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ংমুণি-১: ফাংরার্দী নাগণযকর্দয জনয 
 
শ্রকাণবড-১৯ ংক্রান্ত বফণশ্বক ভাভাযীয কাযর্ণ ফাংরার্দ প্রর্কৌর ণফশ্বণফদযারর্য়য বণতি যীক্ষা স্বাস্থ্য ণফণধ শ্রভর্ন 
প্রাক-ণনফিাচনী  ভূর বণতি যীক্ষার ভাধযর্ভ দুআ ধার্ নুণিত র্ফ। এ শ্রপ্রণক্ষর্ত প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষা চাযণি ণপর্ি 
গ্রণ কযা র্ফ। প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় শ্রভধায ণবণির্ত ণনফিাণচত অর্ফদনকাযীর্দয ভূর বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয 
ুর্মাগ প্রদান কযা র্ফ। প্রাক-ণনফিাচনী  ভূর বণতি যীক্ষা ফাংরার্দ প্রর্কৌর ণফশ্বণফদযারর্য়য কযাম্পার্ নুণিত 
র্ফ।  
ফাংরার্দ প্রর্কৌর ণফশ্বণফদযারর্য়য প্রর্কৌর, ুযর্কৌর, মন্ত্রর্কৌর, তণিৎ  আর্রকট্রণনক শ্রকৌর এফং স্থ্াতয  
ণযকল্পনা নুলদভূর্য ণফণবন্ন ণফবার্গ স্নাতক শ্রেণণর্ত ২০২০-২০২১ ণক্ষাফর্লি বণতিচু্ছ ফাংরার্দী নাগণযকর্দয কাছ 
শ্রথর্ক ণনধিাণযত পযর্ভ দযখাস্ত অহ্বান কযা মার্চ্ছ। শ্রম কর ছাত্র-ছাত্রী   

২০১৭ ফা ২০১৮ ার্র ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয যীক্ষায় এফং ২০২০ ার্র উচ্চ ভাধযণভক ফা 
তায ভভার্নয যীক্ষায় উিীণি র্য়র্ছন,    
থফা   
২০১৭ ার্র ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয যীক্ষায় এফং ২০১৯ ার্র উচ্চ ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয 
যীক্ষায় উিীণি র্য়র্ছন ণকন্তু উচ্চ ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয যীক্ষায ংর্াণধত পরাপর ১০ 
শ্রর্েম্বয ২০১৯ তাণযর্খয র্য ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক প্রকাণত র্য়র্ছ,   
থফা  
২০১৬ ার্রয নর্বম্বয ফা তায র্য GCE ‚O‛ শ্ররর্বর এফং ২০১৯ ার্রয নর্বম্বয শ্রথর্ক ২০২০ 
ার্রয র্টাফয মিন্ত GCE ‚A‛ শ্ররর্বর যীক্ষায পরাপর প্রাপ্ত র্য়র্ছন,   

নযানয তিূযণ ার্র্ক্ষ শুধুভাত্র তাাঁযাআ বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয অর্ফদন কযর্ত াযর্ফন।   
শ্রম কর ছাত্র-ছাত্রী আর্তাূর্ফি এআ ণফশ্বণফদযারর্য়য বণতি যীক্ষায় ংগ্রণ কর্যর্ছন থফা ংগ্রর্ণয শ্রমাগযতা 
জিন কর্যর্ছন তাযা এআ বণতি যীক্ষায় ংগ্রণ কযর্ত াযর্ফন না।  

১। বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয শ্রমাগযতা 
[ক] প্রাথিীর্ক ফাংরার্দর্য শ্রম শ্রকান ভাধযণভক  উচ্চ ভাধযণভক ণক্ষা শ্রফাডি/ভাদ্রাা ণক্ষা শ্রফাডি/কাণযগণয ণক্ষা শ্রফাডি 
শ্রথর্ক শ্রগ্রড দ্ধণতর্ত ণফজ্ঞান ণফবার্গ (গণণত, দাথিণফজ্ঞান  যায়ন) ৫.০০ এয শ্রের্র কভর্ক্ষ ণজণএ ৪.০০ 
শ্রর্য় ভাধযণভক েুর াণিিণপর্কি/দাণখর/ভভার্নয যীক্ষায় া কযর্ত র্ফ থফা ণফর্দী ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক 
ভভার্নয যীক্ষায় কভর্ক্ষ ভতুরয শ্রগ্রড শ্রর্য় া কযর্ত র্ফ। 

প্রাথিীর্ক ফাংরার্দর্য শ্রম শ্রকান ভাধযণভক  উচ্চ ভাধযণভক ণক্ষা শ্রফাডি/ভাদ্রাা ণক্ষা শ্রফাডি/কাণযগণয ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক 
উচ্চ ভাধযণভক/ অরীভ/ ভভার্নয যীক্ষায় গণণত, দাথি ণফজ্ঞান  যায়ন এআ ণতনণি ণফলর্য় শ্রযণজর্েন শ্রগ্রড 
দ্ধণতর্ত ৫.০০ এয শ্রের্র কভর্ক্ষ ণজণএ ৫.০০ এফং ভাধযণভক/দাণখর/ভভার্নয যীক্ষায় গণণত, দাথি ণফজ্ঞান  
যায়ন এআ ণতনণি ণফলর্য় ৩০০ নম্বর্যয ভর্ধয নূযনতভ ২৭০ নম্বয শ্রর্য় ভাধযণভক/দাণখর/ভভার্নয যীক্ষায় া 
কযর্ত র্ফ থফা ণফর্দী ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক ভভার্নয যীক্ষায় কভর্ক্ষ ভতুরয শ্রগ্রড/ নম্বয শ্রর্য় া কযর্ত 
র্ফ।    

শ্রম ফ প্রাথিী ২০১৭ ার্র ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয যীক্ষায় এফং ২০১৯ ার্র উচ্চ ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয 
যীক্ষায় উিীণি র্য়র্ছন ণকন্তু উচ্চ ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয যীক্ষায় তার্দয ংশ্রাণধত পরাপর ১০ শ্রর্েম্বয 
২০১৯ তাণযর্খয র্য ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক প্রকাণত র্য়র্ছ, শ্রর্ক্ষর্ত্র তার্দযর্ক  ভাধযণভক  উচ্চ ভাধযণভক ণক্ষা 
শ্রফাডি/ ভাদ্রাা ণক্ষা শ্রফাডি/ কাণযগণয ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক গণণত, দাথি ণফজ্ঞান,  যায়ন এআ ণতনণি ণফলর্য় ৬০০ 
নম্বর্যয ভর্ধয নূযনতভ ৪৮০ নম্বয শ্রর্য় উচ্চ ভাধযণভক/অরীভ/ভভার্নয যীক্ষায় া কযর্ত র্ফ থফা ণফর্দী 
ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক ভভার্নয যীক্ষায় কভর্ক্ষ ভতুরয শ্রগ্রড/ নম্বয শ্রর্য় া কযর্ত র্ফ।   

কর ণিক অর্ফদনকাযীয ভধয র্ত উর্য উর্েণখত ণনধিাণযত নম্বর্যয ণবণির্ত ফাছাআ কর্য ১ভ শ্রথর্ক ২৪,০০০ তভ 
মিন্ত কর অর্ফদনকাযীর্ক প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রণ কযর্ত শ্রদয়া র্ফ। এআ ফাছাআর্য়য জনয মথাক্রর্ভ 
অর্ফদনকাযীয ভাধযণভক যীক্ষায় গণণত, দাথি ণফজ্ঞান  যায়ন ণফলয় ণতনণির্ত প্রাপ্ত শ্রভাি নম্বয, গণণর্ত প্রাপ্ত নম্বয 
এফং দাথি ণফজ্ঞার্ন প্রাপ্ত নম্বযর্ক গ্রাণধকাশ্রযয ক্রভ ণার্ফ ণফর্ফচনা কযা র্ফ।   

[খ] GCE ‚O‛ শ্ররর্বর এফং GCE ‚A‛ শ্ররর্বর া কযা প্রাথিীর্দয প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয GCE 
‚O‛ শ্ররর্বর যীক্ষায় কভর্ক্ষ াাঁচণি ণফলয় (গণণত, দাথি ণফজ্ঞান, যায়ন এফং আংর্যণজ) এয প্রণতণির্ত কভর্ক্ষ 
B শ্রগ্রড এফং GCE ‚A‛ শ্ররর্বর যীক্ষায় গণণত, দাথি ণফজ্ঞান  যায়ন এআ ণতন ণফলর্য়য প্রণতণির্ত কভর্ক্ষ A 
শ্রগ্রড শ্রর্য় া কযর্ত র্ফ।   
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নূযনতভ শ্রমাগযতা ূযণ ার্র্ক্ষ GCE ‚O‛ শ্ররর্বর এফং GCE ‚A‛ শ্ররর্বর যীক্ষায পরাপর প্রাপ্ত কর ণিক 
অর্ফদনকাযীর্ক প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রর্ণয ুর্মাগ শ্রদয়া র্ফ। 

[গ] নূযনতভ শ্রমাগযতা ূযণ ার্র্ক্ষ কু্ষদ্র নৃ-শ্রগািীবুি কর ণিক অর্ফদনকাযীর্ক প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় 
ংগ্রর্ণয ুর্মাগ শ্রদয়া র্ফ।  

[ঘ] উর্যাি তিাফরী ূযণ ার্র্ক্ষ প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয শ্রমাগয প্রাথিীর্দয চাযণি ণপর্ি ণফবি 
কশ্রয প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষা শ্রনয়া র্ফ। ণযংখযানণবণিক দ্ধণত নুযণ কর্য প্রণতণি ণপর্ি প্রাথিীর্দয শ্রভধায 
ণফনযার্য ভতুরযতা ণনণিত কযা র্ফ।  

প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয শ্রমাগয ণফর্ফণচত অর্ফদনকাযীর্দয তাণরকা ণফশ্বণফদযারর্য়য শ্রনাণি শ্রফার্ডি এফং 
র্য়ফাআি (www.buet.ac.bd) -এ প্রকা কযা র্ফ।  

[ঙ] প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায পরাপর্রয শ্রভধাক্রভ নুার্য ১ভ শ্রথর্ক ৬০০০তভ (প্রণত ণপর্িয ১ভ শ্রথর্ক ১৫০০ তভ) 
ণক্ষাথিীর্ক ভূর বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয ণনফিাণচত কযা র্ফ। ভূর বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয শ্রমাগয 
ণফর্ফণচত অর্ফদনকাযীর্দয তাণরকা ণফশ্বণফদযারর্য়য শ্রনাণি শ্রফার্ডি এফং র্য়ফাআি (www.buet.ac.bd) -এ প্রকা 
কযা র্ফ।  

২। প্রাক-ণনফিাচনী  ভূর বণতি যীক্ষায ণফলয়ভূ  ািযূচী 

২.১ প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায ণফলয়ভূ  ািযূচী  
ণফশ্বণফদযারর্য়য াাঁচণি নুলর্দয ণফণবন্ন ণফবার্গয জনয ণনম্নণরণখত দুণি গ্রুর্য অতায় দুআ ণদর্ন চাযণি ণপর্ি প্রাক-
ণনফিাচনী যীক্ষা নুণিত র্ফ।  

  গ্রু ‚ক”: প্রর্কৌর ণফবাগভূ এফং নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবাগ  

  গ্রু ‚খ”: প্রর্কৌর ণফবাগভূ, নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবাগ এফং স্থ্াতয ণফবাগ  

প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায ণফলয়ভূ  ািযূচী ণনম্নরূ: 

ণফবাগ ণফলয়  ািযূচী 

গ্রু কঃ প্রর্কৌর ণফবাগভূ 
এফং নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা 
ণফবাগ  

গ্রু খঃ প্রর্কৌর ণফবাগভূ, 
নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবাগ 
এফং স্থ্াতয ণফবাগ 

গণণত, দাথি ণফজ্ঞান  যায়ন ২০২০ ার্রয  উচ্চ ভাধযণভর্কয   
ািযূচী 

২.২ প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায ণফলয়ভূ, প্রশ্নর্ত্রয ধযণ  নম্বর্যয ণফনযা   
প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ‚ক‛  ‚খ‛ গ্রুর্য জনয শ্রভাি ১০০ নম্বর্যয MCQ Type যীক্ষা নুণিত র্ফ। যীক্ষায 
ণফলয় এফং ণফলয়ভূর্য ূণিভান নীর্চয ছর্ক শ্রদয়া র্রা:  

গ্রু ‚ক‛ এফং গ্রু ‚খ‛  প্রশ্নংখযা ূণিভান ভয় 

গণণত ৩৪ ১০০ ৬০ ণভণনি 

দাথি ণফজ্ঞান ৩৩ 

যায়ন ৩৩ 

ণফর্ল দ্রষ্টফয  

 প্রণতণি প্রর্শ্নয ভান ০১।  

 প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় শ্রনর্গণিব ভাণকিং কযা র্ফ এফং প্রণতণি বুর উির্যয জনয প্রাপ্ত নম্বয শ্রথর্ক প্রর্শ্নয 
ভার্নয ২৫% শ্রকশ্রি শ্রনয়া র্ফ।  

 OMR Sheet এ শুধুভাত্র কার্রা কাণরয ফরর্য়ন্ট করর্ভয ভাধযর্ভ ফৃি বযাি কযা মার্ফ। শ্রজর শ্রন, পাউর্ন্টন 
শ্রন থফা শ্রণির ফযফায কযা মার্ফ না।  

 ণযণষ্ট-ক নুার্য নুর্ভাণদত কযারকুর্রিয ফযফায কযা মার্ফ। 
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 শ্রভাফাআর শ্রপান  য়াচ শ্রপান শ্রম শ্রকান প্রকায আর্রক্ট্রণনক মন্ত্র, জযাণভণত ফক্স, শ্রণির ফক্স, শ্রের, শ্রি-
েয়ায, কম্পা  শ্রকান প্রকায ফযাগ যীক্ষা কর্ক্ষ ণনর্য় অা মার্ফ না। 

 উিযর্ত্র Admission Test Roll No. এফং Application Serial No. না ণরখর্র ফা ঘলাভাজা কযর্র 
উিযত্র ফাণতর ফর্র গণয র্ফ।  

২.৩ ভূর বণতি যীক্ষায ণফলয়ভূ  ািযূচী 
ণফশ্বণফদযারর্য়য াাঁচণি নুলর্দয ণফণবন্ন ণফবার্গয জনয ণনম্নণরণখত দুণি গ্রুর্য অতায় একআ ণদর্ন ভূর বণতি যীক্ষা 
নুণিত র্ফ। 

গ্রু ‚ক”: প্রর্কৌর ণফবাগভূ এফং নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবাগ  

  গ্রু ‚খ”: প্রর্কৌর ণফবাগভূ, নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবাগ এফং স্থ্াতয ণফবাগ  

 ভূর বণতি যীক্ষায ণফলয়ভূ  ািযূচী ণনম্নরূ: 

ণফবাগ ণফলয়  ািযূচী 

গ্রু কঃ প্রর্কৌর ণফবাগভূ 
এফং নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা 
ণফবাগ 

গণণত, দাথি ণফজ্ঞান  যায়ন ২০২০ ার্রয  উচ্চ 
ভাধযণভর্কয   ািযূচী 

গ্রু খঃ প্রর্কৌর ণফবাগভূ, 
নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবাগ 
এফং স্থ্াতয ণফবাগ 

গণণত, দাথি ণফজ্ঞান  যায়ন ২০২০ ার্রয  উচ্চ 
ভাধযণভর্কয   ািযূচী 

ভুিস্ত ংকন (Freehand Drawing) এফং  
দৃণষ্টগত  স্থ্াণনক ধীণি  
(Visual-Spatial Intelligence) 

উনু্মি  

২.৪ ভূর বণতি যীক্ষায ণফলয়ভূ, প্রশ্নর্ত্রয ধযণ  নম্বর্যয ণফনযা   
ভূর বণতি যীক্ষায় ‚ক‛ গ্রুর্য জনয শ্রভাি ৪০০ নম্বর্যয এফং ‚খ‛ গ্রুর্য জনয শ্রভাি ৬৫০ নম্বর্যয ণরণখত যীক্ষা 
নুণিত র্ফ। প্রর্তযক গ্রুর্য যীক্ষায ণফলয় এফং ণফলয়ভূর্য ূণিভান নীর্চয ছর্ক শ্রদয়া র্রা:   

ভণডউর গ্রু ‚ক‛ গ্রু ‚খ‛ প্রশ্নংখযা ূণিভান ভয় 

A গণণত গণণত ১৪ ৪০০ ১২০ ণভণনি 

দাথি ণফজ্ঞান দাথি ণফজ্ঞান ১৩ 

যায়ন যায়ন ১৩ 

B -- ভুিস্ত ংকন  
(Free-hand Drawing) 

৩  ২৫০  ৯০ ণভণনি  

দৃণষ্টগত  স্থ্াণনক ধীণি 
(Visual-Spatial Intelligence) 

৪  

ণফর্ল দ্রষ্টফয 

 ভূর বণতি যীক্ষায় ভণডউর A এফং ভণডউর B এয প্রণতণি ণফলর্য়য কর প্রশ্ন  ভূরযায়ন প্রচণরত দ্ধণতর্ত 
কযা র্ফ।  

 ভণডউর A এয প্রণতণি প্রর্শ্নয ভান ১০। ভণডউর B এয ভুিস্ত ংকন ংক্রান্ত প্রণতণি প্রর্শ্নয ভান ৭০, 
দৃণষ্টগত  স্থ্াণনক ধীণি ংক্রান্ত প্রণতণি প্রশ্রশ্নয ভান ১০।  

 বণতি যীক্ষায ভয় শ্রকফরভাত্র করভ, শ্রণির, আর্যজায, ািনায  ণযণষ্ট-ক নুার্য নুর্ভাণদত 
কযারকুর্রিয ফযফায কযা মার্ফ। 

 শ্রভাফাআর শ্রপান  য়াচ শ্রপান শ্রম শ্রকান প্রকায আর্রক্ট্রণনক ফা শ্রিণরর্মাগার্মাগ মন্ত্র, জযাণভণত ফক্স, শ্রণির 
ফক্স, শ্রের, শ্রি-েয়ায, কম্পা  শ্রকান প্রকায ফযাগ যীক্ষা কর্ক্ষ ণনর্য় অা মার্ফ না।  

 কর ণফলর্য়য নভুনা প্রশ্ন ণফশ্বণফদযারর্য়য র্য়ফাআর্ি (www.buet.ac.bd) ায়া মার্ফ।  
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২.৫ প্রাক-ণনফিাচনী  ভূর বণতি যীক্ষায় স্বাস্থ্যণফণধভূঃ  

 প্রাক-ণনফিাচনী  ভূর বণতি যীক্ষায ণনধিাণযত ভর্য়য নুযনতভ ৩০ ণভণনি ূর্ফিআ যীক্ষা শ্রকর্েয ণনধিাণযত 
অর্ন অন গ্রণ কযর্ত র্ফ।  

 যীক্ষা শ্রকে ফা ণফশ্বণফদযারয় কযাম্পার্ প্রর্ফ  ফস্থ্ানকারীন ভর্য় াফিক্ষণণক ভাে ণযধান কযর্ত র্ফ। 
যীক্ষাথিীর্দয একণি ণতণযি ভাে ার্থ যাখা ফাঞ্ছনীয়।  

 যীক্ষা শ্রকে ফা ণফশ্বণফদযারয় কযাম্পার্ চরাচর্রয শ্রক্ষর্ত্র স্বাস্থ্য ণধদপ্তর্যয ণনর্দিণত ণফণধ নুমায়ী নুযনতভ 
ছয় পুি াভাণজক দুযত্ব ফজায় যাখর্ত র্ফ।  

 যীক্ষায র্র খাফায াণন যফযা কযা র্ফনা। যীক্ষাথিীযা ণনজস্ব াণন (র্ফিাচ্চ ৬০০ ণভণর ভার্য স্বচ্ছ্ব 
প্লাণিক/ PET শ্রফাতর্র) ফন কযর্ত াযর্ফন।  

 যীক্ষাথিীযা প্রর্য়াজর্ন ৫০ ণভণর ভার্য একণি যান্ড যাণনিাআজায (Hand Sanitizer) ফন কযর্ত াযর্ফন।   

৩। বণতিয ফিণনম্ন শ্রমাগযতা 
শ্রকফর ভূর বণতি যীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর্যয ণবণির্ত বণতির্মাগয প্রাথিীর্দয শ্রভধা তাণরকা বতণয কযা র্ফ। প্রর্কৌর ণফবাগভূ 
এফং নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবার্গয জনয শ্রভাি ১১৫৫ ণি অন (৩ণি ংযণক্ষত অন) এফং স্থ্াতয ণফবার্গয 
জনয শ্রভাি ৬০ ণি অন (১ণি ংযণক্ষত অন) ণনধিাণযত অর্ছ।  

(ক) প্রর্কৌর ণফবাগভূ এফং নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবার্গয জনয ভূর বণতি যীক্ষায় প্রাপ্ত শ্রভাি নম্বশ্রযয ণবণির্ত 
শ্রভধাভান ণনধিাযণ কযা র্ফ। একাণধক প্রাথিী একআ শ্রভাি নম্বয শ্রর্র ভুর বণতি যীক্ষায় ক্রভানুার্য গণণত, দাথি ণফজ্ঞান 
 যায়র্ন প্রাপ্ত নম্বর্যয ণবণির্ত শ্রভধাভান ণনণিয় কযা র্ফ। এযয একাণধক প্রাথিী উর্েণখত ণফলয়গুর্রায প্রণতণির্ত 
একআ নম্বয শ্রর্র তার্দয করর্ক একআ শ্রভধাভান প্রদান কযা র্ফ এফং উি শ্রভধাভার্ন থাকা প্রাথিী ংখযা র্ত এক ফাদ 
ণদর্য় ফাকী ংখযক ক্রভ ণতক্রভ কর্য যফতিী শ্রভধাভান প্রদান কযা র্ফ।  

উর্েখয শ্রম, ফার্য়ার্ভণডকযার প্রর্কৌর ণফবার্গ বণতিয শ্রমাগযতা জির্নয জনয প্রাথিীর্ক উচ্চ ভাধযণভক ফা ভভার্নয যীক্ষায় 
জীফণফজ্ঞান ণফলর্য় নূযনতভ ণজণ ৪.০০ শ্রর্ত র্ফ। থফা GCE 'A' শ্ররর্বর যীক্ষায় জীফণফজ্ঞান ণফলর্য় নূনযতভ B শ্রগ্রড 
শ্রর্য় া কযর্ত র্ফ।  
(খ) স্থ্াতয ণফবার্গয জনয ভুর বণতি যীক্ষায় প্রাপ্ত শ্রভাি নম্বর্যয ণবণির্ত শ্রভধাভান ণনধিাযন কযা র্ফ। একাণধক প্রাথিী 
একআ শ্রভাি নম্বয শ্রর্র বণতি যীক্ষায় ক্রভানুার্য ভুিস্ত ংকন, দৃণষ্টগত  স্থ্াণনক ধীণি, গণণত, দাথি ণফজ্ঞান  
যায়র্ন প্রাপ্ত নম্বর্যয ণবণির্ত শ্রভধাভান ণনণিয় কযা র্ফ। এযয একাণধক প্রাথিী উর্েণখত ণফলয়গুর্রায প্রণতণির্ত একআ 
নম্বয শ্রর্র তার্দয করর্ক একআ শ্রভধাভান প্রদান কযা র্ফ এফং  উি শ্রভধাভার্ন থাকা প্রাথিী ংখযা র্ত এক ফাদ 
ণদর্য় ফাকী ংখযক ক্রভ ণতক্রভ কর্য যফতিী শ্রভধাভান প্রদান কযা র্ফ। উর্েখয শ্রম, স্থ্াতয ণফবার্গ বণতিয শ্রমাগযতা 
জির্নয জনয প্রাথিীর্ক Module B এয যীক্ষায় নূযনতভ ৪০% নম্বয শ্রর্ত র্ফ। 
(গ) র্ক্ষভান তাণরকায় থাকা প্রাথিীর্দয শ্রক্ষর্ত্র উর্যাি দ্ধণত নুযণ কযা র্ফ। 

(ঘ) বণতিকৃত ছাত্রর্দয ণফবাগ ফন্টর্নয শ্রক্ষর্ত্র উর্যাি দ্ধণত নুযণ কযায জনয শ্রকান ণফবার্গ ণনধিাণযত অর্নয 
ণতণযি অন প্রর্য়াজন র্র তা ণফর্ফচনা কযা র্ফ। 

৪। অন ংখযা 
প্রর্কৌর, ুযর্কৌর, মন্ত্রশ্রকৌর, তণিৎ  আর্রক্ট্রণনক শ্রকৌর নুলদভূর্ ৪ ফছয শ্রভয়াদী প্রর্কৌর-এ স্নাতক ণডগ্রী, 
স্থ্াতয  ণযকল্পনা নুলর্দয নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবার্গ ৪ ফছয শ্রভয়াদী স্নাতক ণডগ্রী এফং স্থ্াতয ণফবার্গ ৫ 
ফছয শ্রভয়াদী স্নাতক ণডগ্রীয জনয ফির্ভাি অন ংখযা ১২১৫ ণি। অনভূ ণনর্ম্নয তাণরকা নুমায়ী ণফবি র্ফঃ  

নুলদ/ ণফবাগ  অন ংখযা 

প্রর্কৌর নুলদ  

[১] শ্রকণভর্কৌর ণফবাগ (Department of Chemical Engineering) ১২০  

[২] ফস্তু  ধাতফ শ্রকৌর ণফবাগ (Department of Materials and Metallurgical 
Engineering)  

৬০ 

ুযর্কৌর নুলদ  

[১] ুযর্কৌর ণফবাগ (Department of Civil Engineering) ১৯৫ 

[২] াণনম্পদ শ্রকৌর ণফবাগ (Department of Water Resource Engineering) ৩০ 

মন্ত্রর্কৌর নুলদ  
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[১] মন্ত্রর্কৌর ণফবাগ (Department of Mechanical Engineering)  ১৮০ 

[২] শ্রনৌমান  শ্রনৌমন্ত্র শ্রকৌর ণফবাগ (Department of Naval Architecture and 
Marine Engineering) 

৫৫ 

[৩] আন্ডাণেয়ার এন্ড শ্রপ্রাডাকন প্রর্কৌর ণফবাগ (Department of Industrial and 
Production Engineering) 

১২০ 

তণিৎ  আর্রকট্রণনক শ্রকৌর নুলদ  

[১] তণিৎ  আর্রকট্রণনক শ্রকৌর ণফবাগ (Department of Electrical and Electronic 
Engineering) 

১৯৫ 

[২] কণম্পউিায ার্য়ি এন্ড প্রর্কৌর ণফবাগ (Department of Computer Science and 
Engineering) 

১২০ 

[৩] ফার্য়ার্ভণডকযার প্রর্কৌর ণফবাগ (Department of Biomedical Engineering) ৫০  

স্থ্াতয  ণযকল্পনা নুলদ  

[১] স্থ্াতয ণফবাগ (Department of Architecture) ৬০  

[২] নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবাগ (Department of Urban and Regional 
Planning)  

৩০ 

শ্রভাি  ১২১৫   

কু্ষদ্র নৃ-শ্রগািীবুি প্রাথিীর্দয জনয ংযণক্ষত অন    

বণতিয জনয ফযাদ্দ শ্রভাি ১২১৫ ণি অর্নয ভর্ধয াফিতয চট্টগ্রাভ  নযানয এরাকায কু্ষদ্র নৃ-শ্রগািীবুি প্রাথিীর্দয জনয 
ৃথকবার্ফ প্রস্ততকৃত শ্রভধা তাণরকা র্ত প্রর্কৌর ণফবাগভূ এফং নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবার্গয জনয শ্রভাি 
৩ণি (শ্রকান ণফবার্গ ১ণি অর্নয শ্রফী নয়) এফং স্থ্াতয ণফবার্গয জনয ১ণি  ফির্ভাি ৪ণি অন ংযণক্ষত 
থাকর্ফ। 

৫। বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয অর্ফদর্নয ণনয়ভাফরী 
প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় এফং প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায পরাপর্রয শ্রভধাক্রভ নুার্য ণনফিাণচত প্রাথিীর্দয ভূর বণতি 
যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয অর্ফদর্নয পযভ শ্রকফরভাত্র নরাআর্ন ূযণ কযা মার্ফ এফং অর্ফদন ণপ ‘শ্রানারী ফযাংক 
নরাআন শ্রািিার’, ‘শ্রানারী ফযাংক Sonali eSheba শ্রভাফাআর যা’, নগদ, যর্কি, NexusPay, ফা ণফকা শ্রভাফাআর/ 
নরাআন ফযাংণকং ফযাংণকং এয ভাধযর্ভ প্রদানর্মাগয র্ফ। শ্রকান ছাার্না পযভ ণফক্রয় কযা র্ফ না এফং শ্রভাফাআর/ 
নরাআন ফযাংণকং ফযতীত নয শ্রকান ভাধযর্ভ অর্ফদন ণপ গ্রণ কযা র্ফ না।    

যীক্ষায় ংগ্রশ্রণয অর্ফদর্নয জনয ণনম্নণরণখত ধা ভূ (STEPS) নুযণ কযর্ত র্ফ। তর্ফ এণি ণফর্লবার্ফ 
উর্েখয শ্রম, "কর ধা ম্পন্ন না কযা মিন্ত অর্ফদনণি চূিান্তবার্ফ দাণখর র্য়র্ছ" ফর্র ণফর্ফণচত র্ফ না।   

STEP 1:   নরাআর্ন অর্ফদন পযভ ূযণ 

এআ ণফশ্বণফদযারর্য়য র্য়ফাআি (www.buet.ac.bd)-এয ভাধযর্ভ প্রথর্ভ অর্ফদর্নয পযভ মথামথবার্ফ ূযণ কযর্ত 
র্ফ এফং অর্ফদনকাযীয দয শ্রতারা ার্ািি াআর্জয যণঙন ছণফ (অনুভাণনক 300 x 350 pixel  র্ফিাচ্চ 75 KB 
াআর্জয) এফং স্বাক্ষয (েযানকৃত ফা ছণফ শ্রনয়া, অনুভাণনক 300 x 80 pixel  র্ফিাচ্চ 20 KB াআর্জয) অর্রাড 
কযর্ত র্ফ। ছণফ  স্বাক্ষয উবয়আ JPEG format-এ য়া ফাঞ্ছনীয়। এআ ছণফণিয উয শ্রকান প্রকায শ্ররখা ফা 
তযায়ন কযা মার্ফ না। ছণফ  স্বাক্ষর্যয শ্রক্ষর্ত্র শ্রকান ধযর্ণয স্পষ্টতা ফা ণফকৃণত গ্রণর্মাগয নয়। উর্েখয শ্রম, 
অর্ফদনকাযীয ছণফ  স্বাক্ষয প্রাক-ণনফিাচনী/ ভূর বণতি যীক্ষায র্র ণভণরর্য় শ্রদখা র্ফ। 

অর্ফদন পযর্ভয কর প্রর্য়াজনীয় তথয ূযণ কর্য ‚preview‛ button-এ ণিক কযর্র ছণফ  স্বাক্ষয ূযণকৃত 
পযভণি "Preview of Application" page-এ শ্রদখা মার্ফ। এ ফস্থ্ায় শ্রকান তথয ংর্াধন কযায প্রর্য়াজন র্র 
"Update" button-এ ণিক কর্য edit কযা মার্ফ। 

উর্যাি " Preview of Application " page -এ কর তথয, ছণফ  স্বাক্ষয ণিক র্র "submit" button ণিক 
কর্য অর্ফদনণি submit কযর্ত র্ফ। উর্েখয শ্রম, Step 3 -এ ফণণিত "Final Submit" button -এ ণিক না কযা 
মিন্ত অর্ফদনণি চূিান্ত ফর্র ণফর্ফণচত র্ফ না।  

অর্ফদনণি ণিকবার্ফ Submission র্র একণি ‚Confirmation Page” ায়া মার্ফ মার্ত একণি ৫ ংর্কয 
Application Serial No.  প্রর্য়াজনীয় ণনর্দিনা থাকর্ফ। এআ Page-এয নীর্চ ফণস্থ্ত "Download Receipt 
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of Application" Button-ণি ণিক কযর্র নরাআর্ন ূযণকৃত অর্ফদর্নয "Receipt of Application"-এয PDF 
version ণি স্বয়ংণক্রয়বার্ফ বতযী র্য় মার্ফ, মা ণপ্রন্ট কর্য ংযক্ষণ কযর্ত র্ফ। 

শ্রকান শ্রকান অর্ফদনকাযীয শ্রক্ষর্ত্র বণতিয অর্ফদনর্ত্র  "Receipt of Application"-এ ণনম্নণরণখত কাযর্ণ E, T, S 
ফা R ণচহ্ন প্রদান কযা র্ফ। 

E: GCE "O" শ্ররর্বর / GCE "A" শ্ররর্বর উিীণি এফং ণফর্দী ণক্ষার্ফার্ড র্ত উিীণি অর্ফদনকাযী। 

T: কু্ষদ্র নৃ-শ্রগািীবুি অর্ফদনকাযী। 

S: অর্ফদনকাযী কতৃিক প্রদি তথয  শ্রফাডি র্ত প্রাপ্ত তথয-এয ণভর র্র থফা অর্ফদনকাযীয তথয শ্রফাডি 
র্ত প্রাপ্ত না র্র।   

R: কু্ষদ্র নৃ-শ্রগািীবুি অর্ফদনকাযীয শ্রক্ষর্ত্র অর্ফদনকাযী কতৃিক প্রদি তথয  শ্রফাডি র্ত প্রাপ্ত তথয-এয 
ণভর র্র থফা অর্ফদনকাযীয তথয শ্রফাডি র্ত প্রাপ্ত না র্র। 

উর্যাি E, T, S ফা R ণচহ্নমুি "Receipt of Application"-এয ার্থ ূযণকৃত অর্ফদর্নয পযভণিয একণি PDF 
Version- বতযী র্য় মার্ফ মা ণপ্রন্ট কর্য ংযক্ষণ কযর্ত র্ফ। এ ংক্রান্ত যফতিী কযণীয় STEP 4-এ ফণিনা কযা 
র্য়র্ছ। 

STEP 2: শ্রভাফাআর/ নরাআন ফযাংণকং-এয ভাধযর্ভ অর্ফদন ণপ প্রদান   

ণনর্ম্নয ছর্ক ফণণিত গ্রু নুমায়ী অর্ফদন ণপ ‘শ্রানারী ফযাংক নরাআন শ্রািিার’, ‘শ্রানারী ফযাংক Sonali eSheba 
শ্রভাফাআর যা’, নগদ, যর্কি, NexusPay, ফা ণফকা শ্রভাফাআর/ নরাআন ফযাংণকং এয ভাধযর্ভ প্রদান কযর্ত র্ফ।  

গ্রু ণফবাগ অর্ফদন, প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষা  ভূর বণতি 
যীক্ষা ফাফদ প্রর্দয় ণপ 

‚ক‛ প্রর্কৌর ণফবাগভূ এফং নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা 
ণফবাগ  

৳ ১,০০০/- 

(এক াজায িাকা ভাত্র) 

‚খ‛ প্রর্কৌর ণফবাগভূ, নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা 
ণফবাগ এফং স্থ্াতয ণফবাগ 

৳ ১,২০০/- 

(এক াজায দুআত িাকা ভাত্র) 

ণফর্ল দ্রষ্টফয: ণিক অর্ফদনকাযীর্দয ভধয র্ত ফাছাআর্য়য য প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রর্ণ শ্রমাগয ণফর্ফণচত 
য়ণন এভন অর্ফদনকাযীর্ক প্রদি বণতি ণপ র্ত ২০০/- (দুআত) িাকা প্রণক্রয়াকযণ ণপ ফাফদ কর্তন কর্য ফণষ্ট 
িাকা ংণিষ্ট অর্ফদনকাযীর্ক ভূর বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয শ্রমাগয ণফর্ফণচত প্রাথীর্দিয তাণরকা প্রকার্য ৪ 
প্তা য শ্রপযত শ্রদয়া র্ফ।  

শ্রানারী ফযাংক নরাআন শ্রািিার্রয ভাধযর্ভ অর্ফদন ণপ গ্রর্নয দ্ধণত 

১। শ্রভাফাআর/কণম্পউিার্যয ব্রাউজায শ্রথর্ক https://sbl.com.bd:7070/BUET/Fee আউ অয এর (URL) এ শ্রমর্ত 
র্ফ। 

২। ‚Student ID‛ এয ঘর্য এণপ্লর্কন অআণড (Application Serial No.) ণদন, ‚Fee Type‛ ঘর্য ‚Admission 
Application Fee‛ ণর্রট করুন এফং ‚Mobile No‛ এয ঘর্য অনায ১১ ণডণজর্িয শ্রভাফাআর নাম্বায ণদর্য় 
‚Check‛ ফাির্ন ণিক করুন। 

৩। কর তথয ণিক থাকর্র অনায ণডর্ির তথয (নাভ, িাকায ণযভান আতযাণদ) শ্রদখার্ফ। এফায ‚Confirm 
Payment‛ ফাির্ন ণিক করুন। 

৪। িাকা জভা শ্রদয়ায ভাধযভ (Account Transfer, Mobile Banking, Debit & Credit card) ণর্রট করুন। 
প্রর্য়াজনীয় তথযাণদ ণদর্য় িাকা ণযর্াধ কযর্র একণি বাউচায শ্রদয়া র্ফ। 

৫। বাউচায শ্রর্র িাকা ণযর্াধ র্য়র্ছ ফর্র গনয র্ফ। 
৬। শ্রানারী ফযাংক এয শ্রমর্কান ধযর্নয ণবর্মার্গয জনয 

https://sbl.com.bd:7070/BUET/Complain/ComplainEntry আউ অয এর (URL) এ ণবর্মাগ কযর্ত 
াযর্ফন। 

শ্রানারী ফযাংক Sonali eSheba শ্রভাফাআর যা এয ভাধযর্ভ অর্ফদন ণপ গ্রর্নয দ্ধণত 

১।  শ্রপ্ল শ্রিায শ্রথর্ক Sonali eSheba যা ণি ডাউনর্রাড করুন। 
২।  Sonali eSheba যা এ ঢুশ্রক ‚BUET‛ এ ণিক করুন।  
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৩।  ‚Student ID‛ এয ঘর্য এণপ্লর্কন অআণড (Application Serial No.) ণদন, ‚Fee Type‛ ঘর্য 
‚Admission Application Fee‛ ণর্রট করুন এফং ‚Mobile No‛ এয ঘর্য অনায ১১ ণডণজর্িয শ্রভাফাআর 
নাম্বায ণদন ণদর্য় শ্রচক(Check) ফাির্ন ণিক করুন। 

৪।  কর তথয ণিক থাকর্র অনায ণডর্ির তথয (নাভ, িাকায ণযভান আতযাণদ) শ্রদখার্ফ। এফায ‚Confirm 
Payment‛ ফাির্ন ণিক করুন। 

৫।  িাকা জভা শ্রদয়ায ভাধযভ (Account Transfer, Mobile Banking, Debit & Credit card) ণর্রট করুন। 
প্রর্য়াজনীয় তথযাণদ ণদর্য় িাকা ণযর্াধ কযর্র একণি বাউচায শ্রদয়া র্ফ। 

৬।  বাউচায শ্রর্র িাকা ণযর্াধ র্য়র্ছ ফর্র গনয র্ফ। 
৭। শ্রানারী ফযাংক এয শ্রমর্কান ধযর্নয ণবর্মার্গয জনয 

https://sbl.com.bd:7070/BUET/Complain/ComplainEntry আউ অয এর (URL) এ ণবর্মাগ কযর্ত 
াযর্ফন। 

নগদ শ্রভাফাআর ফযাংণকং এয ভাধযর্ভ অর্ফদন ণপ প্রদার্নয দ্ধণত   

১। *167# ডায়ার করুন। 
২। Bill Pay শ্রফর্ছ ণনর্ত 5 ণরর্খ শ্রন্ড করুন। 
৩। other শ্রফর্ছ ণনর্ত 11 ণরর্খ শ্রন্ড করুন। 
৪। Enter Biller A/C Number শ্রফর্ছ ণনর্ত 1 ণরর্খ শ্রন্ড করুন। 
৫। ফুর্য়ি-এয নগদ ণফরায একাউন্ট নাম্বায (1115) ণরর্খ শ্রন্ড করুন। 
৬। Application Serial No ণদর্ত 1 ণরর্খ শ্রন্ড করুন। 
৭। Application Serial No ণদন।  
৮। ফ তথয মাচাআ কর্য ণন িাআ করুন। 
৯। শ্রর্ভন্ট ম্পন্ন র্র অণন একণি Successful Message ার্ফন।  

Rocket App এয ভাধযর্ভ অর্ফদন ণপ প্রদার্নয দ্ধণত 

১। Rocket App এ Log In করুন। 
২। Bill Pay নণি ণনফিাণচত করুন। 
৩। Category ন শ্রথর্ক University ণনফিাচন করুন। 
৪। Select Biller ন র্ত BUET_Admission থফা 292 ণনফিাচন করুন। 
৫। ণনধিাণযত ঘর্য অনায Application Serial No. প্রদান কর্য Validate র্ন Click করুন এফং ণফর্রয 

ণযভান  নাভ ণভণরর্য় শ্রদর্খ OK করুন। 
৬। Rocket PIN নম্বয প্রদান কর্য Confirm ফািন Press করুন। 
৭। তাৎক্ষণণকবার্ফ অনায অর্ফদন ণপ ণযর্াণধত র্ফ, একণি আর্রকট্রণনক যণদ বতণয র্ফ মা যফতিী 

প্রর্য়াজর্নয জনয শ্রযর্খ ণদর্ত ার্যন এফং ণনণিতকযণ এ এভ এ ার্ফন।  

NexusPay এয ভাধযর্ভ অর্ফদন ণপ প্রদার্নয দ্ধণত 

১। NexusPay App এ Log In কর্য Bill Pay নণি ণনফিাচন করুন। 
২। Card Type ণনফিাণচত করুন। 
৩। Other Biller ন র্ত Choose Biller Category-শ্রত University/College ণনফিাচন করুন। 
৪। Search Biller Name-এ BUET_Admission ণনফিাচন করুন।  
৫। ণনধিাণযত ঘর্য অনায Application Serial No. প্রদান কর্য Validate র্ন Click করুন এফং ণফর্রয 

ণযভান  নাভ ণভণরর্য় শ্রদর্খ Next র্ন ণিক করুন। 
৬। NexusPay PIN নম্বয প্রদান কর্য Pay Bill র্ন click করুন। 
৭। OTP ংখযা ণদর্য় অনায শ্রর্ভন্টণি ণনণিত করুন।  
৮। তাৎক্ষণণকবার্ফ অনায অর্ফদন ণপ ণযর্াণধত র্ফ, একণি আর্রকট্রণনক যণদ বতণয র্ফ মা যফতিী 

প্রর্য়াজর্নয জনয শ্রযর্খ ণদর্ত ার্যন এফং ণনণিতকযণ এ এভ এ ার্ফন।  

ণফকা শ্রভাফাআর যা এয ভাধযর্ভ অর্ফদন ণপ প্রদার্নয দ্ধণত  

১। ণফকা শ্রভাফাআর যা খুরুন 
২। ণফকা যা ণিন শ্রথর্ক শ্র ণফর ণর্রট করুন 
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৩। ণক্ষা প্রণতিান িযা কর্য BUET ণর্রট করুন 
৪। বণতিয অর্ফদন অআণড (Application Serial No.) এফং অনায শ্রভাফাআর নাম্বায ণদন  
৫। অনায অর্ফদন এয তথয এফং ণপ ণযভাণ শ্রচক করুন  
৬। অনায ণফকা একাউর্ন্টয ণন নাম্বায ণদন  
৭। শ্র ণফর ম্পন্ন কযর্ত ণির্নয ণনর্চয ং িযা কর্য ধর্য যাখুন 
৮। শ্র ণফর ম্পন্ন র্র কনপার্ভিন ার্ফন 

STEP 3:  Money Receipt ংগ্র  অর্ফদন চূিান্তকযণ (Final Submission of Application)  

একজন অর্ফদনকাযী ণিকবার্ফ অর্ফদন ণপ ‘শ্রানারী ফযাংক নরাআন শ্রািিার’, ‘শ্রানারী ফযাংক Sonali eSheba 
শ্রভাফাআর যা’, নগদ, যর্কি, NexusPay, ফা ণফকা শ্রভাফাআর/ নরাআন ফযাংণকং এয ভাধযর্ভ প্রদান কযর্র এআ 
ণফশ্বণফদযারর্য়য র্য়ফাআি র্ত "Download Money Receipt" ণরংর্ক ণিক কর্য িাকা গ্রর্ণয যণর্দয PDF 
Version ডাউনর্রাড কর্য ণপ্রন্ট ণনর্ত াযর্ফ। এযয অর্ফদনকাযী র্য়ফাআর্ি "Final Submit" button এ ণিক 
কযর্র অর্ফদন চূিান্তবার্ফ দাণখর র্ফ। 

STEP 4:  শুধুভাত্র E, T, S ফা R ণচণহ্নত অর্ফদনকাযীর্দয জনয প্রর্য়াজনীয় দণররাণদ জভা প্রদান  

উর্যয STEP 1-এ ফণণিত শ্রম কর অর্ফদনকাযীয "Receipt of Application"-এ E, T, S ফা R ণচহ্ন থাকর্ফ 
তার্দযর্ক ফযআ নরাআর্ন ূযণকৃত পযর্ভয PDF Version ণি ডাউনর্রাড কর্য A4 াআর্জয ৮০ গ্রাভ (gsm) 
াদা পর্ি কাগর্জয এক ণর্ি ণতন ৃিা ণপ্রন্ট ণনর্ত র্ফ। এআ ণতন ৃিায প্রথভ দুআ ৃিা র্রা নরাআর্ন 
ূযণকৃত অর্ফদনত্র  তৃতীয় ৃিাণি র্রা "Receipt of Application‛ ।   

ণপ্রন্টকৃত অর্ফদনর্ত্রয ার্থ ণনম্নণরণখত দণররাণদ ংমুি কযর্ত র্ফ এফং তা ণনধিাণযত তাণযর্খয ভর্ধয শ্রযণজোয 
ণপর্ যাণয জভা ণদর্ত র্ফ। প্রর্য়াজর্ন শুধুভাত্র শ্রযণজিাডি ডাকর্মার্গ/ কুণযয়ার্যয ভাধযর্ভ শ্রযণজোয ণপর্ 
(ণিকানাঃ শ্রযণজোয, ফাংরার্দ প্রর্কৌর ণফশ্বণফদযারয়, ঢাকা-১০০০) শ্রপ্রযণ কযা মার্ফ। তর্ফ তা ফযআ ণনধিাণযত 
তাণযর্খয ভর্ধয শ্রযণজোয ণপর্ শ্রৌছার্ত র্ফ। 

 [ক] ভাধযণভক েুর াণিিণপর্কি/দাণখর থফা ভভার্নয যীক্ষায নদত্র -এয তযাণয়ত কণ  

[খ] ভাধযণভক েুর াণিিণপর্কি/দাণখর থফা ভভার্নয যীক্ষায শ্রগ্রডীি-এয তযাণয়ত কণ   

[গ] উচ্চ ভাধযণভক াণিিণপর্কি/অণরভ থফা ভভার্নয যীক্ষায শ্রগ্রডীি -এয তযাণয়ত কণ   

শ্রগ্রডীি-এয ণযফর্তি ংণষ্ট ণক্ষা প্রণতিার্নয ধযক্ষ কতৃিক তযাণয়ত িযাফুর্রন ীর্িয কণ গ্রণর্মাগয র্ফ।   

[ঘ] ণপ্রন্টকৃত "Money Receipt”  

[ঙ] ণপ্রন্টকৃত "Receipt of Application”  

[চ] কু্ষদ্র নৃ-শ্রগািীবুি প্রাথিীর্দয ংযণক্ষত অর্ন অর্ফদন কযায শ্রক্ষর্ত্র ফাংরার্দর্য নাগণযকত্ব এফং কু্ষদ্র নৃ-শ্রগািীর্ত্বয 
প্রভাণস্বরূ স্থ্ানীয় আউণনয়ন ণযলদ-এয শ্রচয়াযভযান এফং স্ব-স্ফ কু্ষদ্র নৃ-শ্রগািীয শ্রভাির/শ্রডভযান/শ্রগাত্র প্রধান-এয 
ণনকি র্ত াণিিণপর্কি দাণখর কযর্ত র্ফ। 

STEP 5:  Admit Card ংগ্র  

প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয শ্রমাগয ণফর্ফণচত প্রাথিীর্দয তাণরকা প্রকার্য য একজন শ্রমাগয 
অর্ফদনকাযীর্ক এআ ণফশ্বণফদযারর্য়য র্য়ফাআি র্ত "Download Admit Card" ণরংর্ক ণিক কর্য প্রাক-ণনফিাচনী 
যীক্ষায প্রর্ফর্ত্রয PDF Version ণি ডাউনর্রাড কর্য A4 াআর্জয াদা কাগর্জ ণপ্রন্ট ণনর্ত র্ফ।  

যফতিীর্ত প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায ভাধযর্ভ ভূর বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয শ্রমাগয ণফর্ফণচত প্রাথিীর্দয তাণরকা 
প্রকার্য য একজন শ্রমাগয অর্ফদনকাযীর্ক ুনযায় এআ ণফশ্বণফদযারর্য়য র্য়ফাআি র্ত "Download Admit 
Card" ণরংর্ক ণিক কর্য ভূর বণতি যীক্ষায প্রর্ফর্ত্রয PDF Version ণি ডাউনর্রাড কর্য A4 াআর্জয াদা 
কাগর্জ ণপ্রন্ট ণনর্ত র্ফ। 

ণিক Admit Card ফযতীত শ্রকান অর্ফদনকাযীর্ক প্রাক-ণনফিাচনী এফং ভূর বণতি যীক্ষায় ংগ্রণ কযর্ত শ্রদয়া র্ফ 
না।  

ণফর্ল দ্রষ্টফয: 

E, T, S ফা R ণচণহ্নত অর্ফদনকাযীর্দয শ্রক্ষর্ত্র নরাআর্ন ূযণকৃত পযর্ভয ণপ্রন্টকৃত কণ, কর প্রর্য়াজনীয় 
দণররাণদ মূ্পণি অর্ফদনত্র ণনধিাণযত তাণযর্খয ভর্ধয শ্রযণজোয ণপর্ যাণয জভা না ণদর্র শুধুভাত্র নরাআর্ন 
Submission গ্রণর্মাগয র্ফ না।  

মূ্পণি  ত্রুণিূণি অর্ফদনত্র ফাণতর কযা র্ফ। অর্ফদনর্ত্রয ণফফযণ বুর ফা তয প্রভাণণত র্র প্রাথিীয 
অর্ফদনত্র ফাণতর ফর্র গণয র্ফ।   
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অর্ফদর্নয পযভ নরাআর্ন ূযণ ংক্রান্ত শ্রম শ্রকান র্মাণগতায জনয এআ ণফশ্বণফদযারর্য়য শ্রযণজোয ণপর্য বণতি 
াখায় শ্রমাগার্মাগ কযা শ্রমর্ত ার্য এফং প্রর্য়াজর্ন e-mail কযা শ্রমর্ত ার্য: ugadmission@buet.ac.bd 

৬। অর্ফদনত্র গ্রণ, বণতি যীক্ষা, ণফবার্গয ন গ্রণ আতযাণদয তাণযখ  ভয়ূচী 
১। নরাআর্ন অর্ফদনত্র ূযণ  Submission শুরু   ১৫ এণপ্রর ২০২১, ফৃস্পণতফায   

কার ১০:০০ িা 
২। নরাআর্ন অর্ফদনত্র ূযণ  Submission শ্রল   ২৪ এণপ্রর ২০২১, ণনফায  

ণফকার ৩:০০ িা  
৩।  শ্রভাফাআর ফযাংণকং এয ভাধযর্ভ অর্ফদন ণপ প্রদান শ্রল ২৪ এণপ্রর ২০২১, ণনফায  

ণফকার ৩:০০ িা  
৪। E, T, S, R ণচণহ্নত অর্ফদনত্র যাণয/ শ্রযণজিাডি 
ডাকর্মার্গ/ কুণযয়ার্যয ভাধযর্ভ শ্রযণজষ্ট্রায ণপর্য বণতি 
াখায় জভা শ্রদয়া    

১৭ এণপ্রর ২০২১, ণনফায শ্রথর্ক ২৬ এণপ্রর ২০২১, 
শ্রাভফায (শুক্রফায  যকাযী ছুণিয ণদন ফযতীত)  
কার ১০:০০ িা - ণফকার ৩:০০ িা (যাণয জভা 
শ্রদয়ায শ্রক্ষর্ত্র প্রর্মাজয)   

৫। প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয শ্রমাগয 
অর্ফদনকাযীর্দয নার্ভয তাণরকা প্রকার্য ফির্ল তাণযখ 

৫ শ্রভ ২০২১, ফুধফায   

৬। প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষা  ৩১ শ্রভ ২০২১, শ্রাভফায এফং ১ জুন ২০২১, 
ভঙ্গরফায 

৩১ শ্রভ ২০২১, 
শ্রাভফায 

ণপি ০১  ‘ক’  ‘খ’ গ্রু কার ১০:০০ িা শ্রথর্ক কার ১১:০০ িা  

ণপি ০২  ‘ক’  ‘খ’ গ্রু ণফকার ৩:০০ িা শ্রথর্ক ণফকার ৪:০০ িা 

১ জুন ২০২১, ভঙ্গরফায ণপি ০৩  ‘ক’  ‘খ’ গ্রু কার ১০:০০ িা শ্রথর্ক কার ১১:০০ িা  

ণপি ০৪  ‘ক’  ‘খ’ গ্রু ণফকার ৩:০০ িা শ্রথর্ক ণফকার ৪:০০ িা 

৭। ভূর বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয শ্রমাগয 
অর্ফদনকাযীর্দয নাশ্রভয তাণরকা প্রকার্য ফির্ল তাণযখ 

৫ জুন ২০২১, ণনফায   

৮। ভূর বণতি যীক্ষা  ১০ জুন ২০২১, ফৃস্পণতফায  
ভণডউর 
A 

‚ক‛ গ্রু 
এফং ‚খ‛ 
গ্রু  

গণণত, দাথি ণফজ্ঞান এফং 
যায়ন  

কার ১০:০০ িা শ্রথর্ক দুুয ১২:০০ িা  

ভণডউর 
B 

 ‚খ‛ গ্রু ভুিস্ত ংকন (Freehand 
Drawing) এফং  
দৃণষ্টগত  স্থ্াণনক ধীণি (Visual-
Spatial Intelligence) 

ণফকার ২:০০ িা শ্রথর্ক ণফকার ৩:৩০ ণভণনি  

৭। বণতিয জনয ণনফিাণচত  র্ক্ষভান প্রাথিীর্দয নার্ভয 
তাণরকা প্রকার্য ফির্ল তাণযখ  

১ জুরাআ ২০২১, ফৃস্পণতফায   

বণতি-ংক্রান্ত যফতিী কামিক্রর্ভয ভয়ূচী BUET-এয শ্রনাণি শ্রফার্ডি  র্য়ফাআর্ি মথাভর্য় জানার্না র্ফ। 

ণফদযভান শ্রকাণবড-১৯ ভাভাযী ণযণস্থ্ণতয শ্রপ্রণক্ষর্ত ৬ নং নুর্চ্ছর্দয ছর্ক ফণণিত ভয়ূচীয ণযফতিন র্ত ার্য। এআ 
ণফলর্য় ংর্াধনী থফা প্রর্য়াজনীয় তথযাণদ ফুর্য়র্িয website এ প্রকা কযা র্ফ।   

ণফর্ল দ্রষ্টফযঃ  

 শুক্রফায ণপ ফন্ধ থাকর্ফ।   
 ২৪ এণপ্রর ২০২১, ণনফায, ণফকার ৩:০০ িায য নরাআর্ন অর্ফদনত্র ূযণ অয শুরু কযা মার্ফ না এফং 

ঐণদনআ ণফকার ৫.৩০ ণভণনর্ি নরাআর্ন অর্ফদর্নয াবিায ফন্ধ র্য় মার্ফ; এযয নরাআর্ন অয শ্রকান 
অর্ফদনত্র Submit কযা মার্ফ না।      

 প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষা শুরু ফায ১৫ ণভণনি  ভূর বণতি যীক্ষায় শুরু ফায ৩০ ণভণনি র্য শ্রকান 
অর্ফদনকাযীর্ক যীক্ষায র্র প্রর্ফ কযর্ত শ্রদয়া র্ফ না। 
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৭। বণতি য়ায ণনয়ভ 
[ক] বণতিয জনয ণনফিাণচত  র্ক্ষভান প্রাথিীর্দয নার্ভয তাণরকা এফং প্রাথিীর্দয ণফবাগ ণনফিাচন তাণরকা BUET-এয 
শ্রনাণি শ্রফাশ্রডি এফং র্য়ফাআি (www.buet.ac.bd)-এ প্রকা কযা র্ফ। 

[খ] ণনফিাণচত প্রাথিীর্দয ণফবাগ ণনফিাচন তাণরকা প্রকার্য য বণতি কণভণিভূর্য বাণত কতৃিক শ্রঘাণলত ণনধিাণযত 
তাণযর্খ ণনফিাণচত প্রাথিীর্দযর্ক ভূর নদত্র মাচাআ এফং স্বাস্থ্য যীক্ষায জনয উণস্থ্ত র্ত র্ফ। ণরণখত অর্ফদর্নয 
ভাধযর্ভ গৃীত ূফি-নুভণত ফযণতর্যর্ক ণনধিাণযত তাণযর্খ ভূর নদত্র মাচাআ এফং স্বাস্থ্য যীক্ষায় াণজয না র্র বণতিয 
শ্রমাগযতা ফাণতর র্য় মার্ফ। উর্েখয শ্রম, বণতিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর্দয ভূর নদত্র  শ্রগ্রডীিভূ বণতি কণভণিভূর্য 
বাণতয ণপর্ জভা যাখা র্ফ।   

[গ] ভূর নদত্র মাচাআর্য়য ভয় বণতির্মাগয প্রাথিীর্দয ণনম্নণরণখত দণররাণদ জভা ণদর্ত র্ফ:   

 ভাধযণভক েুর াণিিণপর্কি/দাণখর থফা ভভার্নয যীক্ষায ভূর নদত্র   

 ভাধযণভক েুর াণিিণপর্কি/দাণখর থফা ভভার্নয যীক্ষায ভূর শ্রগ্রডীি  

 উচ্চ ভাধযণভক াণিিণপশ্রকি/অরীভ থফা ভভার্নয যীক্ষায ভূর শ্রগ্রডীি   

 ভাধযণভক েুর াণিিণপর্কি/দাণখর থফা ভভার্নয যীক্ষায নদত্র -এয তযাণয়ত কণ  

 ভাধযণভক েুর াণিিণপর্কি/দাণখর থফা ভভার্নয যীক্ষায শ্রগ্রডীি-এয তযাণয়ত কণ  

 উচ্চ ভাধযণভক াণিিণপর্কি/অরীভ থফা ভভার্নয যীক্ষায শ্রগ্রডীি-এয তযাণয়ত কণ  

 অর্ফদনকাযীয দয শ্রতারা ১ কণ ার্ািি াআর্জয নাভ ম্বণরত তযাণয়ত যণঙন ছণফ  

 শ্রগ্রডীি-এয ণযফর্তি ংণিষ্ট ণক্ষা প্রণতিার্নয ধযক্ষ কতৃিক তযাণয়ত িযাফুর্রন ীর্িয কণ গ্রণর্মাগয 
র্ফ। 

[ঘ] ংযণক্ষত অর্নয জনয ণনফিাণচত কু্ষদ্র নৃ-শ্রগািীবুি প্রাথিীর্দয তার্দয কু্ষদ্র নৃ-শ্রগািীর্ত্বয প্রভাণস্বরূ ণনর্ম্নাি 
দণররাণদ জভা ণদর্ত র্ফ: 

 স্থ্ানীয় আউণনয়ন ণযলর্দয শ্রচয়াযভযান কতৃিক প্রদি াণিিণপর্কি 

 কু্ষদ্র নৃ-শ্রগািীয শ্রগার্ত্রয শ্রভাির/শ্রডভযান/শ্রগাত্র প্রধান কতৃিক প্রদি াণিিণপর্কি মা স্থ্ানীয় থানা ণনফিাী 
ণপায/শ্রজরা প্রাক কতৃিক তযাণয়ত র্ত র্ফ।  

[ঙ] দাণখরকৃত নদ  াক্ষযত্র ভূর্য তযতা মাচাআ এয য ণফশ্বণফদযারর্য়য ণচণকৎা শ্রকর্ে প্রাথিীয স্বাস্থ্য যীক্ষা 
কযা র্ফ। দৃণষ্ট ণিয ত্রুণি াত ণদর্নয ভর্ধয ুনঃযীক্ষা কযা শ্রমর্ত ার্য। স্থ্ায়ী নুমুিতা মথা, াআর্রাণর, 
াণনয়িা আতযাণদ এক ভার্য ভর্ধয ুনঃযীক্ষায জনয ণফর্ফণচত র্ত ার্য।  

[চ] একজন প্রাথিী স্বাস্থ্য যীক্ষায় শ্রমাগয প্রভাণণত র্র বণতি কণভণিভূর্য বাণতয নুর্ভাদনক্রর্ভ তার্ক ণনধিাণযত 
ভর্য়য ভর্ধয প্রর্য়াজনীয় ণপ জভা ণদর্য় বণতি শ্রত র্ফ। 

[ছ] প্রদি ন  বণতি যীক্ষায শ্রভধাস্থ্ার্নয ণবণির্ত প্রাপ্ত ণফবার্গ বণতিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর্দয িা মথাভর্য় শুরু কযা 
র্ফ।  

ণফর্ল দ্রষ্টফয 

 শ্রকান ছাত্র-ছাত্রী ণনধিাণযত ভর্য়য ভর্ধয শ্রকাি শ্রযণজর্েন ম্পন্ন না কযর্র এফং/থফা ণফনা নুভণতর্ত 
িা শুরুয ২ (দুআ) প্তার্য ভর্ধয িার্ উণস্থ্ত না র্র তায বণতি ফাণতর কযা র্ফ।   

 ফাংরার্দর্য নাগণযক ফযতীত নয শ্রকউ এআ প্রণক্রয়ায় অর্ফদন কর্য বণতি র্য়র্ছ ফর্র যফতিীর্ত প্রভাণণত 
র্র তায বণতি ফাণতর ফর্র গণয র্ফ।   

 বণতি ংক্রান্ত শ্রম শ্রকান ণফলর্য় বণতি কণভণিভুর্য ণদ্ধান্তআ চূিান্ত ফর্র ণফর্ফণচত র্ফ। 
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ণযণষ্ট-ক 

List of ACCEPTABLE Calculators during Admission Test 

CANON  
F200  F401  F402  F500  F501  F502  

F601  F602  F604  F612  F720    

CASIO  

FX82 

SUPER  

  

FX82MS  

FX82MS2  

  

FX100MS  

FX100MS2  

  

FX100ES  
FX100 ES 

PLUS  
FX115MS  

FX570MS  FX570ES  
FX570 ES 

PLUS  
FX570W  

  

FX911MS  

  

FX911S  

FX991D  FX991ES  
FX 991 ES 

PLUS  
FX991H  

FX991MS 

FX991MS2  
FX992S  

FX991EX            

SHARP  

EL506L  EL506R  EL506V  EL509G  EL509L  EL509R  

EL509V  EL510R  EL520G  EL520L  EL531GH  EL531LH  

EL531P  EL531RH  EL531V  EL531VB  EL531VH  EL546G  

EL546L  EL546R  EL546VA  EL553  EL556G  EL556L  

TEXAS  

INSTRUMENTS  

BA REAL 

ESTATE  
BA35SOLAR  BAIIPLUS        

TI  

25STAT  

TI 30 

Challenger  TI 30X  TI 30XA  
TI 30X 

SOLAR  TI-30XIIS  

TI-

30XIIB  

TI 32  

Xplorer 

PLUS  
TI 34  TI 35X  

TI 36  

SOLAR  
TI 36X 

SOLAR  
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Attachment -2: For Foreign Nationals 
 BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY  

DHAKA-1000, BANGLADESH  

Admission of Foreign Nationals to Undergraduate Program  

For Academic Session 2020-2021     
Applications in prescribed form (available from Bangladesh Embassies/High commissions) are invited from foreign 

nationals for admission into the undergraduate programs in various departments of Bangladesh University of 
Engineering and Technology (BUET) for the session 2020-2021. The application must be forwarded by the Foreign 
Ministry of the student’s own country to the Ministry of Foreign Affairs of the Govt. of the People’s Republic of 

Bangladesh, for necessary government approval and forwarding to the Ministry of Education of the Govt. of the 
People’s Republic of Bangladesh.     
On completion of all these necessary government formalities, the application should reach the Office of the 
Registrar, BUET by 24 April 2021.   
A student must not apply directly to the University for his/her admission.  
1. Eligibility Criteria  

(a) Foreign nationals successfully passing in their Secondary School and Higher Secondary or their 
equivalent examination from foreign education boards/ GCE "A" level or its equivalent 

examination in foreign countries shall be considered as Foreign students.  
(b) Applicants who passed Secondary School Certificate (S.S.C) Examination or its equivalent 

examination with a GPA 4.00 out of 5.00 or its equivalent score and the Higher Secondary 
Certificate (H.S.C) examination or its equivalent in 2019 or later, or  GCE "A" level examination 

after November 2018 or later, are eligible to apply, subject to fulfillment of other eligibility criteria 
and conditions.  

(c) Candidates must have passed Higher Secondary Certificate or its equivalent examination with 
minimum "A" grades or 70% marks in Mathematics, Physics, Chemistry and English. If the 

transcript contains both letter and numerical grades, then the letter grade will be considered.  
(d) Candidates passing the GCE "O" Level and GCE "A" Level must earn minimum of  

B grade in at least five subjects (including Mathematics, Physics, Chemistry and English) in GCE 
"O" Level examination and minimum of A grade in each of Mathematics, Physics and Chemistry in 

GCE "A" Level examination.  
(e) Candidates willing to be enrolled in Biomedical Engineering Department must have obtained in 

Biology a minimum of “A” grade or 70% marks in the Higher Secondary Certificate or its 
equivalent examination, or a minimum of “B” grade in GCE "A" level or its equivalent 

examination.  
(f) Candidates having S.S.C and H.S.C. or their equivalent examination (i.e not GCE “O” and “A” 

level) must have a minimum IELTS score of 6.0 or a minimum TOEFL score of 60.  
2. Number of Seats  
The total number of seats for foreign students in undergraduate program in an academic session is 26 (twenty six). 

However, a maximum of 10 (ten) students from a single country and a maximum of 5 (five) students in a single 
department shall be allowed.  
3. Procedure for Submission of Application  
An application for admission must be submitted by an applicant to the Ministry of Foreign Affairs of his/her own 
country. The foreign ministry of the applicant’s country will send the application to the Ministry of Foreign Affairs 

of the People's Republic of Bangladesh to forward it to the Ministry of Education of the Govt. the People’s Republic 
of Bangladesh. The Ministry of Education will examine the student’s application for necessary Govt. approval and 
then forward it to the Registrar, BUET for processing the application. Due to these formalities required before the 

selection procedure, it is advised that the students should apply well ahead of the deadline of 24 April 2021.  
The relevant documents of educational qualifications and 3 (three) recently taken passport size color photographs of 
the candidate should be included with the application form. After receiving the applications, the Admission 
Committees of BUET will select the eligible candidates for Admission in order of merit.  
4. Cost of Study  
Tuition and other fees for undergraduate studies for students from SAARC countries will be charged as per 
regulations of the Government of the People's Republic of Bangladesh.   
The students from non-SAARC countries will be charged US$ 200 (two hundred) or its equivalent taka for 

admission fee and US$ 50 (fifty) per credit hour or its equivalent taka, as course registration fee. All other fees will 
be same as of local students.  

For detailed information please visit: www.buet.ac.bd  
Registrar, BUET  
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ফাংরার্দ প্রর্কৌর ণফশ্বণফদযারয়, ঢাকা 
স্নাতক শ্রেণণর্ত বণতিয ণফজ্ঞণপ্ত 

২০২০-২০২১ ণক্ষাফলি 
Website for Online Application: www.buet.ac.bd 

শ্রকাণবড-১৯ ংক্রান্ত বফণশ্বক ভাভাযীয কাযর্ণ ফাংরার্দ প্রর্কৌর ণফশ্বণফদযারর্য়য বণতি যীক্ষা স্বাস্থ্য ণফণধ শ্রভর্ন প্রাক-ণনফিাচনী  ভূর বণতি যীক্ষার ভাধযর্ভ 
দুআ ধার্ নুণিত র্ফ। এ শ্রপ্রণক্ষর্ত প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষা চাযণি ণপর্ি গ্রণ কযা র্ফ। প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় শ্রভধায ণবণির্ত ণনফিাণচত অর্ফদনকাযীর্দয 
ভূর বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয ুর্মাগ প্রদান কযা র্ফ। 

ফাংরার্দ প্রর্কৌর ণফশ্বণফদযারর্য়য প্রর্কৌর, ুযর্কৌর, মন্ত্রর্কৌর, তণিৎ  আর্রকট্রণনক শ্রকৌর এফং স্থ্াতয  ণযকল্পনা নুলদভূর্য ণফণবন্ন ণফবার্গ 
স্নাতক শ্রেণণর্ত ২০২০-২০২১ ণক্ষাফর্লি বণতিচু্ছ ফাংরার্দর্য নাগণযকর্দয কাছ শ্রথর্ক ণনধিাণযত পযর্ভ দযখাস্ত অহ্বান কযা মার্চ্ছ। শ্রম কর ছাত্র-ছাত্রী ২০১৭ 
ফা ২০১৮ ার্র ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয যীক্ষায় এফং ২০২০ ার্র উচ্চ ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয যীক্ষায় উিীণি র্য়র্ছন, থফা ২০১৭ ার্র 
ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয যীক্ষায় এফং ২০১৯ ার্র উচ্চ ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয যীক্ষায় উিীণি র্য়র্ছন ণকন্তু উচ্চ ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয 
যীক্ষায ংর্াণধত পরাপর ১০ শ্রর্েম্বয ২০১৯ তাণযর্খয র্য ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক প্রকাণত র্য়র্ছ, থফা ২০১৬ ার্রয নর্বম্বয ফা তায র্য GCE ‚O‛ 
শ্ররর্বর এফং ২০১৯ ার্রয নর্বম্বয শ্রথর্ক ২০২০ ার্রয র্টাফয মিন্ত মাাঁযা GCE ‚A‛ শ্ররর্বর যীক্ষায পরাপর প্রাপ্ত র্য়র্ছন, নযানয তিূযণ ার্র্ক্ষ 
শুধুভাত্র তাাঁযাআ বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয অর্ফদন কযর্ত াযর্ফন। শ্রম কর ছাত্র-ছাত্রী আর্তাূর্ফি এআ ণফশ্বণফদযারর্য়য বণতি যীক্ষায় ংগ্রণ 
কর্যর্ছন থফা ংগ্রর্ণয শ্রমাগযতা জিন কর্যর্ছন তাযা এআ বণতি যীক্ষায় ংগ্রণ কযর্ত াযর্ফন না। 

১। বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয শ্রমাগযতা  

[ক]  প্রাথিীর্ক ফাংরার্দর্য শ্রম শ্রকান ভাধযণভক  উচ্চ ভাধযণভক ণক্ষা শ্রফাডি/ভাদ্রাা ণক্ষা শ্রফাডি/কাণযগণয ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক শ্রগ্রড দ্ধণতর্ত ণফজ্ঞান 
ণফবার্গ (গণণত, দাথিণফজ্ঞান  যায়ন) ৫.০০ এয শ্রের্র কভর্ক্ষ ণজণএ ৪.০০ শ্রর্য় ভাধযণভক েুর াণিিণপর্কি/দাণখর/ভভার্নয যীক্ষায় 
া কযর্ত র্ফ থফা ণফর্দী ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক ভভার্নয যীক্ষায় কভর্ক্ষ ভতুরয শ্রগ্রড শ্রর্য় া কযর্ত র্ফ। 

প্রাথিীর্ক ফাংরার্দর্য শ্রম শ্রকান ভাধযণভক  উচ্চ ভাধযণভক ণক্ষা শ্রফার্ড/ভাদ্রাা ণক্ষা শ্রফাডি/কাণযগণয ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক উচ্চ ভাধযণভক/ অরীভ/ 
ভভার্নয যীক্ষায় গণণত, দাথি ণফজ্ঞান  যায়ন এআ ণতনণি ণফলর্য় শ্রযণজর্েন শ্রগ্রড দ্ধণতর্ত ৫.০০ এয শ্রের্র কভর্ক্ষ ণজণএ ৫.০০ 
এফং ভাধযণভক/দাণখর/ভভার্নয যীক্ষায় গণণত, দাথি ণফজ্ঞান  যায়ন এআ ণতনণি ণফলর্য় ৩০০ নম্বর্যয ভর্ধয নূযনতভ ২৭০ নম্বয শ্রর্য় 
ভাধযণভক/দাণখর/ভভার্নয যীক্ষায় া কযর্ত র্ফ থফা ণফর্দী ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক ভভার্নয যীক্ষায় কভর্ক্ষ ভতুরয শ্রগ্রড/ নম্বয শ্রর্য় 
া কযর্ত র্ফ।  

শ্রম ফ প্রাথিী ২০১৭ ার্র ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয যীক্ষায় এফং ২০১৯ ার্র উচ্চ ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয যীক্ষায় উিীণি র্য়র্ছন ণকন্তু 
উচ্চ ভাধযণভক ফা তায ভভার্নয যীক্ষায় তার্দয ংর্াণধত পরাপর ১০ শ্রর্েম্বয ২০১৯ তাণযর্খয র্য ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক প্রকাণত র্য়র্ছ, 
শ্রর্ক্ষর্ত্র তার্দযর্ক  ভাধযণভক  উচ্চ ভাধযণভক ণক্ষা শ্রফাডি/ ভাদ্রাা ণক্ষা শ্রফাডি/ কাণযগণয ণক্ষা শ্রফাডি শ্রথর্ক গণণত, দাথি ণফজ্ঞান,  যায়ন 
এআ ণতনণি ণফলর্য় ৬০০ নম্বর্যয ভর্ধয নূযনতভ ৪৮০ নম্বয শ্রর্য় উচ্চ ভাধযণভক/অরীভ/ভভার্নয যীক্ষায় া কযর্ত র্ফ থফা ণফর্দী ণক্ষা 
শ্রফাডি শ্রথর্ক ভভার্নয যীক্ষায় কভর্ক্ষ ভতুরয শ্রগ্রড/ নম্বয শ্রর্য় া কযর্ত র্ফ।   

কর ণিক অর্ফদনকাযীয ভধয র্ত উর্য উর্েণখত ণনধিাণযত নম্বর্যয ণবণির্ত ফাছাআ কর্য ১ভ শ্রথর্ক ২৪,০০০ তভ মিন্ত কর অর্ফদনকাযীর্ক 
প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রণ কযর্ত শ্রদয়া র্ফ। এআ ফাছাআর্য়য জনয মথাক্রর্ভ অর্ফদনকাযীয ভাধযণভক যীক্ষায় গণণত, দাথি ণফজ্ঞান  
যায়ন ণফলয় ণতনণির্ত প্রাপ্ত শ্রভাি নম্বয, গণণর্ত প্রাপ্ত নম্বয এফং দাথি ণফজ্ঞার্ন প্রাপ্ত নম্বযর্ক গ্রাণধকার্যয ক্রভ ণার্ফ ণফর্ফচনা কযা র্ফ।   

[খ]  GCE ‚O‛ শ্ররর্বর এফং GCE ‚A‛ শ্ররর্বর া কযা প্রাথিীর্দয প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জন্ম GCE ‚O‛ শ্ররর্বর যীক্ষায় কভর্ক্ষ 
াাঁচণি ণফলয় (গণণত, দাথি ণফজ্ঞান, যায়ন এফং আংর্যণজ) এয প্রণতণির্ত কভর্ক্ষ B শ্রগ্রড এফং GCE ‚A‛ শ্ররর্বর যীক্ষায় গণণত, দাথি 
ণফজ্ঞান  যায়ন এআ ণতন ণফলর্য়য ণফলর্য়য প্রণতণির্ত কভর্ক্ষ A শ্রগ্রড শ্রর্য় া কযর্ত র্ফ।   

নূযনতভ শ্রমাগযতা ূযণ ার্র্ক্ষ GCE ‚O‛ শ্ররর্বর এফং GCE ‚A‛ শ্ররর্বর যীক্ষায পরাপর প্রাপ্ত কর ণিক অর্ফদনকাযীর্ক প্রাক-ণনফিাচনী 
যীক্ষায় ংগ্রর্ণয ুর্মাগ শ্রদয়া র্ফ। 

[গ]  নূযনতভ শ্রমাগযতা ূযণ ার্র্ক্ষ কু্ষদ্র নৃ-শ্রগািীবুি কর ণিক অর্ফদনকাযীর্ক প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রর্ণয ুর্মাগ শ্রদয়া র্ফ।  

[ঘ]  উর্যাি তিাফরী ূযণ ার্র্ক্ষ প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয শ্রমাগয প্রাথিীর্দয চাযণি ণপর্ি ণফবি কর্য যীক্ষা শ্রনয়া র্ফ। 
ণযংখযানণবণিক দ্ধণত নুযণ কর্য প্রণতণি ণপর্ি প্রাথিীর্দয শ্রভধায ণফনযার্য ভতুরযতা ণনণিত কযা র্ফ। 

প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয শ্রমাগয ণফর্ফণচত অর্ফদনকাযীর্দয তাণরকা ণফশ্বণফদযারর্য়য শ্রনাণি শ্রফার্ডি এফং র্য়ফাআি 
(www.buet.ac.bd) -এ প্রকা কযা র্ফ।  

[ঙ]  প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায পরাপর্রয শ্রভধাক্রভ নুার্য ১ভ শ্রথর্ক ৬০০০তভ (প্রণত ণপর্িয ১ভ শ্রথর্ক ১৫০০ তভ) ণক্ষাথিীর্ক (ভণডউর A এফং 
ভণডউর B ) ভূর বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয ণনফিাণচত কযা র্ফ। ভূর বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয শ্রমাগয ণফর্ফণচত অর্ফদনকাযীর্দয 
তাণরকা ণফশ্বণফদযারর্য়য শ্রনাণি শ্রফার্ডি এফং র্য়ফাআি (www.buet.ac.bd) -এ প্রকা কযা র্ফ।  

২। অন ংখযা  

াফিতয চট্টগ্রাভ  নযানয এরাকায কু্ষদ্র জাণত শ্রগািীবুি প্রাথিীর্দয জনয প্রর্কৌর ণফবাগভূ  নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবার্গয জনয শ্রভাি ৩ণি এফং 
স্থ্াতয ণফবার্গ ১ণি ংযণক্ষত অন ফির্ভাি অন ংখযা ১২১৫ ণি।  

৩। অর্ফদন কযায ণনয়ভ 

অর্ফদন কযায ণনয়ভ বণতিয ণনশ্রদিণকা (Guideline) ণফশ্বণফদযারর্য়য র্য়ফাআি (www.buet.ac.bd)-এ ায়া মার্ফ। র্য়ফাআর্ি প্রদি ণনর্দিনা 
শ্রভাতার্ফক অর্ফদন পযভ মথামথবার্ফ ূযণ কর্য তা নরাআর্ন Submit কযর্ত র্ফ। Submit কযা শ্রর্ল একণি Application Serial No. প্রদান কযা 
র্ফ এফং যফতিীর্ত এআ নম্বর্যয ণফযীর্ত ‘শ্রানারী ফযাংক নরাআন শ্রািিার’, ‘শ্রানারী ফযাংক Sonali eSheba শ্রভাফাআর যা’, নগদ, যর্কি, NexusPay, 
ফা ণফকা শ্রভাফাআর/ নরাআন ফযাংণকং এয ভাধযর্ভ অর্ফদন  বণতি যীক্ষা ফাফদ প্রর্দয় ণপ জভা ণদর্ত র্ফ। তঃয অর্ফদনণি চূিান্তবার্ফ দাণখর (Final 
Submit) কযর্ত র্ফ। প্রণতণি গ্রুশ্রয জনয প্রর্দয় ণপ-এয ণযভাণ নীর্চয ছর্ক উর্েখ কযা র:  
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গ্রু ণফবাগ অর্ফদন, প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষা  ভূর বণতি যীক্ষা ফাফদ 
প্রর্দয় ণপ 

‚ক‛ প্রর্কৌর ণফবাগভূ এফং নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবাগ ৳ ১,০০০/-  
(এক াজায িাকা ভাত্র) 

‚খ‛ প্রর্কৌর ণফবাগভূ, নগয  ঞ্চর ণযকল্পনা ণফবাগ এফং স্থ্াতয ণফবাগ ৳ ১,২০০/- 
(এক াজায দুআত িাকা ভাত্র) 

বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয অর্ফদর্নয পযভ শ্রকফরভাত্র নরাআর্ন ূযণ কযা মার্ফ এফং অর্ফদন ণপ ‘শ্রানারী ফযাংক নরাআন শ্রািিার’, ‘শ্রানারী ফযাংক 
Sonali eSheba শ্রভাফাআর যা’, নগদ, যর্কি, NexusPay, ফা ণফকা শ্রভাফাআর/ নরাআন ফযাংণকং এয ভাধযর্ভ প্রদানর্মাগয র্ফ। অর্ফদর্নয পযভ 
নরাআর্ন ূযণ ংক্রান্ত শ্রম শ্রকান র্মাণগতায জনয এআ ণফশ্বণফদযারর্য়য শ্রযণজোয ণপর্য বণতি াখায় শুক্রফায ফযতীত শ্রম শ্রকান ণদন শ্রমাগার্মাগ কযা 
মার্ফ।   

৪। অর্ফদনত্র গ্রণ, বণতি যীক্ষা আতযাণদয তাণযখ  ভয়ূচী  

১। নরাআর্ন অর্ফদনত্র ূযণ  Submission শুরু   ১৫ এণপ্রর ২০২১, ফৃস্পণতফায, কার ১০:০০ িা 
২। নরাআর্ন অর্ফদনত্র ূযণ  Submission শ্রল   ২৪ এণপ্রর ২০২১, ণনফায, ণফকার ৩:০০ িা  
৩।  শ্রভাফাআর ফযাংণকং এয ভাধযর্ভ অর্ফদন ণপ প্রদান শ্রল ২৪ এণপ্রর ২০২১, ণনফায, ণফকার ৩:০০ িা  
৪। প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয শ্রমাগয অর্ফদনকাযীর্দয নার্ভয তাণরকা 
প্রকার্য ফির্ল তাণযখ 

৫ শ্রভ ২০২১, ফুধফায    

৫। প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষা   ৩১ শ্রভ ২০২১, শ্রাভফায এফং ১ জুন ২০২১, ভঙ্গরফায 
৩১ শ্রভ ২০২১, শ্রাভফায ণপি ০১  ‘ক’  ‘খ’ গ্রু কার ১০:০০ িা শ্রথর্ক কার ১১:০০ িা  

ণপি ০২  ‘ক’  ‘খ’ গ্রু ণফকার ৩:০০ িা শ্রথর্ক ণফকার ৪:০০ িা 
১ জুন ২০২১, ভঙ্গরফায ণপি ০৩  ‘ক’  ‘খ’ গ্রু কার ১০:০০ িা শ্রথর্ক কার ১১:০০ িা  

ণপি ০৪  ‘ক’  ‘খ’ গ্রু ণফকার ৩:০০ িা শ্রথর্ক ণফকার ৪:০০ িা 
৬। ভূর বণতি যীক্ষায় ংগ্রর্ণয জনয শ্রমাগয অর্ফদনকাযীর্দয নার্ভয তাণরকা 
প্রকার্য ফির্ল তাণযখ 

৫ জুন ২০২১, ণনফায   

৭। ভূর বণতি যীক্ষা  ১০ জুন ২০২১, ফৃস্পণতফায  
ভণডউর A ‚ক‛ গ্রু 

এফং ‚খ‛ গ্রু  
গণণত, দাথি ণফজ্ঞান এফং যায়ন  কার ১০:০০ িা শ্রথর্ক দুুয ১২:০০ িা  

ভণডউর B  ‚খ‛ গ্রু ভুিস্ত ংকন (Freehand Drawing) এফং  
দৃণষ্টগত  স্থ্াণনক ধীণি (Visual-Spatial 
Intelligence) 

ণফকার ২:০০ িা শ্রথর্ক ণফকার ৩:৩০ ণভণনি  

৮। বণতিয জনয ণনফিাণচত  র্ক্ষভান প্রাথিীর্দয নার্ভয তাণরকা প্রকার্য ফির্ল 
তাণযখ   

১ জুরাআ ২০২১, ফৃস্পণতফায   

 

বণতি-ংক্রান্ত যফতিী কামিক্রর্ভয ভয়ূচী BUET-এয শ্রনাণি শ্রফার্ডি  র্য়ফাআর্ি মথাভর্য় জানার্না র্ফ। 

ণফর্ল দ্রষ্টফযঃ  

 ২৪ এণপ্রর ২০২১, ণনফায, ণফকার ৩:০০ ণভণনর্িয য নরাআর্ন অর্ফদনত্র ূযণ অয শুরু কযা মার্ফ না এফং ঐণদনআ ণফকার ৫.৩০ ণভণনর্ি 
নরাআর্ন অর্ফদর্নয াবিায ফন্ধ র্য় মার্ফ; এযয নরাআর্ন অয শ্রকান অর্ফদনত্র Submit কযা মার্ফ না।    

 প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় ‚ক‛  ‚খ‛ গ্রুর্য জনয শ্রভাি ১০০ নম্বর্যয য MCQ Type যীক্ষা নুণিত র্ফ।  

 প্রাক-ণনফিাচনী যীক্ষায় শ্রনর্গণিব ভাণকিং কযা র্ফ এফং প্রণতণি বুর উির্যয জনয প্রাপ্ত নম্বয শ্রথর্ক প্রর্শ্নয ভার্নয ২৫% শ্রকর্ি শ্রনয়া র্ফ।  

 OMR Sheet এ শুধুভাত্র কার্রা কাণরয ফরর্য়ন্ট করর্ভয ভাধযর্ভ ফৃি বযাি কযা মার্ফ। শ্রজর শ্রন, পাউর্ন্টন শ্রন থফা শ্রণির ফযফায কযা 
মার্ফ না। 

 ভূর বণতি যীক্ষায় ভণডউর A এফং ভণডউর B এয প্রণতণি ণফলর্য়য কর প্রশ্ন  ভূরযায়ন প্রচণরত দ্ধণতর্ত কযা র্ফ। শ্রকান ণফলর্য় MCQ Type 
প্রশ্ন থাকর্ফ না।  

 ণফদযভান শ্রকাণবড-১৯ ভাভাযী ণযণস্থ্ণতয শ্রপ্রণক্ষর্ত ৪নং নুর্চ্ছর্দয ছর্ক ফণণিত ভয়ূচীয ণযফতিন র্ত ার্য। এআ ণফলর্য় ংর্াধনী থফা 
প্রর্য়াজনীয় তথযাণদ ফুর্য়র্িয website এ প্রকা কযা র্ফ।  

শ্রযণজোয  

 

 

 


