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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
‘ক’ ইউবিট 

২০২১-২০২২ বিক্ষাির্ষের প্রথম িষে স্নাতক (সম্মাি) শ্রেবির 

ভবতে বির্দ্েবিকা 
ভবতে পরীক্ষা :  ১০ জুন ২০২২, শুক্রবার, সকাল ১১:০০ থেকক দু্পুর ১২:৩০ পর্েন্ত 

 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর্য়র ‘ক’ ইউবির্টর অধীি বিজ্ঞাি, জীিবিজ্ঞাি, ফার্মেসী, আথে এন্ড এিভায়রির্মন্টাল সার্য়র্েস, ইবিবিয়াবরিং এন্ড 
শ্রটকর্িালবজ অিুষর্দ্র বিভাগসমূহ এিিং পবরসিংখ্যাি গর্িষিা ও বিক্ষি ইিবিবটউট, পুবি ও খ্াদ্য বিজ্ঞাি ইিবিবটউট, তথয প্ররু্বি 
ইিবিবটউট, ইিবিবটউট অি শ্রলদ্ার ইবিবিয়াবরিং এন্ড শ্রটকর্িালবজ এিিং বিক্ষা ও গর্িষিা ইিবিবটউট-এ ২০২১-২০২২ 
বিক্ষাির্ষের প্রথম িষে স্নাতক (সম্মাি) শ্রেবির্ত ভবতের জিয অিলাইর্ি দ্রখ্াস্ত আহ্বাি করা হর্ে। স্নাতক (সম্মাি) শ্রপ্রাগ্রাম 
ফার্মেসী অিুষর্দ্ ৫ (পাাঁচ) িছর শ্রময়াদ্ী এিিং অিযািয অিুষদ্ ও ইিবিবটউট-এ ৪ (চার) িছর শ্রময়াদ্ী।  
 

বিবভন্ন বিভাগ/ইিবিবটউট-এ প্রথম িষে স্নাতক (সম্মাি) শ্রেবির্ত ভবতের জিয বিধোবরত আসি সিংখ্যা (র্কাটা সহ) বিম্নরূপ: 

অিুষদ্/ইিবিবটউট ভবতের বিভাগ/বিষয় আসি সিংখ্যা 

বিজ্ঞাি অিুষদ্ 

পদ্াথে বিজ্ঞাি ১০০ 
গবিত ১৩০ 
রসায়ি ৯০ 
পবরসিংখ্যাি ৯০ 
ফবলত গবিত ৬০ 

জীিবিজ্ঞাি অিুষদ্ 

মৃবিকা, পাবি ও পবরর্িি ১০০ 
উবিদ্বিজ্ঞাি ৭০ 
প্রাবিবিদ্যা ৮০ 
প্রািরসায়ি ও অিুপ্রাি বিজ্ঞাি ৬০ 
মর্িাবিজ্ঞাি ৮০ 
অিুজীি বিজ্ঞাি ৪০ 
মৎসযবিজ্ঞাি ৪০ 
বজি প্রর্কৌিল ও জীিপ্ররু্বি ২৫ 

ফার্মেসী অিুষদ্ ফার্মেসী ৭৫ 

আথে এন্ড এিভায়রির্মন্টাল সার্য়র্েস অিুষদ্ 

ভূর্গাল ও পবরর্িি ৮০ 
ভূতত্ত্ব ৫০ 
সমুদ্রবিজ্ঞাি ৪০ 
ডিজাস্টার সাকেন্স এন্ড ক্লাইকেট থরডজডলকেন্স ৪০ 

আবহাওো ডবজ্ঞান ২৫ 
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১। ‘ক’ ইউবির্টর অধীি অিুষদ্ভুি বিভাগ ও ইিবিবটউটসমূর্হ ২০২১-২০২২ বিক্ষাির্ষের প্রথম িষে স্নাতক (সম্মাি) শ্রেবির্ত 
ভবতের জিয ২০ এবপ্রল ২০২২ বিকাল ৪:০০ টা হর্ত ১০ শ্রম ২০২২ তাবরখ্ রাত ১১:৫৯ এর মর্ধয অিলাইর্ি আর্িদ্ি করর্ত 
হর্ি। 

২। ভডতির আকবদন  https://admission.eis.du.ac.bd ওকেবসাইট-এর োধ্যকে করকত হকব। ভডতির আকবদকনর জনয 
ডিক্ষােিীর োধ্যডেক এবং উচ্চোধ্যডেককর তেয, বতিোন ডিকানা ও থোবাইল নম্বর, ডিতা/োতার জাতীে িডরচেিত্র নম্বর 
(ঐডিক), ডিক্ষােিী থে ডবভাগীে িহকরর থককে িরীক্ষা ডদকত আগ্রহী থসই ডবভাকগর নাে, প্রকোজয থক্ষকত্র থকাটার তেয এবং 
ওকেবসাইকট উকেডিত সাইকজর একডট ছডব প্রকোজন হকব। ভডতির আকবদন ডি তাৎক্ষডিকভাকব অনলাইকন বা চারডট রাষ্ট্রােত্ত 
বযাংকক (থসানালী, জনতা, অগ্রিী ও রূিালী) ডনধ্িাডরত সেেসীোর েকধ্য জো প্রদান করা োকব। আকবদন ও ডি জোর ডবষকে 
ডবস্তাডরত তেয https://admission.eis.du.ac.bd ওকেবসাইকট িাওো োকব। 

 
 

 
৩। প্রাথেীর্ক ২০১৬ শ্রথর্ক ২০১৯ সাল পর্েন্ত মাধযবমক িা সমমাি এিিং ২০২১ সার্লর িািংলার্দ্র্ির শ্রর্র্কার্িা বিক্ষা শ্রিার্ডের 

বিজ্ঞাি/কৃবষবিজ্ঞাি িাখ্ায় উচ্চ মাধযবমক অথিা মাদ্রাসা শ্রিার্ডের বিজ্ঞাি িাখ্ায় আবলম অথিা বিজ্ঞাি িাখ্ায় IAL/A-Level 
িা সমমার্ির বির্দ্বি বডবগ্রধারী হর্ত হর্ি এিিং মাধযবমক ও উচ্চ মাধযবমক (িা সমমার্ির) শ্রগ্রডবভবিক পরীক্ষার প্রবতবটর্ত 
পৃথকভার্ি ৪থে বিষয়সহ িূযিতম ৩.৫ বজবপএসহ প্রাপ্ত বজবপএ-দ্বর্য়র শ্রর্াগফল িূযিতম ৮.০ হর্ত হর্ি। IGCSE/O-Level 
এবং IAL/A-Level িা বির্দ্বি বডবগ্রধারীর্দ্র শ্রক্ষর্ে সমতা বিরূপিকৃত শ্রগ্রড গিিা করর্ত হর্ি (ধারা-৪ দ্রিিয)। এছাড়া 
প্রাথেী শ্রর্ বিভাগ/ইবিবিবটউর্ট ভবতে হর্ত ইেুক তার্ক ঐ বিভাগ/ইবিবিবটউর্টর জিয বিধোবরত শ্রর্াগযতা অথোৎ বির্দ্েবিকার 
১৯ িিং ধারায় উর্েবখ্ত িতে পূরি করর্ত হর্ি। 

৪। শ্রর্ সকল প্রাথেী ২০১৬ অথিা তার পর্র পাসকৃত IGCSE/O-Level পরীক্ষায় অন্তত ৫বট বিষর্য় এিিং ২০২১ সার্লর IAL/A-
Level পরীক্ষায় বিজ্ঞার্ির অন্তত ২বট বিষর্য় উিীিে হর্য়র্ছ (IGCSE/O-Level এবং IAL/A-Level -এর সিের্িষ পরীক্ষার 

ইবিবিয়াবরিং এন্ড শ্রটকর্িালবজ অিুষদ্ 

ইর্লকবিকযাল এন্ড ইর্লকিবিক ইবিবিয়াবরিং ৭০ 
ফবলত রসায়ি ও শ্রকবমর্কৌিল ৬০ 
কডিউটার ডবজ্ঞান ও প্রককৌিল ৬০ 
বিউবিয়ার ইবিবিয়াবরিং ৩০ 
শ্ররািবটক্স এন্ড শ্রমকািবিক্স ইবিবিয়াবরিং ২৫ 

পবরসিংখ্যাি গর্িষিা ও বিক্ষি ইিবিবটউট ফবলত পবরসিংখ্যাি ৫০ 
পুবি ও খ্াদ্য বিজ্ঞাি ইিবিবটউট পুবি ও খ্াদ্য বিজ্ঞাি ৪০ 
তথয প্ররু্বি ইিবিবটউট সফটওয়যার ইবিবিয়াবরিং ৫০ 

শ্রলদ্ার ইবিবিয়াবরিং এন্ড শ্রটকর্িালবজ ইিবিবটউট 
শ্রলদ্ার ইবিবিয়াবরিং  ৫০ 
ফুটওয়যার ইবিবিয়াবরিং ৫০ 
শ্রলদ্ার শ্রপ্রাডাক্টস ইবিবিয়াবরিং ৫০ 

ডিক্ষা ও গকবষিা ইনডস্টডটউট 
থভৌত ডবজ্ঞান                          ২২ ৪১ 

জীবডবজ্ঞান                             ১৯ 

শ্রমাট ১৮৫১ 

প্রাথবমক আর্িদ্ি 

আর্িদ্িপে 

ভবতের িূযিতম শ্রর্াগযতা 
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সির্ক উি পরীক্ষার পার্সর িছর বহর্সর্ি ধরা হর্ি) এিিং উপরু্েি ৭বট বিষর্য়র মর্ধয র্ারা ২বট বিষর্য় অন্তত A শ্রগ্রড, ৩বট 
বিষর্য় অন্তত B শ্রগ্রড, অপর ২বট বিষর্য় অন্তত C শ্রগ্রড শ্রপর্য়র্ছ (র্কার্িা বিষর্য়ই D শ্রগ্রড গ্রহির্র্াগয ির্হ) তারা ভবতে 
পরীক্ষায় আর্িদ্র্ির জিয বির্িবচত হর্ি। সমতা বিরূপর্ির জিয বিধোবরত বফ সহ অিলাইর্ি আর্িদ্ি করর্ত হর্ি। O-
Level এিিং A-Level পরীক্ষায় প্রাপ্ত শ্রলটার শ্রগ্রর্ডর শ্রগ্রড পর্য়ন্ট বিম্নরূপ ধর্র বজবপএ বহসাি করা হর্ি; 

   A=5.0   B=4.0   C=3.5 

 A-Level/O-Level/সেোন ডবকদডি িািযক্রকে বা উনু্মক্ত ডবশ্বডবদযালে হকত উত্তীিি ডিক্ষােিীকদর সেতা ডনরূিকির জনয 
https://admission.eis.du.ac.bd ওকেব সাইকট ডগকে “সেোন আকবদন” বা “Equivalence Application” থেনুকত 
আকবদন ককর তাৎক্ষডিকভাকব অনলাইকন ডনধ্িাডরত ডি জো ডদকত হকব। সেতা ডনরূিকির ির প্রাপ্ত “Equivalence ID” 
বযবহার ককর সাধ্ারি ডিক্ষােিীকদর েত তারা একই ওকেবসাইকট লগইন ককর ভডতি িরীক্ষার জনয আকবদন করকত িারকব। 

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

খ্) ভবতে পরীক্ষা ১০ জুি ২০২২ তাবরখ্ শুক্রিার, সকাল ১১:০০ টায় অিুবিত হর্ি। পরীক্ষার শ্রমাট সময় ১ ঘন্টা ৩০ বমবিট। 
পরীক্ষা MCQ এিিং িিেিামূলক প্রর্ে অিুবিত হর্ি। ভবতে পরীক্ষার শ্রমাট িম্বর হর্ি ১০০ তন্মর্ধয ৬০ িম্বর্রর এমবসবকউ 
(MCQ) এিিং ৪০ িম্বর্রর িিেিামূলক প্রে থাকর্ি। MCQ পরীক্ষা ৪৫ বমবিট এিিং বলবখ্ত (িিেিামূলক প্রর্ের) িরীক্ষা 
৪৫ বমবির্টর হর্ি। ভবতে পরীক্ষায় শ্রকার্িা প্রকার Calculator িা তদ্রূপ বকছু িযিহার করা র্ার্ি িা। 

৬। ভবতে পরীক্ষায় MCQ এিিং বলবখ্ত (িিেিামূলক প্রর্ের) পরীক্ষা ২০২১ সাকল উচ্চ োধ্যডেক িরীক্ষাে অনুসৃত িািযসূডচ অনুোেী 
অিুবিত হর্ি এিিং বিম্নবলবখ্ত িীবতমালা অিুসরি করা হর্ি: 

 ক) প্রর্তযক প্রাথেীর্ক পদ্াথেবিজ্ঞাি ও রসায়িসহ শ্রমাট ৪বট বিষর্য়র প্রর্ের উির বদ্র্ত হর্ি। প্রবত বিষর্য়র জিয শ্রমাট িরাদ্দ 
িম্বর ২৫। তন্মর্ধয এমবসবকউ (MCQ) অিংর্ির জিয ১৫ এিিং িিেিামূলক অিংর্ির জিয ১০ িম্বর  থাকর্ি। 

 খ্)  MCQ পরীক্ষায় প্রবতবট ভুল উির্রর জিয ০.২৫ িম্বর কাটা হর্ি এিিং তা বিষয়বভবিক সমন্বয় করা হর্ি। 
গ) শ্রর্ সকল প্রাথেী উচ্চ মাধযবমক অথিা সমমার্ির পর্োর্য় পদ্াথে বিজ্ঞাি, রসায়ি, গবিত ও জীিবিজ্ঞাি বিষর্য় অধযয়ি কর্রর্ছ 

তারা এ সকল বিষর্য় পরীক্ষা বদ্র্ি। তকব থকাকনা িরীক্ষােিী ইিা করকল শুধু্োত্র উচ্চ োধ্যডেক িেিাকের অডতডরক্ত (৪েি)  
ডবষকের িডরবকতি বাংলা অেবা ইংকরডজ থেককাকনা একডট ডবষকে িরীক্ষা ডদকত িারকব। এিাকন উকেিয থে, িদােি ডবজ্ঞান 
ও রসােন ডবষকে িরীক্ষা থদো আবডিযক।   

    ঘ) A-Level পর্োর্য় অধযয়িকৃত পরীক্ষাথেী পদ্াথে বিজ্ঞাি ও রসায়িসহ অিয (গবিত/জীিবিজ্ঞাি/িািংলা/ইিংর্রবজ বিষর্য়র   

        মর্ধয) শ্রর্র্কার্িা ২বট বিষর্য় পরীক্ষা বদ্র্য় শ্রমাট ৪বট বিষয় পূিে করর্ি। 

ঙ) একজন প্রােিী থে ৪ডট ডবষকের প্রকের উত্তর ডদকব তার উির ডনভির করকব থস থকান ডবভাগ/ইনডস্টডটউট এ ভডতি হকত  

    িারকব। এই বির্দ্েবিকার ১৯ িিং ধারায় বিবভন্ন বিভাগ/ইনডস্টডটউকট ভবতের জিয কী কী বিষর্য় পরীক্ষায় অিংিগ্রহি  

    িাধযতামূলক এিিং বিষয়গুর্লার্ত ভবতে পরীক্ষায় িূযিতম কত িম্বর শ্রপর্ত হর্ি তা উর্েখ্ করা হর্য়র্ছ। 

 চ) ভবতে পরীক্ষার মাি ও সময় িন্টি: 

I. MCQ িরীক্ষা: MCQ অংকির থোট নম্বর ৬০ এবং সেে ৪৫ ডেডনট। প্রডতডট ডবষকে থোট নম্বর ১৫। প্রডতডট প্রকের 
োন ১। 

II. বলবখ্ত (িিেিামূলক প্রর্ের) িরীক্ষা: এই অংকির থোট নম্বর ৪০ এবং সেে ৪৫ ডেডনট। প্রডতডট ডবষকে থোট নম্বর 
১০। প্রডতডট প্রকের োন ২ থেকক ৫ এর েকধ্য সীোবদ্ধ োককব। 

    
৭। ভডতি িরীক্ষার MCQ অংকির িাস নম্বর ২৪। উকেিয, MCQ িরীক্ষাে ২৪ নম্বর থিকলই থকবল ডলডিত িরীক্ষার (িিেিামূলক) 

ভবতে পরীক্ষা 
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প্রর্ের উত্তরিত্র েূলযােকনর জনয ডবকবডচত হকব। তকব MCQ িরীক্ষাে উত্তীিি প্রােিীকদর েধ্য থেকক ‘ক’ ইউডনট এর থোট 
আসকনর কেিকক্ষ ৫ গুি ডলডিত িরীক্ষার (িিেিামূলক) উত্তরিত্র েূলযােন করা হকব।  ডলডিত (িিেিামূলক) অংকির িরীক্ষাে 
িাস নম্বর ১২। তকব ১০০ নম্বকরর েকধ্য MCQ এবং ডলডিত (িিেিামূলক) অিংর্ির থোট িাস নম্বর ৪০। োরা ৪০ এর কে 
নম্বর িাকব তাকদরকক ভডতির জনয ডবকবচনা করা হকব না।  

 
৮। প্রাথেীর্ক প্রর্য়াজিীয় MCQ এবং ডলডিত (িিেিামূলক) অংকির উত্তরিকত্রর ঘর পূরি করার জিয কার্লা কাবলর িলর্পি 

িযিহার করর্ত হর্ি।  প্রর্তযক প্রাথেীর্ক শ্রকিল একডট MCQ এবং একডট িিেিামূলক িরীক্ষার উিরপে সরিরাহ করা হর্ি। 
অতএি উিরপে পূরি করার সময় প্রাথেীর্দ্র সতকেতা অিলম্বি করর্ত িলা হর্ে এিিং পূরি করর্ত বগর্য় শ্রর্র্কার্িা ভুল-
ভ্রাবন্তর দ্ায়-দ্াবয়ত্ব প্রাথেীর্কই িহি করর্ত হর্ি। 

৯। উিরপেসমূর্হ Roll No. ও Serial No. িা বলখ্র্ল িা ভুল বলখ্র্ল িা ঘষামাজা করর্ল উিরপে িাবতল ির্ল গিয হর্ি। 
১০। পরীক্ষায় শ্রকার্িা প্রকার কযালকুর্লটর িযিহার করা র্ার্ি িা । পরীক্ষার হর্ল প্রাথেীর সর্ে কযালকুর্লটর, শ্রমািাইল শ্রফাি,  বু্ল-

টুথ িা শ্রটবলর্র্াগার্র্াগ করা র্ায় এরূপ শ্রর্র্কার্িা প্রকার বডভাইস রাখ্া সমূ্পিেভার্ি বিবষদ্ধ। পরীক্ষার হর্ল শ্রকার্িা প্রাথেীর 
কার্ছ এরূপ শ্রকার্িা বডভাইস পাওয়া শ্রগর্ল, শ্রস িযিহার করুক িা িা করুক তার্ক িবহষ্কার করা হর্ি। 

১১। ভবতে পরীক্ষার ৪৮ ঘন্টা পূিে শ্রথর্ক বিস্তাবরত আসি বিিযাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর্য়র ভবতের ওর্য়িসাইর্ট 
(http://admission.eis.du.ac.bd) শ্রদ্খ্া র্ার্ি। এছাড়া আর্িদ্িকারী প্রর্িিপর্ের বির্দ্েিিা অিুর্ায়ী এসএমএস-এর 
মাধযর্ম বিজ বিজ আসি বিিযাস জাির্ত পারর্ি। 

১২। পরীক্ষার বদ্ি পরীক্ষা শুরুর বিধোবরত সমর্য়র ৩০ বমবিট পূর্িেই পরীক্ষা শ্রকর্ের বিবদ্েি আসর্ি আসি গ্রহি করর্ত হর্ি। 
১৩। শ্রকার্িা প্রাথেী অর্িযর ছবি/িম্বরপে িযিহার করর্ল অথিা অিয শ্রর্র্কার্িা অসদু্পায় অিলম্বি করর্ল তার পরীক্ষা িাবতল 

এিিং তার বিরুর্দ্ধ আইিািুগ িযিস্থা গ্রহি করা হর্ি। 
১৪। পরীক্ষায় অসদু্পায় অিলম্বর্ির শ্রকার্িা বরর্পাটে থাকর্ল প্রাথেীর পরীক্ষা িাবতল ির্ল গিয হর্ি । 
১৫। পরীক্ষাথেীর্দ্র অিিযই স্বাস্থযবিবধ শ্রমর্ি মাস্ক পবরধাি করর্ত হর্ি। 
 
 
 
 
১৬। ক) থোট ১২০ নম্বকরর ডভডত্তকত প্রােিীকদর অডজিত থেধ্াককাকরর ক্রোনুসাকর থেধ্া তাডলকা ততডর করা হকব। এজনয োধ্যডেক/O-

Level বা সেোকনর িরীক্ষাে প্রাপ্ত/ডহসাবকৃত ডজডিএকক ২ ডদকে গুি এবং উচ্চ োধ্যডেক/A-Level বা সেোকনর িরীক্ষাে 
প্রাপ্ত/ডহসাবকৃত ডজডিএকক ২ ডদকে গুি ককর এই দুইকের থোগিল ভডতি িরীক্ষাে ১০০-থত প্রাপ্ত নম্বকরর সাকে থোগ ডদকে 
১২০ নম্বকরর েকধ্য থেধ্াককার ডনিিে ককর তার ক্রোনুসাকর থেধ্া তাডলকা ততডর করা হকব। 

 

 খ্) শ্রমধার্স্কার সমাি হর্ল বিম্নবলবখ্ত ক্রমািুসার্র শ্রমধাক্রম ততবর করা হর্ি : 
 (১) ভবতে পরীক্ষায় প্রাপ্ত শ্রস্কার 
 (২) HSC/সমমার্ির পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA without additional (4th) Subject 
 (৩) HSC/সমমার্ির পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with additional (4th) Subject 
 (৪) SSC/সমমার্ির পরীক্ষায় প্রাপ্ত   GPA without additional (4th) Subject 
 (৫) SSC/সমমার্ির পরীক্ষায় প্রাপ্ত   GPA with additional (4th) Subject 
 (৬) HSC/সমমার্ির পরীক্ষায় পদ্াথে বিজ্ঞাি, রসায়ি, গবিত ও জীিবিজ্ঞাি বিষর্য় প্রাপ্ত Grade Point (GP) এর শ্রর্াগফল। 
 
১৭। শ্রমধার্স্কার্রর বভবির্ত বিিেীত শ্রমধাক্রম অিুর্ায়ী উিীিে প্রাথেীর্দ্র শ্রমধা তাবলকা ও ফলাফল ভবতে পরীক্ষার পর ৪ (চার) 

সপ্তার্হর মর্ধয ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর্য়র ভবতের ওর্য়িসাইর্ট (http://admission.eis.du.ac.bd) প্রকাি করা হকব। এছাড়া 

শ্রমধার্স্কার ও শ্রমধাক্রম 
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প্রাথেী এসএমএস-এর মাধযর্ম ফলাফল জাির্ত পারর্ি। 
১৮। শ্রমধা তাবলকা প্রকার্ির তাবরখ্ শ্রথর্ক পাাঁচ কার্েবদ্ির্সর মর্ধয ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কাজেি হল এলাকার অগ্রিী িযািংর্কর িাখ্ায়  

১০০০/- টাকা বিরীক্ষা বফস জমা বদ্র্য় জমার রবিদ্সহ ‘ক’ ইউবিট প্রধাি (বডি, ফার্মেসী অিুষদ্) িরাির আর্িদ্ি কর্র 
প্রাথেীর উিরপে বিরীক্ষা করার্িা র্ার্ি। বিরীক্ষার ফর্ল প্রাথেীর অবজেত িম্বর্রর পবরিতেি হর্ল বিরীক্ষা বফ শ্রফরৎ শ্রদ্ওয়া হর্ি 
এিিং শ্রমধা তাবলকায় প্রর্য়াজিীয় সিংর্িাধি কর্র শ্রিওয়া হর্ি। 

 
১৯। বিবভন্ন বিভার্গ/বিষর্য় ভবতের িূিযতম শ্রর্াগযতা: 

অিুষদ্/ইিবিবটউট ভবতের বিভাগ/বিষয় 
উচ্চমাধযবমক/সমমার্ির পরীক্ষায় প্রাপ্ত 

সিেবিম্ন শ্রগ্রড 
ভবতে পরীক্ষায় বিবদ্েি বিষর্য় প্রাপ্ত 

সিেবিম্ন িম্বর 

বিজ্ঞাি অিুষদ্ 

পদ্াথে বিজ্ঞাি পদ্াথে বিজ্ঞাি A এিিং গবিত A পদ্াথে বিজ্ঞাি ১০ এিিং গবিত ১০ 
গবিত গবিত A গবিত ১০ 
রসায়ি রসায়ি A , গবিত A এিিং পদ্াথে বিজ্ঞাি A রসায়ি ১০ 
িডরসংিযান গবিত A গবিত ১০ 
ফবলত গবিত গবিত B গবিত ১০ এিিং পদ্াথে বিজ্ঞাি ৮ 

জীিবিজ্ঞাি অিুষদ্ 

মৃবিকা,পাবি ও 
পবরর্িি 

রসায়ি B এিিং (গডিত B অেবা জীবডবজ্ঞান 
B) 

রসায়ি ১০ 

উবিদ্বিজ্ঞাি জীিবিজ্ঞাি B জীিবিজ্ঞাি ১০  
প্রাবিবিদ্যা জীিবিজ্ঞাি B এিিং রসায়ি B জীিবিজ্ঞাি ১২ 
প্রািরসায়ি ও 
অিুপ্রাি বিজ্ঞাি 

রসায়ি A, গবিত A- এিিং জীিবিজ্ঞাি A- 
রসায়ি ১২.৫ এিিং  
জীিবিজ্ঞাি ১২.৫ 

মর্িাবিজ্ঞাি জীবডবজ্ঞান B এবং গডিত B 

ক) জীবডবজ্ঞান ১১ এবং গডিত ১১ 
অেবা ি) জীবডবজ্ঞান ১১ এবং 
ইংকরজী/বাংলা ১১ অেবা গ) 
গডিত ১১ এবং ইংকরডজ/বাংলা ১১ 

অিুজীি বিজ্ঞাি 
রসায়ি A এিিং জীিবিজ্ঞাি A অথিা গবিত 
B 

রসায়ি ১২ এিিং জীিবিজ্ঞাি ১২ 

মৎসয বিজ্ঞাি জীিবিজ্ঞাি B এিিং গবিত B  জীিবিজ্ঞাি ১১.৫ 
বজি প্রর্কৌিল ও 
জীিপ্ররু্বি 

রসায়ি B, জীিবিজ্ঞাি B এিিং গবিত B রসায়ি ১০ এিিং জীিবিজ্ঞাি ১০ 

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

রসায়ি ১২.৫ এিিং  
জীিবিজ্ঞাি ১২.৫ 

আথে এন্ড 
এিভায়রির্মন্টাল 
সার্য়র্েস অিুষদ্ 

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

পদ্াথে বিজ্ঞাি ১২ অথিা গবিত ১২ 
অথিা জীিবিজ্ঞাি ১২ অথিা 
রসায়ি ১২ 

ভূতত্ত্ব গবিত B, পদ্াথে বিজ্ঞাি B এিিং রসায়ি B 
গবিত ১০ এিিং (পদ্াথে বিজ্ঞাি ১০ 
অথিা রসায়ি ১০) 

সমুদ্রবিজ্ঞাি 
গবিত B এিিং পদ্াথে বিজ্ঞাি অথিা 
জীিবিজ্ঞাি অথিা রসায়ি B 

গবিত ৮ এিিং (পদ্াথে বিজ্ঞাি ১০ 
অথিা জীিবিজ্ঞাি ১০ অথিা 
রসায়ি  ১০) 
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অিুষদ্/ইিবিবটউট ভবতের বিভাগ/বিষয় 
উচ্চমাধযবমক/সমমার্ির পরীক্ষায় প্রাপ্ত 

সিেবিম্ন শ্রগ্রড 
ভবতে পরীক্ষায় বিবদ্েি বিষর্য় প্রাপ্ত 

সিেবিম্ন িম্বর 

 

ডিজাস্টার সাকেন্স 
এন্ড ক্লাইকেট 
থরডজডলকেন্স 

পদ্াথে বিজ্ঞাি B, গবিত A এিিং রসায়ি B 
পদ্াথে বিজ্ঞাি ৯, গবিত ১০ এিিং 
রসায়ি ৯ 

আবহাওোডবজ্ঞান পদ্াথে বিজ্ঞাি A, গবিত A এিিং রসায়ি A 
পদ্াথে বিজ্ঞাি ১০, গবিত ১০ এিিং 
রসায়ি ১০ 

ইবিবিয়াবরিং এন্ড 
শ্রটকর্িালবজ অিুষদ্ 

ইর্লবিকযাল এন্ড 
ইর্লিবিক 
ইবিবিয়াবরিং 

পদ্াথে বিজ্ঞাি A এিিং গবিত A পদ্াথে বিজ্ঞাি ১৫ এিিং গবিত ১৫ 

ফবলত রসায়ি ও 
শ্রকবমর্কৌিল 

রসায়ি A, গবিত A এিিং  
পদ্াথে বিজ্ঞাি A 

রসায়ি ১৩, গবিত ১০ এিিং পদ্াথে 
বিজ্ঞাি ১০ 

কবম্পউটার সার্য়ে 
এন্ড ইবিবিয়াবরিং 

পদ্াথে বিজ্ঞাি B এিিং গবিত B 
পদ্াথে বিজ্ঞাি ১৫ এিিং  
গবিত ১৫ 

বিউবিয়ার 
ইবিবিয়াবরিং 

পদ্াথে বিজ্ঞাি A এিিং গবিত A 
পদ্াথে বিজ্ঞাি ১২.৫ এিিং গবিত 
১২.৫ 

শ্ররািবটক্স এন্ড 
শ্রমকািবিক্স 
ইবিবিয়াবরিং 

পদ্াথে বিজ্ঞাি A, গবিত A 
পদ্াথে বিজ্ঞাি ১২.৫ এিিং  
গবিত ১২.৫ 

পবরসিংখ্যাি 
গর্িষিা ও বিক্ষি 
ইিবিবটউট 

ফবলত পবরসিংখ্যাি গবিত A গবিত ১২.৫ 

পুবি ও খ্াদ্য 
বিজ্ঞাি ইিবিবটউট  

পুবি ও খ্াদ্য বিজ্ঞাি রসায়ি B এিিং জীিবিজ্ঞাি B রসায়ি ১০ এিিং জীিবিজ্ঞাি ১০ 

তথয প্ররু্বি 
ইিবিবটউট 

সফটওয়যার 
ইবিবিয়াবরিং 

গবিত A এিিং পদ্াথে বিজ্ঞাি A 
গবিত ১৫ এিিং  
পদ্াথে বিজ্ঞাি ১২.৫ 

ইিবিবটউট অি 
শ্রলদ্ার ইবিবিয়াবরিং 
এন্ড শ্রটকর্িালবজ 

শ্রলদ্ার ইবিবিয়াবরিং  
রসায়ি A এিিং গবিত B এিিং 
 পদ্াথে বিজ্ঞাি B 

রসায়ি ১০ 

ফুটওয়যার 
ইবিবিয়াবরিং 

রসায়ি A এিিং গবিত B এিিং  
পদ্াথে বিজ্ঞাি B 

রসায়ি ১০ 

শ্রলদ্ার শ্রপ্রাডাক্টস 
ইবিবিয়াবরিং 

রসায়ি A , গবিত B এিিং  
পদ্াথে বিজ্ঞাি B 

রসায়ি ১০ 

ডিক্ষা ও গকবষিা 
ইনডস্টডটউট 

থভৌত ডবজ্ঞান  িদােি ডবজ্ঞান A-, রসােন A- এবং  
গডিত A- 

িদােি ডবজ্ঞান ১০, রসােন ১০ 
এবং গডিত ১০ 

জীবডবজ্ঞান রসােন A- এবং জীবডবজ্ঞান A- রসােন ১০ এবং জীবডবজ্ঞান ১০ 

 
২০। শ্রমধা তাবলকা প্রকার্ির পর বিবদ্েি তাবরর্খ্র মর্ধয অিলাইর্ি বিভাগ পছন্দকরি ফরম (Subject Choice) পূরি করর্ত 

হর্ি। পরিতেীর্ত ডবষে িছন্দক্রে এিিং ভবতে পরীক্ষার শ্রমধাক্রম ও ভবতের শ্রর্াগযতা অিুসার্র বিভাগ িন্টর্ির তথয 
বিশ্ববিদ্যালর্য়র ওর্য়ি সাইর্ট (https://admission.eis.du.ac.bd) প্রকাি করা হকব।  এ ছাড়া ভবতেেু প্রাথেীর্ক তার জিয 
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শ্রকাটা 
 

বিধোবরত তাবরর্খ্ SSC এিিং HSC এর মূল িম্বরপেসহ ফার্মেসী অিুষদ্ অবফর্স উপবস্থত হর্ত হর্ি। চূড়ান্তভার্ি ভবতের জিয 
মর্িািীত প্রাথেীর SSC এিিং HSC এর মূল িম্বরপে জমা রাখ্া হর্ি।  

২১। ভবতের জিয চূড়ান্তভার্ি বিিোবচত প্রাথেীর্দ্রর্ক ভবতে ফরর্মর সর্ে অিযািয প্রর্য়াজিীয় কাগজপেসহ সিের্িষ শ্রর্ বিক্ষা প্রবতিাি 
শ্রথর্ক উিীিে হর্য়র্ছ, শ্রসই প্রবতিাি প্রধার্ির প্রিিংসাপে এিিং অবভভাির্কর িাৎসবরক আর্য়র সিদ্পে জমা বদ্র্ত হর্ি। 

২২। ভবতে প্রবক্রয়ার শ্রর্র্কার্িা পর্োর্য় এমি বক ভবতে প্রবক্রয়া সম্পন্ন করার পরও ভবতের জিয প্রদ্ি তথযাবদ্র্ত র্বদ্ শ্রকার্িা ভুল 
ধরা পর্ড় িা অসদু্পায় অিলম্বর্ির প্রমাি পাওয়া র্ায় অথিা র্বদ্ শ্রদ্খ্া র্ায় শ্রর্, প্রাথেীর ভবতের জিয িূযিতম শ্রর্াগযতা শ্রিই, 
তাহর্ল প্রাথেীর ভবতে-পরীক্ষায় অিংিগ্রহর্ির অিুমবত, ভবতে-পরীক্ষা, বিভাগ মর্িািয়ি এিিং ভবতে িাবতল করা হর্ি। 

 
 
২৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর্য় কমেরত বিক্ষক/কমেকতো/কমেচারীর শ্রছর্ল/শ্রমর্য়/স্বামী/স্ত্রী ওয়াডে, মুবির্র্াদ্ধার সন্তাি/িাবত/িাতিী, 

উপজাবত/কু্ষদ্র নৃকগাষ্ঠী, হবরজি ও দ্বলত সম্প্রদ্ায়, প্রবতিন্ধী (দৃ্বি, িাক, েিি, িারীবরক ও বিউর্রা-র্ডর্ভলপর্মন্টাল 
বডজঅডোরস) ও শ্রখ্র্লায়াড় (শুধুমাে িািংলার্দ্ি ক্রীড়া বিক্ষা প্রবতিাি বির্কএসবপ শ্রথর্ক এইচ.এস.বস পরীক্ষায় উিীিে 
বিক্ষাথেীরা) শ্রকাটায় ভবতের আর্িদ্র্ির সুর্র্াগ পার্ি। অিলাইর্ি আর্িদ্ি করার সময় সিংবিি শ্রকাটায় বটক বদ্র্ত হর্ি এিিং 
র্ারা ভবতে পরীক্ষায় উিীিে হর্ি, শ্রকিল তারাই ভবতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকার্ির পর শ্রকাটার জিয আর্িদ্ি করর্ত পারর্ি। 
শ্রকাটার সপর্ক্ষ প্রর্য়াজিীয় কাগজপে ভবতে পরীক্ষার ফল প্রকার্ির ৭ বদ্র্ির মর্ধয ফার্মেসী অিুষর্দ্র অবফর্স জমা বদ্র্ত 
হর্ি। ওয়াডে শ্রকাটার শ্রক্ষর্ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালর্য়র সিংবিি বিভাগ/ইিবিবটউট/অবফস-এর শ্রচয়ারমযাি/পবরচালক/অবফস 
প্রধার্ির প্রতযয়িপে; মুবির্র্াদ্ধার সন্তাি/িাবত/িাতিী শ্রকাটার শ্রক্ষর্ে মুবিরু্দ্ধ বিষয়ক মন্ত্রিালয় কতৃেক ইসুযকৃত সিদ্পে 
এিিং েুডক্তকোদ্ধার নাডত-নাতনীর থক্ষকত্র উিেুক্ত প্রোিিত্র; আবদ্িাসী শ্রকাটার শ্রক্ষর্ে স্ব-স্ব আবদ্িাসীর প্রধাি/শ্রজলা প্রিাসি-
এর সিদ্পে; হবরজি ও দ্বলত সম্প্রদ্ায় শ্রকাটার শ্রক্ষর্ে হবরজি ও দ্বলত সম্প্রদ্ায় সিংগঠি প্রধার্ির সিদ্পে; প্রবতিন্ধীর্দ্র 
(দৃ্বি, িাক, েিি, িারীবরক ও বিউর্রা-র্ডর্ভলপর্মন্টাল বডজঅডোরস) শ্রক্ষর্ে উপরু্ি সিদ্পে এিিং শ্রখ্র্লায়াড় শ্রকাটার 
শ্রক্ষর্ে বির্কএসবপ কতৃেক প্রদ্ি সিদ্পে জমা বদ্র্ত হর্ি। 

 
২৪। ভবতে সিংক্রান্ত বিয়ম-িীবতর শ্রর্র্কার্িা ধারা ও উপধারা পবরিতেি, পবরিধেি, সিংর্িাধি, সিংর্র্াজি ও পুিঃসিংর্র্াজর্ির 

অবধকার কতৃেপক্ষ সিংরক্ষি কর্র । 
 

আর্িদ্র্ির তাবরখ্ : ২০ এডপ্রল ২০২২ বিকাল ৪:০০ টা শ্রথর্ক ১০ শ্রম ২০২২ রাত ১১:৫৯ 
পরীক্ষার তাবরখ্ :  ১০ জুি ২০২২, শুক্রিার, সকাল ১১:০০-১২:৩০ বমবিট 
ফল প্রকাি : ভবতে পরীক্ষার ৪ (চার) সপ্তার্হর মর্ধয 
 
 

‘ক’ ইউবির্ট ভবতে সিংক্রান্ত তথযািবল: 

ডিন অডিস, িাকেিসী অনুষদ 
(৬ি তলা খ্ন্দকার শ্রমাকাররম শ্রহার্সি বিজ্ঞাি ভিি) 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
শ্রফািঃ ৮৮-০৯৬৬৬৯১১৪৬৩ এক্স: ৪৩৬৩, ৪৩৬৪ 

শ্রমািাইল: +৮৮০১৮৭০০৩৩৯৪৫ 
 

অিলাইর্ি আর্িদ্ি সিংক্রান্ত শ্রর্র্কার্িা তথয:  
 

 শ্রকেীয় ভবতে অবফস (কক্ষ িিং ২১৪) 
প্রিাসবিক ভিি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 

শ্রফািঃ ৫৫১৬৭৭২৪, ০১৭৪৩০৪২৮৬৪  
০১৮২২১৩৭৬০১, ০১৯৯৩৯৯২১৪৯ 

 

 


