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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 

'ক' ইউবিট 
২০১৬-২০১৭ বিক্ষাির্ষের প্রথম িষে স্নাতক সম্মাি শ্রেবির 

ভবতে বির্দ্েবিকা 
ভবতে পরীক্ষা :  ২১ অর্টাির ২০১৬, শুক্রিার, সকাল ১০:০০ টা   

 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর্য়র ‘ক' ইউবির্টর অবিভুক্ত বিজ্ঞাি, জীিবিজ্ঞাি, ফার্মেসী, আথে এন্ড 
এিভায়রির্মন্টাল সার্য়র্েস, ইবিবিয়াবরিং এন্ড শ্রটকর্িালবজ অিুষদ্ এিিং পবরসিংখ্যাি গর্িষিা ও 
বিক্ষি ইিবিবটউট, পুবি ও খ্াদ্যবিজ্ঞাি ইিবিবটউট, তথয প্রযুবক্ত ইিবিবটউট ও ইিবিবটউট অি 
শ্রলদ্ার ইবিবিয়াবরিং এন্ড শ্রটকর্িালবজর্ত ২০১৬-২০১৭ বিক্ষাির্ষের প্রথম িষে স্নাতক (সম্মাি) শ্রেবির্ত 
ভবতের জিয দ্রখ্াস্ত আহ্বাি করা হর্ে।  
  

 

বিবভন্ন বিভার্গ/ইিবিবটউর্ট প্রথম িষে স্নাতক সম্মাি শ্রেবির্ত ভবতের জিয বিিোবরত আসি সিংখ্যা (র্কাটা িযতীত) 
(ফার্মেসী অিুষর্দ্ ৫ িছর শ্রময়াদ্ী ও অিযািয অিুষর্দ্/বিভার্গ ৪ িছর শ্রময়াদ্ী শ্রকাসে) 
 

অিুষদ্/ইিবিবটউট ভবতের বিভাগ/বিষয় আসি সিংখ্যা 

 পদ্াথে বিজ্ঞাি ১৪০ 

বিজ্ঞাি অিুষদ্ গবিত ১৩০ 

রসায়ি ৯০ 

পবরসিংখ্যাি, প্রািপবরসিংখ্যাি ও তথযপবরসিংখ্যাি ৮৮ 

ফবলত গবিত ৬০ 

 

 

জীিবিজ্ঞাি অিুষদ্ মৃবিকা, পাবি ও পবরর্িি ১২০ 

উবিদ্ বিজ্ঞাি ৭৫ 

প্রাবিবিদ্যা ১০০ 

প্রািরসায়ি ও অিুপ্রাি বিজ্ঞাি ৬০ 

মর্িাবিজ্ঞাি ৪৫ 

অিুজীি বিজ্ঞাি ৪০ 

মৎসয বিজ্ঞাি ৩০ 

বজি প্রর্কৌিল ও জীিপ্রযুবক্ত ১৭ 

ফার্মেসী অিুষদ্ ফার্মেসী ৬৫ 

আথে এন্ড এিভায়রির্মন্টাল সার্য়র্েস অিুষদ্ ভূর্গাল ও পবরর্িি ৫০ 

ভূতত্ত্ব ৫০ 

সমুদ্রবিজ্ঞাি ২০ 

দূ্র্যোগ বিজ্ঞাি ও িযিস্থাপিা ৩০  

ইবিবিয়াবরিং এন্ড শ্রটকর্িালবজ অিুষদ্ ইর্লবিকযাল এন্ড  ইর্লিবিক ইবিবিয়াবরিং ৭০ 

ফবলত রসায়ি ও শ্রকবম-শ্রকৌিল ৬০ 

কবিউটার সার্য়ে এন্ড ইবিবিয়াবরিং ৬০ 

বিউবিয়ার ইবিবিয়াবরিং  ২৫ 

শ্ররািবটক্স এন্ড শ্রমকাট্রবিক্স ইবিবিয়াবরিং  ২০  

পবরসিংখ্যাি গর্িষিা ও বিক্ষি ইিবিবটউট ফবলত পবরসিংখ্যাি ৫০ 

পুবি ও খ্াদ্যবিজ্ঞাি ইিবিবটউট পুবি ও খ্াদ্য বিজ্ঞাি ৩৫ 

তথয প্রযুবক্ত ইিবিবটউট সফটওয়যার ইবিবিয়াবরিং ৩০ 

শ্রলদ্ার ইবিবিয়াবরিং এন্ড শ্রটকর্িালবজ ইিবিবটউট  শ্রলদ্ার ইবিবিয়াবরিং  ৪০ 

ফুটওয়যার ইবিবিয়াবরিং ৪০ 

শ্রলদ্ার শ্রপ্রাডাটস ইবিবিয়াবরিং ৪০ 

শ্রমাট: ১৬৮০ 
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১।   'ক' ইউবির্টর অিীর্ি বিজ্ঞাি, জীিবিজ্ঞাি, ফার্মেসী, আথে এন্ড এিভায়রির্মন্টাল সার্য়েস এিিং ইবিবিয়াবরিং এন্ড 

শ্রটকর্িালবজ অিুষর্দ্র অন্তভুেক্ত বিভাগ/বিষয়সমূহ, পবরসিংখ্যাি গর্িষিা ও বিক্ষি ইিবিবটউট, পুবি ও খ্াদ্যবিজ্ঞাি 
ইিবিবটউট, তথয প্রযুবক্ত ইিবিবটউট এিিং শ্রলদ্ার ইবিবিয়াবরিং এন্ড শ্রটকর্িালবজ ইিবিবটউট এ ২০১৬-২০১৭    
বিক্ষাির্ষের প্রথম িষে স্নাতক (সম্মাি) শ্রেবির্ত ভবতের জিয ২২ আগি ২০১৬ সকাল ১০:০০ টা হর্ত ০৭ শ্রসর্েম্বর 
২০১৬ রাত ১২:০০ টার মর্িয অিলাইর্ি দ্রখ্াস্ত করর্ত হর্ি। ভবতের বির্দ্েবিকা অিলাইর্ি পাওয়া যার্ি।   

  
২।   অিলাইর্ি ভবতের প্রাথবমক আর্িদ্র্ির জিয আর্িদ্িকারীর করিীয়: 

ক)  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর্য় ভবতের ওর্য়িসাইট (http://admission.eis.du.ac.bd) এ ভবতের সািারি বির্দ্েিািলী থাকর্ি। 
এই সাইর্ট আর্িদ্িকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর্য়র সকল ইউবিট-এর ভবতেসিংক্রান্ত বির্দ্েবিকা, শ্রিাবটি এিিং বলঙ্কসমূহ 
শ্রদ্খ্র্ত পার্ি। আর্িদ্ি করার পূর্িে ভবতেসিংক্রান্ত বির্দ্েবিকা ও ওর্য়িসাইট বির্দ্েবিকা ভার্লা কর্র পড়র্ত হর্ি। 

খ্) ‘ক’ ইউবিট-এ ভবতের আর্িদ্ি করার জিয ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর্য় ভবতের ওর্য়িসাইট-এর ‘আর্িদ্ি/লগইি’ িাটর্ি 
বিক করর্ত হর্ি। 

গ) ‘আর্িদ্ি/লগইি’ িাটর্ি বিক করার পর ‘আর্িদ্ি/লগইি’ এর তর্থযর পাতায় আর্িদ্িকারীর উচ্চ 
মািযবমক/সমমার্ির পরীক্ষার শ্ররাল িম্বর, পার্সর সি ও শ্রিার্ডের িাম এিিং মািযবমক িা সমমার্ির পরীক্ষার শ্ররাল 
িম্বর প্রদ্াি কর্র “অগ্রসর শ্রহাি” িাটর্ি বিক করর্ত হর্ি এিিং পরিতেী পাতায় আর্িদ্িকারীর উচ্চ মািযবমক ও 
মািযবমক পরীক্ষার তথযািবল এিিং আর্িদ্িকারী শ্রয সকল ইউবির্ট আর্িদ্ি করার শ্রযাগযতা রার্খ্ তা শ্রদ্খ্া শ্রগর্ল 
‘বিবিত করবছ’ িাটি-এ বিক করর্ত হর্ি।  

ঘ) আর্িদ্িকারী ইর্তামর্িয শ্রকার্িা ইউবির্ট আর্িদ্ি িা কর্র থাকর্ল ওর্য়িসাইর্টর মািযর্ম আর্িদ্িকারীর বিবদ্েি 
ফমেযার্ট ছবি, িযবক্তগত শ্রমািাইল িম্বর ও শ্রকাটার তথয চাওয়া হর্ি। তর্ি শ্রযর্কার্িা ইউবির্ট ইর্তামর্িয আর্িদ্ি 
কর্র থাকর্ল তথযগুর্লা পুিরায় বদ্র্ত হর্ি িা। 

ঙ) ছবি এিিং অিযািয তথযািবল শ্রদ্য়া হর্ল পরিতেী পাতায় শ্রসগুর্লা বিবিত করর্ত িলা হর্ি। বিবিত করার জিয 
আর্িদ্িকারীর্ক শ্রযর্কার্িা শ্রমািাইল অপার্রটর্রর িম্বর শ্রথর্ক একবট এসএমএস ১৬৩২১ িম্বর্র পাঠার্ত হর্ি। 
এসএমএস-বটর ফরমযাট আর্িদ্িকারী শ্রসই পাতায় শ্রদ্খ্র্ত পার্ি। এসএমএস-বট পাঠার্িা হর্ল বফরবত এসএমএস-
এ আর্িদ্িকারী ৭(সাত) অক্ষর্রর একবট কিফার্মেিি শ্রকাড পার্ি। এই কিফার্মেিি শ্রকাডবট আর্িদ্িকারী পাতার 
বিিোবরত স্থার্ি শ্রদ্য়ার পর ‘বিবিত করবছ’ িাটর্ি বিক করর্ত হর্ি। 

চ) সবঠক কিফার্মেিি শ্রকাড শ্রদ্য়া হর্ল আর্িদ্র্ির মূলপাতা শ্রদ্খ্া যার্ি। এই পাতার মািযর্ম আর্িদ্িকারী ‘ক’ ইউবির্ট 
আর্িদ্ি কর্র টাকা জমার রবসদ্ সিংগ্রহ করর্ত পারর্ি। এ জিয ‘ক’ ইউবির্টর পার্ির ‘আর্িদ্ি’ িাটর্ি বিক করর্ত 
হর্ি। ‘আর্িদ্ি’ িাটর্ি বিক করার পর উক্ত ইউবির্টর ‘আর্িদ্ি’ িাটিবটর স্থার্ি একবট সিুজ রর্ঙর বটক্ বচহ্ন শ্রদ্খ্া 
যার্ি এিিং ‘ক’ ইউবির্টর টাকা জমার রবসদ্ (শ্রপর্মন্ট বিপ)-এর ডাউির্লার্ডর বলঙ্ক পাওয়া যার্ি। এছাড়া পরিতেীর্ত এই 
পাতা শ্রথর্ক আর্িদ্িকারী তার আর্িদ্িকৃত সকল ইউবির্টর ভবতে পরীক্ষার প্রর্িিপত্র সিংগ্রহ িা আসি বিিযাস, ফলাফল 
ইতযাবদ্ জাির্ত পারর্ি। 

ছ) উপযুেক্ত পাতা শ্রথর্ক ‘ক’ ইউবির্টর টাকা জমার রবসদ্ (শ্রপর্মন্ট বিপ) ডাউির্লার্ডর বলর্ঙ্ক বিক কর্র রবসদ্বট 
ডাউির্লাড কর্র বপ্রন্ট কর্র বির্ত হর্ি। শ্রপর্মন্ট বিপবটর দু্ইবট অিংি থাকর্ি: উপর্ররবট আর্িদ্িকারীর অিংি এিিং 
বির্চরবট িযািংর্কর অিংি। 

জ)  টাকা জমার রবসর্দ্র তথযসমূহ ও আর্িদ্িকারীর ছবি সবঠক আর্ছ বকিা যাচাই কর্র বির্ত হর্ি। এরপর টাকা জমার 
রবসর্দ্র দু্ইবট অিংর্িই বিিোবরত স্থার্ি আর্িদ্িকারী স্বাক্ষর কর্র ০৮ শ্রসর্েম্বর ২০১৬ তাবরর্খ্র মর্িয রবসর্দ্ উবিবখ্ত 
পবরমাি টাকা (ভবতে পরীক্ষার বফ, অিলাইি সাবভেস বফ ও িযািংক চাজে) শ্রদ্র্ির ৪বট রাষ্ট্রায়ত্ত্ব িাবিবজযক িযািংর্কর (জিতা, 
শ্রসািালী, অগ্রিী ও রূপালী) শ্রযর্কার্িা িাখ্ায় বগর্য় িযািংক চলাকালীি সমর্য় জমা বদ্র্ত হর্ি। িযািংক কতৃেপক্ষ টাকা জমার 
প্রমািস্বরূপ টাকা জমার রবসর্দ্র আর্িদ্িকারীর অিংি শ্রকর্ট আর্িদ্িকারীর্ক শ্রফরত বদ্র্ি। 

ঝ) ক ইউবির্ট আর্িদ্িকারীর িযািংর্ক টাকা জমা শ্রদ্য়ার তথয ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর্য় শ্রপৌঁছার্ল ইউবির্টর ‘শ্রপর্মন্ট’ কলার্ম 
একবট সিুজ রর্ঙর বটক বচহ্ন শ্রদ্খ্া যার্ি এিিং আর্িদ্িকারী ১৫ শ্রসর্েম্বর, ২০১৬ তাবরখ্ হর্ত ২১ অর্টাির ২০১৬    
তাবরখ্ ( সকাল ৯:০০ টা ) এর বভতর তার ভবতে পরীক্ষার প্রর্িিপত্র সিংগ্রহ করর্ত পারর্ি। 

ঞ)  প্রর্িিপর্ত্র ভবতে পরীক্ষার Roll No. ও Serial No. থাকর্ি। প্রর্িিপর্ত্রর বির্দ্েিািবলর্ত উবিবখ্ত কাগজপত্র বির্য় 
আর্িদ্িকারীর্ক ভবতে পরীক্ষায় অিংিগ্রহি করর্ত হর্ি।  

ট)  আর্িদ্িকারী মািযবমক / উচ্চ মািযবমর্কর শ্রযর্কার্িা একবটর্ত িা উভয়বটর্ত IGCSE O-Level/A-Level অথিা 
সমমার্ির বির্দ্বি সাবটেবফর্কটিারী হর্ল তার্দ্র O-Level/A-Level অথিা বির্দ্বি বডবগ্রর সমতা বিরূপি 
(Equivalence) করার পর  সমতা বিরূপি সিদ্পর্ত্র উবিবখ্ত  'Equivalent ID' মািযবমক/উচ্চমািযবমক শ্ররাল 
িম্বর্রর স্থার্ি িযিহার কর্র যথাবিয়র্ম টাকা জমা শ্রদ্ওয়ার রবসদ্ সিংগ্রহ করর্ত পারর্ি। 

ঠ)  IGCSE O-Level/A-Level অথিা সমমার্ির বির্দ্বি সাবটেবফর্কটিারী আর্িদ্িকারীর্ক Equivalence করার জিয 'ক' 
ইউবির্টর অবফর্স (বডি, ফার্মেসী অিুষর্দ্র অবফস) তার শ্রগ্রডিীট/ মাকেিীটসমূর্হর ফর্টাকবপসহ আর্িদ্ি করর্ত হর্ি 
এিিং সমতা বিরূপি বফ প্রদ্াি করর্ত হর্ি। সমতা বিরূপর্ির পর আর্িদ্িকারীর্ক একবট সমতা বিরূপি সিদ্পত্র 
প্রদ্াি করা হর্ি এিিং উক্ত সিদ্পর্ত্র Equivalent ID উর্িখ্ থাকর্ি। 

 
 
 
 

প্রাথবমক আর্িদ্িপত্র 
 আর্িদ্িপত্র 
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৪।  প্রাথেীর্ক ২০১১ শ্রথর্ক ২০১৪ সাল পযেন্ত মািযবমক িা সমমাি এিিং ২০১৬ সার্লর িািংলার্দ্র্ির শ্রযর্কার্িা বিক্ষা শ্রিার্ডের 

বিজ্ঞাি/কৃবষবিজ্ঞাি িাখ্ায় উচ্চ মািযবমক অথিা মাদ্রাসা শ্রিার্ডের বিজ্ঞাি িাখ্ায় আবলম অথিা বিজ্ঞাি িাখ্ায় A-Level িা 

সমমার্ির বির্দ্বি বডবগ্রিারী হর্ত হর্ি এিিং মািযবমক ও উচ্চ মািযবমক (িা সমমার্ির) শ্রগ্রডবভবিক পরীক্ষার প্রবতবটর্ত 

পৃথকভার্ি ৪থে বিষয় সহ িূযিতম ৩.৫ বজবপএ সহ প্রাপ্ত বজবপএ-দ্বর্য়র শ্রযাগফল িূযিতম ৮.০ হর্ত হর্ি । GCE িা 

বির্দ্বি বডবগ্রিারীর্দ্র শ্রক্ষর্ত্র  সমতা বিরূপিকৃত শ্রগ্রড গিিা করর্ত হর্ি। 

৫।   শ্রয-সকল প্রাথেী ২০১১ অথিা তার পর্র পাসকৃত IGCSE O- Level পরীক্ষায় অন্তত ৫বট বিষর্য় এিিং ২০১৬ সার্লর A-

Level পরীক্ষায় বিজ্ঞার্ির অন্তত ২বট বিষর্য় উিীিে হর্য়র্ছ (O-Level ও A- Level-এর সিের্িষ পরীক্ষার সির্ক উক্ত 

পরীক্ষার পার্ির িছর বহর্সর্ি িরা হর্ি) এিিং উপযুেক্ত ৭বট বিষর্য়র মর্িয যারা ৪বট বিষর্য় অন্তত B শ্রগ্রড, অপর ৩বট 

বিষর্য় অন্তত C শ্রগ্রড শ্রপর্য়র্ছ ( শ্রকাি বিষর্য়ই D শ্রগ্রড গ্রহির্যাগয ির্হ) তার্দ্রর্ক এিিং অিযািয বডর্লামা িা 

সাবটেবফর্কটিারী বিক্ষাথেীগির্ক ভবতে পরীক্ষার জিয অিলাইর্ি আর্িদ্র্ির পূর্িেই 'ক' ইউবির্টর অবফর্স (বডি, ফার্মেসী 

অিুষর্দ্র অবফস) প্রর্য়াজিীয় কাগজপত্র সমতা বিরূপর্ির জিয অগ্রিী িযািংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় িাখ্ায় বিিোবরত বফ 

১০০০/- (এক হাজার টাকা) জমা প্রদ্ার্ির রবসদ্সহ জমা বদ্র্ত হর্ি। বডর্লামা িা সাবটেবফর্কট প্রাপ্ত প্রাথেীর্ক সমতা 

বিরূপর্ির জিয উচ্চ মািযবমর্কর সমমার্ির পরীক্ষা পার্ির প্রমািসহ তার উচ্চ মািযবমক পযোর্য় পবঠত সকল বিষর্য়র 

বিস্তাবরত পাঠযসূবচর (Syllabus) অিুবলবপ জমা বদ্র্ত হর্ি। বডি কতৃেক প্রদ্ি সমতা বিরূপর্ির সাবটেবফর্কর্ট উবিবখ্ত 

'Equivalent ID' িযিহার কর্র সািারিভার্ি ভবতের আর্িদ্ি করর্ত হর্ি।  

 
 

৬। ক) ভবতেেু সকল প্রাথেীর্ক 'ক' ইউবির্টর ভবতে-পরীক্ষায় অিংিগ্রহি করর্ত হর্ি। 

খ্) ভবতে পরীক্ষা  ২১ অর্টাির ২০১৬, শুক্রিার, সকাল ১০:০০ টা অিুবিত হর্ি। পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টা ৩০ বমবিট।  

গ) ভবতে পরীক্ষা এমবসবকউ (MCQ) পদ্ধবতর্ত হর্ি। শ্রমাট ১২০বট প্রর্ের জিয শ্রমাট িম্বর হর্ি ১২০ । 

৭।   ভবতে পরীক্ষার প্রে উচ্চ মািযবমক পযোর্য়র পাঠযসূবচ অিুযায়ী হর্ি এিিং 

 ক) প্রর্তযক প্রাথেীর্ক শ্রমাট ৪বট বিষর্য়র প্রর্ের উির বদ্র্ত হর্ি। প্রবত বিষর্য়র জিয শ্রমাট িম্বর ৩০। 

 খ্) প্রবতবট ভুল উির্রর জিয ০.২৫ িম্বর কাটা হর্ি এিিং তা বিষয়বভবিক সমন্বয় করা হর্ি। 

 গ) শ্রয সকল প্রাথেী উচ্চ মািযবমক অথিা সমমার্ির পযোর্য় পদ্াথে, রসায়ি, গবিত ও জীিবিজ্ঞাি বিষর্য় অিযয়ি কর্রর্ছ 
তারা এ সকল বিষর্য় পরীক্ষা বদ্র্ি। তর্ি শ্রকার্িা প্রাথেী ইো করর্ল শুিুমাত্র উচ্চ মািযবমক পযোর্য়র ৪থে বিষর্য়র 
পবরির্তে িািংলা অথিা ইিংর্রবজ শ্রযর্কার্িা একবট বিষর্য় পরীক্ষা বদ্র্ত পারর্ি। 

 ঘ) শ্রয সকল প্রাথেী উচ্চ মািযবমক অথিা সমমার্ির পযোর্য় উপযুেক্ত ৪বট বিষর্য়র মর্িয শ্রযসি বিষয় (সর্িোচ্চ দু্'বট) 

অিযয়ি কর্রবি, তার্দ্রর্ক শ্রসগুর্লার পবরির্তে িািংলা অথিা/এিিং ইিংর্রবজ বিষর্য় পরীক্ষা বদ্র্য় শ্রমাট চারবট বিষয় পূরি 
করর্ত হর্ি। 

 ঙ) একজি প্রাথেী শ্রয ৪বট বিষর্য়র প্রর্ের উির শ্রদ্র্ি তার উপর বিভের করর্ি শ্রস শ্রকাি বিভার্গ/বিষর্য় ভবতে হর্ত 
পারর্ি। এই বির্দ্েবিকার ১৬ িিং িারায় বিবভন্ন বিভার্গ/বিষর্য় ভবতের জিয শ্রকান্ শ্রকান্ বিষর্য় পরীক্ষায় অিংিগ্রহি 
িািযতামূলক এিিং বিষয়গুর্লার্ত ভবতে পরীক্ষায় িূযিতম কত িম্বর শ্রপর্ত হর্ি তা উর্িখ্ করা হর্য়র্ছ। 

৮।  ভবতে পরীক্ষার পাস িম্বর ৪৮ । যারা ৪৮ এর কম িম্বর পার্ি তার্দ্রর্ক ভবতের জিয বির্িচিা করা হর্ি িা।  

৯।  ভবতে পরীক্ষার MCQ  পদ্ধবতর বিিাবরত উিরপত্র বিশ্ববিদ্যালয় কতৃেক সরিরাহ করা হর্ি। প্রাথেীর্ক প্রর্য়াজিীয় MCQ 
ঘর পূরি করার উপর্যাগী কার্লা কাবলর িলর্পি আির্ত হর্ি।  প্রর্তযক প্রাথেীর্ক শ্রকিল একবট MCQ উিরপত্র 
সরিরাহ করা হর্ি। অতএি উিরপত্র পূরি করার সময় প্রাথেীর্দ্র সতকেতা অিলম্বি করর্ত িলা হর্ে এিিং পূরি 
করর্ত বগর্য় শ্রকাি ভুল-ভ্রাবন্তর দ্ায়-দ্াবয়ত্ব প্রাথেীর্কই িহি করর্ত হর্ি। 

১০।  উিরপর্ত্র Roll No., Serial No. ও Set Code িা বলখ্র্ল িা ভুল বলখ্র্ল িা ঘষামাজা করর্ল উিরপত্র িাবতল ির্ল 
গিয হর্ি। 

১১।  পরীক্ষায় শ্রকার্িাপ্রকার কযালকুর্লটর িযিহার করা যার্ি িা । পরীক্ষার হর্ল প্রাথেীর সর্ে কযালকুর্লটর, শ্রমািাইল শ্রফাি, 
বু্ল-টুথ িা শ্রটবলর্যাগার্যাগ করা যায় এরূপ শ্রযর্কার্িা প্রকার বডভাইস সর্ে রাখ্া সিূিেভার্ি বিবষদ্ধ। পরীক্ষার হর্ল শ্রকার্িা 
প্রাথেীর কার্ছ এরূপ শ্রযর্কার্িা প্রকার বডভাইস পাওয়া শ্রগর্ল, শ্রস িযিহার করুক িা িা করুক তার্ক িবহষ্কার করা হর্ি। 

১২।  ভবতে পরীক্ষার আর্গর বদ্ি 'ক' ইউবির্টর অবফস (বডি, ফার্মেসী অিুষর্দ্র অবফস) শ্রথর্ক প্রাথেীর্ক তার Roll No. ও 
Serial No. অিুসার্র পরীক্ষার বিবদ্েি স্থাি ও সময় অিিযই বিজ দ্াবয়র্ত্ব শ্রজর্ি বির্ত হর্ি। বিিোবরত আসর্ি পরীক্ষা িা 
বদ্র্ল উিরপত্র মূলযায়ি করা হর্ি িা। এছাড়াও ভবতে পরীক্ষার বিস্তাবরত আসি বিিযাস (Seat Plan) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
ওর্য়ি সাইর্ট (http://admission.eis.du.ac.bd)  শ্রদ্খ্া যার্ি।  

 
 
 
 

১৩।  ক) শ্রমাট ২০০ িম্বর্রর বভবির্ত প্রাথেীর্দ্র অবজেত শ্রমিার্কার্রর ক্রমািুসার্র শ্রমিা তাবলকা ততবর করা হর্ি। এজিয 

মািযবমক/O-Level িা সমমার্ির পরীক্ষায় প্রাপ্ত/বহসািকৃত  বজবপএ শ্রক ১৫%; উচ্চ মািযবমক/A-Level িা সমমার্ির 

পরীক্ষায় প্রাপ্ত/বহসািকৃত  বজবপএ শ্রক ২৫% এিিং ভবতে পরীক্ষায় প্রাপ্ত িম্বরর্ক ৬০% আর্পবক্ষক গুরুত্ব বদ্র্য় ২০০ 

িম্বর্রর মর্িয শ্রমিার্কার বিিেয় কর্র তার ক্রমািুসার্র শ্রমিা তাবলকা ততবর করা হর্ি। 

 খ্) শ্রমিার্কার সমাি হর্ল বিম্নবলবখ্ত ক্রমািুসার্র শ্রমিাক্রম ততবর করা হর্ি : 

 (১) ভবতে পরীক্ষায় প্রাপ্ত শ্রকার 

 (২) HSC/সমমার্ির পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA without 4th Subject 

 (৩) HSC/সমমার্ির পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4th Subject 

 (৪) SSC/সমমার্ির পরীক্ষায় প্রাপ্ত   GPA with 4th Subject 

 (৫) HSC/সমমার্ির পরীক্ষায় চারবট বিজ্ঞাি বিষর্য় প্রাপ্ত GP এর শ্রযাগফল। 

ভবতের িূযিতম শ্রযাগযতা 

ভবতে পরীক্ষা শ্রমিার্কার ও শ্রমিাক্রম 
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 গ) O-Level এিিং A-Level পরীক্ষায় প্রাপ্ত শ্রলটার শ্রগ্রর্ডর শ্রগ্রড পর্য়ন্ট বিম্নরূপ ির্র বজবপএ বহসাি করা হর্ি; 

  A=5.0   B= 4.0   C=3.5   

 ঘ) যারা ভবতে পরীক্ষায় অিুপবস্থত থাকর্ি অথিা ৪৮-এর কম িম্বর পার্ি তার্দ্র শ্রমিার্কার বহসাি করা হর্ি িা। 

১৪।  শ্রমিার্কার্রর বভবির্ত বিিেীত শ্রমিাক্রম অিুযায়ী উিীিে প্রাথেীর্দ্র শ্রমিা তাবলকা 'ক' ইউবির্টর অবফস (বডি, ফার্মেসী 

অিুষর্দ্র অবফস)-এ ভবতে পরীক্ষা অিুবিত হওয়ার এক সপ্তার্হর মর্িয প্রকাি করা হর্ি। ফলাফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর্য়র 

ওর্য়ি সাইর্টও (http://admission.eis.du.ac.bd) পাওয়া যার্ি। 

১৫।  শ্রমিা তাবলকা প্রকার্ির তাবরখ্ শ্রথর্ক পাাঁচ কাযে বদ্ির্সর মর্িয কাজেি হল এলাকার অগ্রিী িযািংর্কর িাখ্ায়  ১০০০ টাকা 

বিরীক্ষা বফস জমা বদ্র্য় 'ক' ইউবিট প্রিাি (বডি, ফার্মেসী অিুষদ্) িরাির আর্িদ্ি কর্র প্রাথেীর উিরপত্র বিরীক্ষা 

করার্িা যার্ি। বিরীক্ষার ফর্ল প্রাথেীর অবজেত িম্বর্রর পবরিতেি হর্ল বিরীক্ষা বফ শ্রফরৎ শ্রদ্ওয়া হর্ি এিিং শ্রমিা তাবলকায় 

প্রর্য়াজিীয় সিংর্িািি কর্র শ্রিওয়া হর্ি। 

১৬। বিবভন্ন বিভার্গ/বিষর্য় ভবতের িূযিতম শ্রযাগযতা:  
 

অিুষদ্/ইিবিবটউট ভবতের বিভাগ/বিষয় উচ্চমািযবমক/সমমার্ির পরীক্ষায় 
প্রাপ্ত সিেবিম্ন শ্রগ্রড 

ভবতে পরীক্ষায় বিবদ্েি বিষর্য় প্রাপ্ত 
সিেবিম্ন িম্বর 

বিজ্ঞাি অিুষদ্ পদ্াথে বিজ্ঞাি পদ্াথে বিজ্ঞাি A এিিং গবিত A পদ্াথে বিজ্ঞাি 15 এিিং গবিত 15 

গবিত গবিত A গবিত 15 

রসায়ি রসায়ি A এিিং গবিত B এিিং 
পদ্াথে বিজ্ঞাি B 

রসায়ি 12 

পবরসিংখ্যাি, প্রাি-পবরসিংখ্যাি 
ও তথয পবরসিংখ্যাি 

গবিত A গবিত 15 

ফবলত গবিত গবিত A এিিং পদ্াথে বিজ্ঞাি A- গবিত 15 

জীিবিজ্ঞাি অিুষদ্ মৃবিকা,পাবি ও পবরর্িি রসায়ি B এিিং (গবিত B অথিা 
জীিবিজ্ঞাি B)  

রসায়ি 12 

উবিদ্ বিজ্ঞাি জীিবিজ্ঞাি B জীিবিজ্ঞাি 12  

প্রাবিবিদ্যা জীিবিজ্ঞাি B  জীিবিজ্ঞাি 12 

প্রািরসায়ি ও অিুপ্রাি 
বিজ্ঞাি 

রসায়ি A- এিিং গবিত B এিিং 
জীিবিজ্ঞাি B  

রসায়ি 15 এিিং জীিবিজ্ঞাি 15 

মর্িাবিজ্ঞাি িতে িাই   িতে িাই   

অিুষদ্/ইিবিবটউট ভবতের বিভাগ/বিষয় উচ্চমািযবমক/সমমার্ির পরীক্ষায় 
প্রাপ্ত সিেবিম্ন শ্রগ্রড 

ভবতে পরীক্ষায় বিবদ্েি বিষর্য় প্রাপ্ত 
সিেবিম্ন িম্বর 

অিুজীি বিজ্ঞাি রসায়ি A- এিিং (জীিবিজ্ঞাি A-  
অথিা গবিত B) 

রসায়ি 15 এিিং জীিবিজ্ঞাি 15 

মৎসয বিজ্ঞাি জীিবিজ্ঞাি B এিিং গবিত B  জীিবিজ্ঞাি 14 

বজি প্রর্কৌিল ও জীিপ্রযুবক্ত রসায়ি B এিিং জীিবিজ্ঞাি B 
এিিং গবিত B 

রসায়ি 12 এিিং জীিবিজ্ঞাি 15 

ফার্মেসী অিুষদ্ ফার্মেসী রসায়ি A এিিং গবিত B এিিং 
জীিবিজ্ঞাি A- 

রসায়ি 15 এিিং জীিবিজ্ঞাি 15 

আথে এন্ড 
এিভায়রির্মন্টাল 
সার্য়র্েস অিুষদ্ 

ভূর্গাল ও পবরর্িি ভূর্গাল A অথিা পদ্াথে বিজ্ঞাি 
B অথিা গবিত B অথিা 
জীিবিজ্ঞাি B 

পদ্াথে বিজ্ঞাি 12 অথিা গবিত 
12 অথিা জীিবিজ্ঞাি 12  

ভূতত্ত্ব গবিত A এিিং পদ্াথে বিজ্ঞাি B+ 
এিিং রসায়ি B+ 

গবিত 13 এিিং (পদ্াথে বিজ্ঞাি 
12 অথিা রসায়ি 12) 

সমুদ্রবিজ্ঞাি গবিত A , পদ্াথে বিজ্ঞাি A, 
জীিবিজ্ঞাি A এিিং রসায়ি B 

গবিত 13 , পদ্াথে বিজ্ঞাি 12, 
জীিবিজ্ঞাি 12 এিিং রসায়ি 12) 

দু্র্যোগ বিজ্ঞাি ও িযিস্থাপিা পদ্াথে বিজ্ঞাি A  গবিত A এিিং 
রসায়ি A 

পদ্াথে বিজ্ঞাি 15 এিিং গবিত 15 
অথিা রসায়ি 12 

ইবিবিয়াবরিং এন্ড 
শ্রটকর্িালবজ অিুষদ্ 

ইর্লবিকযাল এন্ড  ইর্লিবিক 
ইবিবিয়াবরিং 

পদ্াথে বিজ্ঞাি A এিিং গবিত A পদ্াথে বিজ্ঞাি 12 এিিং গবিত 12 

ফবলত রসায়ি ও শ্রকবম-
শ্রকৌিল 

রসায়ি B এিিং গবিত B এিিং 
পদ্াথে বিজ্ঞাি B 

রসায়ি 12 এিিং গবিত 12 এিিং 
পদ্াথে বিজ্ঞাি 12 

কবিউটার সার্য়ে এন্ড 
ইবিবিয়াবরিং 

পদ্াথে বিজ্ঞাি B এিিং গবিত B পদ্াথে বিজ্ঞাি 18 এিিং গবিত 18 

বিউবিয়ার ইবিবিয়াবরিং  পদ্াথে বিজ্ঞাি A- এিিং গবিত A- পদ্াথে বিজ্ঞাি 12 এিিং গবিত 12 

শ্ররািবটক্স এন্ড শ্রমকাট্রবিক্স 
ইবিবিয়াবরিং 

পদ্াথে বিজ্ঞাি A  গবিত A এিিং 
রসায়ি B 

পদ্াথে বিজ্ঞাি 15 এিিং গবিত 15 
অথিা রসায়ি 12 

পবরসিংখ্যাি গর্িষিা ও 
বিক্ষি ইিবিবটউট 

ফবলত পবরসিংখ্যাি গবিত A গবিত 15 

পুবি ও খ্াদ্য বিজ্ঞাি 
ইিবিবটউট 

পুবি ও খ্াদ্য বিজ্ঞাি রসায়ি B এিিং জীিবিজ্ঞাি B রসায়ি 12 এিিং জীিবিজ্ঞাি 12 Res
ultn
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অিুষদ্/ইিবিবটউট ভবতের বিভাগ/বিষয় উচ্চমািযবমক/সমমার্ির পরীক্ষায় 
প্রাপ্ত সিেবিম্ন শ্রগ্রড 

ভবতে পরীক্ষায় বিবদ্েি বিষর্য় প্রাপ্ত 
সিেবিম্ন িম্বর 

তথয প্রযুবক্ত ইিবিবটউট সফটওয়যার ইবিবিয়াবরিং গবিত  A পদ্াথে বিজ্ঞাি A পদ্াথে বিজ্ঞাি 15 এিিং গবিত 15  

ইিবিবটউট অি শ্রলদ্ার 
ইবিবিয়াবরিং এন্ড 
শ্রটকর্িালবজ 

শ্রলদ্ার ইবিবিয়াবরিং  রসায়ি B এিিং গবিত C এিিং 
পদ্াথে বিজ্ঞাি C 

রসায়ি 12 

ফুটওয়যার ইবিবিয়াবরিং রসায়ি B এিিং গবিত C এিিং 
পদ্াথে বিজ্ঞাি C 

রসায়ি 12 

শ্রলদ্ার শ্রপ্রাডাটস ইবিবিয়াবরিং রসায়ি B এিিং গবিত C এিিং 
পদ্াথে বিজ্ঞাি C 

রসায়ি 12 

১৭। শ্রমিা তাবলকা প্রকার্ির পর বিবদ্েি তাবরর্খ্র মর্িয অিলাইর্ি Choice ফরম পূরি করর্ত হর্ি। পরিতেীর্ত Choice এিিং 

ভবতে পরীক্ষার শ্রমিা ও ভবতের শ্রযাগযতা অিুযায়ী বিষয় িন্টর্ির তথয অিুষর্দ্র শ্রিাবটি শ্রিার্ডে শ্রদ্য়া হর্ি এিিং 

বিশ্ববিদ্যালর্য়র ওর্য়ি সাইর্টও (http://admission.eis.du.ac.bd) শ্রদ্খ্া যার্ি। শ্রসই অিুযায়ী SSC এিিং HSC এর 

মূল িম্বরপত্রী ডীি অবফর্স জমা বদ্র্ত হর্ি। 

 
 
 

১৮।  শ্রকার্িা প্রাথেী অর্িযর ছবি/িম্বরপত্র িযিহার করর্ল অথিা অিয শ্রযর্কার্িা অসদু্পায় অিলম্বি করর্ল তার পরীক্ষা 

িাবতল এিিং তার বিরুর্দ্ধ আইিািুগ িযিস্থা গ্রহি করা হর্ি। 

১৯।  পরীক্ষায় অসদু্পায় অিলম্বর্ির শ্রকার্িা বরর্পোট থাকর্ল প্রাথেীর পরীক্ষা িাবতল ির্ল গিয হর্ি । 

২০।  ভবতে প্রবক্রয়ার শ্রযর্কার্িা পযোর্য় এমি বক ভবতে প্রবক্রয়া সিন্ন করার পরও ভবতের জিয প্রদ্ি তথযাবদ্র্ত যবদ্ শ্রকার্িা 

ভুল িরা পর্ড় অথিা যবদ্ শ্রদ্খ্া যায় শ্রয, প্রাথেীর ভবতের জিয িূযিতম শ্রযাগযতা শ্রিই, তাহর্ল প্রাথেীর ভবতে-পরীক্ষায় 

অিংিগ্রহর্ির অিুমবত এিিং/অথিা ভবতে-পরীক্ষা এিিং/অথিা বিভাগ/বিষয়-এ মর্িািয়ি িাবতল করা হর্ি। 

২১।  ভবতের জিয চূড়ান্তভার্ি বিিোবচত প্রাথেীর্দ্রর্ক ভবতে ফরর্মর সর্ে অিযািয প্রর্য়াজিীয় কাগজপত্রসহ সিের্িষ শ্রয বিক্ষা 

প্রবতিাি শ্রথর্ক উিীিে হর্য়র্ছ, শ্রসই প্রবতিাি প্রিার্ির প্রিিংসাপত্র জমা বদ্র্ত হর্ি। তাছাড়া অবভভাির্কর িাৎসবরক 

আর্য়র সিদ্পত্রও জমা বদ্র্ত হর্ি।  

২২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর্য় কমেরত বিক্ষক/কমেকতো/কমেচারীর ওয়াডে (র্কিল শ্রছর্ল/শ্রমর্য়/স্বামী/স্ত্রী), মুবক্তর্যাদ্ধার সন্তাি 

(িাবত-িাতিীসহ), উপজাবত, হবরজি ও দ্বলত সম্প্রদ্ায়, প্রবতিন্ধী (দৃ্বি, িাক ও েিি) ও শ্রখ্র্লায়ার (শুিুমাত্র 

িািংলার্দ্ি ক্রীড়া বিক্ষা প্রবতিাি বির্কএসবপ শ্রথর্ক এইচ.এস.বস পরীক্ষায় উিীিে ছাত্র-ছাত্রীরা) শ্রকাটায় ভবতের 

আর্িদ্র্ির সুর্যাগ পার্ি। যারা অিলাইর্ি আর্িদ্ি করার সময় শ্রকাটায় বটক্ বদ্র্ি এিিং ভবতে পরীক্ষায় উিীিে হর্ি, 

শ্রকিল তারাই ভবতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকার্ির পর পুিরায় আর্িদ্ি করর্ত পারর্ি। শ্রকাটার সপর্ক্ষ প্রর্য়াজিীয় 

কাগজপত্র ভবতে পরীক্ষার ফল প্রকার্ির ৭ বদ্র্ির মর্িয ফার্মেসী অিুষর্দ্র অবফর্স জমা বদ্র্ত হর্ি। ওয়াডে শ্রকাটার 

শ্রক্ষর্ত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর্য়র সিংবিি বিভাগ/ইিবিবটউট/অবফস-এর শ্রচয়ারমযাি/পবরচালক/অবফস প্রিার্ির প্রতযয়িপত্র, 

মুবক্তর্যাদ্ধার সন্তাি শ্রকাটার শ্রক্ষর্ত্র মুবক্তযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রিালয় কতৃেক ইসুযকৃত সিদ্পত্র, আবদ্িাসী শ্রকাটার শ্রক্ষর্ত্র স্ব-স্ব 

আবদ্িাসীর প্রিাি/শ্রজলা প্রিাসি-এর সিদ্পত্র, হবরজি ও দ্বলত সম্প্রদ্ায় শ্রকাটার শ্রক্ষর্ত্র হবরজি ও দ্বলত সম্প্রদ্ায় 

সিংগঠি প্রিার্ির সিদ্পত্র, প্রবতিন্ধীর্দ্র (দৃ্বি, িাক ও েিি) শ্রক্ষর্ত্র সবঠকতার সিদ্পত্র একিং শ্রখ্র্লায়ার শ্রকাটার 

শ্রক্ষর্ত্র বির্কএসবপ কতৃেক প্রদ্ি সিদ্ জমা বদ্র্ত হর্ি। 

২৩। ভবতে সিংক্রান্ত বিয়ম-িীবতর শ্রযর্কার্িা িারা ও উপিারা পবরিতেি, পবরিিেি, সিংর্িািি, সিংর্যাজি ও পুিঃসিংর্যাজর্ির 

অবিকার কতৃেপক্ষ সিংরক্ষি কর্র ।  

 

আর্িদ্িপত্র জমাদ্ার্ির তাবরখ্: ২২ আগি ২০১৬ শ্রথর্ক ০৭ শ্রসর্েম্বর ২০১৬    

পরীক্ষার তাবরখ্:  ২১ অর্টাির ২০১৬, শুক্রিার, সকাল ১০:০০ টা 

ফল প্রকাি: ভবতে পরীক্ষার ১ সপ্তার্হর মর্িয 

  

  

 বিবিি 'ক' ইউবির্ট ভবতে সিংক্রান্ত তথযািলীর জিয শ্রযাগার্যার্গর বঠকািা: 

ফার্মেসী অিুষদ্ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 

শ্রফািঃ ৯৬৬১৯০০-৭৩  এক্স: ৪৩৬৩, ৪৩৬৪ 
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