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বিশেষ দ্রষ্টব্য: 2020-2021 wkÿve‡l© 1g el© œ̄vZK (m¤§vb) †kÖwYর MZ 17-6-2021 Zvwi‡L cÖKvwkZ Rvwe/‡iwR 

/wkÿv/4356(120) ¯§viK msL¨K fwZ© weÁwßর ২ ক্রমিকের ছ-এ উমিমিত বিবিন্ন ইউবিটের িবতি পরীক্ষার বিয়ম 

(আংবিক) এিং জ-এ উমিমিত িম্বর িন্টি বিম্নরূপিাটি সংটিাধি করা হটয়টে। উক্ত বিজ্ঞবির অন্যান্য অংি অপবরিতীত 

থাকটি।   
 

ছ. ভবতি পরীক্ষার সংশোবিত বিয়মািলীীঃ 

২.  িবতি পরীক্ষার িম্বর ও সময়ঃ 

ক) সকল ইউবিটে ৬০ িম্বটরর MCQ পদ্ধবতটত পরীক্ষা অনুবিত হটি। তটি উক্ত ৬০ িম্বর ৮০ িম্বটর রূপান্তর কটর 

ফলাফল প্রকাি করা হটি। পরীক্ষার সময় ৪০ বমবিে। তটি OMR পূরটের জন্য আলাদািাটি ৫ বমবিে সময় 

দদয়া হটি।  

৭.  C ইউবিটের িাংলা বিিাটে িবতির জন্য িবতি পরীক্ষায় িাংলা অংটি ন্যূিতম ৫০% এিং ইটরবজ অংটি ন্যূিতম 

৪০%, ইংটরবজ বিিাটে িবতির জন্য িবতি পরীক্ষায় ইংটরবজ অংটি ন্যূিতম ৫০%, আন্তজিাবতক সম্পকি বিিাটে 

িবতির জন্য িবতি পরীক্ষায় আন্তিজাবতক বিষয়ািলী অংটি ১০ িম্বটরর মটে ন্যূিতম ৭০% িম্বর এিং জাি িাবলজম 



এন্ড বমবিয়া স্টাবিজ বিিাটে িবতির জন্য িবতি পরীক্ষায় িাংলা ও ইংটরবজ অংটি পৃথকিাটি ন্যূিতম ৫০% িম্বর 

দপটত হটি। 

৯.  F ইউবিটের আইি ও বিচার বিিাটে িবতির জন্য িবতি পরীক্ষায় িাংলা ও ইংটরবজ অংটি পৃথকিাটি ন্যূিতম 

৫০% িম্বর দপটত হটি। 
 

জ. বিবভন্ন ইউবিশের ভবতি পরীক্ষার সংশোবিত িম্বর িন্টিীঃ 

 ১. A ইউবিে (োবেবতক ও পদাথ িবিষয়ক অনুষদ):  

েবেত ১৬, পদাথ িবিজ্ঞাি ১৬, রসায়ি ১৬, িাংলা ৩, ইংটরবজ ৩ এিং সাধারে জ্ঞাি ৬ িম্বর । 

 ২. B ইউবিে (সমাজবিজ্ঞাি অনুষদ): 

িাংলা ১০, ইংটরবজ ১০, েবেত ১০, সাধারে জ্ঞাি ২০ এিং বুবদ্ধমত্তা ১০ িম্বর।  

৩. ক) C ইউবিে (কলা ও মািবিকী অনুষদ: িােক ও িাট্যতত্ত্ব বিিাে এিং  বিিাে ব্যতীত): 

  িাংলা ১৫, ইংটরবজ ১৫ এিং বিষয়বিবত্তক ৩০ িম্বর।   

     খ) C1 ইউবিে (কলা ও মািবিকী অনুষদ: িােক ও িাট্যতত্ত্ব বিিাে এিং  বিিাে): 

  িাংলা ১০, ইংটরবজ ১০, িােক ও িাট্যতত্ত্ব ২০ এিং চারুকলা ২০ িম্বর। 

 ৪.  D ইউবিে (জীিবিজ্ঞাি অনুষদ): 

িাংলা ৩,  ইংটরবজ ৩, বুবদ্ধমত্তা ৩, উবিদবিজ্ঞাি ১৬, প্রাবেবিদ্যা ১৭ এিং রসায়ি ১৮ িম্বর। 

 ৫. E ইউবিে (বিজটিস স্টাবিজ অনুষদ): 

ব্যিসায় বিক্ষা িাখা: িাংলা ১১, ইংটরবজ ২৩, েবেত ১১, ব্যিসায় সংেঠি ও ব্যিস্থাপিা ১৫ িম্বর। 

বিজ্ঞাি/মািবিক/সমমাি িাখা: িাংলা ১১, ইংটরবজ ২৩, েবেত ১১ ও সাধারে জ্ঞাি ১৫ িম্বর। (েবেত, বহসাি 

বিজ্ঞাি, ব্যিসায় সংেঠি ও ব্যিস্থাপিা এিং সাধারে জ্ঞাি প্রশ্নপটের মােম হটি িাংলা) 

 ৬.  F ইউবিে (আইি অনুষদ): 

িাংলা ২০, ইংটরবজ ২০ এিং General knowledge and aptitude test ২০ িম্বর।  

 ৭. G ইউবিে (ইিবস্টটিউে অি বিজটিস এূািবমবিটেিি, আইবিএ-দজইউ): 

িাংলা ৫, Math and IQ ২০, সমসামবয়ক বিষয় ১০ ও ইংটরবজ ২৫ িম্বর। 

 ৮. H ইউবিে (ইিবস্টটিউে অি ইিফরটমিি দেকটিালবজ, আইআইটি): 

িাংলা ৫, ইংটরবজ ১০, েবেত ৩০ এিং পদাথ িবিজ্ঞাি ১৫ িম্বর।  

 ৯. I ইউবিে (  তুলিামূলক সাবহতূ ও সংস্কৃবত ইিবস্টটিউে): 

িাংলা ১১, ইংটরবজ ১১, বিশ্বসাবহতূ ৮, সংস্কৃবত, নৃবিজ্ঞাি, প্রত্নতত্ত্ব, ,  ও 

মুবক্তযুদ্ধ এিং ইবতহাস-ঐবতহূ বিষয়ক সাধারে জ্ঞাি ৩০ িম্বর। 

 


