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ލެވެލް އަދި

 01ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ

ކޯހުގެ ދާއިރާ:

އަދަދު:
ޤައުމު:

ބަންގްލަދޭޝް

ޔުނިވަރސިޓީ

އޮފް

އިންޖިނިއަރިންގ

އެންޑް

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ކޯސްތައް

ބަންގްލަދޭޝް
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީގެ ޝަރުތު:
 .0ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ  10މާއްދާއިން 'ބީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން .މި
މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި މެތަމެޓިކްސް ،ފިޒިކްސް ،ކެމިސްޓްރީ އަދި އިނގިރޭސި ހިމެނެންވާނެއެވެ.
 .2ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލްގެ މެތަމެޓިކްސް ،ފިޒިކްސް އަދި ކެމިސްޓްރީއިން "އޭ" ގެރޭޑް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން
 .3ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލްގެ ބަޔޮލޮޖީއިން "ބީ" ގްރޭޑް
ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
 .4ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ އެހީއަށްފަހު،
މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް ،ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.

ކޯހުގެ

ހ .ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން  2އަހަރު

ޝަރުތު:

ށ .ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން  0.0އަހަރު
ނ .ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން  0އަހަރު
 .0ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ އެޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ ލޯނެއް އަނބުރާ
ދައްކަވައި ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން.
 .6އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން .އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހާއި އެއް
ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.
 .7އި ޢުލާނާއިއެކު މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް ވާނަމަ
އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.
 މި އިޢުލާންގެ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ނުވާ ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ "ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައިޢަމަލުކުރެވޭ ޚާއްސަ އުސޫލު (ސްޕެޝަލް ކްރައިޓީރިއާ)" އިންނެވެ.

ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ތަކެތި.

ހުށަހަޅަންޖެ
ހޭ ތަކެތި:

-

ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

-

 3ފޮޓޯ (ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް) (ނޮމިނޭޓްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން)

-

އދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ނގަ ި
ރއްޔިތެއްކަން އަ ް
ހ ަ
ދިވެ ި

-

ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖް ކޮޕީ

-

ހއަކާ
އއެ ީ
ހއަށްފަހުެ ،
ހގެ އެ ީ
ނމެފަ ު
ނމަ ،އެ ް
އގަތް ަ
ހ ލިބިވަޑަ ި
ގން އެ ީ
ރވެ ެ
ދވެ ި
މ ު
ނ ނުވަތަ ސަރުކާރު ެ
ރ ް
ސރުކާ ު
ަ
އވަން
ތަޢުލީމް ހާސިލު ކުރަ ް
ސމީ ލިޔުން.
އދޭ ރަ ް
ގ ި
އވާކަން އަން ަ
އވާފަ ި
މތްކުރަ ް
ޚދު ަ
އދަތަށް ި
ފއިވާ މު ް
ގއި ބަޔާންކޮށް ަ
ވމަށް މި އިޢުލާން ަ
ރއް ު
ދމަތްކު ެ
ޅގޮތުން ޚި ު
ގު ޭ

-

މގެ ލިޔުން.
ދކުރާނެކަ ު
އބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ޫ
ނޑުކުރި ތަނަކުން ެ
އތްނަމަ ،ބޮ ް
ނޑެއް ޮ
ރމަށް ބޮ ް
ދމަތްކު ު
ޚި ު

-

ޝރުތު
ޝރުތެއް ވާނަމަ އެ ަ
ަ
ޓގައި އިތުރު
ނފޮމޭޝަން ޝީ ް
ހގެ އި ް
އވާ ކޯ ު
ރވިފަ ި
ސއިޓަށް އަޕްލޯޑް ކު ެ
ބ ަ
ވ ް
މންޓްގެ ެ
އއެކު މި ޑިޕާޓް ަ
އިޢުލާނާ ި
އއާއި ގުޅޭ ލިޔުން.
ނމަށްޓަކައިެ ،
ށދި ު
ކން ސާބިތުކޮ ް
ހަމަވާ ަ

 މި ސްކީމްގެ ދަށުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހެނީ ދަރިވަރު އަމިއްލައަށެވެ .އަދި ސާކު ޤައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުން ފީތައް ދައްކަންޖެހޭނީބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާ ރޭޓަކުންނެވެ.
 ބަންގްލަދޭޝް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން އޮފަރކުރާ އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް  www.buet.ac.bdއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންނެވެ .މިގޮތަށްޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ހުންނާނެއެވެ.
 މި ސްކީމްގެ ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހައްދަވާނީ ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުންނެވެ. މި މިނިސްޓްރީއިން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް ހޯދައެއްނުދެވޭނެއެވެ.
 ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ،މި މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާތަނެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެއެވެ. ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު ،މަދުވެގެން  6މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީއިން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައިގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި މިނިސްޓްރީއިން އަންގާތާ  22ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. މި އިއުލާންގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދެ ދުވަސް (ސުންގަޑި ހަމަވާ ދުވަހާއި އޭގެ ކުރީ ދުވަސް)ކުރިން އެޕްލިކޭޝަނާއި އެއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެވިގެންވެއެވެ .އެއީ އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ ،ނުވަތަ
އިތުރު
މަޢުލޫމާތު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއް މަދުނަމަ ،ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ތަކެތި ހަމަކުރައްވައި،

ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފުރުސަތު އެރުވުމުގެ

ގޮތުންނެވެ .އަދި އޭގެފަހުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްޗެއް މަދުވިއަސް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް
އިތުރު ފުރުސަތެއް ދެވެން ނޯންނާނެތީއެވެ.
 އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ ،އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ ކޮޕީވެސްހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 އެލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށްތައްޔާރުކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.
 އެޓެސްޓްކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އިނގިރޭސިބަހުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލާގޮތަށެވެ. އެޓެސްޓްކުރި ތަނުގެ ނަން. އެޓެސްޓްކުރި މީހާގެ ނަން. އެޓެސްޓްކުރި މީހާގެ މަގާމް. އެޓެސްޓްކުރި މީހާގެ ސޮއި. އެޓެސްޓްކުރި ތާރީޚް. އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު ،މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. -ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ،ސްޕެޝަލް ކްރައިޓީރިއާއާއި،

އެއްކޯހަށް

ނޮމިނޭޓްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުން ދެވަނަ ކޯހަކަށް ނޮމިނޭޓް ކުރާނެ ގޮތާއި ،ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި ،ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތާއި،
ސަޕްލިމަންޓްރީ ލޯން ދޭ ގޮތާއި ،ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި ،އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން
ހުންނާނެއެވެ.
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