল - ১৯০২। 

ওন্েবসোইট: www.mbstu.ac.bd 

  

সূত্র: মোভোববপ্রবব/একো-ভবতি .পরী:কবমটি(০২০)/                                                                       তোবরখ :  

 
 

২০১৮-২০১৯ বিক্ষোবন্ষি ১ম বষি স্নোতক (ইবিবিেোবরিং/অিোসি), ববববএ ও ববফোমি প্প্রোগ্রোন্ম 

   

ভবতি  বিজ্ঞবি 

 

মোওলোিো ভোসোিী ববজ্ঞোি ও প্রযুবি ববশ্বববদ্যোলন্ে ২০১৮-২০১৯ বিক্ষোবন্ষি বিন্ে ববণিত ইউবিটসমনূ্ের অতভুি ি ববভোগগুন্লোন্ত 
৪ (চোর) বছর (ফোন্মিবস ৫ বছর) প্মেোবদ্ স্নোতক (ইবিবিেোবরিং/সম্মোি), ববববএ ও ববফোমি প্প্রোগ্রোন্ম ১ম বন্ষি ভবতি র জিয ছোত্র-

ছোত্রীন্দ্র কোছ প্েন্ক দ্রখোস্ত আেবোি করো েন্ে। আন্বদ্ি mbstu-admission.org ওন্েবসোইন্টর মোধ্যন্ম এবিং আন্বদ্ি বফ 
ডোচ-বোিংলো (DBBL) প্মোবোইল বযোিংবকিং রন্কট (  ) এর মোধ্যন্ম গ্রেণ করো েন্ব। 

 

আবিদ্বনর সময়সীমা: ২২ অবটাির ২০১৮ সকাল ১০:০০ টা থেবক  ১৪ নবভম্বর ২০১৮ রাত ১১:৫৯ টা পযিন্ত 
(থযবকাবনা বদ্ন থযবকাবনা সময়)।  
ইউবিটবভবিক বববভন্ন ববভোন্গর জিয বিধ্িোবরত আসি সিংখযো বিেরূপ: 
 

ইউবিট ববভোগ আসি সিংখযো 

A  

[ইবিবিেোবরিং অিষুদ্] 

কবিউটোর সোন্েন্স এন্ড ইবিবিেোবরিং (বসএসই)  ৫৫ 

ইিফরন্মিি এন্ড কবমউবিন্কিি প্টকন্িোলবজ (আইবসটি)  ৫৫ 

প্টক্সটোইল ইবিবিেোবরিং (টিই)  ৬০ 

B  

[লোইফ সোন্েন্স অিষুদ্] 

এিভোেরিন্মন্টোল সোন্েন্স এন্ড বরন্সোসি মযোন্িজন্মন্ট (ইএসআরএম) ৫৫ 

বিবমন্িোলবজ এন্ড পবুলি সোন্েন্স (বসবপএস) ৬০ 

ফুড প্টকন্িোলবজ এন্ড বিউবিিিোল সোন্েন্স (এফটিএিএস) ৫৫ 

বোন্েোন্টকন্িোলবজ এন্ড প্জন্িটিক ইবিবিেোবরিং (বববজই) ৫৫ 

ফোন্মিবস  ৩৫ 

বোন্েোন্কবমবি এন্ড মবলকুলোর বোন্েোলবজ (ববএমবব)  ৩৫ 

C  

[সোন্েন্স অিষুদ্] 

রসোেি ৫৫ 

গবণত ৬০ 

পদ্োেিববজ্ঞোি ৫৫ 

পবরসিংখযোি ৬০ 

D 

[ববজন্িস স্টোবডজ অিষুদ্] 
ও 

[প্সোসযোল সোন্েন্স অিষুদ্] 

ববজন্িস অযোডবমবিন্িিি [বোবণজয িোখোর জিয ৩৮, ববজ্ঞোি িোখোর জিয ১৫ 
এবিং মোিববক  িোখোর  জিয ৭ জি] 

৬০ 

অেিিীবত [বোবণজয িোখোর জিয ১৬, ববজ্ঞোি িোখোর জিয ২২ এবিং মোিববক 
িোখোর জিয ২২]  

৬০ 

   

১। ভবতি  পরীক্ষোে অিংিগ্রেন্ণর িযূিতম প্যোগযতো: 
ক) ২০১৫ বো ২০১৬ সোন্ল অিবুিত এসএসবস/সমমোি এবিং ২০১৭ বো ২০১৮ সোন্ল অিবুিত এইচএসবস/সমমোন্ির পরীক্ষোে 
উিীণি ছোত্র-ছোত্রীগণ আন্বদ্ি করন্ত পোরন্ব। তন্ব আন্বদ্িকোরীর অবিযই উভে পরীক্ষোে পৃেকভোন্ব ৪েি ববষে বযতীত 
িযূিতম বজবপএ ৩.০০ এবিং সবিন্মোট িযূিতম বজবপএ ৬.৫০ েোকন্ত েন্ব।  
 

খ) ববজ্ঞোি িোখো  েন্ত  উিীণি ছোত্র-ছোত্রীগণ A, B, C ও  D ইউবিন্ট এবিং মোিববক িোখো ও বোবণজয িোখো  েন্ত উিীণি ছোত্র-

ছোত্রীগণ শুধ্ুমোত্র D ইউবিন্ট আন্বদ্ি করন্ত পোরন্ব। 

 

গ) A ইউবিন্ট ভবতি -ইেকু প্রোেীর এইচএসবস/সমমোন্ির পরীক্ষোে পদ্োেিববজ্ঞোি ও গবণন্ত পৃেকভোন্ব িযূিতম বজবপএ ৩.০০ 
েোকন্ত েন্ব। B ইউবিন্ট ভবতি -ইেকু প্রোেীর এইচএসবস/সমমোন্ির পরীক্ষোে রসোেি ও জীবববজ্ঞোন্ি পৃেকভোন্ব িযূিতম বজবপএ 
৩.০০ েোকন্ত েন্ব। অবধ্কন্তু ফোন্মিবস ববভোন্গ এবিং বোন্েোন্কবমবি এন্ড মবলকুলোর বোন্েোলবজ ববভোন্গ ভবতি -ইেকু প্রোেীন্দ্র 

  ০২ কোবতি ক ১৪২৫ 

  ১৭ অন্টোবর ২০১৮ 

 



এইচএসবস/সমমোন্ির পরীক্ষোে গবণন্তও িযূিতম বজবপএ ২.০০ েোকন্ত েন্ব। C ইউবিন্ট ভবতি -ইেকু প্রোেীর 
এইচএসবস/সমমোন্ির পরীক্ষোে পদ্োেিববজ্ঞোি, রসোেি ও গবণন্ত পৃেকভোন্ব িযূিতম বজবপএ ৩.০০ েোকন্ত েন্ব।  
 

ঘ) O-Level এবিং A-Level পরীক্ষোে উিীণি ছোত্র-ছোত্রীন্দ্র বজবসই (GCE) O-Level এ কমপন্ক্ষ ৩টি ববষন্ে B প্গ্রডসে ৫টি 
ববষন্ে পোস এবিং বজবসই A-Level এ কমপন্ক্ষ ২টি ববষন্ে B প্গ্রডসে ৩টি ববষন্ে পোস েোকন্ত েন্ব।  
 

ঙ) ২০১৫ সোন্লর পূন্বি এসএসবস/বজবসই O-Level /সমমোি পরীক্ষোে উিীণি ছোত্র-ছোত্রীগণ আন্বদ্ি করন্ত পোরন্ব িো। 

 

 

 

২। ভবতি র জিয আন্বদ্ি করোর বিেমোবলী (শুধ্ুমোত্র অিলোইন্ি আন্বদ্ি করো যোন্ব) : 
 

ক) এসএসবস ও এইচএসবস পরীক্ষোে উিীণি ছোত্রছোত্রীন্দ্র জিয :  
 

(i) ওন্েবসোইন্ট (mbstu-admission.org) আন্বদ্িকোরীন্ক এসএসবস ও এইচএসবস পোন্ির সোল, প্বোডি  ও প্রোল িম্বর প্রদ্োি 
করোর পর প্য সকল ইউবিন্টর িতি োবলী পূরণ কন্র তো প্দ্খোন্িো েন্ব।  

(ii) এরপর আন্বদ্িকোরীন্ক প্মোবোইল িম্বর বদ্ন্ে Registration বোটন্ি বিক করন্ত েন্ব। প্রদ্োিকৃত প্মোবোইল িম্বন্র 
আন্বদ্িকোরীন্ক SMS এর মোধ্যন্ম UserID  ও Password প্রদ্োি করো েন্ব।   

(iii) সফলভোন্ব প্রবজন্িিি করোর পর ইউবিট বসন্লট কন্র প্রোপ্ত ববল িোম্বোর বদ্ন্ে DBBL এর প্মোবোইল বযোিংবকিং রন্কট (
) এর মোধ্যন্ম বিধ্িোবরত আন্বদ্ি বফ (৫৫০ টোকো) প্রদ্োি করোর পর বফরবত SMS-এ DBBL (16216) েন্ত 

প্রোপ্ত TransactionID (TxnID) বদ্ন্ে Payment Confirm করন্ত েন্ব। 

(iv) এরপর ছবব ও স্বোক্ষর Upload কন্র Admit Card ডোউিন্লোড করন্ত েন্ব।  
(v) একোবধ্ক ইউবিন্ট আন্বদ্ি করোর জিয ইউবিট বসন্লট কন্র উপন্রোি (iii) ও (iv) িম্বর ধ্োপ পূিরোে সিন্ন করন্ত 

েন্ব। 

 

খ) O-Level এবিং A-Level /সমমোন্ির পরীক্ষোে উিীণি ববন্দ্িী ছোত্রছোত্রীন্দ্র জিয :  
(i) অিলোইন্ি আন্বদ্ি ফরমটি যেোযেভোন্ব পূরণ কন্র submit বোটন্ি বিক করন্ত েন্ব। 

(ii) যোচোই বোছোই পূবিক প্মোবোইন্লর SMS-এর মোধ্যন্ম আন্বদ্ন্ির স্টযোটোস জোবিন্ে প্দ্েো েন্ব।  
(iii) আন্বদ্িটি গৃেীত েন্ল প্মোবোইন্ল প্রোপ্ত UserID ও Password বদ্ন্ে ওন্েবসোইন্টর মোধ্যন্ম লগইি করন্ত েন্ব।   
(iv) ইউবিট বসন্লট কন্র প্রোপ্ত ববল িোম্বোর বদ্ন্ে DBBL এর প্মোবোইল বযোিংবকিং রন্কট ( )-এর মোধ্যন্ম বিধ্িোবরত 

আন্বদ্ি বফ (৫৫০ টোকো) প্রদ্োি করোর পর বফরবত SMS-এ DBBL (16216) েন্ত প্রোপ্ত TransactionID (TxnID) 
বদ্ন্ে Payment Confirm করন্ত েন্ব। 

(v) এরপর ছবব ও স্বোক্ষর Upload কন্র Admit Card ডোউিন্লোড করন্ত েন্ব।  
(vi) একোবধ্ক ইউবিন্ট আন্বদ্ি করোর জিয ইউবিট বসন্লট কন্র উপন্রোি (iv) ও (v) িম্বর ধ্োপ পূিরোে সিন্ন করন্ত 

েন্ব। 

 

(গ) DBBL প্মোবোইল বযোিংবকিং রন্কট (  )-এর মোধ্যন্ম আন্বদ্ি বফ প্রদ্োি:  
 

আন্বদ্ি বফ A, B, C ও  D ইউবিন্টর প্রবতটির জিয ৫৫০/- টোকো। আন্বদ্িকোরীন্ক বিন্জর ডোচ-বোিংলো প্মোবোইল বযোিংবকিং 
রন্কট একোউন্ট প্েন্ক অেবো এন্জন্ন্টর রন্কট একোউন্ট প্েন্ক SMS-এ উন্েবখত পবরমোণ টোকো মোওলোিো ভোসোিী ববজ্ঞোি ও 
প্রযুবি ববশ্বববদ্যোলন্ের Biller ID 1902 িম্বর-এ জমো বদ্ন্ত েন্ব। প্রবতটি ইউবিন্টর জিয আলোদ্োভোন্ব আন্বদ্ি বফ ৫৫০/- টোকো 
জমো বদ্ন্ত েন্ব। আন্বদ্ি বফ ৫৫০/- বযবতত অিয প্কোন্িো অবতবরি বফ প্রদ্োি করন্ত েন্ব িো।   
 

DBBL প্মোবোইল বযোিংবকিং রন্কট(  )-এর মোধ্যন্ম টোকো জমোদ্োন্ির প্রবিেো বিেরূপ :  
 

ধ্োপ ০১:   রন্কট একোউন্ন্টর মলূ প্মিনু্ত প্রন্বন্ির জিয *322# ডোেোল করন্ত েন্ব।  
ধ্োপ ০২:   প্মি ুপ্েন্ক 1 বসন্লট কন্র Payment অপিি অিসুরণ করুি। আবোর 1 বসন্লট কন্র Bill Payment অপিন্ি যোি।  
ধ্োপ ০৩:  বিন্জর একোউন্ট েন্ল 1 বসন্লট করুি অেবো অন্িযর একোউন্ট েন্ল 2 বসন্লট করুি। 

ধ্োপ ০৪:  Student এর প্মোবোইল িোম্বোর প্রদ্োি করুি। (2 বসন্লট করন্ল) 
ধ্োপ ০৫:  Others (0) বসন্লট করুি। 

ধ্োপ ০৬:  MBSTU ববলোর আইবড 1902 টোইপ করুি। 

ধ্োপ ০৭:  ইউবিট বসন্লট করোর পর বিন্ি প্রোপ্ত Bill Number  টি টোইপ করন্ত েন্ব।  



ধ্োপ ০৮:  বিধ্িোবরত বফ (550) টোইপ করুি।  
ধ্োপ ০৯:  আপিোর রন্কট একোউন্ন্টর বপি প্রদ্োি করুি।  
ধ্োপ ১০:  বফরবত SMS -এ DBBL (16216) েন্ত প্রোপ্ত TransactionID (TxnID) টি সিংরক্ষণ করুি।  
 

 একোবধ্ক ইউবিন্ট আন্বদ্ি করন্ত েন্ল উপন্রোি বিেন্ম অিযোিয ইউবিন্টর জিয আন্বদ্ি বফ জমো বদ্ন্ত েন্ব। 

 

(ঘ) প্রন্বিপত্র (Admit Card) ডোউিন্লোড :  
 

র) ওন্েবসোইন্ট (Admit download) প্মিনু্ত বিক কন্র সঠিক অপিিটি বোছোই করন্ত েন্ব।  
রর) প্রদ্বিিত িীন্ি আন্বদ্িকোরীর Mobile-এ প্রদ্োিকৃত UserID ও Password বদ্ন্ে Login করন্ত েন্ব।   
ররর) এবোর আন্বদ্িকোরীর সদ্য প্তোলো এক কবপ পোসন্পোটি  সোইন্জর স্ক্যোি করো রবঙি ছবব (ফোইল সোইজ 100 KB এর প্বিী 
িে) এবিং স্ক্যোি করো স্বোক্ষর (ফোইল সোইজ 60 KB এর প্বিী িে) আপন্লোড করন্ত েন্ব। অতঃপর Download  বোটি-এ বিক 
কন্র প্রোপ্ত Admit Card টি বপ্রন্ট কন্র সিংরক্ষণ করন্ত েন্ব। প্রন্বিপত্র সিংগ্রন্ের সবিন্িষ সমে ০১ বডন্সম্বর ২০১৮ তোবরখ 
ববকোল ৪:৩০টো  পযিত।  
 

 একোবধ্ক ইউবিন্ট আন্বদ্ি কন্র েোকন্ল প্রন্তযক ইউবিন্টর জিয আলোদ্ো Admit Card সিংগ্রে করন্ত েন্ব। 

  

 

 

(ঙ) বসটপ্ল্যোি ও ফলোফল :  
 

পরীক্ষোর তোবরখ, সমে ও প্কন্ের িোম ইতযোবদ্ তেযসে বসটপ্ল্যোি এবিং ভবতি  পরীক্ষোর ফলোফল আন্বদ্িকোরীর প্মোবোইল িম্বন্র 
SMS-এর মোধ্যন্ম পযিোেিন্ম জোবিন্ে প্দ্েো েন্ব। এছোড়ো এসব তেয mbstu-admission.org ওন্েবসোইট প্েন্কও জোিো যোন্ব।  
ভবতি  পরীক্ষো সিংিোত সমেসূবচর প্কোি পবরবতি ি েন্ল তো দদ্বিক সিংবোদ্পত্র এবিং ওন্েবসোইন্টর মোধ্যন্ম (mbstu-

admission.org) জোিোন্িো েন্ব। 
 

(চ) সতকি তো : 
 

একটি প্মোবোইল িম্বর বযবেোর কন্র একোবধ্ক ইউবিন্ট আন্বদ্ি করো যোন্ব। তন্ব ওই প্মোবোইল িম্বর বদ্ন্ে একই ইউবিন্ট 
একোবধ্ক আন্বদ্ি করো যোন্বিো। উন্েখয প্য, একই রন্কট একোউন্ট প্েন্ক একোবধ্ক আন্বদ্ি বফ পবরন্িোধ্ করো যোন্ব। 
 

৩। পরীক্ষোর বদ্ি পরীক্ষোেীর করণীে: 
ক) পরীক্ষোর েন্ল পরীক্ষোেীন্ক অবিযই দ্ইু কবপ (রবঙি) প্রন্বিপত্র বিন্ে আসন্ত েন্ব ।    
খ) বিৃ ভরোন্টর প্ক্ষন্ত্র অবিযই কোন্লো কোবলর বলপন্েন্ট কলম বযবেোর করন্ত েন্ব। 

গ) পরীক্ষোর েন্ল প্মোবোইল প্ফোি, কযোলকুন্লটর, ঘবড় বো অিয প্কোন্িো ধ্রন্ির ইন্লকিবিক কবমউবিন্কিি বডভোইস আিো সিণূি 
বিবষদ্ধ। 

ঘ) পরীক্ষোে অিংিগ্রেণকোরী সকল পরীক্ষোেীন্ক সঠিকভোন্ব িিোি করোর জিয তোন্দ্র কোিসে মখুমন্ডল প্রন্েোজি সোন্পন্ক্ষ 
অিোবতৃ করন্ত েন্ব।   
ঙ) প্রবতবন্ধী পরীক্ষোেীর প্ক্ষন্ত্র সিংবিষ্ট ইউবিট প্রধ্োিন্ক পরীক্ষোর ১ সপ্তোে আন্গ অববেত করন্ত েন্ব।  
 

৪। প্কোটো: 
 

মবুিন্যোদ্ধো/উপজোবত/প্পোষয প্কোটো ববভোগবভবিক এবিং ববন্কএসবপ প্কোটো অিষুদ্বভবিক বববধ্ন্মোতোন্বক সিংরক্ষণ করো েন্ব। 
প্কোটোে উপযুি প্রোেী পোওেো িো প্গন্ল উি আসিসমেূ িিূয েোকন্ব। মবুিন্যোদ্ধো/উপজোবত/প্পোষয/ববন্কএসবপ প্কোটোে 
আন্বদ্িকোরীগণন্ক ভবতি  পরীক্ষোর উিরপন্ত্রর বিবদ্িষ্ট স্থোন্ি বিৃ ভরোট কন্র বিজ প্কোটোে আন্বদ্ি বিবিত করন্ত েন্ব। 
ববন্কএসবপ প্কোটোে শুধ্ুমোত্র বোিংলোন্দ্ি িীড়ো বিক্ষো প্রবতিোি (ববন্কএসবপ) প্েন্ক এইচএসবস পরীক্ষোে উিীণি ছোত্র-ছোত্রীরো 
আন্বদ্ি করন্ত পোরন্ব। প্কোটোর স্বপন্ক্ষ ভবতি ন্যোগয ছোত্র-ছোত্রীন্দ্রন্ক উপযুি সিদ্  দ্োবখল করন্ত েন্ব।  
 

৫। িম্বর বন্টি: 
ভবতি  পরীক্ষো MCQ (Multiple Choice Questions) পদ্ধবতন্ত অিবুিত েন্ব। প্রবতটি ইউবিন্ট ২০০ িম্বন্রর মন্ধ্য ১০০ িম্বর 
MCQ (১০০ টি প্রশ্ন েোকন্ব) এবিং অববিষ্ট ১০০ িম্বন্রর মন্ধ্য এসএসবস পরীক্ষোে প্রোপ্ত বজবপএ েন্ত ৪০% (চতুেি ববষেসে) ও 
এইচএসবস পরীক্ষোে প্রোপ্ত বজবপএ েন্ত ৬০%  (চতুেি ববষেসে) গণিো করো েন্ব। প্রবতটি ভুল উিন্রর জিয ০.২৫ (িিূয দ্িবমক 
দ্ইু পোাঁচ) িম্বর প্মোট প্রোপ্ত িম্বর প্েন্ক কতি ি করো েন্ব। উন্েখয, ভবতি  পরীক্ষোর প্রশ্ন উচ্চ মোধ্যবমক পযিোন্ের সবিন্িষ পোঠসবূচ 
অিযুোেী েন্ব।   
 



    A, B, C ও  D ইউবিটবভবিক ভবতি  পরীক্ষোর িম্বর বন্টি:  
A ইউবিট: 
ববষে ইিংন্রবজ রসোেি পদ্োেিববজ্ঞোি গবণত  

িম্বর ১ ০  ২ ০  ৩৫  ৩৫   প্মোট= ১ ০ ০  

B ইউবিট: 
ববষে ইিংন্রবজ রসোেি পদ্োেিববজ্ঞোি জীবববজ্ঞোি  

িম্বর ১ ০  ৩৫  ২ ০  ৩৫  প্মোট = ১ ০ ০  

 

C ইউবিট: 
ববষে ইিংন্রবজ রসোেি পদ্োেিববজ্ঞোি গবণত  

িম্বর ১ ০  ৩০  ৩০  ৩০   প্মোট = ১ ০ ০  

D ইউবিট: (বোবণজয িোখো েন্ত উিীণিন্দ্র জিয) 
ববষে ইিংন্রবজ বযবসোে সিংগঠি ও 

বযবস্থোপিো 
বেসোবববজ্ঞোি  

িম্বর ৪ ০  ৩০  ৩০  প্মোট = ১ ০ ০  

D ইউবিট: (ববজ্ঞোি িোখো েন্ত উিীণিন্দ্র জিয) 
ববষে ইিংন্রবজ রসোেি পদ্োেিববজ্ঞোি রসোেি, পদ্োেিববজ্ঞোি ও  গবণত ববষন্ের প্যন্কোন্িো ০২ টি ববষে 

উির বদ্ন্ত েন্ব 

িম্বর ৪ ০  ৩০  ৩০  প্মোট= ১ ০ ০  

D ইউবিট: (মোিববক িোখো েন্ত উিীণিন্দ্র জিয) 
ববষে ইিংন্রবজ বোিংলো অেিিীবত প্পৌরিীবত অেিিীবত ও প্পৌরিীবত ববষন্ের প্যন্কোন্িো ০১ টি ববষে 

উির বদ্ন্ত েন্ব 

িম্বর ৪ ০  ৩০  ৩০  ৩০  প্মোট= ১ ০ ০  

 

 A ইউবিন্ট ইিংন্রবজন্ত িযূিতম ০৩ িম্বর (৩০%) এবিং পদ্োেিববজ্ঞোি ও গবণন্ত পৃেকভোন্ব িযূিতম ১৪ িম্বর (৪০%), B 
ইউবিন্ট ইিংন্রবজন্ত িযূিতম ০৩ িম্বর (৩০%) এবিং রসোেি ও জীবববজ্ঞোন্ি পৃেকভোন্ব িযূিতম ১৪ িম্বর (৪০%), C ইউবিন্ট 
প্রন্তযক ববষন্ে িযূিতম ৩০% িম্বরসে সবিন্মোট িযূিতম ৪০% িম্বর প্পন্ত েন্ব এবিং D ইউবিন্ট ইিংন্রবজন্ত িযূিতম ১৬ িম্বর 
(৪০%) অবিযই প্পন্ত েন্ব। সকল ইউবিন্ট বলবখত পরীক্ষোর পোস িম্বর িযূিতম ৪০। থকাটায় আবিদ্নকারীবদ্র থেবেও 
বলবিত পরীোয় পাস নম্বর নযযনতম ৪০।  

  

১০০ িম্বন্রর প্রন্শ্নর উিন্রর জিয ০১ ঘন্টো (৬০ বমবিট) সমে বরোদ্দ েোকন্ব, তন্ব পরীক্ষোেীন্দ্রন্ক পরীক্ষো শুরু েওেোর ৩০ 
বমবিট পূন্বি অবিযই পরীক্ষোর েন্ল উপবস্থত েোকন্ত েন্ব।  
৬। ভবতি  পরীক্ষোর তোবরখ ও সমেসূবচ:  

তোবরখ ও বোর সমে ইউবিট 

৩০  িন্ভম্বর ২০১৮, শুিবোর 
সকোল ১০:৩০ েন্ত দ্পুুর ১২:০০ পযিত A 

ববকোল ০৩:০০ েন্ত ০৪:৩০ পযিত B 

০১ বডন্সম্বর ২০১৮, িবিবোর 
সকোল ১০:৩০ েন্ত দ্পুুর ১২:০০ পযিত C 

ববকোল ০৩:০০ েন্ত ০৪:৩০ পযিত D 

   

ভবতি সিংিোত বিেমিীবতর প্যন্কোন্িো পবরবতি ি, সিংন্িোধ্ি, সিংন্যোজি ও পুিঃসিংন্যোজন্ির অবধ্কোর ববশ্বববদ্যোলে কতৃি পক্ষ 
সিংরক্ষণ কন্রি। ভবতি  পরীক্ষোর আন্বদ্ন্ি প্কোন্িো তেয বমেযো বো অসিূণি বন্ল প্রমোবণত েন্ল আন্বদ্িটি সরোসবর বোবতল বন্ল 
গণয েন্ব। ভবতি  পরীক্ষোে উিীণিন্দ্র প্মধ্োিম অিযুোেী প্মৌবখক পরীক্ষোর তোবরখ ও সমে এবিং ভবতি কৃতন্দ্র ওবরন্েিন্টিি িোি 
শুরুর তোবরখ ও সমে এবিং ভবতি সিংিোত অিযোিয ববজ্ঞবপ্ত যেোসমন্ে সিংবিষ্ট বডি অবফন্সর প্িোটিি প্বোডি  এবিং ববশ্বববদ্যোলন্ের 
ওন্েবসোইট (mbstu-admission.org)-এর মোধ্যন্ম জোিো যোন্ব।  
 

৭। ভবতি  থরবিবেশন সংক্রান্ত অনুসন্ধান :  (সকাল ০৯:০০ টা থেবক রাত ১০:০০টা পযিন্ত) 
 

১। ববল িম্বর ও িোিন্জকিি আইবড সিংিোত : ০১৩১৬-০৮৯০৫১ 

২। ছবব ও স্বোক্ষর সিংিোত : ০১৩১৬-০৮৯০৫২ 

৩। প্রন্বিপত্র ও বসটপ্ল্যোি সিংিোত  : ০১৩১৬-০৮৯০৫৩ 



৪ ।  User ID & Password                        :         ০১৩১৬-০৮৯০৫৪ 

৫। অিযোিয : ০১৭২৯-৬৪০৮০৭ 

৬। ই-প্মইল :         support@mbstu.ac.bd 

 

 

 

 

প্মোঃ মোকসদু্রু রেমোি 

প্ডপুটি প্রবজিোর (একোন্ডবমক িোখো) ও 

সদ্সয-সবচব 

প্কেীে ভবতি  পরীক্ষো কবমটি ২০১৮-২০১৯ 

প্ফোি : 0921-62128 (অবফস) 
 

 

 

 

 


