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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 

‘বিজ্ঞান’ ইউবনট 

২০২০-২০২১ বিক্ষাির্ষের প্রথম িষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেবির 

ভবতে  বনর্দ্ে বিকা 

ভবতে  পরীক্ষা :  ০১ অক্টোবর ২০২১, শুক্রবোর, সকোল ১০:০০ থেক্ক ১১:০০ টো পর্যন্ত 

 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিভুক্ত সরকাবর ৭টি কয়লয়ের র্থাক্রয়ে (১) ঢাকা কয়লে (২) কবি নেরুল সরকাবর কয়লে (৩) ইয়েন েবিলা কয়লে (৪) 

বিগে িদ্রুয়েসা সরকাবর েবিলা কয়লে (৫) সরকাবর শিীদ্ বসািরাওোদ্ী কয়লে (৬) সরকাবর িাঙলা কয়লে ও (৭) সরকাবর বিিুেীর কয়লে এর 

বিজ্ঞান শাখার বিভাগসেূয়ি ২০২০-২০২১ বশক্ষািয়ষযর ১ে িষয স্নািক (সম্মান) বেবিয়ি ভবিয র েনয দ্রখাস্ত আহ্বান করা িয়ে। 

ইয়েন েবিলা কয়লে এিং বিগে িদ্রুয়েসা েবিলা কয়লয়ের আসনসেূি শুিুোত্র েবিলা এিং ঢাকা কয়লয়ের আসনসেূি পুরুষ প্রাথীয়দ্র েনয 

সংরবক্ষি থাকয়ি। উপরু্যক্ত কয়লেসেূয়ির ভবিয  কার্যক্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষয়দ্র োিযয়ে সম্পে করা িয়ি। বেবিসেূয়ির সনদ্পত্র 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালে কিতয ক প্রদ্ান করা িয়ি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনয বকায়না সুবিিা ভবিয কত ি বশক্ষাথীয়দ্র েনয প্রয়র্ােয নে। 

কয়লেগুয়লার বিভাগসেূয়ির ১ে িষয স্নািক (সম্মান) বেবিয়ি ভবিয র েনয বনিযাবরি আসন সংখযা বনয়ের ছয়ক উয়েখ করা িয়লা (য়কাটা িযিীি)। 

 

প্রথে িষয স্নািক (সম্মান) বিজ্ঞান ইউবনয়ট ভবিয র েনয অবিভুক্ত কয়লেসেূয়ির আসন সংখযা 

 

কয়লে ও কয়লে বকাে ঠিকানা বিষে আসন সংখযা বোট আসন 

ঢাকা কয়লে (১৮৪১) বেরপুর বরাে, বনউোয়কয ট 

ঢাকা-১২০৫ 

পদ্াথয বিজ্ঞান ১২০ 

১০৯০ 

রসােন ১২০ 

গবিি ২১০ 

উবিদ্বিজ্ঞান ১২৫ 

প্রাবিবিদ্যা ১২৫ 

ভূয়গাল ও পবরয়িশ ১২৫ 

েয়নাবিজ্ঞান ১২৫ 

পবরসংখযান ১৪০ 

কবি নেরুল সরকাবর কয়লে 

(১৮৭৪) 

লক্ষ্মীিাোর 

সূত্রাপুর 

ঢাকা-১০০০ 

পদ্াথয বিজ্ঞান ১০০ 

৬৩০ 

রসােন ১০০ 

গবিি ১০০ 

উবিদ্ বিজ্ঞান ১০০ 

প্রাবিবিদ্যা ১০০ 

ভূয়গাল ও পবরয়িশ ১৩০ 

সরকাবর িাঙলা কয়লে 

(১৯৬২) 

বেরপুর-১  

ঢাকা-১২১৬ 

পদ্াথয বিজ্ঞান ১০৫ 

৭১৫ 

রসােন ১৩০ 

গবিি ১৮০ 

উবিদ্বিজ্ঞান ১০৫ 

প্রাবিবিদ্যা ১২০ 

েতবিকা বিজ্ঞান ৭৫ 
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কয়লে ও কয়লে বকাে ঠিকানা বিষে আসন সংখযা বোট আসন 

সরকাবর বিিুেীর কয়লে 

(১৯৬৮) 

গুলশান 

ঢাকা-১২১৩ 

পদ্াথয বিজ্ঞান ২৫০ 

১৫১০ 

রসােন ২৫০ 

গবিি ৩০০ 

উবিদ্বিজ্ঞান ২৫০ 

প্রাবিবিদ্যা ২৫০ 

পবরসংখযান ৭০ 

ভূয়গাল ও পবরয়িশ ৭০ 

েয়নাবিজ্ঞান ৭০ 

সরকাবর শিীদ্  

বসাহ্ রাওোদ্ী কয়লে 

(১৯৭২) 

 

 

 

 

 

লক্ষ্মীিাোর,  সূত্রাপুর 

ঢাকা-১১০০ 

পদ্াথয বিজ্ঞান ১০০ 

৭৪০ 

রসােন ১২০ 

গবিি ১২০ 

উবিদ্বিজ্ঞান ১০০ 

প্রাবিবিদ্যা ১০০ 

ভূয়গাল ও পবরয়িশ ১০০ 

েতবিকা বিজ্ঞান ১০০ 

ইয়েন েবিলা কয়লে 

(১৮৭৩) 

আবেেপুর 

ঢাকা-১২০৫ 

পদ্াথয বিজ্ঞান ১২৫ 

১২২৫ 

রসােন ১২৫ 

গবিি ২০০ 

উবিদ্বিজ্ঞান ১৫০ 

প্রাবিবিদ্যা ১৫০ 

ভূয়গাল ও পবরয়িশ ১৬৫ 

পবরসংখযান ৫০ 

েয়নাবিজ্ঞান ১৪০ 

গািয স্থ্য অথযনীবি ১২০ 

বিগে িদ্রুয়েসা সরকাবর 

েবিলা কয়লে (১৯৪৮) 

িক্ বস িাোর 

ঢাকা-১১০০ 

পদ্াথয বিজ্ঞান ৬৫ 

৫৯০ 

রসােন ৮৫ 

গবিি ৬৫ 

উবিদ্বিজ্ঞান ৫৫ 

প্রাবিবিদ্যা ৮০ 

ভূয়গাল ও পবরয়িশ ৮০ 

েয়নাবিজ্ঞান ৮০ 

গািয স্থ্য অথযনীবি ৮০ 

  বোট আসন ৬৫০০ ৬৫০০ 

 

 

 

 

১। ‘বিজ্ঞান’ ইউবনয়টর অিীয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিভুক্ত উপরু্যক্ত সরকাবর ৭টি কয়লয়ে ২০২০-২০২১ বশক্ষািয়ষযর প্রথে িষয স্নািক (সম্মান) 

বেবিয়ি ভবিয র েনয ১০ েুলাই ২০২১ বিকাল ৪:০০ টা িয়ি ২০ আগস্ট ২০২১ িাবরখ রাি ১১:৫৯ এর েয়িয অনলাইয়ন আয়িদ্ন করয়ি িয়ি। 

 

প্রাথবেক আয়িদ্ন 
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২। ভর্তি র আক্বদন https://collegeadmission.eis.du.ac.bd ওক্েবসোইট এর মোধ্যক্ম করক্ত হক্ব। ভর্তি র আক্বদক্নর জনয র্িক্ষোেীর উচ্চ 

মোধ্যর্মক এবং মোধ্যর্মক্কর তেয, বতি মোন ঠিকোনো ও থমোবোইল নম্বর প্রক্ োজয থক্ষক্ে থকোটোর তেয এবং ওক্েবসোইক্ট উক্ের্িত সোইক্জর একটি 

ছর্ব প্রক্েোজন হক্ব। আয়িদ্নকারীয়ক বদ্য়শর ৪টি রাষ্ট্রােি িাবিবেযক িযাংয়কর ( বসানালী, অিিী, েনিা ও রুপাবল) বর্য়কান শাখাে অথিা 

অনলাইয়ন বর্য়কান বেবিট/য়ক্রটিে কােয  , বোিাইল ফাইনাবিোল সাবভয য়সর  ( বিকাশ / নগদ্ / রয়কট ইিযাবদ্) োিযয়ে  র্নধ্িোর্রত সমে সীমোর 

মক্ধ্য ভর্তি  পরীক্ষোর র্ি বোবদ ৫০০/- (পোাঁ চিত) টোকো জমো  বদ্য়ি িয়ি। আক্বদন ও র্ি জমোর র্বষক্ে র্বস্তোর্রত তেয 

https://collegeadmission.eis.du.ac.bd ওক্েবসোইক্ট পোওেো  োক্ব। 

 

 

 

 

৩। প্রাথীয়ক ২০১৫ বথয়ক ২০১৮ সাল পর্যন্ত োিযবেক িা সেোন এিং ২০২০ সায়লর িাংলায়দ্য়শর বর্য়কায়না বশক্ষা বিায়েয র বিজ্ঞান শাখাে অথিা 

গািয স্থ্য অথযনীবি বিষয়ে উচ্চ োিযবেক অথিা োদ্রাসা বিায়েয র বিজ্ঞান শাখাে আবলে অথিা কাবরগরী বশক্ষা বিায়েয র বিজ্ঞায়নর সংবিষ্ট বিষয়ে 

অথিা বিজ্ঞান শাখাে IAL/A-Level অথিা সেোয়নর বিয়দ্বশ বেবিিারী িয়ি িয়ি এিং োিযবেক ও উচ্চ োিযবেক (িা সেোয়নর) পরীক্ষাে 

(৪থয বিষেসি) প্রাপ্ত বেবপএ-দ্বয়ের বর্াগফল নূযনিে ৭.০ িয়ি িয়ি। IGCSE/O-Level এিং IAL/A-Level অথিা সেোয়নর বিয়দ্বশ 

সাটিয বফয়কটিারীয়দ্র বক্ষয়ত্র সেিা বনরূপিকত ি বিে গিনা করয়ি িয়ি। এছাড়া প্রাথী বর্ বিভায়গ ভবিয  িয়ি ইেুক ঐ বিভায়গর েনয বনিযাবরি 

বর্াগযিা অথযযাৎ বনয়দ্য বশকার ১৯ নং িারাে উয়েবখি শিয  পূরি করয়ি িয়ি। 

 

৪। ২০১৫ অথিা িার পয়র পাসকত ি IGCSE O-Level পরীক্ষাে অন্তি ৫টি বিষয়ে এিং ২০২০ সায়লর IAL/A-Level পরীক্ষাে বিজ্ঞায়নর অন্তি 

২টি বিষয়ে উিীিয িয়েয়ছ (IGCSE/O-Level এবং IAL/A-Level -এর সিযয়শষ পরীক্ষার সনয়ক উক্ত পরীক্ষার পায়শর িছর বিয়সয়ি িরা 

িয়ি) এিং উপরু্যক্ত ৭টি বিষয়ের েয়িয র্ারা ২টি বিষয়ে অন্তি A বিে, ৩টি বিষয়ে অন্তি B বিে, অপর ২টি বিষয়ে অন্তি C বিে বপয়েয়ছ 

(থকোক্নো র্বষক্েই D থেড েহণক্ োগ্য নক্হ) িারা ভবিয  পরীক্ষাে আয়িদ্য়নর েনয বিয়িবিি িয়ি। সেিা বনরূপয়ির েনয বনিযাবরি বফ সি 

অনলাইয়ন আয়িদ্ন করয়ি িয়ি। O-Level এিং A-Level পরীক্ষাে প্রাপ্ত বলটার বিয়ের বিে পয়েন্ট বনেরূপ িয়র বেবপএ বিসাি করা িয়ি:

 A=5.0   B= 4.0   C=3.5 

    এ-থলক্ভল/ও-থলক্ভল/সমমোন র্বক্দিী পোঠ্যক্রক্ম বো উনু্মক্ত র্বশ্বর্বদযোলে হক্ত উত্তীণি র্িক্ষোেীক্দর সমতো র্নরূপক্নর জনয 

https://collegeadmission.eis.du.ac.bd ওক্েবসোইক্ট র্গ্ক্ে “সমমোন আক্বদন”বো “Equivalence Application” থমনুক্ত আক্বদন 

কক্র তোৎক্ষর্ণকভোক্ব অনলোইক্ন র্নধ্িোর্রত র্ি জমো র্দক্ত হক্ব। সমতো র্নরূপক্নর পর প্রোপ্ত “Equivalence ID” বযবহোর কক্র সোধ্োরণ 

র্িক্ষোেীক্দর মত তোরো একই ওক্েবসোইক্ট লগ্ইন কক্র ভর্তি  পরীক্ষোর জনয আক্বদন করক্ত পোরক্ব। 

 

 
 

৫। ক) ভবিয েু সকল প্রাথীয়ক প্রথে িষয স্নািক (সম্মান) বিজ্ঞান ইউবনয়টর ভবিয  পরীক্ষাে অংশিিি করয়ি িয়ি। 

খ) ভবিয  পরীক্ষা ০১ অক্টোবর ২০২১, শুক্রবোর, সকাল ১০:০০ টাে অনুবিি িয়ি। পরীক্ষার বোট সেে ১ ঘন্টা । 

গ) ভবিয  পরীক্ষা এেবসবকউ (MCQ) পদ্ধবিয়ি িয়ি। বোট ১০০ টি প্রয়ের েনয বোট নম্বর িয়ি ১০০ । 

৬। ক) ভবিয  পরীক্ষার প্রে উচ্চ োিযবেক পর্যায়ের পাঠ্যসূবি অনুর্ােী িয়ি এিং প্রয়িযক প্রাথীয়ক পদ্াথয ও রসােনসি বোট ৪টি বিষয়ের প্রয়ের উির 

বদ্য়ি িয়ি। প্রবি বিষয়ের েনয বোট নম্বর ২৫। 

খ) বর্ সকল প্রাথী উচ্চ োিযবেক অথিা সেোয়নর পর্যায়ে পদ্াথয, রসােন, গবিি ও েীিিবজ্ঞান বিষয়ে অিযেন কয়রয়ছ িারা এ সকল বিষয়ে 

পরীক্ষা বদ্য়ি। িয়ি বকায়না প্রাথী ইো করয়ল শুিুোত্র উচ্চ োিযবেক পর্যায়ের ৪থয বিষয়ের পবরিয়িয  িাংলা অথিা ইংয়রবে বর্য়কায়না একটি 

বিষয়ে পরীক্ষা বদ্য়ি পারয়ি।    

গ) বর্ সকল প্রাথী উচ্চ োিযবেক অথিা সেোয়নর পর্যায়ে উপরু্যক্ত ৪টি বিষয়ের েয়িয বর্সি বিষে (সয়িযাচ্চ দু’টি) অিযেন কয়রবন, িায়দ্রয়ক 

বসগুয়লার পবরিয়িয  িাংলা অথিা ইংয়রবে বিষয়ে পরীক্ষা বদ্য়ে বোট িারটি বিষে পূরি করয়ি িয়ি। 

ঘ) একেন বশক্ষাথী বকান বিষয়ে ভবিয  িয়ি পারয়ি িা বনভয র করয়ি বস উচ্চ োিযবেক/সেোন পর্যায়ে বকান বকান বিষয়ে অিযেন কয়রয়ছ 

িার উপর। বিজ্ঞান বিভাগ িয়ি উচ্চ োিযবেয়ক পাসকত িরা বকিলোত্র বিজ্ঞান ইউবনয়টর ভবিয  পরীক্ষাে অংশিিি করয়ি। বিজ্ঞান িবিভূয ি 

বিষেসেূয়ি ভবিয র েনযও এটি প্রয়র্ােয িয়ি। 

৭।  বিজ্ঞান ইউবনয়টর বকান পরীক্ষাথী কলা ও সাোবেক বিজ্ঞান ইউবনট  িা িাবিেয ইউবনয়টর পরীক্ষাে অংশ িিি করয়ি পারয়ি না। িয়ি র্বদ্ 

বকান বশক্ষাথী বিজ্ঞান ইউবনট িয়ি কলা ও সাোবেক বিজ্ঞান ইউবনট এিং িাবিেয ইউবনয়টর বকান বিভায়গ ভবিয  িয়ি ইেুক িে িািয়ল ভবিয  

পরীক্ষাে উিীিয িওোর পর অনলাইয়ন বিভাগ পছন্দক্রে ফরে পূরয়ির সেে িা উয়েখ করয়ি িয়ি এিং অবিভুক্ত কয়লয়ের বিবি বোিায়িক 

বেিার বভবিয়ি আসন সংখযা অনুর্ােী বিভাগ বনিযারি কয়র ভবিয  প্রবক্রো সম্পে করা িয়ি। 

ভর্তি র নযযনতম থ োগ্যতো 

ভর্তি  পরীক্ষো 
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৮।  ভবিয  পরীক্ষার পাস নম্বর ৪০ । র্ারা ৪০ এর কে নম্বর পায়ি িায়দ্রয়ক ভবিয র েনয বিয়িিনা করা িয়ি না। 

৯। প্রাথীয়ক প্রয়োেনীে MCQ এবং র্লর্িত অংক্ির উত্তরপক্ের ঘর পূরি করার উপয়র্াগী কায়লা কাবলর িলয়পন আনয়ি িয়ি। প্রয়িযক প্রাথীয়ক 

বকিল একটি MCQ পরীক্ষোর উিরপত্র সরিরাি করা িয়ি। অিএি উিরপত্র পূরি করার সেে প্রাথীয়দ্র সিকয িা অিলম্বন করয়ি িলা িয়ে 

এিং পূরি করয়ি বগয়ে বর্য়কায়না ভুল-ভ্রাবন্তর দ্াে-দ্াবেত্ব প্রাথীয়কই িিন করয়ি িয়ি। উিরপয়ত্র Roll ও Serial না বলখয়ল িা ভুল বলখয়ল 

িা ঘষাোো করয়ল উিরপত্র িাবিল িয়ল গিয িয়ি। 

১০।  পরীক্ষাে বকায়নাপ্রকার কযালকুয়লটর িযিিার করা র্ায়ি না । পরীক্ষার িয়ল প্রাথীর সয়ে কযালকুয়লটর, বোিাইল বফান, ব্লু-টুথ িা 

বটবলয়র্াগায়র্াগ করা র্াে এরূপ বর্য়কায়না প্রকার বেভাইস রাখা সমূ্পিযভায়ি বনবষদ্ধ। পরীক্ষার িয়ল বকায়না প্রাথীর কায়ছ এরূপ বকায়না প্রকার 

বেভাইস পাওো বগয়ল, বস িযিিার করুক িা না করুক িায়ক িবিষ্কার করা িয়ি। 

১১। ভবিয  পরীক্ষার ৪৮ ঘন্টা পূিয বথয়ক বিস্তাবরি আসন বিনযাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিয র ওয়েিসাইয়ট 

(http://collegeadmission.eis.du.ac.bd) বদ্খা র্ায়ি। এছাড়া আয়িদ্নকারী প্রয়িশপয়ত্রর বনয়দ্য শনা অনুর্ােী এসএেএস এর োিযয়ে বনে 

বনে আসন বিনযাস োনয়ি পারয়ি। 

১২। পরীক্ষার বদ্ন পরীক্ষা শুরুর বনিযাবরি সেয়ের ৩০ বেবনট পূয়িযই পরীক্ষা বকয়ের বনবদ্য ষ্ট আসয়ন আসন িিি   করয়ি িয়ি। 

১৩। বকায়না প্রাথী অয়নযর ছবি/নম্বরপত্র িযিিার করয়ল অথিা অনয বর্য়কায়না অসদুপাে অিলম্বন করয়ল িার পরীক্ষা িাবিল এিং িার বিরুয়দ্ধ 

আইনানুগ িযিস্থ্া িিি করা িয়ি। 

১৪। পরীক্ষাে অসদুপাে অিলম্বয়নর বকায়না বরয়পাটয  থাকয়ল প্রাথীর পরীক্ষা িাবিল িয়ল গিয িয়ি । 

১৫। পরীক্ষাথীয়দ্র অিশযই োস্ক পবরিান করয়ি িয়ি। 

 

 

 

১৬। ক) থমোট ১২০ নম্বক্রর র্ভর্ত্তক্ত প্রোেীক্দর অর্জি ত থমধ্োক্কোক্রর ক্রমোনুসোক্র থমধ্োতোর্লকো ততর্র করো হক্ব। এজনয মোধ্যর্মক/O-Level বো 

সমমোক্নর পরীক্ষোে প্রোপ্ত/র্হসোবকৃত র্জর্পএক্ক ২ র্দক্ে গুণ; উচ্চ মোধ্যর্মক/A-Level বো সমমোক্নর পরীক্ষোে প্রোপ্ত/র্হসোবকৃত র্জর্পএক্ক 

২ র্দক্ে গুণ কক্র এই দুইক্ের থ োগ্িল ভর্তি  পরীক্ষোে ১০০-থত প্রোপ্ত নম্বক্রর সোক্ে থ োগ্ র্দক্ে ১২০ নম্বক্রর মক্ধ্য থমধ্োক্কোর র্নণিে কক্র 

তোর ক্রমোনুসোক্র থমধ্োতোর্লকো ততর্র করো হক্ব। 

 খ) বেিায়স্কার সোন িয়ল বনেবলবখি ক্রোনুসায়র বেিাক্রে তিবর করা িয়ি : 

  (১) ভবিয  পরীক্ষাে প্রাপ্ত বস্কার 

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

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

  (৪) SSC/সেোয়নর পরীক্ষাে প্রাপ্ত   GPA without 4th Subject 

  (৫) SSC/সেোয়নর পরীক্ষাে প্রাপ্ত   GPA with 4th Subject 

১৭।  বেিায়স্কায়রর বভবিয়ি বনিীি বেিাক্রে অনুর্ােী উিীিয প্রাথীয়দ্র বেিািাবলকা ও ফলাফল ভবিয  পরীক্ষার পর ৭ (সাি) বদ্য়নর েয়িয ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিয র ওয়েিসাইয়ট (http://collegeadmission.eis.du.ac.bd) প্রকোি করো হক্ব। প্রাথী এসএেএস এর োিযয়েও ফলাফল 

োনয়ি পারয়ি। 

১৮। বেিািাবলকা প্রকায়শর িাবরখ বথয়ক ৫ কার্যবদ্িয়সর েয়িয ঢাকা বিশ্ববিদ্যালে, কােয ন িল এলাকার অিিী   িযাংয়কর শাখাে ১০০০/- টাকা 

বনরীক্ষা বফস েো বদ্য়ে েোর রবশদ্সি ‘বিজ্ঞান ইউবনট’ প্রিান (বেন, বিজ্ঞান অনুষদ্) িরাির আয়িদ্ন কয়র প্রাথীর উিরপত্র বনরীক্ষা করায়না 

র্ায়ি। বনরীক্ষার ফয়ল প্রাথীর অবেয ি নম্বয়রর পবরিিয ন িয়ল বনরীক্ষা বফ বফরৎ বদ্ওো িয়ি এিং বেিা িাবলকাে প্রয়োেনীে সংয়শািন কয়র 

বনওো িয়ি। 

১৯। বিবভে বিভায়গ/বিষয়ে ভবিয র নূযনিে বর্াগযিা:  

কয়লে ভবিয র বিভাগ/বিষে উচ্চ োিযবেক/সেোয়নর পরীক্ষার বিষে/বিষেসেূি 

 

 

 

 

সকল কয়লে 

পদ্াথয বিজ্ঞান পদ্াথয বিজ্ঞান এিং গবিি  

গবিি গবিি 

রসােন রসােন এিং গবিি 

পবরসংখযান গবিি 

উবিদ্বিজ্ঞান েীিবিজ্ঞান 

প্রাবিবিদ্যা েীিবিজ্ঞান 

েয়নাবিজ্ঞান েীিবিজ্ঞান 

ভূয়গাল ও পবরয়িশ - 

বেিািাবলকা ও ভবিয  
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র্বর্বধ্ 
 

েতবিকা বিজ্ঞান েীিবিজ্ঞান এিং রসােন 

গািয স্থ্য অথযনীবি - 

 

২০। বেিা িাবলকা প্রকায়শর পর বনবদ্য ষ্ট িাবরয়খর েয়িয অনলাইয়ন কয়লে ও র্বষে পছন্দকরি ফরে (College and Subject Choice) পূরি করয়ি 

িয়ি। পরিিীয়ি Choice এিং ভবিয  পরীক্ষার বেিাক্রে ও ভবিয র  বর্াগযিা অনুসায়র বিভাগ িন্টয়নর িথয বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েি সাইয়ট 

(https://collegeadmission.eis.du.ac.bd) প্রকোি করো হক্ব। িূড়ান্তভায়ি ভবিয র েনয েয়নানীি প্রাথীর বক্ষয়ত্র SSC এিং HSC এর েূল 

নম্বরপত্র সংবিষ্ট কয়লয়ে েো রাখা িয়ি।  

 

 

 

 

২১। ৭টি কয়লয়ে এিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেযরি বশক্ষক/কেযকিয া-কেযিারীয়দ্র (য়কিল বছয়ল/বেয়ে/স্বােী/স্ত্রী)                                             

ওোেয য়কাটা, উপোবি/কু্ষদ্র নতয়গাবি, িবরেন ও দ্বলি সম্প্রদ্াে, প্রবিিন্ধী (দৃবষ্ট, িাক ও েিি) ও েুবক্তয়র্াদ্ধা (সন্তান, নাবি-নািবন)য়কাটা: 

প্রাথী বর্ বকাটাে ভবিয  িয়ি ইেুক; অনলাইয়ন ভবিয  ফরে পূরয়ির সেয়ে বসই বকাটাে অিশযই টিক্ বিহ্ন বদ্য়ি িয়ি।  

২২। পরীক্ষাে অসদুপাে অিলম্বয়নর বরয়পাটয  থাকয়ল প্রাথীর পরীক্ষা িাবিল িয়ল গিয িয়ি।  

২৩। ভবিয  প্রবক্রোর বর্য়কায়না পর্যায়ে এেন বক ভবিয  প্রবক্রো সম্পে করার পরও ভবিয র েনয প্রদ্ি িথযাবদ্য়ি র্বদ্ বকায়না ভুল িরা পয়ড় অথিা 

র্বদ্ বদ্খা র্াে বর্, প্রাথীর ভবিয র েনয নূযনিে বর্াগযিা বনই, িািয়ল প্রাথীর ভবিয -পরীক্ষাে অংশিিয়ির অনুেবি, ভবিয -পরীক্ষা, বিভাগ 

েয়নানেন এিং ভবিয  িাবিল করা িয়ি। 

২৪। ভবিয  সংক্রান্ত বনেে-নীবির বর্য়কায়না িারা ও উপিারা পবরিিয ন, পবরিিযন, সংয়শািন, সংয়র্ােন ও পুনঃসংয়র্ােয়নর অবিকার কিতয পক্ষ 

সংরক্ষি কয়র ।  
 

আর্িদ্র্নর তাবরখ: ১০ েুলাই ২০২১ বিকাল ৪:০০ টা িয়ি ২০ আগস্ট ২০২১ িাবরখ রাি ১১:৫৯ 

পরীক্ষার তাবরখ:  ০১ অক্টোবর ২০২১, শুক্রবোর, সকোল ১০:০০ থেক্ক ১১:০০ টো পর্যন্ত 

ফল প্রকাি: ভবিয  পরীক্ষার ৭ বদ্য়নর েয়িয 

বিজ্ঞান ইউবনয়ট ভবিয  সংক্রান্ত িথযািবলর েনয 

বর্াগায়র্ায়গর ঠিকানা: 

বেয়নর কার্যালে 

বিজ্ঞান অনুষদ্ (কােয ন িল কযাম্পাস) 

বিজ্ঞান ও েীিবিজ্ঞান অনুষদ্ ভিন, ৩ে িলা 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালে 

বফানঃ ০৯৬৬৬৯১১৪৬৩/৪৩৪৫/৪৩৪৬/৪৩৪৭ 

অনলাইয়ন আয়িদ্ন সংক্রান্ত বর্য়কায়না িথয:  

 

বকেীে ভবিয  অবফস (কক্ষ নং ২১৪) 

প্রশাসবনক ভিন (য়রবেস্ট্রার বিবডং), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালে 

বফানঃ ০৯৬৬৬৯১১৪৬৩/৪০৫২  

৫৫১৬৭৭২৪, ০১৭৪৩০৪২৮৬৪ 

০১৮২২১৩৭৬০১, ০১৯৯৩৯৯২১৪৯ 

 


