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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
অবিভুক্ত ৭ (সাত) কলললের বিজ্ঞান ইউবনট 

২০২১-২০২২ বিক্ষািলষের প্রথম িষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেবির 

ভবতে বনলদ্েবিকা 
ভবতে পরীক্ষা :  ১২ আগস্ট ২০২২ শুক্রবার ববকাল ৩:৩০ বিবিট থেকক ৪:৩০ বিবিট পর্েন্ত  

 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র অবিভুক্ত সরকাবর ৭ (সাত) কললে র্থাক্রলম (১) ঢাকা কললে (২) কবি নেরুল সরকাবর কললে 
(৩) ইলেন মবিলা কললে (৪) শ্রিগম িদ্রুলেসা সরকাবর মবিলা কললে (৫) সরকাবর িিীদ্ শ্রসািরাওয়াদ্েী কললে (৬) 
সরকাবর িাঙলা কললে ও (৭) সরকাবর বততুমীর কললে এর বিজ্ঞান িাখার বিভাগসমূলি ২০২১-২০২২ বিক্ষািলষের ১ম 
িষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেবিলত ভবতের েনয দ্রখাস্ত আহ্বান করা িলে। 
 

ইলেন মবিলা কললে এিং শ্রিগম িদ্রুলেসা সরকাবর মবিলা কলললের আসনসমূি শুিু মবিলা এিং ঢাকা কলললের 
আসনসমূি শুিু পুরুষ প্রাথেীলদ্র েনয সংরবক্ষত থাকলি। অবিভুক্ত কললেসমূলির ভবতে কার্েক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র 
বিজ্ঞান অনুষলদ্র মািযলম সম্পে করা িলি। অবেেত বেবিসমূলির সনদ্পত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতত েক প্রদ্ান করা িলি। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র অনয শ্রকালনা সুবিিা ভবতেকত ত বিক্ষাথেীলদ্র েনয প্রলর্ােয নয়। 
কললেগুললার বিভাগসমূলির ১ম িষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেবিলত ভবতের েনয বনিোবরত আসন সংখযা বনলের ছলক উলেখ 
করা িললাt  
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XvKv K‡jR 

(1841) 

c`v_© weÁvb 111 9 0 0 0 0 120 

1090 

imvqb 111 9 0 0 0 0 120 

MwYZ 184 15 10 1 0 0 210 

Dw™¢` weÁvb 115 10 0 0 0 0 125 

cÖvwYwe`¨v 115 10 0 0 0 0 125 

f‚‡Mvj I cwi‡ek 80 7 29 3 5 1 125 

g‡bvweÁvb 80 7 29 3 6 0 125 

cwimsL¨vb 116 10 6 1 6 1 140 

Kwe bRiæj 

miKvwi 

K‡jR 

(1874) 

c`v_© weÁvb 92 8 0 0 0 0 100 

630 

imvqb 92 8 0 0 0 0 100 

MwYZ 86 8 6 0 0 0 100 

Dw™¢` weÁvb 92 8 0 0 0 0 100 

cÖvwYwe`¨v 92 8 0 0 0 0 100 

f‚‡Mvj I cwi‡ek 83 7 30 3 6 1 130 
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miKvwi 

evOjv K‡jR 

(1962) 

c`v_© weÁvb 97 8 0 0 0 0 105 

715 

imvqb 120 10 0 0 0 0 130 

MwYZ 157 14 8 1 0 0 180 

Dw™¢` weÁvb 97 8 0 0 0 0 105 

cÖvwYwe`¨v 111 9 0 0 0 0 120 

g„wËKv weÁvb 69 6 0 0 0 0 75 

miKvwi 

wZZzgxi 

K‡jR 

(1968) 

c`v_© weÁvb 230 20 0 0 0 0 250 

1510 

imvqb 230 20 0 0 0 0 250 

MwYZ 262 23 14 1 0 0 300 

Dw™¢` weÁvb 230 20 0 0 0 0 250 

cÖvwYwe`¨v 230 20 0 0 0 0 250 

cwimsL¨vb 58 5 4 0 3 0 70 

f‚‡Mvj I cwi‡ek 45 4 16 2 3 0 70 

g‡bvweÁvb 45 4 16 2 3 0 70 

miKvwi knx` 

†mvn&ivIqv`x© 

K‡jR 

(1972) 

c`v_© weÁvb 92 8 0 0 0 0 100 

740 

imvqb 111 9 0 0 0 0 120 

MwYZ 105 9 6 0 0 0 120 

Dw™¢` weÁvb 92 8 0 0 0 0 100 

cÖvwYwe`¨v 92 8 0 0 0 0 100 

f‚‡Mvj I cwi‡ek 64 6 23 2 5 0 100 

g„wËKv weÁvb 92 8 0 0 0 0 100 

B‡Wb gwnjv 

K‡jR 

(1873) 

c`v_© weÁvb 115 10 0 0 0 0 125 

1225 

imvqb 115 10 0 0 0 0 125 

MwYZ 175 15 9 1 0 0 200 

Dw™¢` weÁvb 138 12 0 0 0 0 150 

cÖvwYwe`¨v 138 12 0 0 0 0 150 

f‚‡Mvj I cwi‡ek 106 9 39 3 7 1 165 

cwimsL¨vb 40 4 3 0 3 0 50 

g‡bvweÁvb 90 8 32 3 6 1 140 

Mvn© ’̄¨ A_©bxwZ 77 7 27 3 5 1 120 

†eMg 

e`iæ‡bœmv 

miKvwi 

gwnjv K‡jR 

(1948) 

c`v_© weÁvb 60 5 0 0 0 0 65 

590 

imvqb 79 6 0 0 0 0 85 

MwYZ 57 5 3 0 0 0 65 

Dw™¢` weÁvb 51 4 0 0 0 0 55 

cÖvwYwe`¨v 74 6 0 0 0 0 80 

f‚‡Mvj I cwi‡ek 51 5 18 2 4 0 80 

g‡bvweÁvb 51 5 18 2 4 0 80 

Mvn© ’̄¨ A_©bxwZ 51 5 18 2 4 0 80 

    5546 479 364 35 70 6 6500 6500 
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১। বিজ্ঞান ইউবনলটর অিীলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র অবিভুক্ত উপরু্েক্ত সরকাবর ৭ (সাত) কলললে ২০২১-২০২২ 

বিক্ষািলষের প্রথম িষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেবিলত ভবতের েনয ১৫ েুলাই ২০২২ বিকাল ৪:০০ টা িলত ৩১ েুলাই 
২০২২ তাবরখ রাত ১১:৫৯ এর মলিয অনলাইলন আলিদ্ন করলত িলি। 

 
২। ভবতির আকবদি https://collegeadmission.eis.du.ac.bd ওকেবসাইট এর িাধ্যকি করকত হকব। ভবতির 

আকবদকির জিয বিক্ষােিীর উচ্চিাধ্যবিক এবং িাধ্যবিককর তেয, বতিিাি বিকািা ও থিাবাইল িম্বর প্রক াজয থক্ষকে 
থকাটার তেয এবং ওকেবসাইকট উকেবিত সাইকজর একবট ছবব প্রকোজি হকব। আলিদ্নকারীলক শ্রদ্লির ৪বট রাষ্ট্রায়ত্ত 
িাবিবেযক িযাংলকর (লসানালী, অিিী, েনতা ও রূপালী) শ্রর্লকালনা িাখায় অথিা অনলাইলন শ্রর্লকালনা 
শ্রেবিট/লক্রবেট কােে, শ্রমািাইল ফাইনাবিয়াল সাবভেলসর (বিকাি/নগদ্/রলকট ইতযাবদ্) মািযলম বিধ্িাবরত সিে সীিার 
িকধ্য ভবতি পরীক্ষার বি বাবদ ৬০০/- (ছেিত) টাকা জিা  বদ্লত িলি। আকবদি ও বি জিার ববষকে ববস্তাবরত 
তেয https://collegeadmission.eis.du.ac.bd ওকেবসাইকট পাওো  াকব। 

 
 
 
৩। প্রাথেীলক ২০১৬ শ্রথলক ২০১৯ সাল পর্েন্ত মািযবমক িা সমমান এিং ২০২১ সাললর িাংলালদ্লির শ্রর্লকালনা বিক্ষা 

শ্রিালেের বিজ্ঞান িাখায় অথিা গািেস্থ্য অথেনীবত বিষলয় উচ্চমািযবমক অথিা মাদ্রাসা শ্রিালেের বিজ্ঞান িাখায় আবলম 
অথিা কাবরগবর বিক্ষা শ্রিালেের বিজ্ঞালনর সংবিষ্ট বিষলয় অথিা বিজ্ঞান িাখায় IAL/A-Level অথিা সমমালনর 
বিলদ্বি বেবিিারী িলত িলি এিং মািযবমক ও উচ্চমািযবমক িা সমমালনর পরীক্ষায় (৪থে বিষয়সি) প্রাপ্ত বেবপএ-
দ্বলয়র শ্রর্াগফল নূযনতম ৭.০ িলত িলি। IGCSE/O-Level এিং IAL/A-Level অথিা সমমালনর বিলদ্বি 
সাবটেবফলকটিারীলদ্র শ্রক্ষলত্র সমতা বনরূপিকত ত শ্রিে গিনা করলত িলি। এছাড়া প্রাথেী শ্রর্ বিভালগ ভবতে িলত ইেুক 
ঐ বিভালগর েনয বনিোবরত শ্রর্াগযতা অথোৎ বনলদ্েবিকার ১৯ নং িারায় উলেবখত িতে পূরি করলত িলি। 

 
৪। ২০১৬ অথিা তার পলর পাসকত ত IGCSE O-Level পরীক্ষায় অন্তত ৫বট বিষলয় এিং ২০২১ সাললর IAL/A-Level 

পরীক্ষায় বিজ্ঞালনর অন্তত ২বট বিষলয় উত্তীিে িলয়লছ (IGCSE/O-Level এবং IAL/A-Level -এর সিেলিষ পরীক্ষার 
সনলক উক্ত পরীক্ষার পালির িছর বিলসলি িরা িলি) এিং উপরু্েক্ত ৭বট বিষলয়র মলিয র্ারা ২বট বিষলয় অন্তত A 
শ্রিে, ৩বট বিষলয় অন্তত B শ্রিে, অপর ২বট বিষলয় অন্তত C শ্রিে শ্রপলয়লছ (থকাকিা ববষকেই D থেড েহণক াগয 
িকহ) তারা ভবতে পরীক্ষায় আলিদ্লনর েনয বিলিবিত িলি। সমতা বনরূপলির েনয বনিোবরত বফ সি অনলাইলন 
আলিদ্ন করলত িলি। O-Level এিং A-Level পরীক্ষায় প্রাপ্ত শ্রলটার শ্রিলের শ্রিে পলয়ন্ট বনেরূপ িলর বেবপএ 
বিসাি করা িলি: A=5.0   B=4.0   C=3.5 

    এ-থলকভল/ও-থলকভল/সিিাি ববকদবি পািযক্রকি বা উনু্মক্ত ববশ্বববদযালে হকত উত্তীণি বিক্ষােিীকদর সিতা বিরূপকির 
জিয https://collegeadmission.eis.du.ac.bd ওকেবসাইকট বগকে “সিিাি আকবদি”বা “Equivalence 
Application” থিিুকত আকবদি ককর তাৎক্ষবণকভাকব অিলাইকি বিধ্িাবরত বি জিা বদকত হকব। সিতা বিরূপকির 
পর প্রাপ্ত “Equivalence ID” বযবহার ককর সাধ্ারণ বিক্ষােিীকদর িত তারা একই ওকেবসাইকট লগইি ককর ভবতি 
পরীক্ষার জিয আকবদি করকত পারকব। 

ভবতির িযযিতি থ াগযতা 

প্রাথবমক আলিদ্ন 

https://collegeadmission.eis.du.ac.bd/
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৫। ক) ভবতেেু সকল প্রাথেীলক প্রথম িষে স্নাতক (সম্মান) বিজ্ঞান ইউবনলটর ভবতে পরীক্ষায় অংিিিি করলত িলি। 
খ) ভবতে পরীক্ষা ১২ আগস্ট ২০২২ শুক্রবার ববকাল ৩:৩০ বিবিট থেকক ৪:৩০ বিবিট পর্েন্ত অনুবিত িলি।  
গ) ভবতে পরীক্ষা এমবসবকউ (MCQ) পদ্ধবতলত িলি। শ্রমাট ১০০ বট প্রলের েনয শ্রমাট নম্বর িলি ১০০ । 

৬। ক) ভবতে পরীক্ষার প্রে ২০২১ সাললর উচ্চমািযবমক পরীক্ষায় অনুসতত পাঠ্যসূবি অনুর্ায়ী িলি এিং প্রলতযক প্রাথেীলক 
পদ্াথে ও রসায়নসি শ্রমাট ৪বট বিষলয়র প্রলের উত্তর বদ্লত িলি। প্রবত বিষলয়র েনয শ্রমাট নম্বর ২৫। 

খ) শ্রর্ সকল প্রাথেী উচ্চমািযবমক অথিা সমমালনর পর্োলয় পদ্াথে, রসায়ন, গবিত ও েীিবিজ্ঞান বিষলয় অিযয়ন 
কলরলছ তারা এ সকল বিষলয় পরীক্ষা বদ্লি। তলি শ্রকালনা প্রাথেী ইো করলল শুিুমাত্র উচ্চমািযবমক পর্োলয়র 
৪থে বিষলয়র পবরিলতে িাংলা অথিা ইংলরবে শ্রর্লকালনা একবট বিষলয় পরীক্ষা বদ্লত পারলি।    

গ) শ্রর্ সকল প্রাথেী উচ্চমািযবমক অথিা সমমালনর পর্োলয় পদ্াথে, রসায়ন, গবিত ও েীিবিজ্ঞান ৪বট বিষলয়র মলিয 
শ্রর্সি বিষয় (সলিোচ্চ দু্’বট) অিযয়ন কলরবন, তালদ্রলক শ্রসগুললার পবরিলতে িাংলা এিং/অথিা ইংলরবে বিষলয় 
পরীক্ষা বদ্লয় শ্রমাট িারবট বিষয় পূরি করলত িলি। 

ঘ) একেন বিক্ষাথেী শ্রকান বিষলয় ভবতে িলত পারলি তা বনভের করলি শ্রস উচ্চমািযবমক/সমমান পর্োলয় শ্রকান শ্রকান 
বিষলয় অিযয়ন কলরলছ তার উপর। বিজ্ঞান বিভাগ িলত উচ্চমািযবমলক পাসকত তরা শ্রকিলমাত্র বিজ্ঞান ইউবনলটর 
ভবতে পরীক্ষায় অংিিিি করলি। বিজ্ঞান িবিভূেত বিষয়সমূলি ভবতের েনযও এবট প্রলর্ােয িলি। 

৭।  বিজ্ঞান ইউবনলটর শ্রকালনা পরীক্ষাথেী কলা ও সামাবেক বিজ্ঞান ইউবনট  িা িাবিেয ইউবনলটর পরীক্ষায় অংি িিি 
করলত পারলি না। তলি র্বদ্ শ্রকালনা বিক্ষাথেী বিজ্ঞান ইউবনট িলত কলা ও সামাবেক বিজ্ঞান ইউবনট এিং িাবিেয 
ইউবনলটর শ্রকালনা বিভালগ ভবতে িলত ইেুক িয় তািলল ভবতে পরীক্ষায় উত্তীিে িওয়ার পর অনলাইলন বিভাগ 
পছন্দক্রম ফরম পূরলির সময় তা উলেখ করলত িলি এিং অবিভুক্ত কলললের বিবি শ্রমাতালিক শ্রমিার বভবত্তলত 
আসন সংখযা অনুর্ায়ী বিভাগ বনিোরি কলর ভবতে প্রবক্রয়া সম্পে করা িলি। 

৮।  ভবতে পরীক্ষার পাস নম্বর ৪০ । র্ারা ৪০ এর কম নম্বর পালি তালদ্রলক ভবতের েনয বিলিিনা করা িলি না। 
৯। প্রাথেীলক OMR উত্তরপকের ঘর পূরি করার উপলর্াগী কাললা কাবলর িললপন আনলত িলি। প্রলতযক প্রাথেীলক শ্রকিল 

একবট MCQ পরীক্ষার উত্তরপত্র সরিরাি করা িলি। অতএি উত্তরপত্র পূরি করার সময় প্রাথেীলদ্র সতকেতা 
অিলম্বন করলত িলা িলে এিং পূরি করলত বগলয় শ্রর্লকালনা ভুল-ভ্রাবন্তর দ্ায়-দ্াবয়ত্ব প্রাথেীলকই িিন করলত িলি। 
উত্তরপলত্র Roll ও Serial না বলখলল িা ভুল বলখলল িা ঘষামাো করলল উত্তরপত্র িাবতল িলল গিয িলি। 

১০।  পরীক্ষায় শ্রকালনা প্রকার কযালকুললটর িযিিার করা র্ালি না । পরীক্ষার িলল প্রাথেীর সলে কযালকুললটর, শ্রমািাইল 
শ্রফান, বু্ল-টুথ িা শ্রটবললর্াগালর্াগ করা র্ায় এরূপ শ্রর্লকালনা প্রকার বেভাইস রাখা সমূ্পিেভালি বনবষদ্ধ। পরীক্ষার 
িলল শ্রকালনা প্রাথেীর কালছ এরূপ শ্রকালনা প্রকার বেভাইস পাওয়া শ্রগলল, শ্রস িযিিার করুক িা না করুক তালক 
িবিষ্কার করা িলি। 

১১। ভবতে পরীক্ষার ৪৮ ঘন্টা পূিে শ্রথলক বিস্তাবরত আসন বিনযাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র ভবতের ওলয়িসাইলট 
(http://collegeadmission.eis.du.ac.bd) শ্রদ্খা র্ালি। এছাড়া আলিদ্নকারী প্রলিিপলত্রর বনলদ্েিনা অনুর্ায়ী 
এসএমএস এর মািযলম বনে বনে আসন বিনযাস োনলত পারলি। 

১২। পরীক্ষার বদ্ন পরীক্ষা শুরুর বনিোবরত সমলয়র ৩০ বমবনট পূলিেই পরীক্ষা শ্রকলের বনবদ্েষ্ট আসলন আসন িিি   
করলত িলি। 

১৩। শ্রকালনা প্রাথেী অলনযর ছবি/নম্বরপত্র িযিিার করলল অথিা অনয শ্রর্লকালনা অসদু্পায় অিলম্বন করলল তার পরীক্ষা 
িাবতল এিং তার বিরুলদ্ধ আইনানুগ িযিস্থ্া িিি করা িলি। 

ভবতি পরীক্ষা 
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১৪। পরীক্ষায় অসদু্পায় অিলম্বলনর শ্রকালনা বরলপাটে থাকলল প্রাথেীর পরীক্ষা িাবতল িলল গিয িলি । 
১৫। পরীক্ষাথেীলদ্র অিিযই মাস্ক পবরিানসি স্বাস্থ্যবিবি মানলত িলি। 
 

 
 

১৬। ক) থিাট ১২০ িম্বকরর বভবত্তকত প্রােিীকদর অবজিত থিধ্াককাকরর ক্রিািুসাকর থিধ্াতাবলকা ততবর করা হকব। এজিয 
িাধ্যবিক/O-Level বা সিিাকির পরীক্ষাে প্রাপ্ত/বহসাবকৃত বজবপএ- থক ২ বদকে গুণ এবং উচ্চিাধ্যবিক/A-
Level বা সিিাকির পরীক্ষাে প্রাপ্ত/বহসাবকৃত বজবপএকক ২ বদকে গুণ ককর; এই দুইকের থ াগিল ভবতি 
পরীক্ষাে ১০০-থত প্রাপ্ত িম্বকরর সাকে থ াগ বদকে ১২০ িম্বকরর িকধ্য থিধ্াককার বিণিে ককর তার ক্রিািুসাকর 
থিধ্াতাবলকা ততবর করা হকব। 

 খ) শ্রমিালস্কার সমান িলল বনেবলবখত ক্রমানুসালর শ্রমিাক্রম ততবর করা িলি : 
  (১) ভবতে পরীক্ষায় প্রাপ্ত শ্রস্কার; 
  (২) HSC/সমমালনর পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA without 4th Subject; 
  (৩) HSC/সমমালনর পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4th Subject; 
  (৪) SSC/সমমালনর পরীক্ষায় প্রাপ্ত   GPA without 4th Subject; 
  (৫) SSC/সমমালনর পরীক্ষায় প্রাপ্ত   GPA with 4th Subject। 
১৭।  শ্রমিালস্কালরর বভবত্তলত বনিেীত শ্রমিাক্রম অনুর্ায়ী উত্তীিে প্রাথেীলদ্র শ্রমিাতাবলকা ও ফলাফল ভবতে পরীক্ষার পর ৭ 

(সাত) বদ্লনর মলিয ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র ভবতের ওলয়িসাইলট (http://collegeadmission.eis.du.ac.bd) 
প্রকাি করা হকব। প্রাথেী এসএমএস-এর মািযলমও ফলাফল োনলত পারলি। 

১৮। শ্রমিাতাবলকা প্রকালির তাবরখ শ্রথলক ৫ কার্েবদ্িলসর মলিয ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কােেন িল এলাকার অিিী   
িযাংলকর িাখায় ১০০০/- (এক িাোর) টাকা বনরীক্ষা বফ েমা বদ্লয় েমা রবিদ্সি ‘বিজ্ঞান ইউবনট’ প্রিান 
(বেন, বিজ্ঞান অনুষদ্) িরাির আলিদ্ন কলর প্রাথেীর উত্তরপত্র বনরীক্ষা করালনা র্ালি। বনরীক্ষার ফলল প্রাথেীর 
অবেেত নম্বলরর পবরিতেন িলল বনরীক্ষা বফ শ্রফরৎ শ্রদ্য়া িলি এিং শ্রমিা তাবলকায় প্রলয়ােনীয় সংলিািন কলর 
শ্রনয়া িলি। 

১৯। বিবভে বিভালগ/বিষলয় ভবতের নূযনতম শ্রর্াগযতা:  
কললে ভবতের বিভাগ/বিষয় উচ্চমািযবমক/ সমমালনর পরীক্ষায় 

পবঠ্ত বিষয়/ বিষয়সমূি 
ভবতি পরীক্ষাে বিবদিষ্ট ববষকে 
প্রাপ্ত সবিবিম্ন িম্বর 

 
 
 
 
সকল কললে 

পদ্াথে বিজ্ঞান পদ্াথে বিজ্ঞান এিং গবিত  পদােি ববজ্ঞাি ৫ 
গবিত গবিত গবণত ৫ 
রসায়ন রসায়ন এিং গবিত রসােি ৫ 
পবরসংখযান গবিত গবণত ৫ 
উবিদ্বিজ্ঞান েীিবিজ্ঞান জীবববজ্ঞাি ৫ 
প্রাবিবিদ্যা েীিবিজ্ঞান জীবববজ্ঞাি ৫ 
মলনাবিজ্ঞান েীিবিজ্ঞান জীবববজ্ঞাি ৫ 
ভূলগাল ও পবরলিি      -      - 
মতবত্তকা বিজ্ঞান েীিবিজ্ঞান এিং রসায়ন রসােি ৫ 
গািেস্থ্য অথেনীবত      -      - 

শ্রমিাতাবলকা ও ভবতে 
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ববববধ্ 
 

২০। শ্রমিা তাবলকা প্রকালির পর বনবদ্েষ্ট তাবরলখর মলিয অনলাইলন কললে ও ববষে পছন্দকরি ফরম (College and 
Subject Choice) পূরি করলত িলি। পরিতেীলত Choice এিং ভবতে পরীক্ষার শ্রমিাক্রম ও ভবতের  শ্রর্াগযতা 
অনুসালর বিভাগ িণ্টলনর তথয বিশ্ববিদ্যাললয়র ওলয়ি সাইলট (https://collegeadmission.eis.du.ac.bd) প্রকাি 
করা হকব। িূড়ান্তভালি ভবতের েনয মলনানীত প্রাথেীর শ্রক্ষলত্র SSC এিং HSC এর মূল নম্বরপত্র সংবিষ্ট কলললে 
েমা রাখা িলি। 

  
 
 
২১।  শ্রকাটায় ভবতের বিষয়: 
 ওয়ােে, উপোবত/কু্ষদ্র নতলগািী, প্রবতিন্ধী (দ্তবষ্ট, িাক, েিি, িারীবরক ও বনউলরা-লেলভলপলমন্টাল বেেঅেোরস), 

িবরেন ও দ্বলত সম্প্রদ্ায় ও মুবক্তলর্াদ্ধার সন্তান/নাবত/নাতনী শ্রকাটা বিসালি প্রাথেীলদ্র ভবতের শ্রক্ষলত্র ভবতে পরীক্ষায় 
১০০ নম্বলরর মলিয নূযনতম ৪০% অথোৎ ৪০ নম্বর বনিোরি করা িললা। এছাড়া বিষয় বনিোিলনর শ্রক্ষলত্র অনযানয িতে 
িিাল থাকলি। 

 ক) অবিভুক্ত ৭ (সাত) কলললের বিক্ষক/কমেকতো/কমেিারী এিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয় কমেরত 
বিক্ষক/কমেকতো/কমেিারীর ওয়ােে শ্রকাটা (লকিল শ্রছলল/লমলয়/ স্বামী/স্ত্রী) এর শ্রক্ষলত্র প্রলর্ােয।  
খ) মুবক্তলর্াদ্ধার সন্তান/নাবত/নাতনী প্রাথেীলদ্র েনয ৫% আসলন ভবতে করা িলি। 

 গ) উপোবত/কু্ষদ্র নতলগািী প্রাথেীলদ্র েনয ১% আসলন ভবতে করা িলি।  
 ঘ) প্রবতিন্ধী (দ্তবষ্ট, িাক, েিি, িারীবরক ও বনউলরা-লেলভলপলমন্টাল বেেঅেোরস) প্রাথেীলদ্র েনয ১% আসলন 

ভবতে করা িলি। 
 ঙ) িবরেন ও দ্বলত সম্প্রদ্ায় প্রাথেীলদ্র েনয ১% আসলন ভবতে করা িলি। 
 ি) শ্রখললায়াড় শ্রকাটায় ২০১৪-২০১৫ বিক্ষািষে শ্রথলক শুিুমাত্র িাংলালদ্ি ক্রীড়া বিক্ষা প্রবতিান (বিলকএসবপ) শ্রথলক 

আগত ছাত্র/ছাত্রীলদ্র েনয বিষয় িন্টন করা িলি।  
 

* ওয়ােে শ্রকাটাসি অনযানয শ্রকাটায় ভবতেকত ত আসন সংখযা বনিোবরত আসন সংখযার মলিয অন্তভুেক্ত থাকলি।  
 

শ্রকাটায় ভবতে প্রাথেীলদ্রলক সংবিষ্ট ইউবনলটর ভবতে পরীক্ষার ফল প্রকালির ৭ (সাত) বদ্লনর মলিয ঐ ইউবনলটর বেন 
অবফস শ্রথলক ভবতে পরীক্ষার প্রলিিপত্র প্রদ্িেনপূিেক বনিোবরত ফরম সংিি করলত িলি।  
প্রাথেী শ্রর্ শ্রকাটায় ভবতে িলত ইেুক; অনলাইলন ভবতে ফরম পূরলির সমলয় শ্রসই শ্রকাটায় অিিযই বটক্ () বিহ্ন 
বদ্লত িলি। ভবতে পরীক্ষায় উত্তীলিের পর আলিদ্নপলত্রর সালথ বনলের প্রলয়ােনীয় কাগেপত্রসি সংবিষ্ট বেন অবফলস 
আলিদ্ন েমা প্রদ্ান করলত িলি। 
• ওয়ােে শ্রকাটার শ্রক্ষলত্র সংবিষ্ট সাত কলললের অিযক্ষ/ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র সংবিষ্ট অবফস প্রিালনর 

প্রতযয়নপত্রসি। 
• উপোবত/কু্ষদ্র নতলগািী শ্রকাটার শ্রক্ষলত্র স্ব-স্ব উপোবত/কু্ষদ্র নতলগািী প্রিান / শ্রেলা প্রিাসলকর সনদ্পলত্রর 

সতযাবয়ত ফলটাকবপসি। 
• িবরেন ও দ্বলত সম্প্রদ্ায় শ্রকাটার শ্রক্ষলত্র িবরেন ও দ্বলত সম্প্রদ্ায় সংগঠ্ন প্রিালনর সনদ্পত্রসি। 
• প্রবতিন্ধী (দ্তবষ্ট, িাক, েিি, িারীবরক ও বনউলরা-লেলভলপলমন্টাল বেেঅেোরস) শ্রক্ষলত্র সবঠ্কতার সনদ্পত্রসি। 
• মুবক্তলর্াদ্ধার সন্তান/নাবত/নাতনী শ্রকাটার শ্রক্ষলত্র মুবক্তরু্দ্ধ বিষয়ক মন্ত্রিালয় কতত েক ইসুযকত ত সনদ্পত্র অথিা 
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১৯৯৭ সন শ্রথলক ২০০১ সন পর্েন্ত িাংলালদ্ি মুবক্তলর্াদ্ধা সংসলদ্র অিীলন তৎকালীন মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কতত েক 
প্রবতস্বাক্ষবরত মুবক্তলর্াদ্ধার সনদ্পত্রসি। 

• শ্রখললায়াড় শ্রকাটার (শুিুমাত্র িাংলালদ্ি ক্রীড়া বিক্ষা প্রবতিান ‘বিলকএসবপ’ শ্রথলক HSC িা সমমান পরীক্ষায় 
উত্তীিে ছাত্র/ছাত্রীলদ্র) শ্রক্ষলত্র িাংলালদ্ি ক্রীড়া বিক্ষা প্রবতিান (বিলকএসবপ) কতত েক সনদ্পত্রসি। 

২২। পরীক্ষায় অসদু্পায় অিলম্বলনর বরলপাটে থাকলল প্রাথেীর পরীক্ষা িাবতল িলল গিয িলি।  
২৩। ভবতে প্রবক্রয়ার শ্রর্লকালনা পর্োলয় এমন বক ভবতে প্রবক্রয়া সম্পে করার পরও ভবতের েনয প্রদ্ত্ত তথযাবদ্লত র্বদ্ 

শ্রকালনা ভুল িরা পলড় অথিা র্বদ্ শ্রদ্খা র্ায় শ্রর্, প্রাথেীর ভবতের েনয নূযনতম শ্রর্াগযতা শ্রনই, তািলল প্রাথেীর ভবতে-
পরীক্ষায় অংিিিলির অনুমবত, ভবতে-পরীক্ষা, বিভাগ মলনানয়ন এিং ভবতে িাবতল করা িলি। 

২৪। ভবতে সংক্রান্ত বনয়ম-নীবতর শ্রর্লকালনা িারা ও উপিারা পবরিতেন, পবরিিেন, সংলিািন, সংলর্ােন ও 
পুনঃসংলর্ােলনর অবিকার কতত েপক্ষ সংরক্ষি কলর ।  

 

আলিদ্লনর তাবরখ: ১৫ েুলাই ২০২২ বিকাল ৪:০০ টা িলত ৩১ েুলাই ২০২২ তাবরখ রাত ১১:৫৯ 
পরীক্ষার তাবরখ:  ১২ আগস্ট ২০২২ শুক্রবার ববকাল ৩:৩০ বিবিট থেকক ৪:৩০ বিবিট পর্েন্ত 
 

ভবতে পরীক্ষার ফলাফল দ্রুততম সমলয় বিশ্ববিদ্যাললয়র ওলয়ি সাইলট 
(https://collegeadmission.eis.du.ac.bd) প্রকাি করা হকব।  

 
বিজ্ঞান ইউবনলট ভবতে সংক্রান্ত তথযািবলর েনয 
শ্রর্াগালর্ালগর বঠ্কানা: 
বেলনর কার্োলয় 
বিজ্ঞান অনুষদ্ (কােেন িল কযাম্পাস) 
বিজ্ঞান ও েীিবিজ্ঞান অনুষদ্ ভিন (৩য় তলা) 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
শ্রফানঃ ০৯৬৬৬৯১১৪৬৩/৪৩৪৫/৪৩৪৬/৪৩৪৭ 

অনলাইলন আলিদ্ন সংক্রান্ত শ্রর্লকালনা তথয:  
শ্রকেীয় ভবতে অবফস (কক্ষ নং ২১৪) 
প্রিাসবনক ভিন (লরবেস্ট্রার বিবডং), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
শ্রফানঃ ০৯৬৬৬৯১১৪৬৩/৪০৫২  
৫৫১৬৭৭২৪, ০১৭৪৩০৪২৮৬৪ 

০১৮২২১৩৭৬০১, ০১৯৯৩৯৯২১৪৯ 

 


