িুদ্/আিবিটউট

ভবতের ববভাগ/ববয়

অি ংখ্যা

মৃবিকা, পাবি  পবরয়বল

১২০

উবিদ্ ববজ্ঞাি

৭৫

প্রাবণববদ্যা

১০০

প্রাণরােি  অিুপ্রাণ ববজ্ঞাি

৬০

ময়িাববজ্ঞাি

৫০

অণুজীব ববজ্ঞাি

৪০

মৎয ববজ্ঞাি

৪০

বজি প্রয়কৌল  জীবপ্রযুবক্ত

১৭

ফায়মেী

৬৫

ভূ য়গা  পবরয়বল

৫০

ভূ তি

৫০

মুদ্রববজ্ঞাি

২৫

দ্ূয়যোগববজ্ঞাি  বযবস্থাপিা

৩০

ইয়বিকযা এন্ড ইয়িবিক ইবিবিোবরিং

৭০

ফবত রােি  টকবম-টকৌল

৬০

কবিউটার ায়েে এন্ড ইবিবিোবরিং

৬০

বববভন্ন ববভায়গ/ইিবিটিউয়ট প্রথম বে ( স্দাতক) ম্মাি টেবণয়ত ভবতে র জিয বিিোবরত আি িংখ্যা বিয়ের

বিউবিোর ইবিবিোবরিং

২৫

ছয়ক উয়েখ্ করা য়া (টকাটা বযতীত):

টরাবটিক্স এন্ড টমকাট্রবিক্স ইবিবিোবরিং

২০

পবরংখ্যাি গর্বিা ও বলক্ষি আিবিটিউট

ফবত পবরিংখ্যাি

৫০

পুবি ও খ্াদ্যববজ্ঞাি আিবিটিউট

পুবি  খ্াদ্য ববজ্ঞাি

৩৫

ফটেযার ইবিবিোবরিং

৩০

টদ্ার ইবিবিোবরিং

৫০

ফু টেযার ইবিবিোবরিং

৫০

টদ্ার টপ্রাডাক্ট ইবিবিোবরিং

৫০

ঢাকা ববশ্বববদ্যায়

জীবববজ্ঞাি িুদ্

'ক' আউবিট
২০১৭-২০১৮ বলক্ষাবর্ে র প্রথম বে স্নাতক (ম্মাি) শ্রেবির

ভবতে বির্দ্ে বলকা

ফার্মেী িুদ্

ভবতে পরীক্ষা : ১৩ র্টাবর ২০১৭, শুক্রবার, কা ১০:০০-১১.৩০ পযে ন্ত
ঢাকা ববশ্বববদ্যায়ের „ক' ইউবিয়টর অবিভু ক্ত ববজ্ঞাি, জীবববজ্ঞাি, ফায়মেী, আথে এন্ড

অথে এন্ডএিভায়রির্মন্টাার্য়র্েিুদ্

এিভােরিয়মন্টা ায়েয়ে, ইবিবিোবরিং এন্ড টটকয়িাবজ অিুদ্ এবিং পবরিংখ্যাি গয়বণা 
বলক্ষণ ইিবিটিউট, পুবি  খ্াদ্যববজ্ঞাি ইিবিটিউট, তথয প্রযুবক্ত ইিবিটিউট  ইিবিটিউট অব
টদ্ার ইবিবিোবরিং এন্ড টটকয়িাবজয়ত ২০১৭-২০১৮ বলক্ষাবয়ের প্রথম বে স্দাতক (ম্মাি)
টেবণয়ত ভবতে র জিয দ্রখ্াস্ত আহ্বাি করা য়ে। স্দাতক (ম্মাি) টপ্রাগ্রাম ফায়মেী অিুয়দ্ ৫
(পাাঁচ) বছর টমোদ্ী এবিং অিযািয অিুদ্  ইিবিটিউট এ ৪ (চার) বছর টমোদ্ী।

িুদ্/আিবিটউট

ববজ্ঞাি িুদ্

ভবতের ববভাগ/ববয়

আবিবিয়াবরং এন্ড শ্রটকর্িাবজ িুদ্

অি ংখ্যা

পদ্াথে ববজ্ঞাি

১৪০

গবণত

১৩০

রােি

৯০

পবরিংখ্যাি

৮৮

ফবত গবণত

৭০

তাবিক পদ্াথে ববজ্ঞাি

২৫

তথয প্রযুবি আিবিটিউট
শ্রদ্ার আবিবিয়াবরং এন্ড
শ্রটকর্িাবজআিবিটিউট

শ্রমাট:

-1-

১৭৬৫

১।

ছ) সংশ্লিষ্ট পাতা টথয়ক „ক‟ ইউবিয়টর টাকা জমার রবদ্ (টপয়মন্ট বিপ) ডাউিয়ায়ডর বয়ঙ্ক বিক কয়র রবদ্টি

প্রাথবমক অর্বদ্িপত্র
অর্বদ্িপত্র

ডাউিয়াড কয়র বপ্রন্ট কয়র বিয়ত য়ব। টপয়মন্ট বিপটির দ্ুইটি অিংল থাকয়ব: উপয়ররটি আয়বদ্িকারীর অিংল এবিং
বিয়চরটি বযািংয়কর অিংল।

'ক' ইউবিয়টর অিীয়ি ববজ্ঞাি, জীবববজ্ঞাি, ফায়মেী, আথে এন্ড এিভােরিয়মন্টা ায়েে এবিং ইবিবিোবরিং এন্ড

জ) টাকা জমার রবয়দ্র তথযমূ  আয়বদ্িকারীর ছবব ঠিক আয়ছ বকিা যাচাই কয়র বিয়ত য়ব। এরপর টাকা

টটকয়িাবজ অিুয়দ্র অন্তভুে ক্ত ববভাগ/ববেমূ, পবরিংখ্যাি গয়বণা  বলক্ষণ ইিবিটিউট, পুবি  খ্াদ্যববজ্ঞাি

জমার রবয়দ্র দ্ুইটি অিংয়লই বিিোবরত স্থায়ি আয়বদ্িকারী স্বাক্ষর কয়র ৩০ অগি ২০১৭ তাবরর্খ্র ময়িয

ইিবিটিউট, তথয প্রযুবক্ত ইিবিটিউট এবিং টদ্ার ইবিবিোবরিং এন্ড টটকয়িাবজ ইিবিটিউট এ ২০১৭-২০১৮

রবয়দ্ উবেবখ্ত পবরমাণ টাকা (ভবতে পরীক্ষার বফ, অিাইি াবভে  বফ  বযািংক চাজে ) টদ্য়লর ৪টি রাষ্ট্রােি

বলক্ষাবয়ের প্রথম বে স্দাতক (ম্মাি) টেবণয়ত ভবতে র জিয ০৭ অগি ২০১৭ ববকা ২:০০ টা র্ত ২৯ অগি

বাবণবজযক বযািংয়কর (জিতা, টািাী, অগ্রণী  রূপাী) টযয়কায়িা লাখ্াে বগয়ে বযািংক চাকাীি ময়ে জমা

২০১৭আং তাবরখ্ রাত ১০:০০ টার ময়িয অিাইয়ি দ্রখ্াস্ত করয়ত য়ব।
২।

বদ্য়ত য়ব। বযািংক কতৃে পক্ষ টাকা জমার প্রমাণস্বরূপ টাকা জমার রবয়দ্র আয়বদ্িকারীর অিংল টকয়ট

অিাইয়ি ভবতে র প্রাথবমক আয়বদ্য়ির জিয আয়বদ্িকারীর করণীে:

আয়বদ্িকারীয়ক টফরত বদ্য়ব।

ক) ঢাকা ববশ্বববদ্যায়ে ভবতে র য়েবাইট (http://admission.eis.du.ac.bd) এ ভবতে র ািারণ বিয়দ্ে লাবী থাকয়ব।

ঝ) “ক” ইউবিয়ট আয়বদ্িকারীর বযািংয়ক টাকা জমা টদ্োর তথয ঢাকা ববশ্বববদ্যায়ে টপৌাঁছায় ইউবিয়টর „শ্রপর্মন্ট‟

এই াইয়ট আয়বদ্িকারী ঢাকা ববশ্বববদ্যায়ের ক ইউবিট –এর ভবতে িংক্রান্ত বিয়দ্ে বলকা, টিাটিল এবিং বঙ্ক মূ

কায়ম একটি বুজ রয়ঙর টিক বচহ্ন টদ্খ্া যায়ব এবিং আয়বদ্িকারী প্রাথীরা ১২ শ্রর্েম্বর, ২০১৭ তাবরখ্ র্ত

টদ্খ্য়ত পায়ব। আয়বদ্ি করার পূয়বে ভবতে িংক্রান্ত বিয়দ্ে বলকা  য়েব াইট বিয়দ্ে বলকা ভায়া কয়র পড়য়ত য়ব।

১৩ র্টাবর ২০১৭ তাবরখ্ ( কা ৯:০০ টা ) এর ময়িয তার ভবতে পরীক্ষার প্রয়বলপত্র িংগ্র করয়ত

খ্) „ক‟ আউবিট-এ ভবতে র আয়বদ্ি করার জিয ঢাকা ববশ্বববদ্যায়ে ভবতে র য়েবাইট এর „অর্বদ্ি/ গআি‟

পারয়ব।

বাটয়ি বিক করয়ত য়ব।

ঞ) প্রয়বলপয়ত্র ভবতে পরীক্ষার Roll No.  Serial No. থাকয়ব। প্রয়বলপয়ত্রর বিয়দ্ে লাববয়ত উবেবখ্ত কাগজপত্র বিয়ে

গ) „অর্বদ্ি/গআি‟ বাটয়ি বিক করার পর „অর্বদ্ি/ গআি‟ এর তয়থযর পাতাে আয়বদ্িকারীর উচ্চ মািযবমক

আয়বদ্িকারীয়ক ভবতে পরীক্ষাে অিংলগ্রণ করয়ত য়ব।

/ মমায়ির পরীক্ষার টরা িম্বর, পায়র ি  টবায়ডের িাম এবিং মাধ্যবমক বা মমার্ির পরীক্ষার টরা

ট) আয়বদ্িকারী মািযবমক / উচ্চ মািযবময়কর টযয়কায়িা একটিয়ত বা উভেটিয়ত IGCSE /O-Level এবং IAL/ A-

িম্বর প্রদ্াি কয়র “গ্রর শ্রাি” বাটয়ি বিক করয়ত য়ব এবিং পরবতী পাতাে আয়বদ্িকারীর উচ্চ মািযবমক 

Level অথবা মমায়ির ববয়দ্বল াটিেবফয়কটিারী য় তায়দ্র বডবগ্রর মতা বিরূপণ (Equivalence) করার পর

মািযবমক পরীক্ষার তথযাবব এবিং আয়বদ্িকারী টয ক ইউবিয়ট আয়বদ্ি করার টযাগযতা রায়খ্ তা টদ্খ্া টগয়

মতা বিরূপণ িদ্পয়ত্র উবেবখ্ত 'Equivalent ID' মািযবমক/উচ্চমািযবমক টরা িম্বয়রর স্থায়ি বযবার কয়র

„বিবিত করবি‟ বাটি- এ বিক করয়ত য়ব।

যথা বিেয়ম টাকা জমা টদ্োর রবদ্ িংগ্র করয়ত পারয়ব।

ঘ) আয়বদ্িকারী ইয়তা ময়িয টকায়িা ইউবিয়ট আয়বদ্ি িা কয়র থাকয় য়েব াইয়টর মািযয়ম আয়বদ্িকারীর বিবদ্ে ি

ঠ) IGCSE /O-Level এবং

ফরমযায়ট িবব, বযবিগত শ্রমাবাআ িম্বর  টকাটার তথয চাো য়ব। তয়ব টযয়কায়িা ইউবিয়ট ইয়তাময়িয

IAL/ A-Level অথবা মমায়ির ববয়দ্বল াটিেবফয়কটিারী আয়বদ্িকারীয়ক

Equivalence করার জিয বিি, ববজ্ঞাি িুর্দ্র বফর্ তার টগ্রডলীট/ মাকে লীট মূয়র ফয়টাকবপ

আয়বদ্ি কয়র থাকয় তথযগুয়া পুিরাে বদ্য়ত য়ব িা।

আয়বদ্ি করয়ত য়ব এবিং ১০০০/- টাকা

ঙ) ছবব এবিং অিযািয তথযাবব টদ্ো য় পরবতী পাতাে টগুয়া বিবিত করয়ত বা য়ব। বিবিত করার জিয

মতা বিরূপণ বফ প্রদ্াি করয়ত য়ব। মতা বিরূপয়ণর পর

আয়বদ্িকারীয়ক একটি মতা বিরূপণ িদ্পত্র প্রদ্াি করা য়ব এবিং উক্ত িদ্পয়ত্র Equivalent ID উয়েখ্

আয়বদ্িকারীয়ক টযয়কায়িা টমাবাই অপায়রটয়রর িম্বর টথয়ক একটি এএমএ ১৬৩২১ িম্বয়র পাঠায়ত য়ব।

থাকয়ব।

এএমএ-টির ফরমযাট আয়বদ্িকারী টই পাতাে টদ্খ্য়ত পায়ব। এএমএ-টি পাঠায়িা য় বফরবত এএমএ-এ

ভবতের িূযিতম শ্রযাগযতা

আয়বদ্িকারী ৭(াত) অক্ষয়রর একটি কিফায়মেলি টকাড পায়ব। এই কিফায়মেলি টকাডটি আয়বদ্িকারী পাতার
বিিোবরত স্থায়ি টদ্োরপর „বিবিত করবি‟বাটয়ি বিক করয়ত য়ব।

৩।

চ) ঠিক কিফায়মেলি টকাড টদ্ো য় আয়বদ্য়ির মূপাতা টদ্খ্া যায়ব। এই পাতার মািযয়ম আয়বদ্িকারী „ক‟

প্রাথীটক ২০১২ টথয়ক ২০১৫ া পযেন্ত মািযবমক বা মমাি এবিং ২০১৭ ায়র বািংায়দ্য়লর টযয়কায়িা বলক্ষা টবায়ডের
ববজ্ঞাি/কৃ বববজ্ঞাি লাখ্াে উচ্চ মািযবমক অথবা মাদ্রাা টবায়ডের ববজ্ঞাি লাখ্াে আবম অথবা ববজ্ঞাি লাখ্াে IAL/

আউবির্ট আয়বদ্ি কয়র টাকা জমার রবদ্ িংগ্র করয়ত পারয়ব। এজিয „ক‟ইউবিয়টর পায়লর „অর্বদ্ি‟বাটয়ি

A-Level বা মমায়ির ববয়দ্বল বডবগ্রিারী য়ত য়ব এবিং মািযবমক  উচ্চ মািযবমক (বা মমায়ির) টগ্রডবভবিক

বিক করয়ত য়ব। „অর্বদ্ি‟ বাটয়ি বিক করার পর উক্ত ইউবিয়টর „অর্বদ্ি‟ বাটিটির স্থায়ি একটি বুজ

পরীক্ষার প্রবতটিয়ত পৃথকভায়ব ৪থে ববে  িূযিতম ৩.৫ বজবপএ  প্রাপ্ত বজবপএ-দ্বয়ের টযাগফ িূযিতম ৮.০ য়ত

রয়ঙর টিক বচহ্ন টদ্খ্া যায়ব এবিং „ক‟ইউবিয়টর টাকা জমার রবদ্ (টপয়মন্ট বিপ)-এর ডাউিয়ায়ডর বঙ্ক পাো

য়ব। IGCSE /O-Level এবং IAL/ A-Level বা ববয়দ্বল বডবগ্রিারীয়দ্র টক্ষয়ত্র মতা বিরূপণকৃ ত টগ্রড গণিা

যায়ব। এছাড়া পরবতীয়ত এই পাতা টথয়ক আয়বদ্িকারী তার আয়বদ্িকৃ ত ক ইউবিয়টর ভবতে পরীক্ষার

করয়ত য়ব। এছাড়া প্রাথী টয ববভায়গ ভবতে য়ত ইেুক ঐ ববভায়গর জিয বিিোবরত টযাগযতা

প্রয়বলপত্র িংগ্র, আি ববিযা, ফাফ  অিযািয তথযমূ জািয়ত পারয়ব।

বিয়দ্ে বলকার ১৫ িিং িারাে উয়েবখ্ত লতে পূরণ করয়ত য়ব।

-2-

এই

৪।

৮।

টয-ক প্রাথী ২০১২ অথবা তার পয়র পাকৃ ত IGCSE O- Level পরীক্ষাে অন্তত ৫টি ববয়ে এবিং ২০১৭ ায়র
IAL/ A-Level পরীক্ষাে ববজ্ঞায়ির অন্তত ২টি ববয়ে উিীণে য়েয়ছ (IGCSE /O-Level এবং IAL/ A-Level -এর

ঘর পূরণ করার উপয়যাগী কায়া কাবর বয়পি আিয়ত য়ব। প্রয়তযক প্রাথীয়ক টকব একটি MCQ উিরপত্র রবরা

বেয়ল পরীক্ষার িয়ক উক্ত পরীক্ষার পায়লর বছর বয়য়ব িরা য়ব) এবিং উপযুক্ত
ে ৭টি ববয়ের ময়িয যারা ৪টি ববয়ে

করা য়ব। অতএব উিরপত্র পূরণ করার মে প্রাথীয়দ্র তকে তা অবম্বি করয়ত বা য়ে এবিং পূরণ করয়ত বগয়ে টয

অন্তত B টগ্রড, অপর ৩টি ববয়ে অন্তত C টগ্রড টপয়েয়ছ (শ্রকাি ববর্য়আ D শ্রগ্রি গ্রির্যাগয ির্) তায়দ্রয়ক এবিং

টকাি ভু -ভ্রাবন্তর দ্াে-দ্াবেত্ব প্রাথীয়কই বি করয়ত য়ব।

অিযািয বডয়লামা বা াটিেবফয়কটিারী বলক্ষাথীগণয়ক ভবতে পরীক্ষার জিয অিাইয়ি আয়বদ্য়ির পূয়বেই মতা
বিরুপয়ির জিয বডি, শ্লবজ্ঞান অিুয়দ্র অবফট প্রয়োজিীে কাগজপত্র মতা বিরূপয়ণর জিয অগ্রণী বযািংক, ঢাকা

৯।

ববশ্বববদ্যাে লাখ্াে বিিোবরত বফ ১০০০/- (এক াজার টাকা) জমা প্রদ্ায়ির রবদ্ জমা বদ্য়ত য়ব। বির্লামা বা

১০। পরীক্ষাে টকায়িা প্রকার কযাকুয়টর বযবার করা যায়ব িা । পরীক্ষার য় প্রাথীর য়ে কযাকুয়টর, টমাবাই টফাি,

াটিেবফর্কট প্রাপ্ত প্রাথীর্ক মতা বিরূপর্ির জিয উচ্চ মাধ্যবমর্কর মমার্ির পরীক্ষা পার্লর প্রমাি

ব্লু-টু থ বা টটবয়যাগায়যাগ করা যাে এরূপ টযয়কায়িা প্রকার বডভাই য়ে রাখ্া িূণেভায়ব বিবদ্ধ। পরীক্ষার য়

তার উচ্চ মাধ্যবমক পযে ার্য় পঠিত ক ববর্য়র ববস্তাবরত পাঠ্যূবির (Syllabus) িুববপ জমা বদ্র্ত

উিরপয়ত্র Roll No.  Serial No. িা বখ্য় বা ভু  বখ্য় বা ঘামাজা করয় উিরপত্র বাবত বয় গণয য়ব।

টকায়িা প্রাথীর কায়ছ এরূপ টযয়কায়িা প্রকার বডভাই পাো টগয়, ট বযবার করুক বা িা করুক তায়ক ববষ্কার করা

র্ব। মতা বিরূপয়ণর াটিেবফয়কয়ট উবেবখ্ত 'Equivalent ID' বযবার কয়র ািারণভায়ব ভবতে র আয়বদ্ি করয়ত

য়ব।

য়ব।

১১। ভবতে পরীক্ষার ৪৮ ঘন্টা পূয়বে টথয়ক ববস্তাবরত আি ববিযা

ভবতেপরীক্ষা
৫।

ভবতে পরীক্ষার MCQ পদ্ধবতর বিিাবরত উিরপত্র ববশ্বববদ্যাে কতৃে ক রবরা করা য়ব। প্রাথীয়ক প্রয়োজিীে MCQ

(http://admission.eis.du.ac.bd)

টদ্খ্া যায়ব।

ঢাকা ববশ্বববদ্যায়ের ভবতে র য়েব াইয়ট

এছাড়া আয়বদ্িকারী প্রয়বলপয়ত্রর বিয়দ্ে লিা অিুযােী

এএমএ এর মািযয়ম বিজ বিজ আি ববিযা জািয়ত পারয়ব।

ক) ভবতে েু ক প্রাথীয়ক 'ক' ইউবিয়টর ভবতে পরীক্ষাে অিংল গ্রণ করয়ত য়ব।

শ্রমধ্ার্কার ও শ্রমধ্াক্রম

খ্) ভবতে পরীক্ষা ১৩ অয়ক্টাবর ২০১৭,শুক্রবার, কা ১০:০০ টায় অিুবিত য়ব। পরীক্ষার ময় ১ ঘন্টা ৩০
বমবিট।
গ) ভবতে পরীক্ষা এমববকউ (MCQ) পদ্ধবতয়ত য়ব। টমাট ১২০টি প্রয়ের জিয টমাট িম্বর য়ব ১২০ ।
৬।

১২। ক) টমাট ২০০ িম্বয়রর বভবত্তর্ত প্রাথীর্দ্র বজেত টমিায়কায়রর ক্রমািুায়র টমিা তাবকা ততবর করা য়ব। এজিয

ভবতে পরীক্ষার প্রশ্ন উচ্চ মাধ্যবমক পযে ার্য়র পাঠ্যূবি িুযায়ী র্ব এবিং

মািযবমক/O-Level বা মমায়ির পরীক্ষাে প্রাপ্ত/বাবকৃ ত বজবপএয়ক ১৫%; উচ্চ মািযবমক/A-Level বা মমায়ির

ক) প্রর্তযক প্রাথীর্ক পদ্াথে ও রায়ি শ্রমাট ৪টি ববর্য়র প্রর্শ্নর উত্তর বদ্র্ত র্ব। প্রবত ববর্য়র জিয

পরীক্ষাে প্রাপ্ত/বাবকৃ ত বজবপএয়ক ২৫% এবিং ভবতে পরীক্ষাে প্রাপ্ত িম্বরয়ক ৬০% আয়পবক্ষক গুরুত্ব বদ্য়ে ২০০

শ্রমাট িম্বর ৩০।

িম্বয়রর ময়িয টমিায়কার বিণেে কয়র তার ক্রমািুায়র টমিা তাবকা ততবর করা য়ব।

খ্) প্রবতটি ভু  উত্তর্রর জিয ০.২৫ িম্বর কাটা র্ব এবং তা ববয়বভবত্তক মন্বয় করা র্ব।

খ্) টমিায়কার মাি য় বিেববখ্ত ক্রমািুায়র টমিাক্রম ততবর করা য়ব :

গ) টয ক প্রাথী উচ্চ মািযবমক অথবা মমায়ির পযোয়ে পদ্াথে, রােি, গবণত  জীবববজ্ঞাি ববয়ে অিযেি কয়রয়ছ

(১) ভবতে পরীক্ষাে প্রাপ্ত টকার

তারা এ ক ববয়ে পরীক্ষা বদ্য়ব। তয়ব টকায়িা প্রাথী ইো করয় শুিুমাত্র উচ্চ মািযবমক পযোয়ের ৪থে ববয়ের

(২) HSC/মমায়ির পরীক্ষাে প্রাপ্ত GPA without 4th Subject

পবরবয়তে বািংা অথবা ইিংয়রবজ টযয়কায়িা একটি ববয়ে পরীক্ষা বদ্য়ত পারয়ব।

(৩) HSC/মমায়ির পরীক্ষাে প্রাপ্ত GPA with 4th Subject

ঘ) টয ক প্রাথী উচ্চ মািযবমক অথবা মমায়ির পযোয়ে উপযুক্ত
ে ৪টি ববয়ের ময়িয টযব ববে (য়বোচ্চ দ্ু'টি)

(৪) SSC/মমায়ির পরীক্ষাে প্রাপ্ত GPA with 4th Subject

অিযেি কয়রবি, তায়দ্রয়ক টগুয়ার পবরবয়তে বাংা থবা / এবং আংর্রবজ ববয়ে পরীক্ষা বদ্য়ে টমাট চারটি ববে

(৫) HSC/মমায়ির পরীক্ষাে চারটি ববজ্ঞাি ববয়ে প্রাপ্ত GP এর টযাগফ।

পূরণ করয়ত য়ব।

গ) O-Level এবিং A-Level পরীক্ষাে প্রাপ্ত টটার টগ্রয়ডর টগ্রড পয়েন্ট বিেরূপ িয়র বজবপএ বাব করা য়ব;

ঙ) একজন প্রার্থী যে ৪টি বিষয়ের প্রয়ের উত্তর বিয়ি তার উপর বনর্ভর করয়ি যে যকান

A=5.0 B= 4.0 C=3.5

বিভাগ/ইনবিটিউট এ ভবতি হয়ত পারয়ি। এই বিয়দ্ে বলকার ১৫ িিং িারাে বববভন্ন ববভাগ/ ইনশ্লিটিউট এ ভবতে র

ঘ) যারা ভবতে পরীক্ষাে অিুপবস্থত থাকয়ব অথবা ৪৮-এর কম িম্বর পায়ব তায়দ্র টমিায়কার বাব করা য়ব িা।

জিয বক বক ববয়ে পরীক্ষাে অিংলগ্রণ বািযতামূক এবিং ববে গুয়ায়ত ভবতে পরীক্ষাে িূযিতম কত িম্বর টপয়ত য়ব

১৩। টমিায়কায়রর বভবিয়ত বিণীত টমিাক্রম অিুযােী উিীণে প্রাথীয়দ্র টমিা তাবকা  ফাফ ভবতে পরীক্ষার পর ০৭

তা উয়েখ্ করা য়েয়ছ।
৭।

(াত) বদ্য়ির ময়িয

ভবতে পরীক্ষার পা িম্বর ৪৮ । যারা ৪৮ এর কম িম্বর পার্ব তার্দ্রর্ক ভবতের জিয ববর্বিিা করা র্ব

ঢাকা ববশ্বববদ্যায়ের ভবতে র য়েব াইয়ট (http://admission.eis.du.ac.bd) পাো

যায়ব। এছাড়া এএমএ এর মািযয়ম ফাফ জািয়ত পারয়ব।

িা।
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১৪। টমিা তাবকা প্রকায়লর তাবরখ্ টথয়ক পাাঁচ কাযে বদ্বয়র ময়িয কাজে ি  এাকার অগ্রণী বযািংয়কর লাখ্াে ১০০০/-

িুদ্/আিবিটিউট ভবতের ববভাগ/ববয়

টাকা বিরীক্ষা বফ জমা বদ্য়ে জমার রবলদ্ 'ক' ইউবিট প্রিাি (বিি, আবিবিয়াবরং এন্ড শ্রটকর্িাবজ িুদ্ )
বরাবর আয়বদ্ি কয়র প্রাথীর উিরপত্র বিরীক্ষা করায়িা যায়ব। বিরীক্ষার ফয় প্রাথীর অবজে ত িম্বয়রর পবরবতে ি য়
ফার্মেী িুদ্

বিরীক্ষা বফ টফরৎ টদ্ো য়ব এবিং টমিা তাবকাে প্রয়োজিীে িংয়লািি কয়র টিো য়ব।

ভূ য়গা  পবরয়বল

১৫। বববভন্ন ববভায়গ/ববয়ে ভবতে র িূযিতম টযাগযতা:
িুদ্/আিবিটিউট ভবতের ববভাগ/ববয়

পদ্াথে ববজ্ঞাি

উচ্চমাধ্যবমক/মমার্ির

ভবতে পরীক্ষায় বিবদ্ে ি ববর্য়

পরীক্ষায় প্রাপ্ত বেবিম্ন শ্রগ্রি

প্রাপ্ত বেবিম্ন িম্বর

পদ্াথে ববজ্ঞাি A এবিং গবণত A

পদ্াথে ববজ্ঞাি 12

অথে এন্ড

এবিং গবণত 12

এিভায়রির্মন্টা
ার্য়র্ে িুদ্

গবণত

গবণত A

গবণত 12

রােি

রােি A , গবণত B

রােি 12

মুদ্রববজ্ঞাি

পরীক্ষায় প্রাপ্ত বেবিম্ন শ্রগ্রি

প্রাপ্ত বেবিম্ন িম্বর

রােি A এবিং গবণত B এবিং

রােি 15 এবিং

জীবববজ্ঞাি A-

জীবববজ্ঞাি 15

ভূ য়গা A অথবা পদ্াথে ববজ্ঞাি B পদ্াথে ববজ্ঞাি 12 অথবা
অথবা গবণত B অথবা

গবণত 12 অথবা জীবববজ্ঞাি

জীবববজ্ঞাি B

12

গবণত A এবিংপদ্াথে ববজ্ঞাি B+

গবণত 12এবিং (পদ্াথে ববজ্ঞাি

এবিং রােি B+

12 অথবা রােি 12)

গবণত A ,পদ্াথে ববজ্ঞাি A,

গবণত 12 , পদ্াথে ববজ্ঞাি 12,

জীবববজ্ঞাি A এবিং রােি B

জীবববজ্ঞাি 12 এবিং

দ্ুয়যোগববজ্ঞাি  বযবস্থাপিা পদ্াথে ববজ্ঞাি B, গবণত A এবিং

পদ্াথে ববজ্ঞাি 12, গবণত 12

পশ্লিসংখ্যান

গবণত A

গবণত 15

ফবত গবণত

গবণত A এবিং পদ্াথে ববজ্ঞাি A-

গবণত 15

ইয়বিকযা এন্ড ইয়িবিক পদ্াথে ববজ্ঞাি Aএবিং গবণত A

পদ্াথে ববজ্ঞাি 12 এবিং

তাবিক পদ্াথে ববজ্ঞাি

পদ্াথে ববজ্ঞাি A এবিং গবণত A

পদ্াথে ববজ্ঞাি 12 এবিং

ইবিবিোবরিং

গবণত 12

রােি B

গবণত 12
মৃবিকা,পাবি  পবরয়বল

রােি B এবিং

রােি 12

(গবণত B অথবা জীবববজ্ঞাি B)

জীবববজ্ঞাি িুদ্

ভূ তি

ভবতে পরীক্ষায় বিবদ্ে ি ববর্য়

রােি 12

এবিং পদ্াথে ববজ্ঞাি B

ববজ্ঞাি িুদ্

ফায়মেী

উচ্চমাধ্যবমক/মমার্ির

আবিবিয়াবরং এন্ড

ফবত রােি  টকবম-

রােি B, গবণত B এবিং

রােি 12 , গবণত 12

টকৌল

পদ্াথে ববজ্ঞাি B

এবিং পদ্াথে ববজ্ঞাি 12

কবিউটার ায়েে এন্ড

পদ্াথে ববজ্ঞাি B এবিং গবণত B

পদ্াথে ববজ্ঞাি 18 এবিং

উবিদ্ ববজ্ঞাি

জীবববজ্ঞাি B

জীবববজ্ঞাি 12

প্রাবণববদ্যা

জীবববজ্ঞাি B

জীবববজ্ঞাি 14

প্রাণরােি  অিুপ্রাণ

রােি A- এবিং গবণত B

রােি 15 এবিং

ববজ্ঞাি

এবিং জীবববজ্ঞাি B

জীবববজ্ঞাি 15

টরাবটিক্স এন্ড টমকাট্রবিক্স

ময়িাববজ্ঞাি

জীবশ্লবজ্ঞান/গশ্লিত

জীবশ্লবজ্ঞান/গশ্লিত 13

ইবিবিোবরিং

অিুজীব ববজ্ঞাি

রােি A- এবিং (জীবববজ্ঞাি A- রােি 15 এবিং

মৎয ববজ্ঞাি

অথবা গবণত B)

জীবববজ্ঞাি 15

জীবববজ্ঞাি B এবিং গবণত B

জীবববজ্ঞাি 14

বজি প্রয়কৌল  জীবপ্রযুবক্ত রােি B, জীবববজ্ঞাি B এবিং
গবণত B

অথবা রােি 12

শ্রটকর্িাবজ িুদ্ ইবিবিোবরিং
বিউবিোর ইবিবিোবরিং

গবণত 18
পদ্াথে ববজ্ঞাি A- এবিং গবণত A- পদ্াথে ববজ্ঞাি 12 এবিং
গবণত 12

পবরংখ্যাি

ফবত পবরিংখ্যাি

পদ্াথে ববজ্ঞাি A, গবণত A

পদ্াথে ববজ্ঞাি 15, গবণত 15

গবণত A

গবণত 15

রােি B এবিং জীবববজ্ঞাি B

রােি 12 এবিং

গর্বিা ও বলক্ষি
আিবিটিউট
পুবি ও খ্াদ্য ববজ্ঞাি পুবি  খ্াদ্য ববজ্ঞাি

রােি 12 এবিং

আিবিটিউট

জীবববজ্ঞাি 12
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জীবববজ্ঞাি 12

িুদ্/আিবিটিউট ভবতের ববভাগ/ববয়

তথয প্রযুবি

ফটেযার ইবিবিোবরিং

উচ্চমাধ্যবমক/মমার্ির

ভবতে পরীক্ষায় বিবদ্ে ি ববর্য়

আয়বদ্য়ির ুয়যাগ পায়ব। যারা অিাইয়ি আয়বদ্ি করার মে টকাটাে টিক বদ্টব এবিং ভবতে পরীক্ষাে উিীণে য়ব,

পরীক্ষায় প্রাপ্ত বেবিম্ন শ্রগ্রি

প্রাপ্ত বেবিম্ন িম্বর

টকব তারাই ভবতে পরীক্ষার ফাফ প্রকায়লর পর পুণরাে টকাটার জিয আয়বদ্ি করয়ত পারয়ব। টকাটার পয়ক্ষ

গবণত A পদ্াথে ববজ্ঞাি A

পদ্াথে ববজ্ঞাি 15

প্রয়োজিীে কাগজপত্র ভবতে পরীক্ষার ফ প্রকার্লর ৭ বদ্র্ির মর্ধ্য আবিবিয়াবরং এন্ড শ্রটকর্িাবজ

এবিং গবণত 15

িুর্দ্র বফর্ জমা

আিবিটিউট
টদ্ার ইবিবিোবরিং

রােি A এবিং গবণত B এবিং

অবফ-এর টচোরমযাি/ পবরচাক/ অবফ প্রিায়ির প্রতযেিপত্র, মুবক্তয়যাদ্ধার ন্তাি টকাটার টক্ষয়ত্র মুবক্তযুদ্ধ ববেক

রােি 12

মন্ত্রণাে কতৃে ক ইুযকৃ ত িদ্পত্র, মুশ্লিয াদ্ধাি নাশ্লত-নাতনী ক াটাি কেযে প্রার্থীি শ্লপতা-মাতাি সংশ্লিষ্ট

পদ্াথে ববজ্ঞাি B
আিবিটিউট ব
শ্রদ্ার আবিবিয়াবরং

ফু টেযার ইবিবিোবরিং

রােি A এবিং গবণত B এবিং

প্রমািপেসহ, আবদ্বাী টকাটার টক্ষয়ত্র স্ব-স্ব আবদ্বাীর প্রিাি/ টজা প্রলাি-এর িদ্পত্র, বরজি  দ্বত ম্প্রদ্াে
টকাটার টক্ষয়ত্র বরজি  দ্বত ম্প্রদ্াে িংগঠি প্রিায়ির িদ্পত্র, প্রবতবন্ধীয়দ্র (দ্ৃবি, বাক  েবণ) টক্ষয়ত্র উপযুক্ত
ে

রােি 12

পদ্াথে ববজ্ঞাি B

এন্ড শ্রটকর্িাবজ
টদ্ার টপ্রাডাক্ট

রােি A এবিং গবণত B এবিং

ইবিবিোবরিং

পদ্াথে ববজ্ঞাি B

তার িদ্পত্র এবিং টখ্য়াোর টকাটার টক্ষয়ত্র ববয়কএবপ কতৃে ক প্রদ্ি িদ্ জমা বদ্য়ত য়ব।
২২।

রােি 12

:

অর্বদ্িপত্র জমাদ্ার্ির তাবরখ্ ০৭ অগি ২০১৭ শ্রথর্ক ২৯ অগি ২০১৭

Choice এবিং ভবতে পরীক্ষার টমিাক্রম  ভবতে র টযাগযতা অিুায়র ববভাগ বন্টয়ির তথয অিুয়দ্র টিাটিল টবায়ডে
টদ্ো য়ব। উক্ত তথয ববশ্বববদ্যায়ের য়েব াইয়ট (http://admission.eis.du.ac.bd) টদ্খ্া যায়ব।

ভবতে িংক্রান্ত বিেম-িীবতর টযয়কায়িা িারা  উপিারা পবরবতে ি, পবরবিেি, িংয়লািি, িংয়যাজি  পুিঃিংয়যাজয়ির
অবিকার কতৃে পক্ষ িংরক্ষণ কয়র ।

১৬। টমিা তাবকা প্রকায়লর পর বিবদ্ে ি তাবরয়খ্র ময়িয অিাইয়ি ববভাগ Choice ফরম পূরণ করয়ত য়ব। পরবতীয়ত

ভবতে েুক প্রাথীয়ক তার জিয বিিোবরত তাবরখ্ অিুযাবে

বদ্য়ত য়ব। োডে টকাটার টক্ষয়ত্র ঢাকা ববশ্বববদ্যায়ের িংবিি ববভাগ/ ইিবিটিউট/

:

পরীক্ষার তাবরখ্

এ ছাড়া

,

:

১৩ র্টাবর ২০১৭, শুক্রবার কা ১০ ০০ টা

:

ফ প্রকাল ভবতে পরীক্ষার পর ০৭ (াত) বদ্র্ির মর্ধ্য ফাফ প্রকাল করা র্ব।

SSC এবিং HSC এর মূ িম্বর ইবিবিোবরিং এন্ড

টটকয়িাবজ অিুদ্ অবফয় উপবস্থত য়ত য়ব। চূ ড়ান্তভায়ব ভবতে র জিয ময়িািীত প্রাথীর টক্ষয়ত্র SSC এবিং
HSC এর মূ িম্বর জমা রাখ্া য়ব।

'ক' আউবির্ট ভবতে ংক্রান্ত তথযাবীর জিয শ্রযাগার্যার্গর ঠিকািা:

আবিবিয়াবরং এন্ড শ্রটকর্িাবজ িুদ্

ববববধ্
১৭।

ঢাকা ববশ্বববদ্যায়
শ্রফািঃ ৯৬৬১৯০০-৭৩ এক্স: ৪৩৬৬

টকায়িা প্রাথী অয়িযর ছবব/িম্বরপত্র বযবার করয় অথবা অিয টযয়কায়িা অদ্ুপাে অবম্বি করয় তার পরীক্ষা
বাবত এবিং তার ববরুয়দ্ধ আইিািুগ বযবস্থা গ্রণ করা য়ব।

১৮।

পরীক্ষাে অদ্ুপাে অবম্বয়ির টকায়িা বরয়পোট থাকয় প্রাথীর পরীক্ষা বাবত বয় গণয য়ব ।

১৯।

ভবতে প্রবক্রোর টযয়কায়িা পযোয়ে এমি বক ভবতে প্রবক্রো িন্ন করার পর ভবতে র জিয প্রদ্ি তথযাবদ্য়ত যবদ্ টকায়িা

মতা বিরুপি িদ্ ংক্রান্ত তথযাবীর জিয শ্রযাগার্যার্গর ঠিকািা:

ববজ্ঞাি িুদ্, ঢাকা ববশ্বববদ্যায়
শ্রফািঃ ৯৬৬১৯০০-৭৩ এক্স: ৪৩৪৫

ভু  িরা পয়ড় অথবা যবদ্ টদ্খ্া যাে টয, প্রাথীর ভবতে র জিয িূযিতম টযাগযতা টিই, তায় প্রাথীর ভবতে -পরীক্ষাে
অিংলগ্রয়ণর অিুমবত এবিং/অথবা ভবতে -পরীক্ষা এবিং/অথবা ববভাগ/ববে-এ ময়িািেি বাবত করা য়ব।
২০।

ভবতে র জিয চূ ড়ান্তভায়ব বিবোবচত প্রাথীয়দ্রয়ক ভবতে ফরয়মর য়ে অিযািয প্রয়োজিীে কাগজপত্র বেয়ল টয বলক্ষা
প্রবতিাি টথয়ক উিীণে য়েয়ছ, টই প্রবতিাি প্রিায়ির প্রলিংাপত্র জমা বদ্য়ত য়ব। তাছাড়া অবভভাবয়কর বাৎবরক
আয়ের িদ্পত্র জমা বদ্য়ত য়ব।

২১।

ঢাকা ববশ্বববদ্যায়ে কমেরত বলক্ষক/ কমেকতে া/ কমেচারীর োডে (টকব টছয়/ টময়ে/ স্বামী/ স্ত্রী), মুবক্তয়যাদ্ধার ন্তাি
(িাবত-িাতিী), উপজাবত, বরজি  দ্বত ম্প্রদ্াে, প্রবতবন্ধী ( দ্ৃবি, বাক  েবণ)  টখ্য়াোর ( শুিুমাত্র
বািংায়দ্ল ক্রীড়া বলক্ষা প্রবতিাি ববয়কএবপ টথয়ক এইচ.এ.ব পরীক্ষাে উিীণে ছাত্র-ছাত্রীরা) টকাটাে ভবতে র

-5-

