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** বফাঃ দ্রাঃ উমুহক্ত ঢাকা বফশ্ববফদযারয়য়য াঙ্গীবূত কয়রজভূয়য শুধুভাত্র ববতহ কামহক্রভ ঢাকা বফশ্ববফদযারয়য়য জীফবফজ্ঞান ানুলয়দয ভাধযয়ভ ম্পন্ন কযা য়। কয়রজভূয়য বফ এ  এভ 
এ শ্রেবণয বয়রফা প্রণয়ন  যীক্ষাভূ জীফবফজ্ঞান ানুলয়দয ভাধযয়ভ বযচাবরত য়। বডগ্রীভূয়য নদত্র ঢাকা বফশ্ববফদযারয় কতৃহক প্রদান কযা য়। বফশ্ববফদযারয়য়য ানয শ্রকান ুয়মাগ-
ুবফধা ববতহকৃত বক্ষাথহীয়দয জনয প্রয়মাজয নয়।  
 

 

গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রজভূয় স্নাতক (ম্মান) বফবাগভূ 
১। খাদয  ুবি বফজ্ঞান (Food & Nutrition) 

ফতহভান বফয়শ্ব স্বাস্থ্য বফজ্ঞায়নয প্রায়যয ায়থ ায়থ শ্রম বফলয়গুয়রায ফযাক প্রায  প্রয়য়াজনীয়তা ফৃবি শ্রয়য়য়ছ তায ভয়ধয খাদয  ুবি বফজ্ঞান বফলয়বট ানযতভ। এাআ বফলয়বটয়ত পবরত ুবি, 
খাদয ফযফস্থ্ানা , খাদয বফজ্ঞান  প্রমুবক্ত , গণুবি, থযবফদযা, উচ্চতয ুবি বফজ্ঞান , বিবনকযার  শ্রথযাবউবটক বনউবিন , জনস্বাস্থ্য  ুবি এফাং গয়ফলণা  গুরুত্বূণহ াতযন্ত াঅধুবনক  

মুয়গায়মাগী শ্রকাহভূয়য তত্ত্বীয়   ফযফাবযক জ্ঞান শ্রদয়া য় । বফবায়গয ছাত্রীযা ুবিবফদ , থযবফদ, স্বাস্থ্য  ুবি বফলয়ক গয়ফলক , বক্ষক, খাদয ফযফস্থ্াক বয়য়ফ কযাবযয়ায গঠন কযয়ত 
ায়য। 
 

২। ম্পদ ফযফস্থ্ানা  এন্টাযয়প্রনযব (Resource Management and Entrepreneurship)  
 

বফলয়বটয়ক াবযফাবযক জীফয়নয প্রাবনক ফযফস্থ্ায ায়থ তুরনা কযা মায় । বফলয়বট ম্পয়দয ুষু্ঠ ফযফায, বঠক বিান্ত গ্রণ, শ্রটকাআ প্রমুবক্তয ফযফায, জ্বারানীয াংকট দূযীকযয়ণ বফকল্প 

ম্পয়দয ফযফায, এন্টাযয়প্রনযব, শ্রবাগ াথহনীবত, ভানফ ম্পদ ফযফস্থ্ানা , বযয়ফ ফযফস্থ্ানা এফাং ফহয়ক্ষয়ত্র ফযফস্থ্ানায  বক্ষা শ্রদয়। এছািা শ্রদয় ম্পদ ফযফস্থ্ানা, গৃায়ন ভযায 
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ভাধায়ন গয়ফলণারব্ধ বক্ষা , াআয়ন্টবযয়ায  এক্সয়টবযয়ায বডজাাআন ম্পয়কহ জ্ঞান  দান এ বক্ষায ানযতভ  দহন। বফলয়বটয জ্ঞান বফববন্ন বক্ষা প্রবতষ্ঠান , াঅবথহক প্রবতষ্ঠান, এনবজ, ফযফা 

প্রান, বযয়ফ াংক্রান্ত প্রবতষ্ঠান, াআয়ন্টবযয়ায বডজাাআন াআতযাবদ প্রবতষ্ঠায়ন কাজ কযায শ্রক্ষত্র ততবয কয়য। 
 

৩। বশু বফকা  াভাবজক ম্পকহ (Child Development & Social Relationship) 
 

বশু বফকা  াভাবজক ম্পকহ বফবাগ গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রয়জয াাঁচবট  বফবায়গয ভয়ধয ানযতভ  গুরুত্বূণহ একবট বফবাগ । এ বফবায়গ বশুয জন্মূফহ বফকা য়ত শুরু কয়য জন্ম যফতহী 
ভয় াথহাৎ ভানফ জীফয়নয প্রয়তযকবট  ধায়য ক্রভবফকা ম্পয়কহ াঠদান কযা য় । ুস্থ্ ফর  বযূণহ বশু  জন্মদায়নয রয়ক্ষয ভাতৃগয়বহ থাকাকারীন ভয়য় বতা ভাতা  বযফায়যয  
ানযানযয়দয য়চতনতা, বফববন্ন ফয়য় বশুয তফবিয , বশু বযচারনায শ্রক্ষয়ত্র বশুয চাবদায়ক াগ্রাবধকায প্রদায়নয ভাধযয়ভ বশুয ফযবক্তয়ত্বয  বফকা, তনবতক  াভাবজক বফকায় ভফয়ী 

দয়রয প্রবাফ, বফববন্ন ধযয়ণয প্রবতফন্ধী  াবটবিক বশুয তফবিয  বযচারনা ম্পয়কহ াঠদান কযা  য়। বশুয াভাবজক বফকায়য ফাধাভূ বচবিত কযা  তায়দ য ভূরধাযায় বপবযয়য় 

াঅনা, ফয়াঃবন্ধক্ষণ ফয়য় াযীবযক  ভানবক বযফতহয়ন বতা ভাতায  বঠক বযচারনা  যাভহ দান , বশু বক্ষা দায়নয বঠক িবত , শ্রভয়য়য়দয াবধকায এফাং ুবচবন্তত বযফায গঠয়ন 

য়চতন কযা াআতযাবদ বফলয় ম্পয়কহ াঠদান কযা য়। এাআ বফবায়গয ছাত্রীযা প্রবতয়মাবগতাভূরক যীক্ষায ভাধযয়ভ বফববন্ন কযাডায  ননকযাডায়যয যকাবয চাকুবয, বশুয়দয করযায়ণ বনয়য়াবজত 

জাতীয়  াঅন্তহজাবতক াংস্থ্ায় , বক্ষাপ্রবতষ্ঠান, বফববন্ন াাতায়রয বশু বফকা শ্রকয়ে বশু াংক্রান্ত কাউবিবরাং , নাহাযী এডুয়কন , বফয়ল চাবদা ম্পন্ন  াবটবিক বশুয বক্ষা   
বযচারনা, াআববড কামহক্রভ, ভা  বশু স্বাস্থ্য শ্রকয়ে কাজ কযায শ্রমাগযতা াজহন কয়য। 
 

৪। বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা (Art and Creative Studies) 
 

বক্ষায ূণহাঙ্গ বফকায়য জনয জীফনবববিক বক্ষায গুরুত্ব ফহকায়র  ফহয়রায়কয কায়ছ ভাদৃত । শ্রম বক্ষায ায়থ জীফয়নয এফাং প্রয়য়াজয়নয ম্পকহ শ্রনাআ  শ্রবট বযূণহ বক্ষা ফযফস্থ্া নয় । 
বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা জীফয়নয ফহুভুখী ভযা ভাধায়নয রয়ক্ষয চারু  কারুবয়ল্পয ুলভ ভন্বয়য় ৃজনীর  কল্পনাবক্তয ভাধযয়ভ শ্রদীয় ঐবতয়যয ফবাঃপ্রকা  মথামথ াংযক্ষয়ণয  
প্রয়চিায় ফহদা বনযবফবেন্ন প্রয়া চাবরয়য় মায়ে। বক্ষায ায়থ জীফয়নয ম্পকহ স্থ্ান- এটাাআ এাআ বফবায়গয ভুরভন্ত্র। বয়ল্পয উদ্ভফ, বফকা, বয়ল্পয ভাধযয়ভ একবট জাবতয উন্নয়ন  বযতায 

ধাযাফাবকতা, াঅভায়দয শ্রদীয় বল্প  াংসৃ্কবতয ক্রভবফকা  যক্ষণায়ফক্ষণ য়ফহাবয বয়ল্পয ভান উন্নয়য়ন  বল্পনীবত এফাং বল্প উাদায়নয ভন্বয়য় ায়ত করয়ভ বল্প ততবযয শ্রকৌরগুয়রা  
শ্রখায়না াথহাৎ ুয়যাুবযবায়ফ বল্পয়ক জানায জনয তত্ত্বীয়, ফযফাবযক এফাং গয়ফলণাধভহী বক্ষা ফযফস্থ্া যয়য়য়ছ বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা বফবায়গ। এাআ বফবায়গয বক্ষাক্রভয়ক াঅয়যা ফাস্তফভুখী 

কযায জনয যয়য়য়ছ শ্রবভনায , প্রদহনীয ফযফস্থ্া, বক্ষা পয াআতযাবদ । বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা বফলয়য় বডগ্রী াজহন কয়য  ফহ মহায়য় বক্ষকতা , গয়ফলণা, কুবটয বল্প াংস্থ্া বযচারনা 

প্রবৃবত শ্রক্ষয়ত্র াফদান যাখায ুয়মাগ যয়য়য়ছ । বফববন্ন ভাজয়ফী াংস্থ্া , ঙু্গ   প্রবতফন্ধী শ্রকে , বডয়ে শ্রন্টায , বফজ্ঞান াংস্থ্া , মাদুঘয, বডজাাআন শ্রন্টায, ভৃৎবল্প প্রবতষ্ঠান , তাাঁতবল্প 

প্রবতষ্ঠান. শ্রটক্সটাাআর াআিাবি, শ্রটক্সটাাআর বপ্রবন্টাং শ্রন্টায , াঅফাবক ঘযফাবি, াবপ  শ্রায়টয়রয  াআয়ন্টবযয়য শ্রডয়কায়যন এফাং পযান বডজাাআবনাং প্রবৃবত শ্রক্ষয়ত্র কাজ কযায  ময়থি ুয়মাগ 

যয়ময়ছ। এছািা বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা বফলয়য় বক্ষা রাব কয়য  বনজস্ব স্বাধীন ফযফায় বনয়য়াবজত ফায ক্ষভতা াজহন কযা মায় । তাাআ, ফাাংরায়দয়য ভয়তা একবট উন্নয়নীর শ্রদয়য 

শ্রপ্রক্ষায়ট াথহননবতক, াভাবজক  াাংসৃ্কবতক ভানদি ততবয কয়য বফশ্ব ভানবচয়ত্র শ্রদয়ক তুয়র ধযায জনয বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা বফবায়গয গুরুত্ব াবযীভ। 
 
৫। ফস্ত্র বযেদ  ফয়ন বল্প (Clothing & Textile) 
 

াঅন্তজহাবতক ফাজায়য চাবদা ফৃবিয কাযয়ণ ফতহভায়ন াঅভায়দয শ্রদয় ফস্ত্র   শ্রাাক বয়ল্পয বফুর বফস্তায ঘটায় বফবাগবটয গুরুত্ব শ্রফয়িয়ছ । এবট একবট মুয়গায়মাগী বক্ষা। ফস্ত্র বযেদ  

ফয়ন বল্প বফলয়য়য াঠযক্রয়ভ তন্তুয উৎবি, তফবিয, বনফহাচন  নাক্তকযণ শ্রথয়ক শুরু কয়য ফস্ত্র ফয়ন , ছাা, যাং কযা  ভাবিকযণ ম্পয়কহ জ্ঞান শ্রদয়া য় । এ ছািা এখায়ন পযান 
বডজাাআবনাং  গায়ভহন্ট শ্রটকয়নারবজয বফববন্ন বফলয়য় বক্ষা শ্রদয়া য়। এ বক্ষা ফাাংরায়দয়য শ্রপ্রক্ষায়ট কভহয়ক্ষত্র ফাছাাআয়য় াতযন্ত ায়ক। এ বফলয়য়য জ্ঞান কর বক্ষা প্রবতষ্ঠান  প্রবক্ষণ 

শ্রকে ছািা ফস্ত্র   শ্রাাক বল্প প্রবতষ্ঠায়নয বডজাাআনায , বপ্রবন্টাং  ডাাআাং বফয়লজ্ঞ , ফুবটক বয়ল্প পযান বডজাাআনায , ভাযয়চনডাাআজায, শ্রকায়াবরবট কয়রারায াআতযাবদ শ্রক্ষয়ত্র কায়জয ুয়মাগ 
ঘটায়। 

গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রজভূয়য বফববন্ন বফবায়গ প্রথভ ফলহ স্নাতক (ম্মান) শ্রেবণশ্রত ববতহয জনয বনধহাবযত াঅন াংখযা (শ্রকাটা ফযতীত) 
 

কয়রজ ববতহয বফলয় াঅন াংখযা 

গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রজ 

াঅবজভুয, ঢাকা 

 
 

খাদয  ুবি বফজ্ঞান ২০০ 

ম্পদ ফযফস্থ্ানা  এন্টাযয়প্রনযব ২০০ 

বশু বফকা  াভাবজক ম্পকহ ২০০ 

বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা ২০০ 

ফস্ত্র বযেদ  ফয়ন বল্প ২০০ 

ফাাংরায়দ গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রজ 

১৪৬/৪, গ্রীনয়যাড, ঢাকা 

 
 

খাদয  ুবি বফজ্ঞান ১৫০ 

ম্পদ ফযফস্থ্ানা  এন্টাযয়প্রনযব ১০০ 

বশু বফকা  াভাবজক ম্পকহ ১০০ 

বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা ১০০ 

ফস্ত্র বযেদ  ফয়ন বল্প ১০০ 

নযানার কয়রজ াফ শ্রাভ াআকনবভক্স 

৮/৫-এ, ব্লক-ব রারভাবটয়া, ঢাকা ১২০৭ 

খাদয  ুবি বফজ্ঞান ১৫০ 

ম্পদ ফযফস্থ্ানা  এন্টাযয়প্রনযব ১০০ 

বশু বফকা  াভাবজক ম্পকহ ১০০ 
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কয়রজ ববতহয বফলয় াঅন াংখযা 

 

 

 
 

বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা ১০০ 

ফস্ত্র বযেদ  ফয়ন বল্প ১০০ 

ভয়ভনবাং গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রজ 

৪০/৫,াঅকুয়া াজীফাবি শ্রভাি, ভয়ভনবাং 
 

খাদয  ুবি বফজ্ঞান ৫০ 

ম্পদ ফযফস্থ্ানা  এন্টাযয়প্রনযব ৫০ 

াঅবকজ কয়রজ াফ শ্রাভ াআকনবভক্স 

শ্রযাড- ৯/এ(নতুন), েট-১১৮(নতুন), ধানভবি, ঢাকা 

 
 

খাদয  ুবি বফজ্ঞান ৭৫ 

ম্পদ ফযফস্থ্ানা  এন্টাযয়প্রনযব ৫০ 

বশু বফকা  াভাবজক ম্পকহ ৫০ 

বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা ৫০ 

ফস্ত্র বযেদ  ফয়ন বল্প ৫০ 

শ্রভাট ২৪৭৫ 

 
 

 
 

 

৬।  ২০ ১৩ ার শ্রথয়ক ২০১৬ ার মহন্ত ভাধযবভক ফা ভভায়নয এফাং ২০১ ৮ ায়রয ফাাংরায়দয়য শ্রময়কায়না বক্ষা শ্রফায়ডহয /উনু্মক্ত বফশ্ববফদযারয়য়য  শ্রময়কায়না  াখায় উচ্চ ভাধযবভক াথফা 

কাবযগবয/ভাদ্রাা শ্রফাডহ/ A-Level ফা ভভায়নয বফয়দব বডবগ্রধাযী য়ত য়ফ  এফাং ভাধযবভক  উচ্চ ভাধযবভক ফা ভভায়নয শ্রগ্রডবববিক যীক্ষায় ৪থহ বফলয়   প্রাি বজবএ-দ্বয়য়য 

শ্রমাগপর নূযনতভ ৪.০ য়ত য়ফ। বকন্তু যকাবয গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রশ্রজ ববতহয শ্রক্ষয়ত্র বজবএ-দ্বয়য়য শ্রমাগপর বফজ্ঞান  ফযফায় বক্ষায শ্রক্ষয়ত্র ৬.৫,  ভানবফক এয শ্রক্ষয়ত্র ৬.০ এফাং 

গাহস্থ্য াথহনীবতয শ্রক্ষয়ত্র নূযনতভ ৫.০ য়ত য়ফ।  তয়ফ শ্রকায়না  যীক্ষায় বজবএ ২.০০-এয বনয়চ য়র তা গ্রণয়মাগয য়ফ না। GCE ফা বফয়দব বডবগ্রধাযীয়দয শ্রক্ষয়ত্র  ভতা 
বনরূণকৃত শ্রগ্রড গণনা কযয়ত য়ফ। 

৭।   শ্রম-কর প্রাথহী ২০১৩ াথফা তায য়য াকৃত IGCSE O- Level যীক্ষায় ান্তত ৫বট বফলয়য় ২০১৮ য়নয A-Level যীক্ষায় ান্তত ২বট বফলয়য় উিীণহ য়য়য়ছ (O-Level  A- 

Level-এয ফহয়ল যীক্ষায নয়ক উক্ত যীক্ষায ায়য ফছয বয়য়ফ ধযা য়ফ) এফাং উমুহক্ত ৭বট বফলয়য়য ভয়ধয মাযা ৪বট বফলয়য় ান্তত C শ্রগ্রড, ায ৩বট বফলয়য় ান্তত D শ্রগ্রড 

শ্রয়য়য়ছ তায়দযয়ক এফাং ানযানয বডয়োভা ফা াবটহবপয়কটধাযী বক্ষাথহীগণয়ক ববতহ যীক্ষায জনয ানরাাআয়ন াঅয়ফদয়নয ূয়ফহাআ বডন, জীফবফজ্ঞান ানুলয়দয াবপয় প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

ভতা বনরূয়ণয জনয াগ্রণী ফযাাংক , ঢাকা বফশ্ববফদযারয় াখায় বনধহাবযত বপ ১০০০/- জভা প্রদায়নয যবদ  জভা বদয়ত য়ফ। বডন কতৃহক প্রদি ভতা বনরূয়ণয াবটহবপয়কয়ট 

উবিবখত 'Equivalence ID' ফযফায কয়য াধাযণবায়ফ ববতহয াঅয়ফদন কযয়ত য়ফ। 

 

 

 

 

৮।   ঢাকা বফশ্ববফদযারয়য়য াঙ্গীবূত গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রজ, ফাাংরায়দ গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রজ, নযানার কয়রজ া ফ শ্রাভ াআ কনবভক্স, ভয়ভনবাং গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রজ ও আড়কজ 

কলেজ অব মহা  ইলকানড় ক্স -এ ২০১৮-২০১৯  বক্ষাফয়লহয  প্রথভ ফলহ স্নাতক  (ম্মান) শ্রেবণশ্রত ববতহয জনয ১ ায়টাফয ২০১৮ দুুয ৩:০০টা য়ত ১৩ নয়বম্বয ২০১৮ রাত 
১২:০০টায ভয়ধয ানরাাআয়ন াঅয়ফদন  কযয়ত য়ফ।  শুধুভাত্র ভবরা প্রাথহীযা াঅয়ফদন কযয়ত াযয়ফ এফাং ৩১/১২/২০১৮ তাবযয়খ াঅয়ফদনকাযীয ফয় ২২ ফৎয়যয াবধক  য়ফ না। 
ববতহয বনয়দহবকা ানরাাআয়ন ায়া মায়ফ। 

৯ ।   ানরাাআয়ন ববতহয প্রাথবভক াঅয়ফদয়নয জনয াঅয়ফদনকাযীয কযণীয়: 

ক)  ঢাকা বফশ্ববফদযারয়য় ববতহয য়য়ফাাআট (http://admission.eis.du.ac.bd) এ ববতহয াধাযণ বনয়দহাফবর থাকয়ফ। এাআ  াাআয়ট াঅয়ফদনকাযী ঢাকা বফশ্ববফদযারয়য়য কর 

াআউবনট-এয ববতহাংক্রান্ত বনয়দহবকা, শ্রনাবট এফাং বরঙ্কভূ শ্রদখয়ত ায়ফ। াঅয়ফদন কযায ূয়ফহ ববতহাংক্রান্ত বনয়দহবকা  য়য়ফাাআট বনয়দহবকা বায়রা কয়য িয়ত য়ফ। 

খ)  গাহস্থ্য াথহনীবত াআউবনট-এ ববতহয াঅয়ফদন কযায জনয ঢাকা বফশ্ববফদযারয়য় ববতহয য়য়ফাাআট-এয ‘াঅয়ফদন/রগাআন’ ফাটয়ন বিক কযয়ত য়ফ। 

গ) ‘াঅয়ফদন/রগাআন’ ফাটয়ন বিক কযায য ‘াঅয়ফদন/রগাআন’ এয তয়থযয াতায় াঅয়ফদনকাযীয উচ্চ ভাধযবভক/ভভায়নয যীক্ষায শ্রযার নম্বয, ায়য ন  শ্রফায়ডহয নাভ এফাং 

ভাধযবভক ফা ভভায়নয যীক্ষায শ্রযার নম্বয প্রদান কয়য ‚াগ্রয শ্রান‛ ফাটয়ন বিক কযশ্রত য়ফ এফাং যফতহী াতায় াঅয়ফদনকাযীয উচ্চ ভাধযবভক  ভাধযবভক যীক্ষায 

তথযাফবর শ্রদখা শ্রগয়র ‘বনবিত কযবছ’ ফাটন-এ বিক কযয়ত য়ফ। 

ঘ) াঅয়ফদনকাযী াআয়তাভয়ধয শ্রকায়না াআউবনয়ট াঅয়ফদন না কয়য থাকয়র য়য়ফাাআয়টয ভাধযয়ভ াঅয়ফদনকাযীয বনবদহি পভহযায়ট ছবফ, ফযবক্তগত শ্রভাফাাআর নম্বয  শ্রকাটায তথয চায়া 

য়ফ।  

প্রাথবভক াঅয়ফদনত্র 

াঅয়ফদয়নয নূযনতভ শ্রমাগযতা 
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ঙ)  ছবফ এফাং ানযানয তথযাফবর শ্রদয়া য়র যফতহী াতায় শ্রগুয়রা বনবিত কযয়ত ফরা য়ফ। বনবিত কযায জনয াঅয়ফদনকাযীয়ক শ্রফযকাবয ভাবরকানাধীন শ্রময়কায়না শ্রভাফাাআর 

াায়যটয়যয নম্বয শ্রথয়ক একবট এএভএ ১৬৩২১ নম্বয়য াঠায়ত য়ফ। এএভএ-বটয পযভযাট াঅয়ফদনকাযী শ্রাআ াতায় শ্রদখয়ত ায়ফ। এএভএ-বট াঠায়না য়র বপযবত 

এএভএ-এ াঅয়ফদনকাযী ৭(াত) াক্ষয়যয একবট কনপায়ভহন শ্রকাড ায়ফ। এাআ কনপায়ভহন শ্রকাডবট াঅয়ফদনকাযী াতায বনধহাবযত স্থ্ায়ন শ্রদয়ায য ‘বনবিত কযবছ’ ফাটয়ন বিক 

কযয়ত য়ফ। 

চ) বঠক কনপায়ভহন শ্রকাড শ্রদয়া য়র াঅয়ফদয়নয ভূরাতা শ্রদখা মায়ফ। এাআ াতায ভাধযয়ভ াঅয়ফদনকাযী াঅয়ফদন কয়য টাকা জভায যবদ াংগ্র কযয়ত াযয়ফ। এ জনয ‘াঅয়ফদন’ 
ফাটয়ন বিক কযয়ত য়ফ। ‘াঅয়ফদন’ ফাটয়ন বিক কযায য  ফাটনবটয স্থ্ায়ন একবট ফুজ যয়ঙয বটক বচি শ্রদখা মায়ফ এফাং টাকা জভায যবদ (শ্রয়ভন্ট বি)-এয ডাউনয়রায়ডয 
বরঙ্ক ায়া মায়ফ। এছািা যফতহীয়ত এাআ াতা শ্রথয়ক াঅয়ফদনকাযী তায াঅয়ফদনকৃত ববতহ যীক্ষায প্রয়ফত্র াংগ্র ফা াঅন বফনযা, পরাপর াআতযাবদ জানয়ত াযয়ফ। 

ছ) উমুহক্ত াতা শ্রথয়ক ‘টাকা জভায যবদ (শ্রয়ভন্ট বি) ডাউনয়রায়ডয বরয়ঙ্ক বিক কয়য যবদবট ডাউনয়রাড কয়য বপ্রন্ট কয়য বনয়ত য়ফ। শ্রয়ভন্ট বিবটয দুাআবট াাং থাকয়ফ: 
উয়যযবট াঅয়ফদনকাযীয াাং এফাং বনয়চযবট ফযাাংয়কয াাং। 

জ)  টাকা জভায যবয়দয তথযভূ  াঅয়ফদনকাযীয ছবফ বঠক াঅয়ছ বকনা মাচাাআ কয়য বনয়ত য়ফ। এযয টাকা জভায যবয়দয দুাআবট াাংয়াআ বনধহাবযত স্থ্ায়ন াঅয়ফদনকাযী স্বাক্ষয 
কয়য ১৫ নয়বম্বয ২০১৮ তাবযয়খয ভয়ধয যবয়দ উবিবখত বযভাণ টাকা (ববতহ যীক্ষায বপ, ানরাাআন াববহ বপ  ফযাাংক চাজহ) শ্রদয়য ৪বট যাষ্ট্রায়ত্ত্ব ফাবণবজযক ফযাাংয়কয (জনতা, 
শ্রানারী, াগ্রণী  রূারী) শ্রময়কায়না াখায় বগয়য় ফযাাংক চরাকারীন ভয়য় জভা বদয়ত য়ফ। ফযাাংক কতৃহক্ষ টাকা জভায প্রভাণস্বরূ টাকা জভায যবয়দয াঅয়ফদনকাযীয াাং 
শ্রকয়ট াঅয়ফদনকাযীয়ক শ্রপযত বদয়ফ। 

ঝ) াঅয়ফদনকাযীয ফযাাংয়ক টাকা জভা শ্রদয়ায তথয ঢাকা বফশ্ববফদযারয়য় শ্রৌঁছায়র াআউবনয়টয ‘শ্রয়ভন্ট’ করায়ভ একবট ফুজ যয়ঙয বটক বচি শ্রদখা মায়ফ এফাং াঅয়ফদনকাযী ২৯ নয়বম্বয 
২০১৮ তাবযখ য়ত পরীক্ষার দিন সকাল ৯টার মধ্যে তায ববতহ যীক্ষায প্রয়ফত্র াংগ্র কযয়ত াযয়ফ।  

ঞ)  প্রয়ফয়ত্র ববতহ যীক্ষায শ্রযার  ববযয়ার থাকয়ফ। প্রয়ফয়ত্রয বনয়দহাফবরয়ত উবিবখত কাগজত্র বনয়য় াঅয়ফদনকাযীয়ক ববতহ যীক্ষায় াাংগ্রণ কযয়ত য়ফ।  

ট)  াঅয়ফদনকাযী ভাধযবভক / উচ্চ ভাধযবভয়কয শ্রময়কায়না একবটয়ত ফা উবয়বটয়ত IGCSE (GCE) O-Level/A-Level াথফা ভভায়নয বফয়দব াবটহবপয়কটধাযী য়র তায়দয O-
Level/A-Level াথফা বফয়দব বডবগ্রয ভতা বনরূণ (Equivalence) কযায য  ভতা বনরূণ নদয়ত্র উবিবখত  Equivalence ID ভাধযবভক/উচ্চভাধযবভক শ্রযার নম্বয়যয 
স্থ্ায়ন ফযফায কয়য মথাবনয়য়ভ টাকা জভা শ্রদয়ায যবদ াংগ্র কযয়ত াযয়ফ। 

ঠ)  IGCSE O-Level/A-Level াথফা ভভায়নয বফয়দব াবটহবপয়কটধাযী াঅয়ফদনকাযী শ্রক Equivalence কযায জনয বডন, জীফবফজ্ঞান  ানুলয়দয াবপয় তায  শ্রগ্রডীট/  

ভাকহীটভূয়য পয়টাকব াঅয়ফদন কযয়ত য়ফ এফাং ভতা বনরূণ বপ প্রদান কযয়ত য়ফ। ভতা বনরূয়ণয য াঅয়ফদনকাযী শ্রক একবট ভতা বনরূণ নদত্র প্রদান কযা য়ফ 

এফাং উক্ত নদয়ত্র Equivalence ID উয়িখ থাকয়ফ। 
 

 
 

 
 

১০।  ক) ববতহেু কর প্রাথহীয়ক ববতহ-যীক্ষায় াাংগ্রণ কযয়ত য়ফ। 

খ) ববতহ যীক্ষা ০৭ বডয়ম্বয ২০১৮ শুক্রফায কার ১০.০০ টায় ানুবষ্ঠত য়ফ। যীক্ষায ভয় ১ ঘন্টা । 

গ) ববতহ যীক্ষা এভববকউ (MCQ) িবতয়ত য়ফ। শ্রভাট ১২০বট প্রয়েয জনয শ্রভাট নম্বয য়ফ ১২০ । 

১১।   ববতহ যীক্ষায প্রে উচ্চ ভাধযবভক মহায়য়য াঠযূবচ ানুমায়ী য়ফ; এফাং 

 ক) প্রয়তযক প্রাথহীয়ক ফাাংরা  াআাংয়যবজ এফাং ২বট তনফহাচবনক বফলয়  শ্রভাট ৪বট বফলয়য়য প্রয়েয উিয বদয়ত য়ফ। প্রবত বফলয়য়য জনয শ্রভাট নম্বয ৩০। 

াঅফবযক 
বফলয় 

শ্রময়কায়না ২বট তনফহাচবনক বফলয়য়য প্রয়েয উিয বদয়ত য়ফ 

 বফজ্ঞান ফযফায় বক্ষা ভানবফক গাহস্থ্য াথহনীবত  

ফাাংরা, 
াআাংয়যবজ 

যায়ন, দাথহ বফজ্ঞান, জীফবফজ্ঞান, 
াধাযণ জ্ঞান 

বাফ বফজ্ঞান, ফযফস্থ্ানা, 
ভায়কহবটাং (বফনন), াধাযণ জ্ঞান 

াথহনীবত, শ্রৌযনীবত, ভাজ 

বফজ্ঞান, াধাযণ জ্ঞান 

খাদয  ুবি বফজ্ঞান, ফযফাবযক বল্পকরা এফাং ফস্ত্র  শ্রাাক 

বল্প, গৃ ফযফস্থ্ানা  গৃায়ণ এফাং বশু ফধহন  াবযফাবযক 

ম্পকহ, াধাযণ জ্ঞান 
 

 

১২।  ববতহ যীক্ষায া নম্বয ৪৮ । মাযা ৪৮ এয কভ নম্বয ায়ফ তায়দযয়ক ববতহয জনয বফয়ফচনা কযা য়ফ না।  

১৩।  ববতহ যীক্ষায MCQ  িবতয উিযত্র বফশ্ববফদযারয় কতৃহক যফযা কযা য়ফ। প্রাথহীয়ক প্রয়য়াজনীয় MCQ ঘয ূযণ কযায উয়মাগী কায়রা ফরয়ন াঅনয়ত য়ফ।  প্রয়তযক প্রাথহীয়ক 

শ্রকফর একবট MCQ উিযত্র যফযা কযা য়ফ। াতএফ উিযত্র ূযণ কযায ভয় প্রাথহীয়দয তকহতা াফরম্বন কযয়ত ফরা য়ে এফাং ূযণ কযয়ত বগয়য় শ্রকান বুর -ভ্রাবন্তয দায়-

ববতহ যীক্ষা 
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দাবয়ত্ব প্রাথহীয়কাআ ফন কযয়ত য়ফ। 

১৪।  উিযয়ত্র শ্রযার  ববযয়ার শ্ররখায় শ্রকায়না ঘলাভাজা থাকয়র উিযত্র ফাবতর ফয়র গণয য়ফ। 

১৫।  যীক্ষায় কযারকুয়রটয ফযফায কযা মায়ফ না। যীক্ষায য়র প্রাথহীয বনকট শ্রভাফাাআর শ্রপান, বু্ল-টুথ ফা শ্রটবরয়মাগায়মাগ কযা মায় এরূ শ্রময়কায়না প্রকায বডবাাআ য়ঙ্গ যাখা মূ্পণহবায়ফ 

বনবলি। যীক্ষায য়র শ্রকায়না প্রাথহীয বনকট এরূ শ্রময়কায়না প্রকায বডবাাআ ায়া শ্রগয়র, শ্র ফযফায করুক ফা না করুক তায়ক ফবষ্কায কযা য়ফ। 

১৬।  ববতহ যীক্ষায বফস্তাবযত াঅন বফনযা ঢাকা বফশ্ববফদযারয় য়য়ফ াাআয়ট (http://admission.eis.du.ac.bd)  শ্রদখা মায়ফ। ববতহ যীক্ষায াঅয়গয বদন প্রাথহীয়ক তায শ্রযার  

ববযয়ার ানুায়য যীক্ষায বনবদহি স্থ্ান  ভয় াফযাআ বনজ দাবয়য়ত্ব শ্রজয়ন বনয়ত য়ফ। বনধহাবযত াঅয়ন যীক্ষা না বদয়র উিযত্র ভূরযায়ন কযা য়ফ না। 

 

 
 
 

১৭।  ক) শ্রভাট ২০০ নম্বয়যয বববিয়ত প্রাথহীয়দয াবজহত শ্রভধায়স্কায়যয ক্রভানুায়য শ্রভধা তাবরকা ততবয কযা য়ফ। এজনয ভাধযবভক /O-Level ফা ভভায়নয যীক্ষায় প্রাি /বাফকৃত (৪থহ 

বফলয় ) বজবএ শ্রক ১৫%; উচ্চ ভাধযবভক/A-Level ফা ভভায়নয যীক্ষায় প্রাি /বাফকৃত (৪থহ বফলয়   ) বজবএ শ্রক ২৫% এফাং ববতহ যীক্ষায় প্রাি নম্বযয়ক ৬০ % 

াঅয়বক্ষক গুরুত্ব বদয়য় ২০০ নম্বয়যয ভয়ধয শ্রভধায়স্কায বনণহয় কয়য তায ক্রভানুায়য শ্রভধা তাবরকা ততবয কযা য়ফ। 

 খ) শ্রভধায়স্কায ভান য়র বনম্নবরবখত ক্রভানুায়য শ্রভধাক্রভ ততবয কযা য়ফ : 

 (১) ববতহ যীক্ষায় প্রাি শ্রস্কায, 

 (২) HSC/ভভায়নয যীক্ষায় প্রাি GPA without 4th Subject, 

 (৩) HSC/ভভায়নয যীক্ষায় প্রাি GPA with 4th Subject, 

 (৪) SSC/ভভায়নয যীক্ষায় প্রাি   GPA with 4th Subject, 

 গ) O-Level এফাং A-Level যীক্ষায় প্রাি শ্ররটায শ্রগ্রয়ডয শ্রগ্রড য়য়ন্ট বনম্নরূ ধয়য বজবএ বাফ কযা য়ফ; 

  A=5.0   B= 4.0    C=3.5   D=3.0 

 ঘ) মাযা ববতহ যীক্ষায় ানুবস্থ্ত থাকয়ফ াথফা ৪৮-এয কভ নম্বয ায়ফ তায়দয শ্রভধায়স্কায বাফ কযা য়ফ না। 

১৮।  ববতহ যীক্ষা ানুবষ্ঠত য়ায ৫ বদয়নয ভয়ধয পরাপর প্রকা কযা য়ফ। পরাপর ঢাকা বফশ্ববফদযারয়য়য য়য়ফ াাআয়ট (http://admission.eis.du.ac.bd) ায়া মায়ফ। 

১৯।  শ্রভধা তাবরকা প্রকায়য তাবযখ শ্রথয়ক াাঁচ কামহ  বদফয়য ভয়ধয কাজহন র এরাকায াগ্রণী ফযাাংয়কয াখায়  ১০০০ টাকা বনযীক্ষা বপ জভা বদয়য় বডন, জীফ বফজ্ঞান ানুলদ ফযাফয 

াঅয়ফদন কয়য প্রাথহীয উিযত্র বনযীক্ষা কযায়না মায়ফ। বনযীক্ষায পয়র প্রাথহীয াবজহত নম্বয়যয বযফতহন য়র বনযীক্ষা বপ শ্রপযৎ শ্রদয়া য়ফ এফাং শ্রভধা তাবরকায় প্রয়য়াজনীয় াংয়াধন 

কয়য শ্রনয়া য়ফ। 

২০। বফববন্ন কয়রয়জ ববতহয নূযনতভ শ্রমাগযতা:  
 

কয়রজ ভাধযবভক  উচ্চ ভাধযবভয়কয 
বজবএয  শ্রমাগপর (৪থহ বফলয় ) 

ববতহয বফবাগ বফজ্ঞান  গাহস্থ্য াথহনীবত 
াখা 

ভানবফক, ফযফায় বক্ষা 
 কাবযগবয াখা 

গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রজ 

াঅবজভুয, ঢাকা 

বফজ্ঞানাঃ ৬.৫ 

ভানবফকাঃ  ৬.০ 

ফযফায় বক্ষাাঃ ৬.৫ 
(প্রবত াখায় শ্রময়কায়না যীক্ষায় ানূযন ৩.০) 
 

গাহস্থ্য াথহনীবতাঃ ৫.০ 

খাদয  ুবি বফজ্ঞান শ্রমাগয শ্রমাগয নয় 

ম্পদ ফযফস্থ্ানা  এন্টাযয়প্রনযব শ্রমাগয শ্রমাগয 

বশু বফকা  াভাবজক ম্পকহ শ্রমাগয শ্রমাগয 

বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা শ্রমাগয শ্রমাগয 

ফস্ত্র বযেদ  ফয়ন বল্প শ্রমাগয শ্রমাগয নয় 

ফাাংরায়দ গাহস্থ্য 
াথহনীবত কয়রজ 

১৪৬/৪, গ্রীনয়যাড, ঢাকা 

বফজ্ঞানাঃ ৪.০ 

ভানবফকাঃ  ৪.০ 

ফযফায় বক্ষাাঃ ৪.০ 

গাহস্থ্য াথহনীবতাঃ ৪.০ 

খাদয  ুবি বফজ্ঞান শ্রমাগয শ্রমাগয নয় 

ম্পদ ফযফস্থ্ানা  এন্টাযয়প্রনযব শ্রমাগয শ্রমাগয 

বশু বফকা  াভাবজক ম্পকহ শ্রমাগয শ্রমাগয 

বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা শ্রমাগয শ্রমাগয 

ফস্ত্র বযেদ  ফয়ন বল্প শ্রমাগয শ্রমাগয নয় 

নযানার কয়রজ াফ বফজ্ঞানাঃ ৪.০ খাদয  ুবি বফজ্ঞান শ্রমাগয শ্রমাগয নয় 

শ্রভধায়স্কায  শ্রভধাক্রভ 
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কয়রজ ভাধযবভক  উচ্চ ভাধযবভয়কয 
বজবএয  শ্রমাগপর (৪থহ বফলয় ) 

ববতহয বফবাগ বফজ্ঞান  গাহস্থ্য াথহনীবত 
াখা 

ভানবফক, ফযফায় বক্ষা 
 কাবযগবয াখা 

শ্রাভ াআকনবভক্স 

৮/৫-এ, ব্লক-ব 
রারভাবটয়া, ঢাকা 

ভানবফকাঃ  ৪.০ 

ফযফায় বক্ষাাঃ ৪.০ 

গাহস্থ্য াথহনীবতাঃ ৪.০ 

ম্পদ ফযফস্থ্ানা  এন্টাযয়প্রনযব শ্রমাগয শ্রমাগয 

বশু বফকা  াভাবজক ম্পকহ শ্রমাগয শ্রমাগয 

 বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা শ্রমাগয শ্রমাগয 

 ফস্ত্র বযেদ  ফয়ন বল্প শ্রমাগয শ্রমাগয নয় 

ভয়ভনবাং গাহস্থ্য 
াথহনীবত কয়রজ 

৪০/৫ াঅকুয়া াজীফাবি 
শ্রভাি, ভয়ভনবাং 

বফজ্ঞানাঃ ৪.০ 

ভানবফকাঃ  ৪.০ 

ফযফায় বক্ষাাঃ ৪.০ 

গাহস্থ্য াথহনীবতাঃ ৪.০ 

খাদয  ুবি বফজ্ঞান শ্রমাগয শ্রমাগয নয় 

ম্পদ ফযফস্থ্ানা  এন্টাযয়প্রনযব শ্রমাগয শ্রমাগয 

াঅবকজ কয়রজ াফ শ্রাভ 
াআকনবভক্স 

শ্রযাড- ৯/এ(নতুন), 
েট-১১৮(নতুন), 
ধানভবি, ঢাকা 

 

বফজ্ঞানাঃ ৪.০ 

ভানবফকাঃ  ৪.০ 

ফযফায় বক্ষাাঃ ৪.০ 

গাহস্থ্য াথহনীবতাঃ ৪.০ 

খাদয  ুবি বফজ্ঞান শ্রমাগয শ্রমাগয নয় 

ম্পদ ফযফস্থ্ানা  এন্টাযয়প্রনযব শ্রমাগয শ্রমাগয 

বশু বফকা  াভাবজক ম্পকহ শ্রমাগয শ্রমাগয 

বল্পকরা  ৃজনীর বক্ষা শ্রমাগয শ্রমাগয 

ফস্ত্র বযেদ  ফয়ন বল্প শ্রমাগয শ্রমাগয নয় 

 

২১। শ্রভধা তাবরকা প্রকায়য য বনবদহি তাবযয়খয ভয়ধয ানরাাআয়ন  Choice পযভ ূযণ কযয়ত য়ফ। যফতহীয়ত Choice এফাং ববতহ যীক্ষায শ্রভধা  ববতহয শ্রমাগযতা ানুমায়ী  শুধুভাত্র 

যকাবয গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রশ্রজ বফবাগ ফন্টয়নয তথয বফশ্ববফদযারয়য়য য়য়ফ াাআয়ট (http://admission.eis.du.ac.bd) শ্রদখা মায়ফ। শ্রাআ ানুমায়ী SSC এফাং HSC এয ভূর 
নম্বযত্রী বডন াবপয় জভা বদয়ত য়ফ।  শ্রফযকাবয চাযবট কয়রয়জ (ফাাংরায়দ গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রজ, নযানার কয়রজ াফ শ্রাভ াআকনবভক্স, ভয়ভনবাং গাহস্থ্য াথহনীবত কয়রজ  
াঅবকজ কয়রজ াফ শ্রাভ াআয়কানবভক্স) উিীণহ ছাত্রীগণ তায়দয ছন্দ ানুমায়ী কয়রজ  বফবায়গ শ্রভধাক্রভ ানুমায়ী ববতহয কামহক্রভ ম্পন্ন কযয়ফ। 

২২। ভুবক্তয়মািায ন্তান (নাবত-নাতনী), উজাবত, বযজন  দবরত ম্প্রদায় , প্রবতফবন্ধ (দৃবি, ফাক  েফণ )  শ্রখয়রায়ায (শুধুভাত্র ফাাংরায়দ ক্রীিা বক্ষা প্রবতষ্ঠান বফয়কএব শ্রথয়ক 

এাআচ.এ.ব যীক্ষায় উিীণহ ছাত্রীযা) শ্রকাটায় ববতহ য়ায় ুয়মাগ ায়ফ। মাযা ানরাাআয়ন াঅয়ফদন কযায ভয় শ্রকাটায় বটক বদয়ফ এফাং ববতহ  যীক্ষায় উিীণহ য়ফ, শ্রকফর তাযাাআ ববতহ 

যীক্ষায পরাপর প্রকায়য য ুনযায় াঅয়ফদন কযয়ত াযয়ফ। াঅয়ফদয়নয বনয়ভাফ বর পরাপর প্রকায়য য ানরাাআয়ন শ্রনাবটয়য ভাধযয়ভ জাবনয়য় শ্রদয়া য়ফ।  ভুবক্তয়মািায ন্তান 

শ্রকাটায শ্রক্ষয়ত্র ভুবক্তমুি বফলয়ক ভন্ত্রণারয় কতৃহক াআুযকৃত নদত্র , াঅবদফাী শ্রকাটায শ্রক্ষয়ত্র স্ব-স্ব াঅবদফাীয প্রধান/শ্রজরা প্রান-এয নদত্র, বযজন  দবরত ম্প্রদায় শ্রকাটায 

শ্রক্ষয়ত্র বযজন  দবরত ম্প্রদায় াংগঠন প্রধায়নয নদত্র , প্রবতফবন্ধয়দয (দৃবি, ফাক  েফণ ) শ্রক্ষয়ত্র বঠকতায নদত্র একাং শ্রখয়রায়ায শ্রকাটায শ্রক্ষয়ত্র বফয়কএব কতৃহক প্রদি 

নদ জভা বদয়ত য়ফ। শ্রকাটায য়ক্ষ প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র ববতহ যীক্ষায পর প্রকায়য ৭ বদয়নয ভয়ধয  জীফবফজ্ঞান  ানুলয়দয াবপয় জভা বদয়ত য়ফ । 

 

 

 

 

 

২৩।  যীক্ষায় াদুায় াফরম্বয়নয শ্রকায়না বযয়হাট থাকয়র প্রাথহীয যীক্ষা ফাবতর ফয়র গণয য়ফ । 

২৪।  ববতহ প্রবক্রয়ায শ্রময়কায়না মহায়য় এভন বক ববতহ প্রবক্রয়া ম্পন্ন কযায য ববতহয জনয প্রদি তথযাবদয়ত মবদ শ্রকায়না বুর ধযা য়ি াথফা মবদ শ্রদখা মায় শ্রম, প্রাথহীয ববতহয জনয 

নূযনতভ শ্রমাগযতা শ্রনাআ, তায়র প্রাথহীয ববতহ-যীক্ষায় াাংগ্রয়ণয ানুভবত এফাং/াথফা ববতহ-যীক্ষা এফাং/াথফা বফবাগ ভয়নানয়ন ফাবতর কযা য়ফ। 

২৫।  ববতহ াংক্রান্ত বনয়ভ-নীবতয শ্রময়কায়না ধাযা  উধাযা বযফতহন, বযফধহন, াংয়াধন, াংয়মাজন  ুনাঃাংয়মাজয়নয াবধকায কতৃহক্ষ াংযক্ষণ কয়য। 

  ানরাাআয়ন ববতহয াঅয়ফদন : ১ ায়টাফয ২০১৮ শ্রথয়ক ১৩ নয়বম্বয ২০১৮ 

প্রয়ফত্র াংগ্রয়য তাবযখ : ২৯ নয়বম্বয ২০১৮ শ্রথয়ক যীক্ষায বদন কার ৯টা মহন্ত  

যীক্ষায তাবযখ  : ৭ বডয়ম্বয ২০১৮, শুক্রফায, কার ১০:০০ – ১১:০০ টা 

পর প্রকা   : ববতহ যীক্ষায ৫ বদয়নয ভয়ধয 
 
 

বফবফধ 

ববতহ যীক্ষা াংক্রান্ত তথযাফবরয জনয শ্রমাগায়মায়গয বঠকানা: 

জীফবফজ্ঞান ানুলদ 
ঢাকা বফশ্ববফদযারয় 

শ্রপানাঃ ৯৬৬১৯০০-৭৩  এক্স: ৪৩৫৫, ৪৩৫৬ 
 


