
  পাবনা িবjান o pযিুk িবশব্িবদয্ালয়, পাবনা 
েরিজsTােরর কাযর্ালয় 

 
 
 
 
 

২০১৫- ২০১৬ িশkাবেষর্ ১ম বষর্ sাতক ( iিঞ্জিনয়ািরং) o sাতক ( সmান) ে ণীেত ভিতর্ িবjিp 
পাবনা িবjান o pযুিk িবশব্িবদয্ালেয় ০৪ ( চার) বছর েময়াদী sাতক ( iিঞ্জিনয়ািরং) o sাতক ( সmান) eবং ০৫ ( পাঁচ) বছর েময়াদী বয্ােচলর aব আিকর্েটকচার 
o িব.ফামর্ (pেফশনাল) েকােসর্ ২০১৫- ২০১৬ িশkাবেষর্র ১ম বেষর্ ভিতর্চু্ছ িশkাথর্ীেদর িনকট েথেক শুধুমাt েটিলটক aপােরটেরর সাহােযয্ eসeমeস eর 
মাধয্েম আেবদন আhান করা যােচ্ছ। 
০১। ভিতর্চু্ছ িশkাথর্ীেদর েযাগয্তাঃ 
(ক)  ২০১৫- ২০১৬ িশkাবেষর্ ভিতর্ পরীkার জn শুধুমাt ২০১২ o ২০১৩ সােলর eসeসিস/ সমমান eবং ২০১৪ o ২০১৫ সােলর eiচeসিস/ সমমান 

পরীkায় utীণর্  িশkাথর্ীরা আেবদন করেত পারেব। 
(খ)  A1 eবং A2 iuিনটঃ আেবদেনর সবর্িনm েgড পেয়ন্ট ৮. ৫০ ( ৪থর্ িবষয়সহ) eবং eসeসিস o eiচeসিস eর pিতিটেত কমপেk েgড পেয়ন্ট ৪. ০০ 

( ৪থর্ িবষয়সহ) থাকেত হেব। eছাড়া eiচeসিস/সমমান পরীkায় পদাথর্িবjান, রসায়ন o গিণত িবষেয় পথৃকভােব েgড পেয়ন্ট ৪.০০ থাকেত হেব।  
 

    B iuিনটঃ আেবদেনর সবর্িনm েgড পেয়ন্ট ৮. ০০ ( ৪থর্ িবষয়সহ)  eবং eসeসিস o eiচeসিস eর pিতিটেত কমপেk েgড পেয়ন্ট ৩. ৫০ ( ৪থর্ 
িবষয়সহ)  থাকেত হেব। তেব গিণত, পদাথর্িবjান o রসায়ন িবভােগ ভিতর্র েkেt সংি  িবষেয়, পিরসংখয্ান িবভােগ ভিতর্র েkেt গিণত/পিরসংখয্ান  
িবষেয় eবং ফােমর্িস িবভােগ ভিতর্র েkেt রসায়ন eবং জীবিবjান িবষেয় কমপেk েgড পেয়ন্ট ৪.০০ থাকেত হেব।  

 

    C iuিনটঃ আেবদেনর েkেt মানিবক o বািণজয্ িবভাগ েথেক পাশকৃত িশkাথর্ীেদর সবর্িনm েgড পেয়ন্ট ৭. ৫০ ( ৪থর্ িবষয়সহ)  eসeসিস o eiচeসিস 
eর pিতিটেত কমপেk েgড পেয়ন্ট ৩. ৫০ ( ৪থর্ িবষয়সহ)  থাকেত হেব। িবjান িবভাগ েথেক পাশকৃত িশkাথর্ীেদর সবর্িনm েgড পেয়ন্ট ৮. ০০ ( ৪থর্ 
িবষয়সহ)  eবং eসeসিস o eiচeসিসর pিতিটেত কমপেk েgড পেয়ন্ট ৩. ৫০ ( ৪থর্ িবষয়সহ)  থাকেত হেব। 

 

০২। ভিতর্র জn িনধর্ািরত anষদ, িবভাগ o আসন সংখয্াঃ 
 

anষদ iuিনট  িবভাগ (আসন সংখয্া) 

 
iিঞ্জিনয়ািরং eন্ড  
েটকেনালিজ 

A1 

(ক)  কিmuটার সােয়n eন্ড iিঞ্জিনয়ািরং (৫০)  
(খ)  iেলকিTকয্াল eন্ড iেলকTিনক  iিঞ্জিনয়ািরং (৫০)  
(গ)  iেলkTিনক eন্ড েটিলকিমuিনেকশন iিঞ্জিনয়ািরং (৪০)  
(ঘ)  iনফরেমশন eন্ড কিমuিনেকশন iিঞ্জিনয়ািরং (৪০)  
(ঙ)  িসিভল iিঞ্জিনয়ািরং (৪০)   (চ)  নগর o aঞ্চল পিরকlনা (৩০)  

A2 (ক)  sাপতয্ (৩০) eবং A1 iuিনেটর সকল িবভাগ    
িবjান eবং  

জীব o ভূ- িবjান  
B 

(ক)  গিণত (৫০)  (খ)  পদাথর্িবjান (৪০)  (গ)  ফােমর্সী (৪০)  
(ঘ)  রসায়ন (৪০)     (ঙ)  পিরসংখয্ান (৪০)   (চ)  ভূেগাল o পিরেবশ (৫০)

িবজেনস ািডজ  eবং  
মানিবক o সামািজক িবjান  

C 
(ক) বয্বসায় pশাসন (৫০)  (খ) aথর্নীিত (৫০)  (গ)  বাংলা (৫০)   
(ঘ) সমাজকমর্ (৫০)    (ঙ)  iংেরিজ (৫০)    (চ)  েলাক pশাসন (৫০) 

 

০৩। ২০১৫- ২০১৬ িশkাবেষর্  A1, A2, B o C iuিনেট িনmবিণর্ত িবষয় সমূেহর পােশ uেlিখত নmেরর িবপরীেত ভিতর্ পরীkা anি ত হেব।  
iuিনট নmর বNন েমাট নmর 

A1 পদাথর্িবjান ২৫;  গিণত ২৫;  রসায়ন ২৫;  iংেরিজ ১৫ ৯০ 
A2 পদাথর্িবjান ২৫;  গিণত ২৫;  রসায়ন ২৫;  iংেরিজ ১৫;   Diং ৩০ ১২০ 
B পদাথর্িবjান  ২৫;  রসায়ন ২৫;  iংেরিজ ১৫;  গিণত/ জীবিবjান ২৫; ৯০ 

C (বািণজয্)  eকাuিন্টং ৩৫;  বয্বসায় নীিত ৩৫;  iংেরিজ ২০ ৯০ 
C (মানিবক)  বাংলা ৩০;  iংেরিজ ২৫;  গিণত ( সাধারণ) ১০;  সাধারণ jান ২৫ ৯০ 
C (িবjান)  গিণত (uচ্চ মাধয্িমক) ৪০;  iংেরিজ ২৫;  সাধারণ jান ২৫ ৯০ 

 

০৪। ভিতর্র েkেt C iuিনেটর িবভাগসমেূহ িনেmাk বNন anসাের ভিতর্ করা হেবঃ  

িবভাগ 
আসন বNন 

েমাট আসন
 

িবভাগ 
আসন বNন 

েমাট আসন
মানিবক িবjান বািণজয্ মানিবক িবjান বািণজয্ 

বয্বসায় pশাসন ০৫ ১০ ৩৫ ৫০ বাংলা  ১৫ ২৫ ১০ ৫০ 
aথর্নীিত ১৫ ২৫ ১০ ৫০ সমাজকমর্  ২৫ ১৫ ১০ ৫০ 
iংেরিজ ২০ ২০ ১০ ৫০ েলাক pশাসন ২৫ ১৫ ১০ ৫০ 

 

০৫। ভিতর্ পরীkার তািরখ, সময় o পরীkা পdিতঃ  
 (ক)  িবিভn iuিনেটর ভিতর্ পরীkা MCQ পdিতেত িনেmাk সময়সূিচ anযায়ী anি ত হেবঃ    

iuিনট সময়  তািরখ 
C সকাল ০৯. ৩০ েথেক সকাল ১০. ৩০ (১ ঘন্টা) 

১৩ নেভmর, ২০১৫ 
শুkবার 

 

B সকাল ১১. ৩০  েথেক dপুর ১২. ৩০ (১ ঘন্টা) 
A1 িবকাল ০৩. ৩০ েথেক িবকাল ০৪. ৩০ (১ ঘন্টা) 
A2 িবকাল ০৩. ৩০ েথেক িবকাল ০৫. ০০ (১ ঘন্টা ৩০ িমিনট) 

(খ) ১০০ নmেরর ভিতর্ পরীkার মেধয্ ৯০ নmর MCQ পরীkা eবং মাধয্িমক o uচ্চ মাধয্িমক পরীkার ফলাফল হেত ( ৪+৬) =১০ নmর েযাগ হেব। 
(গ) A2 iuিনেটর েkেt ৯০ নmর MCQ পরীkা A1 iuিনেটর সােথ aিভn p পেt eকi সমেয় (িবকাল ০৩. ৩০ েথেক িবকাল ০৪. ৩০) anি ত হেব।  

বাকী ৩০ িমিনট Diং পরীkা anি ত হেব । 
(ঘ) MCQ পরীkায় পাশ নmর ৩৬। 
(ঙ) ভিতর্ পরীkায় pিতিট ভুল utেরর জn ০. ২৫ নmর কতর্ন করা হেব। 

েফান: ০৭৩১- ৬৬৭৪২, ৬৫১৯৩
ফয্াk: ০৭৩১- ৬৫১৭৩ 
www.pust.ac.bd 



০৬। আেবদেনর সময় o ফরেমর মূলয্:   
(ক) সময়সীমাঃ ২৭ েসেpmর, ২০১৫ েথেক ২৫ aেkাবর, ২০১৫।   
(খ) ফরেমর মূলয্ঃ A1, B, C iuিনট ৭০০ ( সাতশত) টাকা eবং A2  iuিনট ৮০০ ( আটশত) টাকা ( সািভর্স চাজর্সহ) ।  
০৭। ভিতর্ পরীkার ফল pকাশঃ  ১৫ নেভmর, ২০১৫।   
০৮। আেবদেনর িনয়মাবলীঃ 
(ক)  ভিতর্ পরীkার আেবদেনর জn েটিলটক িpেপiড েমাবাiল েফােনর মাধয্েম েমেসজ aপশেন িগেয় PUST <েsস> eiচeসিস িশkা েবােডর্র 
নােমর pথম ৩িট akর <েsস> eiচeসিস পরীkার েরাল নmর <েsস> eiচeসিস পােশর সাল <েsস> eসeসিস িশkা েবােডর্র নােমর 
pথম িতনিট akর <েsস> eসeসিস পরীkার েরাল নmর <েsস> eসeসিস পােশর সাল <েsস> কািঙ্খত iuিনেটর কীoয়াডর্ (A1/A2/B/C) 
িলেখ  ১৬২২২ নmের SMS করেত হেব। uদাহরণ:  PUST DHA 123456 2015 DHA 123456 2013 A1 uদাহরণিট ঢাকা েবােডর্র eবং 
PUST  A1 iuিনেটর জn। eখােন 123456 eর জায়গায় যথাkেম আেবদনকারীর িনেজর eiচeসিস eবং eসeসিস পরীkার েরাল নmর িদেত 
হেব।  
(খ)  িবিভn েবােডর্র জn িলখেত হেব রাজশাহী (RAJ),  kিমlা (COM), বিরশাল (BAR), চTgাম (CHI), িসেলট (SYL), ঢাকা (DHA) , িদনাজপুর 
(DIN), যেশার (JES) , মাdাসা (MAD) , কািরগরী (Diploma in Business Studies-DIB, Diploma in Commerce-DIC, HSC in Business 
Management-HBM, Vocational-TEC) 
(গ)  uপেরর িনয়েম SMS িট পাঠােনার পর সকল তথয্ সিঠক হেল িফরিত SMS e আেবদনকারীর নাম,  ভিতর্ পরীkার িফ o eকিট PIN 
নmর জািনেয় সmিত চাoয়া হেব। তখন ১৬২২২ নmের আেবদনকারীেক আেরকিট SMS পািঠেয় সmিত জানােত হেব। সmিত জানােনার জn 
pথেম PUST <েsস> YES <েsস> PIN নmর <েsস> েমাবাiল েফান নmর িলেখ ১৬২২২ নmের SMS পাঠােত হেব। eখােন েমাবাiল 
েফান নmেরর জায়গায় আেবদনকারীর সােথ পরবতর্ী েযাগােযােগর জn িনেজর বয্বhত েয েকান aপােরটেরর eকিট েমাবাiল েফান নmর িলখেত 
হেব। uদাহরণ: PUST YES 654321 01********* ei uদাহরেণর 654321 eর জায়গায় আেবদনকারীর িনজ PIN নmরিট বসােত হেব। 
uেlখয্,  সmিত জািনেয় SMS পাঠােলi েকবল আেবদনকারীর েমাবাiল েফান েথেক ভিতর্ পরীkার িফ বাবদ A1, B, C iuিনেটর জn ৭০০ 
( সাতশত) টাকা eবং A2 iuিনেটর জn ৮০০ ( আটশত) টাকা ( সািভর্স চাজর্সহ) েকেট েনয়া হেব, anথায় েকান িফ কাটা হেব না।  
(ঘ)  আেবদনকারীর েটিলটক িpেপiড েমাবাiেল পযর্াp পিরমাণ টাকা থাকেল তা েথেক ভিতর্ পরীkার িনিদর্  িফ েকেট িনেয় eকিট SMS eর 
মাধয্েম সােথ সােথi ভিতর্ পরীkার েরাল নmর জািনেয় েদয়া হেব। eকবার SMS কের আেবদন করেল তা আর pতয্াহার করা যােব না। 
(ঙ)  েকাটায় ভিতর্চু্ছ আেবদনকারীর েkেt:  িনিদর্  েকাটায় আেবদন করেত িনেmাk uদাহরণ anযায়ী ১৬২২২ নmের SMS করেত হেব। িনিদর্  
েকাটাসমহূ:  মুিkেযাdা েকাটা ( মুিkেযাdার সnান/ মুিkেযাdার সnােনর সnান)  ( FFQ) ,  uপজািত/ আিদবাসী েকাটা (TQ) eবং pিতবnী েকাটা 
( DQ)  েবাঝােব।  uদাহরণ:  PUST DHA 123456 2015 DHA 123456 2013 A1 FFQ  uদাহরণিট ঢাকা েবােডর্র eবং PUST A1 iuিনেটর 
মুিkেযাdার সnান (FFQ)  েকাটার জn। 
(চ) aসmূণর্/ ভুল তথয্ থাকেল আেবদনপt বািতল বেল গণয্ হেব।  
িব: d:  আেবদনকারী েটিলটক েমাবাiল aপােরটর কতরৃ্ক pাp পরীkার েরাল o িপন নmর িনেজ সংরkণ করেব।          
০৯। ভিতর্ পরীkার আসন িবnাস o ভিতর্ পরীkার িদেন আেবদনকারীর করণীয়ঃ 
(ক)  সফলভােব আেবদনকৃত িশkাথর্ীেদর ভিতর্ পরীkার তািরখ,  সময় o আসন িবnাস িবশব্িবদয্ালেয়র oেয়বসাiেটর মাধয্েম জানােনা হেব। 
(খ)  সফলভােব আেবদনকৃত িশkাথর্ীেদর ভিতর্ পরীkার িদেন তার eiচeসিস/ সমমান eর মূল েরিজেsTশন কাডর্ o eর di কিপ সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপ সহ di কিপ রিঙ্গন পাসেপাটর্ সাiেজর সতয্ািয়ত ছিবর িপছেন পরীkাথর্ীর নাম, eসeমeস eর মাধয্েম pাp েরাল নmর বাংলায় o 
iংেরিজেত িলেখ uk ছিব dিটর pেতয্কিট পৃথকভােব ফেটাকিপকতৃ েরিজেsTশন কােডর্র বামিদেক uপের sয্াপলার িপন িদেয় সংযুk কের 
aবশয্i সেঙ্গ আনেত হেব। েরিজেsTশন কােডর্র ফেটাকিপর uপেরর aংেশ uk েরাল নmর বাংলা o iংেরিজেত িলখেত হেব। 
(গ)  িবশব্িবদয্ালয় কতরৃ্পk/ iনিভিজেলটর পরীkার হেল পরীkাথর্ী কতরৃ্ক আনীত eiচeসিস/ সমমান পরীkার ফেটাকিপকৃত diিট েরিজেsTশন কাডর্ 
সতয্ািয়ত কের ( ছিব সহ) eকিট িশkাথর্ীেক pেবশপt িহেসেব pদান করেব eবং anিট পরীkার হেল জমা রাখা হেব। িবশব্িবদয্ালয় কতরৃ্পk তা 
সংরkণ করেব। 
(ঘ)  eiচeসিস/ সমমান পরীkার মূল েরিজেsTশন কাডর্ বয্তীত েকান পরীkাথর্ীেক পরীkায় aংশgহণ করেত েদয়া হেব না। 
(ঙ)  বৃt ভরােটর েkেt aবশয্i কােলা বলপেয়ন্ট কলম বয্বহার করেত হেব। 
(চ)  পরীkা কেk েমাবাiল েফান eবং সকল pকার কয্ালkেলটর o iেলকTিনক িডভাiস আনা সmণূর্ িনিষd। 
(ছ)  পরীkাথর্ীেক পরীkা শুr হoয়ার ৩০ ( িtশ)  িমিনট পূেবর্ িসট pান anযায়ী িনধর্ািরত আসন gহণ করেত হেব।  িনধর্ািরত আসন বয্িতত েকান ভােবi 
পরীkায় aংশgহণ করেত েদয়া হেব না।  
10। Open University,  O eবং A েলেভল পরীkায় utীণর্ িশkাথর্ীরা ভিতর্ পরীkায় আেবদন করেত চাiেল তােদরেক সরাসির িবশব্িবদয্ালেয়র 
েরিজsTার aিফেস িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ েযাগােযাগ করেত হেব।  

ভিতর্ পরীkার যাবতীয় তথয্াবলী www.pust.ac.bd oেয়ব সাiেট পাoয়া যােব। eছাড়া আেবদনকারী তাৎkিণক েযাগােযােগর জn  
েমাবাiল নmর ০১৫৫৭৭৩০৭৩১, ০১৫৫৭৭৩০৭৩২, ০১৫৫১৭২৮১০৩, ০১৫৫১৭২৮১০৪ বয্বহার করেত পারেব।  

 
 
aিতিরk েরিজsTার 
পাবনা িবjান o pযিুk িবশব্িবদয্ালয় 
পাবনা। 


