বাাংলাদেশ প্রদ ৌশল ববশ্বববেযালয়
২০২০-২০২১ বশক্ষাবদষে স্নাত

শ্রেণীদত ছাত্র/ছাত্রী ভবতে

বিবিসিূ দের সভাপবতর

ার্োলয়

স্থাপতয ও পবর ল্পনা অনু ষে

নাং- ডীন, স্থাপতয অনু ষে/ ভবতে- ২০২০-২১/ ০১

তাবরখঃ ২৬/১১/২০২১

ববজ্ঞবি
বাাংলাদেশ প্রদ ৌশল ববশ্বববেযালদয়র ২০২০-২১ বশক্ষাবদষে স্নাত শ্রেবণদত ভবতে পরীক্ষার ফলাফদলর বভবিদত প্রাথবি ভাদব বনবোবিত
এবাং অদপক্ষিান প্রাথেীদের তাবল া বুদয়দির ওদয়বসাইি এবাং শ্রনাবিশ শ্রবাদডে প্র াশ রা েদয়দছ। শ্রিধাতাবল া ও পছন্দক্রি অনু সাদর
প্রাথেীদের ববভাগ বন্টনও ওদয়বসাইদি প্র াশ
অদপক্ষিান প্রাথেীদের

রা েদয়দছ। পবরদেে -০১ এ প্রাথবি ভাদব বনবোবিত প্রাথেীদের এবাং পবরদেে -০২ এ

রণীয় ববষয়সিূ ে উদেখ

রা েদয়দছ।

পবরদেে – ০১: প্রাথবি ভাদব বনবোবিত প্রাথেীদের জনয প্রদর্াজয
প্রাথবি ভাদব বনবোবিত প্রাথেীগণদ

ববশ্বববেযালদয় ভবতের জনয বনম্নবলবখত ধাপসিূ ে অনু সরণ

রদত েদবঃ

প্রথি ধাপঃ স্বাস্থয পরীক্ষা
বিতীয় ধাপঃ ভবতে বফ প্রোন
তৃতীয় ধাপঃ িূ ল সনে, স্বাস্থয পরীক্ষার বরদপািে এবাং ভবতে বফ এর রবশে জিা প্রোন সাদপদক্ষ ভবতে বনবিত রণ
ধাপসিূ ে বনদম্ন ববস্তাবরত বণেণা

রা েদয়দছ।

প্রথি ধাপ: স্বাস্থয পরীক্ষা
ভবতের জনয প্রাথবি ভাদব বনবোবিত তাবল াভুক্ত প্রাথেীদের বুদয়দির ওদয়বসাইদি প্রেি 'Medical Screening Form for Admission'
এর pdf ফাইলবি বপ্রন্ট

রার পর োদত পূ রণ

রদত েদব। উক্ত ফদিের প্রথি অাংশবি প্রাথেী বনদজই পূ রণ রদবন। বিতীয় অাংশবি
প্রাথেীর স্বাস্থয পরীক্ষা এবাং সাংবিষ্ট লযাবদরিবরর বরদপািে িূ লযায়ন পূ বে এ জন শ্ররবজস্টাডে বিব ৎস
তৃে পূ রণ রদত েদব। উদেখয,
বিতীয় অাংদশর স্বাস্থয পরীক্ষার জনয বিব ৎস

অথবা সাংবিষ্ট োসপাতাদলর বফ এবাং লযাবদরিবর বরদপাদিের বফ সাংবিষ্ট প্রাথেীদ ই বেন

রদত েদব।
স্বাস্থয পরীক্ষায় র্বে েৃ বষ্টশবক্তর ত্রুবি ধরা পদর, তােদল সাত বেদনর িদধয পুনঃপরীক্ষা রা শ্রর্দত পাদর। অনযানয অস্থায়ী অনু পর্ু ক্ততা
র্থাঃ োইদরাবসল, োবনেয়া ইতযাবে এ িাদসর িদধয পুনঃপরীক্ষার জনয ববদববিত েদত পাদর। এই ধরদনর অসু স্থতা পুনঃপরীক্ষার
প্রদয়াজন েদল প্রাথেীর বনজস্ব খরদি শ্রর্দ ান ববদশষজ্ঞ বিব ৎসদ র িতািদতর জনয ববশ্বববেযালদয়র প্রধান বিব ৎস
পাদরন। তদব এই সু পাবরশ ২০২০-২০২১ বশক্ষাবদষে ভবতে বিবির সভাপবত তৃে অনু দিাবেত েদত েদব।
অত্র শ্রনাবিদশর পবরবশষ্ট-০১ এ উদেবখত বনধোবরত তাবরখ ও সিদয় প্রাথেীদ
এবাং প্রদর্াজয শ্রক্ষদত্র অনযানয

সু পাবরশ

রদত

পূ রণ ৃ ত Medical Screening ফিে, লযাবদরিবর বরদপািে

াগজপত্র সশরীদর উপবস্থত েদয় জিা বেদত েদব।

বিতীয় ধাপ: ভবতে বফ প্রোন
প্রদ ৌশল অনু ষেসিূ দের ববভাগসিূ ে এবাং নগর ও অঞ্চল পবর ল্পনা ববভাদগ ভবতের জনয ৭,১৫০/- িা া এবাং স্থাপতয ববভাদগ ভবতের
জনয ৭,২০০/- িা া বফ জিা বেদত েদব। বনদম্নর তাবল ায় ভবতের বফ এর খাতসিূ ে উদেখ
বববরণ

ভবতে বফ
বিউশন বফ
পরীক্ষা বফ

প্রদ ৌশল ববভাগ সিূ ে এবাং
নগর ও অঞ্চল পবর ল্পনা ববভাগ
িা া
পঃ
৫,৫০০ ০০
২২ ৫০
৭০ ০০

বসি ভাড়া
বিব ৎসা বফ

৫ ০০
৩০ ০০

শ্ররবজদেশন বফ
এথদলবি
ইউবনয়ন বফ
শান িাবন
শ্ররাভার স্কাউি
রবশে বই বফ
শ্রেডশীি বফ
শ্রিাি িা া

২০০
৪০
৪৯
১০০০
২
১
২৩০
৭,১৫০

রা েদয়দছ।
স্থাপতয ববভাগ
িা া

পঃ
৫,৫০০ ০০
২২ ৫০
৭০ ০০
৫ ০০
৩০ ০০

০০
০০
০০
০০
০০
৫০
০০
০০

২০০
৪০
৪৯
১০০০
২
১
২৮০
৭,২০০
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০০
০০
০০
০০
০০
৫০
০০
০০
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শ্রসানালী বযাাং

বলবিদিদডর বডিান্ড রাফি অথবা শ্রপ-অডোদরর িাধযদি ' ম্পদরালার, বুদয়ি- ঢা া' বরাবর ভবতে বফ প্রোন

রদত েদব।


বডিান্ড রাফি/ শ্রপ-অডোদরর িূ ল

বপ অত্র শ্রনাবিদশর পবরবশষ্ট-০১ এ উদেবখত বনধোবরত তাবরখ ও সিদয় বতনবি

বপসে

সশরীদর উপবস্থত েদয় জিা বেদত েদব।
উদেখয, শ্রসানালী বযাাং

বলবিদিদডর শ্রেদশর শ্রর্দ ান শাখার িাধযদি বডিান্ড রাফি

আওতাধীন এলা ায় অববস্থত শ্রসানালী বযাাং

রা র্াদব। শুধু িাত্র ঢা া বসবি

বলবিদিদডর শ্রর্দ ান শাখার িাধযদি শ্রপ-অডোর

দপোদরশদনর

রা র্াদব।

পূ রণ ৃ ত নিুনা ফিে বিত্র-০১ ( ) এবাং (খ) এর িাধযদি শ্রেখাদনা রদয়দছ।

বিত্র-০১ ( ) বডিান্ড রাফি ফিে (প্রদ ৌশল ববভাগসিূ ে এবাং নগর ও অঞ্চল পবর ল্পনা ববভাদগ ভবতের শ্রক্ষদত্র প্রদর্াজয)

বিত্র-০১ (খ) শ্রপ-অডোর ফিে (প্রদ ৌশল ববভাগসিূ ে এবাং নগর ও অঞ্চল পবর ল্পনা ববভাদগ ভবতের শ্রক্ষদত্র প্রদর্াজয)
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তৃতীয় ধাপ: িূ ল সনে, স্বাস্থয পরীক্ষার বরদপািে এবাং ভবতে বফ এর রবশে জিা প্রোন সাদপদক্ষ ভবতে বনবিত রণ
ভবতের জনয প্রাথবি ভাদব বনবোবিত তাবল াভুক্ত প্রাথেীদের অত্র শ্রনাবিদশর পবরবশষ্ট-০১ এ উদেবখত বনধোবরত স্থান, তাবরখ ও সিদয়
সশরীদর উপবস্থত েদত েদব এবাং বনম্নববণেত প্রবক্রয়াসিূ ে ক্রিানু সাদর অনু সরণ
( ) সনে ও েবললাবে
র্ািাই এবাং জিা

রদত েদবঃ

( .১) প্রথিত, বনধোবরত বুদথ বনম্নবলবখত েবললাবে জিা বেদত েদবঃ
িূ ল সনে এবাং অনযানয

প্রোন

(i) িাধযবি

স্কুল সাবিেবফদ ি/ োবখল অথবা সিিাদনর পরীক্ষার িূ ল সনে এবাং

ফদিা বপ (এ
বপ)।
(ii) িাধযবি স্কুল সাবিেবফদ ি/ োবখল অথবা সিিাদনর পরীক্ষার িূ ল রান্সবক্রপ্ট বা
শ্রেডশীি এবাং ফদিা বপ (এ
(iii) উচ্চ িাধযবি

বপ)।

সাবিেবফদ ি/ আবলি অথবা সিিাদনর পরীক্ষার িূ ল রান্সবক্রপ্ট বা

শ্রেডশীি এবাং ফদিা বপ (এ
বব. দ্র.: ফদিা বপ সতযায়ন

বপ)।

রার প্রদয়াজন শ্রনই।

উদেখয, এই সিদয় প্রোন ৃ ত ছাত্র/ ছাত্রীদের িূ ল রান্সবক্রপ্ট/ শ্রেডশীি ও সনে ভবতে
বিবিসিূ দের সভাপবত এর অবফদস জিা রাখা েদব। জিা েেদণর পর ভবতে/ ভবতের শ্রর্াগযতা
বাবতল বযবতদরদ

এই সব

াগজপত্র সািবয় ভাদব শ্রফরৎ ব াংবা ফদিা বপ প্রোন

রা েদব না।

( .২) সাংরবক্ষত আসদনর জনয প্রাথবি ভাদব বনবোবিত তাবল াভুক্ত ক্ষুদ্র জাবত শ্রগাষ্ঠী প্রাথেীদেরদ
তাদের ক্ষুদ্র জাবত শ্রগাষ্ঠীদের প্রিাণস্বরূপ বনদম্নাক্ত েবললাবে জিা বেদত েদবঃ
(i) স্থানীয় ইউবনয়ন পবরষদের শ্রিয়ারিযান তৃে প্রেি সনে।
(ii) ক্ষুদ্র জাবত শ্রগাষ্ঠী শ্রগাদত্রর শ্রিাড়ল/ শ্রেডিযান/ শ্রগাত্র প্রধান তৃে প্রেি সনে র্া স্থানীয়
থানা বনবোেী অবফসার/ শ্রজলা প্রশাস
তৃে প্রবতস্বাক্ষবরত েদত েদব।

(খ) স্বাস্থয পরীক্ষার
ছাড়পত্র েেণ

উপদরাক্ত সনে, রান্সবক্রপ্ট এবাং অনযানয েবললাবের জিা োদনর পর বনবেেষ্ট শ্রিবড যাল বুদথ
স্বাস্থয পরীক্ষার জনয বনধোবরত 'Medical Screening Form for Admission' এর পুরণ ৃ ত
বপ, লযাবদরিবর বরদপািে এবাং অনযানয

(গ) ভবতে বফ জিা প্রোন

াগজপত্র (প্রদয়াজন সাদপদক্ষ) জিা বেদত েদব।

শ্রিবড যাল অবফসাদরর ছাড়পত্র পাওয়ার পর ভবতে বফ এর শ্রপ অডোদরর/ বডিান্ড রাফি এর িূ ল
বপ সে বতনবি বপ বনধোবরত বুদথ জিা বেদত েদব।

উপদরাক্ত প্রবক্রয়াসিূ ে সবি ভাদব সম্পােন

রার পর ভবতে বনবিত

রা েদব।

পবরদেে – ০২: অদপক্ষিান তাবল াভুক্ত প্রাথেীদের জনয প্রদর্াজয
অদপক্ষিান তাবল াভুক্ত প্রাথেীদের শ্রনাবিদশ উদেবখত স্থান, তাবরখ ও সিদয় শুধু িাত্র ভবতে বনবিত রদণর জনয উপবস্থত েদত েদব। উক্ত
তাবল াভুক্ত প্রাথেীদের তৃতীয় ধাদপর এর ( .১ ও প্রদর্াজয শ্রক্ষদত্র .২) অনু দেদে উদেবখত িূ ল সনে ও অনযানয েবললাবে সাদথ বনদয়
আসদত েদব।
উক্ত বেদন শ্রর্স ল প্রাথেী অদপক্ষিান তাবল া শ্রথদ

প্রাথবি ভাদব ভবতের জনয বনবোবিত েদবন, তাদের সনে ও অনযানয েবললাবে

র্ািাইদয়র পর ববশ্বববেযালদয়র বিব ৎসা শ্র দে স্বাস্থয পরীক্ষার জনয শ্রপ্ররণ

রা েদব। স্বাস্থয পরীক্ষার ছাড়পত্র বনবিত েদল
তাৎক্ষবণ ভাদব ভবতে বফ জিা প্রোন এর জনয প্রস্তুত থা দত েদব। বফ প্রোদনর পর রবশদের িূ ল বপসে বতনবি বপ বনধোবরত বুদথ
জিা বেদত েদব।
উপদরাক্ত প্রবক্রয়াসিূ ে সবি ভাদব সম্পােন

রার পর ভবতে বনবিত

রা েদব।
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বাাংলাদেশ প্রদ ৌশল ববশ্বববেযালয়
২০২০-২০২১ বশক্ষাবদষে স্নাত

শ্রেণীদত ছাত্র/ছাত্রী ভবতে

বিবিসিূ দের সভাপবতর

ার্োলয়

স্থাপতয ও পবর ল্পনা অনু ষে

২০২০-২০২১ বশক্ষাবদষে ভবতে বিবিসিূ দের সভাপবতর পূ বে অনু িবত না বনদয় উপবস্থবতর বেন
বনধোবরত সিদয় অনু পবস্থত প্রাথেীর ভবতের শ্রর্াগযতা বাবতল বদল গণয েদব।

ববদশষ দ্রষ্টবয (প্রাথবি ভাদব বনবোবিত এবাং অদপক্ষিান উভয় ধরদনর প্রাথেীর শ্রক্ষদত্র প্রদর্াজয):
(১) ববনা অনু িবতদত বনধোবরত তাবরদখর িদধয ভবতে না েদল ভবতের শ্রর্াগযতা বাবতল বদল গণয েদব।
(২) ভবতের পর শ্র ান ছাত্র/ ছাত্রী বনধোবরত সিদয়র িদধয শ্র াসে শ্ররবজদেশন সম্পন্ন না
শুরুর ২ (েু ই) সিাদের িদধয ক্লাদশ উপবস্থত না েদল তার ভবতে বাবতল

রদল এবাং/ অথবা ববনা অনু িবতদত ক্লাশ

রা েদব।

(৩) আবাবস / অনাবাবস ছাত্র-ছাত্রীদের েদল ভবতের জনয প্রদেয় বফ এর পবরিাণ এবাং েদল ভবতের সিয়সসূ িী ছাত্র লযাণ পবরিালদ র
েির (ববশ্বববেযালয় শ্রখলার িাদির েবক্ষণ-পবিি প্রাদে) শ্রথদ

অধযাপ

বনজ োবয়দে র্থাসিদয় শ্রজদন বনদত েদব।

ড. খন্দ ার সাবির আেদিে

সভাপবত, ২০২০-২০২১ বশক্ষাবদষে ভবতে বিবিসিূ ে
ও
ডীন, স্থাপতয ও পবর ল্পনা অনু ষে
বাাংলাদেশ প্রদ ৌশল ববশ্বববেযালয়, ঢা া।
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বাাংলাদেশ প্রদ ৌশল ববশ্বববেযালয়
২০২০-২০২১ বশক্ষাবদষে স্নাত

শ্রেণীদত ছাত্র/ছাত্রী ভবতে

বিবিসিূ দের সভাপবতর

ার্োলয়

স্থাপতয ও পবর ল্পনা অনু ষে

পবরবশষ্ট-০১
শ্রিধািান ও পছন্দক্রদির বভবিদত প্রাথেীদের ববভাগ বন্টদনর তাবল া অনু র্ায়ী স্থাপতয, প্রদ ৌশল ববভাগসিূ ে
এবাং নগর ও অঞ্চল পবর ল্পনা ববভাদগ ভবতের জনয প্রাথবি ভাদব বনবোবিত ও অদপক্ষিান তাবল াভুক্ত প্রাথেীদের
েবললাবে র্ািাই/ উপবস্থবত বনবিত রণ, স্বাস্থয পরীক্ষা এবাং ভবতের সিয়সূ িী
শ্রিধািান ও পছন্দক্রদির বভবিদত প্রাথেীদের ববভাগ বন্টদনর তাবল া অনু র্ায়ী স্থাপতয ববভাদগ ভবতের জনয
প্রাথবি ভাদব বনবোবিত তাবল াভুক্ত প্রাথেীদের শ্রক্ষদত্র প্রদর্াজয
উপবস্থবতর তাবরখ
(েবললাবে িূ লযায়ন ও স্বাস্থয পরীক্ষা)

ভবতে পরীক্ষায় প্রাথেীর শ্রিধািান

সিয়

৭, ১২, ১৭, ২২-২৪, ২৯-৩১, ৩৬,
৩৭, ৩৯-৪২, ৪৪-৪৬, ৪৮, ৫০-৫৩,
০৯/১২/২০২১, বৃ েস্পবতবার

৫৫-৫৭, ৫৯-৬১, ৬৩-৬৫, ৬৭, ৬৮,
৭১-৯৫ এবাং ক্ষুদ্র জাবত শ্রগাষ্ঠী প্রাথেী

স াল ০৯:৩০- স াল ১১:০০ িা

১৫০

শ্রিধািান ও পছন্দক্রদির বভবিদত প্রাথেীদের ববভাগ বন্টদনর তাবল া অনু র্ায়ী প্রদ ৌশল ববভাগসিূ ে এবাং নগর
ও অঞ্চল পবর ল্পনা ববভাদগ ভবতের জনয প্রাথবি ভাদব বনবোবিত তাবল াভুক্ত প্রাথেীদের শ্রক্ষদত্র প্রদর্াজয
উপবস্থবতর তাবরখ
(েবললাবে িূ লযায়ন ও স্বাস্থয পরীক্ষা)

০৯/১২/২০২১, বৃ েস্পবতবার

১০/১২/২০২১, শুক্রবার

ভবতে পরীক্ষায় প্রাথেীর শ্রিধািান

সিয়

০০১ – ১৫০

স াল ০৯:৩০ বিবনি - স াল ১১:০০ িা

১৫১ – ৩০০

স াল ১১.০০ িা – েু পুর ১২.৩০ বিবনি

৩০১ – ৪৫০

েু পুর ২.০০ িা – বব াল ৩.৩০ বিবনি

৪৫০ – ৬০০

বব াল ৩.৩০ বিবনি - বব াল ৫.০০ িা

৬০১ – ৭৫০

স াল ০৯:৩০ বিবনি - স াল ১১:০০ িা

৭৫১ – ৯০০

স াল ১১.০০ িা – েু পুর ১২.৩০ বিবনি

৯০১ – ১০৫০

েু পুর ২.০০ িা – বব াল ৩.৩০ বিবনি

১০৫১ – ১১৬৭

বব াল ৩.৩০ বিবনি - বব াল ৫.০০ িা

বব.দ্র.: শ্রর্ স ল প্রাথেী স্থাপতয ববভাদগর ভবতের জনয প্রাথবি ভাদব বনবোবিত েদয়দছন, তাাঁদের প্রদ ৌশল ববভাগসিূ ে এবাং নগর ও
অঞ্চল পবর ল্পনা ববভাগসিূ দের শ্রিধাতাবল ায় স্থান থা দলও শুধু স্থাপতয ববভাদগর বনধোবরত বুদথ উপবস্থত েদত েদব।

শ্রিধািান ও পছন্দক্রদির বভবিদত প্রাথেীদের ববভাগ বন্টদনর তাবল া অনু র্ায়ী স্থাপতয ববভাদগ ভবতের জনয
অদপক্ষিান তাবল াভুক্ত প্রাথেীদের শ্রক্ষদত্র প্রদর্াজয
৯৬ – ১৮০

প্রদয়াজন অনু র্ায়ী সিয়সূ িী পদর জানাদনা েদব (ববশ্বববেযালয় ওদয়বসাইদি এ সাংক্রাে
শ্রনাবিশ প্র াশ

রা েদব।)

শ্রিধািান ও পছন্দক্রদির বভবিদত প্রাথেীদের ববভাগ বন্টদনর তাবল া অনু র্ায়ী প্রদ ৌশল ববভাগসিূ ে এবাং নগর
ও অঞ্চল পবর ল্পনা ববভাদগ ভবতের জনয অদপক্ষিান তাবল াভুক্ত প্রাথেীদের শ্রক্ষদত্র প্রদর্াজয
১১৬৮ – ১৭৯৭ এবাং ক্ষুদ্র
জাবতদগাষ্ঠী প্রাথেী ২৫১৫, ২৭২৩ ও
২৯৫২

প্রদয়াজন অনু র্ায়ী সিয়সূ িী পদর জানাদনা েদব (ববশ্বববেযালয় ওদয়বসাইদি এ সাংক্রাে
শ্রনাবিশ প্র াশ
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রা েদব।)

বাাংলাদেশ প্রদ ৌশল ববশ্বববেযালয়
২০২০-২০২১ বশক্ষাবদষে স্নাত

শ্রেণীদত ছাত্র/ছাত্রী ভবতে

বিবিসিূ দের সভাপবতর

ার্োলয়

স্থাপতয ও পবর ল্পনা অনু ষে

স্থানঃ ডীন অবফস, স্থাপতয ও পবর ল্পনা অনু ষে (োউন্ড শ্রলার, অযা াদডবি
ববশ্বববেযালয়।

ভবন, স্থাপতয ববভাগ), বাাংলাদেশ প্রদ ৌশল

বনদম্নাক্ত QR Code স্মািেদফাদনর িাধযদি স্কযান রদল অথবা উদেবখত url এ শ্রগদল অনু ষে অবফদসর বে বনদেেশনা
Google Map এ প্রেবশেত েদব।
https://tinyurl.com/e5tkjf6s

ববদশষ দ্রষ্টবযঃ
(১) ববদশষ প্রদয়াজদন

তৃেপক্ষ সাক্ষাদতর সিয়সূ িী পবরবতেন

(২) ২০২০-২০২১ বশক্ষাবদষের ভবতে

রদত পাদরন।

বিবি সিূ দের সভাপবতর পূ বে অনু িবত না বনদয় উপবস্থবতর বেন বনধোবরত সিদয় অনু পবস্থত প্রাথেীর

ভবতের শ্রর্াগযতা বাবতল বদল গণয েদব।
(৩) অদপক্ষিান তাবল াভুক্ত প্রাথেীদের স্বাস্থয পরীক্ষা ববশ্বববেযালদয়র বিব ৎসা শ্র দে অনু বষ্ঠত েদব এবাং স্বাস্থয পরীক্ষার বফ বাবে ৳
১০০০/- (এ

োজার িা া িাত্র) নগে প্রোন

রদত েদব।
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