ঢাকা িব িবদ ালয়
‘ক’ ইউিনট
২০১৮-২০১৯ িশ াবেষর

থম বষ াতক (স ান)

িণর

ভিত িনেদিশকা
ভিত পরী া : ২৮ সে
ঢাকা িব িবদ ালেয়র ‘ক’ ইউিনেটর অিধভু
এ

র ২০১৮,

বার, সকাল ১০:০০-১১:৩০ পয

িব ান
ান, জীবিব ান, ফােমসী, আথ এ

টকেনালিজ অনু ষদ এবং পিরসংখ ান গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট,
িটউট পুি

ইনি িটউট ও ইনি িটউট অব লদার ইি িনয়ািরং এ

এনভায়রনেম াল সােয়ে স,
স ইি িনয়ািরং
ও খাদ িব ান ইনি িটউট,
িটউট তথ

টকেনালিজেত ২০১৮-২০১৯ িশ াবেষর

িণেত ভিতর জন দরখা আ ান করা হে । াতক (স ান)

থম বষ

যু ি

াতক (স ান)

া ােম ফােমসী অনু ষেদ ৫ (পাঁচ) বছর ময়াদী এবং অন ান

অনু ষদ ও ইনি িটউট এ ৪ (চার) বছর ময়াদী।
িবিভ িবভাগ/ইনি িটউট এ

থম বষ

াতক (স ান)

িণেত ভিতর জন িনধািরত আসন সংখ া িনেে র ছেক উে খ করা

হেলা ( কাটা ব তীত):
ভিতর িবভাগ/িবষয়

অনু ষদ/ইনি িটউট

িব ান অনু ষদ

জীবিব ান অনু ষদ

ফােমসী অনু ষদ

আসন সংখ া

পদাথ িব ান

১৪০

গিণত

১৩০

রসায়ন

৯০

পিরসংখ ান

৮৮

ফিলত গিণত

৭০

মৃি কা, পািন ও পিরেবশ

১২০

উি দ িব ান

৭৫

ািণিবদ া

১০০

াণরসায়ন ও অনু াণ িব ান

৬০

মেনািব ান

৫০

অণুজীব িব ান

৪০

মৎস িব ান

৪০

িজন

১৭

েকৗশল ও জীব যু ি

ফােমসী
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৬৫

আথ এ

এনভায়রনেম াল সােয়ে স অনু ষদ

ইি িনয়ািরং এ

টকেনালিজ অনু ষদ

ভূেগাল ও পিরেবশ

৬০

ভূ ত

৫০

সমু িব ান

২৫

দূ েযাগ িব ান ও ব ব াপনা

৩০

ইেলকি ক াল এ ইেলক িনক ইি িনয়ািরং

৭০

ফিলত রসায়ন ও কিমেকৗশল

৬০

কি উটার সােয়

৬০

এ ইি িনয়ািরং

িনউি য়ার ইি িনয়ািরং
রাবিট

এ

মকা িন

২৫
ইি িনয়ািরং

২০

পিরসংখ ান গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট

ফিলত পিরসংখ ান

৫০

পুি ও খাদ িব ান ইনি িটউট

পুি ও খাদ িব ান

৩৫

তথ

সফটওয় ার ইি িনয়ািরং

৩০

যু ি

ইনি িটউট

লদার ইি িনয়ািরং এ

লদার ইি িনয়ািরং

টকেনালিজ

৫০

ফু টওয় ার ইি িনয়ািরং

ইনি িটউট

লদার

৫০

াডা স ইি িনয়ািরং

৫০
মাট:

১৭৫০

াথিমক আেবদনপ
১। ‘ক’ ইউিনেটর অধীেন িব ান, জীবিব ান, ফােমসী, আথ এ এনভায়রনেম াল সােয় স এবং ইি িনয়ািরং এ
টকেনালিজ অনু ষেদর অ ভু
িবভাগ/িবষয়সমূহ, পিরসংখ ান গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট, পুি ও খাদ িব ান
ইনি িটউট, তথ
থম বষ

যু ি

ইনি িটউট এবং লদার ইি িনয়ািরং এ

াতক (স ান)

টকেনালিজ ইনি িটউট এ ২০১৮-২০১৯ িশ াবেষর

িণেত ভিতর জন ৩১ জুলাই ২০১৮ িবেকল ৫:৩০ টা হেত ২৬ আগ

২০১৮ ইং তািরখ

রাত ১২:০০ টার মেধ অনলাইেন দরখা করেত হেব।
২। অনলাইেন ভিতর

াথিমক আেবদেনর জন আেবদনকারীর করণীয়:

ক) ঢাকা িব িবদ ালেয় ভিতর ওেয়বসাইট (http://admission.eis.du.ac.bd) এ ভিতর সাধারণ িনেদশাবলী থাকেব।
উ

সাইেট আেবদনকারী ঢাকা িব িবদ ালেয়র সকল ইউিনট এর ভিত সং া

িনেদিশকা, নািটশ এবং িল

সমূ হ

দখেত পােব। আেবদন করার পূ েব ভিত সং া িনেদিশকা ও ওেয়ব সাইট িনেদিশকা ভােলা কের পড়েত হেব।
খ) ‘ক’ ইউিনট-এ ভিতর আেবদন করার জন ঢাকা িব িবদ ালেয় ভিতর ওেয়বসাইট এর ‘আেবদন/লগইন’ বাটেন ি ক
করেত হেব।
গ) ‘আেবদন/লগইন’

বাটেন

ি ক

করার

পর

‘আেবদন/লগইন’

এর

তেথ র

পাতায়

আেবদনকারীর

উ

মাধ িমক/সমমােনর পরী ার রাল ন র, পােসর সন ও বােডর নাম এবং মাধ িমক বা সমমােনর পরী ার রাল ন র
দান কের “অ সর হান” বাটেন ি ক করেত হেব এবং পরবতী পাতায় আেবদনকারীর উ

মাধ িমক ও মাধ িমক

পরী ার তথ াবিল এবং আেবদনকারী য সকল ইউিনেট আেবদন করার যাগ তা রােখ তা দখা গেল ‘িনি ত করিছ’
বাটন- এ ি ক করেত হেব।
ঘ) আেবদনকারী ইেতা মেধ

কােনা ইউিনেট আেবদন না কের থাকেল ওেয়ব সাইেটর মাধ েম আেবদনকারীর িনিদ

ফরম ােট ছিব, ব ি গত মাবাইল ন র ও কাটার তথ চাওয়া হেব। তেব যেকােনা ইউিনেট ইেতামেধ আেবদন কের
থাকেল তথ েলা পুনরায় িদেত হেব না।
ঙ) ছিব এবং অন ান তথ াবিল দয়া হেল পরবতী পাতায় স েলা িনি ত করেত বলা হেব। িনি ত করার জন
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আেবদনকারীেক যেকােনা মাবাইল অপােরটেরর ন র থেক একিট এসএমএস ১৬৩২১ ন ের পাঠােত হেব।
এসএমএস-িটর ফরম াট আেবদনকারী সংি

পাতায় দখেত পােব। এসএমএস-িট পাঠােনা হেল িফরিত এসএমএস-

এ আেবদনকারী ৭ (সাত) অ েরর একিট কনফােমশন কাড পােব। সংি

কনফােমশন কাডিট আেবদনকারী পাতার

িনধািরত ােন দয়ারপর ‘িনি ত করিছ’ বাটেন ি ক করেত হেব।
চ) সিঠক কনফােমশন কাড দয়া হেল আেবদেনর মূ লপাতা দখা যােব। উ

পাতার মাধ েম আেবদনকারী ‘ক’ ইউিনেট

আেবদন কের টাকা জমার রিসদ সং হ করেত পারেব। এজন ‘ক’ ইউিনেটর পােশর ‘আেবদন’ বাটেন ি ক করেত
হেব। ‘আেবদন’ বাটেন ি ক করার পর উ

ইউিনেটর ‘আেবদন’ বাটনিটর

যােব এবং ‘ক’ ইউিনেটর টাকা জমার রিসদ ( পেম

ােন একিট সবুজ রেঙর িটক িচ

ি প)-এর ডাউনেলােডর িল

পাওয়া যােব। এছাড়া পরবতীেত

পাতা থেক আেবদনকারী তার আেবদনকৃত সকল ইউিনেটর ভিত পরী ার

উ

দখা

েবশপ

সং হ, আসন িবন াস,

ফলাফল ও অন ান তথ সমূ হ জানেত পারেব।
ছ) সংি

পাতা থেক ‘ক’ ইউিনেটর টাকা জমার রিসদ ( পেম

ডাউনেলাড কের ি

কের িনেত হেব। পেম

ি প) ডাউনেলােডর িলে

ি ক কের রিসদিট

ি পিটর দু ইিট অংশ থাকেব: উপেররিট আেবদনকারীর অংশ এবং

িনেচরিট ব াংেকর অংশ।
জ) টাকা জমার রিসেদর তথ সমূহ ও আেবদনকারীর ছিব সিঠক আেছ িকনা যাচাই কের িনেত হেব। এরপর টাকা জমার
রিসেদর দু ইিট অংেশই িনধািরত

ােন আেবদনকারী

া র কের ২৮ আগ

২০১৮ তািরেখর মেধ রিসেদ উি িখত

পিরমাণ টাকা (ভিত পরী ার িফ, অনলাইন সািভস িফ ও ব াংক চাজ) দেশর ৪িট রা ায়
(জনতা, সানালী, অ ণী ও
টাকা জমার

মাণ

বািণিজ ক ব াংেকর

পালী) যেকােনা শাখায় িগেয় ব াংক চলাকালীন সমেয় জমা িদেত হেব। ব াংক কতৃপ

প টাকা জমার রিসেদর আেবদনকারীর অংশ কেট আেবদনকারীেক ফরত িদেব।

ঝ) ‘ক’ ইউিনেট আেবদনকারীর ব াংেক টাকা জমা দয়ার তথ ঢাকা িব িবদ ালেয় প ছােল ইউিনেটর ‘ পেম ’ কলােম
একিট সবুজ রেঙর িটক িচ

দখা যােব এবং আেবদনকারী

াথীরা ১০ সে

২০১৮ তািরখ (সকাল ৯:০০ টা) এর মেধ তার ভিত পরী ার
ঞ)

েবশপে

র, ২০১৮ তািরখ হেত ২৮ সে

র

েবশপ সং হ করেত পারেব।

ভিত পরী ার Roll No. ও Serial No. থাকেব।

েবশপে র িনেদশাবিলেত উি িখত কাগজপ

িনেয়

আেবদনকারীেক ভিত পরী ায় অংশ হণ করেত হেব।
ট) আেবদনকারী মাধ িমক/উ

মাধ িমেকর যেকােনা একিটেত বা উভয়িটেত IGCSE/O-Level এবং IAL/A-Level

অথবা সমমােনর িবেদিশ সািটিফেকটধারী হেল তােদর িডি র সমতা িন পণ (Equivalence) করার পর সমতা
িন পণ সনদপে

উি িখত 'Equivalent ID' মাধ িমক/উ মাধ িমক রাল ন েরর

ােন ব বহার কের যথা িনয়েম

টাকা জমা দওয়ার রিসদ সং হ করেত পারেব।
ঠ) IGCSE/O-Level এবং IAL/A-Level অথবা সমমােনর িবেদিশ সািটিফেকটধারী আেবদনকারীেক Equivalence
করার জন িব ান অনু ষেদর িডেনর অিফস থেক একিট িনধািরত ফম সং হ কের তা যথাযথভােব পূ রণ কের তার
ডশীট এবং মাকশীট সমূ েহর ফেটাকিপসহ আেবদন করেত হেব এবং ১০০০/- টাকা সমতা িন পণ িফ
করেত হেব। সমতা িন পেণর পর আেবদনকারীেক একিট সমতা িন পণ সনদপ

দান

দান করা হেব এবং উ

সনদপে Equivalent ID উে খ থাকেব।

ভিতর নূ নতম যাগ তা
৩।

াথীেক ২০১৩ থেক ২০১৬ সাল পয
িব ান/কৃিষিব ান শাখায় উ

মাধ িমক বা সমমান এবং ২০১৮ সােলর বাংলােদেশর যেকােনা িশ া বােডর

মাধ িমক অথবা মা াসা বােডর িব ান শাখায় আিলম অথবা িব ান শাখায় IAL/A-Level

বা সমমােনর িবেদিশ িডি ধারী হেত হেব এবং মাধ িমক ও উ
পৃথকভােব ৪থ িবষয়সহ নূ নতম ৩.৫ িজিপএসহ
এবং IAL/A-Level বা িবেদিশ িডি ধারীেদর
এছাড়া

মাধ িমক (বা সমমােনর)

ডিভি ক পরী ার

িতিটেত

া িজিপএ- েয়র যাগফল নূ নতম ৮.০ হেত হেব। IGCSE/O-Level
ে

সমতা িন পণকৃত

ড গণনা করেত হেব।

াথী য িবভােগ ভিত হেত ই ু ক ঐ িবভােগর জন িনধািরত যাগ তা অথাৎ িনেদিশকার ১৫ নং ধারায় উে িখত

শত পূ রণ করেত হেব।
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৪।

য-সকল

াথী ২০১৩ অথবা তার পের পাসকৃত IGCSE O- Level পরী ায় অ ত ৫িট িবষেয় এবং ২০১৮ সােলর

IAL/A-Level পরী ায় িব ােনর অ ত ২িট িবষেয় উ ীণ হেয়েছ (IGCSE/O-Level এবং IAL/A-Level -এর সবেশষ
পরী ার সনেক উ

পরী ার পােশর বছর িহেসেব ধরা হেব) এবং উপযু

ড, অপর ৩িট িবষেয় অ ত C

ড পেয়েছ ( কান িবষেয়ই D

৭িট িবষেয়র মেধ যারা ৪িট িবষেয় অ ত B

ড হনেযাগ নেহ) তােদরেক এবং অন ান িডে ামা

বা সািটিফেকটধারী িশ াথীগণেক ভিত পরী ার জন অনলাইেন আেবদেনর পূ েবই সমতা িন পেনর জন , িব ান
অনু ষেদর িডন অিফেস

েয়াজনীয় কাগজপ

১০০০/- (এক হাজার টাকা) জমা
িন পেণর জন উ

সমতা িন পেণর জন অ ণী ব াংক, ঢাকা িব িবদ ালয় শাখায় িনধািরত িফ

দােনর রিসদসহ জমা িদেত হেব। িডে ামা বা সািটিফেকট

মাধ িমেকর সমমােনর পরী া পােশর

মাণসহ তার উ

া

াথীেক সমতা

মাধ িমক পযােয় পিঠত সকল িবষেয়র

িব ািরত পাঠ সূ িচর (Syllabus) অনু িলিপ জমা িদেত হেব। সমতা িন পেণর সািটিফেকেট উি িখত 'Equivalent ID'
ব বহার কের সাধারণভােব ভিতর আেবদন করেত হেব।

ভিত পরী া
৫। ক) ভিত ু সকল

াথীেক 'ক' ইউিনেটর ভিত পরী ায় অংশ হণ করেত হেব।

খ) ভিত পরী া ২৮ সে

র ২০১৮, তািরখ

বার, সকাল ১০:০০ টায় অনু ি ত হেব। পরী ার সময় ১ ঘ া ৩০

িমিনট।
গ) ভিত পরী া এমিসিকউ (MCQ) প িতেত হেব। মাট ১২০িট
৬। ভিত পরী ার

উ

ে র জন মাট ন র হেব ১২০ ।

মাধ িমক পযােয়র পাঠ সূ িচ অনু যায়ী হেব এবং

ক)

েত ক

খ)

িতিট ভুল উ েরর জন ০.২৫ ন র কাটা হেব এবং তা িবষয়িভি ক সম য় করা হেব।

গ) য সকল

াথীেক পদাথ ও রসায়নসহ মাট ৪িট িবষেয়র
াথী উ

ে র উ র িদেত হেব।

িত িবষেয়র জন মাট ন র ৩০।

মাধ িমক অথবা সমমােনর পযােয় পদাথ, রসায়ন, গিণত ও জীবিব ান িবষেয় অধ য়ন কেরেছ

তারা এ সকল িবষেয় পরী া িদেব। তেব কােনা

াথী ই া করেল ধু মা উ

মাধ িমক পযােয়র ৪থ িবষেয়র পিরবেত

বাংলা অথবা ইংেরিজ যেকােনা একিট িবষেয় পরী া িদেত পারেব।
ঘ) য সকল

াথী উ

মাধ িমক অথবা সমমােনর পযােয় উপযু

৪িট িবষেয়র মেধ যসব িবষয় (সেবা

দু 'িট) অধ য়ন

কেরিন, তােদরেক স েলার পিরবেত বাংলা অথবা/এবং ইংেরিজ িবষেয় পরী া িদেয় মাট চারিট িবষয় পূরণ করেত
হেব।
ঙ) একজন

াথী য ৪িট িবষেয়র

ে র উ র িদেব তার উপর িনভর করেব স কান িবভাগ/ইনি িটউট এ ভিত হেত

পারেব। এই িনেদিশকার ১৫ নং ধারায় িবিভ

িবভাগ/ইনি িটউট এ ভিতর জন িক িক িবষেয় পরী ায় অংশ হণ

বাধ তামূ লক এবং িবষয় েলােত ভিত পরী ায় নূ নতম কত ন র পেত হেব তা উে খ করা হেয়েছ।
৭। ভিত পরী ার পাস ন র ৪৮। যারা ৪৮ এর কম ন র পােব তােদরেক ভিতর জন িবেবচনা করা হেব না।
৮। ভিত পরী ার MCQ প িতর িনধািরত উ রপ িব িবদ ালয় কতৃক সরবরাহ করা হেব।
পূ রণ করার উপেযাগী কােলা কািলর বলেপন আনেত হেব।

েত ক

াথীেক

েয়াজনীয় MCQ ঘর

াথীেক কবল একিট MCQ উ রপ সরবরাহ করা

হেব। অতএব উ রপ পূ রণ করার সময় াথীেদর সতকতা অবল ন করেত বলা হে এবং পূ রণ করেত িগেয় য কান
ভুল- াি র দায়-দািয়
াথীেকই বহন করেত হেব।
৯। উ রপে Roll No. ও Serial No. না িলখেল বা ভুল িলখেল বা ঘষামাজা করেল উ রপ বািতল বেল গণ হেব।
১০। পরী ায় কােনা কার ক ালকুেলটর ব বহার করা যােব না । পরী ার হেল াথীর সে ক ালকুেলটর, মাবাইল ফান, ু টুথ বা টিলেযাগােযাগ করা যায় এ প যেকােনা কার িডভাইস সে রাখা স ূ ণভােব িনিষ । পরী ার হেল কােনা
াথীর কােছ এ প কােনা

কার িডভাইস পাওয়া গেল, স ব বহার ক ক বা না ক ক তােক বিহ ার করা হেব।

১১। ভিত পরী ার ৪৮ ঘ া পূ েব
(http://admission.eis.du.ac.bd)

থেক িব ািরত আসন িবন াস ঢাকা িব িবদ ালেয়র ভিতর ওেয়ব সাইেট
দখা যােব। এছাড়া আেবদনকারী

মাধ েম িনজ িনজ আসন িবন াস জানেত পারেব।

-4-

েবশপে র িনেদশনা অনু যায়ী এসএমএস এর

মধাে ার ও মধা ম
১২। ক) মাট ২০০ ন েরর িভি েত

াথীেদর অিজত মধাে ােরর

মাধ িমক/O-Level বা সমমােনর পরী ায়

া /িহসাবকৃত িজিপএেক ১৫%; উ

া /িহসাবকৃত িজিপএেক ২৫% এবং ভিত পরী ায়

পরী ায়

মানু সাের মধা তািলকা তির করা হেব। এজন
া ন রেক ৬০% আেপি ক

মেধ মধাে ার িনণয় কের তার

মানু সাের মধা তািলকা তির করা হেব।

খ) মধাে ার সমান হেল িন িলিখত

মানু সাের মধা ম তির করা হেব :

(১) ভিত পরী ায়

া

া GPA without 4th Subject

(৩) HSC/সমমােনর পরী ায়

া GPA with 4 Subject

(৪) SSC/সমমােনর পরী ায়

th

GPA with 4th Subject

া

(৫) HSC/সমমােনর পরী ায় চারিট িব ান িবষেয়
গ) O-Level এবং A-Level পরী ায়
B= 4.0

িদেয় ২০০ ন েরর

ার

(২) HSC/সমমােনর পরী ায়

A=5.0

মাধ িমক/A-Level বা সমমােনর

া

লটার

া GP এর যাগফল।
েডর

ড পেয়

িন

প ধের িজিপএ িহসাব করা হেব;

C=3.5

ঘ) যারা ভিত পরী ায় অনু পি ত থাকেব অথবা ৪৮-এর কম ন র পােব তােদর মধাে ার িহসাব করা হেব না।
১৩। মধাে ােরর িভি েত িনণীত মধা ম অনু যায়ী উ ীণ

াথীেদর মধা তািলকা ও ফলাফল ভিত পরী ার পর ০৭ (সাত)

িদেনর মেধ ঢাকা িব িবদ ালেয়র ভিতর ওেয়ব সাইেটও (http://admission.eis.du.ac.bd) পাওয়া যােব। এছাড়া
এসএমএস এর মাধ েম ফলাফল জানেত পারেব।
১৪। মধা তািলকা

কােশর তািরখ থেক পাঁচ কায িদবেসর মেধ ঢাকা িব িবদ ালয়, কাজন হল এলাকার অ ণী ব াংেকর

শাখায় ১০০০/- টাকা িনরী া িফস জমা িদেয় জমার রিশদসহ ‘ক’ ইউিনট
কের

াথীর উ রপ

িনরী া করােনা যােব। িনরী ার ফেল

দওয়া হেব এবং মধা তািলকায়

ধান (িডন, িব ান অনু ষদ) বরাবর আেবদন

াথীর অিজত ন েরর পিরবতন হেল িনরী া িফ ফরৎ

েয়াজনীয় সংেশাধন কের নওয়া হেব।

১৫। িবিভ িবভােগ/িবষেয় ভিতর নূ নতম যাগ তা:
অনু ষদ/ইনি িটউট ভিতর িবভাগ/িবষয়

িব ান অনু ষদ

জীবিব ান অনু ষদ

উ মাধ িমক/সমমােনর পরী ায়
া সবিন

ড

ভিত পরী ায় িনিদ িবষেয়

া

সবিন ন র

পদাথ িব ান

পদাথ িব ান A এবং গিণত A

পদাথ িব ান 12 এবং গিণত 12

গিণত

গিণত A

গিণত 12

রসায়ন

রসায়ন A , গিণত A এবং পদাথ
িব ান A

রসায়ন 12

পিরসংখ ান

গিণত A

গিণত 15

ফিলত গিণত

গিণত A এবং পদাথ িব ান A-

গিণত 15

মৃি কা,পািন ও

রসায়ন B এবং (গিণত B অথবা

পিরেবশ

জীবিব ান B)

উি দ িব ান

জীবিব ান B

জীবিব ান 12

ািণিবদ া

জীবিব ান B

জীবিব ান 14

াণরসায়ন ও

রসায়ন A এবং গিণত A- এবং

অনু াণ িব ান

জীবিব ান A-

মেনািব ান

জীবিব ান/গিণত

অণুজীব িব ান

রসায়ন A- এবং (জীবিব ান Aঅথবা গিণত B)
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রসায়ন 12

রসায়ন 15 এবং জীবিব ান 15
জীবিব ান/গিণত 13
রসায়ন 15 এবং জীবিব ান 15

অনু ষদ/ইনি িটউট ভিতর িবভাগ/িবষয়

এনভায়রনেম াল
সােয়ে স অনু ষদ

ড

জীবিব ান B এবং গিণত B

িজন

রসায়ন B, জীবিব ান B এবং

েকৗশল ও

গিণত B
রসায়ন A এবং গিণত B এবং

ফােমসী

জীবিব ান A-

ভূেগাল ও পিরেবশ
আথ এ

া সবিন

মৎস িব ান
জীব যু ি
ফােমসী অনু ষদ

উ মাধ িমক/সমমােনর পরী ায়

ভূেগাল A অথবা পদাথ িব ান B
অথবা গিণত B অথবা জীবিব ান B

ভিত পরী ায় িনিদ িবষেয়

া

সবিন ন র
জীবিব ান 14
রসায়ন 12 এবং জীবিব ান 12
রসায়ন 15 এবং জীবিব ান 15
পদাথ িব ান 12 অথবা গিণত
12 অথবা জীবিব ান 12 অথবা
রসায়ন 12

গিণত A এবংপদাথ িব ান B+ এবং গিণত 12এবং (পদাথ িব ান 12

ভূত

রসায়ন B+

অথবা রসায়ন 12)

গিণত A ,পদাথ িব ান A,

গিণত 12 , পদাথ িব ান 12,

জীবিব ান A এবং রসায়ন B

জীবিব ান 12 এবং রসায়ন 12

দু েযাগ িব ান ও

পদাথ িব ান B, গিণত A এবং

পদাথ িব ান 12, গিণত 12 এবং

ব ব াপনা

রসায়ন B

রসায়ন 12

পদাথ িব ান A এবং গিণত A

পদাথ িব ান 12 এবং গিণত 12

রসায়ন A, গিণত A এবং পদাথ

রসায়ন 15, গিণত 13 এবং পদাথ

িব ান A

িব ান 13

পদাথ িব ান B এবং গিণত B

পদাথ িব ান 18 এবং গিণত 18

পদাথ িব ান A- এবং গিণত A-

পদাথ িব ান 12 এবং গিণত 12

পদাথ িব ান A, গিণত A

পদাথ িব ান 15, গিণত 15

ফিলত পিরসংখ ান

গিণত A

গিণত 15

পুি ও খাদ িব ান

রসায়ন B এবং জীবিব ান B

রসায়ন 12 এবং জীবিব ান 12

গিণত A এবং পদাথ িব ান A

গিণত 18 এবং পদাথ িব ান 15

সমু িব ান

ইেলি ক াল এ
ইেল িনক
ইি িনয়ািরং
ফিলত রসায়ন ও
কিমেকৗশল
ইি িনয়ািরং এ

কি উটার সােয়

টকেনালিজ অনু ষদ এ

ইি িনয়ািরং

িনউি য়ার
ইি িনয়ািরং
রাবিট

এ

মকা িন
ইি িনয়ািরং
পিরসংখ ান
গেবষণা ও িশ ণ
ইনি িটউট
পুি ও খাদ
িব ান ইনি িটউট
তথ

যু ি

ইনি িটউট

সফটওয় ার
ইি িনয়ািরং
লদার ইি িনয়ািরং

ইনি িটউট অব
লদার ইি িনয়ািরং
এ

টকেনালিজ

রসায়ন A এবং গিণত B এবং
পদাথ িব ান B

ফুটওয় ার

রসায়ন A এবং গিণত B এবং

ইি িনয়ািরং

পদাথ িব ান B

লদার

াডা স

ইি িনয়ািরং

রসায়ন A এবং গিণত B এবং
পদাথ িব ান B
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রসায়ন 12
রসায়ন 12
রসায়ন 12

১৬।

মধা তািলকা

কােশর পর িনিদ

তািরেখর মেধ অনলাইেন Subject Choice (িবভাগ পছ করণ) ফরম পূ রণ

করেত হেব। পরবতীেত Choice এবং ভিত পরী ার মধা ম ও ভিতর যাগ তা অনু সাের িবভাগ ব েনর তথ অনু ষেদর
নািটশ বােড দয়া হেব। উ
ছাড়া ভিত ু ক

তথ িব িবদ ালেয়র ওেয়ব সাইেটও (http://admission.eis.du.ac.bd) দখা যােব। এ

াথীেক তার জন িনধািরত তািরখ অনু যািয় SSC এবং HSC এর মূ ল ন রপ সহ িব ান অনু ষদ অিফেস

উপি ত হেত হেব। চূ ড়া ভােব ভিতর জন মেনানীত

াথীর

ে SSC এবং HSC এর মূ ল ন রপ জমা রাখা হেব।

িবিবধ
১৭। কােনা

াথী অেন র ছিব/ন রপ

এবং তার িব ে

ব বহার করেল অথবা অন যেকােনা অসদু পায় অবল ন করেল তার পরী া বািতল

আইনানু গ ব ব া হণ করা হেব।

১৮। পরী ায় অসদু পায় অবল েনর কােনা িরেপাট থাকেল
১৯। ভিত

করার পরও ভিতর জন

দ তথ ািদেত যিদ কােনা ভুল

াথীর ভিতর জন নূ নতম যাগ তা নই, তাহেল

াথীর ভিত-পরী ায় অংশ হেণর

ি য়ার যেকােনা পযােয় এমন িক ভিত

ধরা পেড় অথবা যিদ দখা যায় য,

াথীর পরী া বািতল বেল গণ হেব ।

ি য়া স

অনু মিত এবং/অথবা ভিত-পরী া এবং/অথবা িবভাগ/িবষয়-এ মেনানয়ন বািতল করা হেব।
২০। ভিতর জন চূ ড়া ভােব িনবািচত

াথীেদরেক ভিত ফরেমর সে

িত ান থেক উ ীণ হেয়েছ, সই

িত ান

ধােনর

অন ান

শংসাপ

েয়াজনীয় কাগজপ সহ সবেশষ য িশ া

জমা িদেত হেব। তাছাড়া অিভভাবেকর বাৎসিরক

আেয়র সনদপ ও জমা িদেত হেব।
২১। ঢাকা িব িবদ ালেয় কমরত িশ ক/কমকতা/কমচারীর ওয়াড ( কবল ছেল/ মেয়/ ামী/ ী), মুি েযা ার স ান (নািতনাতনীসহ), উপজািত/ ু
বাংলােদশ

ীড়া িশ া

নৃ েগা ী, হিরজন ও দিলত স দায়,

িতব ী (দৃ ি , বাক ও

বণ) ও খেলায়ার ( ধু মা

িত ান িবেকএসিপ থেক এইচ.এস.িস পরী ায় উ ীণ ছা -ছা ীরা) কাটায় ভিতর আেবদেনর

সু েযাগ পােব। যারা অনলাইেন আেবদন করার সময় কাটায় িটক িদেব এবং ভিত পরী ায় উ ীণ হেব, কবল তারাই
কােশর পর পুণরায় কাটার জন আেবদন করেত পারেব। কাটার সপে

ভিত পরী ার ফলাফল

কাগজপ ভিত পরী ার ফল

কােশর ৭ িদেনর মেধ িব ান অনু ষেদর অিফেস জমা িদেত হেব। ওয়াড কাটার

ঢাকা িব িবদ ালেয়র সংি
মুি েযা ার স ান কাটার
ে

িবভাগ/ইনি িটউট/অিফস-এর
ে

াথীর িপতা-মাতার সংি

মুি যু

বণ)

ে

উপযু

চয়ারম ান/পিরচালক/অিফস

ধােনর

ে

ত য়নপ ,

িবষয়ক ম ণালয় কতৃক ইসু কৃত সনদপ , মুি েযা ার নািত-নাতনী কাটার

মাণপ সহ, আিদবাসী কাটার

সনদপ , হিরজন ও দিলত স দায় কাটার
(দৃ ি , বাক ও

েয়াজনীয়

ে

তার সনদপ

ে

-

আিদবাসীর

হিরজন ও দিলত স দায় সংগঠন
এবং খেলায়ার কাটার

ধান/ জলা

শাসন-এর

ধােনর সনদপ ,

িতব ীেদর

িবেকএসিপ কতৃক

ে

দ

সনদ জমা

িদেত হেব।
২২। ভিত সং া

িনয়ম-নীিতর যেকােনা ধারা ও উপধারা পিরবতন, পিরবধন, সংেশাধন, সংেযাজন ও পুনঃসংেযাজেনর

অিধকার কতৃপ

সংর ণ কের ।

আেবদনপ জমাদােনর তািরখ: ৩১ জুলাই ২০১৮ থেক ২৬ আগ
পরী ার তািরখ: ২৮ সে
ফল

র ২০১৮,

২০১৮

বার, সকাল ১০:০০ টা

কাশ: ভিত পরী ার পর ০৭ (সাত) িদেনর মেধ ফলাফল

‘ক’ ইউিনেট ভিত, সমতা িন পন সনদ সং া
তথ াবলীর জন যাগােযােগর িঠকানা:

অনলাইেন আেবদেনর

ে

ছিব সং া সহ য কান

তেথ র জন (২৮/০৮/২০১৮ থেক ০৪/০৯/২০১৮)
ক ীয় ভিত অিফস (ক

িডন অিফস, িব ান অনু ষদ

নং ২১৪)

শাসিনক ভবন, ঢাকা িব িবদ ালয়

ঢাকা িব িবদ ালয়
ফানঃ ৮৮০-২-৯৬৬১৯০০ এ : ৪৩৪৫

কাশ করা হেব।

ফানঃ ৯৬৬৯৯৩৪, ০১৬৩১৯৫৩৮৪৩
০১৭৭৩২৩৪৪৮৪, ০১৮২২১৩৭৬০১, ০১৯৯৩৯৯২১৪৯
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