ইনি�িটউট অব ইনফরেমশন এ� কিমউিনেকশন েটকেনালজী
খুলনা �েকৗশল ও �যুি� িব�িব�ালয়
খুলনা-৯২০৩

�ারক নং- খু�িব/আইআইিসিট/২০২১/৫৭

তািরখঃ ০৩/০৫/২০২১

ভিতর্ িব�ি�

অ� িব�িব�ালেয়র েপা� �াজুেয়ট ে�া�ােম এম.এস-িস. ইি�ঃ (আইিসিট) ও িপ-এইচ.িড (আইিসিট) এবং েপা��াজুেয়ট িডে�ামা ে�া�াম ইন আইিসিট-েত
২০২১ িশ�াবেষ র্র জুলাই েসিম�াের ইনি�িটউট অব ইনফরেমশন এ� কিমউিনেকশন েটকেনালজী (আইআইিসিট)-েত Online এর মা�েম ছা�-ছা�ী ভিতর্র
জ� িন�বিণ র্ত শেতর্ বাংলােদেশর �কৃত নাগিরকেদর িনকট হেত িনধ র্ািরত ফরেম দরখা� আহবান করা যাে�।
১। আেবদেনর জ� �াথ�র েযা�তা:
(ক) িপ-এইচ.িড ে�া�ােম ভিতর্র জ� �াথ�র েকান �ীকৃত িশ�া �িত�ান/িব�িব�ালয় হেত এম.এস-িস. ইি�িনয়ািরং/এম. ইি�িনয়ািরং অথবা এর
সমতূ� িড�ী থাকেত হেব। এ িড�ীেত সে�াষজনক ফলাফেলর উপর িভি� কের �াথ� িনব র্াচন করা হেব।

২।

(খ)

এম.এস-িস. ইি�িনয়ািরং ে�া�ােম ভিতর্র জ� �াথ�র েকান �ীকৃত িশ�া �িত�ান/িব�িব�ালয় হেত িব.এস-িস ইন ইেলকি�কয্াল এ� ইেলক�িনক
ইি�িনয়ািরং/কি�উটার সােয়� এ� ইি�িনয়ািরং/ ইেলক�িন� এ� কিমউিনেকশন ইি�িনয়ািরং/বােয়ােমিডেকল ইি�িনয়ািরং অথবা �াজুেয়ট
িডে�ামা ে�া�াম ইন আইিসিট/ �াজুেয়ট িডে�ামা ে�া�াম ইন আইিট বা সমতূ� িড�ী থাকেত হেব। �াথ�র অব�ই িব.এস-িস. ইি�িনয়ািরং
িড�ীেত কমপে� CGPA 2.65 (Out of 4.00) থাকেত হেব। �াথ�েক এস.এস-িস ও এইচ.এস-িস বা সমমােনর পরী�ায় েযেকান একিট েত
CGPA 3.00 (Out of 5.00) থাকেত হেব এবং এস.এস-িস ও এইচ.এস-িস বা সমমােনর সকল পরী�ায় অ�শই কমপে� CGPA 2.50
(Out of 5.00) থাকেত হেব।

(গ)

েপা� �াজুেয়ট িডে�ামা ে�া�াম ইন আইিসিট-এ ভিতর্র জ� �াথ�র েকান �ীকৃত িশ�া �িত�ান/িব�িব�ালয় হেত িব.এস-িস. ইি�িনয়ািরং বা এর
সমতূ� িড�ী অথবা ৩/৪ বছেরর িব�ান িবষেয় �ােচলর িড�ী (একিট েকােস র্ গিণতসহ) অথবা িব�ান িবষেয় মা�াস র্ িড�ী (একিট েকােস র্
গিণতসহ) অথবা িবইউআরিপ/িবিবএ/এমিবএ (একিট েকােস র্ গিণতসহ)। �াথ�েক এস.এস-িস ও এইচ.এস-িস বা সমমােনর পরী�ায় েযেকান একিট
েত CGPA 3.00 (Out of 5.00) থাকেত হেব। �াথ�েক িব.এস-িস. ইি�িনয়ািরং/৩ অথবা ৪ বছেরর িব�ান িবষেয় �ােচলর িড�ী/িব�ান
িবষেয় মা�াস র্ িড�ী/িবইউআরিপ/িবিবএ/এমিবএ িড�ীেত কমপে� CGPA 2.50 (Out of 4.00) থাকেত হেব। �াথ�েক এস.এস-িস ও
এইচ.এস-িস বা সমমােনর সকল পরী�ায় অ�শই কমপে� CGPA 2.50 (Out of 5.00) থাকেত হেব।
ভিতর্ সং�া� সময় সুচী:
অনলাইেন আেবদন ফরম পূরণ Submission শুরু
ক)
অনলাইেন আেবদন ফরম পূরণ ও Submission েশষ
খ)
টাকা জমা েদয়ার েশষ তািরখ এবং Zip File আপেলাড
গ)
ভিতর্র পরী�ার তািরখ ও সময়
ঘ)
ভিতর্ পরী�ার ফলাফল �কাশ

১০/০৫/২০২১ইং
১০/০৬/২০২১ইং
১০/০৬/২০২১ইং
১৫/০৬/২০২১ইং
২১/০৬/২০২১ইং

(িবকাল ৫.০০ টা)
(িবকাল ৫.০০ টা)

৩।

শুধুমা� পূণ র্কালীন িপ-এইচ.িড/এম.এস-িস. ইি�িনয়ািরং ছা�/ছা�ীগণ িনয়মানুযায়ী েফেলাশীপ/িটিচং এয্ািস�য্া�শীপ (Fellowship/ Teaching
Assistantship) এর জ� আেবদন করেত পারেব। েসে�ে� �াথ�েক ভিতর্র পর পিরচালক (গেবষণা ও স�সারণ) এর কায র্ালয় েথেক িটিচং
এয্ািস�য্া�শীপ ফরম সং�হ করেত হেব।

৪।

অনলাইেনর মা�েম আেবদন িফ বাবদ ৫০০/- টাকা পিরেশাধ করেত হেব। িব�ািরত ওেয়বসাইট েথেক জানা যােব।

৫। Online- এ আেবদেনর সময় িন�বিণ র্ত কাগজপ� সমূহ ১িট Zip File আকাের Submit করেত হেব।
(i) িশ�াগত েযা�তার সকল মূল একােডিমক �া�ি��/ে�ডশীট এর Scan কিপ।
র্
(ii) িশ�াগত েযা�তার সকল মূল/�িভশনাল সািটিফেকট
এর Scan কিপ।
*** উপেরা� কাগজপ�সমূহ Zip File আকাের ১০/০৬/২০২১ইং এর মে� Submit করেত �থ র্ হেল আেবদনপ� অস�ণ র্ বেল গ� হেব।
৬। অস�ণ র্ ও �িটপূণ র্ আেবদনপ� সরাসির বািতল বেল গ� হেব।
৭। ভিতর্ সং�া� েকান ত�াবলীর জ� ই-েমইল করুন: pgadmission@iict.kuet.ac.bd
৮। ভিতর্ সং�া� সকল ত�াবলী আইআইিসিটর ওেয়বসাইট এ (www.kuet.ac.bd/iict) িব�ািরত পাওয়া যােব এবং Online Form পূরণ করার ে�ে�
েকান সম�ার স�ুখীন হেল ইি�. েমাঃ নািজম উি�ন (e-mail: nazim@iict.kuet.ac.bd) এবং Payment এর ে�ে� েকান সম�া হেল ইি�.
েমাঃ িসি�কুর রহমান তানভীর (e-mail: tanveer@kuet.ac.bd) এর সােথ অিফস চলাকালীন (সকাল ৯-০০ েথেক িবকাল ৫-০০ টা পয র্�)
েযাগােযাগ করা যােব।

ওেয়বসাইট : http://admission.kuet.ac.bd/pgiictadm

(�েফসর ড. মিহউি�ন আহমাদ)
পিরচালক, আইআইিসিট
খুলনা �েকৗশল ও �যুি� িব�িব�ালয়
খুলনা-৯২০৩।

