
              চুয়েট, কুয়েট ও রুয়েট এর স্নাতক ১ম ব ষ/য়য়ে-১ (শলক্ষাব ষ0 ২০২০-২১)  

  মশিত েশত ষ পরীক্ষা ংক্রান্ত শবজ্ঞশি 

 

তাশরখ: ২৬/০৫/২০২১ 

 

ংশিষ্ট কয়র অবগশতর জন্য জানায়না যায়ে যয, যকাশেড-১৯ এর বত ষমান পশরশিশত শবয়বচনাে চুয়েট, কুয়েট ও রুয়েট এর স্নাতক 

১ম ব ষ/য়য়ে-১ (শলক্ষাব ষ0 ২০২০-২১) মশিত েশত ষ পরীক্ষা আগামী ১২ জুন (লশনবার) ২০২১ইং তাশরয়খর পশরবয়ত ষ ১২ আগস্ট 

(বৃ¯পশতবার) ২০২১ইং তাশরয়খ পূব ষ যঘাশত মে অনুযােী অনুশিত য়ব। 

 

 

 

 

 

 

        

 (অধ্যাপক ড. যমাোঃ রশবউ আম) 

োপশত 

যকন্দ্র্রীে েশত ষ কশমটি (শলক্ষাব ষ0 ২০২০-২১) 

চুয়েট, কুয়েট ও রুয়েট এর মশিত েশত ষ পরীক্ষা 

 (অধ্যাপক ড. যমাোঃ মইনু ইাম) 

দস্য-শচব 

যকন্দ্র্রীে েশত ষ কশমটি (শলক্ষাব ষ0 ২০২০-২১) 

চুয়েট, কুয়েট ও রুয়েট এর মশিত েশত ষ পরীক্ষা 



   Pz‡qU, Kz‡qU I iæ‡qU Gi স্নাতক 1g el©/‡j‡fj-1 (wkÿvel©: 2020-21)  

  mgwš̂Z fwZ © cixÿv msµvšÍ weÁwß 

1| wek¦we`¨vjqmg~‡ni bvg I Avmb msL¨v : 

µwgK bs wek¦we`¨vj‡qi bvg Avmb msL¨v msiwÿZ Avmb msL¨v ‡gvU Avmb msL¨v 

1. PÆMÖvg cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq (Pz‡qU) 890 11 901 

2. Lyjbv cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq (Kz‡qU) 1060 05 1065 

3. ivRkvnx cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq (iæ‡qU) 1230 05 1235 

                                                     me©‡gvU 3180 21 3201 

 wefvM Iqvix we¯ÍvwiZ Avmb msL¨v fwZ©i wb‡`©wkKv n‡Z Rvbv hv‡e| 

2| fwZ© cix¶vq AskMÖn‡Yi Rb¨ Av‡e`‡bi †hvM¨Zv : 

(K) cÖv_x©‡K Aek¨B evsjv‡`‡ki bvMwiK n‡Z n‡e|  

(L) cÖv_©x‡K 2020Bs mv‡j D”P gva¨wgK ev mggv‡bi cix¶vq cvk n‡Z n‡e A_ev 2019Bs mv‡ji †m‡Þ¤^i ‡_‡K 2020Bs mv‡ji AvM÷ Gi g‡a¨ GCE ‘A’ †j‡fj 

mvwU©wd‡KU cÖvß n‡Z n‡e| 

(M) evsjv‡`‡ki †h †Kvb gva¨wgK I D”P gva¨wgK wk¶v †evW©/gv`ªvmv wk¶v †evW©/KvwiMwi wk¶v †evW© †_‡K DËxY© wk¶v_©x‡K 2017Bs A_ev 2018Bs mv‡ji gva¨wgK ev 

mggv‡bi cix¶vq Kgc‡¶ wRwcG 4.00 ‡c‡Z n‡e A_ev mggv‡bi cix¶vq Kgc‡¶ mgZzj¨ †MÖW ‡c‡Z n‡Z n‡e| 

(N) evsjv‡`‡ki †h †Kvb gva¨wgK I D”P gva¨wgK wk¶v †evW©/gv`ªvmv wk¶v †evW©/KvwiMwi wk¶v †evW© †_‡K D”P gva¨wgK/Avjxg/mggv‡bi cix¶vq DËxY© wk¶v_©x‡K MwYZ, 

c`v_©weÁvb, imvqb I Bs‡iRx wel‡qi cÖ‡Z¨KwU‡Z Avjv`vfv‡e †MÖW c†q›U 5.00 †c‡Z n‡e A_©vr MwYZ, c`v_©weÁvb, imvqb I Bs‡iRx wel‡q ‡gvU †MÖW c†q›U 

20.00 †c‡Z n‡e| Bs‡iRx fvm©b/we‡`kx wk¶v †evW© †_‡K mggv‡bi cix¶vq D³ welqmg~‡n Kgc‡¶ mgZzj¨ †MÖW †c‡Z n‡e| GQvov ev‡qv‡gwW‡Kj BwÄwbqvwis 

wefv‡M fwZ© n‡Z n‡j mswkøó cÖv_x©‡K D”P gva¨wgK ev mggv‡bi cixÿvq RxeweÁv‡b Kgc‡ÿ ‡MÖW c‡q›U 4.00 ‡c‡Z n‡e|  

(O) cÖv_x© GCE ‘O’ Ges GCE ‘A’ †j‡fj cvk K‡i _vK‡j, Zvi †¶‡Î fwZ© cix¶vq AskMÖn‡bi Rb¨ GCE ‘O’ †j‡fj cix¶vq MwYZ, c`v_©weÁvb, imvqb I 

Bs‡iRx wel‡q Avjv`vfv‡e ‘A’ †MÖW †c‡Z n‡e| GCE ‘A’ †j‡fj cix¶vq c`v_©weÁvb, imvqb I MwYZ wel‡q Avjv`vfv‡e ‘A’ †MÖW †c‡Z n‡e| GQvov 

ev‡qv‡gwW‡Kj BwÄwbqvwis wefv‡M fwZ© n‡Z n‡j mswkøó cÖv_x©‡K GCE ‘A’ †j‡fj cixÿvq RxeweÁv‡b Kgc‡ÿ ‘B’ †MÖW ‡c‡Z n‡e| 

(P) cÖv_©x‡K Kgc‡¶ 12 wk¶vel© Aa¨qbKvj _vKv mv‡c‡¶ we‡`kx wk¶v cÖwZôvb †_‡K 2020Bs mv‡ji D”P gva¨wgK/mggv‡bi cix¶vq MwYZ, c`v_©weÁvb, imvqb I 

Bs‡iRx wel‡qi cÖ‡Z¨KwU‡Z Avjv`vfv‡e Kgc‡¶ 80% ev mggv‡bi †MÖW †c‡Z n‡e| cÖv_©x‡K gva¨wgK/mggv‡bi cix¶vq M‡o Kgc‡¶ 70% ev mggv‡bi †MÖW †c‡Z 

n‡e|  

(Q) ‡hvM¨ Av‡e`bKvixi ga¨ n‡Z D”P gva¨wgK ev mggv‡bi cixÿvq MwYZ, c`v_©weÁvb, imvqb Ges Bs‡iRx wel‡qi †gvU cÖvß b¤^‡ii wfwË‡Z cÖ_g 30,000 (wÎk 

nvRvi) cÖv_©x‡K fwZ© cixÿvq AskMÖn‡Yi my‡hvM †`qv n‡e| 

(R) b~¨bZg ‡hvM¨Zv c~iY mv‡c‡ÿ GCE ‘O’ †j‡fj I GCE ‘A’ †j‡fj Ges msiwÿZ Avm‡bi Rb¨ mKj Av‡e`bKvix fwZ© cixÿvq AskMÖn‡bi Rb¨ ‡hvM¨ e‡j 

we‡ewPZ n‡e| 

3| Av‡e`b Kivi c×wZ : 

Pz‡qU, Kz‡qU I iæ‡qU Gi mgwš^Z fwZ© cixÿvi I‡qemvB‡U (https://admissionckruet.ac.bd) cÖ`Ë wb‡`©kbv †gvZv‡eK Av‡e`b dig c~iY I wb¤œewY©Z QK Abyhvqx fwZ© 

cixÿvi wd cÖ`vb K‡i AbjvB‡b Submit Ki‡Z n‡e| 

MÖæc wefvM fwZ© cix¶v eve` cÖ‡`q wd (mvwf©m PvR© mn) 

ÔKÕ BwÄwbqvwis wefvMmg~n Ges bMi I AÂj cwiKíbv wefvM 900/- (&bqkZ) UvKv 

ÔLÕ BwÄwbqvwis wefvMmg~n, bMi I AÂj cwiKíbv wefvM Ges ¯’vcZ¨ wefvM 1000/- (GK nvRvi) UvKv 

4| fwZ© cixÿvi mv‡_ mswkøó ZvwiL mg~n :          

(K) AbjvB‡b Av‡e`bcÎ MÖnY ïiæ 24 GwcÖj 2021Bs mKvj 09:00 Uv †_‡K 

(L) AbjvB‡b Av‡e`bcÎ MÖnY ‡kl 8 †g 2021Bs weKvj 05:00 Uv ch©šÍ 

(M) fwZ© cix¶vq AskMÖn‡Yi †hvM¨ cÖv_x©‡`i †ivj b¤^i I cixÿv ‡K›`ª mn bv‡gi 

ZvwjKv cÖKvk 

2 Ryb 2021Bs 

(N) fwZ© cix¶vi ZvwiL I mgq  

(MÖæc ÔKÕ Ges MÖæc ÔLÕ Gi Rb¨ MwYZ, c`v_©weÁvb, imvqb I Bs‡iRx wel‡qi Dci 

Multiple Choice Question (MCQ) c×wZ‡Z Ges MÖæc ÔLÕ Gi ¯’vcZ¨ 

wefv‡Mi Rb¨ gy³n¯Í AsKb cixÿv AbywôZ n‡e|) 

MÖæc †gvU b¤^i ZvwiL I mgq 

ÔKÕ 500 12 Ryb 2021 Bs (kwbevi) 

mKvj 10:00 NwUKv n‡Z `ycyi 12:30 NwUKv ch©šÍ 

ÔLÕ 700 12 Ryb 2021 Bs (kwbevi) 

mKvj 10:00 NwUKv n‡Z `ycyi 1:45 NwUKv ch©šÍ 

(O) fwZ© cix¶vq AskMÖnYKvix cÖv_©x‡`i ‡gav¯’vb Abyhvqx †gavZvwjKv cÖKvk, 

wek¦we`¨vjq I wefvM cQ›` cÖ`v‡bi wb‡`©kbv, fwZ©i wbqgvejx I fwZ©i ZvwiL cÖKvk 

30 Ryb 2021Bs 

(P) fwZ©i ZvwiL, Iwi‡q‡›Ukb, K¬vk ïiæi ZvwiL I mgq Ges fwZ© msµvšÍ Ab¨vb¨ weÁwß cÖ‡Z¨K wek¦we`¨vj‡qi †bvwUk †evW©, wbR¯^ I‡qemvBU Ges mgwš^Z fwZ© cix¶vi 

I‡qemvB‡U (https://admissionckruet.ac.bd) Rvbv‡bv n‡e| Gi Rb¨ cwÎKvq weÁwß ev e¨w³MZ wPwV †`qv n‡e bv| 

we‡kl `ªóe¨ :  

 8 †g 2021Bs, kwbevi weKvj 5.00 Uvq AbjvB‡b Av‡e`b cÖwµqv eÜ n‡q hv‡e| Gici AbjvB‡b Avi †Kvb Av‡e`bcÎ Submit Kiv hv‡e bv| 

 MCQ cixÿvq fzj DË‡ii Rb¨ †gvU cÖvß b¤^i †_‡K mswkøó cÖkœmg~‡ni Rb¨ eivÏ b¤^‡ii 25% KvUv n‡e| 

 OMR Sheet G ïaygvÎ Kv‡jv Kvwji ejc‡q›U Kj‡gi gva¨‡g e„Ë fivU Kiv hv‡e| e„Ë fiv‡Ui Rb¨ †cwÝj, †Rj †cb ev dvD‡›Ub †cb e¨envi Kiv hv‡e bv| 

gy³n¯Í AsK‡bi Rb¨ †cwÝj e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i| 

 we`¨gvb †KvwfW-19 cwiw¯’wZi †cÖwÿ‡Z 4bs Aby‡”Q‡`i Q‡K ewY©Z ZvwiL I mgqm~Pxi cwieZ©b n‡Z cv‡i| G wel‡q ms‡kvabx A_ev cÖ‡qvRbxq Z_¨vw` mgwš^Z fwZ© 

cix¶vi I‡qemvB‡U (https://admissionckruet.ac.bd) cÖKvk Kiv n‡e| 

fwZ© cixÿvi hveZxq Z_¨vejx :         

mgwš^Z fwZ© cixÿvi I‡qemvB‡U (https://admissionckruet.ac.bd)  fwZ© weÁwß, fwZ© wb‡`©wkKv Ges fwZ© msµvšÍ hveZxq Z_¨vejx cvIqv hv‡e| 

 

 

 

        

                  (Aa¨vcK W. †gvt iweDj Avjg) 

                              mfvcwZ 

‡K›`ªªxq fwZ© KwgwU (wk¶vel©: 2020-21) 

Pz‡qU, Kz‡qU I iæ‡qU Gi mgwš^Z fwZ© cix¶v 

             (Aa¨vcK W. ‡gvt gBbyj Bmjvg) 

m`m¨-mwPe 

‡K›`ªªxq fwZ© KwgwU (wk¶vel©: 2020-21) 

Pz‡qU, Kz‡qU I iæ‡qU Gi mgwš^Z fwZ© cix¶v 

https://admissionckruet.ac.bd/
https://admissionckruet.ac.bd/
https://admissionckruet.ac.bd/
https://admissionckruet.ac.bd/


চুয়েট, কুয়েট  রুয়েট এর মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষা 

Website: https://admissionckruet.ac.bd 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভন্বত ি পরীক্ষা (ন্বলক্ষাব ি0 ২০২০-২১) 

Admission Test (Session: 2020-21) 

 

 
স্দাতক ১ম ব ি/লয়ভ-১ এ ভন্বত ি ন্বিয়দ িন্বলকা
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-: ২০২০-২১ ন্বলক্ষাবয় ির স্দাতক ১ম ব ি/য়য়ভ-১ এ ভন্বত ি ন্ববেক তথ্যাবী 0- 

১। উপক্রমন্বিকা0  

চট্টগ্রাম প্রয়কৌল  প্রযুন্বি ন্ববশ্বন্ববদ্যাে (চুয়েট), খুিা প্রয়কৌল  প্রযুন্বি ন্ববশ্বন্ববদ্যাে (কুয়েট) এবং রাজলাী প্রয়কৌল  প্রযুন্বি 

ন্ববশ্বন্ববদ্যাে (রুয়েট) এর ন্বব এন্ব ইন্বিন্বিোন্বরং, ন্বব ইউ আর ন্বপ এবং ন্বব আকি লকায় ি ন্ববন্বভন্ন ন্ববভায়গ ন্বির্ িান্বরত আয়ি ২০২০-২১ 

ন্বলক্ষাবয় ি ন্বলক্ষার্থী ভন্বত ির জন্য মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষা অনুন্বিত য়ব। এ য়ক্ষে আগামী ১২ জুি ২০২১ইং তান্বরখ লন্বিবার কা ১০0০০ 

ঘটিকাে ন্বতিটি লকয়ে (চুয়েট, কুয়েট  রুয়েট) একই ময়ে  একই প্রশ্নপয়ে ভন্বত ি পরীক্ষা অনুন্বিত য়ব। ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ের 

জন্য উচ্চ মাধ্যন্বমক বা মমায়ির পরীক্ষাে গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি এবং ইংয়রজী এই চার ন্ববয়ে প্রাপ্ত লমাট িম্বর এবং প্রার্থীর 

পছন্দক্রম অনুায়র পরীক্ষার লকে ন্বির্ িান্বরত য়ব। অনুরূপভায়ব ভন্বত ি পরীক্ষাে প্রাপ্ত লমর্াস্থাি এবং প্রার্থীর পছন্দক্রম অনুায়র ভন্বত ির জন্য 

ন্ববশ্বন্ববদ্যাে  ন্ববভাগ ন্বির্ িান্বরত য়ব। ভন্বত ি প্রন্বক্রো ংক্রান্ত যাবতীে কায িক্রম অিাইয়ি ম্পাদি করা য়ব। 

 ২।  আি ংখ্যা0 

ন্বতিটি ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ে (চুয়েট, কুয়েট এবং রুয়েট) ন্ববন্বভন্ন অনুয়দর অর্ীয়ি ইন্বিন্বিোন্বরং ন্ববভাগমূ এবং িগর  অঞ্চ পন্বরকল্পিা ন্ববভায়গ 

৪ (চার) বছর লমোদী এবং স্থাপতে ন্ববভায়গ ৫ (পাাঁচ) বছর লমোদী স্দাতক লকায় ি ন্বিগ্রী প্রদাি করা ে যার আি ংখ্যা ন্বিয়চ লদো 

য়া। 

 

চট্টগ্রাম প্রয়কৌল  প্রযুন্বি ন্ববশ্বন্ববদ্যাে (চুয়েট) 

Sl. No. Name of the Department Code of the Department No. of Seats 

1.  Architecture  ARCH 30 

2.  Biomedical Engineering BME 30 

3.  Civil Engineering CE 130 

4.  Computer Science and Engineering  CSE 130 

5.  Electrical and Electronic Engineering  EEE 180 

6.  Electronics and Telecommunication Engineering  ETE 60 

7.  Materials Science and Engineering MSE 30 

8.  Mechanical Engineering  ME 180 

9.  Mechatronics and Industrial Engineering  MIE 30 

10.  Petroleum and Mining Engineering  PME 30 

11.  Urban and Regional Planning  URP 30 

12.  Water  Resources Engineering WRE 30 

Total No. of Seats :  890 

 ব িয়মাট ৮৯০টি আি। এ ছাড়া রাখাইি ম্প্রদায়ের জন্য ০১টি, পাব িতে চট্টগ্রাম  অন্যান্য লজার নৃ-লগািীর (উপজান্বত) 

জন্য ১০টি  অন্বতন্বরি ১১টি আি ংরন্বক্ষত আয়ছ। 

খুিা প্রয়কৌল  প্রযুন্বি ন্ববশ্বন্ববদ্যাে (কুয়েট) 

Sl. No. Name of the Department Code of the Department No. of Seats 

1.  Architecture  ARCH 40 

2.  Building Engineering and Construction Management BECM 60 

3.  Biomedical Engineering BME 30 

4.  Chemical Engineering  CHE 30 

5.  Civil Engineering CE 120 

6.  Computer Science and Engineering  CSE 120 

7.  Electrical and Electronic Engineering  EEE 120 

8.  Electronics and Communication Engineering  ECE 60 

9.  Energy Science and Engineering ESE 30 

10.  Industrial Engineering and Management IEM 60 

11.  Leather Engineering LE 60 

12.  Materials Science and Engineering MSE 60 

13.  Mechanical Engineering  ME 120 

14.  Mechatronics Engineering  MTE 30 

15.  Textile Engineering  TE 60 

16.  Urban and Regional Planning  URP 60 

Total No. of Seats : 1060 

 ব িয়মাট ১০৬০টি আি। এ ছাড়া ক্ষুদ্র-নৃ-লগািীয়দর এবং চট্টগ্রাম ন্ববভায়গর পাব িতে লজার অন্বর্বাীয়দর জন্য ৫টি অন্বতন্বরি 

আি ংরন্বক্ষত আয়ছ। (বান্দরবি লজা = ০১টি,  পাব িতে চট্টগ্রাম  অন্যান্য ক্ষুদ্র-নৃ-লগািী = ০৪টি)।  

 Industrial Engineering and Management  ন্ববভাগ য়ত Industrial and Production Engineering ন্বিগ্রী প্রদাি করা ে।
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৩। ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ের জন্য আয়বদয়ির লযাগ্যতা0 

(ক) প্রার্থীয়ক অবশ্যই বাংায়দয়লর িাগন্বরক য়ত য়ব।  

(খ) প্রার্থীয়ক ২০২০ইং ায় উচ্চ মাধ্যন্বমক বা মমায়ির পরীক্ষাে পাল য়ত য়ব অর্থবা ২০১৯ইং ায়র লয়েম্বর লর্থয়ক ২০২০ইং ায়র 

আগস্ট এর ময়ধ্য GCE „A‟ লয়ভ াটি িন্বিয়কট প্রাপ্ত য়ত য়ব।  

(গ) বাংায়দয়লর লয লকাি মাধ্যন্বমক  উচ্চ মাধ্যন্বমক ন্বলক্ষা লবাি ি/মাদ্রাা ন্বলক্ষা লবাি ি/কান্বরগন্বর ন্বলক্ষা লবাি ি লর্থয়ক উত্তীে ি ন্বলক্ষার্থীয়ক 

২০১৭ইং অর্থবা ২০১৮ইং ায়র মাধ্যন্বমক বা মমায়ির পরীক্ষাে কমপয়ক্ষ ন্বজন্বপএ ৪.০০ লপয়ত য়ব অর্থবা মমায়ির পরীক্ষাে 

কমপয়ক্ষ মতুল্য লগ্রি লপয়ত য়ত য়ব। 

(ঘ) বাংায়দয়লর লয লকাি মাধ্যন্বমক  উচ্চ মাধ্যন্বমক ন্বলক্ষা লবাি ি/মাদ্রাা ন্বলক্ষা লবাি ি/কান্বরগন্বর ন্বলক্ষা লবাি ি লর্থয়ক উচ্চ 

মাধ্যন্বমক/আীম/মমায়ির পরীক্ষাে উত্তীে ি ন্বলক্ষার্থীয়ক গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি  ইংয়রজী ন্ববয়ের প্রয়তেকটিয়ত আাদাভায়ব 

লগ্রি পয়েন্ট ৫.০০ লপয়ত য়ব অর্থ িাৎ গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি  ইংয়রজী ন্ববয়ে লমাট লগ্রি পয়েন্ট ২০.০০ লপয়ত য়ব। ইংয়রজী 

ভা িি/ন্ববয়দলী ন্বলক্ষা লবাি ি লর্থয়ক মমায়ির পরীক্ষাে উি ন্ববেমূয় কমপয়ক্ষ মতুল্য লগ্রি লপয়ত য়ব। এছাড়া বায়োয়মন্বিয়ক 

ইন্বিন্বিোন্বরং ন্ববভায়গ ভন্বত ি য়ত য় ংন্বিষ্ট প্রার্থীয়ক উচ্চ মাধ্যন্বমক বা মমায়ির পরীক্ষাে জীবন্ববজ্ঞায়ি কমপয়ক্ষ লগ্রি পয়েন্ট ৪.০০ 

লপয়ত য়ব।  

(ঙ) প্রার্থী GCE „O‟ এবং GCE „A‟ লয়ভ পাল কয়র র্থাকয়, তার লক্ষয়ে ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ির জন্য GCE „O‟ লয়ভ পরীক্ষাে 

গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি  ইংয়রজী ন্ববয়ে আাদাভায়ব „A‟ লগ্রি লপয়ত য়ব। GCE „A‟ লয়ভ পরীক্ষাে পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, 

রােি  গন্বেত ন্ববয়ে আাদাভায়ব „A‟ লগ্রি লপয়ত য়ব। এছাড়া বায়োয়মন্বিয়ক ইন্বিন্বিোন্বরং ন্ববভায়গ ভন্বত ি য়ত য় ংন্বিষ্ট 

প্রার্থীয়ক GCE „A‟ লয়ভ পরীক্ষাে জীবন্ববজ্ঞায়ি কমপয়ক্ষ „B‟ লগ্রি লপয়ত য়ব। 

(চ) প্রার্থীয়ক কমপয়ক্ষ ১২ ন্বলক্ষাব ি অধ্যেিকা র্থাকা ায়পয়ক্ষ ন্ববয়দলী ন্বলক্ষা প্রন্বতিাি লর্থয়ক ২০২০ইং ায়র উচ্চ মাধ্যন্বমক/মমায়ির 

পরীক্ষাে গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি  ইংয়রজী ন্ববয়ের প্রয়তেকটিয়ত আাদাভায়ব কমপয়ক্ষ ৮০% বা মমায়ির লগ্রি লপয়ত য়ব। 

প্রার্থীয়ক মাধ্যন্বমক/মমায়ির পরীক্ষাে গয়ড় কমপয়ক্ষ ৭০% বা মমায়ির লগ্রি লপয়ত য়ব। 

৪। ভন্বত ি পরীক্ষার ন্ববেমূ  পাঠ্েসূচী0  

(ক) ন্বিম্নন্বন্বখত দু’টি গ্রুপ (“ক”  “খ”) এর ভন্বত ি পরীক্ষা একই ন্বদয়ি অনুন্বিত য়ব। 

  গ্রুপ “ক”  : ইন্বিন্বিোন্বরং ন্ববভাগমূ এবং িগর  অঞ্চ পন্বরকল্পিা ন্ববভাগ। 

  গ্রুপ “খ”  : ইন্বিন্বিোন্বরং ন্ববভাগমূ, িগর  অঞ্চ পন্বরকল্পিা ন্ববভাগ এবং স্থাপতে ন্ববভাগ। 

(খ) ভন্বত ি পরীক্ষার ন্ববেমূ  পাঠ্েসূচী ন্বিম্নরূপ0 

ন্ববভাগ ন্ববে পাঠ্েসূচী 

গ্রুপ “ক” : 

ইন্বিন্বিোন্বরং ন্ববভাগমূ এবং িগর  

অঞ্চ পন্বরকল্পিা ন্ববভাগ

গন্বেত 

২০২০ইং ায় উচ্চ মাধ্যন্বমক পরীক্ষার জন্য লয পাঠ্েসূচী 

ন্বির্ িান্বরত ন্বছ 

পদার্থ িন্ববজ্ঞাি 

রােি 

ইংয়রজী 

রাজলাী প্রয়কৌল  প্রযুন্বি ন্ববশ্বন্ববদ্যাে (রুয়েট) 

Sl. No. Name of the Department Code of the Department No. of Seats 

1.  Architecture  ARCH 30 

2.  Building Engineering and Construction Management BECM 30 

3.  Chemical and Food Process Engineering  CFPE 30 

4.  Civil Engineering CE 180 

5.  Computer Science and Engineering  CSE 180 

6.  Electrical and Electronic Engineering  EEE 180 

7.  Electrical and Computer Engineering ECE 60 

8.  Electronics and Telecommunication Engineering  ETE 60 

9.  Glass and Ceramic Engineering GCE 60 

10.  Industrial and Production Engineering IPE 60 

11.  Mechanical Engineering  ME 180 

12.  Materials Science and Engineering MSE 60 

13.  Mechatronics Engineering  MTE 60 

14.  Urban and Regional Planning  URP 60 

Total No. of Seats : 1230 

 ব িয়মাট ১২৩০টি আি। এ ছাড়া  চট্টগ্রাম ন্ববভায়গর পাব িতে লজামূ  অন্যান্য এাকার ক্ষুদ্র-নৃ-লগািী এবং বান্দরবি 

লজার প্রার্থীয়দর জন্য ৫টি অন্বতন্বরি আি ংরন্বক্ষত আয়ছ। (বান্দরবি লজা = ০১টি,  পাব িতে চট্টগ্রাম  অন্যান্য এাকার 

ক্ষুদ্র-নৃ-লগািী = ০৪টি)। 
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গ্রুপ “খ” : 

ইন্বিন্বিোন্বরং ন্ববভাগমূ, িগর  

অঞ্চ পন্বরকল্পিা ন্ববভাগ এবং স্থাপতে 

ন্ববভাগ

গন্বেত 

২০২০ইং ায় উচ্চ মাধ্যন্বমক পরীক্ষার জন্য লয পাঠ্েসূচী 

ন্বির্ িান্বরত ন্বছ 

পদার্থ িন্ববজ্ঞাি 

রােি 

ইংয়রজী 

মুিস্ত অংকি Free-hand Drawing  শুধুমাে স্থাপতে ন্ববভায়গ ভন্বত িচ্ছু ছাে-ছােীয়দর 

জন্য প্রয়যাজে। 

(গ) “ক” গ্রুয়পর জন্য লমাট ৫০০ িম্বয়রর MCQ ভন্বত ি পরীক্ষা এবং “খ” গ্রুয়পর জন্য ৫০০ িম্বয়রর MCQ এবং ২০০ িম্বয়রর মুিস্ত 

অংকি অির্থাৎ লমাট ৭০০ িম্বয়রর ভন্বত ি পরীক্ষা অনুন্বিত য়ব। প্রয়তেক গ্রুয়পর পরীক্ষার ন্ববে, প্রয়শ্নর ংখ্যা এবং ন্ববেমূয়র পূে িমাি 

ন্বিম্নবন্বে িত ছয়ক লদো য়া0 

গ্রুপ “ক” গ্রুপ “খ” 

ন্ববে প্রশ্ন ংখ্যা িম্বর ন্ববে প্রশ্ন ংখ্যা িম্বর 

গন্বেত ২৫ ১৫০ গন্বেত ২৫ ১৫০ 

পদার্থ িন্ববজ্ঞাি ২৫ ১৫০ পদার্থ িন্ববজ্ঞাি ২৫ ১৫০ 

রােি ২৫ ১৫০ রােি ২৫ ১৫০ 

ইংয়রজী ২৫ ৫০ ইংয়রজী ২৫ ৫০ 

লমাট িম্বর = ৫০০ 

মুিস্ত অংকি ৪ ২০০ 

লমাট িম্বর = ৭০০ 

৫। ভন্বত ির ন্যেিতম লযাগ্যতা0 

(ক) শুধুমাে ভন্বত ি পরীক্ষাে প্রাপ্ত ব িয়মাট িম্বয়রর ন্বভন্বত্তয়ত ভন্বত িয়যাগ্য প্রার্থীর লমর্াস্থাি ন্বির্ িারে করা য়ব। প্রার্থীয়দর লমর্াস্থাি অনুায়র 

ভন্বত িয়যাগ্য প্রার্থীয়দর ইন্বিন্বিোন্বরং ন্ববভাগমূ এবং িগর  অঞ্চ পন্বরকল্পিা ন্ববভায়গর জন্য একটি লমর্াতান্বকা এবং স্থাপতে ন্ববভায়গর 

জন্য পৃর্থক একটি লমর্াতান্বকা প্রকাল করা য়ব।  

(খ) একান্বর্ক প্রার্থী ভন্বত ি পরীক্ষাে একই লমাট িম্বর লপয় ল লক্ষয়ে ইন্বিন্বিোন্বরং ন্ববভাগমূ এবং িগর  অঞ্চ পন্বরকল্পিা ন্ববভায়গর জন্য 

ভন্বত ি পরীক্ষাে ক্রমানুায়র গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি এবং ইংয়রজীয়ত প্রাপ্ত িম্বয়রর এবং স্থাপতে ন্ববভায়গর জন্য ভন্বত ি পরীক্ষাে 

ক্রমানুায়র মুিস্ত অংকি, গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি এবং ইংয়রজীয়ত প্রাপ্ত িম্বয়রর ন্বভন্বত্তয়ত প্রার্থীয়দর লমর্াস্থাি ন্বির্ িারে করা 

য়ব।  

(গ) ংরন্বক্ষত আয়ি ভন্বত ির জন্য ভন্বত িয়যাগ্য প্রার্থীয়দর আাদা লমর্াতান্বকা প্রকাল করা য়ব। তয়ব প্রন্বত ন্ববভায়গ লমর্াস্থাি  পছন্দ 

ক্রমানুায়র চুয়েয়ট ব িান্বর্ক ২ (দুই) জি এবং কুয়েট  রুয়েয়ট ১ (এক) জিয়ক ভন্বত ি করা য়ব। 

৬। ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ের জন্য আয়বদয়ির ন্বিেমাবী (য়দয়লর ন্বলক্ষায়বাি ি লর্থয়ক পালকৃতয়দর জন্য)0 

ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ের জন্য ন্বির্ িান্বরত আয়বদি ন্বি Debit/Credit Card, Mobile Banking অর্থবা Internet Banking এর মাধ্যয়ম 

প্রদাি পূব িক ভন্বত ির আয়বদি িরম লকবমাে অিাইয়ি পূরে করয়ত য়ব।

আয়বদয়ির জন্য ন্বিম্নন্বন্বখত র্াপগুয়া অনুরে করয়ত য়ব0 

প্রর্থয়ম https://admissionckruet.ac.bd এ প্রয়বল করয়ত য়ব।
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Step - 1:  SSC এবং HSC এর Board/Institute, Passing Year, Roll No. এবং Registration No. পূরয়ের পর Next  
বাটয়ি click করয়ত য়ব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Step - 2: আয়বদিকারীয়ক Group Selection এবং পরীক্ষার লকে ন্বির্ িারয়ির জন্য পছন্দক্রম ন্বদয়ে Next বাটয়ি click করয়ত য়ব।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Step - 3:  আয়বদিকারীয়ক Mobile No., Email, Postal Address এবং Quota (ংরন্বক্ষত আি ংক্রান্ত তথ্য) পূরয়ের পর 

Next বাটয়ি click করয়ত য়ব।
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Step - 4:  ক তথ্য ঠিক র্থাকয় Next বাটয়ি click কয়র আয়বদি ন্বি পন্বরয়লায়র্র Page - এ লযয়ত য়ব। প্রয়োজয়ি Edit 

Information এ click কয়র তথ্য Edit করা যায়ব।

 আয়বদিকারীয়ক ন্বচয়ে প্রদন্বল িত পদ্ধন্বতয়ত Debit/Credit Card, Mobile Banking অর্থবা Internet Banking এর মাধ্যয়ম ন্বিম্নবন্বে িত 

ছক অনুযােী ন্বির্ িান্বরত আয়বদি ন্বি পন্বরয়লার্ করয়ত য়ব। 

গ্রুপ ন্ববভাগ 

ভন্বত ি পরীক্ষা বাবদ প্রয়দে ন্বি 

(ান্বভ ি চাজি ) 

“ক” ইন্বিন্বিোন্বরং ন্ববভাগমূ এবং িগর  অঞ্চ পন্বরকল্পিা ন্ববভাগ ৯০০/- (িেলত) টাকা 

“খ” ইন্বিন্বিোন্বরং ন্ববভাগমূ, িগর  অঞ্চ পন্বরকল্পিা ন্ববভাগ এবং স্থাপতে ন্ববভাগ ১০০০/- (এক াজার) টাকা 
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Step - 5:  ন্বিয়দ িলিা ময়ত, আয়বদিকারীর দ্যয়তাা (অিন্বর্ক ৩ মা) রন্বিি ছন্বব এবং স্বাক্ষর Upload করার পর Submit & Print

বাটয়ি click করয়ত য়ব। 

 িভায়ব আয়বদি ম্পন্ন য় Web Browser এ “You have successfully completed online application”

লদখা যায়ব।

 আয়বদি প্রন্বক্রো ম্পূি ি োর পয়র Download Application Information এ click করয়ত য়ব। ন্বিয়ম্নাি Page টি িাউিয়াি 

কয়র ংরক্ষে করয়ত য়ব। 
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 ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ের জন্য লযাগ্য প্রার্থীয়দর তান্বকা প্রকায়লর পর প্রয়বলপে Admit Card পাো যায়ব।

প্রয়বলপে Admit Card ংগ্র

 ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ের জন্য লযাগ্য প্রার্থীয়দর তান্বকা প্রকায়লর পর লযাগ্য আয়বদিকারীয়ক 

https://admissionckruet.ac.bd য়েবাইয়ট ন্বগয়ে “Admit Card” লমনুয়ত click করয়ত য়ব।

 

 

 

 

 

 

 

 Application ID  HSC Registration No. ন্বদয়ে Submit button এ click করয় ভন্বত ি পরীক্ষার Admit Card এর PDF version

টি প্রদন্বল িত য়ব। উি Admit Card টি A4 াইয়জর াদা কাগয়জ রন্বঙি ন্বপ্রন্ট ন্বিয়ত য়ব। প্রয়বলপে Admit Card ব্যতীত 

লকাি আয়বদিকারীয়ক ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রে করয়ত লদো য়ব িা।

দ্রষ্টব্য : 

i. অিাইি পদ্ধন্বতয়ত আয়বদয়ির মে ন্ববয়ল ত িকতা অবম্বি এবং ন্বিয়দ িলিামূ ভায়াভায়ব অনুরে করার জন্য পরামল ি 

লদো । 

ii. অিাইি পদ্ধন্বতয়ত আয়বদি প্রন্বক্রো ম্পাদি করার পর আর লকাি র্রয়ির পন্বরবত িি করা যায়ব িা।  

iii. ন্বির্ িান্বরত তান্বরখ  ময়ের ময়ধ্য লয লকাি মে অিাইি পদ্ধন্বতয়ত আয়বদি করা যায়ব। 

iv. অিাইয়ি আয়বদি ন্বি পন্বরয়লার্ অর্থবা আয়বদি ংক্রান্ত মস্যার জন্য ন্বিম্নন্বন্বখত লমাবাই িম্বরমূয় (কা ৯.০০টা 

লর্থয়ক ন্ববকা ৫.০০টা) এবং admission2021@cuet.ac.bd ই-লমইয় লযাগায়যাগ করা লযয়ত পায়র। 

আয়বদি ন্বি পন্বরয়লার্ ংক্রান্ত মস্যা  +৮ +৮৮০ ৯৬১ ২২২ ৬৯৬৯ SSL Helpline  

অিাইয়ি আয়বদি ংক্রান্ত মস্যা: ০১৭৫৯১২৩১৪৮ (চুয়েট), ০১৮৬৪১২৩০১২ (চুয়েট), ০১৫৮০৭৫৫৮০৫ (চুয়েট), 

০১৭৫৯১২৩১০৩ (চুয়েট), ০১৭৯৯২৭৩৬৫৫ (কুয়েট), ০১৪০১৮৪৫১২৭ (রুয়েট)। 

 
৭।  ন্ববয়দলী ন্বলক্ষা প্রন্বতিাি য়ত পাল করা অর্থবা GCE „O‟ লয়ভ এবং GCE „A‟ লয়ভ পাল করা ছাে-ছােীরা অিাইি এর মাধ্যয়ম 

আয়বদি করয়ত পারয়ব। তয়ব আয়বদিকারীয়ক মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষার য়েবাইয়ট https://admissionckruet.ac.bd) ন্বিয়দ িন্বলত পদ্ধন্বতয়ত 

ন্বির্ িান্বরত আয়বদি ন্বি পন্বরয়লার্ কয়র এবং ন্বিম্নন্বন্বখত িকুয়মন্টমূ আপয়াি কয়র আয়বদি করয়ত য়ব।  
i. মাধ্যন্বমক বা মমায়ির পরীক্ষার মূ লগ্রিলীয়টর Scanned কন্বপ।

ii. উচ্চ মাধ্যন্বমক বা মমায়ির পরীক্ষার মূ লগ্রিলীয়টর Scanned কন্বপ।

৮।  ক পরীক্ষার্থী মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষার য়েবাইট https://admissionckruet.ac.bd) য়ত স্দাতক ১ম ব ি/য়য়ভ-১ এ ভন্বত ি ন্বিয়দ িন্বলকা 

২০২০-২১ িাউিয়াি কয়র ন্বিয়ত পারয়ব। ভন্বত ি ন্বিয়দ িন্বলকাে উয়েন্বখত ন্বিেমাবী ছাে-ছােীয়দরয়ক অনুরে করয়ত য়ব। ভন্বত ি 

ন্ববজ্ঞন্বপ্ত/ভন্বত ি ন্বিয়দ িন্বলকাে উয়েখ লিই, ভন্বত ি ংক্রান্ত এমি লকাি তথ্য জািয়ত য় উপয়র উয়েন্বখত লমাবাই িম্বরমূয় এবং ই-লমইয় 

লযাগায়যাগ করা যায়ব। 

৯। ভন্বত ি পরীক্ষার লযাগ্য প্রার্থী ন্বির্ িারি: 

(ক) ন্বিন্বদ িষ্ট ময়ের ময়ধ্য অিাইয়ি প্রাপ্ত আয়বদিপয়ের মধ্য লর্থয়ক উচ্চ মাধ্যন্বমক বা মমায়ির পরীক্ষাে গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি 

এবং ইংয়রজী এই চার ন্ববয়ে প্রাপ্ত লমাট িম্বয়রর ন্বভন্বত্তয়ত একটি লমর্াতান্বকা ততরী করা য়ব। এই লমর্াতান্বকা য়ত প্রর্থম ৩০,০০০ 

(ন্বেল াজার) লযাগ্য প্রার্থীয়দর ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ের সুয়যাগ লদো য়ব। তয়ব, ৩০,০০০ (ন্বেল াজার) তম স্থায়ি একান্বর্ক প্রার্থী 

র্থাকয় ক্রমানুায়র গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি এবং ইংয়রন্বজ ন্ববয়ে HSC লত প্রাপ্ত িম্বয়রর ন্বভন্বত্তয়ত পরীক্ষার জন্য লযাগ্য প্রার্থী 

ন্বিব িাচি করা য়ব। লয়ক্ষয়ে HSC লত গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি এবং ইংয়রন্বজয়ত একই িম্বর প্রাপ্ত ৩০,০০০ (ন্বেল াজার) তম 

স্থায়ির ক প্রার্থী ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ের সুয়যাগ পায়ব। উয়েখ্য লয, আয়বদিকারীয়দর ময়ধ্য যারা ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ির 

লযাগ্য বয় ন্ববয়বন্বচত য়ব িা তায়দরয়ক (য়েবাইয়ট প্রদত্ত ন্বির্ িান্বরত িরয়মর মাধ্যয়ম) ন্বিন্বদ িষ্ট ময়ের ময়ধ্য আয়বদি ায়পয়ক্ষ 

প্রয়ন্বং ন্বি বাদ ন্বদয়ে অবন্বলষ্ট অর্থ ি লিরত লদো য়ব। 

(খ)  ন্যেিতম লযাগ্যতা পূরে ায়পয়ক্ষ GCE „O‟ লয়ভ এবং GCE „A‟ লয়ভ পরীক্ষার িাি প্রাপ্ত ক লযাগ্য আয়বদিকারী ভন্বত ি 

পরীক্ষাে অংলগ্রয়ির সুয়যাগ পায়ব। 

(গ)  ন্যেিতম লযাগ্যতা পূরে ায়পয়ক্ষ ংরন্বক্ষত আয়ির ক লযাগ্য আয়বদিকারী ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ির জন্য লযাগ্য বয় ন্ববয়বন্বচত 

য়ব।  

https://admissionckruet.ac.bd/
mailto:admission2021@cuet.ac.bd
https://admissionckruet.ac.bd/
https://admissionckruet.ac.bd/
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(ঘ)  ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ের লযাগ্য প্রার্থীয়দর পূে ি তান্বকা প্রয়তেক ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ের লিাটিল লবায়ি ি, ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ের ন্বিজস্ব য়েবাইয়ট এবং 

মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষার য়েবাইয়ট https://admissionckruet.ac.bd) লদো য়ব। প্রার্থী ন্বিজ দান্বেয়ে তা লজয়ি লিয়ব।

১০। ভন্বত ি পরীক্ষা গ্রয়ের ন্বিেমাবী0  

(ক) ২০২০ইং ায়র উচ্চ মাধ্যন্বমক পরীক্ষার জন্য গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি  ইংয়রজী ন্ববয়ে লয পাঠ্েসূচী ন্বির্ িান্বরত ন্বছ তার উপর 

ন্বভন্বত্ত কয়র গ্রুপ “ক”  গ্রুপ “খ” এর জন্য Multiple Choice Question (MCQ) পদ্ধন্বতয়ত এবং গ্রুপ “খ” এর স্থাপতে ন্ববভায়গর 

জন্য মুিস্ত অংকি পরীক্ষা ন্বিয়ম্নাি মেসূচী লমাতায়বক অনুন্বিত য়ব।

গ্রুপ “ক”  

গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি এবং 

ইংয়রজী 

১২ জুি ২০২১ইং 

(লন্বিবার) 

কা ১০0০০ ঘটিকা লর্থয়ক দুপুর ১২0৩০ ঘটিকা 

লমাট ০২0৩০ ঘন্টা 

গ্রুপ “খ” 

 

গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি এবং 

ইংয়রজী 

কা ১০0০০ ঘটিকা লর্থয়ক দুপুর ১২0৩০ ঘটিকা 

লমাট ০২0৩০ ঘন্টা 

মুিস্ত অংকি 

দুপুর ১২0৪৫ ঘটিকা লর্থয়ক দুপুর ০১0৪৫ ঘটিকা 

লমাট ০১0০০ ঘন্টা 

(খ) MCQ পরীক্ষাে ভু উত্তয়রর জন্য লমাট প্রাপ্ত িম্বর লর্থয়ক ংন্বিষ্ট প্রশ্নমূয়র জন্য বরাদ্দ িম্বয়রর ২৫% কাটা য়ব। 

(গ) OMR Sheet এ একই প্রয়শ্নর উত্তয়র একান্বর্ক বৃত্ত ভরাট করয় ভু উত্তর বয় গণ্য য়ব।  

(ঘ) OMR Sheet এ শুধুমাে কায়া কান্বর বপয়েন্ট কয়মর মাধ্যয়ম বৃত্ত ভরাট করা যায়ব। বৃত্ত ভরায়টর জন্য লপন্বি, লজ লপি বা 

িাউয়ন্টি লপি ব্যবার করা যায়ব িা। মুিস্ত অংকয়ির জন্য লপন্বি ব্যবার করা লযয়ত পায়র।  

(ঙ) গ্রুপ “খ” এর গন্বেত, পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি এবং ইংয়রজী ন্ববয়ের পরীক্ষা লল োর পর পরীক্ষার্থীগে প্রশ্ন  OMR Sheet জমা 

ন্বদয়ব। এরপর একই আয়ি মুিস্ত অংকি দুপুর ১২0৪৫ ঘটিকাে শুরু য়ব। 

(চ) লমাবাই লিাি, জোন্বমন্বত বক্স, লপন্বি বক্স, লে, লট েোর, কম্পা  লকাি প্রকার ব্যাগ ন্বিয়ে পরীক্ষার কয়ক্ষ প্রয়বল করা যায়ব 

িা। 

(ছ) পরীক্ষার য় অসুদপাে অবম্বি বা কায়রা ায়র্থ দুব্যিবার করয় পরীক্ষা বান্বত বয় গণ্য য়ব। পরীক্ষা শুরুর ৩০ ন্বমন্বিট পয়র 

পরীক্ষার্থী য় প্রয়বল করয়ত পারয়ব িা এবং পরীক্ষা শুরু োর পর ১ ঘন্টা অন্বতবান্বত িা য় পরীক্ষার কক্ষ তোগ করয়ত পারয়ব 

িা।  

(জ) ভন্বত ি পরীক্ষার ন্বদি প্রার্থীর ঐ HSC/মমায়ির পরীক্ষার মূ লরন্বজয়েলি কাি ি  িাউিয়ািকৃত মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষার প্রয়বলপয়ের 

াি িকন্বপ (Color Print) অবশ্যই য়ি আিয়ত য়ব।  

(ঝ) ভন্বত ি পরীক্ষার মে লকবমাে কম, লপন্বি, ইয়রজার Eraser  কোকুয়টর আিা যায়ব। শুধুমাে ন্বিম্নবন্বে িত ছয়ক উয়েন্বখত 

ময়িয়র কোকুয়টর ব্যবার করা যায়ব। য়ব িাচ্চ ০২টি কোকুয়টর পরীক্ষার য় ব্যবার করা যায়ব।  

List of Acceptable Calculators during Admission Test 

CANON 
F200 F401 F402 F500 F501 F502 

F601 F602 F604 F612 F720  

CASIO 

FX82 SUPER FX82MS     

FX100MS FX100 ES 
FX100 ES 

PLUS 
   

FX115MS      

FX570MS FX570ES 
FX570 ES 

PLUS 
FX570W   

FX911MS FX911S     

FX991D FX991ES 
FX991 ES 

PLUS 
FX991H FX991MS  

FX992S FX991EX     

SHARP 

EL506L EL506R EL506V EL509G EL509L EL509R 

EL509V EL510R EL520G EL520L   

EL531GH EL531LH EL531P EL531RH EL531V EL531VB 

EL531VH EL546G EL546L EL546R EL546VA  

EL553 EL556G EL556L    

TEXAS 

INSTRUMENTS 

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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পাতাাঃ 9/11  

 

১১। ভন্বত ি ংন্বিষ্ট তান্বরখ  মেসূচী0 

(ক) অিাইয়ি আয়বদিপে গ্রে শুরু ২৪ এন্বপ্র ২০২১ইং কা ০৯0০০ টা লর্থয়ক 

(খ) অিাইয়ি আয়বদিপে গ্রে লল ৮ লম ২০২১ইং ন্ববকা ০৫0০০ টা প িযন্ত 

(গ) ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ের লযাগ্য প্রার্থীয়দর লরা 

িম্বর  পরীক্ষা লকে  িায়মর তান্বকা প্রকাল 

২ জুি ২০২১ইং 

(ঘ) ভন্বত ি পরীক্ষার তান্বরখ  মে 

(গ্রুপ “ক” এবং গ্রুপ “খ” এর জন্য গন্বেত, 

পদার্থ িন্ববজ্ঞাি, রােি  ইংয়রজী ন্ববয়ের উপর 
Multiple Choice Question (MCQ) পদ্ধন্বতয়ত এবং 

গ্রুপ “খ” এর স্থাপতে ন্ববভায়গর জন্য মুিস্ত অংকি 

পরীক্ষা অনুন্বিত য়ব।)

গ্রুপ 

“ক” 

গন্বেত, পদার্থ ি 

ন্ববজ্ঞাি, 

রােি এবং 

ইংয়রজী 

১২ জুি 

২০২১ইং 

(লন্বিবার) 

কা ১০0০০ ঘটিকা লর্থয়ক দুপুর ১২0৩০ 

ঘটিকা 

লমাট ০২0৩০ ঘন্টা

গ্রুপ 

“খ” 

 

গন্বেত, পদার্থ ি 

ন্ববজ্ঞাি, 

রােি এবং 

ইংয়রজী 

কা ১০0০০ ঘটিকা লর্থয়ক দুপুর ১২0৩০ 

ঘটিকা 

লমাট ০২0৩০ ঘন্টা

মুিস্ত 

অংকি 

দুপুর ১২0৪৫ ঘটিকা লর্থয়ক দুপুর ০১0৪৫ 

ঘটিকা 

লমাট ০১0০০ ঘন্টা

(ঙ) ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রেকারী প্রার্থীয়দর লমর্াস্থাি 

অনুযােী লমর্াতান্বকা প্রকাল, ন্ববশ্বন্ববদ্যাে  ন্ববভাগ 

পছন্দ প্রদায়ির ন্বিয়দ িলিা, ভন্বত ির ন্বিেমাবী  ভন্বত ির 

তান্বরখ প্রকাল 

৩০ জুি ২০২১ইং

(চ) ভন্বত ির তান্বরখ, ন্বরয়েয়ন্টলি  ক্লাল শুরুর তান্বরখ  মে এবং ভন্বত ি ংক্রান্ত অন্যান্য ন্ববজ্ঞন্বপ্ত প্রয়তেক ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ের লিাটিল লবাি ি, 

ন্বিজস্ব য়েবাইট এবং মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষার য়েবাইয়ট https://admissionckruet.ac.bd) প্রকাল করা য়ব। এর জন্য পন্বেকাে 

ন্ববজ্ঞন্বপ্ত বা ব্যন্বিগত ন্বচঠি লদো য়ব িা। 

ন্ববয়ল দ্রষ্টব্য0  

 ৮ লম ২০২১ইং, লন্বিবার ন্ববকা ৫.০০ টাে অিাইয়ি আয়বদি প্রন্বক্রো বন্ধ য়ে যায়ব। এরপর অিাইয়ি আর লকাি আয়বদিপে 

Submit করা যায়ব িা।

 উপযু িি লয লকাি ন্ববয়ে ভন্বত িচ্ছু প্রার্থীয়ক এবং ভন্বত িকৃত ছাে/ছােীয়দরয়ক আাদাভায়ব লকাি ন্বচঠি ইসুে করা য়ব িা। ভন্বত ি  আি 

ংক্রান্ত যাবতীে তথ্য প্রয়তেক ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ের লিাটিল লবাি ি, ন্বিজস্ব য়েবাইট এবং মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষার য়েবাইয়ট 

https://admissionckruet.ac.bd) পাো যায়ব। 

 ন্ববদ্যমাি লকান্বভি-১৯ পন্বরন্বস্থন্বতর লপ্রন্বক্ষয়ত ১১িং অনুয়েয়দর ছয়ক বন্বে িত তান্বরখ  মেসূচীর পন্বরবত িি য়ত পায়র। এ ন্ববয়ে 

ংয়লার্িী অর্থবা প্রয়োজিীে তথ্যান্বদ মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষার য়েবাইয়ট https://admissionckruet.ac.bd প্রকাল করা য়ব। 

১২। ন্ববশ্বন্ববদ্যাে  ন্ববভাগ ন্বিব িাচয়ির ন্বিেমাবী0 

(ক) লমর্াতান্বকার ভন্বত িচ্ছু ক প্রার্থীয়দর কাছ লর্থয়ক অিাইয়ি মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষার য়েবাইট https://admissionckruet.ac.bd) 

এর মাধ্যয়ম একবারই পছন্দক্রম গ্রে করা য়ব যা পরবতীয়ত আর লকায়িাভায়বই পন্বরবত িি করা যায়ব িা। অিাইয়ি পছন্দক্রম 

লদোর ন্ববস্তান্বরত ন্বিয়দ িলিা িাি প্রকায়লর মে য়েবাইয়ট লিাটিয়লর মাধ্যয়ম জািায়িা য়ব।  

(খ) ভন্বত ি পরীক্ষাে প্রাপ্ত লমর্াস্থাি এবং প্রার্থীয়দর পছন্দক্রম অনুায়র ভন্বত িকৃত প্রার্থীয়দর ন্ববশ্বন্ববদ্যাে  ন্ববভাগ ন্বির্ িারে করা য়ব। 

(গ) ভন্বত ির ন্বিেমাবী লময়ি লমর্াতান্বকা অনুযােী ন্বতিটি ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ের ন্বির্ িান্বরত ন্বদয়ি ার্ারে প্রার্থীয়দর  ংরন্বক্ষত আয়ির প্রার্থীয়দর 

ভন্বত ি করায়িা য়ব। ভন্বত িকৃত প্রার্থীয়দর প্রাপ্ত ন্ববশ্বন্ববদ্যাে  ন্ববভাগ, লমাট শূন্য আি ংখ্যা এবং পরবতী ভন্বত ির জন্য ন্বিব িান্বচত 

প্রার্থীয়দর তান্বকা পরবতী ভন্বত ির ন্বির্ িান্বরত তান্বরয়খর আয়গই জান্বিয়ে লদো য়ব। 

(ঘ) এ পদ্ধন্বতয়ত আি পূে ি িা ো ায়পয়ক্ষ ন্বরয়েয়ন্টলয়ির ন্বদি প িযন্ত ভন্বত ি প্রন্বক্রো চমাি র্থাকয়ব। ভন্বত ি বান্বত জন্বিত কারয়ে 

লকায়িা আি শূন্য য় প্রার্থীর লমর্াস্থাি  পছন্দক্রম অনুায়র অয়টামাইয়গ্রলি চয়ব।  

(ঙ) লয প্রার্থী লয ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ে ভন্বত ি পরীক্ষাে অংলগ্রয়ের সুয়যাগ লপয়েয়ছ তায়ক ল ন্ববশ্বন্ববদ্যায়েই ভন্বত ি প্রন্বক্রো ম্পন্ন করয়ত য়ব। 

প্রার্থী লয ন্ববশ্বন্ববদ্যায়েই ভন্বত ি লাক িা লকি প্রার্থীর লমর্াস্থাি  পছন্দক্রম অনুায়র ব িয়ল অয়টামাইয়গ্রলি ম্পন্ন োর পর প্রাপ্ত 

ন্ববশ্বন্ববদ্যাে  ন্ববভায়গই ক্লা শুরু করয়ব। 

(চ) ভন্বত িকৃত লকায়িা প্রার্থী ভন্বত ি বান্বত করয়ত চাইয় ভন্বত ি বান্বতয়র ন্বিেমাবী লময়ি ন্বরয়েয়ন্টলয়ির আয়গর ন্বদি প িযন্ত ভন্বত িকৃত 

ন্ববশ্বন্ববদ্যাে (য়যই ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ে ভন্বত ির কাগজপোন্বদ জমা ন্বদয়েয়ছ লই ন্ববশ্বন্ববদ্যাে) য়ত ভন্বত ি বান্বত করয়ত পারয়ব। তয়ব ক্লা 

শুরুর পর ভন্বত ি বান্বত করয়ত চাইয় তা স্ব স্ব ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ের ন্বিেমানুযােী করয়ত য়ব। 

https://admissionckruet.ac.bd/
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১৩। ভন্বত ির ন্বিেমাবী0 

প্রার্থীয়ক ন্বিয়জ Online এ ভন্বত ির জন্য ন্বির্ িান্বরত িরম পূরে কয়র Submit করয়ত য়ব। ভন্বত ির জন্য ন্ববশ্বন্ববদ্যাে  ন্ববভায়গর পছন্দক্রম 

Online Submission করার পর আর পন্বরবত িি করা যায়ব িা।  

(ক) ভন্বত ির মে জমা ন্বদয়ত য়ব 

i. ন্বলক্ষা লবাি ি কর্তিক প্রদত্ত এইচ. এ. ন্ব. বা মমাি পরীক্ষার লরন্বজয়েলি কাি ি এবং ভন্বত ি পরীক্ষার প্রয়বলপে। 

ii. মাধ্যন্বমক বা মমায়ির পরীক্ষার মূ িদপে। 

iii. মাধ্যন্বমক বা মমায়ির পরীক্ষার লগ্রিলীট এর মূকন্বপ। 

iv. উচ্চ মাধ্যন্বমক বা মমায়ির পরীক্ষার লগ্রিলীট এর মূকন্বপ। 

v. উচ্চ মাধ্যন্বমক বা মমাি পরীক্ষা পায়লর মূ িদপে/ামন্বেক িদপয়ের মূকন্বপ/ন্বলক্ষা প্রন্বতিাি প্রর্াি কর্তিক প্রদত্ত 

প্রলংাপয়ের মূকন্বপ। 

vi. ংরন্বক্ষত আয়ি ভন্বত ির জন্য  

(ক) ক্ষুদ্র-নৃ-লগািীর বা উপজাতীে িদপয়ের মূ কন্বপ। 

রাখাইি ম্প্রদাে  ক্ষুদ্র-নৃ-লগািীর (উপজান্বত) প্রার্থীয়দর বাংায়দয়লর স্থােী বান্বন্দা এবং উপজাতীেতার প্রমাি স্বরূপ (১) 

লয কয়জ লর্থয়ক পা কয়রয়ছ ল কয়য়জর অধ্যক্ষ, (২) লজা প্রলাক/স্থািীে লপৌরভা/য়জা পন্বরদ/ইউন্বিেি পন্বরদ 

এর লচোরম্যাি এবং (৩) উপজাতীে লমাড়য়র ন্বিকট লর্থয়ক লমাট ৩ (ন্বতি) টি মূ াটি িন্বিয়কট দান্বখ করয়ত য়ব। 

অর্থবা 

(খ) লজা প্রলাক/স্থািীে লপৌরভা/য়জা পন্বরদ/ইউন্বিেি পন্বরদ এর লচোরম্যায়ির ন্বিকট লর্থয়ক বান্দরবি লজার স্থােী 

বান্বন্দার িদপয়ের মূ কন্বপ।

vii. দ্য লতাা (অিন্বর্ক ৩ মা) ২ (দুই) কন্বপ পায়পাট ি াইয়জর রন্বঙি ছন্বব (তোন্বেত ব্যতীত)। 

(খ) প্রার্থীয়দর ন্বিরীক্ষা কন্বমটি দ্বারা িদপয়ের তেতা যাচাই এবং ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ের স্বাস্থে কম িকত িায়দর মিয়ে গঠিত ন্বচন্বকৎা লবাি ি কর্তিক 

স্বাস্থে পরীক্ষা করা য়ব। 

(গ) স্বাস্থে পরীক্ষাে লযাগ্য প্রমান্বেত য় ভন্বত ি কন্বমটির অনুয়মাদিক্রয়ম ন্বির্ িান্বরত ময়ের ময়ধ্য প্রয়োজিীে ন্বির্ িান্বরত ভন্বত ি ন্বি জমা ন্বদয়ে মূ 

লগ্রিলীট এবং মূ/ামন্বেক িদপেমূ অবশ্যই দুই বছয়রর জন্য জমা ন্বদয়ত য়ব। লকবমাে ভন্বত ি বান্বতক্রয়ম দুই বছর উত্তীে ি 

োর পূয়ব ি উি িদপোন্বদ লিরতয়যাগ্য। 

(ঘ) ন্বিব িান্বচত প্রার্থীয়দর ভন্বত ি  ক্লাল শুরু ংক্রান্ত তথ্যাবী  ন্ববজ্ঞন্বপ্ত জািায়িার জন্য আাদাভায়ব লকাি প্রকার ন্বচঠি পাঠ্ায়িা য়ব িা। 

প্রার্থী ন্বিজ দান্বেয়ে ভন্বত ি  পরবতীয়ত ক্লাল শুরু ম্বয়ন্ধ ক তথ্য লজয়ি লিয়ব। এতদ্ংক্রান্ত যাবতীে তথ্য প্রয়তেক ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ের 

লিাটিল লবাি ি, ন্বিজস্ব য়েবাইট এবং মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষার য়েবাইয়ট https://admissionckruet.ac.bd) পাো যায়ব। 

১৪। ন্ববয়দলী ন্বলক্ষার্থীয়দর ভন্বত ি প্রন্বক্রো0  

ভন্বত িচ্ছু ন্ববয়দলী ন্বলক্ষার্থীয়দর গেপ্রজাতন্ত্রী বাংায়দল রকায়রর পররাষ্ট্র মন্ত্রোে  ন্বলক্ষা মন্ত্রোয়ের মাধ্যয়ম আয়বদি করয়ত য়ব।  

১৫।  ভন্বত ি/ভন্বত ির লযাগ্যতা বান্বত0 

     (ক) লকাি ভু তথ্য ছােে র্থাকাকাীি লয লকাি মে র্রা পড়য় এবং প্রমান্বিত য় ভন্বত ি বান্বত য়ব। 

     (খ) প্রার্থীর জন্য ভন্বত ির ন্বির্ িান্বরত ন্বদয়ি উপন্বস্থত িা য় ভন্বত ির জন্য লযাগ্য বয় ন্ববয়বন্বচত য়ব িা। 

     (গ) ন্বির্ িান্বরত ন্বি প্রদাি কয়র ভন্বত িকৃত ছাে-ছােী ন্বিয়জ উপন্বস্থত লর্থয়ক ভন্বত ি বান্বতয়র আয়বদি করয়ত পারয়ব। অন্বভভাবক বা অন্য কায়রা 

মাধ্যয়ম ভন্বত ি বান্বতয়র সুয়যাগ লিই। 

১৬। স্বাস্থে পরীক্ষা0 

প্রার্থী লয ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ে ভন্বত ি য়ব ল ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ের স্বাস্থে কম িকত িায়দর মিয়ে গঠিত ন্বচন্বকৎা লবাি ি ন্বির্ িান্বরত ন্বি জমা প্রদাি ায়পয়ক্ষ ভন্বত ি 

কন্বমটি কর্তিক ভন্বত ির জন্য ন্ববয়বন্বচত ক প্রার্থীর স্বাস্থে পরীক্ষা করয়বি। স্বাস্থে পরীক্ষাে যন্বদ হৃদয়রাগ, দৃন্বষ্ট ন্বকংবা শ্রবে লন্বির ক্রটি অর্থবা 

লকাি প্রকায়রর লারীন্বরক বা মািন্বক অক্ষমতা র্রা পয়ড়, যার িয় ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ে অধ্যেি অর্থবা লপলাগত কায িন্বিব িায় প্রার্থীর পয়ক্ষ অসুন্ববর্া 

য়ত পায়র বয় ভন্বত ি কন্বমটির ন্বিকট প্রতীেমাি ে তায় তায়ক ভন্বত ির অনুপযুি বয় গণ্য করা য়ব। ভন্বত ির জন্য ন্বিব িান্বচত প্রার্থীয়দর 

ভন্বত ির ন্বদয়ি প্রন্বতন্বিত িাোগিন্বষ্টক লন্টার লর্থয়ক Blood Group Test এবং Chest X-ray এর ন্বরয়পাট ি ন্বিয়ে আয়ত য়ব এবং ংন্বিষ্ট 

ন্ববশ্বন্ববদ্যাে কর্তিক গঠিত ন্বচন্বকৎা লবায়ি ির ন্বিকট জমা ন্বদয়ত য়ব। প্রয়োজিয়বায়র্ ভন্বত ির ন্বিন্বময়ত্ত গঠিত ন্বচন্বকৎা লবায়ি ির ন্বদ্ধান্ত অনুযােী 

প্রয়োজিীে লমন্বিকো লটস্ট ন্বরয়পাট ি দান্বখ করয়ত য়ব এবং ংন্বিষ্ট লমন্বিকো লবায়ি ির ন্বিয়দ িলিা লমাতায়বক জমা করয়ত য়ব। লমন্বিয়ক 

লটয়স্টর ন্বদি চলমা ব্যবারকারী ছাে-ছােীয়দর অবশ্যই চলমা য়ি রাখয়ত য়ব। মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষার য়েবাইট 

https://admissionckruet.ac.bd) লর্থয়ক স্বাস্থে পরীক্ষার ন্বির্ িান্বরত িরম িাউিয়াি কয়র তা পূরেপূব িক ন্বরয়পাট ি ভন্বত ির ন্বদি জমা ন্বদয়ত 

য়ব। 
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১৭। ংরন্বক্ষত আি0 

ন্বতিটি ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ে ন্বিম্নবন্বে িত ছক অনুযােী ভন্বত ির জন্য আি ংরন্বক্ষত র্থাকয়ব। ংরন্বক্ষত আয়ি ভন্বত ির জন্য অনুয়েদ-৫(গ) এ বন্বে িত 

লমর্াক্রম অনুায়র লযাগ্যতা র্থাকয়ত য়ব। ভন্বত ির জন্য অন্য লকাি র্রয়ির আি ংরন্বক্ষত লিই। 

 

চট্টগ্রাম ন্ববভায়গর পাব িতে লজামূ 

 অন্যান্য এাকার ক্ষুদ্র নৃ-লগািী 

বান্দরবি লজা 

রাখাইি 

ম্প্রদাে 

চুয়েট ১০ ১ 

কুয়েট ৪ ১ 

রুয়েট ৪ ১ 

১৮। আবান্বক য়র আি0 

স্দাতক ১ম ব ি/য়য়ভ-১ এ ভন্বত িকৃত ন্বলক্ষার্থীয়দর জন্য য় আি প্রান্বপ্তর ম্ভাবিা িাই। লয়ক্ষয়ে ক ন্বলক্ষার্থীয়ক ন্বিজ দান্বেয়ে র্থাকার 

ব্যবস্থা করয়ত য়ব।  

ন্ববয়ল দ্রষ্টব্য: 

i)  ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ের লকাি ন্বলক্ষক, কম িকত িা  কম িচারীয়ক ভন্বত ির ব্যাপায়র প্রভান্ববত করার প্রয়চষ্টা প্রার্থীয়ক অয়যাগ্য প্রন্বতপন্ন করয়ব।  

ii)  ভন্বত ি ংক্রান্ত লয লকাি ব্যাপায়র লকেীে ভন্বত ি কন্বমটি (ন্বলক্ষাব ি0 ২০২০-২১) এর ন্বদ্ধান্ত চূড়ান্ত বয় ন্ববয়বন্বচত য়ব।  

iii)  ক্লাল শুরুর পর স্ব স্ব ন্ববশ্বন্ববদ্যায়ের ন্বিেমানুযােী ন্বলক্ষার্থীয়ক তার ন্বলক্ষা কায িক্রম চান্বয়ে লযয়ত য়ব।  

iv) লকান্বভি-১৯ পন্বরন্বস্থন্বতয়ত ভন্বত ি পরীক্ষা অনুন্বিত য় রকারী ন্বিয়দ িলিা লমাতায়বক ক প্রকার স্বাস্থেন্ববন্বর্ লময়ি ভন্বত ি পরীক্ষাে    

অংলগ্রি  করয়ত য়ব। 

১৯। ভন্বত ি ংক্রান্ত ন্বিেম-িীন্বতর লয লকাি র্ারা  উপ-র্ারার পন্বরবত িি, ংয়লার্ি, ংয়যাজি  পুিাঃংয়যাজয়ির অন্বর্কার লকেীে ভন্বত ি কন্বমটি 

ংরক্ষে কয়র। 

    (অধ্যাপক ি. লমাাঃ রন্ববউ আম)  

ভাপন্বত 

লকেরীে ভন্বত ি কন্বমটি (ন্বলক্ষাব ি0 ২০২০-২১) 

চুয়েট, কুয়েট  রুয়েট এর মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষা 

(অধ্যাপক ি. লমাাঃ মইনু ইাম) 

দস্য-ন্বচব 

লকেরীে ভন্বত ি কন্বমটি (ন্বলক্ষাব ি0 ২০২০-২১) 

চুয়েট, কুয়েট  রুয়েট এর মন্বিত ভন্বত ি পরীক্ষা 

 


