অনু ষেদর মাধ েম পিরচািলত হয়। িড ীসমূ েহর সনদপ
সু েযাগ-সু িবধা ভিতকৃত িশ াথীেদর জন

গাহ

ঢাকা িব িবদ ালয়
গাহ

বতমান িবে
ও পু ি

ঢাকা িব িবদ ালেয়র অ ীভূ ত গাহ অথনীিত কেলজসমূ েহ
২০১৭-২০১৮ িশ াবেষর থম বষ াতক (স ান) িণর

থম বষ াতক (স ান)

ধু মা মিহলা

(১) গাহ

অথনীিত

কেলজ

িব ােনর

২। স

বার, সকাল ১০:০০টা)

কেলেজর

বাৎসিরক

ধরন

আনু মািনক খরচ

সরকাির

টকসই

িবিভ

যু ি র ব বহার ,

িশ া

৫০০০ টাকা

িশ

িত ান, এনিজও, ব বসা

িবকাশ ও সামািজক স ক িবভাগ গাহ

এ িবভােগ িশ র জ পূ ব িবকাশ হেত

৪৫০০০ টাকা

অন ান েদর সেচতনতা, িবিভ বয়েস িশ র বিশ , িশ

(একবার

ব ি ে র িবকাশ, নিতক ও সামািজক িবকােশ সমবয়সী দেলর

(৪) ময়মনিসংহ গাহ

৫৩, বাউ ারী রাড, ময়মনিসংহ

অথনীিত কেলজ

০১৭১৪০৯৪৭৮৪, ০১৭১১৩১৯৩৯১

২৫৭৫০ টাকা
(একবার

বসরকাির

** িবঃ

ঃ উপযু

অনু ষেদর মাধ েম স

ঢাকা িব িবদ ালেয়র অ ীভূ ত কেলজসমূ েহর

বয়ঃসি

েদয়)

ছা ীরা

ধু ম া

মিবকাশ স েক

পিরচালনার

ে িশ র চািহদােক অ ািধকার

ভাব , িবিভ ধরেণর

দােনর মাধ েম িশ র

িতব ী ও অিটি ক িশ র বিশ

ও

হাসপাতােলর িশ

িবকাশ কে

িশ

৪। িশ কলা ও সৃ জনশীল িশ া (Art and Creative Studies)
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কাউি িলং , নাসারী এডু েকশন,

সং া

ও অিটি ক িশ র িশ া ও পিরচালনা, ইিসিড কায ম, মা ও িশ

অজন কের।

ণয়ন ও পরী াসমূ হ জীবিব ান

িশ া দােনর সিঠক

েক পাঠদান করা হয়। এই িবভােগর

িতেযািগতামূ লক পরী ার মাধ েম িবিভ ক াডার ও ননক াডােরর সরকাির চাকু ির , িশ েদর কল ােণ িনেয়ািজত জাতীয়

িবেশষ চািহদা স

েদয়)

ভিত কায ম ঢাকা িব িবদ ালেয়র জীবিব ান
িণর িসেলবাস

েত কিট ধােপর

মাতৃ গেভ থাকাকালীন সমেয় িপতা মাতা ও পিরবােরর

ণ বয়েস শারীিরক ও মানিসক পিরবতেন িপতা মাতার সিঠক পিরচালনা ও পরামশ দান, িশ

ও আ জািতক সং ায় , িশ া িত ান, িবিভ

ভিত িফঃ ৫০০০

করা হয়। কেলজসমূ হর িব এস ও এম এস

জ দােনর লে

প িত, মেয়েদর অিধকার এবং সু িচি ত পিরবার গঠেন সেচতন করা ইত ািদ িবষয় স

৩০০০০ টাকা
(একবার

সবল ও পিরপূ ণ িশ

পূ ণ একিট িবভাগ।

পিরচালনা স েক পাঠদান করা হয়। িশ র সামািজক িবকােশর বাধাসমূ হ িচি ত করা ও তােদর মূ লধারায় িফিরেয় আনা,

ভিত িফঃ৫০০০

www.nationalche.com

ান

িত ান, ইে িরয়ার িডজাইন ইত ািদ

কের জ পরবতী সময় অথাৎ মানব জীবেনর

ভিত িফ ৫০০০

bangladeshhomeeconomicscollege1996.edu.bd

ান দান এ িশ ার অন তম দশন। িবষয়িটর

অথনীিত কেলেজর পাঁচিট িবভােগর মেধ অন তম ও

০১৭০৩১৯৭৩২৭, ০১৭১৬১৬০৬৮৬

পাঠদান করা হয়। সু

েদয়)

হণ ,

ক (Child Development & Social Relationship)

৯১৪১৩৩৩, ৯১২৮৫২১, ০১৭১৫০৬১৩৬৯,

৮১০০২৪৫, ০১৯১৯৪২৭৯৫৯, ০১৭২০১১৭২৩৬

িবষয়ক

তির কের।

অথনীিত কেলজ

অব হাম ইকনিম

আধু ি নক ও

ও পু ি

েদর সু ু ব বহার, সিঠক িস া

শাসন, পিরেবশ সং া

১৪৬/৪ ীনেরাড, ঢাকা

বসরকাির

া

স েদর ব বহার , এ ারে নরিশপ, ভাগ অথনীিত, মানব স দ

(২) বাংলােদশ গাহ

৮/৫-এ, ক-িস লালমািটয়া, ঢাকা ১২০৭

পূ ণ অত

ব ব াপনার িশ া দয়। এছাড়া দেশ স দ ব ব াপনা, গৃ হ ায়ন সমস ার

িশ া, ইে িরয়ার ও এ েটিরয়ার িডজাইন স েক

৩। িশ িবকাশ ও সামািজক স

www.govhec.edu.bd

(৩) ন াশনাল কেলজ

পেয়েছ তার মেধ খাদ
যু ি , গণপু ি , পথ িবদ া,

ও পু ি এবং গেবষণাসহ

শাসিনক ব ব ার সােথ তু লনা করা যায়। িবষয়িট স

ালানীর সংকট দূ রীকরেণ িবক

িত ান, আিথক

িত ােন কাজ করার

৫৮৬১১৩০৮, ৯৬৬১৮০০, ৯৬৬০২১১
বসরকাির

েয়াজনীয়তা বৃ ি

ান দয়া হয়। িবভােগর ছা ীরা পু ি িবদ, পথ িবদ,

ব ব াপনা, পিরেবশ ব ব াপনা এবং সবে ে
সমাধােন গেবষণাল

আিজমপু র, ঢাকা

সার ও

দ ব ব াপনা ও এ ারে নরিশপ (Resource Management and Entrepreneurship)

িবষয়িটেক পািরবািরক জীবেনর

াথীেদর দরখা আ ান করা হে ।

িঠকানা

সােরর সােথ সােথ য িবষয় েলার ব াপক

গেবষক, িশ ক, খাদ ব ব াপক িহেসেব ক ািরয়ার গঠন করেত পাের।

অ ীভূ ত কেলজসমূ হঃ
কেলেজর নাম

া

িব ান িবষয়িট অন তম। এই িবষয়িটেত ফিলত পু ি , খাদ ব ব াপনা, খাদ িব ান ও

যু েগাপেযাগী কাসসমূ েহর ত ীয় ও ব বহািরক

অথনীিত কেলজসমূ ে হ ৪ বছর ময়াদী কােস ২০১৭-২০১৮ িশ াবেষর

িণেত ভিতর জন

অথনীিত কেলজসমূ েহ াতক (স ান) িবভাগসমূ হ

উ তর পু ি িব ান, ি িনক াল ও থরািপউিটক িনউি শন, জন া

ভিত িনেদিশকা
ঢাকা িব িবদ ালেয়র অ ীভূ ত গাহ

দান করা হয়। িব িবদ ালেয়র অন কান

১। খাদ ও পু ি িব ান (Food & Nutrition)

অথনীিত ইউিনট

(ভিত পরী াঃ ১৫ িডেস র ২০১৭,

ঢাকা িব িবদ ালয় কতৃ ক

েযাজ নয়।

া

কে

কাজ করার যাগ তা

সবকােল সবেলােকর কােছ সমাদৃ ত। য িশ ার সােথ জীবেনর এবং

িশ ার পূ ণ া িবকােশর জন জীবনিভি ক িশ ার

কেলজ

েয়াজেনর স ক নই সিট পিরপূ ণ িশ া ব ব া নয়। িশ কলা ও সৃ জনশীল িশ া জীবেনর ব মু খী সমস া সমাধােনর লে
চা

ও কা িশে র সু ষম সম েয় সৃ জনশীল ক নাশি র মাধ েম দশীয় ঐিতেহ র বিহঃ কাশ ও যথাযথ সংর েণর

সবদা িনরিবি

য়াস চািলেয় যাে । িশ ার সােথ জীবেনর স ক

াপন- এটাই এই িবভােগর মু লম । িশে র উ ব ,

িবকাশ , িশে র মাধ েম একিট জািতর উ য়ন ও সভ তার ধারাবািহকতা , আমােদর দশীয় িশ
র ণােব ণ সেবাপির িশে র মান উ য়েন িশ নীিত এবং িশ

েচ ায়

ও সং ৃ িতর

উপাদােনর সম েয় হােত কলেম িশ

বাংলােদশ গাহ

মিবকাশ ও

অথনীিত কেলজ

ীনেরাড, ঢাকা

১৪৬/৪,

তিরর কৗশল েলা

শখােনা অথাৎ পু েরাপু িরভােব িশ েক জানার জন ত ীয়, ব বহািরক এবং গেবষণাধমী িশ া ব ব া রেয়েছ িশ কলা ও
সৃ জনশীল িশ া িবভােগ। এই িবভােগর িশ া মেক আেরা বা বমু খী করার জন রেয়েছ সিমনার ,

দশনীর ব ব া, িশ া

সফর ইত ািদ। িশ কলা ও সৃ জনশীল িশ া িবষেয় িড ী অজন কের সব পযােয় িশ কতা, গেবষণা, কুিটর িশ
পিরচালনা

ভৃ িত

ে

অবদান রাখার সু েযাগ রেয়েছ। িবিভ

িব াপন সং া, যাদু ঘ র, িডজাইন স ার, মৃ ৎিশ

সমাজেসবী সং া, প ু ও

িত ান, তাঁ তিশ

রেযেছ। এছাড়াও িশ কলা ও সৃ জনশীল িশ া িবষেয় িশ া লাভ কের িনজ
কের িব মানিচে

কের ব

সহায়ক। এ িবষেয়র

িত ান ও

িশ ণ ক

স দ ব ব াপনা ও এ ারে নরিশপ

১০০

িশ

১০০

িবকাশ ও সামািজক স ক

িশ কলা ও সৃ জনশীল িশ া

১০০

ব

১০০

পির দ ও বয়ন িশ

১০০

িশ

১০০

তির

অথনীিত কেলজ

িবকাশ ও সামািজক স ক

িশ কলা ও সৃ জনশীল িশ া

১০০

ব

১০০

পির দ ও বয়ন িশ

খাদ ও পু ি িব ান

৫০

স দ ব ব াপনা ও এ ারে নরিশপ

৫০

মাট

েম ত র উৎপি , বিশ , িনবাচন ও

২২০০

ান দওয়া হয়। এ ছাড়া এখােন ফ াশন

িবষেয় িশ া দওয়া হয়। এ িশ া বাংলােদেশর

ান সকল িশ া

ি ি ং ও ডাইং িবেশষ , বু িটক িশে

১৫০

স দ ব ব াপনা ও এ ারে নরিশপ

৫৩, বাউ ারী রাড, ময়মনিসংহ

বয়ন, ছাপা, রং করা ও সমাি করণ স েক

িডজাইিনং ও গােম স টকেনালিজর িবিভ

খাদ ও পু ি িব ান

৮/৫-এ, ক-িস লালমািটয়া, ঢাকা ১২০৭

অপিরসীম।

িবষেয়র পাঠ

২০০

পির দ ও বয়ন িশ

১৫০

ময়মনিসংহ গাহ

পির দ ও বয়ন িশ

ব

খাদ ও পু ি িব ান

মতা অজন

ও পাশাক িশে র িবপু ল িব ার ঘটায় িবভাগিটর

আসন সংখ া

ন াশনাল কেলজ অব হাম ইকনিম

ে কাজ করার যেথ সুেযাগ

(Clothing & Textile)

বেড়েছ। এিট একিট যু েগাপেযাগী িশ া। ব

অত

স ার ,

াপেট অথৈনিতক , সামািজক ও সাং ৃ িতক মানদ

আ জািতক বাজাের চািহদা বৃ ি র কারেণ বতমােন আমােদর দেশ ব
সনা করণ থেক

ভৃ িত

াধীন ব বসায় িনেয়ািজত হবার

দশেক তু েল ধরার জন িশ কলা ও সৃ জনশীল িশ া িবভােগর

৫। ব পির দ ও বয়ন িশ

িতব ী ক , িডসে

িত ান. ট টাইল ই াি , ট টাইল ি ি ং স ার,

আবািসক ঘরবািড় , অিফস ও হােটেলর ইে িরয়র ডেকােরশন এবং ফ াশন িডজাইিনং
করা যায়। তাই , বাংলােদেশর মেতা একিট উ য়নশীল দেশর

সং া

ভিতর িবষয়

ছাড়াও ব

াপেট কমে

ও পাশাক িশ

ফ াশন িডজাইনার , মারেচনডাইজার , কায়ািলিট কে ালার ইত ািদ

বাছাইেয়

িত ােনর িডজাইনার,
ে

আেবদেনর নূ নতম যাগ তা

কােজর সু েযাগ

ঘটায়।

গাহ

অথনীিত কেলজসমূ েহর িবিভ িবভােগ

থম বষ াতক (স ান)

িণেত ভিতর জন িনধািরত আসন সংখ া

৬।

২০১২ সাল
বােডর/উ ু

( কাটা ব তীত)

থেক ২০১৫ সাল পয
িব িবদ ালেয়র

মাধ িমক বা সমমােনর এবং ২০১৭ সােলর বাংলােদেশর

যেকােনা শাখায় উ

িবেদিশ িডি ধারী হেত হেব এবং মাধ িমক ও উ
কেলজ
গাহ

অথনীিত কেলজ

আিজমপু র, ঢাকা

ভিতর িবষয়

আসন সংখ া

খাদ ও পু ি িব ান

২০০

স দ ব ব াপনা ও এ ারে নরিশপ

২০০

িশ

২০০

িবকাশ ও সামািজক স ক

িশ কলা ও সৃ জনশীল িশ া

িজিপএ- েয়র যাগফল নূ নতম ৪ .০ হেত হেব। িক
যাগফল িব ান ও ব বসায় িশ ার

ে

যেকােনা িশ া

মাধ িমক অথবা কািরগির/মা াসা বাড/ A-Level বা সমমােনর
মাধ িমক বা সমমােনর
সরকাির গাহ

৬.৫, মানিবক এর

ে

ডিভি ক পরী ায় ৪থ িবষয় সহ

অথনীিত কেলেজ ভিতর
৬.০ এবং গাহ

অথনীিতর

ে

া

িজিপএ- েয়র
ে

নূ নতম ৫ .০

হেত হেব। তেব কােনা পরী ায় িজিপএ ২.০০-এর িনেচ হেল তা হণেযাগ হেব না। GCE বা িবেদিশ িডি ধারীেদর
ে
৭।

২০০

সমতা িন পণকৃত

য-সকল

ড গণনা করেত হেব।

াথী ২০১২ অথবা তার পের পাসকৃত IGCSE O- Level পরী ায় অ ত ৫িট িবষেয় ২০১৭ সেনর A-

Level পরী ায় অ ত ২িট িবষেয় উ ীণ হেয়েছ (O-Level ও A- Level -এর সবেশষ পরী ার সনেক উ
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পরী ার

পােশর বছর িহেসেব ধরা হেব) এবং উপযু

D

৭িট িবষেয়র মেধ যারা ৪িট িবষেয় অ ত C

ড, অপর ৩িট িবষেয় অ ত

পাঠােত হেব। এসএমএস-িটর ফরম াট আেবদনকারী সই পাতায় দখেত পােব। এসএমএস-িট পাঠােনা হেল িফরিত

ড পেয়েছ তােদরেক এবং অন ান িডে ামা বা সািটিফেকটধারী িশ াথীগণেক ভিত পরী ার জন অনলাইেন

এসএমএস-এ আেবদনকারী ৭(সাত) অ েরর একিট কনফােমশন কাড পােব। এই কনফােমশন কাডিট আেবদনকারী

আেবদেনর পূ েবই িডন, জীবিব ান অনু ষেদর অিফেস
িব িবদ ালয় শাখায় িনধািরত িফ ১০০০/- জমা

েয়াজনীয় কাগজপ

সমতা িন পেণর জন অ ণী ব াংক, ঢাকা

দােনর রিসদসহ জমা িদেত হেব। িডন কতৃ ক

দ

সমতা িন পেণর

চ)

সািটিফেকেট উি িখত 'Equivalence ID' ব বহার কের সাধারণভােব ভিতর আেবদন করেত হেব।

সিঠক কনফােমশন কাড দয়া হেল আেবদেনর মূ লপাতা দখা যােব। এই পাতার মাধ েম আেবদনকারী আেবদন কের
টাকা জমার রিসদ সং হ করেত পারেব। এ জন ‘আেবদন’ বাটেন ি ক করেত হেব। ‘আেবদন’ বাটেন ি ক করার
পর

ঢাকা িব িবদ ালেয়র অ ীভূ ত গাহ
ইকনিম

ও ময়মনিসংহ গাহ

ছ)

অথনীিত কেলজ, ন াশনাল কেলজ অব হাম

িশ াবেষর

থম বষ

াতক (স ান)

িণেত
জ)

ধু মা

মিহলা

৯।

অনলাইেন ভিতর

সানালী, অ ণী ও

থাকেব। এই সাইেট আেবদনকারী ঢাকা িব িবদ ালেয়র সকল ইউিনট-এর ভিতসং া

িনেদিশকা, নািটশ এবং

ঝ)

িনেদিশকা ও ওেয়বসাইট িনেদিশকা ভােলা কের পড়েত

অথনীিত ইউিনট-এ

ভিতর

আেবদন

করার

জন

ঢাকা

িব িবদ ালেয়

ভিতর

ওেয়বসাইট-এর

ঞ)

ট)

দান কের “অ সর হান” বাটেন ি ক করেত হেব এবং পরবতী পাতায় আেবদনকারীর উ

পালী) যেকােনা শাখায় িগেয় ব াংক চলাকালীন সমেয় জমা িদেত হেব। ব াংক কতৃ প

টাকা

প টাকা জমার রিসেদর আেবদনকারীর অংশ কেট আেবদনকারীেক ফরত িদেব।

আেবদনকারীর ব াংেক টাকা জমা দয়ার তথ ঢাকা িব িবদ ালেয় প ছােল ইউিনেটর ‘ পেম ’ কলােম একিট সবু জ
দখা যােব এবং আেবদনকারী ২৪ নেভ র ২০১৭ তািরখ হেত তার ভিত পরী ার

আেবদনকারী ইেতামেধ

ঠ)

কােনা ইউিনেট আেবদন না কের থাকেল ওেয়বসাইেটর মাধ েম আেবদনকারীর িনিদ

দয়া হেল পরবতী পাতায়

আেবদনকারী মাধ িমক / উ

ন েরর

েবশপ

সং হ

েবশপে র িনেদশাবিলেত উি িখত

মাধ িমেকর যেকােনা একিটেত বা উভয়িটেত IGCSE (GCE) O-Level/A-Level

Equivalence ID মাধ িমক/উ মাধ িমক রাল

IGCSE O-Level/A-Level অথবা সমমােনর িবেদিশ সািটিফেকটধারী আেবদনকারীেক Equivalence করার জন
িন পণ িফ

স েলা িনি ত করেত বলা হেব। িনি ত করার জন

উি িখত

ােন ব বহার কের যথািনয়েম টাকা জমা দওয়ার রিশদ সং হ করেত পারেব।

িডন, জীবিব ান

ফম ােট ছিব, ব ি গত মাবাইল ন র ও কাটার তথ চাওয়া হেব।
ছিব এবং অন ান তথ াবিল

ভিত পরী ার Roll Number ও Serial Number থাকেব।

েবশপে

(Equivalence) করার পর সমতা িন পণ সনদপে

মাধ িমক ও

মাধ িমক পরী ার তথ াবিল দখা গেল ‘িনি ত করিছ’ বাটন-এ ি ক করেত হেব।

ঙ)

বািণিজ ক ব াংেকর (জনতা,

অথবা সমমােনর িবেদিশ সািটিফেকটধারী হেল তােদর O-Level/A-Level অথবা িবেদিশ িডি র সমতা িন পণ

মাধ িমক/সমমােনর পরী ার রাল ন র, পােসর সন ও বােডর নাম এবং মাধ িমক বা সমমােনর পরী ার রাল

ঘ)

া র কের ১৪ নেভ র ২০১৭ তািরেখর মেধ রিসেদ উি িখত

কাগজপ িনেয় আেবদনকারীেক ভিত পরী ায় অংশ হণ করেত হেব।

‘আেবদন/লগইন’ বাটেন ি ক করার পর ‘আেবদন/লগইন’ এর তেথ র পাতায় আেবদনকারীর উ
ন র

ােন আেবদনকারী

করেত পারেব।

‘আেবদন/লগইন’ বাটেন ি ক করেত হেব।
গ)

মাণ

রেঙর িটক িচ

হেব।
গাহ

ি ক কের রিসদিট ডাউনেলাড কের ি

টাকা জমার রিসেদর তথ সমূ হ ও আেবদনকারীর ছিব সিঠক আেছ িকনা যাচাই কের িনেত হেব। এরপর টাকা জমার

জমার

ক) ঢাকা িব িবদ ালেয় ভিতর ওেয়বসাইট (http://admission.eis.du.ac.bd) এ ভিতর সাধারণ িনেদশাবলী

খ)

ি প) ডাউনেলােডর িলে

ি পিটর দু ইিট অংশ থাকেব: উপেররিট আেবদনকারীর অংশ এবং িনেচরিট ব াংেকর অংশ।

পিরমাণ টাকা (ভিত পরী ার িফ, অনলাইন সািভস িফ ও ব াংক চাজ) দেশর ৪িট রা ায়

াথিমক আেবদেনর জন আেবদনকারীর করণীয় :

িল সমূ হ দখেত পােব। আেবদন করার পূ েব ভিতসং া

পাতা থেক ‘টাকা জমার রিসদ ( পেম

রিসেদর দু ইিট অংেশই িনধািরত

াথীরা আেবদন করেত পারেব এবং ৩১/১২/২০১৭ তািরেখ আেবদনকারীর বয়স ২২

বৎসেরর অিধক হেব না। ভিতর িনেদিশকা অনলাইেন পাওয়া যােব।

ি প)-এর

পাওয়া যােব। এছাড়া পরবতীেত এই পাতা থেক আেবদনকারী তার আেবদনকৃত ভিত পরী ার

কের িনেত হেব। পেম

ভিতর জন ১০ অে াবর ২০১৭ দু পু র ২:০০টা হেত ১২ নেভ র ২০১৭ দু পু র ২:০০টার মেধ অনলাইেন আেবদন
করেত হেব।

উপযু

দখা যােব এবং টাকা জমার রিসদ ( পেম

ােন একিট সবু জ রেঙর িটক িচ

সং হ বা আসন িবন াস, ফলাফল ইত ািদ জানেত পারেব।

েবশপ

অথনীিত কেলজ, বাংলােদশ গাহ

অথনীিত কেলজ-এ ২০১৭ -২০১৮

বাটনিটর

ডাউনেলােডর িল

াথিমক আেবদনপ
৮।

ােন দয়ার পর ‘িনি ত করিছ’ বাটেন ি ক করেত হেব।

পাতার িনধািরত

এবং উ

অনু ষেদর অিফেস তার

ডশীট/ মাকশীটসমূ েহর ফেটাকিপসহ আেবদন করেত হেব এবং সমতা

দান করেত হেব। সমতা িন পেণর পর আেবদনকারীেক একিট সমতা িন পণ সনদপ

সনদপে

Equivalence ID উে খ থাকেব।

আেবদনকারীেক বসরকাির মািলকানাধীন যেকােনা মাবাইল অপােরটেরর ন র থেক একিট এসএমএস ১৬৩২১ ন ের
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দান করা হেব

১৬। ভিত পরী ার িব ািরত আসন িবন াস ঢাকা িব িবদ ালয় ওেয়ব সাইেট (http://admission.eis.du.ac.bd)
যােব। ভিত পরী ার আেগর িদন

ভিত পরী া

১০। ক) ভিত ু সকল

ভিত পরী ার
েত ক

উ

ে র জন মাট ন র হেব ১২০ ।

১৭। ক) মাট ২০০ ন েরর িভি েত

ে র উ র িদেত হেব।

িত

৬০% আেপি ক

িব ান

ব বসায় িশ া

রসায়ন, পদাথ
বাংলা,

িব ান,

ইংেরিজ

জীবিব ান,
সাধারণ

মানিবক

া /িহসাবকৃত (৪থ িবষয় সহ) িজিপএ ক ১৫%; উ

িদেয় ২০০ ন েরর মেধ মধাে ার িনণয় কের তার

খ) মধাে ার সমান হেল িন িলিখত

গাহ

(১) ভিত পরী ায় া

মাধ িমক/A-

মানু সাের মধা তািলকা তির করা

ার,
th

অথনীিত

th

িহসাব িব ান, ব ব াপনা,

অথনীিত, পৗরনীিত,

িশ কলা এবং ব ও পাশাক িশ ,

মােকিটং (িবপনন), সাধারণ

সমাজ িব ান,

গৃ হ ব ব াপনা ও গৃ হ ায়ণ এবং িশ

সাধারণ

বধন ও পািরবািরক স ক, সাধারণ

ান

মানু স াের মধা ম তির করা হেব :

(২) HSC/সমমােনর পরী ায় া GPA without 4 Subject,
(৩) HSC/সমমােনর পরী ায় া GPA with 4 Subject,

খাদ ও পু ি িব ান, ব বহািরক

ান

ান

মানু সাের মধা তািলকা তির করা হেব। এজন

হেব।
যেকােনা ২িট নবাচিনক িবষেয়র ে র উ র িদেত হেব

িবষয়

মূ ল ায়ন করা হেব না।

Level বা সমমােনর পরী ায় া /িহসাবকৃত (৪থ িবষয় সহ ) িজিপএ ক ২৫ % এবং ভিত পরী ায় া ন রেক
মাট ৪িট িবষেয়র

িবষেয়র জন মাট ন র ৩০।
আবিশ ক

াথীেদর অিজত মধাে ােরর

মাধ িমক/O-Level বা সমমােনর পরী ায়

মাধ িমক পযােয়র পাঠ সূ িচ অনু য ায়ী হেব; এবং

াথীেক বাংলা ও ইংেরিজ এবং ২িট নবাচিনক িবষয়সহ

ান ও সময়

মধাে ার ও মধা ম

বার সকাল ১০.০০ টায় অনু ি ত হেব। পরী ার সময় ১ ঘ া ।

গ) ভিত পরী া এমিসিকউ (MCQ) প িতেত হেব। মাট ১২০িট

ক)

জেন িনেত হেব। িনধািরত আসেন পরী া না িদেল উ রপ

াথীেক ভিত-পরী ায় অংশ হণ করেত হেব।

খ) ভিত পরী া ১৫ িডেস র ২০১৭

১১।

অবশ ই িনজ দািয়ে

াথীেক তার Roll No. ও Serial No. অনু সাের পরী ার িনিদ

দখা

(৪) SSC/সমমােনর পরী ায় া
গ) O-Level এবং A-Level পরী ায়

A=5.0

ান

B= 4.0

C=3.5

th

GPA with 4 Subject,
া

লটার

েডর

ড পেয়

িন

প ধের িজিপএ িহসাব করা হেব;

D=3.0

ঘ) যারা ভিত পরী ায় অনু পি ত থাকেব অথবা ৪৮-এর কম ন র পােব তােদর মধাে ার িহসাব করা হেব না।
১২।

ভিত পরী ার পাস ন র ৪৮ । যারা ৪৮ এর কম ন র পােব তােদরেক ভিতর জন িবেবচনা করা হেব না।

১৩। ভিত পরী ার MCQ প িতর উ রপ

িব িবদ ালয় কতৃ ক সরবরাহ করা হেব।

করার উপেযাগী কােলা বলেপন আনেত হেব।
অতএব উ রপ

পূ রণ করার সময়

াি র দায় -দািয়

েত ক

াথীেক

১৯।

মধা তািলকা

ফেল

াথীর িনকট মাবাইল ফান, ু -টু থ বা টিলেযাগােযাগ করা

কার িডভাইস সে রাখা স ূ ণ ভােব িনিষ । পরী ার হেল কােনা

কাশ করা হেব। ফলাফল ঢাকা িব িবদ ালেয়র ওেয়ব সাইেটও

কােশর তািরখ থেক পাঁচ কায িদবেসর মেধ কাজন হল এলাকার অ ণী ব াংেকর শাখায় ১০০০ টাকা

িনরী া িফস জমা িদেয় িডন, জীবিব ান অনু ষদ বরাবর আেবদন কের

১৪। উ রপে Roll No. ও Serial No. লখায় কােনা ঘষামাজা থাকেল উ রপ বািতল বেল গণ হেব।

যায় এ প যেকােনা

াথীেদর মধা তািলকা িডন, জীবিব ান অনু ষেদর অিফেস ভিত

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

সরবরাহ করা হেব।

এবং পূ রণ করেত িগেয় কান ভু ল-

াথীেকই বহন করেত হেব।

১৫। পরী ায় ক ালকুেলটর ব বহার করা যােব না। পরী ার হেল

মধাে ােরর িভি েত িনণীত মধা ম অনু য ায়ী উ ীণ
পরী া অনু ি ত হওয়ার ৫ িদেনর মেধ

েয়াজনীয় MCQ ঘর পূ রণ

াথীেক কবল একিট MCQ উ রপ

াথীেদর সতকতা অবল ন করেত বলা হে

১৮।

াথীর উ রপ িনরী া করােনা যােব। িনরী ার

াথীর অিজত ন েরর পিরবতন হেল িনরী া িফ ফরৎ দওয়া হেব এবং মধা তািলকায়

নওয়া হেব।

াথীর িনকট এ প যেকােনা

কার িডভাইস পাওয়া গেল, স ব বহার ক ক বা না ক ক তােক বিহ ার করা হেব।
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েয়াজনীয় সংেশাধন কের

২১। মধা তািলকা

২০। িবিভ কেলেজ ভিতর নূ নতম যাগ তা:

কােশর পর িনিদ তািরেখর মেধ অনলাইেন Choice ফরম পূ রণ করেত হেব। পরবতীেত Choice

এবং ভিত পরী ার মধা ও ভিতর যাগ তা অনু য ায়ী
কেলজ

মাধ িমক ও
উ

ভিতর িবভাগ

িব ান ও

মাধ িমেকর

িজিপএর

গাহ

যাগফল

অথনীিত শাখা

(৪থ িবষয় সহ)
গাহ

অথনীিত কেলজ

আিজমপু র, ঢাকা

িব ানঃ ৬.৫

খাদ ও পু ি িব ান

মানিবকঃ ৬.০

স দ

ব বসায় িশ াঃ ৬.৫
( িত শাখায় যেকােনা
পরী ায় অনূ ন ৩ .০)
গাহ

অথনীিতঃ ৫ .০

ব ব াপনা

িশ

িশ কলা ও সৃ জনশীল িশ া

যাগ

যাগ

ব

যাগ

যাগ নয়

যাগ

যাগ নয়

ও

যাগ

যাগ

িবকাশ ও সামািজক স ক

যাগ

যাগ

িশ কলা ও সৃ জনশীল িশ া

যাগ

যাগ

ব

যাগ

যাগ নয়

খাদ ও পু ি িব ান

যাগ

যাগ নয়

স দ ব ব াপনা ও

যাগ

যাগ

পির দ ও বয়ন িশ

মানিবকঃ ৪ .০
ব বসায় িশ াঃ ৪.০

স দ

১৪৬/৪, ীনেরাড, ঢাকা

হাম ইকনিম
৮/৫-এ,
লালমািটয়া, ঢাকা

ময়মনিসংহ গাহ
অথনীিত কেলজ
৫৩,

বাউ ারী

ময়মনিসংহ

অব িব ানঃ ৪ .০
মানিবকঃ ৪ .০
ক-িস ব বসায় িশ াঃ ৪.০
গাহ

অথনীিতঃ ৪.০

যাগ

যাগ

অথনীিত কেলজ

কেলজ

যাগ

যাগ

বাংলােদশ গাহ

ন াশনাল

শাখা

িবভােগ মধা ম অনু যায়ী ভিতর কায ম স

ব ব াপনা

বাংলােদশ

ীড়া িশ া

ভিত পরী ার ফলাফল

পির দ ও বয়ন িশ

িবকাশ ও সামািজক স ক

যাগ

যাগ

িশ কলা ও সৃ জনশীল িশ া

যাগ

যাগ

ব

যাগ

যাগ নয়

পির দ ও বয়ন িশ

িতবি

ইসু কৃত সনদপ , আিদবাসী কাটার

মু ি েযা ার স ান কাটার

- আিদবাসীর

ে

স দায় কাটার

ে হিরজন ও দিলত স দায় সংগঠন

সিঠকতার সনদপ

একং খেলায়ার কাটার

েয়াজনীয় কাগজপ ভিত পরী ার ফল

ে

ধান/ জলা

ে

ধােনর সনদপ ,

িবেকএসিপ কতৃ ক

মু ি যু

কােশর পর

িবষয়ক ম ণালয় কতৃ ক

দ

িতবি েদর (দৃ ি , বাক ও

বণ )

ে

সনদ জমা িদেত হেব। কাটার সপে

কােশর ৭ িদেনর মেধ জীবিব ান অনু ষেদর অিফেস জমা িদেত হেব ।

িবিবধ
২৩।

পরী ায় অসদু পায় অবল েনর কােনা িরেপাট থাকেল

২৪।

ভিত

ি য়ার যেকােনা পযােয় এমন িক ভিত

ধরা পেড় অথবা যিদ দখা যায় য,

াথীর পরী া বািতল বেল গণ হেব ।

ি য়া স

করার পরও ভিতর জন

দ তথ ািদেত যিদ কােনা ভু ল

াথীর ভিতর জন নূ নতম যাগ তা নই , তাহেল

াথীর ভিত -পরী ায় অংশ হেণর

অনু মিত এবং /অথবা ভিত-পরী া এবং /অথবা িবভাগ মেনানয়ন বািতল করা হেব।
২৫।

ভিত সং া

িনয়ম -নীিতর যেকােনা ধারা ও উপধারা পিরবতন, পিরবধন, সংেশাধন, সংেযাজন ও পু নঃসংেযাজেনর

অিধকার কতৃ প

সংর ণ কের।

: ১০ অে াবর ২০১৭ থেক ১২ নেভ র ২০১৭

অনলাইেন ভিতর আেবদন
েবশপ সং েহর তািরখ

: ২৪ নেভ র ২০১৭ থেক

খাদ ও পু ি িব ান

যাগ

যাগ নয়

পরী ার তািরখ

: ১৫ িডেস র ২০১৭,

মানিবকঃ ৪ .০

স দ ব ব াপনা ও

যাগ

যাগ

ফল

: ভিত পরী ার ৫ িদেনর মেধ

গাহ

বণ) ও খেলায়ার

শাসন-এর সনদপ , হিরজন ও দিলত

িব ানঃ ৪ .০
রাড ব বসায় িশ াঃ ৪.০

(দৃ ি , বাক ও

কােশর পর পু নরায় আেবদন করেত পারেব। আেবদেনর িনয়মাবলী ফলাফল

অনলাইেন নািটেশর মাধ েম জািনেয় দয়া হেব।

এ ারে নরিশপ
িশ

দায় ,

িত ান িবেকএসিপ থেক এইচ .এস.িস পরী ায় উ ীণ ছা ীরা) কাটায় ভিত হওয়ায়

এ ারে নরিশপ
িশ

অনু য ায়ী কেলজ ও

করেব।

২২। মু ি েযা ার স ান (নািত-নাতনীসহ), উপজািত, হিরজন ও দিলত স
( ধু মা

অথনীিত কেলজ, ন াশনাল

অথনীিত কেলজ) উ ীণ ছা ীগণ তােদর পছ

সু েযাগ পােব। যারা অনলাইেন আেবদন করার সময় কাটায় িটক িদেব এবং ভিত পরী ায় উ ীণ হেব, কবল তারাই

িবকাশ ও সামািজক স ক

খাদ ও পু ি িব ান

অথনীিতঃ ৪.০

কেলজ অব হাম ইকনিম , ময়মনিসংহ গাহ

এ ারে নরিশপ

িব ানঃ ৪ .০

গাহ

ও

অথনীিত কেলেজ িবভাগ ব েনর তথ

মূ ল ন রপ ী িডন অিফেস জমা িদেত হেব। বসরকাির িতনিট কেলেজ (বাংলােদশ গাহ

িশ া ও কািরগির

যাগ নয়

সরকাির গাহ

িব িবদ ালেয়র ওেয়ব সাইেট (http://admission.eis.du.ac.bd) দখা যােব। সই অনু য ায়ী SSC এবং HSC এর

মানিবক, ব বসায়

যাগ

ধু ম া

এ ারে নরিশপ

কাশ
ভিত পরী া সং া

অথনীিতঃ ৪.০
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বার, সকাল ১০:০০ – ১১:০০ টা
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