েয়ট, েয়ট ও েয়ট এর ১ম বষ /েলেভল-১ সমি ত ভিত পরী া
িশ াবষ: ২০২১-২২

ভিত-িনেদিশকা
Admission Test (Session: 2021-22)
Website: https://admissionckruet.ac.bd

-:২০২১-২২ িশ াবেষর াতক ১ম বষ/ লেভল-১ এ ভিত িবষয়ক ত াবলী:১। উপ মিনকা:
চ াম েকৗশল ও ি িব িব ালয় ( েয়ট), লনা েকৗশল ও ি িব িব ালয় ( েয়ট) এবং রাজশাহী েকৗশল ও ি
িব িব ালয় ( েয়ট) এর িব এসিস ইি িনয়ািরং, িব ইউ আর িপ এবং িব আক কােস িবিভ িবভােগ িনধািরত আসেন ২০২১-২২ িশ াবেষ
িশ াথ ভিতর জ সমি ত ভিত পরী া অ ি ত হেব। এ লে ৬ আগ ২০২২ ইং তািরখ শিনবার সকাল ১০:০০ ঘ কায় িতন কে
( েয়ট, েয়ট ও েয়ট) অিভ
পে ভিত পরী া অ ি ত হেব। ভিত পরী ায় অংশ হেণর জ উ মা িমক বা সমমােনর পরী ায়
গিণত, পদাথিব ান, রসায়ন এবং ইংেরজী এই চার িবষেয় া
ড পেয় ও ন র এবং াথ র পছ ম অ সাের পরী ার ক িনধািরত
হেব। অ পভােব ভিত পরী ায় া মধা ান এবং াথ র পছ ম অ সাের ভিতর জ িব িব ালয় ও িবভাগ িনধািরত হেব। ভিত
ি য়া সং া কায ম অনলাইেন স াদন করা হেব।
২। আসন সং া:
িতন িব িব ালেয় ( েয়ট, েয়ট এবং েয়ট) িবিভ অ ষেদর অধীেন ইি িনয়ািরং িবভাগস হ এবং নগর ও অ ল পিরক না িবভােগ
৪ (চার) বছর ময়াদী এবং াপত িবভােগ ৫ (পাঁচ) বছর ময়াদী াতক কােস িড ী দান করা হয়, যার আসন সং া িনেচ দওয়া হেলা।
চ
Sl. No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.


াম েকৗশল ও

Name of the Department
Architecture
Biomedical Engineering
Civil Engineering
Computer Science and Engineering
Electrical and Electronic Engineering
Electronics and Telecommunication Engineering
Materials Science and Engineering
Mechanical Engineering
Mechatronics and Industrial Engineering
Petroleum and Mining Engineering
Urban and Regional Planning
Water Resources Engineering

Code of the Department
ARCH
BME
CE
CSE
EEE
ETE
MSE
ME
MIE
PME
URP
WRE
Total No. of Seats:

সবেমাট ৯২০ আসন। এ ছাড়াও রাখাইন স দােয়র জ ০১ , পাবত চ
জ ১০ সহ অিতির ১১ আসন সংরি ত আেছ।
লনা েকৗশল ও

Sl. No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ি িব িব ালয় ( েয়ট)

াম ও অ া

জলার

No. of Seats
30
30
130
130
180
60
30
180
30
30
60
30
920

-েগা ীর (উপজািত)

ি িব িব ালয় ( েয়ট)

Name of the Department
Architecture
Building Engineering and Construction Management
Biomedical Engineering
Chemical Engineering
Civil Engineering
Computer Science and Engineering
Electrical and Electronic Engineering
Electronics and Communication Engineering
Energy Science and Engineering
Industrial Engineering and Management
Leather Engineering
Materials Science and Engineering
Mechanical Engineering
Mechatronics Engineering
Textile Engineering
Urban and Regional Planning

Code of the Department
ARCH
BECM
BME
CHE
CE
CSE
EEE
ECE
ESE
IEM
LE
MSE
ME
MTE
TE
URP
Total No. of Seats:

No. of Seats
40
60
30
30
120
120
120
60
30
60
60
60
120
30
60
60
1060

সবেমাট ১০৬০ আসন। এ ছাড়াও চ াম িবভােগর পাবত জলাস হ ও অ া জলার
-েগা ী এবং বা রবান
জলার াথ েদর জ ৫ অিতির আসন সংরি ত আেছ। (বা রবান জলা = ০১ , পাবত চ াম ও অ া
জলার
-েগা ী = ০৪ )।
 Industrial Engineering and Management িবভাগ হেত Industrial and Production Engineering িড ী দান করা হয়।
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রাজশাহী েকৗশল ও
Sl. No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.


ি িব িব ালয় ( েয়ট)

Name of the Department
Architecture
Building Engineering and Construction Management
Chemical and Food Process Engineering
Civil Engineering
Computer Science and Engineering
Electrical and Electronic Engineering
Electrical and Computer Engineering
Electronics and Telecommunication Engineering
Glass and Ceramic Engineering
Industrial and Production Engineering
Mechanical Engineering
Materials Science and Engineering
Mechatronics Engineering
Urban and Regional Planning

Code of the Department
ARCH
BECM
CFPE
CE
CSE
EEE
ECE
ETE
GCE
IPE
ME
MSE
MTE
URP
Total No. of Seats:

No. of Seats
30
30
30
180
180
180
60
60
60
60
180
60
60
60
1230

সবেমাট ১২৩০ আসন। এ ছাড়াও চ াম িবভােগর পাবত জলাস হ ও অ া জলার
-েগা ী এবং বা রবান
জলার াথ েদর জ ৫ অিতির আসন সংরি ত আেছ। ( বা রবান জলা = ০১ , পাবত চ াম ও অ া
জলার
-েগা ী = ০৪ )।

৩। ভিত পরী ায় অংশ হেণর জ আেবদেনর যা তা:
(ক) াথ েক অব ই বাংলােদেশর নাগিরক হেত হেব।
(খ) াথ েক ২০২১ ইং সােল অ ি ত উ মা িমক বা সমমােনর পরী ায় পাশ হেত হেব অথবা ২০২০ ইং সােলর সে র থেক ২০২১
ইং সােলর অে াবর এর মে GCE ‘A’ লেভল সা িফেকট া হেত হেব।
(গ) বাংলােদেশর য কান মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড/মা াসা িশ া বাড/কািরগির িশ া বাড থেক উ ীণ িশ াথ েক ২০১৮
ইং অথবা ২০১৯ ইং সােলর মা িমক বা সমমােনর পরী ায় কমপে িজিপএ ৪.০০ পেত হেব অথবা সমমােনর পরী ায় কমপে
সম
ড পেত হেব।
(ঘ) বাংলােদেশর য কান মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড/মা াসা িশ া বাড/কািরগির িশ া বাড থেক উ
মা িমক/আলীম/সমমােনর পরী ায় উ ীণ িশ াথ েক গিণত, পদাথিব ান, রসায়ন িবষেয় আলাদা আলাদাভােব ড পেয় ৫.০০
পেত হেব (অথাৎ গিণত, পদাথিব ান ও রসায়েন মাট ড পেয় ১৫.০০ পেত হেব) এবং ইংেরজী িবষেয় কমপে ৪.০০ পেত
হেব। ইংেরজী ভাসন/িবেদশী িশ া বাড থেক সমমােনর পরী ায় উ িবষয়স েহ কমপে সম
ড পেত হেব। এছাড়া
বােয়ােমিডেকল ইি িনয়ািরং িবভােগ ভিত হেত হেল সংি
াথ েক উ মা িমক বা সমমােনর পরী ায় জীবিব ােন কমপে
ড
পেয় ৪.০০ পেত হেব।
(ঙ) াথ GCE ‘O’এবং GCE ‘A’ লেভল পাশ কের থাকেল, তার ে ভিত পরী ায় অংশ হেণর জ GCE ‘O’ লেভল পরী ায়
গিণত, পদাথিব ান, রসায়ন ও ইংেরজী িবষেয় আলাদা আলাদাভােব ‘A’ ড পেত হেব। GCE ‘A’ লেভল পরী ায় পদাথিব ান,
রসায়ন ও গিণত িবষেয় আলাদা আলাদাভােব ‘A’ ড পেত হেব। এছাড়া বােয়ােমিডেকল ইি িনয়ািরং িবভােগ ভিত হেত হেল সংি
াথ েক GCE ‘A’ লেভল পরী ায় জীবিব ােন কমপে ‘B’ ড পেত হেব।
(চ) াথ েক কমপে ১২ িশ াবষ অ য়নকাল থাকা সােপে িবেদশী িশ া িত ান থেক ২০২১ ইং সােলর উ মা িমক/সমমােনর
পরী ায় গিণত, পদাথিব ান, রসায়ন িবষেয়র েত ক েত আলাদাভােব কমপে ৮০% ন র বা সমমােনর ড এবং ইংেরজী িবষেয়
কমপে ৭০% ন র বা সমমােনর ড পেত হেব। াথ েক মা িমক/সমমােনর পরী ায় গেড় কমপে ৭০% ন র বা সমমােনর
ড পেত হেব।
৪। ভিত পরী ার িবষয়স হ ও পাঠ িচ:
(ক) িন িলিখত

’
প (“ক” ও “খ”) এর ভিত পরী া একই িদেন অ ি ত হেব।
প “ক” : ইি িনয়ািরং িবভাগস হ এবং নগর ও অ ল পিরক না িবভাগ।
প “খ” : ইি িনয়ািরং িবভাগস হ, নগর ও অ ল পিরক না িবভাগ এবং াপত িবভাগ।

(খ) ভিত পরী ার িবষয়স হ ও পাঠ িচ িন প:
িবভাগ
প “ক” :
ইি িনয়ািরং িবভাগস হ এবং নগর ও
অ ল পিরক না িবভাগ

িবষয়
গিণত
পদাথিব ান
রসায়ন
ইংেরজী
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পাঠ িচ
২০২১ ইং সােল অ ি ত উ মা িমক পরী ার জ
সংি পাঠ িচ িনধািরত িছল ।
Functional English

য

প “খ” :
ইি িনয়ািরং িবভাগস হ, নগর ও
অ ল পিরক না িবভাগ এবং াপত
িবভাগ

গিণত
পদাথিব ান
রসায়ন
ইংেরজী

২০২১ ইং সােল অ ি ত উ মা িমক পরী ার জ
সংি পাঠ িচ িনধািরত িছল ।

হ অংকন Free-hand Drawing
জ েযাজ ।

য

Functional English

মা

াপত িবভােগ ভিত

ছা -ছা ীেদর

(গ) “ক” েপর জ মাট ৫০০ ন েরর MCQ প িতেত ভিত পরী া এবং “খ” েপর জ ৫০০ ন েরর MCQ এবং ২০০ ন েরর
হ অংকন অথাৎ মাট ৭০০ ন েরর ভিত পরী া অ ি ত হেব। েত ক েপর পরী ার িবষয়, ে র সং া এবং িবষয়স েহর
ণমান িন বিণত ছেক দয়া হেলা:
িবষয়
গিণত
পদাথিব ান
রসায়ন
ইংেরজী

প “ক”
সং া
২৫
২৫
২৫
২৫

ন র
১৫০
১৫০
১৫০
৫০

মাট ন র =

৫০০

িবষয়
গিণত
পদাথিব ান
রসায়ন
ইংেরজী
হ অংকন

প “খ”
সং া
২৫
২৫
২৫
২৫
৪
মাট ন র =

ন র
১৫০
১৫০
১৫০
৫০
২০০
৭০০

৫। ভিতর নতম যা তা:
(ক)

মা ভিত পরী ায় া সবেমাট ন েরর িভি েত ভিতেযা
াথ র মধা ান িনধারণ করা হেব। াথ েদর মধা ান অ সাের
ভিতেযা
াথ েদর ইি িনয়ািরং িবভাগস হ এবং নগর ও অ ল পিরক না িবভােগর জ এক মধাতািলকা এবং াপত িবভােগর
জ এক থক মধাতািলকা কাশ করা হেব।

(খ) একািধক াথ ভিত পরী ায় একই মাট ন র পেল স ে ইি িনয়ািরং িবভাগস হ এবং নগর ও অ ল পিরক না িবভােগর জ
ভিত পরী ায় মা সাের গিণত, পদাথিব ান, রসায়ন এবং ইংেরজীেত া ন েরর এবং াপত িবভােগর জ ভিত পরী ায়
মা সাের হ অংকন, গিণত, পদাথিব ান, রসায়ন এবং ইংেরজীেত া ন েরর িভি েত াথ েদর মধা ান িনধারণ করা হেব।
(গ) সংরি ত আসেন ভিতর জ ভিতেযা
াথ েদর আলাদা মধাতািলকা কাশ করা হেব। তেব িত িবভােগ মধা ান ও পছ
মা সাের েয়েট সবািধক ২ ( ই) জন এবং েয়ট ও েয়েট ১ (এক) জনেক ভিত করা হেব।
৬। ভিত পরী ায় অংশ হেণর জ আেবদেনর িনয়মাবলী (েদেশর িশ ােবাড থেক পাশ তেদর জ ):
ভিত পরী ায় অংশ হেণর জ িনধািরত আেবদন িফ Debit Card/Credit Card /Mobile Banking অথবা Internet Banking-এর
মা েম দান বক ভিতর আেবদন ফরম কবলমা অনলাইেন রণ করেত হেব। আেবদন স
করার জ াথ েদর স তালা রিঙন ছিব
(অনিধক িতন মাস, 300×350 pixel, 75KB maximum) ও া র (300×80 pixel, 20KB maximum) এর soft কিপ েয়াজন
হেব।
আেবদেনর জ িন িলিখত ধাপ েলা অ সরণ করেত হেব:
Step 1: থেম https://admissionckruet.ac.bd এ েবশ করেত হেব এবং Apply now button এ Click করেত হেব ।
Important instruction ভালভােব পেড় Yes, I understand all Instructions check box এ Click কের Proceed করেত হেব।
Step 2: সতকতার সােথ বাড, SSC ও HSC এর রাল নং ও পােশর সাল এবং Captcha রণ কের Continue করেত হেব।
Step 3: এই Step এ application submission form পাওয়া যােব। াথ র সকল ত

রণ করেত হেব। প select করেত হেব (ক
অথবা খ) এবং পরী া কে র পছ ম িদেত হেব। এই পছ ম িতন আলাদা আলাদা ক হেত হেব।
-েগাি র াথ েদর জ
Quota select করেত হেব। িনেদশনা মেত, আেবদনকারীর স েতালা (অনিধক ৩ মাস) রি ন ছিব এবং া র upload করেত হেব। I
agree check box click করেত হেব। াথ চাইেল Preview দখেত পারেব। সকল ত িনি ত হেয় Submit করেত হেব।
Step 4: সফলভােব আেবদন স
হেল “Application Submitted Successfully” দখা যােব। এছাড়া এই step এ াথ র
Application ID ও Password দখােনা হেব যা পরবিতেত বহােরর জ সংর ন করেত হেব এবং কানভােবই হারােনা বা ভালা যােব
না। এখান থেক Pay Examination Fees Now Click কের Payment Page এ যেত হেব।
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Step 5: াথ ক Debit Card/Credit Card /Mobile Banking অথবা Internet Banking এর মাধ েম িন বিণত ছক অনু যায়ী িনধািরত
আেবদন িফ পিরেশাধ করেত হেব । স কভােব Payment স
হেল “ Payment is successful” দখােব এবং সখান থেক Pay slip
download করা যােব।

প

িবভাগ

“ক”

ইি িনয়ািরং িবভাগসমূ হ এবং নগর ও অ ল পিরক না িবভাগ

ভিত পরী া বাবদ েদয় িফ
(সািভস চাজ সহ)
১২০০/- (এক হাজার ইশত) টাকা

“খ” ইি িনয়ািরং িবভাগসমূ হ, নগর ও অ ল পিরক না িবভাগ এবং াপত িবভাগ ১৩০০/- (এক হাজার িতনশত) টাকা
Step 6: াথ Online application system এর Dashboard এর মা েম Application ID ও Passward দান কের Login করেত
পারেব এবং Application form, Application Receipt এবং Payment Receipt download করেত পারেব। ভিত পরী ায়
অংশ হেণর জ যা
াথ র তািলকা কােশর পর েবশপ (Admit card) download করা যােব।
 Step 2 ত GCE A/O level select করেল Submission form এ সকল তে র সােথ সােথ GCE A ও O level বা সমমােনর পরী ার
ডশীেটর Scanned copy zip file আকাের upload করেত হেব।
 Step 3 এর Quota ত Tribal select করেল Tribal এর মানপ upload করেত হেব।
েবশপ (Admit card) সং হ: ভিত পরী ায় অংশ হেণর জ
যা
াথ র তািলকা কােশর পর যা আেবদনকারীেক
http://admissionckruet.ac.bd website এ িগেয় Dashboard এ login করেত হেব। এখান থেক Admit card এর pdf download
করা যােব। উ Admit card A4 size এর সাদা কাগেজ রি ন ি িনেত হেব। েবশপ (Admit card) তীত কান াথ েক ভিত পরী ায়
অংশ হণ করেত দয়া হেব না।
:
i.
ii.
iii.
iv.

অনলাইন প িতেত আেবদেনর সময় িবেশষ সতকতা অবল ন এবং িনেদশনাস হ ভােলাভােব অ সরণ করার জ পরামশ দয়া হল।
অনলাইন প িতেত আেবদন ি য়া স াদন করার পর আর কান ধরেনর পিরবতন করা যােব না।
িনধািরত তািরখ ও সমেয়র মে য কান সময় অনলাইন প িতেত আেবদন করা যােব।
অনলাইেন আেবদন িফ পিরেশাধ অথবা আেবদন সং া সম ার জ িন িলিখত মাবাইল ন রস েহ (সকাল ৯.০০টা থেক িবকাল
৫.০০টা) এবং admission.ckruet@kuet.ac.bd ই-েমইেল যাগােযাগ করা যেত পাের।
আেবদন িফ পিরেশাধ সং া সম া
অনলাইেন আেবদন সং া সম া:

+৮৮০ ৯৬১ ২২২ ৬২২২ SSL Helpline
০১৭৫৯১২৩১০৩ ( েয়ট), ০১৮৬৪১২৩০১২ ( েয়ট)।
০১৭৯৯২৭৩৬৫৫ ( েয়ট), ০১৫২১২৪৮০০৬ ( েয়ট), ০১৮৬৬৫৯২১৭৬
( েয়ট), ০১৯৬০৫৬৬১৫২ ( েয়ট) ।
০১৭৭৪৮২০৮৩৩ ( েয়ট), ০১৯৭৪৬২২৭৬৪ ( েয়ট)

৭। িবেদশী িশ া িত ান হেত পাশ করা অথবা GCE ‘O’ লেভল এবং GCE ‘A’ লেভল পাশ করা ছা -ছা ীরা অনলাইন এর মা েম
আেবদন করেত পারেব। তেব আেবদনকারীেক সমি ত ভিত পরী ার ওেয়বসাইেট (https://admissionckruet.ac.bd) িনেদিশত
প িতেত িনধািরত আেবদন িফ পিরেশাধ কের এবং িন িলিখত ড েম স হ আপেলাড কের আেবদন করেত হেব।
i. মা িমক বা সমমােনর পরী ার ল ডশীেটর Scanned কিপ।
ii. উ মা িমক বা সমমােনর পরী ার ল ডশীেটর Scanned কিপ।
৮। সমি ত ভিত পরী ার ওেয়বসাইট (https://admissionckruet.ac.bd) হেত াতক ১ম বষ/েলেভল-১ এ ভিত িনেদিশকা ২০২১-২২
ডাউনেলাড করা যােব। ভিত িনেদিশকায় উে িখত িনয়মাবলী ছা -ছা ীেদরেক অ সরণ করেত হেব। ভিত িব ি /ভিত িনেদিশকায় উে খ
নই, ভিত সং া এমন কান ত জানেত হেল উপের উে িখত মাবাইল ন রস েহ এবং ই-েমইেল যাগােযাগ করা যােব।
৯। ভিত পরী ার যা

াথ িনধারন:

(ক) িনিদ সমেয়র মে অনলাইেন া আেবদনপে র ম থেক উ মা িমক বা সমমােনর পরী ায় গিণত, পদাথিব ান, রসায়ন এবং
ইংেরজী এই চার িবষেয় া মাট ড পেয়ে র িভি েত এক মধা তািলকা তরী করা হেব। ড পেয় একই হেল পযায় েম
পদাথিব ান, রসায়ন ও গিণেতর মাট ন র, পদাথিব ান ও রসায়েনর মাট ন র, পদাথিব ােনর ন র ও রসায়েনর ন েরর িভি েত
মধা ান িনধারণ করা হেব। এই মধাতািলকা হেত থম ৩৩,০০০ (েতি শ হাজার) যা
াথ েদর ভিত পরী ায় অংশ হেণর
েযাগ দয়া হেব। তেব, ৩৩,০০০ (েতি শ হাজার) তম সকল াথ েক ভিত পরী ায় অংশ হেণর েযাগ দয়া হেব। উে
য,
আেবদনকারীেদর মে যারা ভিত পরী ায় অংশ হেণর যা বেল িবেবিচত হেব না তােদরেক (ওেয়বসাইেট দ িনধািরত ফরেমর
মা েম া মাবাইল াংিকং একাউে ) েসিসং িফ বাদ িদেয় অবিশ অথ ফরত দয়া হেব।
(খ)

নতম যা তা রণ সােপে GCE ‘O’ লেভল এবং GCE ‘A’ লেভল পরী ার ফলাফল া সকল যা
পরী ায় অংশ হেণর েযাগ পােব।
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আেবদনকারী ভিত

(গ)

নতম যা তা রণ সােপে সংরি ত আসেনর সকল যা আেবদনকারী ভিত পরী ায় অংশ হেণর জ যা বেল িবেবিচত
হেব।
(ঘ) ভিত পরী ায় অংশ হেণর যা
াথ েদর ণ তািলকা েত ক িব িব ালেয়র না শ বাড, িব িব ালেয়র িনজ ওেয়বসাইট এবং
সমি ত ভিত পরী ার ওেয়বসাইেট https://admissionckruet.ac.bd) দয়া হেব। াথ িনজ দািয়ে তা জেন নেব।
১০। ভিত পরী া হেণর িনয়মাবলী:
(ক) ২০২১ ইং সােলর উ মা িমক পরী ার জ গিণত, পদাথিব ান, রসায়ন িবষেয় য সংি পাঠ িচ িনধািরত িছল ও ইংেরজী
(Functional English) এর উপর িভি কের প “ক” ও প “খ” এর জ Multiple Choice Question (MCQ) প িতেত এবং
প “খ” এর াপত িবভােগর জ অিতির
হ অংকন পরী া িনে া সময় িচ মাতােবক অ ি ত হেব।
প “ক”
প “খ”

গিণত, পদাথিব ান, রসায়ন এবং
ইংেরজী
গিণত, পদাথিব ান, রসায়ন এবং
ইংেরজী

৬ আগ ২০২২ইং
(শিনবার)

হ অংকন
(খ) MCQ পরী ায় ল উ েরর জ

মাট া ন র থেক সংি

(গ) OMR Sheet এ একই ে র উ ের একািধক

সকাল ১০:০০ ঘ কা থেক ১২:৩০ িমিনট মাট ২
ঘ া ৩০ িমিনট
সকাল ১০:০০ ঘ কা থেক ১২:৩০ িমিনট
মাট ২ ঘ া ৩০ িমিনট
১২:৪৫ িমিনট থেক ১:৪৫ িমিনট
মাট ১:০০ ঘ া

স েহর জ বরা ন েরর ২৫% কাটা হেব।

ভরাট করেল উ র ল বেল গ হেব।

(ঘ) OMR Sheet এ মা কােলা কািলর বলপেয় কলেমর মা েম
ভরাট করা যােব।
ভরােটর জ
ফাউে ন পন বহার করা যােব না। হ অংকেনর জ পি ল বহার করা যেত পাের।
(ঙ)

প “ খ” এর গিণত, পদাথিব ান, রসায়ন এবং ইংেরজী িবষেয়র পরী া শষ হওয়ার পর পরী াথ গণ
িদেব। এরপর একই আসেন ১৫ িমিনট পের হ অংকন র ১২:৪৫ ঘ কায়
হেব।

(চ) মাবাইল ফান, াট ওয়াচ, বা অ য কান িডিজটাল িডভাইস, জ ািমিত ব , পি ল ব ,
াগ িনেয় পরী ার কে েবশ করা যােব না।

পি ল, জল পন বা
প ও OMR Sheet জমা

ল, সট য়ার, ক াস ও কান কার

(ছ) পরী ার হেল অস পায় অবল ন বা কােরা সােথ বহার করেল পরী া বািতল বেল গ হেব। পরী া র ৩০ িমিনট পের পরী াথ
হেল েবশ করেত পারেব না এবং পরী া
হওয়ার পর ১ ঘ া অিতবািহত না হেল পরী ার ক ত াগ করেত পারেব না।
(জ) ভিত পরী ার িদন াথ র HSC/সমমােনর পরী ার ল রিজে শন কাড ও ডাউনেলাড ত সমি ত ভিত পরী ার েবশপে র
হাডকিপ (Color Print) অব ই সে আনেত হেব।
(ঝ) ভিত পরী ার সময় কবলমা বলপেয় কলম, পি ল, ইেরজার Eraser ও ক াল েলটর আনা যােব। মা িন বিণত ছেক
উে িখত মেডেলর ক াল েলটর বহার করা যােব। একজন পরী াথ সেবা ০২ ক াল েলটর পরী ার হেল বহার করেত
পারেব।
List of Acceptable Calculators during Admission Test
CANON

F200
F601

F401
F602

F402
F604

F500
F612

F501
F720

FX82 SUPER

FX82MS

FX100MS

FX100 ES

FX100 ES
PLUS

FX570MS

FX570ES

FX570 ES
PLUS

FX570W

FX911MS

FX911S

FX991D

FX991ES

FX991 ES
PLUS

FX991H

FX991MS

EL509L

F502

FX115MS
CASIO

SHARP

TEXAS
INSTRUMENTS

FX992S

FX991EX

EL506L

EL506R

EL506V

EL509G

EL509V
EL531GH

EL510R
EL531LH

EL520G
EL531P

EL520L
EL531RH

EL531VH

EL546G

EL546L

EL546R

EL546VA

EL531V

EL509R
EL531VB

EL553

EL556G

EL556L

BA REAL
ESTATE

BA35SOLAR

BAIIPLUS

TI 25STAT

TI 30 Challenger

TI 30X

TI 30XA

TI 30X SOLAR

TI-30XIIS

TI-30XIIB

TI 32 Xplorer
PLUS

TI 34

TI 35X

TI 36 SOLAR

TI 36X
SOLAR
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১১। ভিত সংি

তািরখ ও সময় িচ:

(ক) অনলাইেন আেবদনপ হণ
(খ) অনলাইেন আেবদনপ হণ শষ
(গ) অনলাইেন আেবদন িফ দান শষ
(ঘ) ভিত পরী ায় অংশ হেণর যা
াথ েদর রাল ন র ও পরী া ক সহ
নােমর তািলকা কাশ
(ঙ) ভিত পরী ার তািরখ ও সময়
প “ক” এবং প “খ” এর জ গিণত,
পদাথিব ান, রসায়ন িবষেয় (২০২১ ইং সােল
অ ি ত উ মা িমক পরী ার সংি
পাঠ িচ অ যায়ী) এবং ইংেরজী (Functional
English) এর
উপর Multiple Choice
Question (MCQ) প িতেত এবং প “খ”
এর াপত িবভােগর জ
হ অংকন
পরী া অ ি ত হেব।

৬ ন ২০২২ ইং, সামবার সকাল ১০:০০ ঘ কা থেক
১৯ ন ২০২২ ইং, রিববার িবকাল ০৫:০০ ঘ কা পয
২০ ন ২০২২ ইং, সামবার িবকাল ০৫:০০ ঘ কা পয
৪ লাই ২০২২ ইং, সামবার
প “ক”

প “খ”

গিণত,
পদাথিব ান,
রসায়ন এবং
ইংেরজী
গিণত,
পদাথিব ান,
রসায়ন এবং
ইংেরজী
হ অংকন

সকাল ১০:০০ ঘ কা থেক ১২:৩০ িমিনট
মাট ২ ঘ া ৩০ িমিনট
৬ আগ
২০২২ ইং
(শিনবার)

সকাল ১০:০০ ঘ কা থেক ১২:৩০ িমিনট
মাট ২ ঘ া ৩০ িমিনট
১২:৪৫ িমিনট থেক ১:৪৫ িমিনট
মাট ১:০০ ঘ া

(চ) ভিত পরী ায় অংশ হণকারী াথ েদর
মধা ান অ যায়ী মধাতািলকা
কাশ,
িব িব ালয় ও িবভাগ পছ
দােনর
২৩ আগ ২০২২ ইং, ম লবার
িনেদশনা, ভিতর িনয়মাবলী ও ভিতর তািরখ
কাশ
(ছ) ভিতর তািরখ, ওিরেয়ে শন ও াশ র তািরখ ও সময় এবং ভিত সং া অ া িব ি েত ক িব িব ালেয়র না শ বাড,
িনজ ওেয়বসাইট এবং সমি ত ভিত পরী ার ওেয়বসাইেট (https://admissionckruet.ac.bd) কাশ করা হেব। এর জ পি কায়
িব ি বা ি গত িচ দয়া হেব না।
িবেশষ





১২।

:
১৯ ন ২০২২ ইং, রিববার িবকাল ৫.০০ টায় অনলাইেন আেবদন ি য়া ব হেয় যােব। এরপর অনলাইেন আর কান আেবদনপ
Submit করা যােব না।
উপ
য কান িবষেয় ভিত
াথ েক এবং ভিত ত ছা /ছা ীেদরেক আলাদাভােব কান িচ ই করা হেব না। ভিত ও আসন
সং া যাবতীয় ত
েত ক িব িব ালেয়র না শ বাড, িনজ ওেয়বসাইট এবং সমি ত ভিত পরী ার ওেয়বসাইেট
https://admissionckruet.ac.bd) পাওয়া যােব।
িবেশষ পিরি িতর ি েত ১১নং অ ে েদর ছেক বিণত তািরখ ও সময় িচর পিরবতন হেত পাের। এ িবষেয় সংেশাধনী অথবা
েয়াজনীয় ত ািদ সমি ত ভিত পরী ার ওেয়বসাইেট https://admissionckruet.ac.bd কাশ করা হেব।
িব িব ালয় ও িবভাগ িনবাচেনর িনয়মাবলী:

(ক) মধাতািলকার ভিত সকল াথ েদর কাছ থেক অনলাইেন সমি ত ভিত পরী ার ওেয়বসাইট https://admissionckruet.ac.bd) এর
মা েম পছ ম হণ করা হেব যা পরবত েত আর পিরবতন করা যােব না। অনলাইেন পছ ম দওয়ার িব ািরত িনেদশনা ফলাফল
কােশর সময় ওেয়বসাইেট না েশর মা েম জানােনা হেব।
(খ) ভিত পরী ায় া

মধা ান এবং াথ েদর পছ

ম অ সাের ভিত ত াথ েদর িব িব ালয় ও িবভাগ িনধারণ করা হেব।

(গ) ভিতর িনয়মাবলী মেন মধাতািলকা অ যায়ী িতন িব িব ালেয় িনধািরত িদেন সাধারণ াথ েদর ও সংরি ত আসেনর াথ েদর
ভিত করােনা হেব। ভিত ত াথ েদর া িব িব ালয় ও িবভাগ, মাট
আসন সং া এবং পরবত ভিতর জ িনবািচত াথ েদর
তািলকা পরবত ভিতর িনধািরত তািরেখর আেগই জািনেয় দওয়া হেব।
(ঘ) ইি িনয়ািরং ও নগর অ ল িবভাগস েহর জ ভিতেযা াথ েদর ৩৯ (উনচি শ) পছ সহ এক পছ ম এবং াপত িবভাগস েহ
ভিতেযা
াথ েদর ০৩ (িতন) পছ সহ (CUET Arch., KUET Arch. ও RUET Arch. ) এক পছ ম জমা িদেত
হেব। যিদ কান াথ ইি িনয়ািরং ও নগর অ ল িবভাগস েহ ভিত হওয়ার পর াপত িবভাগস েহ ভিত হেত চায়, তাহেল তােক
ইি িনয়ািরং ও নগর অ ল িবভাগস েহর ভিত বািতল কের াপত িবভাগস েহ ভিত হেত হেব। পরবিতেত ইি িনয়ািরং ও নগর অ ল
িবভাগস েহর জ স াথ আর িবেবিচত হেব না। অ পভােব, কান াথ াপত িবভাগস েহ ভিত হওয়ার পর যিদ ইি িনয়ািরং
ও নগর অ ল িবভাগস েহ ভিত হেত চায় তাহেল াপত িবভাগস হ হেত ভিত বািতল কের ইি িনয়ািরং ও নগর অ ল িবভাগস েহ
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ভিত হেত হেব। পরবিতেত স াথ আর াপত িবভাগস েহর জ িবেবিচত হেব না। উভয়ে ে াথ েক ভিত সং া িফ ি তীয়বার
দওয়ার েয়াজন হেব না।
(ঙ) এ প িতেত আসন ণ না হওয়া সােপে ওিরেয়ে শেনর আেগর িদন পয ভিত ি য়া চলমান থাকেব। ভিত বািতল জিনত কারেণ
কােনা আসন
হেল াথ র মধা ান ও পছ ম অ সাের অেটামাইে শন চলেব।
(চ) য াথ য িব িব ালেয় ভিত পরী ায় অংশ হেণর েযাগ পেয়েছ তােক স িব িব ালেয়ই ভিত ি য়া স
য িব িব ালেয়ই ভিত হাক না কন াথ র মধা ান ও পছ ম অ সাের সবেশষ অেটামাইে শন স
িব িব ালয় ও িবভােগই াস
করেব।

করেত হেব। াথ
হওয়ার পর া

(ছ) ভিত ত কােনা াথ ভিত বািতল করেত চাইেল ভিত বািতেলর িনয়মাবলী মেন ওিরেয়ে শেনর আেগর িদন পয ভিত ত
িব িব ালয় (েযই িব িব ালেয় ভিতর কাগজপ ািদ জমা িদেয়েছ সই িব িব ালয়) হেত ভিত বািতল করেত পারেব। তেব াস
র পর ভিত বািতল করেত চাইেল তা
িব িব ালেয়র িনয়মা যায়ী করেত হেব।
১৩। ভিতর িনয়মাবলী:
াথ েক িনেজ Online-এ ভিতর জ
Online Submission করার পর আর

িনধািরত ফরম রণ কের Submit করেত হেব। ভিতর জ িব িব ালয় ও িবভােগর পছ
পিরবতন করা যােব না।

ম

(ক) ভিতর সময় জমা িদেত হেব
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

িশ া বাড ক ক দ এইচ. এস. িস. বা সমমান পরী ার রিজে শন কাড।
মা িমক বা সমমােনর পরী ার ল সনদপ ।
মা িমক বা সমমােনর পরী ার ডশীট এর লকিপ।
উ মা িমক বা সমমােনর পরী ার ডশীট এর লকিপ।
উ মা িমক বা সমমান পরী া পােশর ল সনদপ /সামিয়ক সনদপে র লকিপ/িশ া িত ান ধান ক ক দ
শংসাপে র লকিপ।
স তালা (অনিধক ৩ মাস) ২ ( ই) কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব (সত ায়ন তীত)।
সমি ত ভিত পরী ার েবশপ ।
সংরি ত আসেন ভিতর জ
(a)

-েগা ীর বা উপজাতীয় সনদপে র ল কিপ। রাখাইন স দায় ও
-েগা ীর (উপজািত) াথ েদর বাংলােদেশর
ায়ী বািস া এবং উপজাতীয়তার মান
প (১) য কেলজ থেক পাস কেরেছ স কেলেজর অ , (২) জলা
শাসক/ ানীয় পৗরসভা/েজলা পিরষদ/ইউিনয়ন পিরষদ এর চয়ার ান এবং (৩) উপজাতীয় মাড়েলর িনকট থেক মাট ৩
(িতন)
ল সা িফেকট।
অথবা
(b) জলা শাসক/ ানীয় পৗরসভা/েজলা পিরষদ/ইউিনয়ন পিরষদ এর চয়ার ােনর িনকট থেক বা রবান জলার ায়ী

বািস ার সনদপে র ল কিপ।

(খ) াথ েদর িনরী া কিম ারা সনদপে র সত তা যাচাই এবং িব িব ালেয়র া
া পরী া করা হেব।

কমকতােদর সম েয় গ ত িচিকৎসা বাড ক ক

(গ) া

পরী ায় যা
মািণত হেল ভিত কিম র অ েমাদন েম িনধািরত সমেয়র মে
েয়াজনীয় িনধািরত ভিত িফ জমা িদেয় ল
ডশীট এবং ল/সামিয়ক সনদপ স হ অব ই ই বছেরর জ িব িব ালেয় জমা িদেত হেব। কবলমা ভিত বািতল েম ই
বছর উ ীণ হওয়ার েব উ সনদপ ািদ ফরত পাওয়া যােব।

(ঘ) িনবািচত াথ েদর ভিত ও াশ
সং া ত াবলী ও িব ি জানােনার জ আলাদাভােব কান কার িচ পাঠােনা হেব না। াথ
িনজ দািয়ে ভিত ও পরবত েত াশ
স ে সকল ত জেন নেব। এত সং া যাবতীয় ত
েত ক িব িব ালেয়র না শ
বাড, িনজ ওেয়বসাইট এবং সমি ত ভিত পরী ার ওেয়বসাইেট https://admissionckruet.ac.bd) পাওয়া যােব।
১৪। িবেদশী িশ াথ েদর ভিত ি য়া:
ভিত িবেদশী িশ াথ েদর গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর পররা ম ণালয় ও িশ া ম ণালেয়র মা েম আেবদন করেত হেব। আেবদন
প স হ
িব িব ালেয় নেভ র ৩০, ২০২২ ইং এর মে পৗঁছােত হেব।
১৫। ভিত/ভিতর যা তা বািতল:
(ক) কান ল ত ছা থাকাকালীন য কান সময় ধরা পড়েল এবং মািনত হেল ভিত বািতল হেব।
(খ) াথ র জ ভিতর িনধািরত িদেন উপি ত না হেল ভিতর জ যা বেল িবেবিচত হেব না।
(গ) ভিত ত ছা -ছা ী িনেজ উপি ত থেক ভিত বািতেলর আেবদন করেত পারেব। অিভভাবক বা অ কােরা মা েম ভিত বািতেলর েযাগ নই।
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