
 

 

 

 

অিধভু  সরকাির ৭ কেলেজর 

ভিত পরী া: ২২ 

ঢাকা িব িবদ ালেয়র অিধভু  সরকাির ৭

ইেডন মিহলা কেলজ (৪) বগম বদ ে সা সরকাির

বাঙলা কেলজ (৭) সরকাির িততুমীর কেলজ এর িব ান শা

(স ান) িণেত ভিতর জন  দরখা  আহবান করা হে ।

 

ইেডন মিহলা কেলজ এবং বগম বদ ে

পু ষ াথীেদর জন  সংরি ত থাকেব। উপযু

মাধ েম স  করা হেব। িডি সমূেহর সনদপ  ঢাকা িব িবদ ালয় কতৃক দান করা হেব। িব িবদ ালেয়র অন  

সুিবধা ভিতকৃত িশ াথীেদর জন  েযাজ  নয়।

 

কেলজ েলার িবভাগসমূেহর ১ম বষ াতক 

হেলা ( কাটা ব তীত)।  
 

অিধভু  কেলজসমূেহর

কেলেজর নাম িঠকানা 

ঢাকা কেলজ (১৮৪১) িমরপুর রাড িনউমােকট

ঢাকা-১২০৫ 

কিব নজ ল সরকাির কেলজ 

(১৮৭৪) 

ল ীবাজার 

সূ াপুর 

ঢাকা-১০০০ 
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ঢাকা িব িবদ ালয় 
কেলেজর ২০১৯-২০২০ িশ াবেষর ১ম বষ াতক (স ান) 

‘িব ান’ ইউিনট 
ভিত িনেদিশকা 

 নেভ র ২০১৯, বার, সকাল ১০:০০-১১:০০ পয  
 

৭িট কেলেজর যথা েম (১) ঢাকা কেলজ, (২) কিব নজ ল সরকাির কেলজ 

সা সরকাির মিহলা কেলজ, (৫) সরকাির শহীদ সাহরাওয়াদী কেলজ

সরকাির িততুমীর কেলজ এর িব ান শাখার িবভাগসমূেহ ২০১৯-২০২০ িশ াবেষর

দরখা  আহবান করা হে ।  

ইেডন মিহলা কেলজ এবং বগম বদ ে সা মিহলা কেলেজর আসনসমূহ ধুমা  মিহলা এবং ঢাকা কেলেজর আসনসমূহ 

েদর জন  সংরি ত থাকেব। উপযু  কেলজসমূেহর ভিত কায ম ঢাকা িব িবদ ালেয়র িব ান অনুষেদর

সমূেহর সনদপ  ঢাকা িব িবদ ালয় কতৃক দান করা হেব। িব িবদ ালেয়র অন  

সুিবধা ভিতকৃত িশ াথীেদর জন  েযাজ  নয়। 

ম বষ াতক (স ান) িণেত ভিতর জন  িনধািরত আসন সংখ া িনে র 

অিধভু  কেলজসমূেহর িব ান ইউিনেটর াতক (স ান) কােসর আসন: 
 

িবষয়সমূহ আসন সংখ া  

(িবভাগ ওয়ারী) 

িমরপুর রাড িনউমােকট 

 

পদাথ ১২০ 

রসায়ন ১২০ 

গিণত ২১০ 

উি দ িব ান ১২৫ 

ািণিবদ া ১২৫ 

ভূেগাল ও পিরেবশ ১২৫ 

মেনািব ান ১২৫ 

পিরসংখ ান ১৪০ 

 

 

পদাথ ১০০ 

রসায়ন ১০০ 

গিণত ১০০ 

) িণর 

 

কিব নজ ল সরকাির কেলজ (৩) 

সরকাির শহীদ সাহরাওয়াদী কেলজ, (৬) সরকাির 

িশ াবেষর ১ম বষ াতক 

এবং ঢাকা কেলেজর আসনসমূহ 

িবদ ালেয়র িব ান অনুষেদর 

সমূেহর সনদপ  ঢাকা িব িবদ ালয় কতৃক দান করা হেব। িব িবদ ালেয়র অন  কােনা 

 িনধািরত আসন সংখ া িনে র ছেক উে খ করা 

 

মাট 

আসন 

১০৯০ 

৬৩০ 
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কেলেজর নাম িঠকানা িবষয়সমূহ আসন সংখ া  

(িবভাগ ওয়ারী) 

মাট 

আসন 

উি দ িব ান ১০০ 

ািণিবদ া ১০০ 

ভূেগাল ও পিরেবশ ১৩০ 

সরকাির বাঙলা কেলজ 

(১৯৬২) 

িমরপুর-১  

ঢাকা-১২১৬ 

পদাথ ১০৫ 

৭১৫ 

রসায়ন ১৩০ 

গিণত ১৮০ 

উি দ িব ান ১০৫ 

ািণিবদ া ১২০ 

মৃি কা িব ান ৭৫ 

সরকাির িততুমীর কেলজ 

(১৯৬৮) 

লশান 

ঢাকা-১২১৩ 

পদাথ ২৫০ 

১৫১০ 

রসায়ন ২৫০ 

গিণত ৩০০ 

উি দ িব ান ২৫০ 

ািণিবদ া ২৫০ 

পিরসংখ ান ৭০ 

ভূেগাল ও পিরেবশ ৭০ 

মেনািব ান ৭০ 

সরকাির শহীদ সাহরাওয়াদী 

কেলজ (১৯৭২) 

 

 

 

 

 

ল ীবাজার সূ াপুর 

ঢাকা-১১০০ 

পদাথ ১০০ 

৭৪০ 

রসায়ন ১২০ 

গিণত ১২০ 

উি দ িব ান ১০০ 

ািণিবদ া ১০০ 

ভূেগাল ও পিরেবশ ১০০ 

মৃি কা িব ান ১০০ 

ইেডন মিহলা কেলজ 

(১৮৭৩) 

আিজমপুর 

ঢাকা-১২০৫ 

পদাথ ১২৫ 

১২২৫ 

রসায়ন ১২৫ 

গিণত ২০০ 

উি দ িব ান ১৫০ 

ািণিবদ া ১৫০ 

ভূেগাল ও পিরেবশ ১৬৫ 

পিরসংখ ান ৫০ 

মেনািব ান ১৪০ 

গাহ  অথনীিত ১২০ 

বগম বদ ে ছা সরকাির 

মিহলা কেলজ (১৯৪৮) 

বকিস বাজার 

ঢাকা-১১০০ 

পদাথ ৬৫ 

৫৯০ রসায়ন ৮৫ 

গিণত ৬৫ 
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কেলেজর নাম িঠকানা িবষয়সমূহ আসন সংখ া  

(িবভাগ ওয়ারী) 

মাট 

আসন 

উি দ িব ান ৫৫ 

ািণিবদ া ৮০ 

ভূেগাল ও পিরেবশ ৮০ 

মেনািব ান ৮০ 

গাহ  অথনীিত ৮০ 

  মাট আসন ৬৫০০ ৬৫০০ 

 

 

 

১।  ‘িব ান’ ইউিনেটর অধীেন ঢাকা িব িবদ ালেয়র অিধভু  উপযু  সরকাির ৭িট কেলেজ ২০১৯-২০২০ িশ াবেষর ১ম 

বষ াতক (স ান) িণর ভিতর জন  ৩০ সে র ২০১৯ হেত ২৯ অে াবর ২০১৯ তািরখ এর মেধ  অনলাইেন  

দরখা  করেত হেব। 

২।  অনলাইেন ভিতর াথিমক আেবদেনর জন  আেবদনকারীর করণীয়: 

ক) ঢাকা িব িবদ ালেয়র অিধভু  সরকাির ৭িট কেলেজর ভিতর ওেয়ব সাইেট (www.7collegedu.com) ভিতর সাধারণ 

িনেদশাবিল থাকেব। উ  সাইেট আেবদনকারী ঢাকা িব িবদ ালেয়র অিধভু  সরকাির ৭িট কেলেজর ভিতর ৩িট 

ইউিনট এর ভিত সং া  িনেদিশকা, নািটশ এবং িল সমূহ দখেত পােব। আেবদন করার পূেব ভিত সং া  

িনেদিশকা ও ওেয়ব সাইট িনেদিশকা ভােলা কের পড়েত হেব। 
 

খ)  আেবদন িফ পিরেশাধ করার প িত: আেবদনকারীেক দেশর রা ায়  বািণিজ ক ব াংক সানালী ব াংক িলিমেডট 

এর সানালী সবার মাধ েম য কান অনলাইন শাখায় (ঢাকা িব িবদ ালয় ক া াস শাখা ব িতত) অথবা 

িবকাশ/রেকেটর মাধ েম ভিত পরী ার িফ ৪০০.০০ (চারশত) টাকা (সািভস চাজ ছাড়া) জমা িদেত হেব। 
 

সানালী ব াংেকর সানালী সবার মাধ েম পেম  : আেবদনকারী 7 college Admission website 

www.7collegedu.com থেক Payslip িনেয় ২৯/১০/২০১৯ তািরখ িবকাল ৪:০০ টার মেধ  সানালী ব াংক 

িলিমেটড-এর সানালী সবার মাধ েম আেবদন িফ পিরেশাধ করেত হেব। আেবদনকারী টাকা জমা দয়ার কমপে  

দুই কম িদবস পের পুনরায় 7 college Admission website -এ যেত হেব। কানও ইউিনেট আেবদনকারী ব াংেক 

টাকা জমা দয়ার তথ  ঢাকা িব িবদ ালেয় প ছােল তার সংি  ইউিনেটর ‘ পেম ’ কলােম একিট সবুজ রেঙর িটক 

িচ  দখা যােব। 
 

িবকাশ/রেকেটর মাধ েম পেম : 7 college Admission website www.7collegedu.com থেক 

২৯/১০/২০১৯ তািরখ িবকাল ৫:০০ টার মেধ  আেবদনকারী িবকাশ/রেকেটর মাধ েম আেবদন িফ পিরেশাধ করেত 

হেব। আেবদনকারী িবকাশ/রেকেটর মাধ েম ভিত িফ দান করার সে  সে  সংি  ইউিনেটর ‘ পেম ’ কলােম 

একিট সবুজ রেঙর িটক িচ  দখা যােব। (Payslip download করার েয়াজন নই।) 
 

পেমে র পর িবকাশ/রেকট থেক িফরিত SMS (এসএমএস)-এ া  লনেদন আইিডিট সংর ণ করেত 

হেব। আেবদনকারীেক web site Notice -এর মাধ েম েবশ প  সং েহর তািরখ জািনেয় দওয়া হেব। 

আেবদনকারী আেবদন িফ পিরেশাধ না করেল সংি  ইউিনেট ভিত পরী ায় অংশ হণ করেত পারেব না।  
 

াথিমক আেবদন 
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গ) েবশপে  ভিত পরী ার Roll ও Application ID থাকেব। েবশপে  িনেদশাবিলেত উি িখত কাগজপ  িনেয় 

আেবদনকারীেক ভিত পরী ায় অংশ হণ করেত হেব। 

 

ঘ) আেবদনকারী মাধ িমক/উ  মাধ িমেকর যেকােনা একিটেত বা উভয়িটেত IGCSE/O-Level এবং IAL/A-Level 

অথবা সমমােনর িবেদিশ সািটিফেকটধারী হেল িডি র সমতা িন পণ (Equivalence) করার পর সমতা িন পণ 

সনদপে  উি িখত Equivalent ID মাধ িমক/উ মাধ িমক রাল ন েরর ােন ব বহার কের যথা িনয়েম টাকা জমা 

দওয়ার রিসদ সং হ করেত পারেব। সমতা িন পণ করার জন  িডন, িব ান অনুষেদর অিফেস তার ডশীট/ 

মাকশীটসমূেহর ফেটাকিপসহ আেবদন করেত হেব এবং ১০০০/- টাকা সমতা িন পণ িফ দান করেত হেব। সমতা 

িন পেণর পর আেবদনকারীেক একিট সমতা িন পণ সনদপ  দান করা হেব এবং উ  সনদপে  Equivalent ID  

উে খ থাকেব। 
 

 

 

 

৩। াথীেক ২০১৪ থেক ২০১৭ সাল পয  মাধ িমক বা সমমান এবং ২০১৯ সােলর বাংলােদেশর যেকােনা িশ া বােডর 

িব ান শাখায় অথবা গাহ  অথনীিত িবষেয় উ  মাধ িমক অথবা মা াসা বােডর িব ান শাখায় আিলম অথবা কািরগরী 

িশ া বােডর িব ােনর সংি  িবষেয় অথবা িব ান শাখায় IAL/A-Level অথবা সমমােনর িবেদিশ িডি ধারী হেত হেব 

এবং মাধ িমক ও উ  মাধ িমক (বা সমমােনর) পরী ায় (৪থ িবষয়সহ) া  িজিপএ- েয়র যাগফল নূ নতম ৭.০ হেত 

হেব। IGCSE/O-Level এবং IAL/A-Level অথবা সমমােনর িবেদিশ সািটিফেকটধারীেদর ে  সমতা িন পণকৃত ড 

গণনা করেত হেব। এছাড়া াথী য িবভােগ ভিত হেত ই ু ক ঐ িবভােগর জন  িনধািরত যাগ তা অথ াৎ িনেদিশকার ১৬ 

নং ধারায় উে িখত শত পূরণ করেত হেব।  
 

৪। য-সকল াথী ২০১৪ অথবা তার পের পাসকৃত IGCSE/O-Level পরী ায় অ ত ৫ িবষেয় উ ীণ হেয়েছ (IGCSE/O-

Level এবং IAL/A-Level-এর সবেশষ পরী ার সনেদ উ  পরী ার পােশর বছর িহেসেব ধরা হেব) এবং উপযু  ৭িট 

িবষেয়র মেধ  যারা ৪িট িবষেয় অ ত C ড, অপর ৩িট িবষেয় অ ত D ড পেয়েছ তােদরেক এবং অন ান  িডে ামা 

বা সািটিফেকটধারী িশ াথীগণেক ভিত পরী ার জন  অনলাইেন আেবদেনর পূেবই সমতা িন পেণর জন , িব ান 

অনুষেদর িডন অিফেস েয়াজনীয় কাগজপ  অ ণী ব াংক, ঢাকা িব িবদ ালয় শাখায় িনধািরত িফ ১০০০/- (এক হাজার 

টাকা) জমা দােনর রিসদসহ জমা িদেত হেব। িডে ামা বা সািটিফেকট া  াথীেক সমতা িন পেণর জন  উ  

মাধ িমেকর সমমােনর পরী া পােশর মাণসহ তার উ  মাধ িমক পযােয় পিঠত সকল িবষেয়র িব ািরত পাঠ সূিচর 

(Syllabus) অনুিলিপ জমা িদেত হেব। সমতা িন পেণর সািটিফেকেট উি িখত Equivalent ID ব বহার কের 

সাধারণভােব ভিতর আেবদন করেত হেব। 

 

 

 

৫। ক) ভিত ু  সকল াথীেক ‘িব ান’ ইউিনেটর ভিত পরী ায় অংশ হণ করেত হেব। 

  খ) ভিত পরী া ২২ নেভ র ২০১৯ তািরখ বার, সকাল ১০:০০ টায় অনুি ত হেব। পরী ার সময় ১ (এক) ঘ া।  

 গ) ভিত পরী া এমিসিকউ (MCQ) প িতেত হেব। মাট ১০০ িট ে র জন  মাট ন র হেব ১২০ । 
 

৬। ক) ভিত পরী ার  উ  মাধ িমক পযােয়র পাঠ সূিচ অনুযায়ী হেব এবং েত ক াথীেক পদাথ ও রসায়নসহ মাট 

৪িট িবষেয়র ে র উ র িদেত হেব। িত িবষেয়র জন  মাট ন র ৩০। 

ভিতর নূ নতম যাগ তা 

ভিত পরী া 
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 খ) য সকল াথী উ  মাধ িমক অথবা সমমােনর পযােয় পদাথ, রসায়ন, গিণত ও জীববি ান িবষেয় অধ য়ন 

কেরেছ তারা এ সকল িবষেয় পরী া িদেব। তেব কােনা াথী ই া করেল ধুমা  উ  মাধ িমক পযােয়র ৪থ 

িবষেয়র পিরবেত বাংলা অথবা ইংেরিজ যেকােনা একিট িবষেয় পরী া  িদেত পারেব।  

 গ) য সকল াথী উ  মাধ িমক অথবা সমমােনর পযােয় উপযু  ৪িট িবষেয়র মেধ  যসব িবষয় (সেবা  দু’িট) 

অধ য়ন কেরিন, তােদরেক স েলার পিরবেত বাংলা অথবা ইংেরিজ িবষেয় পরী া িদেয় মাট চারিট িবষয় পূরণ 

করেত হেব। 

 ঘ) একজন িশ াথী কান িবষেয় ভিত হেত পারেব তা িনভর করেব স উ মাধ িমক/সমমান পযােয় কান কান 

িবষেয় অধ য়ন কেরেছ তার উপর। িব ান হেত উ  মাধ িমক পাসকৃতরা কবলমা  িব ান ইউিনেটর 

ভিতপরী ায় অংশ হন করেব। িব ান বিহভূত িবষয়সমূেহ ভিতর জন ও এিট েযাজ  হেব। 
 

৭।  িব ান ইউিনেটর কান পরী াথী কলা ও সামািজক িব ান ইউিনট  বা বািণজ  ইউিনেটর পরী ায় অংশ হণ 

করেত পারেব না। তেব যিদ কান িশ াথী িব ান ইউিনট হেত কলা ও সামািজক িব ান ইউিনট এবং বািণজ  

ইউিনেটর কান িবভােগ ভিত হেত ই ুক হয় তাহেল ভিত পরী ায় উ ীণ হওয়ার পর অনলাইেন িবভাগ 

পছ ম ফরম পূরেণর সময় তা উে খ করেত হেব এবং অিধভু  কেলেজর িবিধ মাতােবক মধার িভি েত 

আসন সংখ া অনুযায়ী িবভাগ িনধারণ কের ভিত ি য়া স  করা হেব।  

 

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

৯।  ভিত পরী ার MCQ প িতর িনধািরত উ রপ  িব িবদ ালয় কতৃক সরবরাহ করা হেব। াথীেক েয়াজনীয় 

MCQ ঘর পূরণ করার উপেযাগী কােলা কািলর বলেপন আনেত হেব। েত ক াথীেক একিট মা  MCQ উ রপ  

সরবরাহ করা হেব। অতএব উ রপ  পূরণ করার সময় াথীেদর সতকতা অবল ন করেত বলা হে  এবং পূরণ 

করেত িগেয় যেকােনা ভুল- াি র দায় াথীেকই বহন করেত হেব। 
 

১০।  উ রপে  Roll ও Application ID না িলখেল বা ভুল িলখেল বা ঘষামাজা করেল উ রপ  বািতল বেল গণ  হব। 
 

১১।  পরী ায় কােনা কার ক ালকুেলটর ব বহার করা যােব না। পরী ার হেল াথীর সে  ক ালকুেলটর, মাবাইল 

ফান, ু-টুথ বা টিলেযাগােযাগ করা যায় এ প যেকােনা কার ইেলক িনক িডভাইস সে  রাখা স ূণভােব 

িনিষ । পরী ার হেল কােনা াথীর কােছ এ প কােনা কার িডভাইস পাওয়া গেল, স ব বহার ক ক বা না 

ক ক তােক বিহ ার করা হেব। 
 

১২।  ভিত পরী ার ৪৮ ঘ া পূেব িব ািরত আসন িবন াস ঢাকা িব িবদ ালেয়র অিধভু  সরকাির ৭িট কেলেজর ভিতর 

ওেয়ব সাইেটও (www.7collegedu.com) দখা যােব। এছাড়া এসএমএস এর মাধ েম আসেনর িনিদ  অব ান 

জানেত পারেব। 

 

 

 
 

১৩। ক) মাট ২০০ ন েরর িভি েত াথীেদর অিজত মধাে ােরর িন  মানুসাের মধা তািলকা তির করা হেব।  

মধাে ার = মাধ িমক বা সমমােনর পরী ায় া /িহসাবকৃত িজিপএ  ৬ + উ  মাধ িমক বা সমমােনর পরী ায় 

া /িহসাবকৃত িজিপএ  ১০ + ভিত পরী ায় া  ন র  

খ)  মধাে ার সমান হেল িন িলিখত মানুসাের মধা ম তির করা হেব। 
(১) ভিত পরী ায় া  ার 

মধাে ার ও মধা ম 
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(২) HSC/ সমমােনর পরী ায় া  GPA without 4th Subject 
(৩) HSC/ সমমােনর পরী ায় া  GPA with 4th Subject 

(৪) SSC/ সমমােনর পরী ায় া  GPA with 4th Subject 

 

গ)  O-Level এবং A-Level পরী ায় া  লটার েডর ড পেয়  িন প ধের িজিপএ িহসাব করা হেব; 

A=5.0 B=4.0    C=3.5 D = 3.0 
ঘ)  যারা ভিত পরী ায় অনুপি ত থাকেব অথবা ৪৮-এর কম ন র পােব তােদর মধাে ার িহসাব করা হেব না। 
 

১৪। মধাে ােরর িভি েত িনণীত মধা ম অনুযায়ী উ ীণ াথীেদর মধা তািলকা ও ফলাফল ভিত পরী ার পর ৭ 

(সাত) িদেনর মেধ  ঢাকা িব িবদ ালেয়র অিধভু  সরকাির ৭িট কেলেজর ভিতর ওেয়ব সাইেট 

(www.7collegedu.com) পাওয়া যােব।  

১৫।  মধা তািলকা কােশর তািরখ থেক ৫ কাযিদবেসর মেধ  ঢাকা িব িবদ ালয়, কাজন হল এলাকার অ ণী ব াংেকর 

শাখায় ১০০০/- টাকা িনরী া িফস জমা িদেয় জমার রিশদসহ ‘িব ান ইউিনট ধান (িডন, িব ান অনুষদ) 

বরাবর আেবদন কের াথীর উ রপ  িনরী া করােনা যােব। িনরী ার ফেল াথীর অিজত ন েরর পিরবতন হেল 

িনরী া িফ ফরৎ দওয়া হেব এবং মধা তািলকায় েয়াজনীয় সংেশাধন কের নওয়া হেব। 
 

১৬। িবিভ  িবভােগ/িবষেয় ভিতর নূ নতম যাগ তা: 

কেলজ ভিতর িবভাগ/িবষয় উ মাধ িমক/ সমমােনর পরী ার িবষয়/িবষয়সমূহ 

 

 

 

 

সকল কেলজ 

পদাথ িব ান পদাথ িব ান এবং গিণত  

গিণত গিণত 

রসায়ন রসায়ন এবং গিণত 

পিরসংখ ান গিণত 

উি দিব ান জীবিব ান 

ািণিবদ া জীবিব ান 

মেনািব ান জীবিব ান 

ভূেগালওপিরেবশ - 

মৃি কা িব ান জীবিব ান এবং রসায়ন 

গাহ  অথনীিত - 
 

১৭। মধাতািলকা কােশর পর িনিদ  তািরেখর মেধ  অনলাইেন Subject Choice (িবভাগ পছ করণ) ফরমপূরণ 

করেত হেব। পরবতীেত Choice এবং ভিত পরী ার মধা ম ও ভিতর যাগ তা অনুসাের িবভাগ ব েনর তথ  

অনুষেদর নািটশ বােড দয়া হেব। উ  তথ  ঢাকা িব িবদ ালেয়র অিধভু  সরকাির ৭িট কেলেজর ভিতর ওেয়ব 

সাইেটও (www.7collegedu.com) দখা যােব। চূড়া ভােব ভিতর জন  মেনানীত াথীর ে  SSC এবং HSC 

এর মূল ন রপ  জমা রাখা হেব। 

 

 

 

১৮।  কান াথী অেন র ছিব/ন রপ  ব বহার করেল অথবা অন  যেকােনা অসদুপায় অবল ন করেল তার পরী া 

বািতল এবং তার িব ে  আইনানুগ ব ব া হণ করা হেব। 
 

িবিবধ 
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১৯।  পরী ায় অসদুপায় অবল েনর িরেপাট থাকেল াথীর পরী া বািতল বেল গণ  হেব। 

 

২০।  ভিত ি য়ার যেকােনা পযােয় এমন িক ভিত ি য়া স  করার পরও ভিতর জন  দ  তথ ািদেত যিদ 

কােনা ভুল ধরা পেড় অথবা যিদ দখা যায় য, াথীর ভিতর জন  নূ নতম যাগ তা নই, তাহেল াথীর ভিত-

পরী ায় অংশ হেণর অনুমিত/মেনানয়ন বািতল করা হেব। 
 

২১।  ৭িট কেলেজ এবং ঢাকা িব িবদ ালেয় কমরত িশ ক/কমকতা-কমচারীেদর ( কবল ছেল/ মেয়/ ামী/ ী) 

ওয়াডেকাটা, উপজািত/ ু  নৃেগাি , হিরজন ও দিলত স দায়, িতব ী (দৃি , বাক ও বণ) ও মুি েযা া 

(স ান, নািত-নাতিন) কাটা: াথী য কাটায় ভিত হেত ই ু ক; অনলাইেন ভিত ফরম পূরেণর সমেয় সই কাটায় 

অবশ ই িটক িচ  িদেত হেব। 
 

২২।  ভিত সং া  িনয়ম-নীিতর যেকােনা ধারা ও উপধারা পিরবতন, পিরবধন, সংেশাধন ও সংেযাজেনর অিধকার 

কতৃপ  সংর ণ কের।  

 

আেবদনপ  জমাদােনর তািরখ : ৩০ সে র ২০১৯ থেক ২৯ অে াবর ২০১৯ 

পরী ার তািরখ: ২২ নেভ র ২০১৯, বার, সকাল ১০:০০টা থেক ১১:০০টা 

ফল কাশ: ভিত পরী ার পর ০৭ (সাত) িদেনর মেধ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িব ান ইউিনেট ভিত সং া  তথ াবলীর জন  যাগােযােগর িঠকানা: 

িডেনর কাযালয় 

িব ান অনুষদ (কাজন হল ক া াস) 

িব ান ও জীবিব ান অনুষদ ভবন, ৩য় তলা 

ঢাকা িব িবদ ালয় 

ফানঃ ০১৮৭০০৩৩৯৪৫ 
 

সমতা িন পণ সনদ সং া  তথ াবলীর জন  যাগােযােগর িঠকানাঃ 

িব ান অনুষদ, ঢাকা িব িবদ ালয় 

ফানঃ ০১৮৭০০৩৩৯৪৫ 
 


