
টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমুবি বফশ্ববফদ্যারয় 

দুভবি, টুয়াখারী-৮৬০২ 

ফপানঃ ০৪৪২৭-৫৬০১৮, পযাক্সঃ ০৪৪২৭-৫৬১১২  

 

স্মাযিনং- বফপ্রবফ/প্রা-৭৮৩/বি-১৩(ং-৭)/১৮/১৯১০                                                   তাবযখঃ ১০/১০/২০১৮ 

ববতি বফজ্ঞবি 

টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমুবি বফশ্ববফদ্যারয়য় ২০১৮-২০১৯বক্ষাফয়লি বনম্নবরবখত নুলদ্ ভূয়Level-1, Semester-I এ 

ছাত্রছাত্রী ববতি িযা য়ফঃ 

আউবনট নুলদ্ বিগ্রী অন ংখযা  

A িৃবল  ফযায়চরয ফ ায়য়ন্স আন এবগ্রিারচায (নাি) 

[Bachelor of Science in Agriculture (Hons.)] 
২০০ 

ভাৎযবফজ্ঞান ফযায়চরয ফ ায়য়ন্স আন বপাবযজ(নাি) 

[Bachelor of Science in Fisheries (Hons.)] 
৬০ 

যাবনয়ভর ায়য়ন্স এন্ড 

ফবয়টবযনাবয ফভবিবন  

িক্টয ফ ফবয়টবযনাবয ফভবিবন  

[Doctor of Veterinary Medicine (DVM)] 
৬০ 

ফযায়চরয ফ ায়য়ন্স আন যাবনয়ভর াজয়ফবি  (নাি) 

[Bachelor of Science in Animal Husbandry (Hons.)] 
৬০ 

বিজাস্টায ভযায়নজয়ভন্ট  ফযায়চরয ফ ায়য়ন্স আন বিজাস্টায ভযায়নজয়ভন্ট (নাি) 

[Bachelor of Science in Disaster 
Management(Hons.)] 

৬০ 

বনউবিন এন্ড পুি ায়য়ন্স  ফযায়চরয ফ ায়য়ন্স আন বনউবিন এন্ড পুি ায়য়ন্স (নাি) 

[Bachelor of Scinece in Nutrition and Food Science 
(Hons.)] 

৬০ 

রযান্ড ভযায়নজয়ভন্ট এন্ড 

যািবভবনয়েন 

ফযায়চরয ফ ায়য়ন্স আন রযান্ড ভযায়নজয়ভন্ট এন্ড যািবভবনয়েন 

(নাি) 

[Bachelor of Science in Land Management and 
Administration (Hons.)] 

৬০ 

B বফজয়ন যািবভবনয়েন এন্ড 

ভযায়নজয়ভন্ট  

ফযায়চরয ফ বফজয়ন যািবভবনয়েন  

[Bachelor of Business Administration(BBA)] 
১০০ 

C 
 

িবিউটায ায়য়ন্স এন্ড  

আবিবনয়াবযং  

ফযায়চরয ফ ায়য়ন্স আন িবিউটায ায়য়ন্স এন্ড আবিবনয়াবযং  

[Bachelor of Science in Computer Science and 

Engineering[(B.Sc. Engg. (CSE)] 

৭০ 

 

Foreign students willing to get admitted in Bachelor Degree programs of Patuakhali Science 

and Technology University(PSTU) in Agriculture/CSE/ BBA /DVM/Fisheries/Disaster 

Management/Nutrition and Food Science/ Animal Husbandry/ Land Management and 

Administration are requested to visit www.pstu.ac.bdfor detailed information.  

ি. অয়ফদ্ন িযায ফমাগ্যতাঃ 

১. ফম ির ছাত্রছাত্রী২০১৫/২০১৬ ায়র এএব ফা ভভান এফং ২০১৭/২০১৮ায়র এআচএব ফা ভভায়নয যীক্ষায় 

উত্তীর্িয়য়য়ছ, ফিফরভাত্র তাযাআ অয়ফদ্ন িযয়ত াযয়ফ।  

২. অয়ফদ্নিাযীয ফযআ এএব ফা ভভায়নয এফং এআচএব ফা ভভায়নয যীক্ষায় উবয় ফক্ষয়ত্র চতুর্ি বফলয় 

প্রবতবটয়ত নূযনতভ বজবএ ৩.০ ফিয়ভাট বজবএ ৬.০ র্ািয়ত য়ফ।  

৩. শুধুভাত্রAআউবনয়টযয়ক্ষয়ত্রয়ভাটঅনংখযাযয়ফিাচ্চ১০ (দ্) গুনছাত্রছাত্রীয়িববতিযীক্ষায়ংগ্রয়র্যূয়মাগ্প্রদ্ানিযায়ফ। 

 

http://www.pstu.ac.bd/


৪. আউবনট  A: ১) বফ.এব. এবজ . (নাি); ২) বফ.এব. বপাবযজ(নাি) ; ৩) িক্টয ফ ফবয়টবযনাবয ফভবিবন ; ৪)  

বফ.এব.  বিজাস্টায ভযায়নজয়ভন্ট(নাি) ; ৫) বফ.এব. বনউবিন এন্ড পুি ায়য়ন্স (নাি) ; ৬) বফ.এব. যাবনয়ভর 

াজয়ফবি(নাি)৭) বফ.এব. রযান্ড ভযায়নজয়ভন্ট এন্ডযািবভবনয়েন (নাি) বিগ্রীয জনয ববতিচ্ছু ছাত্রছাত্রীয়দ্য বফজ্ঞান 

গ্রু ফর্য়ি এএব ফা ভভায়নয যীক্ষায় এফং এআচএব ফা ভভায়নযযীক্ষায় উত্তীর্ি য়ত য়ফ। প্রার্িীয়ি এআচএব 

ফা ভভায়নয যীক্ষায় ফযআ তায বিত দ্ার্িবফদ্যা, যায়ন, গ্বর্ত এফং জীফবফদ্যা িরবফলয়য়য প্রবতবটয়ত নূযনতভ 

বজবএ ২.০ র্ািয়ত য়ফ। 

৫. আউবনটB: ফযায়চরয ফ বফজয়ন যািবভবনয়েন বিগ্রীয জনয ববতিচ্ছু ছাত্রছাত্রীয়দ্য বফজ্ঞান, ভানবফি, ফযফায় বক্ষা গ্রু 

ফর্য়ি এএব ফাভভায়নয এফং এআচএব ফা ভভায়নয যীক্ষায় উত্তীর্ি য়ত য়ফ। প্রার্িীয এআচএব ফা ভভায়নয 

যীক্ষায় ফযআ তায বিত বফলয়ভয়ূযপ্রবতবটয়ত নূযনতভ বজবএ ২.০ র্ািয়ত য়ফ।  

৬. আউবনটC: বফএব আন িবিউটায ায়য়ন্স এন্ড আবিবনয়াবযং বিগ্রীয জনয ববতিচ্ছু ছাত্রছাত্রীয়দ্য বফজ্ঞান গ্রু ফর্য়ি এএব 

ফা ভভায়নয এফংএআচএব ফা ভভায়নয যীক্ষায় উত্তীর্ি য়ত য়ফ। প্রার্িীয়ি এআচএব ফা ভভায়নয যীক্ষায় ফযআ 

তায বিত দ্ার্িবফদ্যা, যায়ন, গ্বর্তির বফলয়য়য প্রবতবটয়ত নূযনতভ বজবএ ২.০ র্ািয়ত য়ফ। 

৭. যিাযী ফিাটা নীবত নুমায়ী উজাবত, ভুবিয়মাদ্ধায ন্তান/নাবত-নাতনী, প্রবতফন্ধী, প্রফায় িভিযতয়দ্য ন্তান, বযজন-

দ্বরত, বফয়িএব এফং বফবধনুায়য টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমুবি বফশ্ববফদ্যারয়য় (বফপ্রবফ) স্থায়ীবায়ফ িভিযতয়দ্য 

ফালযয়দ্য জনয ংযবক্ষত অয়ন ববতি যীক্ষায বরবখত ংয় িভয়ক্ষ ৪০ নম্বয (নূযনতভ ফমাগ্যতা) প্রাবি ায়য়ক্ষ 

ফভধাক্রয়ভ ববতিয ুয়মাগ্ ফদ্য়া য়ফ।  

৮.GCE/O ফরয়বর এফংA ফরয়বর প্রার্িীয়দ্য ববতি যীক্ষায় ংগ্রয়র্য জনয GCE/O ফরয়বর যীক্ষায় িভয়ক্ষ ৫বট বফলয়য় 

গ্য়েB ফগ্রি এফংA ফরয়বর যীক্ষায় িভয়ক্ষ ৩বট বফলয়য় গ্য়েB ফগ্রি ফয়য় া িযয়ত য়ফ।  
 

খ. অয়ফদ্য়নয প্রবক্রয়াঃ 

১. 

অয়ফদ্নিাযীয়িববতিযীক্ষাংক্রান্তিামিাফবরববতিযয়য়ফাআট(https://pstu.admission.online)এযভাধযয়ভিন্নি

যয়তয়ফ।এআাআয়টঅয়ফদ্নিাযীববতিংক্রান্তবনয়দ্িবিা, বরংিএফংয়নাবটয়দ্খয়তায়ফ। 

২. য়য়ফাআটএপ্রয়ফয়যঅয়গ্বনয়ম্নফবর্িতবজবনগুয়রাায়র্যাখয়তয়ফ। 

i. স্ক্যানিযার্ফাবিবজটারিযায়ভযায়য়তারা 300 x 300 pixel ভায়যবনয়জযএিবটযবিনছবফ(jpg),পাআয়রযাআজ 
100 KB এযয়ফবয়ফনা। 

ii. 300 x 80 pixel ভায়যস্ক্যানিযাবনয়জযএিবটস্বাক্ষয (jpg) 
(িাগ্য়জিায়রািাবরবদ্য়য়গ্াঢ়িয়যস্বাক্ষযিয়যস্ক্যানিযয়তয়ফ),পাআয়রযাআজ 60 KB এযয়ফবয়ফনা।  

iii. নরাআয়নববতিযজনযবযিযা, bKash র্ফা DBBL এ৬৫০ /- (িরচাজি)টািায়য়ভন্টিযয়ত 

য়ফ।ফয়ভন্টিন্নয়াযযযীক্ষার্িীযফভাফাআর নম্বয়য র্ফা ফময়ভাফাআরয়তটািাািায়নায়য়য়ছ, 

ফবটয়ততাৎক্ষবনিএিবট SMS অয়ফ, মাযভয়ধয Transaction ID উয়েখর্ািয়ফ।এআ Transaction ID 
বটংযক্ষর্িযয়তয়ফ। 

iv. পযভূযয়র্যভয়এআ Transaction ID বটআনুটবদ্য়তয়ফ।(প্রবতবটআউবনটএযজনযঅরাদ্াবায়ফ৬৫০ /-

(িরচাজি ) টািািয়যয়য়ভন্টিয়য Transaction ID ংগ্রিযয়তয়ফ) 
৩. ববতিযয়য়ফাআয়টঅয়ফদ্নিযাযদুআবটনঅয়ছঃ 

i. এিবট HSC/ভভানআতযাবদ্ািয়যয়ছতায়দ্যজনয। 

ii. অয়যিবটমাযা O-Level / A-Level ফাবফয়দ্য়র্য়িািয়যয়ছতায়দ্যজনয। O-Level / A-Level এযপ্রার্িীয়দ্য 
English Medium / Foreign Application পযভবটূযর্িয়য ID ংগ্রিযয়তয়ফ, 

এটাছাোঅয়ফদ্নিযামায়ফনা। 

৪.HSC/ভভানএযপ্রার্িীয়দ্যববতিযঅয়ফদ্নিযাযজনযয়য়ফাআয়টয ‘অয়ফদ্ন’ ফাটয়নবিিিযয়তয়ফ। 

৫. ‘অয়ফদ্ন’ফাটয়নবিিিযাযয ‘অয়ফদ্ন’-এযতয়র্যযয়আয়জঅয়ফদ্নিাযীযউচ্চভাধযবভি/ভভায়নযযীক্ষাযয়যারনম্বয, 

ফযবজয়েননম্বয, ায়যারয়ফায়িিযনাভএফংভাধযবভি/ভভায়নযযীক্ষাযয়যারনম্বয, 

ফযবজয়েননম্বয,ায়যারয়ফায়িিযনাভপ্রদ্ানিয়য ‘গ্রযয়ান’ 

ফাটয়নবিিিযয়তয়ফ।যফতিীয়আয়জঅয়ফদ্নিাযীযউচ্চভাধযবভিভাধযবভিযীক্ষাযতর্যাফবরয়দ্খামায়ফ। 

৬. প্রদ্বিততর্যবিির্ািয়রবনধিাবযতস্থায়নঅয়ফদ্নিাযীযবনবদ্িষ্টপযভযায়টএিবটপযভারছবফ , স্বাক্ষয, 

ফযবিগ্তয়ভাফাআরনম্বযপ্রয়মাজযয়ক্ষয়ত্রয়িাটায Choice তর্যবদ্য়তয়ফ।বুরিয়যয়িাটাযতর্যবদ্য়র, 

ফিাটাযঅনয়য়রববতিফাবতরয়মমায়ফ। 

৭. ছবফএফংনযানযতর্যয়দ্য়ািন্নয়রপযয়ভযয়য়ল Declaration য়নবিিিয়য Save and Continue িযয়তয়ফ। 

৮.বিছুক্ষর্ভয়বনয়য়ছবফস্বাক্ষযঅয়রািয়ফএফংয়য Dashboard ফদ্খামায়ফ। 

৯.Dashboard এযশুরুয়তপ্রার্িীযঅয়ফদ্নয়মাগ্যআউবনটভূয়যতাবরিায়দ্খামায়ফ। 

i. প্রবতবটআউবনটএযায় Apply ফাটনর্ািয়ফ (প্রবতবটআউবনয়টঅরাদ্াবায়ফ Apply িযয়তয়ফ),Apply 
ফাটয়নবিিিযয়রঐআউবনয়টযঅয়ফদ্য়নযপী৬৫০ /-(িরচাজি) টািাপ্রদ্িনিযয়ফ। 

ii. প্রার্িীয়মভাধযয়ভয়য়ভন্টিয়যয়ছতাবয়রক্টিযয়তয়ফ (বযিযার্ফাbKash র্ফা DBBLRocket) 

iii. ূয়ফিয়য়ভন্টিযা Transaction ID আনুটবদ্য়তয়ফ। 

https://pstu.admission.online/


iv. ‘াফবভট’ ফাটয়নবিিিযয়তয়ফ। 

১০.বিি বায়ফ পযভবট াফবভট য়র প্রার্িীয়ি ফয়ভন্ট বযবট ফদ্খায়না য়ফ এফং এিবট Confirmation SMS ফযবজস্টািি 

ফভাফাআর নম্বয়য মায়ফ।  
১১.অনবফনযায়াযযপ্রার্িীয়দ্যSMSএযভাধযয়ভয়য়ফাআয়টয়নাবটয়য 

ভাধযয়ভপ্রয়ফত্রিাউনয়রািিযাযতাবযখজাবনয়য়য়দ্য়ায়ফ। 

১২. প্রয়ফত্রিাউনয়রািিযাযদ্ধবতঃ  

i. য়য়ফাআয়টপ্রয়ফিয়য ‘রগ্আন’ ফাটয়নবিিিযয়তয়ফ। 

ii. ফআয়জঅয়ফদ্নিাযীযউচ্চভাধযবভি/ভভায়নযযীক্ষাযয়যারনম্বয, 

ায়যারয়ফায়িিযনাভএফংভাধযবভি/ভভায়নযযীক্ষাযয়যারনম্বযপ্রদ্ানিয়য ‘গ্রযয়ান’ ফাটয়নবিিিযয়তয়ফ। 

iii. প্রবতবটআউবনটএযায়Downloadফাটনর্ািয়ফ।এআফাটয়নবিিিয়যপ্রয়ফত্রিাউনয়রািিযয়তয়ফ। 

১৩.িাউনয়রািিযাপ্রয়ফত্রবট২িবযবিনবপ্রন্টিযয়তয়ফএফংযীক্ষাযয়রবনয়য়অয়তয়ফ। প্রয়ফত্র দুবট র বযদ্িি িতৃিি 

স্বাক্ষবযত য়ায য১িবযীক্ষাযভয়য়বযদ্িয়িযিায়ছজভাবদ্য়তয়ফ এফং য িব বনয়জয িায়ছ ংযক্ষর্ িযয়ত য়ফ।  

 

বযিযায়যএযভাধযয়ভ Paymentিযায বনয়ভঃ 

১. বউযিযায়ভাফাআরফযাংবিংএিাউন্টয়র্য়ি*৪৯৫#িায়ারিরুন। 
২. ফভনুয়র্য়ি“Payment”নএমান। 

৩. ফয়ভন্টয়নিী-য়ািিPSTUবরখুন।  

৪. তাযযপ্রার্িীযHSC র্ফা ভভায়নয যীক্ষায ফযার নম্বযটাআিরুন। 

৫. বফশ্ববফদ্যারয়এযক্ষয়র্য়িবনধিাবযতবপ৬৫০টািাটাআিরুন। 

৬. 

যীক্ষার্িীযয়ভাফাআরয়র্য়িPaymentিযয়তচাআয়রফভাফাআরএিাউন্টএযবনধিাবযতবননম্বযপ্রদ্ানিরুনএফংএয়জন্টযািাউন্ট

ফর্য়িPaymentিযয়তচাআয়রযীক্ষার্িীযয়ভাফাআরনম্বযবদ্য়য়বননম্বযপ্রদ্ানিরুন। 

৭. অনাযয়য়ভন্টয়লয়রয়িয়িঅবনএিবটবপযবতSMS  ায়ফন, SMSএTransaction 
IDউয়েখর্ািয়ফ।এআTransaction IDবটঅনায়িংযক্ষনিযয়তয়ফ, ফিননাবফশ্ববফদ্যারয়য়যয়য়ফাআয়টপযভূযর্ 

িযাযভয়এআTransaction IDবটঅনায়িআনুটবদ্য়তয়ফ। 
 

DBBL Rocketএয ভাধযয়ভ Paymentিযায বনয়ভঃ 

১. িাচ ফাংরা ফভাফাআর ফযাংবিং এিাউন্ট ফর্য়ি*322#িায়ার িরুন। 

২. ফভনু ফর্য়ি1বয়রক্ট িয়য ফয়ভন্ট ন নুযর্ িরুন। 

৩. অফায1বয়রক্ট িয়যBill Payয়ন মান। 

৪. যীক্ষার্িীযয়ভাফাআরয়র্য়ি Paymentিযয়তচাআয়র1বয়রক্ট িয়য selfন এ 

মানএফংয়নযযয়ভাফাআরয়র্য়িPaymentিযয়তচাআয়রOtherনবয়রক্টিয়যPayerফভাফাআর (যীক্ষার্িীয)নম্বযবদ্ন। 

৫.Biller ID369টাআ িরুন। 

৬. Bill Number বায়ফপ্রার্িীযHSC র্ফা ভভায়নয যীক্ষায ফযার নম্বযটাআিরুন। 

৭. বফশ্ববফদ্যারয় িতৃিি বনধিাবযত বপ৬৫০টািা টাআ িরুন। 

৮. অনায ফভাফাআর এিাউয়ন্টয বনধিাবযত বন প্রদ্ান িরুন। 

৯.Paymentিন্ন য়ায য ফম ফভাফাআর য়ত টািা ািায়না য়য়য়ছ, ফবটয়ত তাৎক্ষবর্ি এিবট SMSঅয়ফ, মায 

ভয়ধযTransaction IDউয়েখ র্ািয়ফ ।এআTransaction IDবট ংযক্ষন িযয়ত য়ফ; ফিননা পযভ ূযয়র্য ভয় 

এআTransaction IDবট আনুট বদ্য়ত য়ফ। 

 

bKashএয ভাধযয়ভPaymentিযায বনয়ভঃ 

১.*247#িায়ার িয়য বফিা ফভাফাআর ফভনুয়ত মান।  

২.“Payment”বয়রক্ট িরুন। 

৩.ভায়চিন্ট বফিা এিাউন্টনম্বয01776792462বদ্ন। 

৪.বফশ্ববফদ্যারয় িতৃিি বনধিাবযত বপ৬৫০টািা টাআ িরুন। 

৫.Referenceবায়ফ প্রার্িীযHSC র্ফা ভভায়নয যীক্ষায ফযার নম্বযটাআিরুন। 

৬.িাউন্টায নম্বয1বদ্ন। 

৭.bKash PIN ****আনুট বদ্য়য়Paymentিন্নিরুন। 

৮.Paymentিন্ন য়ায য ফম ফভাফাআর য়ত টািা ািায়না য়য়য়ছ, ফবটয়ত তাৎক্ষবর্ি এিবট SMSঅয়ফ, মায 

ভয়ধযTransaction IDউয়েখ র্ািয়ফ । এআTransaction IDবট ংযক্ষর্ িযয়ত য়ফ; ফিননা পযভ ূযয়র্য ভয় 

এআTransaction IDবট আনুট বদ্য়ত য়ফ।  



 

গ্. রক্ষর্ীয় বফলয়ঃ  

১. অয়ফদ্নিাযীয়ি িাউনয়রািিৃত প্রয়ফ ত্র  ২ িব  ববতি যীক্ষায য়র অনয়ত য়ফ। নযর্ায় ববতি যীক্ষায় ংগ্রর্ 

িযয়ত ফদ্য়া য়ফ না। 

২. বদ্য়নয ফা যায়তয ফম ফিান ভয় এভনবি ফয়ন্ধয বদ্ন অয়ফদ্ন িযা মায়ফ। 

৩. এিফায নরাআন ফর্য়ি অয়ফদ্ন িযা য়র তা প্রতযাায িযা মায়ফ না।  

৪. নরাআন এয ভাধযয়ভ ফিান বুর ফা িূর্ি তর্য প্রদ্ান িযা য়র বফশ্ববফদ্যারয় িতৃিক্ষ দ্ায়ী র্ািয়ফ না।  

৫. আউবনয়ট অয়ফদ্ন িযায য ছবফ, স্বাক্ষয  ফিাটা বযফতিন িযা মায়ফ না। 

৬. ববতি যীক্ষায ফিন্দ্র য়য়ফাআয়ট Loginিয়য ফদ্খা মায়ফ।  

৭. ববতি যীক্ষায় ফিফরভাত্র fx-100(MS,S,V,W,Z,C,D), fx-570(MS,S,W,Z), fx-991(MS,W,S,H,Z)ভয়িয়রয 

িযারিুয়রটয ফযফাযিযা মায়ফ। 

৮. ফভাফাআর ফপান, ঘবে ফা নয ফিান প্রিায আয়রিিবনি বিবাআ বনয়য় যীক্ষায য়র প্রয়ফ িযা মায়ফ না।  

৯. অয়ফদ্য়নয ভয় ফিাটা উয়েখ না িযয়র যফতিীয়ত ফিাটায বফলয়বট ফিানবায়ফআ বফয়ফচনা িযা মায়ফ না।   

১০. GCEনদ্ধাযীয়দ্য যীক্ষায য়র ভূর িান্সবক্রপ্ট  তায পয়টািব অনয়ত য়ফ।  

১১. িক্টয ফ ফবয়টবযনাবয ফভবিবন বিগ্রীয জনয ববতিচ্ছু ছাত্রছাত্রীয়দ্য ৬ ভায়য আনটার্িী ৫(াাঁচ) ফছয ফভয়াদ্ী এফং 

ফযায়চরয ফ ায়য়ন্স আন যাবনয়ভরাজয়ফবি (নাি) বিগ্রীয জনয ৬ ভায়য আনটার্িী ৪.৫ (ায়ে চায) ফছয ফভয়াদ্ী 

বক্ষা িামিক্রভ বফপ্রবফ এয ফবঃস্থ িযািায়য যাবনয়ভর ায়য়ন্স এন্ড ফবয়টবযনাবয ফভবিবন নুলদ্, খানুযা, ফাফুগ্ি, 

ফবযায়র বযচাবরত য়ফ। 

ঘ. ববতি যীক্ষায িািায়ভা  ভূরযায়ন দ্ধবতঃ 

১. যীক্ষা দ্ধবতঃ ফভাট নম্বযঃ২০০; তন্ময়ধয ১০০ নম্বয়যয এভববিউ(MCQ)যীক্ষায় বনম্নরূ ভান ফন্টয়ন য়ফ।  

আউবনট A: দ্ার্িবফদ্যা-২০, যায়ন-২০, জীফবফদ্যা-২০, গ্বর্ত-১৫, আংয়যজী-১৫ এফং াধাযর্ জ্ঞান-১০। 

আউবনট B: গ্বর্ত-৩০, আংবর রযাংগুয়য়জ এন্ড িবভউবনয়িন-৩০, এনারাআবটিযার এবফবরবট-৩০ এফং াধাযর্ জ্ঞান-১০। 

আউবনট C: দ্ার্িবফদ্যা-২৫, যায়ন-২৫, গ্বর্ত-২৫, আংয়যজী-১৫, াধাযর্ জ্ঞান-১০।  

২. প্রবতবট বুর উত্তয়যয জনয ০.২৫ নম্বয ফভাট প্রাি নম্বয ফর্য়ি িতিন িযা য়ফ।  

৩. ির আউবনয়টয ফক্ষয়ত্র ফবষ্ট ১০০ নম্বয়যয জনয এএব বজবএ ফি ৪০ এফং এআচএব বজবএ ফি ৬০ বফয়ফচনা িয়য 

র্িাৎ এএব বজবএএয ৮ গুর্ এফং এআচএব বজবএ এয ১২ গুর্ নম্বয ফমাগ্ িয়য ফভধা তাবরিা প্রস্তুত িযা য়ফ।   

৪. যীক্ষায ভয় ১ ঘন্টা।  

৫. প্রশ্নত্র ফাংরা ভাধযয়ভ িযা য়ফ। 

৬. উত্তযত্র ভূরযায়ন দ্ধবতঃ বটিযার ভািি বযিায (OMR)। 

ঙ. ববতি যীক্ষায ববিউরঃ  

১. অয়ফদ্য়নয ফভয়াদ্ঃ১০/১০/২০১৮ ফর্য়ি ২০/১১/২০১৮ বরঃ বফিার ৪.৩০ বভঃ মিন্ত। 

২. প্রফফত্র িাউনয়রায়িয ফভয়াদ্ঃ০১/১২/২০১৮ ফর্য়ি ০৫/১২/২০১৮ বরঃ মিন্ত। 

৩. ববতি যীক্ষায তাবযখ  ভয়ঃ 

আউবনট তাবযখ  ফায ভয় 

A ১০ বিয়ম্বয ২০১৮, ফাভফায ফফরা ১১.০০টা ফর্য়ি দুুয ১২.০০টা মিন্ত 

B ১১ বিয়ম্বয ২০১৮, ভিরফায ফফরা ১১.০০টা ফর্য়ি দুুয ১২.০০টা মিন্ত 

C ১১ বিয়ম্বয ২০১৮, ভিরফায বফিার ৩.০০টা ফর্য়ি বফিার ৪.০০টা মিন্ত 

৪. ববতি যীক্ষায ফিন্দ্রঃটুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমুবি বফশ্ববফদ্যারয় এফং বনধিাবযত নযানয স্থান।  

৫. ববতি যীক্ষায পর প্রিাঃ  ১৪/১২/২০১৮ বরঃ তাবযয়খয ভয়ধয জাতীয় বত্রিা, বফশ্ববফদ্যারয়য়য ফনাবটয়ফািি  য়য়ফাআয়ট 

প্রিা িযা য়ফ।  

চ. ববতি ংক্রান্ত তর্যঃ  

১. A,B Cআউবনয়টয ফভধা তাবরিায  য়ক্ষভান তাবরিায িরয়ি ১৪-১৭ বিয়ম্বয ২০১ ৮তাবযয়খয ভয়ধয বফপ্রবফয 

য়য়ফাআয়ট বনধিাবযতঅয়ফদ্ন পযয়ভ মাবচত তর্য মর্ামর্বায়ফ ূযর্ িযয়ত য়ফ এফং A  আউবনয়ট ববতিচ্ছু ছাত্রছাত্রীয়দ্য 

ফযআ নরাআন এ াফয়জক্ট চয়য় এ তায়দ্য ববতিয বফলয় ছয়েয ক্রভানুায়য(১ভ, ২য়, ৩য়, ৪র্ি, ৫ভ, ৬ষ্ঠ  ৭ভ) পযভ 

ূযর্ িযয়ত য়ফ।  

২. ফভধা তাবরিা  য়ক্ষভান তাবরিা বুি ফিউ াফয়জক্ট চয়য় না িযয়র ববতিয য়মাগ্য ফয়র বফয়ফবচত য়ফ।  



৩. ফভবিয়ির ফচিঅ এফং ফভধা তাবরিা ফর্য়ি ববতিয তাবযখঃ  ১৮/১২/২০১৮ বরঃ  ১৯/১২/২০১৮ বরঃ (িার ৯টা ফর্য়ি 

বফিার ৫টা মিন্ত)   

৪. ২০-২২ বিয়ম্বয ২০১৮ তাবযফখAuto Migrationএফং শুনয অন তাবরিা বফপ্রবফ য়য়ফাআয়ট  ফনাবট ফফায়িি 

প্রিা িযা য়ফ। 
৫. য়ক্ষভান তাবরিা ফর্য়ি ববতিঃ ২৪/১২/২০১৮ বরঃ (িার ৯টা ফর্য়ি বফিার ৫টা মিন্ত)। 
৬. ফভধাক্রভ নুমায়ী ২০০ জন বফ.এব . এবজ .(নাি), ৭০ জন বফ.এব. আবি. (বএআ),১০০ জন বফবফএ, ৬০ জন 

বফ.এব. বপাবযজ(নাি), ৬০ জন িক্টয ফয়বয়টবযনাবয ফভবিবন(বিববএভ), ৬০ জন বফ.এব . বিজাস্টায 

ভযায়নজয়ভন্ট(নাি), ৬০ জন বফ.এব . বনউবিন এন্ড পুি ায়য়ন্স(নাি), ৬০জন বফ.এব . যাবনয়ভর 

াজয়ফবি(নাি), ৬০ জন বফ.এব. রযান্ড ভযায়নজয়ভন্ট এন্ড যািবভবনয়েন(নাি) ফপ্রাগ্রায়ভ ববতিয জনয বনফিাবচত য়ফ।  

৭. য়য়ফাআয়ট উয়েবখত ববতি বপ, ফিাি বপ, র বপ  নযানয বপ বযয়াধ িয়য বনফিাবচত ছাত্রছাত্রীয়ি ববতি য়ত য়ফ।  

৮. প্রবত ফবভস্টায়যয ফিাি বপ  এনয়যারয়ভন্ট বপ প্রদ্ান ূফিি এনয়যার িযয়ত য়ফ।  

৯. ির ছাত্রছাত্রীয়িআ র এটাচয়ভন্ট গ্রর্ িযয়ত য়ফ। প্রাযতা ায়য়ক্ষ ফভধানুায়য ছাত্রছাত্রীয়দ্যয়ি য়র বট ফযাদ্দ িযা 

য়ফ। বট ায়া না ফগ্য়রিতৃিক্ষ দ্ায়ী র্ািয়ফ না। 

১০.প্রার্িী ফিানরূ বুর ফা িবতূর্ি তর্য প্রদ্ান িযয়র ববতি প্রবক্রয়ায ফম ফিান মিায়য় র্ফা যফতিীয়ত তায ববতি ফাবতর 

য়ফ।  

১১.ববতিয ভয়য় এএব/ভভান ায়য ভূর নদ্, এআচএব/ভভায়নয ায়য ভূর নদ্ ফা প্রংাত্র, এএব  

এআচএব যীক্ষায ভূরএিায়িবভি িান্সবক্রপ্ট এফং দ্য ফতারা ৪ িব স্টযাি  ৪ িব ায়াটি াআজ ছবফ  ফযআ  

প্রদ্ান িযয়ত য়ফ।   

১২. মাযা ফম ফিাটায ববতিয জনয বনফিাবচত য়ফ তায়দ্য ফযআ ভরূ ভুবিয়মাদ্ধা াবটিবপয়িট/উজাবত নদ্ / প্রবতফন্ধী/ফালয 

ন্তান/বযজন-দ্বরত/প্রফাীিরযার্ ভন্ত্রনারয়য়য াবটিবপয়িট ফদ্খায়ত য়ফ এফং তায তযাবয়ত পয়টািব প্রদ্ান িযয়ত য়ফ।  

 

[বফঃদ্রঃ ি. ভুবিয়মাদ্ধায নাবত/নাতবনয়দ্য উয়জরা বনফিাী িভিিতিা িতৃিি ংবিষ্ট ফীয ভুবিয়মাদ্ধায ভুি ুত্র/ির্যায ন্তান 

ভুি ভয়ভি নদ্; খ. প্রবতফন্ধী প্রার্িীয়ি উয়জরা ভাজিরযার্ িভিিতিায নদ্; গ্. বযজন-দ্বরত প্রার্িীয়দ্য উয়জরা 

বনফিাী িভিিতিায নদ্ প্রদ্ান িযয়ত য়ফ।নদ্ ভূয়য নভনুা িব বফপ্রবফ য়য়ফ াআয়ট ফদ্য়া অয়ছ।।] 
 

১৩. ববতি ংক্রান্ত ফিান বনয়ভনীবত ফা ববিউর বযফতিন য়র জাতীয় দদ্বনি বত্রিা এফং বফপ্রবফ য়য়ফাআয়টয ভাধযয়ভ 

প্রচায িযা য়ফ।  

১৪. প্রিাবত বনয়ভনীবত ফা বযক্রভায বফরুয়দ্ধ ফিান অবর গ্রনয়মাগ্য য়ফ না। 

১৫. ববতি ংক্রান্ত ফম ফিান বফলয়য় িতৃিয়ক্ষয বদ্ধান্তআ চূোন্ত ফয়র বফয়ফবচত য়ফ।  

১৬. িা শুরু(বযয়য়য়ন্টন):০১/০১/২০১৯ বরঃ, িার ১০টা, বফশ্ববফদ্যারয় বিয়টাবযয়াভ।  

 

বফয়ল প্রয়য়াজয়ন ববতি ংক্রান্ত বফলয়য় ফমাগ্ায়মাগ্ঃ www.pstu.ac.bd/admissionফা ফর ফপান নম্বযঃ 

ফটিবনিযার য়মাবগ্তায জনয ফল্পরাআনঃ ০১৭০৮ ১৬ ৬০ ৩৮, ০১৭০৮ ১৬ ৬০ ৪০ 

ববতি ংক্রান্ত নযানয তয়র্যয জনযঃ  

প্রয়পয ি. অফুর িায়ভ ফচৌধুযী(অহ্বায়ি, ববতি যীক্ষা িবভবট):০১৯৭১০১৫২১৭(বপ চরািারীন ভয়) 

প্রয়পয ি. ভুাম্মদ্ ভবনরুজ্জাভান (দ্য-বচফ, ববতি যীক্ষা িবভবট) :০১৭৭৬৭৯২৪৬২ (বপ চরািারীন ভয়) 

 

 

স্বাক্ষবযত/- 

 

(প্রয়পয ি. স্বয়দ্ চন্দ্র াভন্ত) 

ফযবজোয (.দ্া.)  দ্য-বচফ 

ববতি িবভবট ২০১৮-২০১৯, বফপ্রবফ 

http://www.pstu.ac.bd/admission

