বাংলােদশ কৃিষ িবশব্িবদয্ালয়
ময়মনিসংহ

ভিতর্ িবজ্ঞিপ্ত
স্নাতক (েলেভল-2 িসেমস্টার-2) ে ণী
িশক্ষাবষ র্ঃ 3128-3129
বাংলােদশ কৃিষ িবশব্িবদয্ালেয় (বাকৃিব) 3128-3129 িশক্ষাবেষ র্ িবিভন্ন aনুষেদ স্নাতক (েলেভল-2 িসেমস্টার-2) ে ণীেত ভিতর্চ্ছুক
আেবদনকারীেদর িনকট েথেক aনলাiেন (online) aথবা েমাবাiল েথেক SMS eর মাধয্েম দরখাস্ত আহবান করা যােচ্ছ। িবশব্িবদয্ালেয়র
oেয়বসাiট (http://admission.bau.edu.bd) e ভিতর্ সংকর্ান্ত সকল তথয্ পাoয়া যােব।

2. আসন সংখয্াঃ 2311 (eক হাজার দুi শত)
কর্ঃ নং

aনুষেদর নাম

2.
3.
4.
5.
6.

েভেটিরনাির aনুষদ
কৃিষ aনুষদ
পশু পালন aনুষদ
কৃিষ aথ র্নীিত o গর্ামীণ সমাজিবজ্ঞান aনুষদ
কৃিষ েকৗশল o কািরগির aনুষদ
eিগর্কালচারাল iিঞ্জিনয়ািরং
i.
ii. ফুড iিঞ্জিনয়ািরং
মাৎসয্ িবজ্ঞান aনুষদ
সব র্েমাট =

7.

সাধারণ
291
492
291
237

আসন সংখয্া
মুিক্তেযাদ্ধা uপজাতীয়
21
2
31
2
21
2
7
2

৯5
59
237
2246

6
3
7
6৯

2
2
7

েমাট
2৯2
513
2৯2
244
211
61
244
2311

3. আেবদেনর নূয্নতম েযাগয্তাঃ
ক)
খ)

গ)

3125/3126 সােল eসeসিস/সমমান eবং 3127/3128 সােল eiচeসিস/সমমােনর পরীক্ষায় িবজ্ঞান গর্ুপ েথেক পাশ করেত হেব।
eসeসিস/সমমান eবং eiচeসিস/সমমান uভয় পরীক্ষায় চতুথ র্ িবষয় বয্িতত সমিষ্টগতভােব নূয্নতম িজিপe ৯.1 েপেত হেব। তেব
সকল আেবদনকারীেকi ভিতর্ পরীক্ষায় aংশগর্হেণর সুেযাগ দান করা হেব না। আেবদনকারীেদর মেধয্ েথেক েমধা িভিত্তেত েমাট
আসন সংখয্ার সেব র্াচ্চ 21 (দশ) গুনক aথ র্াৎ সেব র্াচ্চ 23111 (বার হাজার) জনেক ভিতর্ পরীক্ষায় aংশগর্হেণর সুেযাগ দান করা
হেব।
eসeসিস/সমমান eবং eiচeসিস/সমমান uভয় পরীক্ষায় জীবিবদয্া, রসায়ন, পদাথ র্ িবজ্ঞান eবং গিণত আলাদা িবষয় িহেসেব
থাকেত হেব।

4. আেবদেনর সময়সীমাঃ 26 েসেপ্টমব্র েথেক 25 aেক্টাবর 3128 তািরখ পয র্ন্ত।
5. আেবদেনর িনয়মাবলীঃ
ভিতর্ পরীক্ষায় aংশ গর্হেণর জনয্ িনম্নবিণ র্ত দুiিট পদ্ধিতর েয েকান eকিটর মাধয্েম আেবদন করা যােবঃ
ক)

aনলাiেনর (online) মাধয্েমঃ

খ)

বাংলােদশ কৃিষ িবশব্িবদয্ালেয়র oেয়বসাiেট (http://admission.bau.edu.bd) িগেয় aনলাiেন আেবদন ফরম পূরণ করেত
হেব। uক্ত ফরমিট যথাযথভােব পূরণ করা হেলi আেবদনকারীর জনয্ eকিট িবল নমব্ার (Bill Number) ৈতরী হেব, েযিট আেবদন
িফ জমা দােনর সময় বয্বহার করেত হেব।
SMS eর মাধয্েমঃ
SMS eর মাধয্েম আেবদেনর জনয্ আেবদনকারীর িনজসব্ েমাবাiল (েয েকান aপােরটেরর) েফােনর মাধয্েম েমেসজ aপশেন িগেয় MMS
<েস্পস> BAU <েস্পস> SSC পরীক্ষার েরাল নমব্র <েস্পস> SSC পরীক্ষার েরিজে শন নমব্র <েস্পস> SSC পােশর সাল <েস্পস>
SSC িশক্ষা েবােড র্র নােমর থম িতনিট aক্ষর <েস্পস> HSC পরীক্ষার েরাল নমব্র <েস্পস> HSC পরীক্ষার েরিজে শন নমব্র <েস্পস>
HSC পােশর সাল <েস্পস> HSC িশক্ষা েবােড র্র নােমর থম িতনিট aক্ষর <েস্পস> কািঙ্খত েকাটার কীoয়াড র্ িলেখ (েকাটায় আেবদনকারীেদর
েক্ষে ) 6969 নমব্ের SMS করেত হেব। তেব েকাটায় আেবদন না করেল েকান কীoয়াড র্ িলখার েয়াজন নাi।
সিঠক আেবদনকারীর েক্ষে তাৎক্ষিণকভােব SMS eর মাধয্েম uক্ত েমাবাiেল eকিট িবল নমব্ার (Bill Number) দান করা হেব, েযিট
আেবদন িফ জমা দােনর সময় বয্বহার করেত হেব।

েকাটা সমূেহর কীoয়াড র্ঃ মুিক্তেযাদ্ধার সন্তান/নাতী/নাতনী হেল FF, বৃহত্তর পাব র্তয্ চট্টগর্াম aঞ্চেলর uপজািত o a-uপজািত হেল HT eবং বৃহত্তর পাব র্তয্
চট্টগর্াম aঞ্চল বয্িতত aনয্ানয্ aঞ্চেলর uপজািত হেল OT।
িশক্ষা েবােড র্র কীoয়াডর্ ◌ঃ ঢাকা DHA, রাজশাহী RAJ, চট্টগর্াম CHI, যেশার JES, কুিমল্লা COM, িসেলট SYL, বিরশাল BAR, িদনাজপুর
DIN, মা াসা MAD, কািরগির TEC

6. আেবদন িফ দােনর িনয়মাবলীঃ
ক)

খ)

ডাচ্ বাংলা বয্াংেকর (DBBL) েমাবাiল বয্াংিকং eকাuন্ট aথবা eেজন্ট পেয়েন্টর মাধয্েম বাংলােদশ কৃিষ িবশব্িবদয্ালেয়র
Biller ID 336 নং e আেবদন িফ বাবদ 811 (সাত শত) টাকা জমা িদেত হেব। Payment দােনর আেরা িবস্তািরত িনয়মাবলী
Flow-chart আকাের oেয়বসাiেট পাoয়া যােব।
Payment সম্পন্ন হoয়ার পর েয েমাবাiল হেত টাকা পাঠােনা হেয়েছ, েসিটেত তাৎক্ষিনক eকিট SMS আসেব, যার মেধয্
Transaction ID uেল্লখ থাকেব। ei Transaction ID িট সংরক্ষণ করেত হেব; েকননা Payment দােন েকান সমসয্া হেল
তা সমাধােনর জনয্ Transaction ID িট uেল্লখ কের admission@bau.edu.bd e েযাগােযাগ করেত হেব। Payment
সিঠকভােব সম্পন্ন হেয়েছ িকনা, তা জানেত চাiেল MMS <েস্পস> BAU <েস্পস> PAY <েস্পস> Bill Number িলখার
পর 6969 নমব্ের SMS করেত হেব।

7. েবশপ ডাuনেলাড
ক)

খ)

আেবদনকারীগণ 31 েথেক 42 aেক্টাবর 3128 তািরখ পয র্ন্ত সমেয়র মেধয্ oেয়বসাiট (http://admission.bau.edu.bd)
েথেক িনজ িনজ েবশপ ডাuনেলাড করেত পারেব। েবশপ ডাiনেলােডর পূেব র্ আেবদনকারীর পাসেপাট র্ সাiেজর রিঙ্গন ছিবর
সফ্ট কিপ (JPG format, ফাiল সাiজ 61 িকেলা বাiেটর মেধয্) আপেলাড করেত হেব।
েকাটায় আেবদনকারীেদর েক্ষে িনম্নিলিখত েরকড র্পে র সফ্ট কিপ oেয়বসাiেট আপেলাড করেত হেব, aনয্থায় তােদর েকাটায়
ভিতর্র আেবদন িবেবিচত হেব নাঃ
i)
ii)

iii)
গ)

মুিক্তেযাদ্ধা েকাটায় আেবদনকারীেদর েক্ষে িপতা-মাতা/দাদা-দাদী/নানা-নানীর aনুকূেল সরকার সব্ীকৃত মুিক্তেযাদ্ধার
সনদপ ।
মুিক্তেযাদ্ধা েকাটায় আেবদনকারীগণেক মুিক্তেযাদ্ধার সােথ পািরবািরক সম্পেকর্র তয্য়নপ eবং মুিক্তেযাদ্ধার সনদপে
দত্ত িঠকানা o স্থায়ী িঠকানার মেধয্ গরিমল হেল তােদর িঠকানা পিরবতর্ন সংকর্ান্ত তয্য়নপ । uভয় তয্য়নপ i েজলা
শাসক/iueনo/েময়র/iuিনয়ন পিরষেদর েচয়ারময্ান কতৃক
র্ দত্ত হেত হেব।
বৃহত্তর পাব র্তয্ চট্টগর্াম aঞ্চেলর uপজািত o a-uপজািত eবং বৃহত্তর পাব র্তয্ চট্টগর্াম বয্তীত aনয্ানয্ েজলার uপজািত
আেবদনকারীেক সব্-সব্ েজলা শাসক কতৃক
র্ দত্ত েজলার স্থায়ী বািসন্দা সম্পিকর্ত তয্য়নপ ।

েবশপ ডাuনেলাড কের A4 সাiজ aফেসট েপপাের ি ন্ট কের িনেত হেব eবং Student's Signature eর uপের
আেবদনকারীেক সব্াক্ষর কের পরীক্ষার িদন সেঙ্গ িনেয় আসেত হেব। েবশপ বয্িতত েকান আেবদনকারীেকi ভিতর্ পরীক্ষায়
aংশগর্হণ করেত েদয়া হেব না।

8. িলিখত িনব র্াচনী পরীক্ষা
ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
চ)

ভিতর্ পরীক্ষার সীট প্লয্ান 12 নেভমব্র 3128 তািরেখ oেয়বসাiেট কাশ করা হেব। SMS eর মাধয্েম সীট প্লয্ান জানার জনয্
MMS <েস্পস> BAU <েস্পস> SEAT <েস্পস> ভিতর্ পরীক্ষার েরাল নমব্র িলেখ 6969 নমব্ের SMS করেত হেব।
েক ীয়ভােব 211 নমব্েরর িলিখত িনব র্াচনী পরীক্ষা আগামী 15 নেভমব্র 3128 তািরখ শিনবার েবলা 22:11 টা েথেক 23:11 টা পয র্ন্ত
িবশব্িবদয্ালয় চত্তব্ের aনুিষ্ঠত হেব।
uচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয়র সব র্েশষ পাঠয্কর্ম aনুসরেণ জীবিবদয্া, রসায়ন, পদাথ র্ িবজ্ঞান eবং গিণত িবষেয় Multiple Choice
Question (MCQ) পদ্ধিতেত িলিখত পরীক্ষার শ্নপ ণীত হেব।
পৃথক িনিদ র্ষ্ট uত্তরপে েশ্নর uত্তর িদেত হেব, যা aপিটকয্াল মাকর্ িরডার (OMR) দব্ারা মূলয্ায়ন করা হেব।
িতিট ভুল uত্তেরর জনয্ 1.36 (শূনয্ দশিমক দুi প চ) নমব্র কতর্ন করা হেব।
িলিখত িনব র্াচনী পরীক্ষার নূয্নতম পাশ নমব্র 41।

9. েমধা েস্কার
িলিখত পরীক্ষার জনয্ 211 নমব্র eবং eসeসিস/সমমান o eiচeসিস/সমমান পরীক্ষায় চতুথ র্ িবষয় বয্িতত াপ্ত িজিপe-র যথাকর্েম
9 o 23 গুণ aথ র্াৎ eসeসিস/সমমান হেত 51 eবং eiচeসিস/সমমান হেত 71 নমব্র েযাগ কের সব র্েমাট 311 নমব্েরর মেধয্ েমধা েস্কার
িনধ র্ারণ করা হেব।

৯. িবেশষ জ্ঞাতবয্ িবষয়
(ক) aসম্পূণ র্ o ভুল তথয্ সমবিলত আেবদনপ সরাসির বািতল বেল গণয্ হেব।
(খ) পরীক্ষাথ েক েবশ প o কােলা কািলর বলেপন সেঙ্গ আনেত হেব eবং সােয়িন্টিফক কয্ালকুেলটর সেঙ্গ আনেত পারেব। তেব
(গ)
(ঘ)

েকবলমা fx-100 (MS, S, V, W, Z, C, D) / fx-570 (MS, S, W, Z) মেডেলর কয্ালকুেলটর বয্বহার করা যােব।
েকান aবস্থােতi পরীক্ষার হেল েমাবাiল েফান/iেলক িনক িডভাiস/ঘিড় িনেয় েবশ করা যােব না।
ভিতর্ পরীক্ষার ফলাফল জানার জনয্ MMS <েস্পস> BAU <েস্পস> RES <েস্পস> ভিতর্ পরীক্ষার েরাল নমব্র িলেখ 6969
নমব্ের SMS করেত হেব।
িবশব্িবদয্ালয় কতৃপর্ ক্ষ ভিতর্ সংকর্ান্ত আiন/িনয়ম সংেশাধন, সংেযাজন বা পিরবতর্ন করার aিধকার সংরক্ষণ কের।

21. ভিতর্ সংকর্ান্ত েযাগােযাগ
েফসর ড. সুভাষ চ চকর্বত
ডীন, মাৎসয্ িবজ্ঞান aনুষদ o আহবায়ক, ভিতর্ পরীক্ষা কিমিট-3129
েফান নমব্রঃ 1৯2-78537, 1৯2-78512 েথেক 17 eক্সেটনশন 3৯11।
ভিতর্ তথয্ েসলঃ 1৯2-78512 েথেক 17 eক্সেটনশন 3221, 71197 o 3241।
Help Line: েমাবাiলঃ 128৯৯ 5৯9112। E-mail: admission@bau.edu.bd

3128-29 িশক্ষাবেষ র্ স্নাতক ে ণীেত ভিতর্ সংকর্ান্ত গুরুতব্পূণ র্ তািরখ সমূহ
নং
1.
2.
3.
4.
5.

িবষয়
পি কা o oেয়বসাiেট িবজ্ঞিপ্ত কাশ
আেবদন গর্হণ শুরু o েশষ
পরীক্ষার জনয্ েযাগয্ াথ র তািলকা oেয়বসাiেট কাশ
oেয়বসাiেট ছিব o েকাটার াথ েদর মানপ আপেলাড eবং েবশপ ডাuনেলাড
oেয়বসাiেট আসন িবনয্াস কাশ

6.

ভিতর্ পরীক্ষা

7.
8.
9.

ফলাফল কাশ
েমধা o aেপক্ষমান তািলকাভূক্ত াথ েদর oেয়বসাiেট aনুষদ িভিত্তক aপশন o
তথয্ দান eবং ফরমসমূহ ডাuনেলাড
েমধা তািলকাভূক্ত াথ েদর aনুষদ িভিত্তক ফলাফল কাশ

10.

েমধা তািলকাভূক্ত াথ েদর ভিতর্

11.

aেটামাiেগর্শন eবং শূনয্ আসেনর (যিদ থােক) তািলকা কাশ

12.

aেপক্ষমান তািলকাভূক্ত াথ েদর সশরীের uপিস্থত হেয় িরেপাট র্

13.

িরেপাট র্কৃত াথ েদর aনুষদ িভিত্তক ফলাফল কাশ

14.

িনব র্ািচত াথ েদর ভিতর্

15.

aেটামাiেগর্শন eবং শূনয্ আসেনর (যিদ থােক) তািলকা কাশ

16.

পূেব র্ িরেপাট র্কৃত aেপক্ষমান তািলকাভূক্ত াথ েদর সশরীের uপিস্থত হেয় িরেপাট র্

17.
18.
19.

িরেপাট র্কৃত াথ েদর aনুষদ িভিত্তক ফলাফল কাশ
িনব র্ািচত াথ েদর ভিতর্
েক ীয় oিরেয়েন্টশন

20.

aনুষদ িভিত্তক oিরেয়েন্টশন

21.
22.

হল িভিত্তক oিরেয়েন্টশন
ক্লাশ শুরু

তািরখ o সময়
25 েসেপ্টমব্র 3128 তািরেখর মেধয্
26 েসেপ্টমব্র েথেক 25 aেক্টাবর 3128
2৯ aেক্টাবর 3128
31 েথেক 42 aেক্টাবর 3128
12 নেভমব্র 3128
15 নেভমব্র 3128
সকাল 22:11 টা েথেক 23:11 টা
18 নেভমব্র 3128 তািরেখর মেধয্
19 েথেক 2৯ নেভমব্র 3128
34 নেভমব্র 3128
41 নেভমব্র 3128
সকাল 21:11 টা েথেক িবকাল 6:11 টা
18 িডেসমব্র 3128
21 িডেসমব্র 3128
সকাল 21:11 টা েথেক িবকাল 5:11 টা
21 িডেসমব্র 3128 রাত 19:11 টা
22 িডেসমব্র 3128
সকাল 21:11 টা েথেক িবকাল 6:11 টা
2৯ িডেসমব্র 3128
31 িডেসমব্র 3128
সকাল 21:11 টা েথেক দুপুর 3:11 টা
31 িডেসমব্র 3128 সন্ধয্া 17:11 টা
32 িডেসমব্র 3128
42 িডেসমব্র 3128 সকাল 21:41 িমিনট
42 িডেসমব্র 3128 o 12 জানুয়াির 3129
(aনুষদীয় ডীন মেহাদয়গণ
তািরখ, সময় o স্থান িনধ র্ারণ করেবন)
12 জানুয়াির 3129 সন্ধয্া 8:11 টা
13 জানুয়াির 3129
সব্াঃ/েরিজ ার (ভার াপ্ত)

