ফাাংরাদদ কৃষল ষফশ্বষফদ্যারয়
ভয়ভনষাং

বষতি ষফজ্ঞষি
স্দাতক (লরদবর-১ ষদভস্টায-১) লেণী

ষক্ষাফল িঃ ২০১৫-২০১৬
ফাাংরাদদ কৃষল ষফশ্বষফদ্যারয় (ফাকৃষফ) ২০১৫-২০১৬ ষক্ষাফদল িয ষফষবন্ন অনুলদদ স্দাতক (লরদবর-১ ষদভস্টায-১) লেণীদত
বষতিচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদদয ষনকট লথদক অনরাইদন
(online) দযখাস্ত আফান কযা মাদে। ষফশ্বষফদ্যারদয়য ওদয়ফাইট
http://admission.bau.edu.bd এ বষতি াংক্রান্ত কর তথ্যাষদ াওয়া মাদফ।

১. আন াংখ্াঃ ১২০০ (এক াজায দুই ত)
ক্রষভক
নাং
১.
২.
৩.
৪.
৫.

৬.

অনুলদদয নাভ
লবদটষযনাষয অনুলদ
কৃষল অনুলদ
শু ারন অনুলদ
কৃষল অথ িনীষত ও গ্রাভীণ ভাজষফজ্ঞান অনুলদ
কৃষল প্রদকৌর ও কাষযগষয অনুলদ
এষগ্রকারচাযার ইষিষনয়াষযাং
i.
পৄড ইষিষনয়াষযাং
ii.
ভাৎস্য ষফজ্ঞান অনুলদ
ফ িদভাট =

াধাযণ
১৮০
৩৮১
১৮০
১২৬
৯৪
৪৮
১২৬
১১৩৫

আন াংখ্া
মুষিদমাদ্ধা উজাতীয়
১০
১
২০
১
১০
১
৬
১
৫
২
৬
৫৯

১
-১
৬

লভাট
১৯১
৪০২
১৯১
১৩৩
১০০
৫০
১৩৩
১২০০

২. বষতিয জন্য আদফদদনয ন্যূনতভ লমাগ্যতা
২.১
২.২
২.৩
২.৪

২০১২/২০১৩ াদর এএষ/ভভান এফাং ২০১৪/২০১৫ াদর এইচএষ/ভভাদনয যীক্ষায় ষফজ্ঞান গ্রু লথদক া কযদত
দফ।
এএষ/ভভান এফাং এইচএষ/ভভান উবয় যীক্ষায় ৪থ ি ষফলয় ফাদদ ভষিগতবাদফ ন্যূনতভ ষজষএ ৮.০ এফাং আরাদাবাদফ
ন্যূনতভ ষজষএ ৩.৫ লদত দফ।
এএষ/ভভান এফাং এইচএষ/ভভান উবয় যীক্ষায় দাথ ি, যায়ন, গষণত (এএষ-এয লক্ষদত্র াধাযণ গষনত) এফাং
জীফষফদ্যা আরাদা ষফলয় ষাদফ থাকদত দফ।
এইচএষ/ভভাদনয যীক্ষায় দাথ ি, যায়ন, গষণত, জীফষফদ্যা এফাং ইাংদযষজ প্রষতটি ষফলদয় ন্যূনতভ ষজষ ৩.০ থাকদত দফ।

আদফদন কযায ভয়ীভাঃ ০১ লথদক ৩১ অদটাফয ২০১৫তাষযখ ম িন্ত।
৩. বষতি যীক্ষায় অাংগ্রদণয জন্য আদফদদনয ষনয়ভাফরী
ক)

বষতি যীক্ষায় অাং গ্রদণয জন্য আদফদদনয পযভ লকফরভাত্র অনরাইদন পুযণ কযা মাদফ এফাং আদফদন ষপ ডাচ্ ফাাংরা ব্াাংক
ষরষভদটদডয (DBBL) লভাফাইর ব্াাংষকাং এয ভাধ্যদভ প্রদান কযদত দফ।

খ)

ফাাংরাদদ কৃষল ষফশ্বষফদ্যারদয়য ওদয়ফাইদট ( http://admission.bau.edu.bd) ষগদয় অনরাইদন আদফদন পযভ পূযণ
কযদত দফ, লমখাদন একটি লভাফাইর নম্বযও প্রদান কযদত দফ। লই লভাফাইর নম্বযটিদত ষফষবন্ন তথ্য
SMS এয ভাধ্যদভ
প্রাথীদক জানাদনা দফ ষফধায় শুধু ভাত্র ষনজস্ব অথফা অষত ষনকটতভ কাদযা লভাফাইর নম্বয প্রদান কযা প্রদয়াজন।

গ)

আদফদন পযভটি মথামথবাদফ পূযণ কযা দর তখনই প্রাথীয জন্য একটি ষন (PIN) ততযী দফ, লমটি তৎক্ষনাত প্রদত্ত লভাফাইর
নম্বদয SMS এয ভাধ্যদভ জানাদনা দফ। ষন (PIN) টি গুরুত্বপূণ ি ষফধায় মথামথবাদফ াংযক্ষণ কযদত দফ।

ঘ)

ডাচ্ ফাাংরা ব্াাংদকয (DBBL) লম লকান লভাফাইর ব্াাংষকাং একাউন্ট ফা এদজন্ট দয়দন্টয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ কৃষল
ষফশ্বষফদ্যারদয়য Biller ID 336 নাং এ আদফদন ষপ ফাফদ ৬০০ (ছয় ত) টাকা জভা ষদদত দফ। উদেখ্ লম Payment
System এ মখন Bill Number প্রদান কযদত ফরদফ, তখন PIN টিদকই Bill Number ষাদফ ব্ফায কযদত দফ।
Payment প্রদাদনয আদযা ষফস্তাষযত ষনয়ভাফরী Flow-chart আকাদয ওদয়ফাইদট (http://admission.bau.edu.bd)
াওয়া মাদফ।

ঙ)

চ)

Payment ম্পন্ন ওয়ায য লম লভাফাইর দত টাকা াঠাদনা দয়দছ, লটিদত তৎক্ষনাত একটি SMS আদফ, মায ভদধ্য
Transaction ID উদেখ থাকদফ। এই Transaction ID টি ও াংযক্ষণ কযদত দফ; লকননা Payment প্রদাদন লকান
ভস্যা দর তা ভাধাদনয জন্য Transaction ID টি উদেখ কদয admission@bau.edu.bd এ লমাগাদমাগ কযদত দফ।
লকাটায় আদফদনকাযীদদয আদফদন পযদভ ষনধ িাষযত লকাটা ষদরট কযদত দফ। লকাটায় আদফদনকাযী প্রাথীদদযদক ষনম্নষরষখত
লযকডিদত্রয স্ক্ূান কষ http://admission.bau.edu.bd ওদয়ফ াইদট আদরাড কযদত দফ। অন্যথায় তাদদয আদফদন
লকাটায় বষতিয জন্য ষফদফষচত দফ না।
i)
i i)

ছ)

মুষিদমাদ্ধা লকাটায় আফদনকাযীদদয লক্ষদত্র ষতা-ভাতা/দাদা-দাদী/নানা-নানীয অনুকূদর যকায কর্তিক স্বীকৃত
মুষিদমাদ্ধায নদত্র।
বৃত্তয াফ িতূ চট্টগ্রাভ অঞ্চদরয উজাষত ও অ-উজাষত এফাং বৃত্তয াফ িতূ চট্টগ্রাভ ব্তীত অন্যান্য লজরায উজাষত
প্রাথীদদযদক স্ব-স্ব লজরা প্রাক কর্তিক প্রদত্ত লজরায স্থায়ী ফাষন্দা ম্পষকিত মূর প্রতূয়নত্র।

ষফদদী ছাত্র-ছাত্রীদদয গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ষক্ষা ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ আদফদন কযদত দফ। এ াংক্রান্ত তথ্য
ফাকৃষফ ওদয়ফাইট (http://admission.bau.edu.bd) লথদক জনা মাদফ।

মষদ GPA ফা নাদভ ভুর থাদক, তদফ াংষিি একাদডষভক ট্রান্সষক্রদেয স্ক্ূান কষ admission@bau.edu.bd ঠিকানায় ইলভইর কযদত দফ।

৪. অন রাইদন আদফদন কযায পূদফ িয প্রস্ত্ত্তষত মূ
ক)
খ)
গ)

এক কষ াদাট ি াইদজয যষিন ছষফয ফ্ট/স্ক্ূান কষ (JPG format, পাইর াইজ ৫০ ষকদরা ফাইদটয ভদধ্য ) াদথ
যাখা।
অনুলদ মূদয অন/চদয় প্রদাদনয ক্রভ ষনধ িাযণ কদয যাখা (প্রদয়াজদন অষববাফক/অষবজ্ঞ কাদযা াদথ আদরাচনা কযা)।
লকাটায় আদফদনকাযীদদয লক্ষদত্র ৩ (চ) নাং-এ উদেষখত কাগজদত্রয স্ক্ূান কযা কষ াদথ যাখা।

৫. প্রদফত্র ডাউনদরাড
প্রাথীযা
১৬ লথদক ৩০ নদবম্বয ২০১৫ তাষযখ ম িন্ত ভদয়য ভদধ্য http://admission.bau.edu.bd লত ষগদয় ষনজ ষনজ
প্রদফত্র ডাউনদরাড কযদত াযদফ। উদেখ্ লম, উি ভদয়য দয প্রদফত্র ডাউনদরাড কযায ষদস্টভ ফন্ধ থাকদফ। প্রদফত্র ডাউনদরাড
কদয A4 াইজ অপদট লাদয ষপ্রন্ট কদয ষনদত দফ এফাং Student's Signature এয উদয আদফদনকাযীদক স্বাক্ষয কদয যীক্ষায
ষদন প্রদফত্রটি দি ষনদয় আদত দফ। প্রদফত্র ব্ষতত বষতি যীক্ষায় অাংগ্রণ কযদত লদয়া দফ না। প্রদফত্র ডাউনদরাড কযদত
লকান অসুষফধা দর admission@bau.edu.bd ঠিকানায় ই-লভইর এ লমাগাদমাগ কযা লমদত াদয।

৬. ষরষখত ষনফ িাচনী যীক্ষা
ক)
খ)

বষতি যীক্ষায আন ষফন্যা (ষট প্লান) ০২ ষডদম্বয ২০১৫এয ভদধ্য ষফশ্বষফদ্যারদয়য ওদয়ফাইদট প্রকা কযা দফ।
কর অনুলদদয জন্য লকন্দ্রীয়বাদফ ১০০ নম্বদযয ষরষখত ষনফ িাচনী যীক্ষা আগাভী ০৫ ষডদম্বয ২০১৫ তাষযখ ষনফায লফরা ১১:০০
টা লথদক ১২:০০ টা ম িন্ত অনুষিত দফ।

গ)

উচ্চ ভাধ্যষভক ম িাদয়য ফ িদল াঠ্যক্রভ অনুযদণ দাথ িষফদ্যা, যায়ন, গষণত ও জীফষফদ্যা ষফলদয়
Multiple Choice
Question (MCQ) দ্ধষতদত ষরষখত বষতি যীক্ষায প্রশ্নত্র প্রণীত দফ।
পৃথক ষনষদ িি উত্তযদত্র প্রদশ্নয উত্তয ষদদত দফ, মা অটিকূার ভাকি ষযডায (OMR) দ্বাযা মূল্যায়ন কযা দফ।
ষরষখত ষনফ িাচনী যীক্ষায় লনদগটিব ভাষকিাং থাকদফ। প্রষতটি ভুর উত্তদযয জন্য ০.২৫ (শূণ্য দষভক দুই াঁচ) নম্বয কতিন কযা দফ।
ষরষখত ষনফ িাচনী যীক্ষায ন্যূনতভ া নম্বয ৩০।

ঘ)
ঙ)
চ)

৭. লভধা লস্ক্ায
লভাট ২০০ নম্বদযয ষবষত্তদত লভধা লস্ক্ায ততষয কযা দফ। ষরষখত ষনফ িাচনী যীক্ষায জন্য ১০০ নম্বয এফাং এএষ/ভভান ও
এইচএষ/ভভান যীক্ষায় চতুথ ি ষফলয় ব্ষতত প্রাি ষজষএ-য মথাক্রদভ ৮ ও ১২ গুণ অথ িাৎ এএষ/ভভান দত ৪০ এফাং
এইচএষ/ভভান দত ৬০ নম্বয লমাগ কদয লভধা লস্ক্ায ততষয কযা দফ।

৮. ষফদল জ্ঞাতব্ ষফলয়
অম্পূণ ি ও ভুর তথ্য ভফষরত আদফদনত্র যাষয ফাষতর ফদর গণ্য দফ।
ফাকৃষফ ওদয়ফাইট লথদক ডাউনদরাডকৃত প্রদফ ত্র, বষতি পযভ, লযষজদেন পযভ, লভষডকূার পযভ, এএষ/ভভান ও
এইচএষ/ভভান-এয লগ্রডীট (অূাকাদডষভক ট্রূান্সষক্রে) এয মূরকষ, ফ িদল ষক্ষা প্রষতিাদনয প্রধান কর্তিক প্রদত্ত
প্রাংাদত্রয মূরকষ এফাং ২ কষ াদাট ি াইদজয পদটা অফশ্যই জভা ষদদত দফ।
মুষিদমাদ্ধা লকাটায় আদফদনকাযীদদয লক্ষদত্র ষতা-ভাতা/দাদা-দাদী/নানা-নানীয অনুকূদর যকায কর্তিক স্বীকৃত মুষিদমাদ্ধায
নদদত্রয মূর কষ প্রদিন পূফ িক তূাষয়ত পদটাকষ জভা ষদদত দফ।
বৃত্তয াফ িতূ চট্টগ্রাভ অঞ্চদরয উজাষত ও অ-উজাষত এফাং বৃত্তয াফ িতূ চট্টগ্রাভ ব্তীত অন্যান্য লজরায উজাষত
প্রাথীদদযদক স্ব-স্ব লজরা প্রাক কর্তিক প্রদত্ত লজরায স্থায়ী ফাষন্দা ম্পষকিত মূর প্রতূয়নত্র জভা ষদদত দফ।
বষতিয জন্য ষনফ িাষচত প্রাথীদক DBBL এয লভাফাইর ব্াাংষকাং এয ভাধ্যদভ ষনধ িাষযত ভদয়য ভদধ্য ষপ প্রদান পূফ িক অনরাইদন
প্রাি যষদ ষপ্রন্ট কদয এদন জভা ষদদত দফ।
বষতি াংক্রান্ত ব্াাদয প্রাথীদক ষফশ্বষফদ্যারয় লথদক লকান প্রকায বাতা লদয়া দফ না।
ষফশ্বষফদ্যারয় কর্তিক্ষ বষতি াংক্রান্ত লম লকান আইন/ষনয়ভ াংদাধন, াংদমাজন ফা ষযফতিন কযায অষধকায াংযক্ষণ কদয।

ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
চ)
ছ)

৯. বষতি াংক্রান্ত লমাগাদমাগ
প্রদপয ড. লভাঃ ইষি ষভয়া
ডীন, ভাৎস্য ষফজ্ঞান অনুলদ ও আফায়ক, বষতি যীক্ষা কষভটি-২০১৬
লপান নম্বযঃ ০৯১-৬৭৪২৬, ০৯১-৬৭৪০১ লথদক ০৬ এক্সদটনন ২৯০০।
বষতি তথ্য লরঃ ০৯১-৬৭৪০১ লথদক ০৬ এক্সদটনন ২১১০, ২১২৪ ও ২১৩০।
Help Line: লভাফাইর ০১৭৯৯ ৪৯৮০০০, ০১৭৯৯ ৪৯৮০০১।
E-mail: admission@bau.edu.bd

বষতি াংক্রান্ত গুরুত্বপূণ ি তাষযখ
ক্রষভক নাং
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ষফলয়
ষত্রকা ও ওদয়ফাইদট ষফজ্ঞষি প্রকা
আদফদন গ্রণ
প্রদফত্র ডাউনদরাড
ওদয়ফাইদট আন ষফন্যা প্রকা
বষতি যীক্ষা

9.
10.

অনুলদ ষবষত্তক পরাপর প্রকা
লভধা তাষরকা লথদক ষনফ িাষচত প্রাথীদদয DBBL লভাফাইর ব্াাংদকয ভাধ্যদভ
বষতি ও আনুলাষিক ষপ প্রদান
লভধা তাষরকাভূি ষপ প্রদানকৃত প্রাথীদদয যীদয উষস্থত দয় বষতিয কাজ
ম্পন্ন কযা
শূন্য আদনয (মষদ থাদক) তাষরকা প্রকা
অদক্ষভান তাষরকাভূি প্রাথীদদয যীদয উষস্থত দয় ষযদাট ি প্রদান

11.

অদক্ষভান তাষরকা লথদক লভধাষবষত্তদত পরাপর প্রকা

12.

13.

অদক্ষভান তাষরকা লথদক ষনফ িাষচত প্রাথীদদয যীদয উষস্থত দয়
DBBL লভাফাইর ব্াাংদকয ভাধ্যদভ বষতি ও আনুলাষিক ষপ প্রদান কযতঃ
বষতিয কাজ ম্পন্ন কযা
লকন্দ্রীয় ওষযদয়দন্টন

14.
15.

র ষবষত্তক ওষযদয়দন্টন
অনুলদ ষবষত্তক ওষযদয়দন্টন

16.

ক্লা শুরু

8.

তাষযখ ও ভয়
২০ লদেম্বয ২০১৫
০১ লথদক ৩১ অদটাফয ২০১৫
১৬ লথদক ৩০ নদবম্বয ২০১৫
০২ ষডদম্বয ২০১৫
০৫ ষডদম্বয ২০১৫
কার ১১:০০ টা লথদক ১২:০০ টা
০৮ ষডদম্বয ২০১৫ তাষযদখয ভদধ্য
০৯ লথদক ১৫ ষডদম্বয ২০১৫
১৭ ষডদম্বয ২০১৫
কার ১০:০০ টা লথদক ষফকার ৫:০০ টা
২০ ষডদম্বয ২০১৫
২২ ষডদম্বয ২০১৫
কার ১০:০০ টা লথদক ষফকার ৪:০০ টা
২২ ষডদম্বয ২০১৫
যাত ১০:০০ টায ভদধ্য
২৩ ষডদম্বয ২০১৫
কার ১০:০০ টা লথদক ষফকার ৫:০০
০৩ জানুয়াষয ২০১৬
কার ১০:৩০ ষভষনটি
০৩ জানুয়াষয ২০১৬ ন্ধূা ০৭:০০ টা
অনুলদীয় ডীন ভদাদয়গণ তাষযখ ও ভয়
ষনধ িাযণ কযদফন
০৪ জানুয়াষয ২০১৬
স্বাঃ/-

লযষজস্ট্রায

