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বেষর্র 

খরচ

০ 

য়)  

০ 

য়)

০ 

িবজ্ঞান 

াধয্েম 

িতর্কৃত 

গ
১। খাদয্ ও পুিষ্ট িবজ্ঞা

বতর্মান িবেশব্ সব্াস্থয্ িব

খাদয্ ও পুিষ্ট িবজ্ঞান 

পথয্িবদয্া, উচ্চতর পুি

আধুিনক ও যুেগাপেযা

িবষয়ক গেবষক, িশক্ষ
 

২। সম্পদ বয্বস্থাপনা 
 

িবষয়িটেক পািরবািরক

গৰ্হণ, লাগসই পৰ্যুিক্তর

সম্পদ বয্বস্থাপনা, পি

সমসয্ার সমাধােন গে

িবষয়িটর জ্ঞান িবিভন্ন

িডজাইন ইতয্ািদ পৰ্িতষ্ঠ
 

৩। িশশু িবকাশ ও সা
 

িশশু িবকাশ ও সামািজ

এ িবভােগ িশশুর জন্ম

সম্পেকর্ পাঠদান করা 

অনয্ানয্েদর সেচতনতা

িশশুর বয্িক্তেতব্র িবকা

ৈবিশষ্টয্ ও পিরচালনা স

আনা, বয়ঃসিন্ধক্ষণ বয়

সিঠক পদ্ধিত, েমেয়েদ

িবভােগর ছাতৰ্ীরা পৰ্িত

িনেয়ািজত জাতীয় ও 

নাসর্ারী এডুেকশন, িব
কাজ করার েযাগয্তা অ
 

৪। িশল্পকলা ও সৃজনশ
 

িশক্ষার পূণর্াঙ্গ িবকােশর

পৰ্েয়াজেনর সম্পকর্ েন

লেক্ষয্ চারু ও কারুিশ

গাহর্স্থয্ অথর্নীিত কে
ান (Food & Nutrition

িবজ্ঞােনর পৰ্সােরর সােথ সা

িবষয়িট অনয্তম। এই িব

িষ্ট িবজ্ঞান, িক্লিনকয্াল ও ে

াগী েকাসর্সমূেহর তত্তব্ীয় ও

ক্ষক, খাদয্ বয্বস্থাপক িহেসেব

ও এন্টারেপৰ্নরিশপ (Res

ক জীবেনর পৰ্শাসিনক বয্বস্থ

র বয্বহার, জব্ালানীর সংকট

পিরেবশ বয্বস্থাপনা এবং স

েবষণাল  িশক্ষা, ইেন্টিরয়ার

ন্ন িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান, আিথর্ক 

ষ্ঠােন কাজ করার েক্ষতৰ্ ৈতির

ামািজক সম্পকর্ (Child D

িজক সম্পকর্ িবভাগ গাহর্স্থয্ অ

ন্মপূবর্ িবকাশ হেত শুরু ক

হয়। সুস্থ সবল ও পিরপূণর্

া, িবিভন্ন বয়েস িশশুর ৈবি

াশ, ৈনিতক ও সামািজক িব

সম্পেকর্ পাঠদান করা হয়। 
য়েস শারীিরক ও মানিসক 

দর অিধকার এবং সুিচিন্তত

িতেযািগতামূলক পরীক্ষার ম

আন্তর্জািতক সংস্থায়, িশক্ষা

বেশষ চািহদা সম্পন্ন ও অিট

অজর্ন কের। 

শীল িশক্ষা (Art and Cr

শর জনয্ জীবনিভিত্তক িশক্ষার

নই েসিট পিরপূণর্ িশক্ষা বয্

শেল্পর সুষম সমনব্েয় সৃজনশী

 

েলজসমূেহ স্নাতক
n) 

ােথ েয িবষয়গুেলার বয্াপক
িবষয়িটেত ফিলত পুিষ্ট, খা

েথরািপউিটক িনউিটৰ্শন, জন

বয্বহািরক জ্ঞান েদয়া হয়।
ব কয্ািরয়ার গঠন করেত পা

source Management

স্থার সােথ তুলনা করা যায়

ট দূরীকরেণ িবকল্প সম্পেদর

সবর্েক্ষেতৰ্ বয্বস্থাপনার িশক্ষা

ার ও এক্সেটিরয়ার িডজাইন

পৰ্িতষ্ঠান, এনিজও, বয্বসা
ির কের। 

Development & Socia

অথর্নীিত কেলেজর পাচঁিট িব
কের জন্ম পরবতর্ী সময় অ

ণর্ িশশু জন্মদােনর লেক্ষয্ মাত

িশষ্টয্, িশশু পিরচালনার েক্ষ

িবকােশ সমবয়সী দেলর পৰ্ভ

িশশুর সামািজক িবকােশর 

পিরবতর্েন িপতা মাতার সি

ত পিরবার গঠেন সেচতন ক

মাধয্েম িবিভন্ন কয্াডার ও 

াপৰ্িতষ্ঠান, িবিভন্ন হাসপাতাে

িটিস্টক িশশুর িশক্ষা ও পির

reative Studies) 

র গুরুতব্ সবর্কােল সবর্েলােক
বয্বস্থা নয়। িশল্পকলা ও সৃজ

শীল কল্পনাশিক্তর মাধয্েম ে

(সম্মান) িবভাগসম

ক পৰ্সার ও পৰ্েয়াজনীয়তা ব

াদয্ বয্বস্থাপনা, খাদয্ িবজ্ঞা

জনসব্াস্থয্ ও পুিষ্ট এবং গেবষ

 িবভােগর ছাতৰ্ীরা পুিষ্টিবদ,
াের। 

t and Entrepreneurs

য়। িবষয়িট সম্পেদর সুষ্ঠ 

র বয্বহার, এন্টারেপৰ্নরিশপ

ক্ষা েদয়। এছাড়া েদেশ সম্প

ইন সম্পেকর্ জ্ঞান দান এ 

া পৰ্শাসন, পিরেবশ সংকৰ্ান্ত

al Relationship) 

িবভােগর মেধয্ অনয্তম ও গু

অথর্াত্ মানব জীবেনর পৰ্েতয্ক

তৃগেভর্ থাকাকালীন সমেয় ি

ক্ষেতৰ্ িশশুর চািহদােক অগৰ্াি

পৰ্ভাব, িবিভন্ন ধরেণর পৰ্িতব
বাধাসমূহ িচিহ্নত করা ও ত

িঠক পিরচালনা ও পরামশর্ 

করা ইতয্ািদ িবষয় সম্পেকর্

ননকয্াডােরর সরকাির চাক

েলর িশশু িবকাশ েকেন্দৰ্ িশ

িরচালনা, ইিসিড কাযর্কৰ্ম, ম

কর কােছ সমাদৃত। েয িশক্ষ
জনশীল িশক্ষা জীবেনর বহু

েদশীয় ঐিতেহয্র বিহঃপৰ্কাশ

মূহ 

বৃিদ্ধ েপেয়েছ তার 

জ্ঞান ও পৰ্যুিক্ত, গণ

ষণাসহ গুরুতব্পূণর্ অ

, পথয্িবদ, সব্াস্থয্ ও 

ship)  

বয্বহার, সিঠক িস

প, েভাগ অথর্নীিত, ম

ম্পদ বয্বস্থাপনা, গৃহ

িশক্ষার অনয্তম দ

ান্ত পৰ্িতষ্ঠান, ইেন্টির

গুরুতব্পূণর্ একিট িবভ

য্কিট ধােপর কৰ্মিব

িপতা মাতা ও পিরব

ািধকার পৰ্দােনর মা

বন্ধী ও অিটিস্টক িশ

তােদর মূলধারায় িফ

দান, িশশু িশক্ষা দ

পাঠদান করা হয়।
াকুির, িশশুেদর কল

িশশু সংকৰ্ান্ত কাউিন্স

মা ও িশশু সব্াস্থয্ েক

ক্ষার সােথ জীবেনর 

হুমুখী সমসয্া সমাধ
শ ও যথাযথ সংরক্ষ
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পৰ্েচষ্টায় সবর্দা িনরিবিচ্ছন্ন পৰ্য়াস চািলেয় যােচ্ছ। িশক্ষার সােথ জীবেনর সম্পকর্ স্থাপন- এটাই এই িবভােগর মুলমন্তৰ্। িশেল্পর 
উদ্ভব, িবকাশ, িশেল্পর মাধয্েম একিট জািতর উন্নয়ন ও সভয্তার ধারাবািহকতা, আমােদর েদশীয় িশল্প ও সংস্কিতর কৰ্মিবকাশ 

ও রক্ষণােবক্ষণ সেবর্াপির িশেল্পর মান উন্নয়েন িশল্পনীিত এবং িশল্প উপাদােনর সমনব্েয় হােত কলেম িশল্প ৈতিরর েকৗশলগুেলা 

েশখােনা অথর্াত্ পুেরাপুিরভােব িশল্পেক জানার জনয্ তত্তব্ীয়, বয্বহািরক এবং গেবষণাধমর্ী িশক্ষা বয্বস্থা রেয়েছ বয্বহািরক 

িশল্পকলা িবভােগ। এই িবভােগর িশক্ষাকৰ্মেক আেরা বাস্তবমুখী করার জনয্ রেয়েছ েসিমনার, পৰ্দশর্নীর বয্বস্থা, িশক্ষা সফর 

ইতয্ািদ। বয্বহািরক িশল্পকলা িবষেয় িডগৰ্ী অজর্ন কের সবর্ পযর্ােয় িশক্ষকতা, গেবষণা, কুিটর িশল্প সংস্থা পিরচালনা পৰ্ভৃিত 

েক্ষেতৰ্ অবদান রাখার সুেযাগ রেয়েছ। িবিভন্ন সমাজেসবী সংস্থা, পঙ্গ ও পৰ্িতবন্ধী েকন্দৰ্, িডসেপ্ল েসন্টার, িবজ্ঞাপন সংস্থা, 

যাদুঘর, িডজাইন েসন্টার, মৃত্িশল্প পৰ্িতষ্ঠান, তাঁতিশল্প পৰ্িতষ্ঠান. েটক্সটাইল ইন্ডািস্টৰ্, েটক্সটাইল িপৰ্িন্টং েসন্টার, আবািসক 

ঘরবািড়, অিফস ও েহােটেলর ইেন্টিরয়র েডেকােরশন এবং ফয্াশন িডজাইিনং পৰ্ভৃিত েক্ষেতৰ্ কাজ করার যেথষ্ট সুেযাগ রেযেছ। 
এছাড়াও বয্বহািরক িশল্পকলা িবষেয় িশক্ষা লাভ কের িনজসব্ সব্াধীন বয্বসায় িনেয়ািজত হবার ক্ষমতা অজর্ন করা যায়। তাই, 
বাংলােদেশর মেতা একিট উন্নয়নশীল েদেশর েপৰ্ক্ষাপেট অথর্ৈনিতক, সামািজক ও সাংস্কিতক মানদন্ড ৈতির কের িবশব্ মানিচেতৰ্ 

েদশেক তুেল ধরার জনয্ বয্বহািরক িশল্পকলা িবভােগর গুরুতব্ অপিরসীম। 
 

৫। বস্তৰ্ পিরচ্ছদ ও বয়ন িশল্প (Clothing & Textile) 
 

আন্তজর্ািতক বাজাের চািহদা বৃিদ্ধর কারেণ বতর্মােন আমােদর েদেশ বস্তৰ্ ও েপাশাক িশেল্পর িবপুল িবস্তার ঘটায় িবভাগিটর 

গুরুতব্ েবেড়েছ। এিট একিট যুেগাপেযাগী িশক্ষা। বস্তৰ্ পিরচ্ছদ ও বয়ন িশল্প িবষেয়র পাঠয্কৰ্েম তন্তুর উত্পিত্ত, ৈবিশষ্টয্, 

িনবর্াচন ও সনাক্তকরণ েথেক শুরু কের বস্তৰ্ বয়ন, ছাপা, রং করা ও সমািপ্তকরণ সম্পেকর্ জ্ঞান েদওয়া হয়। এ ছাড়া এখােন 
ফয্াশন িডজাইিনং ও গােমর্ন্টস েটকেনালিজর িবিভন্ন িবষেয় িশক্ষা েদওয়া হয়। এ িশক্ষা বাংলােদেশর েপৰ্ক্ষাপেট কমর্েক্ষেতৰ্ 

বাছাইেয় অতয্ন্ত সহায়ক। এ িবষেয়র জ্ঞান সকল িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান ও পৰ্িশক্ষণ েকন্দৰ্ ছাড়াও বস্তৰ্ ও েপাশাক িশল্প পৰ্িতষ্ঠােনর 

িডজাইনার, িপৰ্িন্টং ও ডাইং িবেশষজ্ঞ, বুিটক িশেল্প ফয্াশন িডজাইনার, মারেচনডাইজার, েকায়ািলিট কেন্টৰ্ালার ইতয্ািদ েক্ষেতৰ্ 

কােজর সুেযাগ ঘটায়। 
গাহর্স্থয্ অথর্নীিত কেলজসমূেহর িবিভন্ন িবভােগ পৰ্থম বষর্ স্নাতক সম্মান েশৰ্িণেত ভিতর্র জনয্ িনধর্ািরত আসন সংখয্া  

(েকাটা বয্তীত) 
 

কেলজ ভিতর্র িবষয় আসন সংখয্া 

গাহর্স্থয্ অথর্নীিত কেলজ 

আিজমপুর, ঢাকা 

 
 

খাদয্ ও পুিষ্ট িবজ্ঞান ২০০ 

সম্পদ বয্বস্থাপনা ও এন্টারেপৰ্নরিশপ ২০০ 

িশশু িবকাশ ও সামািজক সম্পকর্ ২০০ 

িশল্পকলা ও সৃজনশীল িশক্ষা ২০০ 

বস্তৰ্ পিরচ্ছদ ও বয়ন িশল্প ২০০ 

বাংলােদশ গাহর্স্থয্ অথর্নীিত কেলজ খাদয্ ও পুিষ্ট িবজ্ঞান ১৫০

সম্পদ বয্বস্থাপনা ও এন্টারেপৰ্নরিশপ ১০০

কেলজ ভিতর্র িবষয় আসন সংখয্া 

১৪৬/৪, গৰ্ীনেরাড, ঢাকা 

 
 

িশশু িবকাশ ও সামািজক সম্পকর্ ১০০

িশল্পকলা ও সৃজনশীল িশক্ষা ১০০

বস্তৰ্ পিরচ্ছদ ও বয়ন িশল্প ১০০

নয্াশনাল কেলজ অব েহাম ইকনিমক্স 

৮/৫-এ, ব্লক-িস লালমািটয়া, ঢাকা ১২০৭ 

 

 

 

খাদয্ ও পুিষ্ট িবজ্ঞান ১৫০

সম্পদ বয্বস্থাপনা ও এন্টারেপৰ্নরিশপ ১০০

িশশু িবকাশ ও সামািজক সম্পকর্ ১০০

িশল্পকলা ও সৃজনশীল িশক্ষা ১০০

বস্তৰ্ পিরচ্ছদ ও বয়ন িশল্প ১০০

ময়মনিসংহ গাহর্স্থয্ অথর্নীিত কেলজ 

২৬, িস, েক, েঘাষ েরাড, ময়মনিসংহ 

খাদয্ ও পুিষ্ট িবজ্ঞান ৫০ 

সম্পদ বয্বস্থাপনা ও এন্টারেপৰ্নরিশপ ৫০

েমাট ২২০০ 

 
 

 

 

 

৬।  ২০১১ সাল েথেক ২০১৪ সাল পযর্ন্ত মাধয্িমক বা সমমােনর এবং ২০১৬ সােলর বাংলােদেশর েযেকােনা িশক্ষা 

েবােডর্র/উন্মক্ত িবশব্িবদয্ালেয়র  েযেকােনা  শাখায় উচ্চ মাধয্িমক অথবা কািরগির/মাদৰ্াসা েবাডর্/ A-Level বা 

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

পৰ্াপ্ত িজিপএ-দব্েয়র েযাগফল নূয্নতম ৪.০ হেত হেব। িকন্তু সরকাির গাহর্স্থয্ অথর্নীিত কেলেজ ভিতর্র েক্ষেতৰ্ িজিপএ-

দব্েয়র েযাগফল িবজ্ঞান ও বয্বসায় িশক্ষার েক্ষেতৰ্ ৬.৫,  মানিবক এর েক্ষেতৰ্ ৬.০ এবং গাহর্স্থয্ অথর্নীিতর েক্ষেতৰ্ নূয্নতম 

৫.০ হেত হেব। তেব েকােনা  পরীক্ষায় িজিপএ ২.০০-এর িনেচ হেল তা গৰ্হণেযাগয্ হেব না। GCE বা িবেদিশ 

িডিগৰ্ধারীেদর েক্ষেতৰ্  সমতা িনরূপণকৃত েগৰ্ড গণনা করেত হেব। 

৭।   েয-সকল পৰ্াথর্ী ২০১১ অথবা তার পের পাসকৃত IGCSE O- Level পরীক্ষায় অন্তত ৫িট িবষেয় ২০১৬ সেনর A-

Level পরীক্ষায় 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 C েগৰ্ড, অপর ৩িট 

িবষেয় অন্তত D েগৰ্ড েপেয়েছ তােদরেক এবং অনয্ানয্ িডেপ্লামা বা সািটর্িফেকটধারী িশক্ষাথর্ীগণেক ভিতর্ পরীক্ষার জনয্ 

অনলাইেন আেবদেনর পূেবর্ই িডন, জীবিবজ্ঞান অনুষেদর অিফেস পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্ সমতা িনরূপেণর জনয্ অগৰ্ণী 

বয্াংক, ঢাকা িবশব্িবদয্ালয় শাখায় িনধর্ািরত িফ ১০০০/- জমা পৰ্দােনর রিসদসহ জমা িদেত হেব। িডন কতৃর্ক পৰ্দত্ত 

আেবদেনর নূয্নতম েযাগয্তা
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সমতা িনরূপেণর সািটর্িফেকেট উিল্লিখত 'Equivalence ID' বয্বহার কের সাধারণভােব ভিতর্র আেবদন করেত হেব। 

 

 

 

 

 

৮।   ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র অঙ্গীভূত গাহর্স্থয্ অথর্নীিত কেলজ, বাংলােদশ গাহর্স্থয্ অথর্নীিত কেলজ, নয্াশনাল কেলজ অব েহাম 

ইেকােনািমক্স ও ময়মনিসংহ গাহর্স্থয্ অথর্নীিত কেলজ-এ ২০১৬-২০১৭  িশক্ষাবেষর্র  পৰ্থম বষর্ স্নাতক (সম্মান) েশৰ্িণেত 

ভিতর্র জনয্ ২০ েসেপ্টমব্র ২০১৬ দুপুর ২:০০টা হেত ১৯ অেক্টাবর ২০১৬ দুপুর ২:০০টার মেধয্ অনলাইেন আেবদন  

করেত হেব। শুধুমাতৰ্ মিহলা পৰ্াথর্ীরা আেবদন করেত পারেব এবং ৩১/১২/২০১৬ তািরেখ আেবদনকারীর বয়স ২২ 

বত্সেরর অিধক হেব না। ভিতর্র িনেদর্িশকা অনলাইেন পাওয়া যােব। 

৯ ।   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)  গাহর্স্থয্ অথর্নীিত 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 ে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।  

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

আেবদনকারীেক েবসরকাির মািলকানাধীন ে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 আেবদন কের 

টাকা জমার রিসদ সংগৰ্হ করেত পারেব। এ জনয্ ‘আেবদন’ বাটেন িক্লক করেত হেব। ‘আেবদন’ বাটেন িক্লক করার 

পর  বাটনিটর স্থােন একিট সবুজ রেঙর িটক িচহ্ন েদখা যােব এবং টাকা জমার রিসদ (েপেমন্ট িস্লপ)-এর 

ডাউনেলােডর িলঙ্ক পাওয়া যােব। এছাড়া পরবতর্ীেত এই পাতা েথেক আেবদনকারী তার আেবদনকৃত ভিতর্ পরীক্ষার 

পৰ্েবশপতৰ্ সংগৰ্হ বা আসন িবনয্াস, ফলাফল ইতয্ািদ জানেত পারেব। 

ছ) উপযুর্ক্ত পাতা েথেক ‘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 ১৯ অেক্টাবর ২০১৬ 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) আেবদনকারীর বয্াংেক টাকা জমা েদয়ার তথয্ ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয় েপঁৗছােল ইউিনেটর ‘েপেমন্ট’ কলােম একিট সবুজ 

রেঙর িটক িচহ্ন েদখা যােব এবং আেবদনকারী ১০ নেভমব্র ২০১৬ তািরখ হেত তার ভিতর্ পরীক্ষার পৰ্েবশপতৰ্ সংগৰ্হ 

করেত পারেব।  

ঞ)  পৰ্েবশপেতৰ্ ভিতর্ পরীক্ষার Roll Number ও Serial Number থাকেব। পৰ্েবশপেতৰ্র িনেদর্শাবিলেত উিল্লিখত 

কাগজপতৰ্ িনেয় আেবদনকারীেক ভিতর্ পরীক্ষায় অংশগৰ্হণ করেত হেব।  

ট)  আেবদনকারী মাধয্িমক / উচ্চ মাধয্িমেকর েযেকােনা একিটেত বা উভয়িটেত IGCSE (GCE) 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  Equivalence ID মাধয্িমক/উচ্চমাধয্িমক েরাল 

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

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

িডন, জীবিবজ্ঞান  অনুষেদর অিফেস 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 Equivalence ID উেল্লখ থাকেব। 

 

পৰ্াথিমক আেবদনপতৰ্ 
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১০।  ক) ভিতর্চ্ছ সকল পৰ্াথর্ীেক ভিতর্-পরীক্ষায় অংশগৰ্হণ করেত হেব। 

খ) ভিতর্ পরীক্ষা ০২ িডেসমব্র ২০১৬ শুকৰ্বার সকাল ১০.০০ টায় অনুিষ্ঠত হেব। পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টা । 
গ) ভিতর্ পরীক্ষা এমিসিকউ (MCQ) পদ্ধিতেত হেব। েমাট ১২০িট পৰ্েশ্নর জনয্ েমাট নমব্র হেব ১২০ । 

১১।   ভিতর্ পরীক্ষার পৰ্শ্ন উচ্চ মাধয্িমক পযর্ােয়র পাঠয্সূিচ অনুযায়ী হেব; এবং 

 ক) পৰ্েতয্ক পৰ্াথর্ীেক বাংলা ও ইংেরিজ এবং ২িট ৈনবর্াচিনক িবষয়সহ  েমাট ৪িট িবষেয়র পৰ্েশ্নর উত্তর িদেত হেব। পৰ্িত 

িবষেয়র জনয্ েমাট নমব্র ৩০। 

আবিশয্ক েযেকােনা ২িট ৈনবর্াচিনক িবষেয়র পৰ্েশ্নর উত্তর িদেত হেব

 িবজ্ঞান বয্বসায় িশক্ষা মানিবক গাহর্স্থয্ অথর্নীিত 

বাংলা, 

ইংেরজী 

রসায়ন, পদাথর্ 

িবজ্ঞান, 

জীবিবজ্ঞান, 
সাধারণ জ্ঞান 

বয্বসায় নীিত ও পৰ্েয়াগ,  

অথর্নীিত ও বািণিজয্ক 

ভূেগাল, িহসাব িবজ্ঞান, 

সাধারণ জ্ঞান 

অথর্নীিত, েপৗরনীিত, 

সমাজ িবজ্ঞান, 
সাধারণ জ্ঞান 

খাদয্ ও পুিষ্ট িবজ্ঞান, বয্বহািরক 

িশল্পকলা এবং বস্তৰ্ ও েপাশাক িশল্প, 
গৃহ বয্বস্থাপনা ও গৃহায়ণ এবং িশশু 

বধর্ন ও পািরবািরক সম্পকর্, সাধারণ 
জ্ঞান

 

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

১৩।  ভিতর্ পরীক্ষার MCQ  পদ্ধিতর উত্তরপতৰ্ িবশব্িবদয্ালয় কতৃর্ক সরবরাহ করা হেব। পৰ্াথর্ীেক পৰ্েয়াজনীয় MCQ ঘর পূরণ 

করার উপেযাগী কােলা 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। 

১৪।  উত্তরপেতৰ্ Roll No. ও Serial No. েলখায় েকােনা ঘষামাজা থাকেল উত্তরপতৰ্ বািতল বেল গণয্ হেব। 

১৫।  পরীক্ষায় কয্ালকুেলটর বয্বহার করা যােব না। পরীক্ষার হেল পৰ্াথর্ীর িনকট েমাবাইল েফান, ব্ল-টুথ বা েটিলেযাগােযাগ 

করা যায় এরূপ েযেকােনা পৰ্কার িডভাইস সেঙ্গ রাখা সম্পণর্ভােব িনিষদ্ধ। পরীক্ষার হেল েকােনা পৰ্াথর্ীর িনকট এরূপ 

েযেকােনা পৰ্কার িডভাইস পাওয়া েগেল, েস বয্বহার করুক বা না করুক তােক বিহষ্কার করা হেব। 

১৬।  ভিতর্ পরীক্ষার িবস্তািরত আসন িবনয্াস ঢাকা িবশব্িবদয্ালয় ওেয়ব সাইেট (http://admission.eis.du.ac.bd)  

েদখা যােব। ভিতর্ পরীক্ষার আেগর িদন 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। 

 

 

 
 

১৭।  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 সহ) িজিপএ েক ১৫%; উচ্চ মাধয্িমক/A-

Level বা সমমােনর পরীক্ষায় পৰ্াপ্ত/িহসাবকৃত (৪থর্ িবষয় সহ) ি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। 

 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, 

 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। 

১৮।  েমধােস্কােরর িভিত্তেত িনণর্ীত েমধাকৰ্ম অনুযায়ী উত্তীণর্ পৰ্াথর্ীেদর েমধা তািলকা ডীন, জীবিবজ্ঞান  অনুষেদর অিফেস ভিতর্ 

পরীক্ষা অনুিষ্ঠত হওয়ার ৫ িদেনর মেধয্ পৰ্কাশ করা হেব। ফলাফল ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র ওেয়ব সাইেটও 

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

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

িনরীক্ষা িফস জমা িদেয় িডন, 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। 

 

ভিতর্ পরীক্ষা 

েমধােস্কার ও েমধাকৰ্ম



- 5 - 

২০। িবিভন্ন কেলেজ ভিতর্র নূয্নতম েযাগয্তা:  

 

কেলজ মাধয্িমক ও 

উচ্চ মাধয্িমেকর 

িজিপএর  েযাগফল 

(৪থর্ িবষয় সহ) 

ভিতর্র িবভাগ িবজ্ঞান ও 

গাহর্স্থয্ 
অথর্নীিত শাখা 

মানিবক, বয্বসায় 

িশক্ষা ও কািরগির 

শাখা 

গাহর্স্থয্ অথর্নীিত কেলজ 

আিজমপুর, ঢাকা 

িবজ্ঞানঃ ৬.৫ 

মানিবকঃ  ৬.০ 

বয্বসায় িশক্ষাঃ ৬.৫ 

(পৰ্িত শাখায় েযেকােনা 

পরীক্ষায় অনূয্ন ৩.০) 

 

গাহর্স্থয্ অথর্নীিতঃ ৫.০ 

খাদয্ ও পুিষ্ট িবজ্ঞান েযাগয্ েযাগয্ নয়

সম্পদ বয্বস্থাপনা ও 

এন্টারেপৰ্নরিশপ 

েযাগয্ েযাগয্ 

িশশু িবকাশ ও সামািজক সম্পকর্ েযাগয্ েযাগয্

িশল্পকলা ও সৃজনশীল িশক্ষা েযাগয্ েযাগয্

বস্তৰ্ পিরচ্ছদ ও বয়ন িশল্প েযাগয্ েযাগয্ নয়

বাংলােদশ গাহর্স্থয্ 
অথর্নীিত কেলজ 

১৪৬/৪, িগৰ্নেরাড, ঢাকা 

িবজ্ঞানঃ ৪.০ 

মানিবকঃ  ৪.০ 

বয্বসায় িশক্ষাঃ ৪.০ 

গাহর্স্থয্ অথর্নীিতঃ ৪.০ 

খাদয্ ও পুিষ্ট িবজ্ঞান েযাগয্ েযাগয্ নয়

সম্পদ বয্বস্থাপনা ও 

এন্টারেপৰ্নরিশপ 

েযাগয্ েযাগয্

িশশু িবকাশ ও সামািজক সম্পকর্ েযাগয্ েযাগয্

িশল্পকলা ও সৃজনশীল িশক্ষা েযাগয্ েযাগয্

বস্তৰ্ পিরচ্ছদ ও বয়ন িশল্প েযাগয্ েযাগয্ নয় 

নয্াশনাল কেলজ অব 

েহাম ইকনিমক্স 

৩/৯-িব, ব্লক-িব, 

লালমািটয়া, ঢাকা 

িবজ্ঞানঃ ৪.০ 

মানিবকঃ  ৪.০ 

বয্বসায় িশক্ষাঃ ৪.০ 

গাহর্স্থয্ অথর্নীিতঃ ৪.০ 

খাদয্ ও পুিষ্ট িবজ্ঞান েযাগয্ েযাগয্ নয়

সম্পদ বয্বস্থাপনা ও 

এন্টারেপৰ্নরিশপ 

েযাগয্ েযাগয্

িশশু িবকাশ ও সামািজক সম্পকর্ েযাগয্ েযাগয্

 িশল্পকলা ও সৃজনশীল িশক্ষা েযাগয্ েযাগয্

 বস্তৰ্ পিরচ্ছদ ও বয়ন িশল্প েযাগয্ েযাগয্ নয় 

ময়মনিসংহ গাহর্স্থয্ 
অথর্নীিত কেলজ 

২৬, িস, েক, েঘাষ েরাড, 

ময়মনিসংহ 

িবজ্ঞানঃ ৪.০ 

মানিবকঃ  ৪.০ 

বয্বসায় িশক্ষাঃ ৪.০ 

গাহর্স্থয্ অথর্নীিতঃ ৪.০ 

খাদয্ ও পুিষ্ট িবজ্ঞান েযাগয্ েযাগয্ নয়

সম্পদ বয্বস্থাপনা ও 

এন্টারেপৰ্নরিশপ 

েযাগয্ েযাগয্ 

২১। েমধা তািলকা পৰ্কােশর পর িনিদর্ষ্ট তািরেখর মেধয্ অনলাইেন Choice ফরম পূরণ করেত হেব। পরবতর্ীেত Choice 
এবং ভিতর্ পরীক্ষার েমধা ও ভিতর্র েযাগয্তা অনুযায়ী শুধুমাতৰ্ সরকাির গাহর্স্থয্ অথর্নীিত কেলেজ িবভাগ বন্টেনর তথয্ 

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

নমব্রপতৰ্ী িডন অিফেস জমা িদেত হেব। েবসরকাির িতনিট কেলেজ (বাংলােদশ গাহর্স্থয্ অথর্নীিত কেলজ, নয্াশনাল কেলজ অব 

েহাম ইকনিমক্স, ময়মনিসংহ গাহর্স্থয্ অথর্নীিত কেলজ) উত্তীণর্ ছাতৰ্ীগণ তােদর পছন্দ অনুযায়ী কেলজ ও িবভােগ েমধাকৰ্ম 

অনুযায়ী ভিতর্র কাযর্কৰ্ম সম্পন্ন করেব। 

২২। মুিক্তেযাদ্ধার সন্তান (নািত-নাতনীসহ), উপজািত, হিরজন ও দিলত সম্পৰ্দায়, পৰ্িতবিন্ধ (দৃিষ্ট, বাক ও শৰ্বণ) ও েখেলায়ার 

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

হওয়ায় সুেযাগ পােব। যারা অনলাইেন আেবদন করার সময় েকাটায় িটক িদেব এবং ভিতর্ পরীক্ষায় উত্তীণর্ হেব, েকবল 

তারাই ভিতর্ পরীক্ষার ফলাফল পৰ্কােশর পর পুনরায় আেবদন করেত পারেব। আেবদেনর িনয়মাবলী ফলাফল পৰ্কােশর 

পর অনলাইেন েনািটেশর মাধয্েম জািনেয় েদয়া হেব।  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, পৰ্িতবিন্ধেদর (দৃিষ্ট, বাক ও শৰ্বণ) 

েক্ষেতৰ্ সিঠকতার সনদপতৰ্ একং েখেলায়ার েকাটার েক্ষেতৰ্ িবেকএসিপ কতৃর্ক পৰ্দত্ত সনদ জমা িদেত হেব। েকাটার 

সপেক্ষ পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্ ভিতর্ পরীক্ষার ফল পৰ্কােশর ৭ িদেনর মেধয্  জীবিবজ্ঞান  অনুষেদর অিফেস জমা িদেত 

হেব । 

 

 

 

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

২৪।  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 মেনানয়ন বািতল করা হেব। 

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

অিধকার কতৃর্পক্ষ সংরক্ষণ কের । 

  অনলাইেন ভিতর্র আেবদন: ২০ েসেপ্টমব্র ২০১৬ েথেক ১৯ অেক্টাবর ২০১৬ 

পৰ্েবশপতৰ্ সংগৰ্েহর তািরখঃ ১০ নেভমব্র ২০১৬ েথেক  

পরীক্ষার তািরখ:  ০২ িডেসমব্র ২০১৫, শুকৰ্বার, সকাল ১০:০০ টা – ১১:০০ টা 

ফল পৰ্কাশ: ভিতর্ পরীক্ষার ৫ িদেনর মেধয্ 

 

 
 

িবিবধ

ভিতর্ পরীক্ষা সংকৰ্ান্ত তথয্াবলীর জনয্ েযাগােযােগর িঠকানা: 

জীবিবজ্ঞান অনুষদ 
ঢাকা িবশব্িবদয্ালয় 

েফানঃ ৯৬৬১৯০০-৭৩ এক্স: ৪৩৫৫, ৪৩৫৬


