
 

 

২

 

ঢাকা িবশব্ি

এনভায়রনেম

িশক্ষণ ইনিস্ট

েলদার ইিঞ্জি

ভিতর্র জনয্ 
 

িবিভন্ন িবভােগ

(ফােমর্সী অনুষ
 

অনুষদ/ইনিস্ট

 

িবজ্ঞান অনুষদ

 

ঢাক

২০১৪-২০১৫ িশক্ষ

ভিতর্ পরীক্ষা :  ১২

িবদয্ালেয়র ‘ক' ইউ

মন্টাল সােয়েন্সস, ইিঞ্জ

িস্টিটউট, পুিষ্ট ও খাদয্ি

িনয়ািরং এন্ড েটকেনাল

দরখাস্ত আহব্ান করা হ

গ/ইনিস্টিটউেট পৰ্থম বষর্

নুষেদ ৫ বছর েময়াদী ও অ

স্টিটউট 

দ 

কা িবশব্িব
'ক' ইউিন

শক্ষাবেষর্র পৰ্থম ব

ভিতর্ িনেদর্িশ
২ েসেপ্টমব্র ২০১৪,

উিনেটর অিধভুক্ত িব

িঞ্জিনয়ািরং এন্ড েটকেনা

য্িবজ্ঞান ইনিস্টিটউট, ত

লিজেত ২০১৪-২০১৫ িশ

হেচ্ছ। 

 

ষর্ স্নাতক সম্মান েশৰ্িণেত ভ

অনয্ানয্ অনুষেদ/িবভােগ ৪

ভিতর্র িবভাগ/ি

পদাথর্ িবজ্ঞান 

গিণত 

রসায়ন 

পিরসংখয্ান, পৰ্া

ফিলত গিণত 

িবদয্ালয় 
িনট 

বষর্ স্নাতক সম্মান

িশকা 
 শুকৰ্বার, সকাল ১

িবজ্ঞান, জীবিবজ্ঞান, 

নালিজ অনুষদ এবং প

তথয্ পৰ্যুিক্ত ইনিস্টিটউ

িশক্ষাবেষর্র পৰ্থম বষর্ স্ন

ভিতর্র জনয্ িনধর্ািরত আস

৪ বছর েময়াদী েকাসর্) 

িবষয় 

পৰ্াণপিরসংখয্ান ও তথয্পিরসং

ন েশৰ্িণর 

১০:০০ টা 

ফােমর্সী, আথর্ এন্ড

পিরসংখয্ান গেবষণা ও

উট ও ইনিস্টিটউট অব

স্নাতক (সম্মান) েশৰ্িণেত

সন সংখয্া (েকাটা বয্তীত)

আসন সংখয্া 

১৪০ 

১৩০ 

৯০ 

ংখয্ান ৮৮ 

৬০ 

-  1 -  

ন্ড 

ও 

ব 

ত 

) 

 
জীবিবজ্ঞান অনুষদ 

ফােমর্সী অনুষদ 

আথর্ এন্ড এনভায়রনেমন্টাল

ইিঞ্জিনয়ািরং এন্ড েটকেনাল

পিরসংখয্ান গেবষণা ও িশক্ষ

পুিষ্ট ও খাদয্িবজ্ঞান ইনিস্টি

তথয্ পৰ্যুিক্ত ইনিস্টিটউট 

ইনিস্টিটউট অব েলদার ইি

েটকেনালিজ 

 

ল সােয়েন্সস অনুষদ 

লিজ অনুষদ 

ক্ষণ ইনিস্টিটউট 

িটউট 

িঞ্জিনয়ািরং এন্ড 

মৃিত্তকা, পািন ও পিরেবশ 

উিদ্ভদ িবজ্ঞান 

পৰ্ািণিবদয্া 

পৰ্াণরসায়ন ও অনুপৰ্াণ িবজ্ঞ

মেনািবজ্ঞান 

অণুজীব িবজ্ঞান 

মত্সয্ িবজ্ঞান 

িজন পৰ্েকৗশল ও জীবপৰ্যুিক্ত

ফােমর্সী 

ভূেগাল ও পিরেবশ 

ভূতত্তব্ 

দূেযর্াগ িবজ্ঞান ও বয্বস্থাপনা

ফিলত পদাথর্ িবজ্ঞান, ইেল

কিমউিনেকশন ইিঞ্জিনয়ািরং

ফিলত রসায়ন ও েকিম-েকৗ

কিম্পউটার সােয়ন্স এন্ড ইিঞ্জ

িনউিক্লয়ার ইিঞ্জিনয়ািরং 

ফিলত পিরসংখয্ান 

পুিষ্ট ও খাদয্ িবজ্ঞান 

সফটওয়য্ার ইিঞ্জিনয়ািরং 

েলদার ইিঞ্জিনয়ািরং  

ফুটওয়য্ার ইিঞ্জিনয়ািরং 

েলদার েপৰ্াডাক্টস ইিঞ্জিনয়াির

১২০

৭৫ 

১০০

জ্ঞান ৬০ 

৪৫ 

৪০ 

৩০ 

িক্ত ১৭ 

৬৫ 

৫০ 

৫০ 

া ৩০ 

িনক্স ও  ৭০ 

ৗশল ৬০ 

িঞ্জিনয়ািরং ৬০ 

২৫ 

৫০ 

৩৫ 

৩০ 

৪০ 

৪০ 

িরং ৪০ 

েমাট: ১৬৪

 

 

৪০ 



-  2 -  

 

 

 

১।    'ক' ইউিনেটর অধীেন িবজ্ঞান, জীবিবজ্ঞান, ফােমর্সী, আথর্ এন্ড এনভায়রনেমন্টাল সােয়ন্সস এবং ইিঞ্জিনয়ািরং এন্ড 

েটকেনালিজ অনুষেদর অন্তভুর্ক্ত িবভাগ/িবষয়সমূহ, পিরসংখয্ান গেবষণা ও িশক্ষণ ইনিস্টিটউট, পুিষ্ট ও খাদয্িবজ্ঞান 

ইনিস্টিটউট, তথয্ পৰ্যুিক্ত ইনিস্টিটউট এবং ইনিস্টিটউট অব েলদার ইিঞ্জিনয়ািরং এন্ড েটকেনালিজেত ২০১৪-২০১৫ 

িশক্ষাবেষর্র পৰ্থম বষর্ স্নাতক (সম্মান) েশৰ্িণেত ভিতর্র জনয্ ১৪ আগস্ট ২০১৪ দুপুর ২:০০টা হেত ৩১ আগস্ট ২০১৪ 

দুপুর ২:০০টার মেধয্ অনলাইেন দরখাস্ত করেত হেব। ভিতর্র িনেদর্িশকা অনলাইেন পাওয়া যােব। 

 

২।   অনলাইেন ভিতর্র পৰ্াথিমক আেবদেনর জনয্ আেবদনকারীর করণীয়: 

ক)  ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয় ভিতর্র ওেয়বসাইট (http://admission.eis.du.ac.bd) এ ভিতর্র সাধারণ িনেদর্শাবলী থাকেব। 

এই সাইেট আেবদনকারী ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র সকল ইউিনট-এর ভিতর্সংকৰ্ান্ত িনেদর্িশকা, েনািটশ এবং িলঙ্কসমূহ 

েদখেত পােব। আেবদন করার পূেবর্ ভিতর্সংকৰ্ান্ত িনেদর্িশকা ও ওেয়বসাইট িনেদর্িশকা ভােলা কের পড়েত হেব। 

খ) ‘ক’ ইউিনট-এ ভিতর্র আেবদন করার জনয্ ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয় ভিতর্র ওেয়বসাইট-এর ‘আেবদন/লগইন’ বাটেন 

িক্লক করেত হেব। 

গ) ‘আেবদন/লগইন’ বাটেন িক্লক করার পর ‘আেবদন/লগইন’ এর তেথয্র পাতায় আেবদনকারীর উচ্চ 

মাধয্িমক/সমমােনর পরীক্ষার েরাল নমব্র, পােসর সন ও েবােডর্র নাম এবং মাধয্িমক বা সমমােনর পরীক্ষার েরাল 

নমব্র পৰ্দান কের “অগৰ্সর েহান” বাটেন িক্লক করেত হেব এবং পরবতর্ী পাতায় আেবদনকারীর উচ্চ মাধয্িমক ও 

মাধয্িমক পরীক্ষার তথয্াবিল এবং আেবদনকারী েয সকল ইউিনেট আেবদন করার েযাগয্তা রােখ তা েদখা েগেল 

‘িনিশ্চত করিছ’ বাটন-এ িক্লক করেত হেব। 

ঘ) আেবদনকারী ইেতামেধয্ েকােনা ইউিনেট আেবদন না কের থাকেল ওেয়বসাইেটর মাধয্েম আেবদনকারীর িনিদর্ষ্ট 

ফমর্য্ােট ছিব, বয্িক্তগত েমাবাইল নমব্র ও েকাটার তথয্ চাওয়া হেব। তেব েযেকােনা ইউিনেট ইেতামেধয্ আেবদন 

কের থাকেল তথয্গুেলা পুনরায় িদেত হেব না। 

ঙ) ছিব এবং অনয্ানয্ তথয্াবিল েদয়া হেল পরবতর্ী পাতায় েসগুেলা িনিশ্চত করেত বলা হেব। িনিশ্চত করার জনয্ 

আেবদনকারীেক েযেকােনা েমাবাইল অপােরটেরর নমব্র েথেক একিট এসএমএস ১৬৩২১ নমব্ের পাঠােত হেব। 
এসএমএস-িটর ফরময্াট আেবদনকারী েসই পাতায় েদখেত পােব। এসএমএস-িট পাঠােনা হেল িফরিত এসএমএস-

এ আেবদনকারী ৭(সাত) অক্ষেরর একিট কনফােমর্শন েকাড পােব। এই কনফােমর্শন েকাডিট আেবদনকারী পাতার 

িনধর্ািরত স্থােন েদয়ার পর ‘িনিশ্চত করিছ’ বাটেন িক্লক করেত হেব। 

চ) সিঠক কনফােমর্শন েকাড েদয়া হেল আেবদেনর মূলপাতা েদখা যােব। এই পাতার মাধয্েম আেবদনকারী ‘ক’ ইউিনেট 

আেবদন কের টাকা জমার রিসদ সংগৰ্হ করেত পারেব। এ জনয্ ‘ক’ ইউিনেটর পােশর ‘আেবদন’ বাটেন িক্লক করেত 

হেব। ‘আেবদন’ বাটেন িক্লক করার পর উক্ত ইউিনেটর ‘আেবদন’ বাটনিটর স্থােন একিট সবুজ রেঙর িটক্ িচহ্ন েদখা 

যােব এবং ‘ক’ ইউিনেটর টাকা জমার রিসদ (েপেমন্ট িস্লপ)-এর ডাউনেলােডর িলঙ্ক পাওয়া যােব। এছাড়া পরবতর্ীেত এই 

পাতা েথেক আেবদনকারী তার আেবদনকৃত সকল ইউিনেটর ভিতর্ পরীক্ষার পৰ্েবশপতৰ্ সংগৰ্হ বা আসন িবনয্াস, ফলাফল 

ইতয্ািদ জানেত পারেব। 

ছ) উপযুর্ক্ত পাতা েথেক ‘ক’ ইউিনেটর টাকা জমার রিসদ (েপেমন্ট িস্লপ) ডাউনেলােডর িলেঙ্ক িক্লক কের রিসদিট 

ডাউনেলাড কের িপৰ্ন্ট কের িনেত হেব। েপেমন্ট িস্লপিটর দুইিট অংশ থাকেব: উপেররিট আেবদনকারীর অংশ এবং 

িনেচরিট বয্াংেকর অংশ। 

জ)  টাকা জমার রিসেদর তথয্সমূহ ও আেবদনকারীর ছিব সিঠক আেছ িকনা যাচাই কের িনেত হেব। এরপর টাকা জমার 

রিসেদর দুইিট অংেশই িনধর্ািরত স্থােন আেবদনকারী সব্াক্ষর কের ৩১ আগস্ট ২০১৪ তািরেখর মেধয্ রিসেদ উিল্লিখত 

পিরমাণ টাকা (ভিতর্ পরীক্ষার িফ, অনলাইন সািভর্স িফ ও বয্াংক চাজর্) েদেশর ৪িট রাষ্টৰ্ায়ত্তব্ বািণিজয্ক বয্াংেকর (জনতা, 

েসানালী, অগৰ্ণী ও রূপালী) েযেকােনা শাখায় িগেয় বয্াংক চলাকালীন সমেয় জমা িদেত হেব। বয্াংক কতৃর্পক্ষ টাকা জমার 

পৰ্মাণসব্রূপ টাকা জমার রিসেদর আেবদনকারীর অংশ েকেট আেবদনকারীেক েফরত িদেব। 

ঝ) ক ইউিনেট আেবদনকারীর বয্াংেক টাকা জমা েদয়ার তথয্ ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয় েপঁৗছােল ইউিনেটর ‘েপেমন্ট’ কলােম 

একিট সবুজ রেঙর িটক িচহ্ন েদখা যােব এবং আেবদনকারী ২ েসেপ্টমব্র, ২০১৪ তািরখ হেত তার ভিতর্ পরীক্ষার 

পৰ্েবশপতৰ্ সংগৰ্হ করেত পারেব। 

ঞ)  পৰ্েবশপেতৰ্ ভিতর্ পরীক্ষার Roll No. ও Serial No. থাকেব। পৰ্েবশপেতৰ্র িনেদর্শাবিলেত উিল্লিখত কাগজপতৰ্ িনেয় 

আেবদনকারীেক ভিতর্ পরীক্ষায় অংশগৰ্হণ করেত হেব।  

ট)  আেবদনকারী মাধয্িমক / উচ্চ মাধয্িমেকর েযেকােনা একিটেত বা উভয়িটেত IGCSE O-Level/A-Level অথবা 

সমমােনর িবেদিশ সািটর্িফেকটধারী হেল তােদর O-Level/A-Level অথবা িবেদিশ িডিগৰ্র সমতা িনরূপণ 

(Equivalence) করার পর  সমতা িনরূপণ সনদপেতৰ্ উিল্লিখত  'Equivalent ID' মাধয্িমক/উচ্চমাধয্িমক েরাল 

নমব্েরর স্থােন বয্বহার কের যথািনয়েম টাকা জমা েদওয়ার রিসদ সংগৰ্হ করেত পারেব। 

ঠ)  IGCSE O-Level/A-Level অথবা সমমােনর িবেদিশ সািটর্িফেকটধারী আেবদনকারীেক Equivalence করার জনয্ 'ক' 

ইউিনেটর অিফেস (ডীন, জীবিবজ্ঞান অনুষেদর অিফস) তার েগৰ্ডশীট/ মাকর্শীটসমূেহর ফেটাকিপসহ আেবদন করেত 

হেব এবং সমতা িনরূপণ িফ পৰ্দান করেত হেব। সমতা িনরূপেণর পর আেবদনকারীেক একিট সমতা িনরূপণ সনদপতৰ্ 

পৰ্দান করা হেব এবং উক্ত সনদপেতৰ্ Equivalent ID উেল্লখ থাকেব। 

 

৩।  েয সকল পরীক্ষাথর্ী ইেতাপূেবর্ ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয় ১ম বেষর্ েকান িবভাগ/িবষেয় ভিতর্ হেয়েছ তােদর মেধয্  েকউ পুনরায় 

পরীক্ষা িদেত ইচ্ছক হেল 'ক' ইউিনেটর অিফস (ডীন, জীবিবজ্ঞান অনুষেদর অিফস) েথেক িনধর্ািরত ফমর্ সংগৰ্হ কের 

সংিশ্লষ্ট িবভােগর েচয়ারময্ান/পিরচালেকর সব্াক্ষর িনেয় ভিতর্ পরীক্ষার পূেবর্ই 'ক' ইউিনেটর অিফেস জমা িদেত হেব। 

অনয্থায় ভিতর্ পরীক্ষায় অবতীণর্ হেলও তা বািতল বেল গণয্ হেব। 

 

 

pাথিমক আেবদনপt
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৪।  ২০০৯ েথেক ২০১২ সাল পযর্ন্ত মাধয্িমক বা সমমােনর এবং ২০১৩ অথবা ২০১৪ সােলর বাংলােদেশর েযেকােনা িশক্ষা 

েবােডর্র িবজ্ঞান/কৃিষিবজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধয্িমক অথবা মাদৰ্াসা েবােডর্র িবজ্ঞান শাখায় আিলম অথবা িবজ্ঞান শাখায় A-

Level বা সমমােনর িবেদিশ িডিগৰ্ধারী হেত হেব এবং মাধয্িমক ও উচ্চ মাধয্িমক বা সমমােনর েগৰ্ডিভিত্তক পরীক্ষায় ৪থর্ 

িবষয় বােদ পৰ্াপ্ত িজিপএ-দব্েয়র েযাগফল নূয্নতম ৮.০ হেত হেব। GCE বা িবেদিশ িডিগৰ্ধারীেদর েক্ষেতৰ্  সমতা 

িনরূপণকৃত েগৰ্ড গণনা করেত হেব। 

৫।   েয-সকল পৰ্াথর্ী ২০০৯ অথবা তার পের পাসকৃত IGCSE O- Level পরীক্ষায় অন্তত ৫িট িবষেয় এবং ২০১৩ অথবা 

২০১৪ সােলর A-Level পরীক্ষায় িবজ্ঞােনর অন্তত ২িট িবষেয় উত্তীণর্ হেয়েছ (O-Level ও A- Level-এর সবর্েশষ 

পরীক্ষার সনেক উক্ত পরীক্ষার পােশর বছর িহেসেব ধরা হেব) এবং উপযুর্ক্ত ৭িট িবষেয়র মেধয্ যারা ৪িট িবষেয় অন্তত 

B েগৰ্ড, অপর ৩িট িবষেয় অন্তত C েগৰ্ড েপেয়েছ তােদরেক এবং অনয্ানয্ িডেপ্লামা বা সািটর্িফেকটধারী িশক্ষাথর্ীগণেক 

ভিতর্ পরীক্ষার জনয্ অনলাইেন আেবদেনর পূেবর্ই 'ক' ইউিনেটর অিফেস (ডীন, জীবিবজ্ঞান অনুষেদর অিফস) পৰ্েয়াজনীয় 

কাগজপতৰ্ সমতা িনরূপেণর জনয্ অগৰ্ণী বয্াংক, ঢাকা িবশব্িবদয্ালয় শাখায় িনধর্ািরত িফ ১০০০/- (এক হাজার টাকা) 

জমা পৰ্দােনর রিসদসহ জমা িদেত হেব। িডেপ্লামা বা সািটর্িফেকট পৰ্াপ্ত পৰ্াথর্ীেক সমতা িনরূপেণর জনয্ উচ্চ মাধয্িমেকর 

সমমােনর পরীক্ষা পােশর পৰ্মাণসহ তার উচ্চ মাধয্িমক পযর্ােয় পিঠত সকল িবষেয়র িবস্তািরত পাঠয্সূিচর (Syllabus) 

অনুিলিপ জমা িদেত হেব। ডীন কতৃর্ক পৰ্দত্ত সমতা িনরূপেণর সািটর্িফেকেট উিল্লিখত 'Equivalent ID' বয্বহার কের 

সাধারণভােব ভিতর্র আেবদন করেত হেব। 

 

 

 

৬। ক) ভিতর্চ্ছ সকল পৰ্াথর্ীেক 'ক' ইউিনেটর ভিতর্-পরীক্ষায় অংশগৰ্হণ করেত হেব। 

খ) ভিতর্ পরীক্ষা ১২ েসেপ্টমব্র ২০১৪ শুকৰ্বার সকাল ১০.০০ টায় অনুিষ্ঠত হেব। পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টা ৩০ িমিনট। 

গ) ভিতর্ পরীক্ষা এমিসিকউ (MCQ) পদ্ধিতেত হেব। েমাট ১২০িট পৰ্েশ্নর জনয্ েমাট নমব্র হেব ১২০ । 

৭।   ভিতর্ পরীক্ষার পৰ্শ্ন উচ্চ মাধয্িমক পযর্ােয়র পাঠয্সূিচ অনুযায়ী হেব এবং 

 ক) পৰ্েতয্ক পৰ্াথর্ীেক েমাট ৪িট িবষেয়র পৰ্েশ্নর উত্তর িদেত হেব। পৰ্িত িবষেয়র জনয্ েমাট নমব্র ৩০। 

 খ) পৰ্িতিট ভুল উত্তেরর জনয্ ০.২৫ নমব্র কাটা হেব এবং তা িবষয়িভিত্তক সমনব্য় করা হেব। 

 গ) েয সকল পৰ্াথর্ী উচ্চ মাধয্িমক অথবা সমমােনর পযর্ােয় পদাথর্, রসায়ন, গিণত ও জীবিবজ্ঞান িবষেয় অধয্য়ন কেরেছ 

তারা এ সকল িবষেয় পরীক্ষা িদেব। তেব েকােনা পৰ্াথর্ী ইচ্ছা করেল শুধুমাতৰ্ উচ্চ মাধয্িমক পযর্ােয়র ৪থর্ িবষেয়র 

পিরবেতর্ বাংলা অথবা ইংেরিজ েযেকােনা একিট িবষেয় পরীক্ষা িদেত পারেব। 

 ঘ) েয সকল পৰ্াথর্ী উচ্চ মাধয্িমক অথবা সমমােনর পযর্ােয় উপযুর্ক্ত ৪িট িবষেয়র মেধয্ েযসব িবষয় (সেবর্াচ্চ দু'িট) 

অধয্য়ন কেরিন, তােদরেক েসগুেলার পিরবেতর্ বাংলা অথবা/এবং ইংেরিজ িবষেয় পরীক্ষা িদেয় েমাট চারিট িবষয় পূরণ 

করেত হেব। 

 ঙ) একজন পৰ্াথর্ী েয ৪িট িবষেয়র পৰ্েশ্নর উত্তর েদেব তার উপর িনভর্র করেব েস েকান িবভােগ/িবষেয় ভিতর্ হেত 

পারেব। এই িনেদর্িশকার ১৬ নং ধারায় িবিভন্ন িবভােগ/িবষেয় ভিতর্র জনয্ েকান্ েকান্ িবষেয় পরীক্ষায় অংশগৰ্হণ 

বাধয্তামূলক এবং িবষয়গুেলােত ভিতর্ পরীক্ষায় নূয্নতম কত নমব্র েপেত হেব তা উেল্লখ করা হেয়েছ। 

৮।  ভিতর্ পরীক্ষার পাস নমব্র ৪৮ । যারা ৪৮ এর কম নমব্র পােব তােদরেক ভিতর্র জনয্ িবেবচনা করা হেব না।  

৯।  ভিতর্ পরীক্ষার MCQ  পদ্ধিতর িনধািরত উত্তরপতৰ্ িবশব্িবদয্ালয় কতৃর্ক সরবরাহ করা হেব। পৰ্াথর্ীেক পৰ্েয়াজনীয় MCQ 

ঘর পূরণ করার উপেযাগী কােলা কািলর বলেপন আনেত হেব।  পৰ্েতয্ক পৰ্াথর্ীেক েকবল একিট MCQ উত্তরপতৰ্ 

সরবরাহ করা হেব। অতএব উত্তরপতৰ্ পূরণ করার সময় পৰ্াথর্ীেদর সতকর্তা অবলমব্ন করেত বলা হেচ্ছ এবং পূরণ 

করেত িগেয় েকান ভুল-ভৰ্ািন্তর দায়-দািয়তব্ পৰ্াথর্ীেকই বহন করেত হেব। 

১০।  উত্তরপেতৰ্ Roll No., Serial No. ও Set Code না িলখেল বা ভুল িলখেল বা ঘষামাজা করেল উত্তরপতৰ্ বািতল বেল 

গণয্ হেব। 

১১।  পরীক্ষায় েকােনাপৰ্কার কয্ালকুেলটর বয্বহার করা যােব না । পরীক্ষার হেল পৰ্াথর্ীর সেঙ্গ কয্ালকুেলটর, েমাবাইল েফান, 

ব্ল-টুথ বা েটিলেযাগােযাগ করা যায় এরূপ েযেকােনা পৰ্কার িডভাইস সেঙ্গ রাখা সম্পণর্ভােব িনিষদ্ধ। পরীক্ষার হেল 

েকােনা পৰ্াথর্ীর কােছ এরূপ েযেকােনা পৰ্কার িডভাইস পাওয়া েগেল, েস বয্বহার করুক বা না করুক তােক বিহষ্কার করা 

হেব। 

১২।  ভিতর্ পরীক্ষার আেগর িদন 'ক' ইউিনেটর অিফস (ডীন, জীবিবজ্ঞান অনুষেদর অিফস) েথেক পৰ্াথর্ীেক তার Roll No. ও 

Serial No. অনুসাের পরীক্ষার িনিদর্ষ্ট স্থান ও সময় অবশয্ই িনজ দািয়েতব্ েজেন িনেত হেব। িনধর্ািরত আসেন পরীক্ষা না 

িদেল উত্তরপতৰ্ মূলয্ায়ন করা হেব না। এছাড়াও ভিতর্ পরীক্ষার িবস্তািরত আসন িবনয্াস (Seat Plan) ঢাকা িবশব্িবদয্ালয় 

ওেয়ব সাইেট (http://admission.eis.du.ac.bd)  েদখা যােব। 

 

 

 

 

১৩।  ক) েমাট ২০০ নমব্েরর িভিত্তেত পৰ্াথর্ীেদর অিজর্ত েমধােস্কােরর কৰ্মানুসাের েমধা তািলকা ৈতির করা হেব। এজনয্ 

মাধয্িমক/O-Level বা সমমােনর পরীক্ষায় পৰ্াপ্ত/িহসাবকৃত (৪থর্ িবষয় যিদ থােক, বাদ িদেয়) িজিপএ েক ১৫%; উচ্চ 

মাধয্িমক/A-Level বা সমমােনর পরীক্ষায় পৰ্াপ্ত/িহসাবকৃত (৪থর্ িবষয় যিদ থােক, বাদ িদেয়) িজিপএ েক ২৫% এবং 

ভিতর্ পরীক্ষায় পৰ্াপ্ত নমব্রেক ৬০% আেপিক্ষক গুরুতব্ িদেয় ২০০ নমব্েরর মেধয্ েমধােস্কার িনণর্য় কের তার কৰ্মানুসাের 

েমধা তািলকা ৈতির করা হেব। 

ভিতর নূ নতম েযাগ তা 

ভিত পরীkা 

েমধােsার o েমধাkম 
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 খ) েমধােস্কার সমান হেল িনম্নিলিখত কৰ্মানুসাের েমধাকৰ্ম ৈতির করা হেব : 

 (১) ভিতর্ পরীক্ষায় পৰ্াপ্ত েস্কার 

 (২) HSC/সমমােনর পরীক্ষায় পৰ্াপ্ত GPA without 4th Subject 

 (৩) HSC/সমমােনর পরীক্ষায় পৰ্াপ্ত GPA with 4th Subject 

 (৪) SSC/সমমােনর পরীক্ষায় পৰ্াপ্ত   GPA with 4th Subject 

 (৫) HSC/সমমােনর পরীক্ষায় চারিট িবজ্ঞান িবষেয় পৰ্াপ্ত GP এর েযাগফল। 

 গ) O-Level এবং A-Level পরীক্ষায় পৰ্াপ্ত েলটার েগৰ্েডর েগৰ্ড পেয়ন্ট িনম্নরূপ ধের িজিপএ িহসাব করা হেব; 

  A=5.0   B= 4.0   C=3.5  D=3.0 

 ঘ) যারা ভিতর্ পরীক্ষায় অনুপিস্থত থাকেব অথবা ৪৮-এর কম নমব্র পােব তােদর েমধােস্কার িহসাব করা হেব না। 

১৪।  েমধােস্কােরর িভিত্তেত িনণর্ীত েমধাকৰ্ম অনুযায়ী উত্তীণর্ পৰ্াথর্ীেদর েমধা তািলকা 'ক' ইউিনেটর অিফস (ডীন, জীবিবজ্ঞান 

অনুষেদর অিফস)-এ ভিতর্ পরীক্ষা অনুিষ্ঠত হওয়ার এক সপ্তােহর মেধয্ পৰ্কাশ করা হেব। ফলাফল ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র 

ওেয়ব সাইেটও (http://admission.eis.du.ac.bd) পাওয়া যােব। 

১৫।  েমধা তািলকা পৰ্কােশর তািরখ েথেক পাঁচ কাযর্ িদবেসর মেধয্ কাজর্ন হল এলাকার অগৰ্ণী বয্াংেকর শাখায়  ১০০০ টাকা 

িনরীক্ষা িফস জমা িদেয় 'ক' ইউিনট পৰ্ধান (ডীন, জীবিবজ্ঞান অনুষদ) বরাবর আেবদন কের পৰ্াথর্ীর উত্তরপতৰ্ িনরীক্ষা 

করােনা যােব। িনরীক্ষার ফেল পৰ্াথর্ীর অিজর্ত নমব্েরর পিরবতর্ন হেল িনরীক্ষা িফ েফরত্ েদওয়া হেব এবং েমধা তািলকায় 

পৰ্েয়াজনীয় সংেশাধন কের েনওয়া হেব। 

১৬। িবিভন্ন িবভােগ/িবষেয় ভিতর্র নূয্নতম েযাগয্তা:  

 

অনুষদ/ইনিস্টিটউট ভিতর্র িবভাগ/িবষয় উচ্চমাধয্িমক/সমমােনর পরীক্ষায় 

পৰ্াপ্ত সবর্িনম্ন েগৰ্ড 

ভিতর্ পরীক্ষায় িনিদর্ষ্ট িবষেয় পৰ্াপ্ত 

সবর্িনম্ন নমব্র 

িবজ্ঞান অনুষদ পদাথর্ িবজ্ঞান পদাথর্ িবজ্ঞান A এবং গিণত A পদাথর্ িবজ্ঞান 15 এবং গিণত 15

গিণত গিণত A গিণত 15 

রসায়ন রসায়ন A এবং গিণত B এবং 

পদাথর্ িবজ্ঞান B 

রসায়ন 12 

পিরসংখয্ান, পৰ্াণ-

পিরসংখয্ান ও তথয্ 

পিরসংখয্ান 

গিণত A- গিণত 15 

অনুষদ/ইনিস্টিটউট ভিতর্র িবভাগ/িবষয় উচ্চমাধয্িমক/সমমােনর পরীক্ষায় 

পৰ্াপ্ত সবর্িনম্ন েগৰ্ড 

ভিতর্ পরীক্ষায় িনিদর্ষ্ট িবষেয় পৰ্াপ্ত 

সবর্িনম্ন নমব্র 

ফিলত গিণত গিণত A এবং পদাথর্ িবজ্ঞান A- গিণত 15 

জীবিবজ্ঞান অনুষদ মৃিত্তকা,পািন ও পিরেবশ রসায়ন B এবং (গিণত B অথবা 

জীবিবজ্ঞান B)  

রসায়ন 12 

উিদ্ভদ িবজ্ঞান জীবিবজ্ঞান B জীবিবজ্ঞান 12  

পৰ্ািণিবদয্া জীবিবজ্ঞান B  জীবিবজ্ঞান 12 

পৰ্াণরসায়ন ও অনুপৰ্াণ 

িবজ্ঞান 

রসায়ন A- এবং গিণত B এবং 

জীবিবজ্ঞান B  

রসায়ন 15 এবং জীবিবজ্ঞান 15 

মেনািবজ্ঞান ইংেরজী B  

অনুজীব িবজ্ঞান রসায়ন A- এবং (জীবিবজ্ঞান A- 

অথবা গিণত B) 

রসায়ন 12 এবং জীবিবজ্ঞান 12 

মত্সয্ িবজ্ঞান জীবিবজ্ঞান B এবং গিণত B  জীবিবজ্ঞান 14 

িজন পৰ্েকৗশল ও 

জীবপৰ্যুিক্ত 

রসায়ন B এবং জীবিবজ্ঞান B 

এবং গিণত B 

রসায়ন 12 এবং জীবিবজ্ঞান 15 

ফােমর্সী অনুষদ ফােমর্সী রসায়ন A এবং গিণত B এবং 

জীবিবজ্ঞান A- 

রসায়ন 15 এবং জীবিবজ্ঞান 15 

আথর্ এন্ড 

এনভায়রনেমন্টাল 

সােয়েন্সস অনুষদ 

ভূেগাল ও পিরেবশ ভূেগাল A অথবা পদাথর্ িবজ্ঞান 

B অথবা গিণত B অথবা 

জীবিবজ্ঞান B 

পদাথর্ িবজ্ঞান 12 অথবা গিণত 

12 অথবা জীবিবজ্ঞান 12  

ভূতত্তব্ গিণত A এবং পদাথর্ িবজ্ঞান B+ 

এবং রসায়ন B+ 

গিণত 13 এবং (পদাথর্ িবজ্ঞান 

12 অথবা রসায়ন 12) 

দুেযর্াগ িবজ্ঞান ও 

বয্বস্থাপনা 

পদাথর্ িবজ্ঞান B+  গিণত B এবং 

রসায়ন B 

পদাথর্ িবজ্ঞান 12 এবং গিণত 12 

অথবা রসায়ন 12 

ইিঞ্জিনয়ািরং এন্ড 

েটকেনালিজ অনুষদ 

ফিলত পদাথর্ িবজ্ঞান, 

ইেল িনক্স ও 

কিমউিনেকশন ইিঞ্জিনয়ািরং

পদাথর্ িবজ্ঞান A এবং গিণত A পদাথর্ িবজ্ঞান 12 এবং গিণত 12 

 ফিলত রসায়ন ও েকিম-

েকৗশল 

রসায়ন B এবং গিণত B এবং 

পদাথর্ িবজ্ঞান B 

রসায়ন 12 এবং গিণত 12 এবং 

পদাথর্ িবজ্ঞান 12 
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অনুষদ/ইনিস্টিটউট ভিতর্র িবভাগ/িবষয় উচ্চমাধয্িমক/সমমােনর পরীক্ষায় 

পৰ্াপ্ত সবর্িনম্ন েগৰ্ড 

ভিতর্ পরীক্ষায় িনিদর্ষ্ট িবষেয় পৰ্াপ্ত 

সবর্িনম্ন নমব্র 

কিম্পউটার সােয়ন্স এন্ড 

ইিঞ্জিনয়ািরং 

পদাথর্ িবজ্ঞান B এবং গিণত B পদাথর্ িবজ্ঞান 18 এবং গিণত 18

িনউিক্লয়ার ইিঞ্জিনয়ািরং পদাথর্ িবজ্ঞান A- এবং গিণত A- পদাথর্ িবজ্ঞান 12 এবং গিণত 12

পিরসংখয্ান গেবষণা ও 

িশক্ষণ ইনিস্টিটউট 

ফিলত পিরসংখয্ান গিণত A গিণত 15 

পুিষ্ট ও খাদয্ িবজ্ঞান 

ইনিস্টিটউট 

পুিষ্ট ও খাদয্ িবজ্ঞান রসায়ন B এবং জীবিবজ্ঞান B রসায়ন 12 এবং জীবিবজ্ঞান 12 

তথয্ পৰ্যুিক্ত ইনিস্টিটউট সফটওয়য্ার ইিঞ্জিনয়ািরং গিণত B পদাথর্ িবজ্ঞান 12 এবং গিণত 12 

ইনিস্টিটউট অব েলদার 

ইিঞ্জিনয়ািরং এন্ড 

েটকেনালিজ 

েলদার ইিঞ্জিনয়ািরং  রসায়ন B এবং গিণত C এবং 

পদাথর্ িবজ্ঞান C 

রসায়ন 12 

ফুটওয়য্ার ইিঞ্জিনয়ািরং রসায়ন B এবং গিণত C এবং 

পদাথর্ িবজ্ঞান C 

রসায়ন 12 

েলদার েপৰ্াডাক্টস 

ইিঞ্জিনয়ািরং 

রসায়ন B এবং গিণত C এবং 

পদাথর্ িবজ্ঞান C 

রসায়ন 12 

১৭। েমধা তািলকা পৰ্কােশর পর িনিদর্ষ্ট তািরেখর মেধয্ অনলাইেন Choice ফরম পূরণ করেত হেব। পরবতর্ীেত Choice এবং 

ভিতর্ পরীক্ষার েমধা ও ভিতর্র েযাগয্তা অনুযায়ী িবষয় বন্টেনর তথয্ অনুষেদর েনািটশ েবােডর্ েদয়া হেব এবং 

িবশব্িবদয্ালেয়র ওেয়ব সাইেটও (http://admission.eis.du.ac.bd) েদখা যােব। েসই অনুযায়ী SSC এবং HSC এর 

মূল নমব্রপতৰ্ী ডীন অিফেস জমা িদেত হেব। 

 

 

 

১৮।  েকােনা পৰ্াথর্ী অেনয্র ছিব/নমব্রপতৰ্ বয্বহার করেল অথবা অনয্ েযেকােনা অসদুপায় অবলমব্ন করেল তার পরীক্ষা 

বািতল এবং তার িবরুেদ্ধ আইনানুগ বয্বস্থা গৰ্হণ করা হেব। 

১৯।  পরীক্ষায় অসদুপায় অবলমব্েনর েকােনা িরেপর্াট থাকেল পৰ্াথর্ীর পরীক্ষা বািতল বেল গণয্ হেব । 

২০।  ভিতর্ পৰ্িকৰ্য়ার েযেকােনা পযর্ােয় এমন িক ভিতর্ পৰ্িকৰ্য়া সম্পন্ন করার পরও ভিতর্র জনয্ পৰ্দত্ত তথয্ািদেত যিদ েকােনা 

ভুল ধরা পেড় অথবা যিদ েদখা যায় েয, পৰ্াথর্ীর ভিতর্র জনয্ নূয্নতম েযাগয্তা েনই, তাহেল পৰ্াথর্ীর ভিতর্-পরীক্ষায় 

অংশগৰ্হেণর অনুমিত এবং/অথবা ভিতর্-পরীক্ষা এবং/অথবা িবভাগ/িবষয়-এ মেনানয়ন বািতল করা হেব। 

২১।  ভিতর্র জনয্ চূড়ান্তভােব িনবর্ািচত পৰ্াথর্ীেদরেক ভিতর্ ফরেমর সেঙ্গ অনয্ানয্ পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্সহ সবর্েশষ েয িশক্ষা 

পৰ্িতষ্ঠান েথেক উত্তীণর্ হেয়েছ, েসই পৰ্িতষ্ঠান পৰ্ধােনর পৰ্শংসাপতৰ্ জমা িদেত হেব। তাছাড়া অিভভাবেকর বাত্সিরক 

আেয়র সনদপতৰ্ও জমা িদেত হেব।  

২২। ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয় কমর্রত িশক্ষক/কমর্কতর্া/কমর্চারীর ওয়াডর্ (েকবল েছেল/েমেয়/সব্ামী/স্তৰ্ী), মুিক্তেযাদ্ধার সন্তান 

(নািত-নাতনীসহ), উপজািত, হিরজন ও দিলত সম্পৰ্দায়, পৰ্িতবন্ধী (দৃিষ্ট, বাক ও শৰ্বণ) ও েখেলায়ার (শুধুমাতৰ্ 

বাংলােদশ কৰ্ীড়া িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান িবেকএসিপ েথেক এইচ.এস.িস পরীক্ষায় উত্তীণর্ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীরা) েকাটায় ভিতর্র 

আেবদেনর সুেযাগ পােব।  যারা অনলাইেন আেবদন করার সময় েকাটায় িটক্ িদেব এবং ভিতর্ পরীক্ষায় উত্তীণর্ হেব, 

েকবল তারাই ভিতর্ পরীক্ষার ফলাফল পৰ্কােশর পর পুনরায় আেবদন করেত পারেব।  েকাটার সপেক্ষ পৰ্েয়াজনীয় 

কাগজপতৰ্ ভিতর্ পরীক্ষার ফল পৰ্কােশর ৭ িদেনর মেধয্  জীবিবজ্ঞান অনুষেদর অিফেস জমা িদেত হেব। ওয়াডর্ েকাটার 

েক্ষেতৰ্ ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র সংিশ্লষ্ট িবভাগ/ইনিস্টিটউট/অিফস-এর েচয়ারময্ান/পিরচালক/অিফস পৰ্ধােনর পৰ্তয্য়নপতৰ্, 

মুিক্তেযাদ্ধার সন্তান েকাটার েক্ষেতৰ্ মুিক্তযুদ্ধ িবষয়ক মন্তৰ্ণালয় কতৃর্ক ইসুয্কৃত সনদপতৰ্, আিদবাসী েকাটার েক্ষেতৰ্ সব্-সব্ 

আিদবাসীর পৰ্ধান/েজলা পৰ্শাসন-এর সনদপতৰ্, হিরজন ও দিলত সম্পৰ্দায় েকাটার েক্ষেতৰ্ হিরজন ও দিলত সম্পৰ্দায় 

সংগঠন পৰ্ধােনর সনদপতৰ্, পৰ্িতবন্ধীেদর (দৃিষ্ট, বাক ও শৰ্বণ) েক্ষেতৰ্ সিঠকতার সনদপতৰ্ একং েখেলায়ার েকাটার 

েক্ষেতৰ্ িবেকএসিপ কতৃর্ক পৰ্দত্ত সনদ জমা িদেত হেব।  

২৩। ভিতর্ সংকৰ্ান্ত িনয়ম-নীিতর েযেকােনা ধারা ও উপধারা পিরবতর্ন, পিরবধর্ন, সংেশাধন, সংেযাজন ও পুনঃসংেযাজেনর 

অিধকার কতৃর্পক্ষ সংরক্ষণ কের ।  

 

আেবদনপতৰ্ জমাদােনর তািরখ: ১৪ আগস্ট ২০১৪ েথেক ৩১ আগস্ট ২০১৪  

পরীক্ষার তািরখ:  ১২ েসেপ্টমব্র ২০১৪, শুকৰ্বার, সকাল ১০:০০ টা 

ফল পৰ্কাশ: ভিতর্ পরীক্ষার ১ সপ্তােহর মেধয্ 
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ঢাকা িবশব্িবদয্ালয় 
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