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সংযুণি-১: বাংলার্দিী িাগণরকর্দর জিয 
 
শ্রকাণভড-১৯ সংক্রান্ত ববণশ্বক মহামারীর কারর্ি বাংলার্দি প্রর্কৌিল ণবশ্বণবদযালর্য়র ভণতি পরীক্ষা স্বাস্থ্য ণবণি শ্রমর্ি প্রাক-
ণিবিাচিী ও মূল ভণতি পরীক্ষার মািযর্ম দুই িার্প অিুণিত হর্ব। এ শ্রপ্রণক্ষর্ত প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষা চারণি ণিফর্ি গ্রহি 
করা হর্ব। প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় শ্রমিার ণভণির্ত ণিবিাণচত আর্বদিকারীর্দর মূল ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির সুর্যাগ 
প্রদাি করা হর্ব। প্রাক-ণিবিাচিী ও মূল ভণতি পরীক্ষা বাংলার্দি প্রর্কৌিল ণবশ্বণবদযালর্য়র কযাম্পার্স অিুণিত হর্ব।  
বাংলার্দি প্রর্কৌিল ণবশ্বণবদযালর্য়র প্রর্কৌিল, পুরর্কৌিল, যন্ত্রর্কৌিল, তণিৎ ও ইর্লকট্রণিক শ্রকৌিল এবং স্থ্াপতয ও 
পণরকল্পিা অিুর্দসমূর্হর ণবণভন্ন ণবভার্গ স্নাতক শ্রেণির্ত ২০২০-২০২১ ণিক্ষাবর্র্ি ভণতিচু্ছ বাংলার্দিী িাগণরকর্দর কাছ 
শ্রের্ক ণিিিাণরত ফরর্ম দরখাস্ত আহ্বাি করা যার্চ্ছ। শ্রয সকল ছাত্র-ছাত্রী   

২০১৭ বা ২০১৮ সার্ল মািযণমক বা তার সমমার্ির পরীক্ষায় এবং ২০২০ সার্ল উচ্চ মািযণমক বা তার 
সমমার্ির পরীক্ষায় উিীিি হর্য়র্ছি,    
অেবা   
২০১৭ সার্ল মািযণমক বা তার সমমার্ির পরীক্ষায় এবং ২০১৯ সার্ল উচ্চ মািযণমক বা তার সমমার্ির 
পরীক্ষায় উিীিি হর্য়র্ছি ণকন্তু উচ্চ মািযণমক বা তার সমমার্ির পরীক্ষার সংর্িাণিত ফলাফল ১০ 
শ্রসর্েম্বর ২০১৯ তাণরর্খর পর্র ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক প্রকাণিত হর্য়র্ছ,   
অেবা  
২০১৬ সার্লর ির্ভম্বর বা তার পর্র GCE “O” শ্রলর্ভল এবং ২০১৯ সার্লর ির্ভম্বর শ্রের্ক ২০২০ 
সার্লর অর্টাবর পযিন্ত GCE “A” শ্রলর্ভল পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্ত হর্য়র্ছি,   

অিযািয িতিপূরি সার্পর্ক্ষ শুিুমাত্র তাাঁরাই ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয আর্বদি করর্ত পারর্বি।   
শ্রয সকল ছাত্র-ছাত্রী ইর্তাপূর্বি এই ণবশ্বণবদযালর্য়র ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহি কর্রর্ছি অেবা অংিগ্রহর্ির শ্রযাগযতা অজিি 
কর্রর্ছি তারা এই ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহি করর্ত পারর্বি িা।  

১। ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির শ্রযাগযতা 
[ক] প্রােিীর্ক বাংলার্দর্ির শ্রয শ্রকাি মািযণমক ও উচ্চ মািযণমক ণিক্ষা শ্রবাডি/মাদ্রাসা ণিক্ষা শ্রবাডি/কাণরগণর ণিক্ষা শ্রবাডি 
শ্রের্ক শ্রগ্রড পদ্ধণতর্ত ণবজ্ঞাি ণবভার্গ (গণিত, পদােিণবজ্ঞাি ও রসায়িসহ) ৫.০০ এর শ্রের্ল কমপর্ক্ষ ণজণপএ ৪.০০ 
শ্রপর্য় মািযণমক েুল সাণিিণফর্কি/দাণখল/সমমার্ির পরীক্ষায় পাি করর্ত হর্ব অেবা ণবর্দিী ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক 
সমমার্ির পরীক্ষায় কমপর্ক্ষ সমতুলয শ্রগ্রড শ্রপর্য় পাি করর্ত হর্ব। 

প্রােিীর্ক বাংলার্দর্ির শ্রয শ্রকাি মািযণমক ও উচ্চ মািযণমক ণিক্ষা শ্রবাডি/মাদ্রাসা ণিক্ষা শ্রবাডি/কাণরগণর ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক 
উচ্চ মািযণমক/ আলীম/ সমমার্ির পরীক্ষায় গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি ও রসায়ি এই ণতিণি ণবর্র্য় শ্ররণজর্েিিসহ শ্রগ্রড 
পদ্ধণতর্ত ৫.০০ এর শ্রের্ল কমপর্ক্ষ ণজণপএ ৫.০০ এবং মািযণমক/দাণখল/সমমার্ির পরীক্ষায় গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি ও 
রসায়ি এই ণতিণি ণবর্র্য় ৩০০ িম্বর্রর মর্িয িূযিতম ২৭০ িম্বর শ্রপর্য় মািযণমক/দাণখল/সমমার্ির পরীক্ষায় পাি 
করর্ত হর্ব অেবা ণবর্দিী ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক সমমার্ির পরীক্ষায় কমপর্ক্ষ সমতুলয শ্রগ্রড/ িম্বর শ্রপর্য় পাি করর্ত হর্ব।    

শ্রয সব প্রােিী ২০১৭ সার্ল মািযণমক বা তার সমমার্ির পরীক্ষায় এবং ২০১৯ সার্ল উচ্চ মািযণমক বা তার সমমার্ির 
পরীক্ষায় উিীিি হর্য়র্ছি ণকন্তু উচ্চ মািযণমক বা তার সমমার্ির পরীক্ষায় তার্দর সংর্িাণিত ফলাফল ১০ শ্রসর্েম্বর ২০১৯ 
তাণরর্খর পর্র ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক প্রকাণিত হর্য়র্ছ, শ্রসর্ক্ষর্ত্র তার্দরর্ক  মািযণমক ও উচ্চ মািযণমক ণিক্ষা শ্রবাডি/ মাদ্রাসা 
ণিক্ষা শ্রবাডি/ কাণরগণর ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি, ও রসায়ি এই ণতিণি ণবর্র্য় ৬০০ িম্বর্রর মর্িয িূযিতম 
৪৮০ িম্বর শ্রপর্য় উচ্চ মািযণমক/আলীম/সমমার্ির পরীক্ষায় পাি করর্ত হর্ব অেবা ণবর্দিী ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক সমমার্ির 
পরীক্ষায় কমপর্ক্ষ সমতুলয শ্রগ্রড/ িম্বর শ্রপর্য় পাি করর্ত হর্ব।   

সকল সণিক আর্বদিকারীর মিয হর্ত উপর্র উর্েণখত ণিিিাণরত িম্বর্রর ণভণির্ত বাছাই কর্র ১ম শ্রের্ক ২৪,০০০ তম 
পযিন্ত সকল আর্বদিকারীর্ক প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহি করর্ত শ্রদয়া হর্ব। এই বাছাইর্য়র জিয যোক্রর্ম 
আর্বদিকারীর মািযণমক পরীক্ষায় গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি ও রসায়ি ণবর্য় ণতিণির্ত প্রাপ্ত শ্রমাি িম্বর, গণির্ত প্রাপ্ত িম্বর 
এবং পদােি ণবজ্ঞার্ি প্রাপ্ত িম্বরর্ক অগ্রাণিকার্রর ক্রম ণহসার্ব ণবর্বচিা করা হর্ব।   

[খ] GCE “O” শ্রলর্ভল এবং GCE “A” শ্রলর্ভল পাি করা প্রােিীর্দর প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয GCE “O” 
শ্রলর্ভল পরীক্ষায় কমপর্ক্ষ পাাঁচণি ণবর্য় (গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি, রসায়ি এবং ইংর্রণজসহ) এর প্রণতণির্ত কমপর্ক্ষ B 
শ্রগ্রড এবং GCE “A” শ্রলর্ভল পরীক্ষায় গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি ও রসায়ি এই ণতি ণবর্র্য়র প্রণতণির্ত কমপর্ক্ষ A শ্রগ্রড 
শ্রপর্য় পাি করর্ত হর্ব।   

িূযিতম শ্রযাগযতা পূরি সার্পর্ক্ষ GCE “O” শ্রলর্ভল এবং GCE “A” শ্রলর্ভল পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্ত সকল সণিক 
আর্বদিকারীর্ক প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির সুর্যাগ শ্রদয়া হর্ব। 



 

 

[গ] িূযিতম শ্রযাগযতা পূরি সার্পর্ক্ষ কু্ষদ্র িৃ-শ্রগািীভুি সকল সণিক আর্বদিকারীর্ক প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির 
সুর্যাগ শ্রদয়া হর্ব।  

[ঘ] উপর্রাি িতিাবলী পূরি সার্পর্ক্ষ প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয শ্রযাগয প্রােিীর্দর চারণি ণিফর্ি ণবভি 
কর্র প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষা শ্রিয়া হর্ব। পণরসংখযািণভণিক পদ্ধণত অিুসরি কর্র প্রণতণি ণিফর্ি প্রােিীর্দর শ্রমিার 
ণবিযার্সর সমতুলযতা ণিণিত করা হর্ব।  

প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয শ্রযাগয ণবর্বণচত আর্বদিকারীর্দর তাণলকা ণবশ্বণবদযালর্য়র শ্রিাণিি শ্রবার্ডি এবং 
ওর্য়বসাইি (www.buet.ac.bd) -এ প্রকাি করা হর্ব।  

[ঙ] প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষার ফলাফর্লর শ্রমিাক্রম অিুসার্র ১ম শ্রের্ক ৬০০০তম (প্রণত ণিফর্ির ১ম শ্রের্ক ১৫০০ তম) 
ণিক্ষােিীর্ক মূল ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয ণিবিাণচত করা হর্ব। মূল ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয শ্রযাগয ণবর্বণচত 
আর্বদিকারীর্দর তাণলকা ণবশ্বণবদযালর্য়র শ্রিাণিি শ্রবার্ডি এবং ওর্য়বসাইি (www.buet.ac.bd) -এ প্রকাি করা হর্ব।  

২। প্রাক-ণিবিাচিী ও মূল ভণতি পরীক্ষার ণবর্য়সমূহ ও পািযসূচী 

২.১ প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষার ণবর্য়সমূহ ও পািযসূচী  
ণবশ্বণবদযালর্য়র পাাঁচণি অিুর্র্দর ণবণভন্ন ণবভার্গর জিয ণিম্নণলণখত দুণি গ্রুর্পর আওতায় দুই ণদর্ি চারণি ণিফর্ি প্রাক-
ণিবিাচিী পরীক্ষা অিুণিত হর্ব।  

  গ্রুপ “ক”: প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ এবং িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভাগ  

  গ্রুপ “খ”: প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ, িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভাগ এবং স্থ্াপতয ণবভাগ  

প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষার ণবর্য়সমূহ ও পািযসূচী ণিম্নরূপ: 

ণবভাগ ণবর্য়  পািযসূচী 

গ্রুপ কঃ প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ 
এবং িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা 
ণবভাগ  

গ্রুপ খঃ প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ, 
িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভাগ 
এবং স্থ্াপতয ণবভাগ 

গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি ও রসায়ি ২০২০ সার্লর  উচ্চ মািযণমর্কর   
পািযসূচী 

২.২ প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষার ণবর্য়সমূহ, প্রশ্নপর্ত্রর িরি ও িম্বর্রর ণবিযাস   
প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় “ক” ও “খ” গ্রুর্পর জিয শ্রমাি ১০০ িম্বর্রর MCQ Type পরীক্ষা অিুণিত হর্ব। পরীক্ষার ণবর্য় 
এবং ণবর্য়সমূর্হর পূিিমাি িীর্চর ছর্ক শ্রদয়া হর্লা:  

গ্রুপ “ক” এবং গ্রুপ “খ”  প্রশ্নসংখযা পূিিমাি সময় 

গণিত ৩৪ ১০০ ৬০ ণমণিি 

পদােি ণবজ্ঞাি ৩৩ 

রসায়ি ৩৩ 

ণবর্ির্ দ্রষ্টবয  

 প্রণতণি প্রর্শ্নর মাি ০১।  

 প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় শ্রির্গণিভ মাণকিং করা হর্ব এবং প্রণতণি ভুল উির্রর জিয প্রাপ্ত িম্বর শ্রের্ক প্রর্শ্নর মার্ির 
২৫% শ্রকর্ি শ্রিয়া হর্ব।  

 OMR Sheet এ শুিুমাত্র কার্লা কাণলর বলপর্য়ন্ট কলর্মর মািযর্ম বৃি ভরাি করা যার্ব। শ্রজল শ্রপি, ফাউর্ন্টি 
শ্রপি অেবা শ্রপণিল বযবহার করা যার্ব িা।  

 পণরণিষ্ট-ক অিুসার্র অিুর্মাণদত কযালকুর্লির বযবহার করা যার্ব। 

 শ্রমাবাইল শ্রফাি ও ওয়াচ শ্রফািসহ শ্রয শ্রকাি প্রকার ইর্লক্ট্রণিক যন্ত্র, জযাণমণত বক্স, শ্রপণিল বক্স, শ্রেল, শ্রসি-েয়ার, 
কম্পাস ও শ্রকাি প্রকার বযাগ পরীক্ষা কর্ক্ষ ণির্য় আসা যার্ব িা। 



 

 

 উিরপর্ত্র Admission Test Roll No. এবং Application Serial No. িা ণলখর্ল বা ঘর্ামাজা করর্ল 
উিরপত্র বাণতল বর্ল গিয হর্ব।  

২.৩ মূল ভণতি পরীক্ষার ণবর্য়সমূহ ও পািযসূচী 
ণবশ্বণবদযালর্য়র পাাঁচণি অিুর্র্দর ণবণভন্ন ণবভার্গর জিয ণিম্নণলণখত দুণি গ্রুর্পর আওতায় একই ণদর্ি মূল ভণতি পরীক্ষা 
অিুণিত হর্ব। 

গ্রুপ “ক”: প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ এবং িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভাগ  

  গ্রুপ “খ”: প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ, িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভাগ এবং স্থ্াপতয ণবভাগ  

 মূল ভণতি পরীক্ষার ণবর্য়সমূহ ও পািযসূচী ণিম্নরূপ: 

ণবভাগ ণবর্য়  পািযসূচী 

গ্রুপ কঃ প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ 
এবং িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা 
ণবভাগ 

গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি ও রসায়ি ২০২০ সার্লর  উচ্চ 
মািযণমর্কর   পািযসূচী 

গ্রুপ খঃ প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ, 
িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভাগ 
এবং স্থ্াপতয ণবভাগ 

গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি ও রসায়ি ২০২০ সার্লর  উচ্চ 
মািযণমর্কর   পািযসূচী 

মুিহস্ত অংকি (Freehand Drawing) এবং  
দৃণষ্টগত ও স্থ্াণিক িীিণি  
(Visual-Spatial Intelligence) 

উনু্মি  

২.৪ মূল ভণতি পরীক্ষার ণবর্য়সমূহ, প্রশ্নপর্ত্রর িরি ও িম্বর্রর ণবিযাস   
মূল ভণতি পরীক্ষায় “ক” গ্রুর্পর জিয শ্রমাি ৪০০ িম্বর্রর এবং “খ” গ্রুর্পর জিয শ্রমাি ৬৫০ িম্বর্রর ণলণখত পরীক্ষা 
অিুণিত হর্ব। প্রর্তযক গ্রুর্পর পরীক্ষার ণবর্য় এবং ণবর্য়সমূর্হর পূিিমাি িীর্চর ছর্ক শ্রদয়া হর্লা:   

মণডউল গ্রুপ “ক” গ্রুপ “খ” প্রশ্নসংখযা পূিিমাি সময় 

A গণিত গণিত ১৪ ৪০০ ১২০ ণমণিি 

পদােি ণবজ্ঞাি পদােি ণবজ্ঞাি ১৩ 

রসায়ি রসায়ি ১৩ 

B -- মুিহস্ত অংকি  
(Free-hand Drawing) 

৩  ২৫০  ৯০ ণমণিি  

দৃণষ্টগত ও স্থ্াণিক িীিণি 
(Visual-Spatial Intelligence) 

৪  

ণবর্ির্ দ্রষ্টবয 

 মূল ভণতি পরীক্ষায় মণডউল A এবং মণডউল B এর প্রণতণি ণবর্র্য়র সকল প্রশ্ন ও মূলযায়ি প্রচণলত পদ্ধণতর্ত 
করা হর্ব।  

 মণডউল A এর প্রণতণি প্রর্শ্নর মাি ১০। মণডউল B এর মুিহস্ত অংকি সংক্রান্ত প্রণতণি প্রর্শ্নর মাি ৭০, 
দৃণষ্টগত ও স্থ্াণিক িীিণি সংক্রান্ত প্রণতণি প্রর্শ্নর মাি ১০।  

 ভণতি পরীক্ষার সময় শ্রকবলমাত্র কলম, শ্রপণিল, ইর্রজার, িাপিিার ও পণরণিষ্ট-ক অিুসার্র অিুর্মাণদত 
কযালকুর্লির বযবহার করা যার্ব। 

 শ্রমাবাইল শ্রফাি ও ওয়াচ শ্রফািসহ শ্রয শ্রকাি প্রকার ইর্লক্ট্রণিক বা শ্রিণলর্যাগার্যাগ যন্ত্র, জযাণমণত বক্স, শ্রপণিল 
বক্স, শ্রেল, শ্রসি-েয়ার, কম্পাস ও শ্রকাি প্রকার বযাগ পরীক্ষা কর্ক্ষ ণির্য় আসা যার্ব িা।  

 সকল ণবর্র্য়র িমুিা প্রশ্ন ণবশ্বণবদযালর্য়র ওর্য়বসাইর্ি (www.buet.ac.bd) পাওয়া যার্ব।  

 



 

 

২.৫ প্রাক-ণিবিাচিী ও মূল ভণতি পরীক্ষায় স্বাস্থ্যণবণিসমূহঃ  

 প্রাক-ণিবিাচিী ও মূল ভণতি পরীক্ষার ণিিিাণরত সমর্য়র িুযিতম ৩০ ণমণিি পূর্বিই পরীক্ষা শ্রকর্ের ণিিিাণরত 
আসর্ি আসি গ্রহি করর্ত হর্ব।  

 পরীক্ষা শ্রকে বা ণবশ্বণবদযালয় কযাম্পার্স প্রর্বি ও অবস্থ্ািকালীি সমর্য় সাবিক্ষণিক মাে পণরিাি করর্ত হর্ব। 
পরীক্ষােিীর্দর একণি অণতণরি মাে সার্ে রাখা বাঞ্ছিীয়।  

 পরীক্ষা শ্রকে বা ণবশ্বণবদযালয় কযাম্পার্স চলাচর্লর শ্রক্ষর্ত্র স্বাস্থ্য অণিদপ্তর্রর ণির্দিণিত ণবণি অিুযায়ী িুযিতম ছয় 
ফুি সামাণজক দুরত্ব বজায় রাখর্ত হর্ব।  

 পরীক্ষার হর্ল খাবার পাণি সরবরাহ করা হর্বিা। পরীক্ষােিীরা ণিজস্ব পাণি (সর্বিাচ্চ ৬০০ ণমণল মার্পর স্বচ্ছ্ব 
প্লাণিক/ PET শ্রবাতর্ল) বহি করর্ত পারর্বি।  

 পরীক্ষােিীরা প্রর্য়াজর্ি ৫০ ণমণল মার্পর একণি হযান্ড সযাণিিাইজার (Hand Sanitizer) বহি করর্ত পারর্বি।   

৩। ভণতির সবিণিম্ন শ্রযাগযতা 
শ্রকবল মূল ভণতি পরীক্ষায় প্রাপ্ত িম্বর্রর ণভণির্ত ভণতির্যাগয প্রােিীর্দর শ্রমিা তাণলকা বতণর করা হর্ব। প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ 
এবং িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভার্গর জিয শ্রমাি ১১৫৫ ণি আসি (৩ণি সংরণক্ষত আসিসহ) এবং স্থ্াপতয ণবভার্গর জিয 
শ্রমাি ৬০ ণি আসি (১ণি সংরণক্ষত আসিসহ) ণিিিাণরত আর্ছ।  

(ক) প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ এবং িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভার্গর জিয মূল ভণতি পরীক্ষায় প্রাপ্ত শ্রমাি িম্বর্রর ণভণির্ত 
শ্রমিামাি ণিিিারি করা হর্ব। একাণিক প্রােিী একই শ্রমাি িম্বর শ্রপর্ল মুল ভণতি পরীক্ষায় ক্রমািুসার্র গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি ও 
রসায়র্ি প্রাপ্ত িম্বর্রর ণভণির্ত শ্রমিামাি ণিিিয় করা হর্ব। এরপরও একাণিক প্রােিী উর্েণখত ণবর্য়গুর্লার প্রণতণির্ত একই 
িম্বর শ্রপর্ল তার্দর সকলর্ক একই শ্রমিামাি প্রদাি করা হর্ব এবং উি শ্রমিামার্ি োকা প্রােিী সংখযা হর্ত এক বাদ ণদর্য় 
বাকী সংখযক ক্রম অণতক্রম কর্র পরবতিী শ্রমিামাি প্রদাি করা হর্ব।  

উর্েখয শ্রয, বার্য়ার্মণডকযাল প্রর্কৌিল ণবভার্গ ভণতির শ্রযাগযতা অজির্ির জিয প্রােিীর্ক উচ্চ মািযণমক বা সমমার্ির পরীক্ষায় 
জীবণবজ্ঞাি ণবর্র্য় িূযিতম ণজণপ ৪.০০ শ্রপর্ত হর্ব। অেবা GCE 'A' শ্রলর্ভল পরীক্ষায় জীবণবজ্ঞাি ণবর্র্য় িূিযতম B শ্রগ্রড 
শ্রপর্য় পাি করর্ত হর্ব।  
(খ) স্থ্াপতয ণবভার্গর জিয মুল ভণতি পরীক্ষায় প্রাপ্ত শ্রমাি িম্বর্রর ণভণির্ত শ্রমিামাি ণিিিারি করা হর্ব। একাণিক প্রােিী 
একই শ্রমাি িম্বর শ্রপর্ল ভণতি পরীক্ষায় ক্রমািুসার্র মুিহস্ত অংকি, দৃণষ্টগত ও স্থ্াণিক িীিণি, গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি ও 
রসায়র্ি প্রাপ্ত িম্বর্রর ণভণির্ত শ্রমিামাি ণিিিয় করা হর্ব। এরপরও একাণিক প্রােিী উর্েণখত ণবর্য়গুর্লার প্রণতণির্ত একই 
িম্বর শ্রপর্ল তার্দর সকলর্ক একই শ্রমিামাি প্রদাি করা হর্ব এবং  উি শ্রমিামার্ি োকা প্রােিী সংখযা হর্ত এক বাদ ণদর্য় 
বাকী সংখযক ক্রম অণতক্রম কর্র পরবতিী শ্রমিামাি প্রদাি করা হর্ব। উর্েখয শ্রয, স্থ্াপতয ণবভার্গ ভণতির শ্রযাগযতা অজির্ির 
জিয প্রােিীর্ক Module B এর পরীক্ষায় িূযিতম ৪০% িম্বর শ্রপর্ত হর্ব। 
(গ) অর্পক্ষমাি তাণলকায় োকা প্রােিীর্দর শ্রক্ষর্ত্রও উপর্রাি পদ্ধণত অিুসরি করা হর্ব। 

(ঘ) ভণতিকৃত ছাত্রর্দর ণবভাগ বন্টর্ির শ্রক্ষর্ত্র উপর্রাি পদ্ধণত অিুসরি করার জিয শ্রকাি ণবভার্গ ণিিিাণরত আসর্ির 
অণতণরি আসি প্রর্য়াজি হর্ল তা ণবর্বচিা করা হর্ব। 

৪। আসি সংখযা 
প্রর্কৌিল, পুরর্কৌিল, যন্ত্রর্কৌিল, তণিৎ ও ইর্লক্ট্রণিক শ্রকৌিল অিুর্দসমূর্হ ৪ বছর শ্রময়াদী প্রর্কৌিল-এ স্নাতক ণডগ্রী, 
স্থ্াপতয ও পণরকল্পিা অিুর্র্দর িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভার্গ ৪ বছর শ্রময়াদী স্নাতক ণডগ্রী এবং স্থ্াপতয ণবভার্গ ৫ 
বছর শ্রময়াদী স্নাতক ণডগ্রীর জিয সবির্মাি আসি সংখযা ১২১৫ ণি। আসিসমূহ ণির্ম্নর তাণলকা অিুযায়ী ণবভি হর্বঃ  

অিুর্দ/ ণবভাগ    আসি সংখযা 

প্রর্কৌিল অিুর্দ  

[১] শ্রকণমর্কৌিল ণবভাগ (Department of Chemical Engineering) ১২০  

[২] বস্তু ও িাতব শ্রকৌিল ণবভাগ (Department of Materials and Metallurgical 
Engineering)  

৬০ 

পুরর্কৌিল অিুর্দ  

[১] পুরর্কৌিল ণবভাগ (Department of Civil Engineering) ১৯৫ 

[২] পাণিসম্পদ শ্রকৌিল ণবভাগ (Department of Water Resource Engineering) ৩০ 



 

 

যন্ত্রর্কৌিল অিুর্দ  

[১] যন্ত্রর্কৌিল ণবভাগ (Department of Mechanical Engineering)  ১৮০ 

[২] শ্রিৌযাি ও শ্রিৌযন্ত্র শ্রকৌিল ণবভাগ (Department of Naval Architecture and Marine 
Engineering) 

৫৫ 

[৩] ইন্ডাণেয়াল এন্ড শ্রপ্রাডাকিি প্রর্কৌিল ণবভাগ (Department of Industrial and 
Production Engineering) 

১২০ 

তণিৎ ও ইর্লকট্রণিক শ্রকৌিল অিুর্দ  

[১] তণিৎ ও ইর্লকট্রণিক শ্রকৌিল ণবভাগ (Department of Electrical and Electronic 
Engineering) 

১৯৫ 

[২] কণম্পউিার সার্য়ি এন্ড প্রর্কৌিল ণবভাগ (Department of Computer Science and 
Engineering) 

১২০ 

[৩] বার্য়ার্মণডকযাল প্রর্কৌিল ণবভাগ (Department of Biomedical Engineering) ৫০  

স্থ্াপতয ও পণরকল্পিা অিুর্দ  

[১] স্থ্াপতয ণবভাগ (Department of Architecture) ৬০  

[২] িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভাগ (Department of Urban and Regional Planning)  ৩০ 

শ্রমাি  ১২১৫   

কু্ষদ্র িৃ-শ্রগািীভুি প্রােিীর্দর জিয সংরণক্ষত আসি    

ভণতির জিয বরাদ্দ শ্রমাি ১২১৫ ণি আসর্ির মর্িয পাবিতয চট্টগ্রাম ও অিযািয এলাকার কু্ষদ্র িৃ-শ্রগািীভুি প্রােিীর্দর জিয 
পৃেকভার্ব প্রস্ততকৃত শ্রমিা তাণলকা হর্ত প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ এবং িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভার্গর জিয শ্রমাি ৩ণি 
(শ্রকাি ণবভার্গ ১ণি আসর্ির শ্রবিী িয়) এবং স্থ্াপতয ণবভার্গর জিয ১ণি সহ সবির্মাি ৪ণি আসি সংরণক্ষত োকর্ব। 

৫। ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয আর্বদর্ির ণিয়মাবলী 
প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় এবং প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষার ফলাফর্লর শ্রমিাক্রম অিুসার্র ণিবিাণচত প্রােিীর্দর মূল ভণতি পরীক্ষায় 
অংিগ্রহর্ির জিয আর্বদর্ির ফরম শ্রকবলমাত্র অিলাইর্ি পূরি করা যার্ব এবং আর্বদি ণফ ‘শ্রসািালী বযাংক অিলাইি 
শ্রপািিাল’, ‘শ্রসািালী বযাংক Sonali eSheba শ্রমাবাইল অযাপ’, িগদ, রর্কি, NexusPay, বা ণবকাি শ্রমাবাইল/ অিলাইি 
বযাংণকং বযাংণকং এর মািযর্ম প্রদাির্যাগয হর্ব। শ্রকাি ছাপার্িা ফরম ণবক্রয় করা হর্ব িা এবং শ্রমাবাইল/ অিলাইি 
বযাংণকং বযতীত অিয শ্রকাি মািযর্ম আর্বদি ণফ গ্রহি করা হর্ব িা।    

পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির আর্বদর্ির জিয ণিম্নণলণখত িাপ সমূহ (STEPS) অিুসরি করর্ত হর্ব। তর্ব এণি ণবর্ির্ভার্ব 
উর্েখয শ্রয, "সকল িাপ সম্পন্ন িা করা পযিন্ত আর্বদিণি চূিান্তভার্ব দাণখল হর্য়র্ছ" বর্ল ণবর্বণচত হর্ব িা।   

STEP 1:   অিলাইর্ি আর্বদি ফরম পূরি 

এই ণবশ্বণবদযালর্য়র ওর্য়বসাইি (www.buet.ac.bd)-এর মািযর্ম প্রের্ম আর্বদর্ির ফরম যোযেভার্ব পূরি করর্ত 
হর্ব এবং আর্বদিকারীর সদয শ্রতালা পাসর্পািি সাইর্জর রণঙি ছণব (আিুমাণিক 300 x 350 pixel ও সর্বিাচ্চ 75 KB 
সাইর্জর) এবং স্বাক্ষর (েযািকৃত বা ছণব শ্রিয়া, আিুমাণিক 300 x 80 pixel ও সর্বিাচ্চ 20 KB সাইর্জর) আপর্লাড 
করর্ত হর্ব। ছণব ও স্বাক্ষর উভয়ই JPEG format-এ হওয়া বাঞ্ছিীয়। এই ছণবণির উপর শ্রকাি প্রকার শ্রলখা বা সতযায়ি 
করা যার্ব িা। ছণব ও স্বাক্ষর্রর শ্রক্ষর্ত্র শ্রকাি িরর্ির অস্পষ্টতা বা ণবকৃণত গ্রহির্যাগয িয়। উর্েখয শ্রয, আর্বদিকারীর 
ছণব ও স্বাক্ষর প্রাক-ণিবিাচিী/ মূল ভণতি পরীক্ষার হর্ল ণমণলর্য় শ্রদখা হর্ব। 

আর্বদি ফরর্মর সকল প্রর্য়াজিীয় তেয পূরি কর্র “preview” button-এ ণিক করর্ল ছণব ও স্বাক্ষরসহ পূরিকৃত 
ফরমণি "Preview of Application" page-এ শ্রদখা যার্ব। এ অবস্থ্ায় শ্রকাি তেয সংর্িািি করার প্রর্য়াজি হর্ল 
"Update" button-এ ণিক কর্র edit করা যার্ব। 

উপর্রাি " Preview of Application " page -এ সকল তেয, ছণব ও স্বাক্ষর সণিক হর্ল "submit" button ণিক 
কর্র আর্বদিণি submit করর্ত হর্ব। উর্েখয শ্রয, Step 3 -এ বণিিত "Final Submit" button -এ ণিক িা করা 
পযিন্ত আর্বদিণি চূিান্ত বর্ল ণবর্বণচত হর্ব িা।  

আর্বদিণি সণিকভার্ব Submission হর্ল একণি “Confirmation Page” পাওয়া যার্ব যার্ত একণি ৫ অংর্কর 
Application Serial No. সহ প্রর্য়াজিীয় ণির্দিিিা োকর্ব। এই Page-এর িীর্চ অবণস্থ্ত "Download Receipt of 



 

 

Application" Button-ণি ণিক করর্ল অিলাইর্ি পূরিকৃত আর্বদর্ির "Receipt of Application"-এর PDF 
version ণি স্বয়ংণক্রয়ভার্ব বতরী হর্য় যার্ব, যা ণপ্রন্ট কর্র সংরক্ষি করর্ত হর্ব। 

শ্রকাি শ্রকাি আর্বদিকারীর শ্রক্ষর্ত্র ভণতির আর্বদিপর্ত্র ও "Receipt of Application"-এ ণিম্নণলণখত কারর্ি E, T, S 
বা R ণচহ্ন প্রদাি করা হর্ব। 

E: GCE "O" শ্রলর্ভল / GCE "A" শ্রলর্ভল উিীিি এবং ণবর্দিী ণিক্ষার্বাডি হর্ত উিীিি আর্বদিকারী। 

T: কু্ষদ্র িৃ-শ্রগািীভুি আর্বদিকারী। 

S: আর্বদিকারী কতৃিক প্রদি তেয ও শ্রবাডি হর্ত প্রাপ্ত তেয-এর অণমল হর্ল অেবা আর্বদিকারীর তেয শ্রবাডি 
হর্ত প্রাপ্ত িা হর্ল।   

R: কু্ষদ্র িৃ-শ্রগািীভুি আর্বদিকারীর শ্রক্ষর্ত্র আর্বদিকারী কতৃিক প্রদি তেয ও শ্রবাডি হর্ত প্রাপ্ত তেয-এর 
অণমল হর্ল অেবা আর্বদিকারীর তেয শ্রবাডি হর্ত প্রাপ্ত িা হর্ল। 

উপর্রাি E, T, S বা R ণচহ্নযুি "Receipt of Application"-এর সার্ে পূরিকৃত আর্বদর্ির ফরমণির একণি PDF 
Version-ও বতরী হর্য় যার্ব যা ণপ্রন্ট কর্র সংরক্ষি করর্ত হর্ব। এ সংক্রান্ত পরবতিী করিীয় STEP 4-এ বিিিা করা 
হর্য়র্ছ। 

STEP 2: শ্রমাবাইল/ অিলাইি বযাংণকং-এর মািযর্ম আর্বদি ণফ প্রদাি   

ণির্ম্নর ছর্ক বণিিত গ্রুপ অিুযায়ী আর্বদি ণফ ‘শ্রসািালী বযাংক অিলাইি শ্রপািিাল’, ‘শ্রসািালী বযাংক Sonali eSheba 
শ্রমাবাইল অযাপ’, িগদ, রর্কি, NexusPay, বা ণবকাি শ্রমাবাইল/ অিলাইি বযাংণকং এর মািযর্ম প্রদাি করর্ত হর্ব।  

গ্রুপ ণবভাগ আর্বদি, প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষা ও মূল ভণতি 
পরীক্ষা বাবদ প্রর্দয় ণফ 

“ক” প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ এবং িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা 
ণবভাগ  

৳ ১,০০০/- 

(এক হাজার িাকা মাত্র) 

“খ” প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ, িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা 
ণবভাগ এবং স্থ্াপতয ণবভাগ 

৳ ১,২০০/- 

(এক হাজার দুইিত িাকা মাত্র) 

ণবর্ির্ দ্রষ্টবয: সণিক আর্বদিকারীর্দর মিয হর্ত বাছাইর্য়র পর প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ি শ্রযাগয ণবর্বণচত হয়ণি 
এমি আর্বদিকারীর্ক প্রদি ভণতি ণফ হর্ত ২০০/- (দুইিত) িাকা প্রণক্রয়াকরি ণফ বাবদ কতিি কর্র অবণিষ্ট িাকা 
সংণিষ্ট আর্বদিকারীর্ক মূল ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয শ্রযাগয ণবর্বণচত প্রােীর্দির তাণলকা প্রকার্ির ৪ সপ্তাহ পর 
শ্রফরত শ্রদয়া হর্ব।  

শ্রসািালী বযাংক অিলাইি শ্রপািিার্লর মািযর্ম আর্বদি ণফ গ্রহর্ির পদ্ধণত 

১। শ্রমাবাইল/কণম্পউিার্রর ব্রাউজার শ্রের্ক https://sbl.com.bd:7070/BUET/Fee ইউ আর এল (URL) এ শ্রযর্ত 
হর্ব। 

২। “Student ID” এর ঘর্র এণপ্লর্কিি আইণড (Application Serial No.) ণদি, “Fee Type” ঘর্র “Admission 
Application Fee” ণসর্লট করুি এবং “Mobile No” এর ঘর্র আপিার ১১ ণডণজর্ির শ্রমাবাইল িাম্বার ণদর্য় 
“Check” বাির্ি ণিক করুি। 

৩। সকল তেয সণিক োকর্ল আপিার ণডর্িলস তেয (িাম, িাকার পণরমাি ইতযাণদ) শ্রদখার্ব। এবার “Confirm 
Payment” বাির্ি ণিক করুি। 

৪। িাকা জমা শ্রদয়ার মািযম (Account Transfer, Mobile Banking, Debit & Credit card) ণসর্লট করুি। 
প্রর্য়াজিীয় তেযাণদ ণদর্য় িাকা পণরর্িাি করর্ল একণি ভাউচার শ্রদয়া হর্ব। 

৫। ভাউচার শ্রপর্ল িাকা পণরর্িাি হর্য়র্ছ বর্ল গিয হর্ব। 
৬। শ্রসািালী বযাংক এর শ্রযর্কাি িরর্ির অণভর্যার্গর জিয 

https://sbl.com.bd:7070/BUET/Complain/ComplainEntry ইউ আর এল (URL) এ অণভর্যাগ করর্ত 
পারর্বি। 

শ্রসািালী বযাংক Sonali eSheba শ্রমাবাইল অযাপ এর মািযর্ম আর্বদি ণফ গ্রহর্ির পদ্ধণত 



 

 

১।  শ্রপ্ল শ্রিার শ্রের্ক Sonali eSheba অযাপ ণি ডাউির্লাড করুি। 
২।  Sonali eSheba অযাপ এ ঢুর্ক “BUET” এ ণিক করুি।  
৩।  “Student ID” এর ঘর্র এণপ্লর্কিি আইণড (Application Serial No.) ণদি, “Fee Type” ঘর্র “Admission 

Application Fee” ণসর্লট করুি এবং “Mobile No” এর ঘর্র আপিার ১১ ণডণজর্ির শ্রমাবাইল িাম্বার ণদি ণদর্য় 
শ্রচক(Check) বাির্ি ণিক করুি। 

৪।  সকল তেয সণিক োকর্ল আপিার ণডর্িলস তেয (িাম, িাকার পণরমাি ইতযাণদ) শ্রদখার্ব। এবার “Confirm 
Payment” বাির্ি ণিক করুি। 

৫।  িাকা জমা শ্রদয়ার মািযম (Account Transfer, Mobile Banking, Debit & Credit card) ণসর্লট করুি। 
প্রর্য়াজিীয় তেযাণদ ণদর্য় িাকা পণরর্িাি করর্ল একণি ভাউচার শ্রদয়া হর্ব। 

৬।  ভাউচার শ্রপর্ল িাকা পণরর্িাি হর্য়র্ছ বর্ল গিয হর্ব। 
৭। শ্রসািালী বযাংক এর শ্রযর্কাি িরর্ির অণভর্যার্গর জিয 

https://sbl.com.bd:7070/BUET/Complain/ComplainEntry ইউ আর এল (URL) এ অণভর্যাগ করর্ত 
পারর্বি। 

িগদ শ্রমাবাইল বযাংণকং এর মািযর্ম আর্বদি ণফ প্রদার্ির পদ্ধণত   

১। *167# ডায়াল করুি। 
২। Bill Pay শ্রবর্ছ ণির্ত 5 ণলর্খ শ্রসন্ড করুি। 
৩। other শ্রবর্ছ ণির্ত 11 ণলর্খ শ্রসন্ড করুি। 
৪। Enter Biller A/C Number শ্রবর্ছ ণির্ত 1 ণলর্খ শ্রসন্ড করুি। 
৫। বুর্য়ি-এর িগদ ণবলার একাউন্ট িাম্বার (1115) ণলর্খ শ্রসন্ড করুি। 
৬। Application Serial No ণদর্ত 1 ণলর্খ শ্রসন্ড করুি। 
৭। Application Serial No ণদি।  
৮। সব তেয যাচাই কর্র ণপি িাইপ করুি। 
৯। শ্রপর্মন্ট সম্পন্ন হর্ল আপণি একণি Successful Message পার্বি।  

Rocket App এর মািযর্ম আর্বদি ণফ প্রদার্ির পদ্ধণত 

১। Rocket App এ Log In করুি। 
২। Bill Pay অপিিণি ণিবিাণচত করুি। 
৩। Category অপিি শ্রের্ক University ণিবিাচি করুি। 
৪। Select Biller অপিি হর্ত BUET_Admission অেবা 292 ণিবিাচি করুি। 
৫। ণিিিাণরত ঘর্র আপিার Application Serial No. প্রদাি কর্র Validate অপির্ি Click করুি এবং ণবর্লর 

পণরমাি ও িাম ণমণলর্য় শ্রদর্খ OK করুি। 
৬। Rocket PIN িম্বর প্রদাি কর্র Confirm বািি Press করুি। 
৭। তাৎক্ষণিকভার্ব আপিার আর্বদি ণফ পণরর্িাণিত হর্ব, একণি ইর্লকট্রণিক রণিদ বতণর হর্ব যা পরবতিী প্রর্য়াজর্ির 

জিয শ্ররর্খ ণদর্ত পার্রি এবং ণিণিতকরি এস এম এস পার্বি।  

NexusPay এর মািযর্ম আর্বদি ণফ প্রদার্ির পদ্ধণত 

১। NexusPay App এ Log In কর্র Bill Pay অপিিণি ণিবিাচি করুি। 
২। Card Type ণিবিাণচত করুি। 
৩। Other Biller অপিি হর্ত Choose Biller Category-শ্রত University/College ণিবিাচি করুি। 
৪। Search Biller Name-এ BUET_Admission ণিবিাচি করুি।  
৫। ণিিিাণরত ঘর্র আপিার Application Serial No. প্রদাি কর্র Validate অপির্ি Click করুি এবং ণবর্লর 

পণরমাি ও িাম ণমণলর্য় শ্রদর্খ Next অপির্ি ণিক করুি। 
৬। NexusPay PIN িম্বর প্রদাি কর্র Pay Bill অপির্ি click করুি। 
৭। OTP সংখযা ণদর্য় আপিার শ্রপর্মন্টণি ণিণিত করুি।  
৮। তাৎক্ষণিকভার্ব আপিার আর্বদি ণফ পণরর্িাণিত হর্ব, একণি ইর্লকট্রণিক রণিদ বতণর হর্ব যা পরবতিী প্রর্য়াজর্ির 

জিয শ্ররর্খ ণদর্ত পার্রি এবং ণিণিতকরি এস এম এস পার্বি।  



 

 

ণবকাি শ্রমাবাইল অযাপ এর মািযর্ম আর্বদি ণফ প্রদার্ির পদ্ধণত  

১। ণবকাি শ্রমাবাইল অযাপ খুলুি 
২। ণবকাি অযাপ ণিি শ্রের্ক শ্রপ ণবল ণসর্লট করুি 
৩। ণিক্ষা প্রণতিাি িযাপ কর্র BUET ণসর্লট করুি 
৪। ভণতির আর্বদি আইণড (Application Serial No.) এবং আপিার শ্রমাবাইল িাম্বার ণদি  
৫। আপিার আর্বদি এর তেয এবং ণফ পণরমাি শ্রচক করুি  
৬। আপিার ণবকাি একাউর্ন্টর ণপি িাম্বার ণদি  
৭। শ্রপ ণবল সম্পন্ন করর্ত ণির্ির ণির্চর অংি িযাপ কর্র ির্র রাখুি 
৮। শ্রপ ণবল সম্পন্ন হর্ল কিফার্মিিি পার্বি 

STEP 3:  Money Receipt সংগ্রহ ও আর্বদি চূিান্তকরি (Final Submission of Application)  

একজি আর্বদিকারী সণিকভার্ব আর্বদি ণফ ‘শ্রসািালী বযাংক অিলাইি শ্রপািিাল’, ‘শ্রসািালী বযাংক Sonali eSheba 
শ্রমাবাইল অযাপ’, িগদ, রর্কি, NexusPay, বা ণবকাি শ্রমাবাইল/ অিলাইি বযাংণকং এর মািযর্ম প্রদাি করর্ল এই 
ণবশ্বণবদযালর্য়র ওর্য়বসাইি হর্ত "Download Money Receipt" ণলংর্ক ণিক কর্র িাকা গ্রহর্ির রণির্দর PDF 
Version ডাউির্লাড কর্র ণপ্রন্ট ণির্ত পারর্ব। এরপর আর্বদিকারী ওর্য়বসাইর্ি "Final Submit" button এ ণিক 
করর্ল আর্বদি চূিান্তভার্ব দাণখল হর্ব। 

STEP 4:  শুিুমাত্র E, T, S বা R ণচণহ্নত আর্বদিকারীর্দর জিয প্রর্য়াজিীয় দণললাণদ জমা প্রদাি  

উপর্রর STEP 1-এ বণিিত শ্রয সকল আর্বদিকারীর "Receipt of Application"-এ E, T, S বা R ণচহ্ন োকর্ব 
তার্দরর্ক অবিযই অিলাইর্ি পূরিকৃত ফরর্মর PDF Version ণি ডাউির্লাড কর্র A4 সাইর্জর ৮০ গ্রাম (gsm) সাদা 
অফর্সি কাগর্জর এক ণপর্ি ণতি পৃিা ণপ্রন্ট ণির্ত হর্ব। এই ণতি পৃিার প্রেম দুই পৃিা হর্লা অিলাইর্ি পূরিকৃত 
আর্বদিপত্র ও তৃতীয় পৃিাণি হর্লা "Receipt of Application” ।   

ণপ্রন্টকৃত আর্বদিপর্ত্রর সার্ে ণিম্নণলণখত দণললাণদ সংযুি করর্ত হর্ব এবং তা ণিিিাণরত তাণরর্খর মর্িয শ্ররণজোর 
অণফর্স সরাসণর জমা ণদর্ত হর্ব অেবা শুিুমাত্র শ্ররণজিাডি ডাকর্যার্গ/ কুণরয়ার্রর মািযর্ম শ্ররণজোর অণফর্স (ণিকািাঃ 
শ্ররণজোর, বাংলার্দি প্রর্কৌিল ণবশ্বণবদযালয়, ঢাকা-১০০০) ণিিিাণরত তাণরর্খর মর্িয শ্রপ্ররি করা যার্ব অেবা আর্বদিপত্র 
ও সংণিষ্ট দণললাণদর সফি কণপ ণবশ্বণবদযালর্য়র ওর্য়বসাইর্ির (http://ugadmission.buet.ac.bd/) এর ‘ETSR File 
Upload’ ণলংর্ক ণিক কর্র ণিিিাণরত তাণরর্খর মর্িয Upload করা যার্ব। শুিুমাত্র শ্ররণজিাডি ডাকর্যার্গ/ কুণরয়ার্রর 
মািযর্ম আর্বদিপত্র ও সংণিষ্ট দণললাণদ শ্রপ্ররর্ির শ্রক্ষর্ত্র প্রর্য়াজিীয় কাগজপত্র শ্রয তাণরর্খ শ্রপাি করা হর্ব, শ্রসই 
তাণরখই জমার তাণরখ ণহসার্ব গিয করা হর্ব।  

 [ক] মািযণমক েুল সাণিিণফর্কি/দাণখল অেবা সমমার্ির পরীক্ষার সিদপত্র -এর সতযাণয়ত কণপ  

[খ] মািযণমক েুল সাণিিণফর্কি/দাণখল অেবা সমমার্ির পরীক্ষার শ্রগ্রডিীি-এর সতযাণয়ত কণপ   

[গ] উচ্চ মািযণমক সাণিিণফর্কি/আণলম অেবা সমমার্ির পরীক্ষার শ্রগ্রডিীি -এর সতযাণয়ত কণপ   

শ্রগ্রডিীি-এর পণরবর্তি সংণিষ্ট ণিক্ষা প্রণতিার্ির অিযক্ষ কতৃিক সতযাণয়ত িযাবুর্লিি িীর্ির কণপও গ্রহির্যাগয হর্ব।   

[ঘ] ণপ্রন্টকৃত "Money Receipt”  

[ঙ] ণপ্রন্টকৃত "Receipt of Application”  

[চ] কু্ষদ্র িৃ-শ্রগািীভুি প্রােিীর্দর সংরণক্ষত আসর্ি আর্বদি করার শ্রক্ষর্ত্র বাংলার্দর্ির িাগণরকত্ব এবং কু্ষদ্র িৃ-শ্রগািীর্ত্বর 
প্রমািস্বরূপ স্থ্ািীয় ইউণিয়ি পণরর্দ-এর শ্রচয়ারমযাি এবং স্ব-স্ব কু্ষদ্র িৃ-শ্রগািীর শ্রমািল/শ্রহডমযাি/শ্রগাত্র প্রিাি-এর ণিকি 
হর্ত সাণিিণফর্কি দাণখল করর্ত হর্ব। 

STEP 5:  Admit Card সংগ্রহ  

প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয শ্রযাগয ণবর্বণচত প্রােিীর্দর তাণলকা প্রকার্ির পর একজি শ্রযাগয আর্বদিকারীর্ক 
এই ণবশ্বণবদযালর্য়র ওর্য়বসাইি হর্ত "Download Admit Card" ণলংর্ক ণিক কর্র প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষার 
প্রর্বিপর্ত্রর PDF Version ণি ডাউির্লাড কর্র A4 সাইর্জর সাদা কাগর্জ ণপ্রন্ট ণির্ত হর্ব।  

পরবতিীর্ত প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষার মািযর্ম মূল ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয শ্রযাগয ণবর্বণচত প্রােিীর্দর তাণলকা 
প্রকার্ির পর একজি শ্রযাগয আর্বদিকারীর্ক পুিরায় এই ণবশ্বণবদযালর্য়র ওর্য়বসাইি হর্ত "Download Admit 
Card" ণলংর্ক ণিক কর্র মূল ভণতি পরীক্ষার প্রর্বিপর্ত্রর PDF Version ণি ডাউির্লাড কর্র A4 সাইর্জর সাদা 
কাগর্জ ণপ্রন্ট ণির্ত হর্ব। 



 

 

সণিক Admit Card বযতীত শ্রকাি আর্বদিকারীর্ক প্রাক-ণিবিাচিী এবং মূল ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহি করর্ত শ্রদয়া হর্ব 
িা।  

ণবর্ির্ দ্রষ্টবয: 

E, T, S বা R ণচণহ্নত আর্বদিকারীর্দর শ্রক্ষর্ত্র অিলাইর্ি পূরিকৃত ফরর্মর ণপ্রন্টকৃত কণপ, সকল প্রর্য়াজিীয় 
দণললাণদসহ সমূ্পিি আর্বদিপত্র ণিিিাণরত তাণরর্খর মর্িয শ্ররণজোর অণফর্স সরাসণর জমা িা ণদর্ল শুিুমাত্র অিলাইর্ি 
Submission গ্রহির্যাগয হর্ব িা।  

অসমূ্পিি ও ত্রুণিপূিি আর্বদিপত্র বাণতল করা হর্ব। আর্বদিপর্ত্রর ণববরি ভুল বা অসতয প্রমাণিত হর্লও প্রােিীর 
আর্বদিপত্র বাণতল বর্ল গিয হর্ব।   

আর্বদর্ির ফরম অিলাইর্ি পূরি সংক্রান্ত শ্রয শ্রকাি সহর্যাণগতার জিয এই ণবশ্বণবদযালর্য়র শ্ররণজোর অণফর্সর ভণতি 
িাখায় শ্রযাগার্যাগ করা শ্রযর্ত পার্র এবং প্রর্য়াজর্ি e-mail করা শ্রযর্ত পার্র: ugadmission@buet.ac.bd 

৬। আর্বদিপত্র গ্রহি, ভণতি পরীক্ষা, ণবভার্গর অপিি গ্রহি ইতযাণদর তাণরখ ও সময়সূচী 
১। অিলাইর্ি আর্বদিপত্র পূরি ও Submission শুরু   ১৫ এণপ্রল ২০২১, বৃহস্পণতবার   

সকাল ১০:০০ িা 
২। অিলাইর্ি আর্বদিপত্র পূরি ও Submission শ্রির্   ২৪ এণপ্রল ২০২১, িণিবার  

ণবকাল ৩:০০ িা  
৩।  শ্রমাবাইল বযাংণকং এর মািযর্ম আর্বদি ণফ প্রদাি শ্রির্ ২৪ এণপ্রল ২০২১, িণিবার  

ণবকাল ৩:০০ িা  
৪। E, T, S, R ণচণহ্নত আর্বদিপত্র সরাসণর/ শ্ররণজিাডি 
ডাকর্যার্গ/ কুণরয়ার্রর মািযর্ম শ্ররণজষ্ট্রার অণফর্সর ভণতি 
িাখায় জমা শ্রদয়া    

১৭ এণপ্রল ২০২১, িণিবার শ্রের্ক ২৬ এণপ্রল ২০২১, 
শ্রসামবার (শুক্রবার ও সরকারী ছুণির ণদি বযতীত)  
সকাল ১০:০০ িা - ণবকাল ৩:০০ িা (সরাসণর জমা 
শ্রদয়ার শ্রক্ষর্ত্র প্রর্যাজয)   

৫। প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয শ্রযাগয 
আর্বদিকারীর্দর িার্মর তাণলকা প্রকার্ির সবির্ির্ তাণরখ 

৫ শ্রম ২০২১, বুিবার   

৬। প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষা  ৩১ শ্রম ২০২১, শ্রসামবার এবং ১ জুি ২০২১, মঙ্গলবার 
৩১ শ্রম ২০২১, 
শ্রসামবার 

ণিফি ০১  ‘ক’ ও ‘খ’ গ্রুপ সকাল ১০:০০ িা শ্রের্ক সকাল ১১:০০ িা  

ণিফি ০২  ‘ক’ ও ‘খ’ গ্রুপ ণবকাল ৩:০০ িা শ্রের্ক ণবকাল ৪:০০ িা 

১ জুি ২০২১, মঙ্গলবার ণিফি ০৩  ‘ক’ ও ‘খ’ গ্রুপ সকাল ১০:০০ িা শ্রের্ক সকাল ১১:০০ িা  

ণিফি ০৪  ‘ক’ ও ‘খ’ গ্রুপ ণবকাল ৩:০০ িা শ্রের্ক ণবকাল ৪:০০ িা 

৭। মূল ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয শ্রযাগয 
আর্বদিকারীর্দর িার্মর তাণলকা প্রকার্ির সবির্ির্ তাণরখ 

৫ জুি ২০২১, িণিবার   

৮। মূল ভণতি পরীক্ষা  ১০ জুি ২০২১, বৃহস্পণতবার  
মণডউল 
A 

“ক” গ্রুপ 
এবং “খ” 
গ্রুপ  

গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি এবং 
রসায়ি  

সকাল ১০:০০ িা শ্রের্ক দুপুর ১২:০০ িা  

মণডউল 
B 

 “খ” গ্রুপ মুিহস্ত অংকি (Freehand 
Drawing) এবং  
দৃণষ্টগত ও স্থ্াণিক িীিণি (Visual-
Spatial Intelligence) 

ণবকাল ২:০০ িা শ্রের্ক ণবকাল ৩:৩০ ণমণিি  

৭। ভণতির জিয ণিবিাণচত ও অর্পক্ষমাি প্রােিীর্দর িার্মর 
তাণলকা প্রকার্ির সবির্ির্ তাণরখ  

১ জুলাই ২০২১, বৃহস্পণতবার   

ভণতি-সংক্রান্ত পরবতিী কাযিক্রর্মর সময়সূচী BUET-এর শ্রিাণিি শ্রবার্ডি ও ওর্য়বসাইর্ি যোসমর্য় জািার্িা হর্ব। 

ণবদযমাি শ্রকাণভড-১৯ মহামারী পণরণস্থ্ণতর শ্রপ্রণক্ষর্ত ৬ িং অিুর্চ্ছর্দর ছর্ক বণিিত সময়সূচীর পণরবতিি হর্ত পার্র। এই 
ণবর্র্য় সংর্িািিী অেবা প্রর্য়াজিীয় তেযাণদ বুর্য়র্ির website এ প্রকাি করা হর্ব।   

 



 

 

ণবর্ির্ দ্রষ্টবযঃ  

 শুক্রবার অণফস বন্ধ োকর্ব।   
 ২৪ এণপ্রল ২০২১, িণিবার, ণবকাল ৩:০০ িার পর অিলাইর্ি আর্বদিপত্র পূরি আর শুরু করা যার্ব িা এবং 

ঐণদিই ণবকাল ৫.৩০ ণমণির্ি অিলাইর্ি আর্বদর্ির সাভিার বন্ধ হর্য় যার্ব; এরপর অিলাইর্ি আর শ্রকাি 
আর্বদিপত্র Submit করা যার্ব িা।      

 প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষা শুরু হবার ১৫ ণমণিি ও মূল ভণতি পরীক্ষায় শুরু হবার ৩০ ণমণিি পর্র শ্রকাি 
আর্বদিকারীর্ক পরীক্ষার হর্ল প্রর্বি করর্ত শ্রদয়া হর্ব িা। 

৭। ভণতি হওয়ার ণিয়ম 
[ক] ভণতির জিয ণিবিাণচত ও অর্পক্ষমাি প্রােিীর্দর িার্মর তাণলকা এবং প্রােিীর্দর ণবভাগ ণিবিাচি তাণলকা BUET-এর 
শ্রিাণিি শ্রবার্ডি এবং ওর্য়বসাইি (www.buet.ac.bd)-এ প্রকাি করা হর্ব। 

[খ] ণিবিাণচত প্রােিীর্দর ণবভাগ ণিবিাচি তাণলকা প্রকার্ির পর ভণতি কণমণিসমূর্হর সভাপণত কতৃিক শ্রঘাণর্ত ণিিিাণরত 
তাণরর্খ ণিবিাণচত প্রােিীর্দরর্ক মূল সিদপত্র যাচাই এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার জিয উপণস্থ্ত হর্ত হর্ব। ণলণখত আর্বদর্ির 
মািযর্ম গৃহীত পূবি-অিুমণত বযণতর্রর্ক ণিিিাণরত তাণরর্খ মূল সিদপত্র যাচাই এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষায় হাণজর িা হর্ল ভণতির 
শ্রযাগযতা বাণতল হর্য় যার্ব। উর্েখয শ্রয, ভণতিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর্দর মূল সিদপত্র ও শ্রগ্রডিীিসমূহ ভণতি কণমণিসমূর্হর 
সভাপণতর অণফর্স জমা রাখা হর্ব।   

[গ] মূল সিদপত্র যাচাইর্য়র সময় ভণতির্যাগয প্রােিীর্দর ণিম্নণলণখত দণললাণদ জমা ণদর্ত হর্ব:   

 মািযণমক েুল সাণিিণফর্কি/দাণখল অেবা সমমার্ির পরীক্ষার মূল সিদপত্র   

 মািযণমক েুল সাণিিণফর্কি/দাণখল অেবা সমমার্ির পরীক্ষার মূল শ্রগ্রডিীি  

 উচ্চ মািযণমক সাণিিণফর্কি/আলীম অেবা সমমার্ির পরীক্ষার মূল শ্রগ্রডিীি   

 মািযণমক েুল সাণিিণফর্কি/দাণখল অেবা সমমার্ির পরীক্ষার সিদপত্র -এর সতযাণয়ত কণপ  

 মািযণমক েুল সাণিিণফর্কি/দাণখল অেবা সমমার্ির পরীক্ষার শ্রগ্রডিীি-এর সতযাণয়ত কণপ  

 উচ্চ মািযণমক সাণিিণফর্কি/আলীম অেবা সমমার্ির পরীক্ষার শ্রগ্রডিীি-এর সতযাণয়ত কণপ  

 আর্বদিকারীর সদয শ্রতালা ১ কণপ পাসর্পািি সাইর্জর িাম সম্বণলত সতযাণয়ত রণঙি ছণব  

 শ্রগ্রডিীি-এর পণরবর্তি সংণিষ্ট ণিক্ষা প্রণতিার্ির অিযক্ষ কতৃিক সতযাণয়ত িযাবুর্লিি িীর্ির কণপও গ্রহির্যাগয 
হর্ব। 

[ঘ] সংরণক্ষত আসর্ির জিয ণিবিাণচত কু্ষদ্র িৃ-শ্রগািীভুি প্রােিীর্দর তার্দর কু্ষদ্র িৃ-শ্রগািীর্ত্বর প্রমািস্বরূপ ণির্ম্নাি দণললাণদ 
জমা ণদর্ত হর্ব: 

 স্থ্ািীয় ইউণিয়ি পণরর্র্দর শ্রচয়ারমযাি কতৃিক প্রদি সাণিিণফর্কি 

 কু্ষদ্র িৃ-শ্রগািীর শ্রগার্ত্রর শ্রমািল/শ্রহডমযাি/শ্রগাত্র প্রিাি কতৃিক প্রদি সাণিিণফর্কি যা স্থ্ািীয় োিা ণিবিাহী 
অণফসার/শ্রজলা প্রিাসক কতৃিক সতযাণয়ত হর্ত হর্ব।  

[ঙ] দাণখলকৃত সিদ ও সাক্ষযপত্র সমূর্হর সতযতা যাচাই এর পর ণবশ্বণবদযালর্য়র ণচণকৎসা শ্রকর্ে প্রােিীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা 
হর্ব। দৃণষ্ট িণির ত্রুণি সাত ণদর্ির মর্িয পুিঃপরীক্ষা করা শ্রযর্ত পার্র। অস্থ্ায়ী অিুপযুিতা যো, হাইর্রাণসল, হাণিয়িা 
ইতযাণদ এক মার্সর মর্িয পুিঃপরীক্ষার জিয ণবর্বণচত হর্ত পার্র।  

[চ] একজি প্রােিী স্বাস্থ্য পরীক্ষায় শ্রযাগয প্রমাণিত হর্ল ভণতি কণমণিসমূর্হর সভাপণতর অিুর্মাদিক্রর্ম তার্ক ণিিিাণরত 
সমর্য়র মর্িয প্রর্য়াজিীয় ণফস জমা ণদর্য় ভণতি হর্ত হর্ব। 

[ছ] প্রদি অপিি ও ভণতি পরীক্ষার শ্রমিাস্থ্ার্ির ণভণির্ত প্রাপ্ত ণবভার্গ ভণতিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর্দর িাি যোসমর্য় শুরু করা 
হর্ব।  

ণবর্ির্ দ্রষ্টবয 

 শ্রকাি ছাত্র-ছাত্রী ণিিিাণরত সমর্য়র মর্িয শ্রকাসি শ্ররণজর্েিি সম্পন্ন িা করর্ল এবং/অেবা ণবিা অিুমণতর্ত িাি 
শুরুর ২ (দুই) সপ্তার্হর মর্িয িার্ি উপণস্থ্ত িা হর্ল তার ভণতি বাণতল করা হর্ব।   

 বাংলার্দর্ির িাগণরক বযতীত অিয শ্রকউ এই প্রণক্রয়ায় আর্বদি কর্র ভণতি হর্য়র্ছ বর্ল পরবতিীর্ত প্রমাণিত 
হর্ল তার ভণতি বাণতল বর্ল গিয হর্ব।   

 ভণতি সংক্রান্ত শ্রয শ্রকাি ণবর্র্য় ভণতি কণমণিসমুর্হর ণসদ্ধান্তই চূিান্ত বর্ল ণবর্বণচত হর্ব। 



 

 

পণরণিষ্ট-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  

 



 

 

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  



 

 

 

বাংলার্দি প্রর্কৌিল ণবশ্বণবদযালয়, ঢাকা 
স্নাতক শ্রেণির্ত ভণতির ণবজ্ঞণপ্ত 

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

শ্রকাণভড-১৯ সংক্রান্ত ববণশ্বক মহামারীর কারর্ি বাংলার্দি প্রর্কৌিল ণবশ্বণবদযালর্য়র ভণতি পরীক্ষা স্বাস্থ্য ণবণি শ্রমর্ি প্রাক-ণিবিাচিী ও মূল ভণতি পরীক্ষার মািযর্ম দুই 
িার্প অিুণিত হর্ব। এ শ্রপ্রণক্ষর্ত প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষা চারণি ণিফর্ি গ্রহি করা হর্ব। প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় শ্রমিার ণভণির্ত ণিবিাণচত আর্বদিকারীর্দর মূল 
ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির সুর্যাগ প্রদাি করা হর্ব। 

বাংলার্দি প্রর্কৌিল ণবশ্বণবদযালর্য়র প্রর্কৌিল, পুরর্কৌিল, যন্ত্রর্কৌিল, তণিৎ ও ইর্লকট্রণিক শ্রকৌিল এবং স্থ্াপতয ও পণরকল্পিা অিুর্দসমূর্হর ণবণভন্ন ণবভার্গ 
স্নাতক শ্রেণির্ত ২০২০-২০২১ ণিক্ষাবর্র্ি ভণতিচু্ছ বাংলার্দর্ির িাগণরকর্দর কাছ শ্রের্ক ণিিিাণরত ফরর্ম দরখাস্ত আহ্বাি করা যার্চ্ছ। শ্রয সকল ছাত্র-ছাত্রী ২০১৭ 
বা ২০১৮ সার্ল মািযণমক বা তার সমমার্ির পরীক্ষায় এবং ২০২০ সার্ল উচ্চ মািযণমক বা তার সমমার্ির পরীক্ষায় উিীিি হর্য়র্ছি, অেবা ২০১৭ সার্ল মািযণমক 
বা তার সমমার্ির পরীক্ষায় এবং ২০১৯ সার্ল উচ্চ মািযণমক বা তার সমমার্ির পরীক্ষায় উিীিি হর্য়র্ছি ণকন্তু উচ্চ মািযণমক বা তার সমমার্ির পরীক্ষার 
সংর্িাণিত ফলাফল ১০ শ্রসর্েম্বর ২০১৯ তাণরর্খর পর্র ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক প্রকাণিত হর্য়র্ছ, অেবা ২০১৬ সার্লর ির্ভম্বর বা তার পর্র GCE “O” শ্রলর্ভল এবং 
২০১৯ সার্লর ির্ভম্বর শ্রের্ক ২০২০ সার্লর অর্টাবর পযিন্ত যাাঁরা GCE “A” শ্রলর্ভল পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্ত হর্য়র্ছি, অিযািয িতিপূরি সার্পর্ক্ষ শুিুমাত্র তাাঁরাই 
ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয আর্বদি করর্ত পারর্বি। শ্রয সকল ছাত্র-ছাত্রী ইর্তাপূর্বি এই ণবশ্বণবদযালর্য়র ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহি কর্রর্ছি অেবা 
অংিগ্রহর্ির শ্রযাগযতা অজিি কর্রর্ছি তারা এই ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহি করর্ত পারর্বি িা। 

১। ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির শ্রযাগযতা  

[ক]  প্রােিীর্ক বাংলার্দর্ির শ্রয শ্রকাি মািযণমক ও উচ্চ মািযণমক ণিক্ষা শ্রবাডি/মাদ্রাসা ণিক্ষা শ্রবাডি/কাণরগণর ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক শ্রগ্রড পদ্ধণতর্ত ণবজ্ঞাি ণবভার্গ 
(গণিত, পদােিণবজ্ঞাি ও রসায়িসহ) ৫.০০ এর শ্রের্ল কমপর্ক্ষ ণজণপএ ৪.০০ শ্রপর্য় মািযণমক েুল সাণিিণফর্কি/দাণখল/সমমার্ির পরীক্ষায় পাি 
করর্ত হর্ব অেবা ণবর্দিী ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক সমমার্ির পরীক্ষায় কমপর্ক্ষ সমতুলয শ্রগ্রড শ্রপর্য় পাি করর্ত হর্ব। 

প্রােিীর্ক বাংলার্দর্ির শ্রয শ্রকাি মািযণমক ও উচ্চ মািযণমক ণিক্ষা শ্রবাডি/মাদ্রাসা ণিক্ষা শ্রবাডি/কাণরগণর ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক উচ্চ মািযণমক/ আলীম/ 
সমমার্ির পরীক্ষায় গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি ও রসায়ি এই ণতিণি ণবর্র্য় শ্ররণজর্েিিসহ শ্রগ্রড পদ্ধণতর্ত ৫.০০ এর শ্রের্ল কমপর্ক্ষ ণজণপএ ৫.০০ এবং 
মািযণমক/দাণখল/সমমার্ির পরীক্ষায় গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি ও রসায়ি এই ণতিণি ণবর্র্য় ৩০০ িম্বর্রর মর্িয িূযিতম ২৭০ িম্বর শ্রপর্য় 
মািযণমক/দাণখল/সমমার্ির পরীক্ষায় পাি করর্ত হর্ব অেবা ণবর্দিী ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক সমমার্ির পরীক্ষায় কমপর্ক্ষ সমতুলয শ্রগ্রড/ িম্বর শ্রপর্য় পাি 
করর্ত হর্ব।  

শ্রয সব প্রােিী ২০১৭ সার্ল মািযণমক বা তার সমমার্ির পরীক্ষায় এবং ২০১৯ সার্ল উচ্চ মািযণমক বা তার সমমার্ির পরীক্ষায় উিীিি হর্য়র্ছি ণকন্তু 
উচ্চ মািযণমক বা তার সমমার্ির পরীক্ষায় তার্দর সংর্িাণিত ফলাফল ১০ শ্রসর্েম্বর ২০১৯ তাণরর্খর পর্র ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক প্রকাণিত হর্য়র্ছ, 
শ্রসর্ক্ষর্ত্র তার্দরর্ক  মািযণমক ও উচ্চ মািযণমক ণিক্ষা শ্রবাডি/ মাদ্রাসা ণিক্ষা শ্রবাডি/ কাণরগণর ণিক্ষা শ্রবাডি শ্রের্ক গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি, ও রসায়ি এই 
ণতিণি ণবর্র্য় ৬০০ িম্বর্রর মর্িয িূযিতম ৪৮০ িম্বর শ্রপর্য় উচ্চ মািযণমক/আলীম/সমমার্ির পরীক্ষায় পাি করর্ত হর্ব অেবা ণবর্দিী ণিক্ষা শ্রবাডি 
শ্রের্ক সমমার্ির পরীক্ষায় কমপর্ক্ষ সমতুলয শ্রগ্রড/ িম্বর শ্রপর্য় পাি করর্ত হর্ব।   

সকল সণিক আর্বদিকারীর মিয হর্ত উপর্র উর্েণখত ণিিিাণরত িম্বর্রর ণভণির্ত বাছাই কর্র ১ম শ্রের্ক ২৪,০০০ তম পযিন্ত সকল আর্বদিকারীর্ক 
প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহি করর্ত শ্রদয়া হর্ব। এই বাছাইর্য়র জিয যোক্রর্ম আর্বদিকারীর মািযণমক পরীক্ষায় গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি ও রসায়ি 
ণবর্য় ণতিণির্ত প্রাপ্ত শ্রমাি িম্বর, গণির্ত প্রাপ্ত িম্বর এবং পদােি ণবজ্ঞার্ি প্রাপ্ত িম্বরর্ক অগ্রাণিকার্রর ক্রম ণহসার্ব ণবর্বচিা করা হর্ব।   

[খ]  GCE “O” শ্রলর্ভল এবং GCE “A” শ্রলর্ভল পাি করা প্রােিীর্দর প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয GCE “O” শ্রলর্ভল পরীক্ষায় কমপর্ক্ষ 
পাাঁচণি ণবর্য় (গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি, রসায়ি এবং ইংর্রণজসহ) এর প্রণতণির্ত কমপর্ক্ষ B শ্রগ্রড এবং GCE “A” শ্রলর্ভল পরীক্ষায় গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি 
ও রসায়ি এই ণতি ণবর্র্য়র ণবর্র্য়র প্রণতণির্ত কমপর্ক্ষ A শ্রগ্রড শ্রপর্য় পাি করর্ত হর্ব।   

িূযিতম শ্রযাগযতা পূরি সার্পর্ক্ষ GCE “O” শ্রলর্ভল এবং GCE “A” শ্রলর্ভল পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্ত সকল সণিক আর্বদিকারীর্ক প্রাক-ণিবিাচিী 
পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির সুর্যাগ শ্রদয়া হর্ব। 

[গ]  িূযিতম শ্রযাগযতা পূরি সার্পর্ক্ষ কু্ষদ্র িৃ-শ্রগািীভুি সকল সণিক আর্বদিকারীর্ক প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির সুর্যাগ শ্রদয়া হর্ব।  

[ঘ]  উপর্রাি িতিাবলী পূরি সার্পর্ক্ষ প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয শ্রযাগয প্রােিীর্দর চারণি ণিফর্ি ণবভি কর্র পরীক্ষা শ্রিয়া হর্ব। 
পণরসংখযািণভণিক পদ্ধণত অিুসরি কর্র প্রণতণি ণিফর্ি প্রােিীর্দর শ্রমিার ণবিযার্সর সমতুলযতা ণিণিত করা হর্ব। 

প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয শ্রযাগয ণবর্বণচত আর্বদিকারীর্দর তাণলকা ণবশ্বণবদযালর্য়র শ্রিাণিি শ্রবার্ডি এবং ওর্য়বসাইি 
(www.buet.ac.bd) -এ প্রকাি করা হর্ব।  

[ঙ]  প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষার ফলাফর্লর শ্রমিাক্রম অিুসার্র ১ম শ্রের্ক ৬০০০তম (প্রণত ণিফর্ির ১ম শ্রের্ক ১৫০০ তম) ণিক্ষােিীর্ক (মণডউল A এবং 
মণডউল B সহ) মূল ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয ণিবিাণচত করা হর্ব। মূল ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয শ্রযাগয ণবর্বণচত আর্বদিকারীর্দর 
তাণলকা ণবশ্বণবদযালর্য়র শ্রিাণিি শ্রবার্ডি এবং ওর্য়বসাইি (www.buet.ac.bd) -এ প্রকাি করা হর্ব।  

২। আসি সংখযা  

পাবিতয চট্টগ্রাম ও অিযািয এলাকার কু্ষদ্র জাণত শ্রগািীভুি প্রােিীর্দর জিয প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ ও িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভার্গর জিয শ্রমাি ৩ণি এবং স্থ্াপতয 
ণবভার্গ ১ণি সংরণক্ষত আসিসহ সবির্মাি আসি সংখযা ১২১৫ ণি।  

৩। আর্বদি করার ণিয়ম 

আর্বদি করার ণিয়ম ভণতির ণির্দিণিকা (Guideline) ণবশ্বণবদযালর্য়র ওর্য়বসাইি (www.buet.ac.bd)-এ পাওয়া যার্ব। ওর্য়বসাইর্ি প্রদি ণির্দিিিা শ্রমাতার্বক 
আর্বদি ফরম যোযেভার্ব পূরি কর্র তা অিলাইর্ি Submit করর্ত হর্ব। Submit করা শ্রির্র্ একণি Application Serial No. প্রদাি করা হর্ব এবং 
পরবতিীর্ত এই িম্বর্রর ণবপরীর্ত ‘শ্রসািালী বযাংক অিলাইি শ্রপািিাল’, ‘শ্রসািালী বযাংক Sonali eSheba শ্রমাবাইল অযাপ’, িগদ, রর্কি, NexusPay, বা ণবকাি 
শ্রমাবাইল/ অিলাইি বযাংণকং এর মািযর্ম আর্বদি ও ভণতি পরীক্ষা বাবদ প্রর্দয় ণফ জমা ণদর্ত হর্ব। অতঃপর আর্বদিণি চূিান্তভার্ব দাণখল (Final Submit) 
করর্ত হর্ব। প্রণতণি গ্রুর্পর জিয প্রর্দয় ণফ-এর পণরমাি িীর্চর ছর্ক উর্েখ করা হল:  

 

 

  



 

 

গ্রুপ ণবভাগ আর্বদি, প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষা ও মূল ভণতি পরীক্ষা বাবদ প্রর্দয় 
ণফ 

“ক” প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ এবং িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভাগ ৳ ১,০০০/-  
(এক হাজার িাকা মাত্র) 

“খ” প্রর্কৌিল ণবভাগসমূহ, িগর ও অঞ্চল পণরকল্পিা ণবভাগ এবং স্থ্াপতয ণবভাগ ৳ ১,২০০/- 
(এক হাজার দুইিত িাকা মাত্র) 

ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয আর্বদর্ির ফরম শ্রকবলমাত্র অিলাইর্ি পূরি করা যার্ব এবং আর্বদি ণফ ‘শ্রসািালী বযাংক অিলাইি শ্রপািিাল’, ‘শ্রসািালী বযাংক 
Sonali eSheba শ্রমাবাইল অযাপ’, িগদ, রর্কি, NexusPay, বা ণবকাি শ্রমাবাইল/ অিলাইি বযাংণকং এর মািযর্ম প্রদাির্যাগয হর্ব। আর্বদর্ির ফরম অিলাইর্ি 
পূরি সংক্রান্ত শ্রয শ্রকাি সহর্যাণগতার জিয এই ণবশ্বণবদযালর্য়র শ্ররণজোর অণফর্সর ভণতি িাখায় শুক্রবার বযতীত শ্রয শ্রকাি ণদি শ্রযাগার্যাগ করা যার্ব।   

৪। আর্বদিপত্র গ্রহি, ভণতি পরীক্ষা ইতযাণদর তাণরখ ও সময়সূচী  

১। অিলাইর্ি আর্বদিপত্র পূরি ও Submission শুরু   ১৫ এণপ্রল ২০২১, বৃহস্পণতবার, সকাল ১০:০০ িা 
২। অিলাইর্ি আর্বদিপত্র পূরি ও Submission শ্রির্   ২৪ এণপ্রল ২০২১, িণিবার, ণবকাল ৩:০০ িা  
৩।  শ্রমাবাইল বযাংণকং এর মািযর্ম আর্বদি ণফ প্রদাি শ্রির্ ২৪ এণপ্রল ২০২১, িণিবার, ণবকাল ৩:০০ িা  
৪। প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয শ্রযাগয আর্বদিকারীর্দর িার্মর তাণলকা 
প্রকার্ির সবির্ির্ তাণরখ 

৫ শ্রম ২০২১, বুিবার    

৫। প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষা   ৩১ শ্রম ২০২১, শ্রসামবার এবং ১ জুি ২০২১, মঙ্গলবার 
৩১ শ্রম ২০২১, শ্রসামবার ণিফি ০১  ‘ক’ ও ‘খ’ গ্রুপ সকাল ১০:০০ িা শ্রের্ক সকাল ১১:০০ িা  

ণিফি ০২  ‘ক’ ও ‘খ’ গ্রুপ ণবকাল ৩:০০ িা শ্রের্ক ণবকাল ৪:০০ িা 
১ জুি ২০২১, মঙ্গলবার ণিফি ০৩  ‘ক’ ও ‘খ’ গ্রুপ সকাল ১০:০০ িা শ্রের্ক সকাল ১১:০০ িা  

ণিফি ০৪  ‘ক’ ও ‘খ’ গ্রুপ ণবকাল ৩:০০ িা শ্রের্ক ণবকাল ৪:০০ িা 
৬। মূল ভণতি পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ির জিয শ্রযাগয আর্বদিকারীর্দর িার্মর তাণলকা 
প্রকার্ির সবির্ির্ তাণরখ 

৫ জুি ২০২১, িণিবার   

৭। মূল ভণতি পরীক্ষা  ১০ জুি ২০২১, বৃহস্পণতবার  
মণডউল A “ক” গ্রুপ 

এবং “খ” গ্রুপ  
গণিত, পদােি ণবজ্ঞাি এবং রসায়ি  সকাল ১০:০০ িা শ্রের্ক দুপুর ১২:০০ িা  

মণডউল B  “খ” গ্রুপ মুিহস্ত অংকি (Freehand Drawing) এবং  
দৃণষ্টগত ও স্থ্াণিক িীিণি (Visual-Spatial 
Intelligence) 

ণবকাল ২:০০ িা শ্রের্ক ণবকাল ৩:৩০ ণমণিি  

৮। ভণতির জিয ণিবিাণচত ও অর্পক্ষমাি প্রােিীর্দর িার্মর তাণলকা প্রকার্ির সবির্ির্ 
তাণরখ   

১ জুলাই ২০২১, বৃহস্পণতবার   

 

ভণতি-সংক্রান্ত পরবতিী কাযিক্রর্মর সময়সূচী BUET-এর শ্রিাণিি শ্রবার্ডি ও ওর্য়বসাইর্ি যোসমর্য় জািার্িা হর্ব। 

ণবর্ির্ দ্রষ্টবযঃ  

 ২৪ এণপ্রল ২০২১, িণিবার, ণবকাল ৩:০০ ণমণির্ির পর অিলাইর্ি আর্বদিপত্র পূরি আর শুরু করা যার্ব িা এবং ঐণদিই ণবকাল ৫.৩০ ণমণির্ি 
অিলাইর্ি আর্বদর্ির সাভিার বন্ধ হর্য় যার্ব; এরপর অিলাইর্ি আর শ্রকাি আর্বদিপত্র Submit করা যার্ব িা।    

 প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় “ক” ও “খ” গ্রুর্পর জিয শ্রমাি ১০০ িম্বর্রর র MCQ Type পরীক্ষা অিুণিত হর্ব।  

 প্রাক-ণিবিাচিী পরীক্ষায় শ্রির্গণিভ মাণকিং করা হর্ব এবং প্রণতণি ভুল উির্রর জিয প্রাপ্ত িম্বর শ্রের্ক প্রর্শ্নর মার্ির ২৫% শ্রকর্ি শ্রিয়া হর্ব।  

 OMR Sheet এ শুিুমাত্র কার্লা কাণলর বলপর্য়ন্ট কলর্মর মািযর্ম বৃি ভরাি করা যার্ব। শ্রজল শ্রপি, ফাউর্ন্টি শ্রপি অেবা শ্রপণিল বযবহার করা 
যার্ব িা। 

 মূল ভণতি পরীক্ষায় মণডউল A এবং মণডউল B এর প্রণতণি ণবর্র্য়র সকল প্রশ্ন ও মূলযায়ি প্রচণলত পদ্ধণতর্ত করা হর্ব। শ্রকাি ণবর্র্য় MCQ Type 
প্রশ্ন োকর্ব িা।  

 ণবদযমাি শ্রকাণভড-১৯ মহামারী পণরণস্থ্ণতর শ্রপ্রণক্ষর্ত ৪িং অিুর্চ্ছর্দর ছর্ক বণিিত সময়সূচীর পণরবতিি হর্ত পার্র। এই ণবর্র্য় সংর্িািিী অেবা 
প্রর্য়াজিীয় তেযাণদ বুর্য়র্ির website এ প্রকাি করা হর্ব।  

 

শ্ররণজোর  
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