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২০১৫ ১৬ বিক্ষোির্ষে প্রথম িষে স্নোতক সম্মো নেণীর্ত ছোত্রছোত্রী ভবতে বিজ্ঞবি

১ ভবতে পরীক্ষোর জ য নযোগ্যতো ১ ১ A গ্রুর্পর জ য : োধ্যমেক ও উচ্চ োধ্যমেক মিক্ষা মবার্ড োদ্রাসা মিক্ষা মবার্ড কামিগিী মিক্ষা মবডার্ মেয়ক ২০১২ অেবা ২০১৩ সায়ল মবজ্ঞান

মবভায়গ অনুমিত SSC বা সেোন এবং ২০১৪ অেবা ২০১৫ সায়ল মবজ্ঞান মবভায়গ অনুমিত HSC বা সেোন পিীক্ষাে উত্তীর্ড ছাত্রছাত্রীিা ভমতড পিীক্ষাে অংি গ্রহয়র্ি আয়বদন কিয়ত

পািয়ব। আয়বদন কিাি জনয SSC বা সেোন পিীক্ষাে GPA ৩ ৫ এবং HSC বা সেোন পিীক্ষাে চতূেড মবষেসহ কেপয়ক্ষ GPA ৩ ০ সহ সবডয়োট GPA ৬ ৫ োকয়ত হমব। তয়ব

HSC বা সেোন পিীক্ষাে মকান মবষয়ে ছাত্রছাত্রীি C মগ্রর্ এি মনয়চ োকয়ল আয়বদনপত্র গ্রহর্য় াগয হয়ব না।  

     GCE “O” মলয়ভল পিীক্ষাে পদােডমবজ্ঞান িসােন গমর্ত ও জীবমবজ্ঞানসহ পাাঁ চটি মবষয়ে এবং “A” মলয়ভল পিীক্ষাে পদােডমবজ্ঞান িসােন গমর্ত ও জীবমবজ্ঞান এি েয়ধ্য ম মকান

দু’টি মবষয়ে উত্তীর্ড হয়ত হয়ব। তয়ব “O” মলয়ভল এবং “A” মলয়ভয়লি মকান মবষয়ে C মগ্রর্ এি মনয়চ োকয়ল আয়বদনপত্র গ্রহর্য় াগয হয়ব না।
 

 

B গ্রুর্পর জ য : োধ্যমেক ও উচ্চ োধ্যমেক মিক্ষা মবার্ড োদ্রাসা মিক্ষা মবার্ড কামিগিী মিক্ষা মবডার্ মেয়ক ২০১২ অেবা ২০১৩ সায়ল মবজ্ঞান মবভায়গ অনুমিত SSC বা সেোন এবং

২০১৪ অেবা ২০১৫ সায়ল মবজ্ঞান মবভায়গ অনুমিত HSC বা সেোন পিীক্ষাে উত্তীর্ড ছাত্রছাত্রীিা ভমতড পিীক্ষাে অংি গ্রহয়র্ি আয়বদন কিয়ত পািয়ব। আয়বদন কিাি জনয SSC বা

সেোন পিীক্ষাে GPA ৩ ৫ এবং HSC বা সেোন পিীক্ষাে চতূেড মবষেসহ কেপয়ক্ষ GPA ৩ ০ সহ সবডয়োট GPA ৬ ৫ োকয়ত হয়ব। তয়ব HSC বা সেোন পিীক্ষাে মকান মবষয়ে

ছাত্রছাত্রীি C মগ্রর্ এি মনয়চ োকয়ল আয়বদনপত্র গ্রহর্য় াগয হয়ব না।

     GCE “O” মলয়ভল পিীক্ষাে পদােডমবজ্ঞান িসােন গমর্ত ও জীবমবজ্ঞানসহ পাাঁ চটি মবষয়ে এবং “A” মলয়ভল পিীক্ষাে পদােডমবজ্ঞান িসােন গমর্ত ও জীবমবজ্ঞান এি েয়ধ্য ম মকান

দু’টি মবষয়ে উত্তীর্ড হয়ত হয়ব। তয়ব “O” মলয়ভল এবং “A” মলয়ভয়লি মকান মবষয়ে C মগ্রর্ এি মনয়চ োকয়ল আয়বদনপত্র গ্রহর্য় াগয হয়ব না।

C গ্রুর্পর জ য : োধ্যমেক ও উচ্চ োধ্যমেক মিক্ষা মবার্ড োদ্রাসা মিক্ষা মবার্ড কামিগিী মিক্ষা মবডার্ মেয়ক ২০১২ অেবা ২০১৩ সায়ল মবজ্ঞান বযবসাে মিক্ষা োনমবক মবভায়গ অনুমিত

SSC বা সেোন এবং ২০১৪ অেবা ২০১৫ সায়ল মবজ্ঞান বযবসাে মিক্ষা োনমবক মবভায়গ অনুমিত HSC বা সেোন পিীক্ষাে উত্তীর্ড ছাত্রছাত্রীিা ভমতড পিীক্ষাে অংি গ্রহয়র্ি আয়বদন কিয়ত

পািয়ব। আয়বদন কিাি জনয োনমবক মবভায়গি ছাত্রছাত্রীয়দি SSC বা সেোন পিীক্ষাে কেপয়ক্ষ GPA ৩ ০ এবং HSC বা সেোন পিীক্ষাে চতূেড মবষেসহ কেপয়ক্ষ GPA ৩ ০ সহ

সবডয়োট GPA ৬ ০ োকয়ত হয়ব । মবজ্ঞান ও বযবসাে মিক্ষা মবভায়গি ছাত্রছাত্রীয়দিয়ক SSC বা সেোন পিীক্ষাে GPA ৩ ৫ এবং HSC বা সেোন পিীক্ষাে চতূেড মবষেসহ কেপয়ক্ষ

GPA ৩ ০ সহ সবডয়োট GPA ৬ ৫ োকয়ত হয়ব। তয়ব HSC বা সেোন পিীক্ষাে মকান মবষয়ে ছাত্রছাত্রীি C মগ্রর্ এি মনয়চ োকয়ল আয়বদনপত্র গ্রহর্য় াগ্ হয়ব না। GCE “O”

মলয়ভল এবং “A” মলয়ভল পিীক্ষাে ছাত্রছাত্রীয়দি ইংয়িজীয়ত কেপয়ক্ষ B মগ্রর্ োকয়ত হয়ব তয়ব মকান মবষয়ে C মগ্রর্ এি মনয়চ োকয়ল আয়বদনপত্র গ্রহর্য় াগয হয়ব না।

D গ্রুর্পর জ য : োধ্যমেক ও উচ্চ োধ্যমেক মিক্ষা মবার্ড োদ্রাসা মিক্ষা মবার্ড কামিগিী মিক্ষা মবডার্ মেয়ক ২০১২ অেবা ২০১৩ সায়ল মবজ্ঞান বযবসাে মিক্ষা োনমবক মবভায়গ অনুমিত

SSC বা সেোন এবং ২০১৪ অেবা ২০১৫ সায়ল মবজ্ঞান বযবসাে মিক্ষা োনমবক মবভায়গ অনুমিত HSC বা সেোন পিীক্ষাে উত্তীর্ড ছাত্রছাত্রীিা ভমতড পিীক্ষাে অংি গ্রহয়র্ি আয়বদন কিয়ত

পািয়ব। আয়বদন কিাি জনয োনমবক মবভায়গি ছাত্রছাত্রীয়দি SSC বা সেোন পিীক্ষাে কেপয়ক্ষ GPA ৩ ০ এবং HSC বা সেোন পিীক্ষাে চতূেড মবষেসহ কেপয়ক্ষ GPA ৩ ০ সহ

সবডয়োট GPA ৬ ০ োকয়ত হয়ব । মবজ্ঞান ও বযবসাে মিক্ষা মবভায়গি ছাত্রছাত্রীয়দিয়ক SSC বা সেোন পিীক্ষাে GPA ৩ ৫ এবং HSC বা সেোন পিীক্ষাে চতূেড মবষেসহ কেপয়ক্ষ

GPA ৩ ০ সহ সবডয়োট GPA ৬ ৫ োকয়ত হয়ব। তয়ব HSC বা সেোন পিীক্ষাে মকান মবষয়ে ছাত্রছাত্রীি C মগ্রর্ এি মনয়চ োকয়ল আয়বদনপত্র গ্রহর্য় াগয হয়ব না।

     GCE “O” মলয়ভল এবং “A” মলয়ভল পিীক্ষাে ছাত্রছাত্রীয়দি ইংয়িজীয়ত কেপয়ক্ষ B মগ্রর্ োকয়ত হয়ব তয়ব মকান মবষয়ে C মগ্রর্ এি মনয়চ োকয়ল আয়বদনপত্র গ্রহর্য় াগয হয়ব না।

১ ২ ২০১২ সায়লি পূয়বড SSC বা সেোন বা GCE “O” মলয়ভল বা সেোয়নি পিীক্ষাে উত্তীর্ড ছাত্রছাত্রীিা আয়বদন কিয়ত পািয়ব না।

১ ৩ মবয়দিী ছাত্রছাত্রীিা সিাসমি আয়বদন কিয়ত পািয়ব তয়ব আয়বদয়নি সায়ে প্রদত্ত সাটিড মিয়কটগুয়লা মবশ্বমবদযালয়েি Equivalence Committee এি অনুয়োদনসায়পয়ক্ষ তািা

ভমতড ি ম াগয বয়ল গর্য হয়ব। এয়ক্ষয়ত্র মবশ্বমবদযালে সিকািী অনুয়োদন লায়ভি  ো ে বযবস্থা গ্রহর্ কিয়ব।

২ আর্িদ্র্ র ব য়মোিলী নমোিোইল ন োর্ র মোধ্যর্ম ভবতে র আর্িদ্ ভমতড পিীক্ষাে আয়বদয়নি জনয একটি মপ্রয়পইর্ মটমলটক মোবাইল মিান মেয়ক ১৬২২২ নম্বরে SMS

কিয়ত হয়ব। আয়বদনকািীি মটমলটক মপ্রয়পইর্ মোবাইয়ল প ডাপ্ত পমিোর্ টাকা োকয়ল তা মেয়ক ভমতড পিীক্ষাি মনমদড ষ্ট মি মকয়ট মনয়ে একটি SMS এর মোধ্যর্ম সোর্থ সোর্থই একটি

User ID ও একটি Password জোব র্য় নদ্য়ো হর্ি। এই User ID ও Password সযর্ে সংেক্ষণ করর্ত হর্ি। একিোর SMS কর্র আর্িদ্ করর্ল তো আর প্রতযোহোর

করো যোর্ি  ো।

২ ১ একটি মপ্রয়পইর্ মটমলটক মোবাইল মিায়নি োধ্যয়ে মেয়সজ অপিয়ন মগয়ে NSTU মলয়ে, মেস মদয়ে HSC মিক্ষায়বায়র্ড ি নায়েি প্রেে মতনটি অক্ষি মেস মদয়ে HSC পিীক্ষাি

মিাল নম্বর মেস মদয়ে HSC পায়িি সাল মলয়ে মেস মদয়ে SSC মিক্ষায়বায়র্ড ি নায়েি প্রেে মতনটি অক্ষি মেস মদয়ে SSC পিীক্ষাি মিাল নম্বর মেস মদয়ে SSC পায়িি সাল

মলয়ে মেস মদয়ে কামিত গ্রুয়পি কীওোর্ড টি মলয়ে ১৬২২২ নম্বরে SMS কিয়ত হয়ব। উদাহির্

NSTU<space>COM<space>123456 space>2015<space>COM<space>123456 space>2013 space>A উদাহির্টি কুমেল্লা মবায়র্ড ি।

এোয়ন ১২৩৪৫৬ এি জােগাে আয়বদনকািীি মনয়জি HSC এবং SSC পিীক্ষাি মিাল নম্বর মদয়ত হয়ব। মকউ ২০১৪ সায়ল HSC পাি কয়ি োকয়ল ২০১৫ এি জােগাে ২০১৪ মলেয়ত

হয়ব। একইভায়ব B গ্রুয়প আয়বদয়নি জনয A এি জােগাে B মলেয়ত হয়ব C গ্রুয়প আয়বদয়নি জনয A এি জােগাে C এবং D গ্রুয়প আয়বদয়নি জনয A এি জােগাে D মলেয়ত

হয়ব অনযানয মবায়র্ড ি জনয কুমেল্লা COM এি জােগাে  োক্রয়ে মসয়লট (SYL) বমিিাল (BAR) চট্টগ্রাে (CHI), ঢাকা (DHA) মদনাজপুি (DIN)  য়িাি (JES)

িাজিাহী (RAJ), োদিাসা (MAD), কামিগিী মিক্ষা মবার্ড TEC মলেয়ত হমব।

২ ২ উপয়িি SMS টি পাঠায়নাি পি সকল তেয সঠিক হয়ল মিিমত SMS এ আয়বদনকািীি নাে কামিত গ্রুপ ভমতড ি মি ও একটি PIN জামনয়ে সম্মমত চাওো হয়ব। তেন ১৬২২২ নম্বরে 

আয়িকটি SMS পাঠিয়ে সম্মমত জানায়ত হয়ব। সম্মমত জানায়নাি জনয প্রেে NSTU তািপি মেস মদয়ে YES মেস মদয়ে PIN মেস মদয়ে আয়বদনকািীি ম াগায় ায়গি জনয

ম মকান একটি মোবাইল নম্বর মলয়ে ১৬২২২ নম্বরে SMS কিয়ত হয়ব।

উদাহির্: NSTU<space>YES<space>654321<space>01XXXXXXXXX এোয়ন ৬৫৪৩২১ এি জােগাে আয়বদনকািীি মনজ মনজ PIN টি বসায়ত হয়ব।

উয়ল্লেয ম সম্মমত জামনয়ে SMS পাঠায়লই মকবল আয়বদনকািীি মোবাইল মিান মেয়ক ভমতড পিীক্ষাি মি মকয়ট মনো হয়ব অনযোে মকান মি কাটা হয়ব না। A গ্রুয়পি মক ওোর্ড  

A, B গ্রুয়পি মক ওোর্ড   B, C গ্রুয়পি মক ওোর্ড   C, D গ্রুয়পি মক ওোর্ড   D  সকল গ্রুয়পি পিীক্ষা মিস ভযাটসহ ৫০০ টাকা কয়ি।



 

 -

২ ৩ “O”/“A” Level এি মক্ষয়ত্র আয়বদনকািীয়ক উপয়িি মনেে অনু ােী ১৬২২২ নম্বরে SMS কিয়ত হয়ব। এয়ক্ষয়ত্র মবায়র্ড ি নায়েি জােগাে GCE মলেয়ত হয়ব। উদাহির্

NSTU<space>GCE space>123456 space>2015 space>A এোয়ন ১২৩৪৫৬ এি জােগাে আয়বদনকািীি A Level এি মনজ মনজ Candidate 

নম্বেটি বসায়ত হয়ব এবং মকউ ২০১৪ সায়ল A পাি কয়ি োকয়ল ২০১৫ এি জােগাে ২০১৪ মলেয়ত হয়ব। একইভায়ব B গ্রুয়প আয়বদয়নি জনয A এি জােগাে B মলেয়ত

, C গ্রুয়প আয়বদয়নি জনয A এি জােগাে C মলেয়ত হয়ব এবং D গ্রুয়প আয়বদয়নি জনয A এি জােগাে D মলেয়ত হয়ব।

২ ৪ মকাটাে ছাত্রছাত্রী ভমতড সম্পমকড ত : মনয়নাক্ত মকাটাে ভমতড চু্ছ ছাত্রছাত্রী আয়বদন কিয়ত উপয়িি মনেে অনু ােী ১৬২২২ নম্বরে SMS কিয়ত হয়ব। েুমক্তয় াদ্ধা সন্তান মকাটা

FFQ উপজামত মকাটা TQ িািীমিক প্রমতবন্ধী PDQ উদাহির্ NSTU<space>COM<space>123456 space>2015<space>  

COM<space>123456 space>2013 space>A space> FFQ একইভায়ব B গ্রুয়প আয়বদয়নি জনয A এি জােগাে B মলেয়ত , C গ্রুয়প আয়বদয়নি জনয A এি

জােগাে C মলেয়ত হয়ব এবং D গ্রুয়প আয়বদয়নি জনয A এি জােগাে D মলেয়ত হয়ব।

২ ৫ প্রর্িিপত্র ডোউ র্লোড আর্িদ্ কোরীর্ক প্রর্িিপত্র (Admit Card) ডোউ র্লোর্ডর জ য SMS এর মোধ্যর্ম জো োর্ ো হর্ি। প্রর্িিপর্ত্রর জ য প্রথর্ম এক

কবপ পোসর্পোর্ে সোইর্জর রবি ছবি  বপর্েল সর্িেোচ্চ ১০০ kb ও আর্িদ্ কোরীর স্বোক্ষর  বপর্েল সর্িেোচ্চ ৬০ kb স্ক্যো কর্র ২টি

আলোদ্ো  োইল ততবর কর্র রোখর্ত হর্ি। প্রর্িিপত্র (Admit Card) ডোউ র্লোড করর্ত http://nstu.teletalk.com.bd ওর্য়িসোইর্র্ বগ্র্য় SMS এর

মোধ্যর্ম আর্িদ্ করোর সময় প্রোি সংবিষ্ট গ্রুর্পর User ID এিং Password ই পুর্ বদ্র্ত হর্ি। ই পুর্ সঠিক হর্ল ছবি ও স্বোক্ষর আপর্লোড করোর

অপি পোওয়ো যোর্ি। User ID এিং Password হোবরর্য় নগ্র্ল NSTU স্পেস  HELP স্পেস  HSC মিক্ষা মবায়র্ড ি নায়েি প্রেে মতনটি

অক্ষি <স্পেস HSC পিীক্ষাি মিাল নম্বর মেস HSC পায়সি সাল মলয়ে 16222 নম্বরর SMS পাঠায়ত হয়ব।

স লভোর্ি উি প্রবিয়ো সম্পন্ন হর্ল প্রর্িিপত্র (Admit Card) বপ্রন্ট অপি পোওয়ো যোর্ি। তখ আর্িদ্ কৃত গ্রুর্পর এর ০২ দুই কবপ প্রর্িিপত্র (Admit 

Card) বপ্রন্ট ব র্ত হর্ি। প্রোথী পরীক্ষোর হর্ল ০২ দুই টি কবপ প্রর্িিপত্র ব র্য় আসর্ি যোর ০১ এক কবপ ব র্জর কোর্ছ রোখর্ি এিং অ য কবপ পরীক্ষোর হর্ল

সংবিষ্ট পবরদ্িের্কর ব কর্ জমো বদ্র্ি। প্রর্িিপর্ত্র বিক্ষোথীর  োম নরোল নম্বর গ্রুর্পর চর্য়স ছবি ও স্বোক্ষর থোকর্ি। প্রবতটি গ্রুর্পর জ য একই ব য়র্ম আলোদ্োভোর্ি

প্রর্িিপত্র (Admit Card) ডোউ র্লোড করর্ত হর্ি। ছবি স্বোক্ষর আপর্লোড প্রবিয়ো একিোর সম্পন্ন করোর পর আর পবরিতে  করো যোর্ি  ো।  

বির্িষভোর্ি লক্ষযণীয়   

ক একটি মটমলটক মোবাইল মিায়নি োধ্যয়ে একামধ্ক আয়বদন কিা  ায়ব তয়ব আয়বদয়নি মিতীে ধ্ায়প সম্মমত জানায়নাি সেে ম াগায় ায়গি জয়নয আয়বদনকািীি ম মকান একটি

মোবাইল মিান নম্বর মদয়ত হয়ব।

ে ম য়কান সেে (২৮ নভেম্বর ২০১৫ রোত ১২.০০ র্ো পযেন্ত) এেনমক বয়ন্ধি মদনও আয়বদন কিা  ায়ব।

গ A, B, C এবং D গ্রুয়পি জনয আলাদা আলাদা ভায়ব SMS কয়ি আয়বদন কিয়ত হয়ব।

ঘ উপয়ি উয়লস্নমেত পিীক্ষাি মিস ভযাটসহ মদো হয়েয়ছ এবং মকান গ্রুয়প ভুলবিত: SMS কয়ি আয়বদন কয়ি মিলয়ল তা প্রতযাহাি কিা  ায়ব না।

ঙ মবজ্ঞান িাো মেয়ক HSC পিীক্ষাে উত্তীর্ড মিক্ষােীিা সকল গ্রুয়পই A, B, C এবং D) আয়বদন কিয়ত পািয়ব। অনযিা শুধু্ C ও D গ্রুয়প আয়বদন কিয়ত পািয়ব।

চ A, B, C এবং D গ্রুয়পি জনয মভন্ন মভন্ন মেধ্া তামলকা ততিী কিা হয়ব।

ছ “O”/“A” Level মেয়ক পািকৃত ছাত্রছাত্রীয়দি ভমতড পিীক্ষাি মদন GCE “O” ও “A”  Level এি মগ্রর্ িীয়টি সতযামেত িয়টাকমপ অবিযই সয়ে আনয়ত হয়ব।

জ নকোর্োয় ভবতে : মকাটাে ভমতড ি মক্ষয়ত্র েুমক্তয় াদ্ধা উপজামত ও িামিিীক প্রমতবন্ধী সিকািী মবধ্ান অনুসির্ কিা হয়ব। মকাটাে ভমতড চু্ছ মিক্ষােীয়দি ভমতড ি আয়বদয়নি সেে অবিযই

"OMR" সীয়টি মনধ্ডামিত ঘি পূির্ কিয়ত হয়ব। পিবতীয়ত মকান আয়বদন গ্রহনয় াগয হয়ব না।

ঝ পরীক্ষোর হর্ল নকো ইর্লকট্রব ক বডভোইস নযম কবম্পউর্োর র্যোি নমোিোইল ন ো Calculator, Programmable ঘবি ইতযোবদ্ আ ো ব বষদ্ধ।

ঞ আর্িদ্র্ র সময়সীমো : ২৮ ২০১৫ রোত ১২ ০০ র্ো পযেন্ত।

৩ ভবতে পরীক্ষোর তোবরখ ও সময় : 

 C গ্রুপ : ১৮ ২০১৫ সকাল ১০ ৩০ টা মেয়ক দুপুি ১১ ৩০ টা প ডন্ত।

 D গ্রুপ : ১৮ ২০১৫ মবয়কল ৩ ০০ টা মেয়ক মবয়কল ৪ ০০ টা প ডন্ত।

 A গ্রুপ : ১৯ ২০১৫ সকাল ১০ ৩০ টা মেয়ক দুপুি ১২ ০০ টা প ডন্ত।

B গ্রুপ : ১৯ ২০১৫ মবয়কল ৩ ০০ টা মেয়ক মবয়কল ৪ ৩০ টা প ডন্ত।

৪ ভবতে পরীক্ষো : পিীক্ষা MCQ পদ্ধমতয়ত অনুমিত হয়ব ।

৫ A গ্রুর্পর জ য : বাংলা ও ইংয়িজী পদােডমবজ্ঞান িসােন গমর্ত এবং জীবমবজ্ঞান মবষয়েি উপি প্রয়তযকটিয়ত ২৫ কয়ি ১২৫টি প্রশ্ন োকয়ব। পদােডমবজ্ঞান িসােন ও গমর্ত প্রয়তযক

পিীক্ষােীি জনয অতযাবিযক। বাংলা ও ইংয়িজী এবং জীবমবজ্ঞান হয়ত ম য়কান একটিি উত্তি মদয়ত হয়ব। মোট নম্বর হয়ব ১০০। পিীক্ষাি পাি নম্বর ৪০।

B গ্রুর্পর জ য : পদােডমবজ্ঞান িসােন গমর্ত এবং জীবমবজ্ঞান মবষয়েি উপি প্রয়তযকটিয়ত ২৫ কয়ি ১০০টি প্রশ্ন োকয়ব। মোট নম্বর হয়ব ১০০। পিীক্ষাি পাি নম্বর ৪০।

C গ্রুর্পর জ য : বাংলা ও ইংয়িজী মবষয়ে পিীক্ষা হয়ব। মোট নম্বর হয়ব ১০০। ইংয়িজী মবষয়ে ৬০ এবং বাংলা মবষয়ে ৪০ োকয়ব। পিীক্ষাে পাি নম্বর ৪০। তয়ব ইংয়িজী এবং

বাংলাে  োক্রয়ে কেপয়ক্ষ ৩০ ও ১০ নম্বর মপয়ত হয়ব।

     D গ্রুর্পর জ য : মবজয়নস এড্মেমনয়েিন এবং ইয়কায়নামেক্স মবভায়গ ভমতড পিীক্ষাে বাংলাে ২৫ ইংয়িজী ২৫ সাধ্াির্ জ্ঞান বাংলায়দি ও আন্তজড ামতক প্রসে ২৫ সবাি জনয

বাধ্যতােূলক। োনমবক মবভায়গ মেয়ক পািকৃত মিক্ষােীয়দি জনয সাধ্াির্ গমর্ত োধ্যমেক প ডায়েি ২৫ বযবসাে মিক্ষা মবভাগ মেয়ক পািকৃত মিক্ষােীয়দি জনয বযবসাে নীমত ও প্রয়োগ

এবং মহসাব মবজ্ঞান ২৫ মবজ্ঞান মবভাগ মেয়ক পাসকৃত মিক্ষােীয়দি জনয সাধ্াির্ মবজ্ঞান ২৫। মোট নম্বর পিীক্ষাে পাি নম্বর ৪০।

৫ ১ A, B ও  D গ্রুয়পি পিীক্ষাে প্রয়তযক মবষয়ে নূযনতে পাস নম্বর ৮।

৫ ২ ভমতড পিীক্ষাি MCQ পদ্ধমতি উত্তিপত্র মবশ্বমবদযালে কতৃড ক সিবিাহ কিা হয়ব। উত্তি পয়ত্র সঠিক উত্তয়িি বৃত্তটি কায়লা কামলি বল পয়েন্ট কলে মদয়ে ভিাট কিয়ত হয়ব। উত্তিদান

পদ্ধমত প্রশ্নপয়ত্রি  মনয়দিডাবলী’ অংয়ি বমর্ডত োকয়ব। প্রয়তযক প্রােীয়ক মকবল একটি উত্তিপত্র সিবিাহ কিা হয়ব।

৫ ৩ উচ্চ োধ্যমেক প ডায়েি পাঠযক্রয়েি মভমত্তয়ত প্রশ্নপত্র প্রর্েন কিা হয়ব।

৬ সু্টয়র্ন্ট মি চাজড : ভমতড কালীন সেয়ে একজন ছাত্রয়ক প্রেে টায়েডি জনয আনুোমনক ২০ ০০০ মবি হাজাি টাকা ভমতড মি চাজড প্রদান কিয়ত হয়ব।

৭ নমধ্োর্স্ক্োর ও নমধ্োিম : ৭ ১ মেধ্া তামলকা ততমি কিা হয়ব ২০০ নম্বয়িি মভমত্তয়ত ১ োধ্যমেক সেোয়নি পিীক্ষাে প্রাপ্ত বা মহসাবকৃত ৪েড মবষেসহ GPA এি ৮ গুর্ ২ উচ্চ

োধ্যমেক সেোয়নি পিীক্ষাে প্রাপ্ত বা মহসাবকৃত ৪েড মবষেসহ GPA এি ১২ গুর্ এবং ৩ ভমতড পিীক্ষাে প্রাপ্ত নম্বর



 

 -

৭ ২ একামধ্ক প্রােীি মেধ্ায়কাি সোন হয়ল প ডােক্রয়ে ভমতড পিীক্ষাি নম্বর HSC ও SSC মগ্রর্ প্রাধ্ানয পায়ব।

৭ ৩ ভমতড পিীক্ষাে কৃতকা ড ছাত্রছাত্রীয়দি েধ্য মেয়ক প্রয়োজনেয়তা মেধ্ানুসায়ি মবষে মনবডাচয়নি জনয র্াকা হয়ব। আসন িূর্য োকা সায়পয়ক্ষ অয়পক্ষোর্ তামলকা মেয়ক র্াকা হয়ব।

৮ মনবডামচত প্রােী ভমতড ি মদন ভমতড প্রমক্রোকির্ কমেটিি আহ্বােয়কি মনকট োধ্যমেক ও উচ্চ োধ্যমেক বা সেোয়নি পিীক্ষাি েূল মগ্রর্িীট জো মদয়ত হয়ব। মনয়দড মিত সেয়েি েয়ধ্য েূল

মগ্রর্িীট জো মদয়ত বযেড হয়ল প্রােীি মনবডাচন বামতল বয়ল গর্য হয়ব। িূর্য আসয়ন মেধ্াক্রয়েি পিবতী প্রােীয়ক মবষয়েি িতড পূির্ সায়পয়ক্ষ ভমতড ি জনয মনবডাচন কিা হয়ব।

মবষে মনবডাচয়নি পি ভমতড ি জনয মনবডামচত প্রােীিা মনমদড ষ্ট সেয়েি েয়ধ্য ভমতড মি চাজড অগ্রর্ী বযাংক মল: মনাোোলী মবজ্ঞান ও প্র ুমক্ত মবশ্বমবদযালে মনামবপ্রমব িাোে জো মদয়ে ভমতড হয়ব।

৯ গ্রুপ পছর্ের িতে :

বিভোর্গ্র  োম উচ্চমোধ্যবমক সমমো A নলর্ভর্ল অধ্ীত বিষয় হর্ত হর্ি

A গ্রুপ

কমম্পউটাি সায়েন্স এন্ড মটমলকমেউমনয়কিন ইমিমনোমিং

পদােডমবজ্ঞান িসােন ও গমর্ত
এপ্লায়ের্ মকমেমে এন্ড মকমেকযাল ইমিমনোমিং  

এপ্লায়ের্ েযােয়েটিক্স

ইনিিয়েিন এন্ড কমেউমনয়কিন ইমিমনোমিং

B গ্রুপ

মিিামিজ এন্ড মেমিন সায়েন্স

পদােডমবজ্ঞান িসােন গমর্ত ও জীবমবজ্ঞান

িায়েডসী

োইয়ক্রাবায়োলজী

িুর্ মটকয়নালমজ এন্ড মনউট্রিিন সায়েন্স

এনভােিনয়েন্টাল সায়েন্স এন্ড হযাজার্ড স্টামর্জ

বায়োয়টকয়নালমজ এন্ড মজয়নটিক ইমিমনোমিং

এমগ্রকালচাি

C গ্রুপ ইংয়িজী

D গ্রুপ
মবজয়নস এড্মেমনয়েিন

ইকয়নামেক্স

মব দ্র

১ মকান পিীক্ষােীি মবরুয়দ্ধ পিীক্ষাে অসদুপাে অবলম্বভনর অমভয় াগ োকয়ল তাি পিীক্ষা বামতল কিা হয়ব।

২ ভমতড সংক্রান্ত মনেেনীমতি ম মকান ধ্ািা ও উপধ্ািা পমিবতড ন পমিবধ্ডন সংয়িাধ্ন সংয় াজন এবং পুন সংয় াজয়নি অমধ্কাি ভমতড কমেটি সংিক্ষর্ কয়ি।

৩ ভমতড পিীক্ষাি সীট প্লান পিীক্ষাি িলািল ও অনযানয তেযাবলী SMS, মবশ্বমবদযালয়েি ওয়েবসাইট www.nstu.edu.bd এবং জাতীে তদমনক পমত্রকাি োধ্যয়ে জানয়ত পািয়ব

৪ মেধ্াবী ও আমেডকভায়ব অস্বচ্ছল ছাত্রছাত্রীয়দি জনয বৃমত্তি বযবস্থা আয়ছ।

৫ আর্িদ্ সংিোন্ত নর্কব কযোল বিষর্য় নযোগ্োর্যোর্গ্র ঠিকো ো (অব স চলোকোলী  সমর্য়, ৯র্ো নথর্ক ৫র্ো পযেন্ত):

 ড. হুমায়ুন কবিে, চেয়ােমযান, বস, এস, টি, ই বিভাগ, চমািাইলঃ ০১৮১৪৪০৫২৩৮  

 ড. আবিকুর রহমো , নচয়োরমযো , আইবসই বিভোগ্। নমোিোইলঃ ০১৭৮৮৩০৫৮১১ 

  োর্তহো খো ম িোবি, অ্যাবসস্ট্যোন্ট প্রর্ সর, বস, এস, টি, ই  বিভাগ, চমািাইলঃ ০১৭২৬৭৭২৫৭৮ 

বির্িষ প্রর্য়োজর্  ভবতে  সংিোন্ত অ যো য বিষর্য় নযোগ্োর্যোর্গ্ জনয: নমোিোইল নম্বে- ০১৭৬৫৫৯২৬৫৪ বকংিো infonstu@yahoo.com  এ নযোগ্োর্যোগ্ করো যোর্ি 

(অব স চলোকোলী  সমর্য়)। 

 

 
 প্রর্ সর নমো: মবম ুল হক

সমচব ভমতড কমেটি ২০১৫ ১৬ মিক্ষাবষড ও

মিমজোি

মনাোোলী মবজ্ঞান ও প্র ুমক্ত মবশ্বমবদযালে। 
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