
 
CSE FALL 2020 ADMISSION ELIGIBLE APPLICANTS (Regular Batch) 

- Second Result 

 
mswkøó mK‡ji AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡Yi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, dj-2020 †mwg÷v‡i fwZ©i Rb¨ 

†hvM¨Zv m¤úbœ wkÿv_©x‡`i fwZ©i mgq mxgv wbgœiƒc wba©viY Kiv n‡q‡Q:  

 

• fwZ©i mgq mxgv (dj-20 †mk‡b fwZ©i †hvM¨Zv m¤úbœ wkÿv_©x): A‡±vei 04 †_‡K A‡±vei 22, 2020 

ZvwiL ch©šÍ|  

• 1g wKw Í̄i UvKv e¨vs‡K Rgv †`Iqvi †kl mgq: A‡±vei 22, 2020| 

• 2q wKw Í̄i UvKv e¨vs‡K Rgv †`Iqvi †kl mgq: b‡f¤̂i 22, 2020| 

 

A‡±vei 22, 2020 Zvwi‡Li g‡a¨ cÖ‡Z¨K wkÿv_©x‡K e¨vs‡K (gv‡K©›UvBj/Gbwmwm e¨vs‡Ki †h‡Kvb kvLvq) A_ev 

†gvevBj e¨vswKs (i‡KU/weKvk) Gi gva¨‡g UvKv cÖ`vb K‡i fwZ© cÖwµqv m¤úbœ Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv| 

wkÿv_©xi wUDkb wd cÖ̀ v‡bi †c-w ø̄c wefv‡Mi Awdm/÷z‡W›U c¨v‡b‡j cvIqv hv‡e| ÷z‡W›U c¨v‡bj n‡Z †c-w ø̄c 

msMÖ‡ni welqwU I‡qemvB‡U we Í̄vwiZ Rvbv‡bv Av‡Q| 

 

(েযেকােনা িবষেয় েযাগােযােগর †gvevBj b¤̂i: wmGmB wefvM-01730406534 I 01730406557) 

 

ফল ২০২০ wmGmB wefv‡M fwZ©i †hvM¨Zv m¤cbœ QvÎ-QvÎx‡`i bvg- GWwgkb †ivj mshy³ Kiv nj| 
SL 
No. Tracking ID Admission Roll Name Merit Position Remarks 
01 20104922924 203311-0019 Sumona islam Mim N/A Allowed 

 

DATE: 14 OCTOBER 2020 

 

 

 

 

 

*online ভিতর িনে�রিাকা োষ প �ায়  

 

ফল ২০২০ েসান বিােচর �ািয়য়�াা িাশক:  
Md. Nour Noby  
Lecturer, CSE Department, Varendra University. 
01755-774070 



 
বেরব িব িব�িালয় 

 

অনলাবন ভিতর িনে�রিাকা 
েসানঃ ফল – ২০২০ 

 

ভিতরর জনি িনবরািচত �াথরীেক (িনবরািচত �াথরী র �কািাত তািলকা অনুযায়ী) িনে� উে�িখত প�িত অনুসরণ কের 

অনলাবন ভিতর �ি�য়া স�� করেত ুেবঃ 

১. �থেম বেরব িব িব�িাল েয়র েেয়বসাবর (www.vu.edu.bd)-বর েুাম েপেজ অবি�ত Online 

Admission িলএেক ি�ক করেত ুেব। 
২. আেব�নকারীর �িািকএ আবিি (আেব�েনর সময় ���) ববএ জ� িনব�ন ন�র বিবুার কের অনলাবন ভিতর 

িসে�েম লগবন করা যােব। অবািব আেব�েনর সময় বিববত জ� িনব�ন ন�র ��ান করেত ুেব। 
৩. লগ  বন করার পরবতরী িিেন আেব�নকারীর ভিতর সএ�া� ফলাফল ��িারত ুেব। েকান আেব�নকারী 

বকািধক িবভােগর জনি িনবরািচত ুেল িনেজর ব�া অনুযায়ী েযেকান িবভােগ ভিতর সুেযাগ থাকেব। 
৪. আেব�নকারীেক ভিতর�ু িবভাগ সএল� Admit বারেন ি�ক করেত ুেব।  
৫. বরপর CONFIRM বারেন ি�ক করেত ুেব।  
৬. পরবতরী েপেজ ভিতর ববএ েরিজেোেনর িববরনসু ভিতর িফ ��ােনর প�িত সমূু ��িারত ুেব। 

৭. িফ ��ােনর িনে� উে�িখত প�িতর মেধি বকির িনবরাচন করা করেত ুেব- 

(i) মােকর্াবল বিাএক িলিমেরি 

(ii) বনিসিস বিাএক িলিমেরি  

(iii) †gvevBj e¨vswKs (i‡KU/weKvk)- েপ ি�েপ েপেম্ প�িত ে�য়া থাকেব।  
৮. িফ ��ােনর প�িত িনবরাচেনর করেল েপ ি�প ��িারত ুেব। বির সএরশণ বা download কের ি�্ 

করেত পারেব।  

৯. িফ পিরোােধর পর Bank ি�প/ bKas-Rocket after payment/confirmation sms/Screenshot 

পরবতরীেত বিবুােরর জনি সএরশণ করা িবোষ �েয়াজন। 
 

ভিতরর জনি �েয়াজনীয় েসিম�ার িফ -বর পিরমাণ �ুির িকি�েত িবভ�। প থক িকি�র িনজ� সময়সীমা থােক, 

তেব েয েকউ �থম িকি� পিরোােধর সময়সীমার মেধিব উভয় িকি�র অথর পিরোাধ করেত পারেব । 
 

িব.�. েকবলমা� ভিতরর জনি অথর িফ পিরোােধর মাধিেমব ভিতরর িবষয়ির িনি�ত ুেব। 

 

�যুি�গত সুায়তার জনি 

ুরলাবন: + 88-01730-406576; বেমল: webmaster2@vu.edu.bd 

 

 

 

http://www.vu.edu.bd)-এর

