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২০১৮-১৯ িশ�াবেষ� ১ম বষ� �াতক/�াতক (স�ান) ��িণেত ভিত�র িব�ি� (সব�েশষ সংেশাধনী, তািরখ: ৬ই �সে��র, ২০১৮) 

�নায়াখালী িব�ান ও �যিু� িব�িবদ�ালেয় ২০১৮-১৯ িশ�াবেষ� �থম বষ� �াতক/�াতক (স�ান) ��িণেত ভিত�র জ� মাধ�িমক ও উ� মাধ�িমক/মা�াসা/কািরগির িশ�া �বাড� �থেক িবিভ� 

শাখায় ২০১৭ অথবা ২০১৮ সােল অ�ি�ত HSC বা সমমান পরী�ায় উ�ীণ� এবং ২০১৪, ২০১৫ অথবা ২০১৬ সােল অ�ি�ত SSC বা সমমান পরী�ায় উ�ীণ�েদর িনকট �থেক ভিত� পরী�ায় 

অংশ�হেণর আেবদনপ� আ�ান করা হেলা।  

�য সকল িবভােগ ছা�ছা�ী ভিত� করা হেব :  

A ইউিনট: (গিনতসহ িব�ান শাখা �থেক উ�ীণ�) -�যিু� ও �েকৗশল অ�ষদঃ কি�উটার সােয়� এ�ড �টিলকিমউিনেকশন ইি�িনয়ািরং,এ�ােয়ড �কিমি� এ�ড �কিমক�াল 

ইি�িনয়ািরং,ইনফরেমশন এ�ড কিমউিনেকশন ইি�িনয়ািরং এবং ইেলকি�ক�াল এ�ড ইেলক�িনক ইি�িনয়ািরং িবভাগ। িব�ান অ�ষদঃ এ�ােয়ড ম�াথেমিট� এবং পিরসংখ�ান িবভাগ।  

আইআইিটঃ  স�টওয়�ার ইি�িনয়ািরং।  

B ইউিনট: (জীবিব�ানসহ িব�ান শাখা �থেক উ�ীণ�) -িব�ান অ�ষদঃ িফশািরজ এ�ড �মিরন সােয়�,মাইে�াবােয়ালজী,ফুড �টকেনালিজ এ�ড িনউি�শন সােয়�,এনভায়রনেম�টাল সােয়� এ�ড 

িডজা�ার ম�ােনজেম�ট,বােয়ােটকেনালিজ এ�ড �জেনিটক ইি�িনয়ািরং,এি�কালচার,বােয়ােকিমি� এ�ড মিল�লার বােয়ালিজ, জেুয়ালিজ* িবভাগ।  

C ইউিনট: (জীবিব�ান ও গিনতসহ িব�ান শাখা �থেক উ�ীণ�) -িব�ান অ�ষদঃ ফােম�সী এবং ওশােনা�ািফ িবভাগ 

D ইউিনট (�প পিরবত�ন): (িব�ান, ব�বসায় িশ�া, মানিবক শাখা �থেক উ�ীণ�)-সামািজক িব�ানও মানিবক অ�ষদঃ ইকেনািম�,বাংলােদশ এ�ড িলবােরশন ওয়ার �ািডজ, 

সমাজিব�ান,সমাজকম�(সমাজ কল�ান)*,ইংেরিজ এবং বাংলা িবভাগ। ব�বসায় �শাসন অ�ষদঃ িবিবএ, টুিরজ�ম এ�ড হসিপটািলিট ম�ােনজেম�ট এবং ম�ােনজেম�ট ইনফরেমশন িসে�মস 

িবভাগ। িশ�া িব�ান অ�ষদঃ িশ�া িবভাগ এবং িশ�া �শাসন* িবভাগ। আইন অ�ষদঃ আইন* িবভাগ। আইআইএসঃ ইনফরেমশন সােয়� এ�ড লাইে�রী ম�ােনজেম�ট।িব�ান অ�ষদঃ 

পিরসংখ�ান  িবভাগ (বািনজ� এবং মানিবক িবভােগর যারা HSC বা সমমান পরী�ায় গিনত অথবা পিরসংখ�ান িবষয়সহ উ�ীণ� )। 

E ইউিনট: (মানিবক শাখা �থেক উ�ীণ�) -সামািজক িব�ান ও মানিবক অ�ষদঃ ইকেনািম�,বাংলােদশ এ�ড িলবােরশন ওয়ার �ািডজ,সমাজিব�ান,সমাজকম�(সমাজ কল�ান),ইংেরিজ এবং বাংলা 

িবভাগ। িশ�া িব�ান অ�ষদঃ িশ�া িবভাগ এবং িশ�া �শাসন* িবভাগ। আইন অ�ষদঃ আইন* িবভাগ। আইআইএসঃ ইনফরেমশন সােয়� এ�ড লাইে�রী ম�ােনজেম�ট । 

F ইউিনট: (ব�বসায় িশ�া শাখা �থেক উ�ীণ�) -ব�বসায় �শাসন অ�ষদঃ িবিবএ, টুিরজ�ম এ�ড হসিপটািলিট ম�ােনজেম�ট  এবং ম�ােনজেম�ট ইনফরেমশন িসে�মস িবভাগ।  

২. ভিত� পরী�ার জ� �যাগ�তা:  

A ইউিনট: িব�ান শাখায় উ�ীণ�েদর SSC বা সমমান এবং  HSC/ সমমান উভয় পরী�ায় ন�ূতম GPA (চতুথ� িবষয় সহ) ৩.০ সহ �মাট GPA (চতুথ� িবষয় সহ)  ৬.৫ এবং HSC/সমমান পরী�ায় 

গিনত থাকেত হেব। O �লেভল পরী�ায় পদাথ�িব�ান,রসায়ন,গিণত সহ পাঁচিট িবষেয় এবং A �লেভল পরী�ায় গিণত এবং পদাথ�িব�ান অথবা রসায়ন এর মেধ� �য �কােনা একিট িবষেয় উ�ীণ� 

হেত হেব। B ইউিনট: িব�ান শাখায় উ�ীণ�েদর SSC বা সমমান এবং  HSC/ সমমান উভয় পরী�ায় ন�ূতম GPA (চতুথ� িবষয় সহ)  ৩.০ সহ �মাট GPA (চতুথ� িবষয় সহ)  ৬.৫ এবং 

HSC/সমমান পরী�ায় জীবিব�ান থাকেত হেব। O �লেভল পরী�ায় পদাথ�িব�ান,রসায়ন,জীবিব�ানসহ পাঁচিট িবষেয় এবং A  �লেভল পরী�ায় জীবিব�ান এবং পদাথ�িব�ান অথবা রসায়ন 

অথবা গিণত এর মেধ� �য �কােনা একিট িবষেয় উ�ীণ� হেত হেব। C ইউিনট: িব�ান শাখায় উ�ীণ�েদর SSC বা সমমান এবং HSC সমমান উভয় পরী�ায় ন�ূতম GPA (চতুথ� িবষয় সহ)  ৩.০ সহ 

�মাট GPA (চতুথ� িবষয় সহ)  ৬.৫ এবং HSC/সমমান পরী�ায় জীবিব�ান এবং গিণত উভয় িবষয় থাকেত হেব। O �লেভল পরী�ায় পদাথ�িব�ান,রসায়ন,গিণত ও জীবিব�ান সহ পাঁচিট িবষেয় 

এবং A �লেভল পরী�ায় জীবিব�ান ও গিণত িবষেয় উ�ীণ� হেত হেব। D ইউিনট (�প পিরবত�ন): িব�ান/ব�বসায় িশ�া/মানিবক শাখায় উ�ীণ�েদর SSC বা সমমান এবং HSC সমমান উভয় 

পরী�ায় ন�ূতম GPA (চতুথ� িবষয় সহ)  ২.৫ সহ �মাট GPA (চতুথ� িবষয় সহ)  ৬.০ থাকেত হেব। মানিবক িবভােগর িশ�াথ�ীেদর পিরসংখ�ান িবভােগ ভিত�র জ� HSC �ত পিরসংখ�ান/গিনত 

থাকেত হেব। O/A level িশ�াথ�ীেদর যােদর কমপে� ২ িট সংি��  শাখার িবষয় আেছ তারা আেবদন করেত পারেব।  E ইউিনট: মানিবক শাখায়  উ�ীণ�েদর SSC বা সমমান এবং HSC সমমান 

উভয় পরী�ায় ন�ূতম GPA (চতুথ� িবষয় সহ)  ২.৫ সহ �মাট GPA (চতুথ� িবষয় সহ)  ৫.৫ থাকেত হেব। O/A level িশ�াথ�ীেদর যােদর কমপে� ২ িট মানিবক শাখার িবষয় আেছ তারা আেবদন 

করেত পারেব।  F ইউিনট: ব�বসায় িশ�া শাখায় উ�ীণ�েদর SSC বা সমমান এবং HSC সমমান উভয় পরী�ায় ন�ূতম GPA (চতুথ� িবষয় সহ)  ২.৫ সহ �মাট GPA (চতুথ� িবষয় সহ)  ৬.০ থাকেত 

হেব। O/A level িশ�াথ�ীেদর যােদর কমপে� ২ িট ব�বসায় িশ�া শাখার িবষয় আেছ তারা আেবদন করেত পারেব।  

িব�ঃ O এবং A �লেভেলর �কােনা িবষেয় C ��ড এর নীেচ থাকেল আেবদনপ� �হণেযাগ� হেবনা। 

অনলাইেন ভিত�র ফরম জমাদান ও �েবশপ� সং�েহর জ� করণীয়  

অনলাইেন ভিত�র ফরম পূরণ করার িনয়মাবলীঃ  

1. আেবদনকারীেক ভিত� পরী�া সং�া� কায�াবিল ভিত�র ওেয়বসাইট (https://nstu.admission.online)এর মাধ�েম স�� করেত হেব। এই সাইেট আেবদনকারী ভিত� সং�া� 

িনেদ�িশকা, িলংক এবং �নািটশ �দখেত পােব। 

2. ওেয়বসাইট এ �েবেশর আেগ িনে� বিণ�ত িজিনস�েলা সােথ রাখেত হেব। 

i. ��ান করা অথবা িডিজটাল ক�ােমরায় �তালা 300 x 300 pixel মােপর িনেজর একিট রি�ন ছিব (jpg)।ফাইেলর সাইজ 100 KB এর �বিশ হেব না। 

ii. 300 x 80 pixel মােপর ��ান করা িনেজর একিট �া�র (jpg) (কাগেজ কােলা কািল িদেয় গাঢ় কের �া�র কের তারপর ��ান করেত হেব)। ফাইেলর সাইজ 60 KB এর 

�বিশ হেব না।  

iii. অনলাইেন ভিত�র জ� bKash অথবা DBBL এ ৮০০/-(সকল চাজ�সহ )টাকা �পেম�ট ক�ন। �পেম�ট স�� হওয়ার পর �য �মাবাইল হেত টাকা পাঠােনা হেয়েছ, �সিটেত 

তাৎ�িনক একিট SMS আসেব, যার মেধ� Transaction ID উে�খ থাকেব। এই Transaction ID িট সংর�ণ করেত হেব। 

iv. ফরম পরূেণর সময় এই Transaction ID িট ইনপটু িদেত হেব।(�িতিট ইউিনট এর জ� আলাদা ভােব ৮০০/-(সকল চাজ�সহ ) টাকা কের �পেম�ট কের Transaction ID 

সং�হ করেত হেব)। 

3. ভিত�র ওেয়বসাইেট আেবদন করার �ইিট অপশন আেছ। 

i. একিট HSC/সমমান ইত�ািদ পাশ কেরেছ তােদর জ�। 

ii. আেরকিট যারা O-Level / A-Level বা িবেদশ �থেক পাশ কেরেছ তােদর জ�। O-Level / A-Level এর �াথ�ীেদর English Medium / Foreign Application ফরমিট 

পরূণ কের ID সং�হ করেত হেব, এটা ছাড়া আেবদন করা যােব না। 

4. HSC/সমমান এর �াথ�ীেদর ভিত�র আেবদন করার জ� ওেয়বসাইেটর ‘আেবদন’ বাটেন ি�ক করেত হেব। 

5. ‘আেবদন’ বাটেন ি�ক করার পর ‘আেবদন’-এর তেথ�র �পইেজ আেবদনকারীর উ� মাধ�িমক/সমমােনর পরী�ার �রাল না�ার, �রিজে�শন না�ার, পােসর সাল ও �বােড�র নাম 

এবং মাধ�িমক/সমমােনর পরী�ার �রাল না�ার, �রিজে�শন না�ার,পােসর সাল ও �বােড�র নাম �দান কের ‘অ�সর �হান’ বাটেন ি�ক করেত হেব।পরবত�ী �পইেজ আেবদনকারীর 

উ� মাধ�িমক ও মাধ�িমক পরী�ার তথ�াবিল �দখা যােব। 

6. �দিশ�ত তথ� সিঠক থাকেল িনধ�ািরত �ােন আেবদনকারীর িনিদ�� ফরম�ােট একিট ফরমাল ছিব, �া�র, ব�ি�গত �মাবাইল না�ার ও �েযাজ� ��ে� �কাটার Choice ও তথ� িদেত 

হেব। ভুল কের �কাটার তথ� িদেল, �কাটার আসন �পেলও ভিত� বািতল হেয় যােব। 

7. ছিব এবং অ�া� তথ� �দয়া স�� হেল ফরেমর �শেষ Declaration অপশেন ি�ক কের Save and Continue করেত হেব।  

8. িকছু�ণ সময় িনেয় ছিব ও �া�র আপেলাড হেব এবং পের Dashboard �দখা যােব।  

9. Dashboard এর ��েত �াথ�ীর আেবদনেযাগ� ইউিনট সমেূহর তািলকা �দখা যােব। 

i. �িতিট ইউিনট এর পােশ Apply বাটন থাকেব (�িতিট ইউিনেট আলাদা ভােব Apply করেত হেব)।Apply বাটেন ি�ক করেল ঐ ইউিনেটর আেবদেনর ফী ৮০০/-(সকল 

চাজ�সহ ) টাকা �দশ�ন করেব। 

ii. �াথ�ী �য মাধ�েম �পেম�ট কেরেছ তা িসেল� করেত হেব (bKash অথবা DBBL)। 

iii. পেূব� �পেম�ট করা Transaction ID ইনপটু িদেত হেব। 

iv. �াথ�ী English Version এ পরী�া িদেত চাইেল এই ফরেম English Version িসেল� করেত হেব। 

v. ‘সাবিমট’ বাটেন ি�ক করেত হেব।   

10. সিঠক ভােব ফরমিট সাবিমট হেল �াথ�ীর �রাল না�ার �দখােব এবং �রাল না�ার সহ একিট Confirmation SMS �রিজ�াড� �মাবাইল না�াের যােব।  

11. আসন িব�াস হওয়ার পর �াথ�ীেদর SMS এর মাধ�েম ও ওেয়বসাইট এর �নািটশ এর মাধ�েম �েবশপ� ডাউনেলাড করার তািরখ জািনেয় �দওয়া হেব।  

12. �েবশপ� ডাউনেলাড করার প�িত 

i. ওেয়বসাইট এ �েবশ কের ‘লগইন’ বাটেন ি�ক করেত হেব। 



ii. �পইেজ আেবদনকারীর উ� মাধ�িমক/সমমােনর পরী�ার �রাল না�ার, পােসর সাল ও �বােড�র নাম এবং মাধ�িমক/সমমােনর পরী�ার �রাল না�ার �দান কের ‘অ�সর 

�হান’ বাটেন ি�ক করেত হেব। 

iii. �িতিট ইউিনট এর পােশ Download বাটন থাকেব। এই বাটেন ি�ক কের �েবশপ� ডাউনেলাড করেত হেব। 

13. ডাউনেলাড করা �েবশপ�িট ২ কিপ রি�ন ি��ট করেত হেব এবং পরী�ার হেল িনেয় আসেত হেব।১ কিপ পরী�ার সময় পিরদশ�েকর কােছ জমা িদেত হেব। 

িবেশষ িনেদ�শনাঃ 

1. ইউিনেট আেবদন করার পর ছিব,�া�র ও �কাটা পিরবত�ন করা যােব না। 

2. ভিত� পরী�ার �ক� ওেয়বসাইেট Login কের �দখা যােব। 

DBBL এর মাধ�েম Payment করার িনয়মঃ 

1. ডাচ বাংলা �মাবাইল ব�াংিকং একাউ�ট �থেক *322# ডায়াল ক�ন। 

2. �ম� �থেক 1 িসেল� কের �পেম�ট অপশন অ�সরণ ক�ন। 

3. আবার 1 িসেল� কের িবল �পেম�ট অপশন এ যান। 

4. আবার 1 িসেল� কের Self অপশন এ যান। 

5. Biller id 216 টাইপ ক�ন। 

6. �াথ�ীর HSC এর �রাল না�ার টাইপ ক�ন। 

7. িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত িফ ৮০০/-(সকল চাজ�সহ ) টাকা টাইপ ক�ন। 

8. আপনার �মাবাইল একাউে�টর িনধ�ািরত িপন �দান ক�ন। 

9. Payment স�� হওয়ার পর �য �মাবাইল হেত টাকা পাঠােনা হেয়েছ,�সিটেত তাৎ�িনক একিট SMS আসেব,যার মেধ� Transaction ID উে�খ থাকেব।এই Transaction ID িট 

সংর�ণ করেত হেব; �কননা ফরম পরূেণর সময় এই Transaction ID িট ইনপটু িদেত হেব। 

bKash এর মাধ�েম Payment করার িনয়মঃ 

1. *247# ডায়াল কের িবকাশ �মাবাইল �ম��েত যান। 

2. “Payment” িসেল� ক�ন। 

3. মােচ��ট িবকাশ একাউ�ট না�ার 01765 59 26 54 টাইপ ক�ন। 

4. িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত িফ ৮০০/-(সকল চাজ�সহ )টাকা টাইপ ক�ন। 

5. Reference িহসােব �াথ�ীর HSC এর �রাল না�ার টাইপ ক�ন। 

6. কাউ�টার না�ার 1 িদন। 

7. bKash PIN ****** ইনপটু িদেয় Payment কমি�ট ক�ন। 

8. Payment স�� হওয়ার পর �য �মাবাইল হেত টাকা পাঠােনা হেয়েছ, �সিটেত তাৎ�িনক একিট SMS আসেব,যার মেধ� Transaction ID উে�খ থাকেব।এই Transaction ID িট 

সংর�ণ করেত হেব; �কননা ফরম পরূেণর সময় এই Transaction ID িট ইনপটু িদেত হেব। 

িবেশষভােব ল��ণীয়: আেবদন করার সময় �কান সমস�া হেল কল ক�নঃ ০১৭০৮ ১৬৬ ০৪৫, ০১৭০৮ ১৬৬ ০৪৬  (সকাল ০৯:০০ টা �থেক রাত ০৯:০০ টা পয��) 

ক) আেবদেনর সময়: ২০ আগ�, ২০১৮ �থেক ১৫ �সে��র ২০১৮,রাত ১২.০০ টা পয�� (ছুিটর িদনসহ)।  

খ) A, B, C, D, E এবং F ইউিনেটর জ� আলাদা আলাদাভােব আেবদন করেত হেব। 

গ) HSC/সমমান পরী�ায় িব�ান শাখা �থেক উ�ীণ� িশ�াথ�ীরা A, B, C এবং D ইউিনেট, মানিবক শাখা �থেক উ�ীণ�রা E এবং D ইউিনেট, ব�বসায় িশ�া শাখা উ�ীণ�রা F এবং D ইউিনেট 

আেবদন করেত পারেব। 

ঘ) D ইউিনেটর ফলাফেলর জ� িব�ান,মানিবক ও ব�বসায় িশ�া িবভােগর জ� আলাদা �মধা তািলকা �তির করা হেব।  

ঙ) O/ A level �থেক পাশকৃত ছা�ছা�ীেদর ভিত� পরী�ার িদন GCE ‘O’ ও ‘A’ level এর ��ড িশেটর সত�ািয়ত ফেটাকিপ অবশ�ই সে� আনেত হেব। 

চ)�কাটায় ভিত�:�কাটায় ভিত�র ��ে� �নািব�িবেত কম�রত িশ�ক/কম�কত�া/কম�চারীর �পাষ� �কাটা (�কবল �ছেল/�মেয়/�ী/�ামী,মিু�েযা�া (স�ান,নাতী/নাতনী),উপজািত/�ু� নেৃগা�ী,হিরজন ও 

দিলত স�দায়,�িতব�ী (দিৃ�,বাক ও �বণ)সহ �খেলায়াড়(�ধ ুবাংলােদশ �ীড়া িশ�া �িত�ান �থেক এইচএসিস পরী�ায় উ�ীণ� িশ�াথ�ীেদর)�াথ�ীেদরেক সংি�� ইউিনেট আেবদন করার সময় 

উে�খ করেত হেব এবং িবষয় িনব�াচেনর সময় যথাযথ �ত�য়নপ� বা সনদপ� �দশ�ন করেত হেব।�কাটায় ভিত��ু িশ�াথ�ীেদর ভিত�র আেবদেনর সময় অবশ�ই OMR িশেটর িনধ�ািরত ঘর পরূণ 

করেত হেব। পরবত�ীেত �কােনা আেবদন �হণেযাগ� হেব না। 

ছ) পরী�ার হেল �কােনা ইেলক�িনক িডভাইস �যমন: ট�াব,�মাবাইল �ফান,িডিজটাল ডােয়ির,ক�াল�েলটর,��া�ােমবল ঘিড় ইত�ািদ আনা স�ণূ� িনিষ�।   

৪.  ভিত� পরী�ার তািরখ ও সময়: ২০১৮, অে�াবর ২৬  A ইউিনট: সকাল ১০.৩০ - �পরু ১২.০০ টা, B ইউিনট: িবেকল ৩.০০ - ৪.৩০ টা পয��। অে�াবর ২৭  C ইউিনট: সকাল ১০.৩০ - 

�পরু ১২.০০ টা, D ইউিনট: িবেকল ৩.০০ - ৪.০০ টা পয��। অে�াবর ২৮ E ইউিনট: সকাল ১০.৩০ - �পরু ১১.৩০ টা, F ইউিনট: িবেকল ৩.০০ - ৪.০০ টা পয��। 

ফল �কাশঃ ২০১৮, অে�াবর ৩০। 

৫. ভিত� পরী�া প�িত ও মানব�টন: (পরী�া MCQ প�িতেত অ�ি�ত হেব)। পরী�ার �মাট ন�র ১০০;পরী�ার পাশ ন�র: ৪০ 

A ইউিনেটর  জ�: বাংলা, ইংেরিজ, পদাথ�িব�ান, রসায়ন, গিণত এবং জীবিব�ান িবষেয়র উপর �েত�কিট �থেক ২০ িট কের �মাট ১২০ িট �� থাকেব। ১০০ িট �ে�র উ�র করেত হেব। 

পদাথ�িব�ান,রসায়ন ও গিণত �েত�ক পরী�াথ�ীর জ� বাধ�তামূলক। বাংলা, ইংেরিজ এবং জীবিব�ান হেত �য �কােনা �িটর উ�র িদেত হেব।  

B ইউিনেটর  জ�: বাংলা ও ইংেরিজ, পদাথ�িব�ান, রসায়ন, জীবিব�ান এবং গিণত িবষেয়র উপর �েত�কিট �থেক ২০ কের �মাট ১২০িট �� থাকেব। ১০০ িট �ে�র উ�র করেত হেব।  

পদাথ�িব�ান, রসায়ন ও জীবিব�ান �েত�ক পরী�াথ�ীর জ� বাধ�তামূলক। বাংলা, ইংেরিজ এবং গিণত হেত �য �কােনা �িটর উ�র িদেত হেব। 

C ইউিনেটর  জ�: ‘বাংলা ও ইংেরিজ’ িবষেয় ২০ িট এবং পদাথ�িব�ান, রসায়ন, জীবিব�ান এবং গিণত িবষেয়র উপর �েত�কিট �থেক ২০ কের �মাট ১০০ িট �ে�র উ�র করেত হেব।  

D ইউিনেটর জ�:বাংলা (২৫িট), ইংেরিজ (২৫ িট), সাধারণ �ান (বাংলােদশ িবষয়াবলী ২৫ িট ও আ�জ�ািতক িবষয়াবলী ২৫ িট) সব�েমাট ১০০ িট �ে�র উ�র করেত হেব।  

E ইউিনেটর জ�: বাংলা (২৫িট), ইংেরিজ (২৫ িট), সাধারণ �ান (বাংলােদশ িবষয়াবলী, আ�জ�ািতক িবষয়াবলী এবং উ� মাধ�িমক পরী�ার িসেলবাস �থেক ৫০ িট) সহ সব�েমাট ১০০ িট 

�ে�র উ�র করেত হেব।  

F ইউিনেটর জ�: বাংলা (২০িট), ইংেরিজ (২০িট), িহসাব িব�ান (২০িট), ব�বসায় নীিত ও �েয়াগ (২০িট), মােক�িটং অথবা ফাইনা� (২০িট) সহ সব�েমাট ১০০ িট �ে�র উ�র করেত হেব। 

৬. িবিভ� িবভােগ ভিত�র জ� �েয়াজনীয় ন�ূতম ন�রঃ  

৬.১ A, B, C ইউিনেট ভিত�র জ� �মাট পাশ ন�র ৪০।  

৬.২ D ইউিনট:অথ�নীিত ও আইন (ইংেরিজেত ন�ূনতম ১৪,বাংলায় ন�ূনতম ০৯), বাংলােদশ এ�ড িলবােরশান ওয়ার �ািডজ,সমাজিব�ান, সমাজকম�, িবিবএ, টুিরজ�ম এ�ড হসিপটািলিট 

ম�ােনজেম�ট, ম�ােনজেম�ট ইনফরেমশন িসে�মস িবভাগ, িশ�া িবভাগ,িশ�া �শাসন, ইনফরেমশন সােয়� এ�ড লাইে�ির ম�ােনজেম�ট এর �িতিট িবষেয়র জ� (ইংেরিজেত ন�ূনতম ১২, 

বাংলায় ন�ূনতম ১০), ইংেরিজ (ইংেরিজেত ন�ূনতম ১৫, বাংলায় ০৮), বাংলা (বাংলায় ন�ূনতম ১৪, ইংেরিজেত ন�ূনতম ০৯) এবং পিরসংখ�ান (ইংেরিজেত ন�ূনতম ১২) �পেত হেব। ৬.৩ E 

ইউিনট: অথ�নীিত (ইংেরিজেত ন�ূনতম ১৪ এবং উ� মাধ�িমেক অথ�নীিত/পিরসংখ�ান/গিণত িবষেয় A ��ড), বাংলােদশ এ�ড িলবােরশান ওয়ার �ািডজ,সমাজিব�ান, সমাজকম�,িশ�া িবভাগ, 

িশ�া �শাসন এবং ইনফরেমশন সােয়� এ�ড লাইে�ির ম�ােনজেম�ট (ইংেরিজেত ন�ূনতম ১২, বাংলায় ন�ূনতম ১০), ইংেরিজ (২০০ ন�েরর ইংেরিজ িবষেয় B ��ড এবং ইংেরিজেত ন�ূনতম ১৫, 

বাংলায় ন�ূনতম ০৯),  বাংলা (২০০ ন�েরর বাংলা িবষেয় B ��ড এবং বাংলায় ন�ূনতম ১৫ ইংেরিজেত ন�ূনতম ০৯), আইন (ইংেরিজেত ন�ূনতম ১৪, বাংলায় ন�ূনতম ১২) �পেত হেব। ৬.৪ F 

ইউিনট:ইংেরিজেত ন�ূনতম ১০ এবং বাংলায় ন�ূনতম ০৮ �পেত হেব।  

ভিত� পরী�ার MCQ প�িতর উ�রপ� িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক সরবরাহ করা হেব। উ�রপে� সিঠক উ�েরর ব�ৃিট কােলা কািলর বল পেয়�ট কলম িদেয় ভরাট করেত হেব। উ�রদান প�িত ��পে�র 

‘িনেদ�শাবলী’ অংেশ বিণ�ত থাকেব। �েত�ক �াথ�ীেক �কবল একিট উ�রপ� সরবরাহ করা হেব।  

৭. ১ম বেষ� ভিত�র জ� একজন িশ�াথ�ীেক আ�মািনক ১৭,০০০ (সেতর হাজার) টাকা �দান করেত হেব।    

৮. �মধাে�ার ও �মধা�ম: 

৮.১. �মধা তািলকা �তির করা হেব ২০০ ন�েরর িভি�েত। ১. মাধ�িমক/সমমােনর পরী�ায় ৪থ� িবষয়সহ �া� GPA এর ৮ �ণ,২. উ� মাধ�িমক/সমমােনর পরী�ায় পরী�ায় ৪থ� িবষয়সহ �া� 

GPA এর ১২ �ণ,এবং ৩. ভিত� পরী�ায় �া� ন�র। ৮.২. একািধক �াথ�ীর �মধাে�ার সমান হেল পয�ায়�েম ভিত� পরী�ার ন�র, HSC ও SSC ��ড �াধা� পােব।  

িবেশষ ��ব�: 

১. ভিত� সং�া� িনয়মনীিতর �য �কােনা ধারা ও উপধারা পিরবত�ন,পিরবধ�ন,সংেশাধন,সংেযাজন এবং পনুঃসংেযাজেনর অিধকার ভিত� কিমিট সংর�ণ কের। 

২. ভিত� সং�া� তথ�,ভিত� পরী�ার িসট ��ান,পরী�ার ফলাফল ও অ�া� তথ�াবিল িব�িবদ�ালেয়র ওেয়বসাইট (www.nstu.edu.bd) এবং জাতীয় �দিনক পি�কার মাধ�েম জানােনা হেব। 

৩. িবেশষ �েয়াজেন ভিত� সং�া� তেথ�র জ� ই-�মইল admission-info@nstu.edu.bd এ �যাগােযাগ করা যােব।  

�রিজ�ার 

�নায়াখালী িব�ান ও �যিু� িব�িবদ�ালয়,�নায়াখালী – ৩৮১৪,  বাংলােদশ। �ফানঃ ০৩২১৭২৭২০                             * ইউিজিসর অ�েমাদন পাওয়া সােপে� ভিত� �নওয়া হেব  


