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অধ্যক্ষ 

সকল সরকারী-শিসরকারী নাবস সং কমল  

বিষয়: ২০২1-২2 বেক্ষািমষ সর বিএসবস ইন নাবস সং (শিবসক ও শপাস্ট শিবসক) শকামস স ভবতসকৃত বেক্ষার্থীমের বনিন্ধন প্রসমে 

 

েমহােয়, 

শেখ হাবসনা শেবিমকল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা এর অবিভূক্ত সকল সরকারী-শিসরকারী নাবস সং কমলম র ২০২1-২2 বেক্ষািমষ স ভবতসকৃত বিএসবস 

ইন নাবস সং (শিবসক ও শপাস্ট শিবসক) শকামস সর বেক্ষার্থীমের বনিন্ধন কার্ সক্রে আগােী 26.02.2023 বি: তাবরখ হমত 06.03.2023 বি: 

পর্ সন্ত চলমি। উবিবখত সেময়র েমধ্য বনিন্ধন প্রবক্রয়া সম্পন্ন করার  ন্য শেখ হাবসনা শেবিমকল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা কর্তসক সরিরাহকৃত 

স্টুমিন্ট শরব মেেন ফে স এ র্র্থার্র্থ তথ্য প্রোন পূি সক বনিন্ধমনর  ন্য বনি সাবরত বফ  নতা ব্াংক বলবেমেি, বনরালা োখার বহসাি নং-

0100232078761 শত প্রোন কমর বেক্ষার্থীর বনিন্ধন করমত হমি। বনি সাবরত বফ  োোমনর রবেে টি  ছাত্র কর্তসক পূরণকৃত স্টুমিন্ট 

শরব মেেন ফে স  এর সামর্থ সংযুক্ত  করমত হমি। 

উমিখ্য শর্, শিসরকারী প্রবতষ্ঠানসমূহমক ২০২1-২2 বেক্ষািমষ সর আসন িরাদ্দ (বিশ্ববিদ্যালয় ও েন্ত্রনালয় কর্তসক প্রেত্ত) সংক্রান্ত পমত্রর অনুবলবপ 

 ো বেমত হমি। 

 

শরব মেেন বফ: (প্রবত বেক্ষার্থীর  ন্য প্রমর্া য): 

 

বফ’র বিিরণ বিএসবস ইন নাবস সং (শিবসক) শকাস স বিএসবস ইন নাবস সং (শপাস্ট শিবসক) শকাস স 

সরকারী শিসরকারী সরকারী শিসরকারী 

বনিন্ধন বফ 1000.00 োকা 1100.00 োকা 1000.00 োকা 1100.00 োকা 

অন্যান্য 200.00 োকা 1200.00 োকা 200.00 োকা 1200.00 োকা 

শোে 1200.00 োকা 2300.00 োকা 1200.00 োকা 2300.00 োকা 

 

শিামেইন শহাবস্টং বফ: 

বনিন্ধন প্রবক্রয়া সম্পন্ন করণ এিং িাোমি  সংরক্ষমনর  ন্য বনি সাবরত শিামেইন শহাবস্টং বফ  (প্রমতযক প্রবতষ্ঠামনর প্রবত বেক্ষািমষ সর প্রবত 

শকামস সর  ন্য প্রমর্া য) ৫০০০/- োকা  নতা ব্াংক বলবেমেি, বনরালা োখায়, শেখ হাবসনা শেবিমকল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা  এর 

0100232078761  নং বহসামি  ো বেময়  োোমনর রবেে পরীক্ষা বনয়ন্ত্রক েপ্তমর  ো বেমত হমি। বনি সাবরত সেময়র েমধ্য বনিন্ধন 

প্রবক্রয়া সম্পন্ন করার লমক্ষয বনিন্ধন কবপ 02 শসে, 03 (বতন) কবপ রবেন ছবিসহ স্টুমিমন্টর তাবলকা, িাো ফে স এর সামর্থ এসএসবস ও 

এইচএসবসর/ বিমলাো োকসসীে এর সতযবয়ত কবপসহ র্ািতীয় কাগ পত্র সংবিস্ট েপ্তমর  ো শেয়ার  ন্য অনুমরাি করা হমলা। 

  

                                                                                                                                                    উপাচার্ স েমহােময়র বনমে সেক্রমে 
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সেয় অিগবত ও প্রময়া নীয় ব্িস্থা গ্রহমণর  ন্য অনুবলবপ শপ্ররণ করা হমলািঃ 

    ১)  বিন , নাবস সং অনুষে, অত্র বিেবিদ্যালয়  

    ২) বপএস টু  বভবস অত্র বিেবিদ্যালয় (বিষয়টি বভবস েমহােময়র দৃবিমগাচর করার অনুমরািসহ ) 

    ৩) বপএটু শরব োর,অত্র বিেবিদ্যালয় 

    ৪) েপ্তর নবর্থ  

    ৫) সংরক্ষণ নবর্থ_ 

 

 

 

তাবরখ: 10 ফাল্গুন , ১৪২৯ িোব্দ 

 23 শফব্রুয়ারী, 2023 

তাবরখ: 09 ফাল্গুন , ১৪২৯ িোব্দ 

 23 শফব্রুয়ারী, 2023 

          উপ পরীক্ষা বনর়্ন্ত্রক 

শেখ হাবসনা শেবিমকল বিশ্ববিদ্যালয় 

                 খুলনা   

 

‡kL nvwmbv †gwW‡Kj wek̂we`¨vjq, Lyjbv 

A ’̄vqx Kvh©vjqt ‡nvwìs bs-08, †ivW bs-01, wbivjv AvevwmK GjvKv, Lyjbv-9100|  

 

 

                         িািঃ নাছবরন আক্তার  

                      উপ পরীক্ষা বনর়্ন্ত্রক 

               শেখ হাবসনা শেবিমকল বিশ্ববিদ্যালয় 

                                খুলনা 

                          ০১৯১১০৮৮৯৯৬   

 


