b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ad †U·UvBj BwÄwbqvwis GÛ wimvP© (wbUvi)
bqvinvU, mvfvi, XvKv
ZvwiLt ২৯ জু লাই, 2021

¯§viK bs- wbUvi/cixÿv/we.Gmwm./2021/০৫৮

বি.এসবস. ক োর্সে র স ল কলর্ের্লর টোর্ে -২ ও টোর্ে -২ (বরর্ট ) পরীক্ষো-২০২০ এর
অনলোইর্ন ফর্ে পূ রর্ের সর্য়সীর্ো িবধে ত রে বিজ্ঞবি
ইনস্টিটিউটের সকল ছাত্র-ছাত্রী ও সংস্টিষ্ট সকটলর অবগস্টির জনয জানাটনা যাটে যয, স্টব.এসস্টস. ইন যেক্সোইল ইস্টিস্টনয়াস্টরং, ইন্ডাস্টিয়াল এন্ড
যরাডাকশন ইস্টিস্টনয়াস্টরং (আইস্টিই), ফ্যাশন স্টডজাইন এন্ড এযািাটরল ইস্টিস্টনয়াস্টরং (এফ্স্টডএই) স্টবভাটগর সকল যলটভটলর োর্ম-২ ও োর্ম-২ (স্টরটেক)
িরীক্ষা-২০২০ এর অনলাইটন ফ্র্ম িূ রটের সর্য়সীর্া ২৬ আগষ্ট, ২০২১ িযমন্ত বস্টধি
ম করা হটলা।
ফর্ে পূ রর্ের বনর্দেশনো:
১. ২৬ আগষ্ট, ২০২১ িাস্টরটের র্টধয রটযাজয িরীক্ষার স্টফ্ ও টিউশন স্টফ্ স্টনকেস্থ যযটকাটনা বযাংক শাো হটি স্টনম্নস্টলস্টেি যযটকাটনা বযাংক স্টহসাটব
জর্া রদান করটি হটব।
২. োর্ম-২ এর ফ্র্ম িূ রটের জনয িূ বমবিী বটকয়াসহ সংস্টিষ্ট স্টশক্ষাবছটরর ৪টি স্টকস্টির টিউশন স্টফ্ আবস্টশযকভাটব িস্টরটশাধ করটি হটব।
৩. ছাত্র-ছাত্রীটদর অনলাইটন িূ রেকৃি িরীক্ষার ফ্র্ম স্টনোর যথাযথভাটব যাচাই-বাচাই কটর ঢাকা স্টবশ্বস্টবদযালটয় যররে করটব।
৪. যকাটনা ছাত্র-ছাত্রী টিউশন স্টফ্ ও িরীক্ষার স্টফ্ স্টনয়র্ানু যায়ী জর্া না স্টদটল িার িরীক্ষার ফ্র্ম ঢাকা স্টবশ্বস্টবদযালটয় জর্া যদয়া হটব না।
৫. টিউশন স্টফ্ ও িরীক্ষার স্টফ্ জর্া রদাটনর বযাংক রস্টশটদর র্ূ ল কস্টি স্ক্যান কটর সংস্টিষ্ট যকাসম যকা-অস্টডমটনেটরর ই-টর্ইটল যররে করটি হটব।
৬. টিউশন স্টফ্ সর্ন্বটয়র লটক্ষয িরবিীটি স্টনোটরর স্টহসাব শাোয় উক্ত বযাংক রস্টশটদর র্ূ ল কস্টি আবস্টশযকভাটব জর্া স্টদটি হটব।
৭. ঢাকা স্টবশ্বস্টবদযালটয়র স্টনটদশমনা অনু যায়ী সম্পূ েম িথয স্টদটয় স্টনধমাস্টরি সর্টয়র র্টধয সকল ছাত্র-ছাত্রীটদর অনলাইটন ফ্র্ম িূ রে করটি হটব।
উর্েখ্য, অনলোইর্ন ফর্ে পূ রর্ের বলিং এিিং ঢো ো বিশ্ববিদযোলর্য়র বনয়র্োিলী অবত শীঘ্রই ছোত্র-ছোত্রীর্দর ই-র্র্ইর্ল ও ওর্য়ি সোইর্ট
প্র োশ রো হর্ি।
িযোিং বহসোি ও শোখ্ো:
µg.
e¨vs‡Ki bvg
1.
WvP evsjv e¨vsK wjt
2.
Gw·g e¨vsK wjwg‡UW
3.
RbZv e¨vsK wjwg‡UW

kvLvi bvg
mvfvi cjøx we`y¨r kvLv
bqvinvU kvLv
bqvinvU kvLv

wnmve b¤^i
2701100002062
08111100035069
0100106496794

পরীক্ষোর বফ (পরীক্ষোর্থী প্রবত)
µg. QvÎ-QvÎxi aib
K.
wbqwgZ cixÿv_©xi wd

wnmv‡ei bvg
b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ad
†U·UvBj BwÄwbqvwis GÛ wimvP©
(wbUvi)

†gvU UvKv
4,750/-

L.

†Kvb Uvg© G AK„ZKvh© /†Kvb Uvg© G ‡Kvb wel‡q AK„ZKvh© cixÿv_©xi wd

5,500/-

M.

wi‡UK cixÿvi wdt 1 welq A_ev 2 welq

5,500/-

N.

wi‡UK cixÿvi wdt 3 welq ev Z`~×© welq

7,000/-

‡`‡jvqvi †nv‡mb
mnKvix cixÿv wbqš¿K
weZiYt
1| †Kvm© †Kv-AwW©‡bUi, †U·UvBj, AvBwcB, GdwWGB, wbUvi (QvÎ-QvÎx‡`i B-‡gB‡j †cÖi‡Yi Rb¨)
Abywjwct
1| GWfvBRvi Awdm, wbUvi|
2| Aa¨ÿ Awdm, wbUvi (Aa¨ÿ g‡nv`‡qi AeMwZi Rb¨)
3| wnmve kvLv, wbUvi (cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨)|
4| †iwR÷ªvi `ßi, wbUvi|
5| I‡qe mvBU, wbUvi |

