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2017-18 1st Year Hon's Admission Test Notice

নায়াখালী িব ান ও যুি িব িবদ ালয়
নায়াখালী- ৩৮১৪, বাংলােদশ
ই- মইল: info@nstu.edu.bdওেয়বসাইট:www.nstu.edu.bd

২০১৭-১৮ িশ াবেষ ১ম বষ াতক/ াতক (স ান)

িণেত ভিতর িব ি

িবিভ িবভােগর আসন সংখ া জানেত এখােন ি ক ক ন।

১. নায়াখালী িব ান ও যুি িব িবদ ালেয় ২০১৭-১৮ িশ াবেষ থম বষ াতক/ াতক (স ান) িণেত ভিতর জন মাধ িমক ও উ মাধ িমক/মা াসা/কািরগির িশ া বাড থেক
িবিভ িবভােগ SSC বা সমমান এবং ২০১৬ অথবা ২০১৭ সােল অনুি ত HSC বা সমমান পরী ায় উ ীণেদর িনকট থেক ভিত পরী ায় অংশ হেণর আেবদনপ আ ান করা হেলা :

A ইউিনট: কি উটার সােয় এ টিলকিমউিনেকশন ইি িনয়ািরং, এ ােয়ড কিমি
ইেলকি ক াল এ ইেলক িনক ইি িনয়ািরং, ািটি , স ওয় ার ইি িনয়ািরং।

এ

কিমক াল ইি িনয়ািরং, এ ােয়ড ম াথেমিট , ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন ইি িনয়ািরং,

B ইউিনট: িফশািরজ এ মিরন সােয় , ফােমসী, মাইে াবােয়ালজী, ফু ড টকেনালিজ এ িনউি শন সােয় , এনভায়রনেম াল সােয় এ িডজা ার ম ােনজেম , বােয়ােটকেনালিজ
এ জেনিটক ইি িনয়ািরং, এি কালচার, ওশােনা ািফ, বােয়ােকিমি ।
C ইউিনট: ইংেরিজ, বাংলােদশ এ িলবােরশন ওয়ার

ািডজ, ইনফরেমশন সােয় এ লাইে রী ম ােনজেম , সমাজিব ান ।

D ইউিনট: িবজেনস এডিমিনে শন, ইেকােনািম , ম ােনজেম ইনফরেমশন িসে মস, টু িরজম এ হসিপটািলিট ম ােনজেম , ব ােচলর অব এডু েকশন (অনাস)
২. ভিত পরী ার জন যাগ তা:
২.১) A ইউিনট এবং B ইউিনট : A ও B ইউিনেট আেবদন করার জন িব ান িবভােগ উ ীণেদর SSC বা সমমান এবং HSC বা সমমান উভয় পরী ায় নূন তম GPA ৩.০ সহ মাট GPA
৬.৫ থাকেত হেব। O লেভল পরী ায় পদাথিব ান, রসায়ন, গিণত ও জীবিব ানসহ পাঁচিট িবষেয় এবং A লেভল পরী ায় পদাথিব ান, রসায়ন, গিণত ও জীবিব ান এর মেধ য
কােনা ইিট িবষেয় উ ীণ হেত হেব। তেব O এবং A লেভেলর কােনা িবষেয় C ড এর নীেচ থাকেল আেবদনপ হণেযাগ হেবনা।
C ইউিনট এবং D ইউিনট: C ও D ইউিনেট আেবদন করার জন মানিবক/ব বসায় িশ া/িব ান িবভােগ উ ীণেদর SSC বা সমমান এবং HSC বা সমমান উভয় পরী ায় নূন তম GPA
৩.০ সহ মাট GPA ৬.০ থাকেত হেব। O এবং A লেভল পরী ায় ছা ছা ীেদর C ইউিনেটর ে ইংেরিজেত কমপে B ড থাকেত হেব। তেব O এবং A লেভেলর কােনা িবষেয় C
ড এর নীেচ থাকেল আেবদনপ হণেযাগ হেবনা।
২.২) িবেদিশ ছা ছা ীরা সরাসির আেবদন করেত পারেব; তেব আেবদেনর সােথ দ সািটিফেকট েলা িব িবদ ালেয়র Equivalence Committee’র অনুেমাদন সােপে তারা ভিতর যাগ
বেল গণ হেব। এে ে িব িবদ ালয় সরকাির অনুেমাদন লােভর যথাযথ ব ব া হণ করেব।

৩. আেবদেনর িনয়মাবিল ( মাবাইল ফােনর মাধ েম ভিতর আেবদন): ভিত পরী ায় আেবদেনর জন একিট ি - পইড টিলটক মাবাইল ফান থেক ১৬২২২ ন ের SMS করেত হেব।
আেবদনকারীর টিলটক ি - পইড মাবাইেল পযা পিরমাণ টাকা থাকেল তা থেক ভিত পরী ার িনিদ িফ কেট িনেয় একিট SMS এর মাধ েম সােথ সােথই একিট USER ID ও একিট
PASSWORD জািনেয় দয়া হেব। এই USER ID ও PASSWORD যেতœ সংর ণ করেত হেব। একবার SMS কের আেবদন করেল তা আর ত াহার করা যােব না।
৩.১) একিট ি - পইড টিলটক মাবাইল ফােনর মাধ েম মেসজ অপশেন িগেয় NSTU িলেখ, স িদেয় HSC িশ ােবােডর নােমর থম িতনিট অ র, স িদেয় HSC পরী ার রাল
ন র, স িদেয় HSC পােশর সাল, স িদেয় SSC িশ ােবােডর নােমর থম িতনিট অ র, স িদেয় SSC পরী ার রাল ন র, স িদেয় SSC পােশর সাল, স িদেয় কাি ত
ইউিনেটর িক-ওয়াড, স িদেয় িমিডয়াম অব ই াকশন িলেখ ১৬২২২ ন ের SMS করেত হেব। উদাহরণ:
NSTU<space>COM<space>123456<space>2017<space>COM
<space>123456<space>2015<space>A><space>BEN

দ উদাহরণিট কু িম া বােডর। এখােন ১২৩৪৫৬ এর জায়গায় আেবদনকারীর িনেজর যথা েম HSC এবং SSC পরী ার রাল ন র িদেত হেব। কউ ২০১৬ সােল HSC পাশ কের থাকেল
২০১৭ এর জায়গায় ২০১৬ িলখেত হেব। এে ে A ইউিনেটর িক-ওয়াড A; B ইউিনেটর িক-ওয়াড B; C ইউিনেটর িক-ওয়াড C এবং D ইউিনেটর িক-ওয়াড D। অথাৎ B েপ আেবদেনর
জন A এর জায়গায় B িলখেত হেব, C েপ আেবদেনর জন A এর জায়গায় C এবং D েপ আেবদেনর জন A এর জায়গায় D িলখেত হেব। কােনা িশ াথী ইংেরিজেত উ র দান
করেত চাইেল ইংেরিজ পে র জন BEN এর েল ENG িলখেত হেব। অন ান বােডর জন কু িম া (COM) এর জায়গায় যথা েম িসেলট (SYL), বিরশাল (BAR), চ াম (CHI), ঢাকা
(DHA), িদনাজপুর (DIN), যেশার (JES), রাজশাহী (RAJ), মাদরাসা (MAD), কািরগির িশ া বাড (TEC) িলখেত হেব।
৩.২) উপেরর SMS িট পাঠােনার পর সকল তথ সিঠক হেল িফরিত SMS এ আেবদনকারীর নাম, কাি

http://nstu.edu.bd/index.php/admission-2017-18?tmpl=component&print=1&page=

ত ইউিনট, ভিতর িফ ও একিট PIN জািনেয় স িত চাওয়া হেব। তখন ১৬২২২
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৩.২) উপেরর SMS িট পাঠােনার পর সকল তথ সিঠক হেল িফরিত SMS এ আেবদনকারীর নাম, কাি ত ইউিনট, ভিতর িফ ও একিট PIN জািনেয় স িত চাওয়া হেব। তখন ১৬২২২
ন ের আেরকিট SMS পািঠেয় স িত জানােত হেব। স িত জানােনার জন থম NSTU, তারপর স িদেয় YES, স িদেয় PIN, স িদেয় আেবদনকারীর যাগােযােগর জন য
কােনা একিট মাবাইল ন র িলেখ ১৬২২২ ন ের SMS করেত হেব।
উদাহরণ: NSTU<space>YES<space>654321<space>01XXXXXXXXX। এখােন ৬৫৪৩২১ এর জায়গায় আেবদনকারীর িনজ িনজ PIN িট বসােত হেব। উে খ য, স িত জািনেয় SMS
পাঠােলই কবল আেবদনকারীর মাবাইল ফান থেক ভিত পরী ার িফ কেট নওয়া হেব, অন থায় কান িফ কাটা হেব না।
িত ইউিনেটর পরী া িফ ৭০০ (সাতশত) টাকা।
৩.৩) O/A LEVEL এর

ে আেবদনকারীেক উপেরর িনয়ম অনুযায়ী ১৬২২২ ন ের SMS করেত হেব। এে ে িশ ােবােডর নােমর জায়গায় GCE িলখেত হেব। উদাহরণ:
NSTU<space>GCE<space>123456<space>2017<space>A<space>ENG| এখােন ১২৩৪৫৬ এর জায়গায় আেবদনকারীর A Level এর িনজ িনজ Candidate ন রিট বসােত হেব। কউ
২০১৬ সােল A- লেভল পাশ কের থাকেল ২০১৭ এর জায়গায় ২০১৬ িলখেত হেব। একইভােব B েপ আেবদেনর জন A এর জায়গায় B িলখেত হেব, C েপ আেবদেনর জন A এর
জায়গায় C িলখেত হেব এবং D েপ আেবদেনর জন A এর জায়গায় D িলখেত হেব। কােনা িশ াথী বাংলায় উ র দান করেত চাইেল বাংলা পে র জন ENG এর েল BEN িলখেত
হেব।
৩.৪) কাটায় ভিত স িকত তথ : িনে া কাটায় ভিত ু ছা ছা ীেদর আেবদন করেত উপেরর িনয়ম অনুযায়ী ১৬২২২ ন ের SMS করেত হেব। সে ে কাটার িক-ওয়াড হেব,
মুি েযা া স ান কাটা: QFF, উপজািত কাটা: QT, শারীিরক িতব ী কাটা: QPD, নািব িব পাষ কাটা (িশ ক, কমকতা, কমচারীেদর ছেল/ মেয়/ ামী/ ী): QW, উদাহরণ:
মুি েযা া কাটার জন
NSTU<space>COM<space>123456<space>2017<space>COM
<space>123456<space>2015<space>A<space>BEN<space>QFF|

একইভােব B েপ আেবদেনর জন A এর জায়গায় B িলখেত হেব, C েপ আেবদেনর জন A এর জায়গায় C িলখেত হেব এবং D েপ আেবদেনর জন A এর জায়গায় D িলখেত হেব।
কােনা িশ াথী ইংেরিজ ভাষায় উ র দান করেত চাইেল BEN এর েল ENG িলখেত হেব।

৩.৫) েবশপ ডাউনেলাড: আেবদনকারীেক েবশপ (ADMIT CARD) ডাউনেলাড করার জন SMS এর মাধ েম জানােনা হেব। েবশপে র জন থেম এক কিপ পাসেপাট সাইেজর
রিঙন ছিব (৩০০X৩০০ িপে ল, সেবা ১০০ kb) ও আেবদনকারীর া র (৩০০X ৮০ িপে ল, সেবা ৬০ kb) ান কের ২িট আলাদা ফাইল তির কের রাখেত হেব। েবশপ
(ADMIT CARD) ডাউনেলাড করেত http://nstu.teletalk.com.bd ওেয়বসাইেট িগেয় SMS এর মাধ েম আেবদন করার সময় া সংি ইউিনেটর USER ID এবং PASSWORD ইনপুট িদেত
হেব। ইনপুট সিঠক হেল ছিব ও া র আপেলাড করার অপশন পাওয়া যােব।
USER ID এবং PASSWORD হািরেয় গেল NSTU<
১৬২২২ ন ের SMS পাঠােত হেব।

স>ঐঊখচ<

স>HSC িশ ােবােডর নােমর থম িতনিট অ র<

স>HSC পরী ার রাল ন র <

স>HSC পােসর সাল িলেখ

সফলভােব উ ি য়া স
হেল েবশপ (ADMIT CARD) ি করার অপশন পাওয়া যােব। তখন আেবদনকৃত ইউিনেটর জন ০২ ( ই) কিপ েবশপ (ADMIT CARD) ি িনেত
হেব। উ ০২ ( ই) কিপ েবশপ াথীেক অবশ ই পরী ার হেল িনেয় আসেত হেব। েবশপে র ০১ (এক) কিপ াথী িনেজর কােছ রাখেব এবং অন কিপ পরী ার হেল সংি
পিরদশেকর িনকট জমা দেব। েবশপে িশ াথীর নাম, রাল ন র, ইউিনেটর চেয়স, ছিব ও া র থাকেব। িতিট ইউিনেটর জন একই িনয়েম আলাদাভােব েবশপ (ADMIT
CARD) ডাউনেলাড করেত হেব। ছিব ও া র আপেলাড ি য়া একবার স
করার পর আর পিরবতন করা যােব না।

িবেশষভােব ল ণীয়:
ক) একিট টিলটক মাবাইল ফােনর মাধ েম একািধক আেবদন করা যােব। তেব আেবদেনর ি তীয় ধােপ স িত জানােনার সময় যাগােযােগর জেন আেবদনকারীর য কােনা অপােরটেরর
একিট মাবাইল ফান ন র িদেত হেব।
খ) আেবদেনর সময়: ০১ সে

র ২০১৭ থেক আেবদেনর সময় ১৭ অে াবর রাত ১২.০০ টা পয

।

(এই সময়সীমার মেধ ছু িটর িদেনও আেবদন করা যােব)।

গ) A, B, C এবং D ইউিনেটর জন আলাদা আলাদাভােব SMS কের আেবদন করেত হেব।
ঘ) কােনা েপ ভুলবশত: SMS কের আেবদন কের ফলেলও তা ত াহার করা যােব না।
ঙ) িব ান শাখা থেক HSC/সমমান পরী ায় উ ীণ িশ াথীরা সকল ইউিনেট (A, B, C এবং D) আেবদন করেত পারেব। অন রা ধু C ও D ইউিনেট আেবদন করেত পারেব।
চ) D ইউিনেটর িব ান, মানিবক এবং ব বসায় িশ ার জন আলাদা মধা তািলকা তির করা হেব।
ছ) 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।

জ) কাটায় ভিত: কাটায় ভিতর ে (মুি েযা া, উপজািত ও শারীিরক িতব ী) সরকাির িবধান অনুসরণ করা হেব। কাটায় ভিত ু িশ াথীেদর ভিতর আেবদেনর সময় অবশ ই
OMR িশেটর িনধািরত ঘর পূরণ করেত হেব। পরবতীেত কােনা আেবদন হণেযাগ হেব না।
ঝ) পরী ার হেল কােনা ইেলক িনক িডভাইস যমন: ট াব, মাবাইল ফান, িডিজটাল ডাইির, ক ালকু েলটর,
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ঝ) পরী ার হেল কােনা ইেলক িনক িডভাইস যমন: ট াব, মাবাইল ফান, িডিজটাল ডাইির, ক ালকু েলটর,

া ােমবল ঘিড় ইত ািদ আনা স ূণ িনিষ ।

৪. ভিত পরী ার তািরখ ও সময়:
A ইউিনট:

০৩ নেভ র ২০১৭, সকাল ১০.৩০ টা থেক পুর ১২.০০ টা পয ।

B ইউিনট:

০৩ নেভ র ২০১৭, িবেকল ৩.০০ টা থেক িবেকল ৪.৩০ টা পয ।

C ইউিনট:

০৪ নেভ র ২০১৭, সকাল ১০.৩০ টা থেক সকাল ১১.৩০ টা পয ।

D ইউিনট:

০৪ নেভ র ২০১৭, িবেকল ৩.০০ টা থেক িবেকল ৪.০০ টা পয ।

৫. ভিত পরী া: (পরী া MCQ প িতেত অনুি ত হেব)।
৬. পরী ার মাট ন র ১০০; পরী ার পাশ ন র: ৪০

A ইউিনেটর জন : ‘বাংলা ও ইংেরিজ’, পদাথিব ান, রসায়ন, গিণত এবং জীবিব ান িবষেয়র উপর েত কিট থেক ২৫ কের মাট ১২৫িট
েত ক পরী াথীর জন বাধ তামূলক। ‘বাংলা ও ইংেরিজ’ এবং জীবিব ান হেত য কােনা একিটর উ র িদেত হেব।

থাকেব। পদাথিব ান, রসায়ন ও গিণত

B ইউিনেটর জন : ‘বাংলা ও ইংেরিজ’, পদাথিব ান, রসায়ন, জীবিব ান এবং গিণত িবষেয়র উপর েত কিট থেক ২৫ কের মাট ১২৫িট
থাকেব। পদাথিব ান, রসায়ন ও
জীবিব ান েত ক পরী াথীর জন বাধ তামূলক। ‘বাংলা ও ইংেরিজ’ এবং ‘গিণত’ হেত য কােনা একিটর উ র িদেত হেব, তেব ফােমসী ও ওশােনা ািফ িবভােগ ভিত ুেদর জীবিব ান
ও গিণত উভয় িবষেয় উ র িদেত হেব।
C ইউিনেটর জন : বাংলা, ইংেরিজ এবং সাধারণ ান (বাংলােদশ ও আ জািতক স ) িবষেয় পরী া হেব। ইংেরিজ িবষেয় ৫০, বাংলা িবষেয় ২৫ এবং সাধারণ ান (বাংলােদশ ও
আ জািতক স ) িবষেয় ২৫ ন র থাকেব। ইংেরিজ িবভােগ ভিতর জন ইংেরিজেত নূ নতম ৩০ ন র পেত হেব, বাংলা ও সাধারণ ান িবষেয়র েত কিটেত পাশ ন র ০৬। বাংলােদশ
এ িলবােরশন ওয়ার ািডজ, ইনফরেমশন সােয় এ লাইে রী ম ােনজেম , সমাজিব ান িবভােগ ভিতর জন বাংলা ও সাধারণ ান (বাংলােদশ ও আ জািতক স ) পাশ ন র ১০
এবং ইংেরিজেত পাশ ন র ১৬ ।
D ইউিনেটর জন : বাংলা ২৫, ইংেরিজ ২৫, সাধারণ ান (বাংলােদশ ও আ জািতক স ) ২৫ সবার জন বাধ তামূলক। মানিবক িবভাগ থেক পাশকৃত িশ াথীেদর জন সাধারণ গিণত
(মাধ িমক পযােয়র) ২৫, ব বসায় িশ া িবভাগ থেক পাশকৃত িশ াথীেদর জন ব বসায় নীিত ও েয়াগ এবং িহসাব িব ান ২৫, িব ান িবভাগ থেক পাশকৃত িশ াথীেদর জন সাধারণ
িব ান ২৫।
৬.১. A, B ও D ইউিনেটর পরী ায় েত ক িবষেয় নূ নতম পাশ ন র ০৮।
৬.২. ভিত পরী ার MCQ প িতর উ রপ িব িবদ ালয় কতৃক সরবরাহ করা হেব। উ রপে সিঠক উ েরর বৃ িট কােলা কািলর বল পেয় কলম িদেয় ভরাট করেত হেব। উ রদান
প িত পে র ‘িনেদশাবিল’ অংেশ বিণত থাকেব। েত ক াথীেক কবল একিট উ রপ সরবরাহ করা হেব।

৭. ভিত িফ: ভিতকালীন একজন ছা /ছা ীেক থম টােমর জন আনুমািনক ২৩,০০০ ( তইশ হাজার) টাকা ভিত িফ 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 া বা িহসাবকৃত, ৪থ িবষয়সহ, GPA এর ৮ ণ, ২. উ মাধ িমক/সমমােনর পরী ায় া
বা িহসাবকৃত, ৪থ িবষয়সহ, GPA এর ১২ ণ, এবং ৩. ভিত পরী ায় া ন র।
৮.২. একািধক াথীর মধাে ার সমান হেল পযায় েম ভিত পরী ার ন র, HSC ও SSC

িবেশষ

ড াধান পােব।

ব:

১. ভিত সং া িনয়মনীিতর য কােনা ধারা ও উপধারা পিরবতন, পিরবধন, সংেশাধন, সংেযাজন এবং পুনঃসংেযাজেনর অিধকার ভিত কিমিট সংর ণ কের।
২. ভিত সং া িব ািরত তথ , ভিত পরী ার িসট
মাধ েম জানােনা হেব।

ান, পরী ার ফলাফল ও অন ান তথ াবিল SMS, িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইট (www.nstu.edu.bd) এবং জাতীয় দিনক পি কার

৩. িবেশষ েয়াজেন ভিত সং া অন ান িবষেয় মাবাইল ন র (অিফস চলাকালীন সমেয়) ০১৭৬৫৫৯২৬৫৪ িকংবা admission@nstu.edu.bd এ যাগােযাগ করা যােব।
রিজ ার
নায়াখালী িব ান ও যুি িব িবদ ালয়
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