
 

বাংলােদশ আিম� ইউিনভািস�িট অব সােয়� এ�ড �টকেনালিজ (িবএইউএসিট), �সয়দপরু 

(বাংলােদশ �সনাবািহনীর ত�াবধােন পিরচািলত) 

িবএসিস ইি�িনয়ািরং এ ভিত�-২০১৫, ব�াচ-২ 

১. সাধারণ তথ�াবলী: বাংলােদশ আিম� ইউিনভািস�িট অব সােয়� এ�ড �টকেনালিজ (িবএইউএসিট) �সয়দপুর, কতৃ�ক ২০১৫ 

সােলর ২য় �সশেন ভিত�র জ� বাংলােদশী নাগিরকেদর িনকট �থেক আেবদনপ� আ�ান করা হে�। উ� মাধ�িমক, িজিসই / 

সমমান পরী�ায় ২০১৩,  ২০১৪ এবং ২০১৫ সােল উ�ীণ� ছা�ছা�ীগণ িন�বিণ�ত িবষেয় আেবদন করেত পারেব: 

িবভাগ আসন সংখ�া অধ�য়নকাল 

কি�উটার সােয়� এ�ড ইি�িনয়ািরং (CSE) ১০০ ০৪ বছর 

ইেলি�কাল এ�ড ইেল�িনক ইি�িনয়ািরং (EEE) ১০০ ০৪ বছর 

�মকািনক�াল ইি�িনয়ািরং (ME) ১০০ ০৪ বছর 

 

২. ভিত� ফরম িবতরণ ও জমা �হণ: ০৫ �ম, ২০১৫ �থেক ৩১ আগ�, ২০১৫ পয��। 

৩. ভিত� পরী�ার �ান: বাংলােদশ আিম� ইউিনভািস�িট অব সােয়� এ�ড �টকেনালিজ (িবএইউএসিট), �সয়দপুর ক�া�াস। 

৪. ভিত� পরী�ার তািরখ: ০৭ �সে��র, ২০১৫ 

৫. ফলাফল �ঘাষণা: ০৯ �সে��র, ২০১৫ 

৬. ভিত�র সময়: ১০-১৫ �সে��র, ২০১৫ 

৭. �াশ ��: ১৬ �সে��র, ২০১৫ 

৮. ভিত� ফরম এর মূল�: ৫০০/- টাকা (অেফরতেযাগ�) 

৯. ভিত�র জ� আব�কীয় �যাগ�তা: 

ক) উ� মাধ�িমক পরী�ায় িব�ান শাখায় নূ�নতম িজিপএ ৩.৫ হেত হেব। তেব মুি�েযা�ার স�ান ও অন�সর এলাকার 

িশ�াথ�ীেদর (সরকার কতৃ�ক �ঘািষত অন�সর এলাকার ��ে�) জ� উ� মাধ�িমক পরী�ায় িব�ান শাখায় নূ�নতম িজিপএ 

৩.০ থাকেত হেব। ( উ� মাধ�িমক পরী�ায় গিণত, পদাথ� ও রসায়ন িবষয় থাকেত হেব) 

খ) এসএসিস ও এইচএসিস পরী�ায় সি�িলত িজিপএ ৭.৫০ (চতুথ� িবষয়সহ) থাকেত হেব। তেব মুি�েযা�ার স�ান ও 

অন�সর এলাকার িশ�াথ�ীেদর (সরকার কতৃ�ক �ঘািষত অন�সর এলাকার ��ে�) জ� এসএসিস ও এইচএসিস পরী�ায় 

সি�িলত িজিপএ ৭.০০ (চতথু� িবষয়সহ) থাকেত হেব। 

গ) িজিসই (এ �লেভল) অথবা সমমান পরী�ায় উ�ীণ� �াথ�ীেদর গিণত, পদাথ� ও রসায়ন এবং Funct i onal  Engl i sh 

িবষয়সহ নূ�নতম ��ড পেয়�ট ৩.০০ এবং সি�িলত িজিপএ ৭.০০ থাকেত হেব। 

১০. ভিত� ফরম জমা দান:  

ক) অনলাইন এ আেবদন: “িবএইউএসিট �সয়দপুর” িশেরানােম ৫০০/- টাকার ব�াংক �াফট / �প অড�ার কের 

www.baust.edu.bd ওেয়ব সাইট �থেক ভিত�র ফরম ডাউনেলাড কের তা পুরণ কের admission@baust.edu.bd এই 

িঠকানায় �মইল করেত হেব। 



�েবশ প� পরী�ার িদন সকাল �বলা বা তার আেগর িদন িব�িবদ�ালয় অিফস �থেক সং� করেত হেব। �েবশ প� সং�েহর 

সময় নীে� উে�িখত কাগজ �িল জমা িদেত হেব- 

 ব�াংক �াফট / �প অড�ার এর িরিসট। 

 �ই কিপ পাসেপাট� সাইেজর ছিব (১ম ��ণীর �গেজেটড কম�কত�া কতৃ�ক সত�ািয়ত) 

 এসএসিস ও এইচএসিস পরী�ার মাক�শীট, �শংসাপ� ও সািট�িফেকেটর ফেটাকিপ (১ম ��ণীর �গেজেটড কম�কত�া 

কতৃ�ক সত�ািয়ত) জমা িদেত হেব। 

 মুি�েযা�ার স�ােনর ��ে� িপতা/মাতার মুি�েযা�া সনেদর (১ম ��ণীর �গেজেটড কম�কথ�া কতৃ�ক) সত�ািয়ত কিপ 

এবং অন�সর এলাকার ��ে� সংি�� এলাকার �জলা �শসক কতৃ�ক পিরচয়প�/ যথাযথ �ত�য়নপে�র সত�ািয়ত কিপ 

(১ম ��ণী �গেজেটড কম�কত�া কতৃ�ক) জমা িদেত হেব। 

খ) সরাসির ফরম জমা দান: আ�হীরা িব�িবদ�ালয় অিফস �থেক সরাসির ফরম সং�হ কের িব�িবদ�ালয় অিফেস জমা িদেয় 

�েবশ প� সং�হ করেত পােরন। এে�ে� ফরম জমা দােনর সময় নীে� উে�িখত কাগজ �িল জমা িদেত হেব- 

 ব�াংক �াফট / �প অড�ার এর িরিসট। 

 �ই কিপ পাসেপাট� সাইেজর ছিব (১ম ��ণীর �গেজেটড কম�কত�া কতৃ�ক সত�ািয়ত) 

 এসএসিস ও এইচএসিস পরী�ার মাক�শীট, �শংসাপ� ও সািট�িফেকেটর ফেটাকিপ (১ম ��ণীর �গেজেটড কম�কত�া 

কতৃ�ক সত�ািয়ত) জমা িদেত হেব। 

 মুি�েযা�ার স�ােনর ��ে� িপতা/মাতার মুি�েযা�া সনেদর (১ম ��ণীর �গেজেটড কম�কথ�া কতৃ�ক) সত�ািয়ত কিপ 

এবং অন�সর এলাকার ��ে� সংি�� এলাকার �জলা �শসক কতৃ�ক পিরচয়প�/ যথাযথ �ত�য়নপে�র সত�ািয়ত কিপ 

(১ম ��ণী �গেজেটড কম�কত�া কতৃ�ক) জমা িদেত হেব। 

১১. িনব�াচন প�িত: এসএসিস, এইচএসিস / ও �লেভল, এ �লেভল অথবা সমমান পরী�ায় �া� ��ড পেয়�ট এবং ভিত� 

পরী�ায় �া� ন�েরর �যাগফল এর িভি�েত �মধা তািলকা �ণয়ন করা হেব। �মধা তািলকা িব�িবদ�ালেয়র ওেয়ব সাইট 

www.baust.edu.bd এবং িব�িবদ�ালেয়র �নািটশেবােড� �কাশ করা হেব। �মধা তািলকার িভি�েত িনধ�ািরত আসন সংখ�ার 

িবপরীেত ছা�-ছা�ী ভিত� করা হেব। 

১২. িফ কাঠােমা: 

িবভাগ িফ (টাকা) সব�েমাট 

উ�য়ন িফ ভিত� িফ িনরাপ�া 

জামানত 

�সিম�ার × (৮) 

িটউশন িফ ল�াবেরটির িফ লাইে�রী িফ ছা�-ছা�ী 

িবষয়ক িফ 
CSE 
EEE 
ME 

২,৫০,০০০/- ২৫,০০০/- ৫,০০০/- ৫৫,০০০/- ৫,০০০/- ১,০০০/- ২,০০০/- ৭,৭৯,০০০/- 

 

ভিত�র সময় এককালীন ৩,৪৩,০০০/- টাকা পিরেশাধ করেত হেব। পরবত�ীেত �সিম�ার �িত ৬৩,০০০/- টাকা পিরেশাধ করেত 

হেব। 

ভিত�র সময় ভিত� িফ “িবএইউএসিট �সয়দপুর” এর অ��েল �া� ব�াংক, �সয়দপুর ক�া�টনেম�ট শাখার িহসাব নং ০০৬-

০২১০০০১২৮০ এ জমা িদেত হেব। 

হল িফ কাঠােমা: দূরবত�ী এলাকার িশ�াথ�ীেদর জ� িব�িবদ�ালয় কতৃ�প� কতৃ�ক সীিমত পিরসের হল �িবধা রেয়েছ। হেলর 

জ� ভিত�র সময় ৭,০০০/- টাকা (৩,০০০/- টাকা �ফরতেযাগ�) জমা িদেত হেব। মািসক থাকা খাওয়া বাবদ ৪,৫০০/- �থেক 

৫,৫০০/- টাকা খরচ হেত পাের। 

হেলর িফ “িবএইউএসিট �সয়দপুর” এর অ��েল �া� ব�াংক, �সয়দপুর ক�া�টনেম�ট শাখার িহসাব নং ০০৬০-

০৩১০০০৩০৬২ �ত জমা িদেত হেব। 



১৩. আসন সংর�ণ: �বসরকারী িব�িবদ�ালয় আইন ২০১০ এর শত�া�সাের মুি�েযা�ােদর স�ানেদর জ� ৩% এবং অন�সর 

ও দির� অথচ �মধাবী �াথ�ীেদর জ� ৩% আসন সংরি�ত থাকেব। এ ধরেণর িশ�াথ�ীেদর ১০ নং �িমেক উে�িখত অথ� জমা 

িদেয় ভিত� হেত হেব এবং যথাযথভােব যাচাই করার পর জমাকৃত অথ� �ফরত �দান করা হেব। 

 

িবেশষ তথ�াবলী 

 িলিখত ভিত� পরী�া হেব। 

 পরী�াথ�ী পরী�া হেল ক�াল�েলটর ব�বহার করেত পারেবন। 

 পরী�া �� হবার অ�ত ৩০ িমিনট পূেব� �েবশ প� সং�হ করেত হেব। 

 পরী�া ��র ১৫ িমিনট পূেব� পরী�া হেল উপি�ত থাকেত হেব। 

 পরী�ার হেল অব�ই �েবশ প� সােথ আনেত হেব। 

 িবেশষ �েয়াজেন - 01769675551-4 

 

ভাইস চ�াে�লর এর িনেদ�শ�েম- 

 

 

ড. �মা: �মায়াে�ম �হােসন 

�রিজ�ার 

িবএইউএসিট, �সয়দপুর 




