
পৃষ্ঠা নং- 1 

ভর্তি র্নর্দ ির্িকা  

 

কৃষি ষিিয়ে ষিষি প্রদানকারী সাতটি পািষিক ষিশ্বষিদ্যািয়ে গুচ্ছ পদ্ধষতয়ত ভষতি পরীক্ষা িহয়ের মাধ্যয়ম ১ম িি ি স্নাতক 

শ্রেেীয়ত ২০২০-২০২১ ষিক্ষািয়ি ি ভষতিচ্ছু আয়িদনকারীয়দর ষনকট শ্রেয়ক অনিাইয়ন আয়িদনপত্র আহিান করা যায়চ্ছ। 

 

১। ষিশ্বষিদ্যািেসমূয়হর নাম ও আসন সংখ্যা  

 

ক্রর্মক নং র্িশ্বর্িদ্যালর্ের নাম আসন সংখ্যা 

১. িাংিায়দি কৃষি ষিশ্বষিদ্যািে, মেমনষসংহ ১১১৬ 

২. িঙ্গিন্ধু শ্রিখ মুষিবুর রহমান কৃষি ষিশ্বষিদ্যািে, গািীপুর ৩৩০ 

৩. শ্রিয়রিাংিা কৃষি ষিশ্বষিদ্যািে, ঢাকা ৭০৪ 

৪. ষসয়িট কৃষি ষিশ্বষিদ্যািে, ষসয়িট ৪৩১ 

৫. পটুোখািী ষিজ্ঞান ও প্রযুষি ষিশ্বষিদ্যািে, পটুোখািী ৪৪৩ 

৬. চট্টগ্রাম শ্রভয়টষরনাষর ও এষনম্যাি সাইর্েস ষিশ্বষিদ্যািে, চট্টগ্রাম ২৪৫ 

৭. খুিনা কৃষি ষিশ্বষিদ্যািে, খুিনা ১৫০ 

সি ির্মাট = ৩৪১৯ 

 

২। ষিশ্বষিদ্যািেসমূয়হর সাধারণ ও সংরর্িত আসন সংখ্যা 

 

২.১। িাংিায়দি কৃষি ষিশ্বষিদ্যািে, মেমনষসংহ 

অনুষদ/ইনর্িটিউট র্ির্গ্রর নাম 
সাধারণ 

আসন 

সংরর্িত আসন 
মমাট 

মুর্ির্ াদ্ধা উপজার্ত/আর্দিাসী 

মভর্টর্রনার্র অনুষদ 

িক্টর অি মভর্টর্রনার্র মমর্ির্সন 

(র্ির্ভএম) 
১৭০ ৯ ১ ১৮০ 

কৃর্ষ অনুষদ র্ি.এসর্স. ইন এর্গ্রকালচার (অনাস ি) ৩০৪ ১৫ ১ ৩২০ 

পশু পালন অনুষদ 
র্ি.এসর্স. ইন এযার্নর্মল হাজর্ির্ি 

(অনাস ি) 
১৭০ ৯ ১ ১৮০ 

কৃর্ষ অর্ িনীর্ত ও গ্রামীণ 

সমাজর্িজ্ঞান অনুষদ 

র্ি.এসর্স. ইন এর্গ্রকালচারাল 

ইর্কানর্মক্স (অনাস ি) 
১০০ ৫ ১ ১০৬ 

কৃর্ষ প্রর্কৌিল ও প্রযুর্ি 

অনুষদ 

র্ি.এসর্স. ইন এর্গ্রকালচারাল 

ইর্ির্নোর্রং 
৯৪ ৫ ১ ১০০ 

র্ি.এসর্স. ইন ফুি ইর্ির্নোর্রং ৪৮ ২ -- ৫০ 

র্ি.এসর্স. ইন িার্োইনফরর্মটিক্স 

ইর্ির্নোর্রং 
২৮ ২ -- ৩০ 

র্ফিার্রজ অনুষদ র্ি.এসর্স. ইন র্ফিার্রজ (অনাস ি) ১১৩ ৬ ১ ১২০ 

ইন্টারর্ির্সর্িনার্র 

ইনর্িটিউট ফর ফুি 

র্সর্কউর্রটি 

র্ি.এসর্স. ইন ফুি মসফটি 

ম্যার্নজর্মন্ট ২৮ ২ -- ৩০ 

সি ির্মাট = ১০৫৫ ৫৫ ৬ ১১১৬ 
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২.২। িঙ্গিন্ধু শ্রিখ মুষিবুর রহমান কৃষি ষিশ্বষিদ্যািে, গািীপুর 

অনুষদ র্ির্গ্রর নাম সাধারণ 

আসন 

সংরর্িত আসন 
মমাট 

মুর্ির্ াদ্ধা উপজার্ত/আর্দিাসী 

কৃর্ষ অনুষদ র্িএস (কৃর্ষ) ১০১ ৬ ৩ ১১০ 

র্ফিার্রজ অনুষদ র্িএস (র্ফিার্রজ) ৫৫ ৩ ২ ৬০ 

মভর্টর্রনার্র মমর্ির্সন এযান্ড 

এযার্নর্মল সার্েে অনুষদ 

র্ির্ভএম (িক্টর অি 

মভর্টর্রনার্র মমর্ির্সন) 
৫৫ ৩ ২ ৬০ 

কৃর্ষ অর্ িনীর্ত ও গ্রামীণ উন্নেন 

অনুষদ 

র্িএস (কৃর্ষ অর্ িনীর্ত) 
৯২ ৫ ৩ ১০০ 

সি ির্মাট = ৩০৩ ১৭ ১০ ৩৩০ 

 

২.৩। মির্রিাংলা কৃষি ষিশ্বষিদ্যািে, ঢাকা 

অনুষদ র্ির্গ্রর নাম 
সাধারণ 

আসন 

সংরর্িত আসন 
মমাট 

মুর্ির্ াদ্ধা উপজার্ত/আর্দিাসী দর্লত হর্রজন র্ির্কএসর্প র্সটমহল মপাষ্য 

কৃর্ষ অনুষদ র্ি.এসর্স. ইন 

এর্গ্রকালচার 

(অনাস ি) 

৩৫০ ১৮ ৪ ১ ১ ১ ১ ১১ ৩৮৭ 

এর্গ্রর্িজর্নস 

ম্যার্নজর্মন্ট 

অনুষদ 

র্ি.এসর্স. ইন 

এর্গ্রর্িজর্নস 
৬০ ৩ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ৭১ 

র্ি.এসর্স. ইন 

এর্গ্রকালচারাল 

ইর্কানর্মক্স 

(অনাস ি) 

৬০ ৩ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ৭১ 

এযার্নর্মল সাইে 

এযান্ড মভর্টর্রনার্র 

মমর্ির্সন অনুষদ 

র্ি.এসর্স. ইন 

মভর্টর্রনার্র সাইে 

এন্ড এযার্নর্মল 

হাজর্ির্ি (অনাস ি)  

১০০ ৫ ২ ১ ১ ১ ১ ৩ ১১৪ 

র্ফিার্রজ, 

এর্কাোকালচার 

এন্ড মমর্রন সাইে 

অনুষদ 

র্ি.এসর্স. ইন 

র্ফিার্রজ (অনাস ি) 
৫০ ৩ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ৬১ 

সি ির্মাট = ৬২০ ৩২ ১২ ৫ ৫ ৫ ৫ ২০ ৭০৪ 

 

২.৪। র্সর্লট কৃষি ষিশ্বষিদ্যািে, র্সর্লট 

অনুষদ র্ির্গ্রর নাম 

সাধারণ 

আসন 

সংরর্িত আসন 

মমাট 
মুর্ির্ াদ্ধা 

পাি িতয 

চট্টগ্রাম 

অঞ্চর্লর 

উপজার্ত 

অন্যান্য অঞ্চর্লর 

উপজার্ত/আর্দিাসী 
র্ির্কএসর্প 

মভর্টর্রনার্র, 

এর্নম্যাল ও 

িার্োর্মর্িকযাল 

সার্ের্েস অনুষদ 

িক্টর অি 

মভর্টর্রনার্র 

মমর্ির্সন 

(র্ির্ভএম) 

৯২ ৫ ১ ১ ১ ১০০ 

কৃর্ষ অনুষদ 

র্ি.এসর্স. ইন 

এর্গ্রকালচার 

(অনাস ি) 

৮১ ৪ ১ ১ ১ ৮৮ 

মাৎস্যর্িজ্ঞান 

অনুষদ 

র্ি.এসর্স. ইন 

র্ফসার্রজ (অনাস ি) 
৬৯ ৩ ১ ১ ১ ৭৫ 
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কৃর্ষ অর্ িনীর্ত ও 

ব্যিসাে র্িিা 

অনুষদ 

র্ি.এসর্স. ইন 

এর্গ্রকালচারাল 

ইর্কানর্মক্স (অনাস ি) 

৫৮ ৩ ১ ১ ১ ৬৪ 

কৃর্ষ প্রর্কৌিল ও 

কার্রগর্র অনুষদ 

র্ি.এসর্স. ইন 

এর্গ্রকালচারাল 

ইর্ির্নোর্রং 

৫৮ ৩ ১ ১ ১ ৬৪ 

িার্োর্টকর্নালর্জ 

ও মজর্নটিক 

ইর্ির্নোর্রং অনুষদ 

র্ি.এসর্স. ইন 

িার্োর্টকর্নালর্জ 

এন্ড মজর্নটিক 

ইর্ির্নোর্রং 

(অনাস ি) 

৩৫ ২ ১ ১ ১ ৪০ 

মমাট = ৩৯৩ ২০ ৬ ৬ ৬ ৪৩১ 

 

 

২.৫। পটুোখািী ষিজ্ঞান ও প্রযুষি ষিশ্বষিদ্যািে, পটুোখািী 

অনুষদ র্ির্গ্রর নাম 

সাধারণ 

আসন 

সংরর্িত আসন 

মুর্ির্ াদ্ধা 
উপজার্ত/

আর্দিাসী 
মপাষ্য প্রর্তিন্ধী 

প্রিাসীর 

সন্তান 

হর্রজন/ 

দর্লত 
র্ির্কএসর্প মমাট 

কৃর্ষ অনুষদ র্ি.এসর্স. ইন 

এর্গ্রকালচার 

(অনাস ি) 

২০০ ১০ ৪ ২ ৪ ৪ ২ ১ ২২৭ 

মাৎস্যর্িজ্ঞান 

অনুষদ 

র্ি.এসর্স. ইন 

র্ফিার্রজ 

(অনাস ি) 

৬০ ৩ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ৭২ 

এযার্নর্মল 

সার্েে এযান্ড 

মভর্টর্রনার্র 

মমর্ির্সন 

অনুষদ 

িক্টর অি 

মভর্টর্রনার্র 

মমর্ির্সন 

(র্ির্ভএম) 

৬০ ৩ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ৭২ 

র্ি.এসর্স. ইন 

এযার্নর্মল 

হাজর্ির্ি 

(অনাস ি) 

৬০ ৩ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ৭২ 

সি ির্মাট = ৩৮০ ১৯ ১০ ৫ ১০ ১০ ৫ ৪ ৪৪৩ 

 

 

২.৬। চট্টগ্রাম শ্রভয়টষরনাষর ও এষনম্যাি সাইর্েস ষিশ্বষিদ্যািে, চট্টগ্রাম 

অনুষদ র্ির্গ্রর নাম 
সাধারণ 

আসন 

সংরর্িত আসন 
মমাট 

মুর্ির্ াদ্ধা উপজার্ত/আর্দিাসী 

মভর্টর্রনার্র মমর্ির্সন 

অনুষদ 

িক্টর অি মভর্টর্রনার্র মমর্ির্সন 

(র্ির্ভএম) 
৯৪ ৩ ৩ ১০০ 

ফুি সার্েে এন্ড 

মটকর্নালর্জ অনুষদ 

র্ি. এসর্স. ইন ফুি সার্েে এন্ড 

মটকর্নালর্জ (সম্মান) 
৭৪ ৩ ৩ ৮০ 

র্ফিার্রজ অনুষদ র্ি. এসর্স. ইন র্ফিার্রজ (সম্মান) ৫৯ ৩ ৩ ৬৫ 

সি ির্মাট = ২২৭ ৯ ৯ ২৪৫ 
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২.৭। খুলনা কৃর্ষ ষিশ্বষিদ্যািে, খুিনা 

অনুষদ র্ির্গ্রর নাম 
সাধারণ 

আসন  

সংরর্িত আসন 
মমাট 

মুর্ির্ াদ্ধা উপজার্ত/আর্দিাসী 

মভর্টর্রনার্র, এর্নম্যাল অযান্ড 

িার্োর্মর্িকযাল সার্ের্েস 

অনুষদ 

র্ি.এসর্স. ইন মভর্টর্রনার্র সাইে 

এন্ড এযার্নর্মল হাজর্ির্ি 
২৭ ২ ১ ৩০ 

এর্গ্রকালচার অনুষদ র্ি.এসর্স. ইন এর্গ্রকালচার (অনাস ি) ২৭ ২ ১ ৩০ 

র্ফিার্রজ অযান্ড ওিান 

সার্ের্েস অনুষদ 
র্ি.এসর্স. ইন র্ফিার্রজ (অনাস ি) ২৮ ১ ১ ৩০ 

এর্গ্রকালচারাল ইর্কানর্মক্স 

অযান্ড এর্গ্রর্িজর্নস িার্িজ 

অনুষদ 

র্ি.এসর্স. ইন এর্গ্রকালচারাল 

ইর্কানর্মক্স (অনাস ি) 
২৮ ১ ১ ৩০ 

এর্গ্রকালচারাল ইর্ির্নোর্রং 

অযান্ড মটকর্নালর্জ অনুষদ  

র্ি.এসর্স. ইন এর্গ্রকালচারাল 

ইর্ির্নোর্রং 
২৮ ১ ১ ৩০ 

সি ির্মাট = ১৩৮ ৭ ৫ ১৫০ 

 

৩। আয়িদন করার শ্রযাগ্যতা 

ক)  শ্রয সকি ছাত্র/ছাত্রী ২০১৭/২০১৮ সায়ি এসএসষস/সমমান এিং ২০১৯/২০২০ সায়ি এইচএসষস/সমমায়নর পরীক্ষাে 

ষিজ্ঞান ষিভাগ হয়ত িীিষিজ্ঞান, রসােন, পদাে িষিজ্ঞান ও গষেত ষিিেসহ উত্তীে ি হয়েয়ছ, শ্রকিিমাত্র তারাই আয়িদন 

করয়ত পারয়ি।  
 

খ)  আয়িদনকারীর এসএসষস/সমমান এিং এইচএসষস/সমমায়নর পরীক্ষাে উভে শ্রক্ষয়ত্র প্রষতটিয়ত চতুে ি ষিিে ব্যতীত 

ন্যূনতম ষিষপএ ৩.৫০ এিং সি িয়মাট ন্যূনতম ষিষপএ ৮.০০ োকয়ত হয়ি। তয়ি মমাট আসন সংখ্যার ১০ (দি) গুণ 

প্রার্ীর্ক এসএসর্স/সমমান ও এইচএসষস/সমমায়নর পরীক্ষার িীিষিজ্ঞান, রসােন, পদাে িষিজ্ঞান ও গষেত 

ষিিেসমূয়হ প্রাপ্ত শ্রমাট নম্বয়রর র্ভর্ির্ত মমধাক্রম অনু ােী ভর্তি পরীিাে অংিগ্রহর্ণর সুর্ াগ মদওো হর্ি।  
 

গ)  O এিং A শ্রিয়ভি পাসকৃত প্রােীর শ্রক্ষয়ত্র O শ্রিয়ভি  পরীক্ষাে অন্তত ৫টি ষিিয়ে এিং A শ্রিয়ভি পরীক্ষাে 

ষিজ্ঞায়নর অন্তত ২টি র্িষর্ে উিীণ ি হর্ত হর্ি। উভে পরীক্ষাে প্রষতটিয়ত ন্যূনতম ষিষপএ ৩.৫০ এিং সি িয়মাট 

ন্যূনতম ষিষপএ ৮.০০ োকয়ত হয়ি। উয়েখ্য শ্রয, O এিং A শ্রিয়ভি এর ছাত্র-ছাত্রীয়দর শ্রক্ষয়ত্র A শ্রিয়ির িন্য ৫, 

B শ্রিয়ির িন্য ৪, C শ্রিয়ির িন্য ৩.৫ এিং D শ্রিয়ির িন্য ৩ পয়েন্ট গণ্য করা হয়ি।  

 

৪। আয়িদয়নর ষনেমািিী 

ক) আয়িদন সংক্রান্ত যািতীে তথ্য www.admission-agri.org ওয়েিসাইয়ট পাওো যায়ি। ওয়েিসাইয়টর ভষতি 

সংক্রান্ত ষনয়দ িষিকা অনুযােী অনিাইয়ন আয়িদন ফরম পূরে করয়ত হয়ি।  
 

খ) শ্রমািাইি শ্রফান নম্বর প্রদায়নর স্থায়ন ষনয়ির শ্রফান নম্বর প্রদান করয়ত হয়ি। sms এর মাধ্যয়ম PIN/িগইন 

পাসওোি ি ও ভর্তি পরীিা সংক্রান্ত সকল তথ্যাষদ এ নম্বয়র িানায়না হয়ি।   
 

গ) শ্রকাটাে আয়িদনকারীয়দরয়ক শ্রকাটা সংক্রান্ত সনদ এিং O/A শ্রিয়ভয়ির আয়িদনকারীয়দরয়ক O/A শ্রিয়ভি পরীক্ষার 

ট্রান্সষক্রপ্ট এর স্ক্ূান-কষপ অনিাইন আয়িদন ফরয়মর ষনর্ িাষরত স্থায়ন আপয়িাি করয়ত হয়ি। শ্রকাটাে আয়িদনকারী 

না হয়ি শ্রকাটার ঘয়র ‘সার্ারে’ ষনি িাচন/ষসয়িক্ট করয়ত হয়ি।  
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৫। আয়িদন ষফ  

আয়িদন ষফ টাকা ১০০০/- (এক হািার) মাত্র ‘নগদ’, ‘ষিকাি’ িা ‘রয়কট’- এর মাধ্যয়ম অনিাইন ফরয়মর ষনর্ িাষরত 

স্থায়ন প্রদত্ত ষনয়দ িিনা শ্রমাতায়িক িমা ষদয়ত হয়ি। তাৎক্ষষেকভায়ি ষফ িমা ষদয়ত না পারয়ি আয়িদয়নর শ্রিি 

তাষরয়খর ময়ধ্য তা িমা ষদয়ত হয়ি। শ্রযয়হতু মমাট আসন সংখ্যার ১০ (দি) গুণ প্রার্ীর্ক এসএসষস/সমমান ও 

এইচএসষস/সমমান পরীক্ষার িীিষিজ্ঞান, রসােন, পদাে িষিজ্ঞান ও গষেত ষিিেসমূয়হ প্রাপ্ত শ্রমাট নম্বয়রর র্ভর্ির্ত 

মমধাক্রম অনু ােী ভর্তি পরীিাে অংিগ্রহর্ণর সুর্ াগ মদওো হর্ি, মসর্হতু ম  সকল প্রার্ী ভর্তি পরীিাে অংিগ্রহর্ণর 

সুর্ াগ পার্ি না, তার্দরর্ক আর্িদন সংক্রান্ত প্রর্সর্সং র্ফ িািদ  ৩০০.০০ টাকা মকর্ট মরর্ে অির্িষ্ট ৭০০.০০ টাকা 

মফরৎ মদওো হর্ি। এজন্য আর্িদর্নর সমে অনলাইন ফরর্মর র্নধ িার্রত স্থার্ন ‘নগদ’, ‘ষিকাি’ িা ‘রয়কট’-এর 

অিশ্যই একটি ষনিস্ব একাউন্ট নম্বর ষদয়ত হয়ি, যার মাধ্যয়ম আয়িদনকারীয়ক টাকা শ্রফরৎ শ্রদওো হয়ি।    

 

৬। আয়িদন ষফ এিং ভষতি ষফ িমাদায়নর প্রষক্রো 

• ভষতি পরীক্ষার ওয়েিসাইয়ট শ্রপয়মন্ট পদ্ধষত ষহয়সয়ি ‘নগদ’, ‘ষিকাি’ িা ‘রয়কট’-এর শ্রয শ্রকান একটি মাধ্যময়ক 

ষসয়িক্ট করয়ি শ্রয ষিন/ইন্টারয়ফস আসয়ি তায়ত শ্রমািাইি ব্যাংষকং একাউয়ন্টর নম্বর ষদয়ত হয়ি এিং 

িতিািিীয়ত সম্মষত ষদয়ে পরিতী র্ায়প শ্রযয়ত হয়ি। 
 

• উি শ্রমািাইি একাউন্ট নম্বয়র  sms-এর মাধ্যয়ম একটি মভর্রর্ফর্কিন মকাি িা  One Time Password 

(OTP) আসয়ি। শ্রসটি শ্রপয়মন্ট ষিন/ইন্টারয়ফস-এ ইনপুট ষদয়ে পরিতী র্ায়প শ্রযয়ত হয়ি। 
 

• এরপর একাউন্ট নম্বয়রর ষপন ষদয়ত হয়ি এিং শ্রপয়মন্ট সম্পন্ন করয়ত হয়ি। শ্রপয়মন্ট সফি হয়ি সায়ে সায়েই 

একটি কনফায়ম িিন sms পাওো যায়ি। 

 

৭। পরীক্ষার শ্রকন্দ্র ষনর্ িারে  

আয়িদনকারী শ্রয ষিশ্বষিদ্যািে/য়কন্দ্র হয়ত ভষতি পরীক্ষাে অংিিহে করয়ত ইচ্ছুক তা পরীক্ষা শ্রকয়ন্দ্রর পছন্দক্রয়মর ঘয়র 

ষনি িাচন করয়ত হয়ি। এসএসষস/সমমান ও এইচএসষস/সমমান পরীক্ষার িীিষিজ্ঞান, রসােন, পদাে িষিজ্ঞান ও গষেত 

ষিিেসমূয়হর শ্রমাট নম্বয়রর মমধাক্রম এিং শ্রকয়ন্দ্রর পছন্দক্রয়মর ষভষত্তয়ত ভষতি পরীক্ষার শ্রকন্দ্র ষনর্ িাষরত হয়ি। 

 

৮। ছর্ি আপর্লাি  

ম  সকল প্রার্ী ভর্তি পরীিাে অংিগ্রহর্ণর সুর্ াগ পার্ি, তায়দর তার্লকা প্রকার্ির পর হর্ত প্রর্িিপত্র িাউনর্লাি 

করার পূি ি পয িন্ত পাসয়পাট ি আকায়রর সম্প্রষত শ্রতািা একটি রষঙ্গন ছষির সফ্ট কষপ (৫০ ষকয়িািাইয়টর ময়ধ্য jpg 

ফরম্যায়ট) িগইন কয়র ষনর্ িাষরত স্থায়ন আপয়িাি করয়ত হয়ি। উয়েখ্য শ্রয, ছষি ব্যতীত প্রয়িিপত্র িাউনয়িাি করা যায়ি 

না।   

 

৯। পরীিার র্িষে ও নম্বর িন্টন  

MCQ পদ্ধষতয়ত ১০০ নম্বয়রর ভষতি পরীক্ষাে এইচএসষস/সমমান পয িায়ের ইংয়রষিয়ত ১০, প্রাষেষিজ্ঞায়ন ১৫, 

উষিদষিজ্ঞায়ন ১৫, পদাে িষিজ্ঞায়ন ২০, রসােয়ন ২০ এিং গষেয়ত ২০ নম্বয়রর প্রশ্ন োকয়ি। প্রষতটি ভুি উত্তয়রর িন্য ০.২৫ 

নম্বর কাটা যায়ি।  
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১০। ফিাফি প্রস্তুষত 

শ্রমাট ১৫০ নম্বয়রর ষভষত্তয়ত ফিাফি প্রস্তুত করা হয়ি। ভষতি পরীক্ষার ১০০ নম্বয়রর সায়ে এসএসষস/সমমায়নর জন্য ২৫  

এিং এইচএসষস/সমমায়নর জন্য ২৫ নম্বর শ্রযাগ কয়র ফিাফি প্রস্তুত করতঃ শ্রমর্া ও অয়পক্ষমান তাষিকা ততষর করা 

হয়ি যা ওয়েিসাইয়ট প্রকাি করা হয়ি। এসএসষস/সমমায়নর িীিষিজ্ঞান, রসােন, পদাে িষিজ্ঞান ও গষেত ষিিেসমূয়হর 

প্রাপ্ত নম্বর শ্রযাগ কয়র ৪০০ নম্বয়রর জন্য ২৫ এিং এইচএসষস/সমমায়নর িীিষিজ্ঞান, রসােন, পদাে িষিজ্ঞান ও গষেত 

ষিিেসমূয়হর প্রাপ্ত নম্বর শ্রযাগ কয়র ৮০০ নম্বয়রর জন্য ২৫ ষিয়িচনা করা হয়ি। উদাহরে স্বরূপ র্রা যাক একিন প্রােী 

উষেষখত ষিিেসমূয়হ এসএসষস/সমমায়ন ৪০০ নম্বয়রর ময়ধ্য শ্রপয়েয়ছ শ্রমাট ৩২৭ নম্বর এিং এইচএসষস/সমমায়ন ৮০০ 

নম্বয়রর ময়ধ্য শ্রপয়েয়ছ শ্রমাট ৬৭৩ নম্বর। শ্রসয়ক্ষয়ত্র ফিাফি প্রস্তুষতর সমে তার এসএসষস/সমমায়নর নম্বর হয়ি 

(৩২৭/৪০০)×২৫= ২০.৪৩৭৫ এিং এইচএসষস/সমমায়নর নম্বর হয়ি (৬৭৩/৮০০)× ২৫= ২১.০৩১২৫।  O এিং A 

শ্রিয়ভি প্রােীয়দর শ্রক্ষয়ত্রও একই ষনেম অনুসরে করা হয়ি। 

 

ফলাফল প্রস্তুর্তর সমে  র্দ একার্ধক প্রার্ীর মমাট নম্বর সমান হর্ে  াে তর্ি তার্দর মর্ে মমধাক্রর্ম মক আর্গ ও পর্র 

হর্ি তা র্নধ িারর্ণ র্নর্ের প্রাধান্যক্রম অনুসরণ করা হর্ি, অর্ িাৎ  ার নম্বর মির্ি হর্ি মস প্রাধান্য পার্ি; ক) ভষতি পরীক্ষার 

প্রাপ্ত নম্বর, খ) এইচএসষস/সমমায়নর উষেষখত ষিিেসমূয়হর প্রাপ্ত শ্রমাট নম্বর, গ) এইচএসষস/সমমায়নর প্রেয়ম 

িীিষিজ্ঞান ষিিয়ে প্রাপ্ত নম্বর, তারপর রসােন ষিিয়ে প্রাপ্ত নম্বর, তারপর পদাে িষিজ্ঞান ষিিয়ে প্রাপ্ত নম্বর এিং শ্রিয়ি 

গষেত ষিিয়ে প্রাপ্ত নম্বর, ঘ) এসএসষস/সমমায়নর প্রেয়ম িীিষিজ্ঞান ষিিয়ে প্রাপ্ত নম্বর, তারপর রসােন ষিিয়ে প্রাপ্ত 

নম্বর, তারপর পদাে িষিজ্ঞান ষিিয়ে প্রাপ্ত নম্বর এিং শ্রিয়ি গষেত ষিিয়ে প্রাপ্ত নম্বর। এরপরও  র্দ একার্ধক প্রার্ীর মমাট 

নম্বর একই সমান পাওো  াে তেন ম  আর্গ আর্িদন কর্রর্ছল তার্ক প্রাধান্য মদওো হর্ি। 

 

১১। অপিন/পছন্দক্রম প্রদান 

পরীক্ষার ফিাফি প্রকায়ির পর শ্রমর্া ও অয়পক্ষমান তাষিকাে স্থান প্রাপ্তয়দরয়ক কাষিত ষিিেসমূয়হর 

অপিন/পছন্দক্রম প্রদান করার িন্য সমে শ্রদওো হয়ি। ষনর্ িাষরত সময়ের ময়ধ্য প্রষতটি ষিশ্বষিদ্যািয়ের কাষিত 

ষিিেসমূয়হর মধ্য শ্রেয়ক পছন্দক্রম প্রদান করয়ত হয়ি। একিার পছন্দক্রম প্রদান করা হর্ল উি সময়ের ময়ধ্য তা আিার 

পষরিতিন করা যায়ি। তয়ি ষনর্ িাষরত সময়ের পর শ্রকানভায়িই আর পছন্দক্রম পষরিতিন করা যায়ি না। শ্রমর্াক্রম ও 

পছন্দক্রয়মর ষভষত্তয়ত প্রােীগে শ্রয ষিশ্বষিদ্যািয়ের শ্রয ষিিয়ের/ষিষির িন্য প্রােষমকভায়ি ষনি িাষচত হয়ি তা ওয়েিসাইয়ট 

প্রকাি করা হয়ি এিং sms-এর মাধ্যয়মও িাষনয়ে শ্রদওো হয়ি।   

 

১২। মকাটা, O এিং A শ্রিয়ভি পাসকৃত প্রােীয়দর িকুয়মন্টস যাচাই  

পরীক্ষার ফিাফি প্রকায়ির পর শ্রমর্া ও অয়পক্ষমান তাষিকাে স্থান প্রাপ্ত মকাটা/O এিং A শ্রিয়ভি পাসকৃত প্রােীয়দর 

িকুয়মন্টস যাচাইয়ের িন্য সমে শ্রিয়র্ শ্রদওো হয়ি। উি সময়ের ময়ধ্য তায়দরয়ক শ্রকাটা O এিং A শ্রিয়ভয়ির মূি 

িকুয়মন্টসসহ িঙ্গিন্ধু শ্রিখ মুষিবুর রহমান কৃষি ষিশ্বষিদ্যািে, গািীপুয়র সিরীয়র উপষস্থত হয়ত হয়ি। যাচাই শ্রিয়ি শ্রয 

সকি প্রােীর িকুয়মন্টস সঠিক ষহয়সয়ি ষিয়িষচত হয়ি শুধু তারাই শ্রকাটা/ O এিং A শ্রিয়ভয়ির সুষির্া পায়ি।   

 

মকাটার প্রার্ীর্দরর্ক র্নের্লর্েত িকুর্মন্টস সার্র্ র্নর্ে আসর্ত হর্ি: 

(ক) মুর্ির্ াদ্ধা মকাটার জন্য মন্ত্রণালে কর্তিক প্রদি িা মাননীে প্রধানমন্ত্রী মিে হার্সনা কর্তিক স্বাির্রত সনদ। 

মুর্ির্ াদ্ধার নার্ত/নাতর্নর্দর উপর্জলা র্নি িাহী কম িকতিা কর্তিক সংর্িষ্ট িীর মুর্ির্ াদ্ধার অমুক পুত্র/কন্যার সন্তান এ 

র্িষর্ে সুর্নর্দ িষ্টভার্ি উর্েেপূি িক সনদ;   

(ে) উপজার্ত/আর্দিাসী মকাটার জন্য মজলা পর্রষদ মচোরম্যার্নর সনদ; 

(গ) প্রর্তিন্ধী মকাটার জন্য উপর্জলা সমাজকল্যাণ কম িকতিার সনদ; 

(ঘ) হর্রজন-দর্লত মকাটার জন্য উপর্জলা র্নি িাহী কম িকতিার সনদ; 

(ঙ) মপাষ্য এর মির্ত্র মরর্জস্ট্রার স্বাির্রত সনদ; 

(চ) প্রিাসীর সন্তার্নর মির্ত্র প্রিাসীকল্যাণ মন্ত্রণালে প্রদি সনদ; 

(ছ) র্ির্কএসর্পর মির্ত্র প্রর্তষ্ঠান প্রধার্নর সনদ; 

(জ) র্সটমহর্লর মির্ত্র মজলা প্রসািন কর্তিক প্রদি সনদ।   
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১৩। ভষতি প্রষক্রো 

(ক) ভর্তি প্রর্ক্রো দুইটি ধার্প অনুর্ষ্ঠত হর্ি। প্রর্ম ধার্প মমধা তার্লকাে স্থান প্রাপ্তর্দরর্ক ভর্তি পরীিার ওয়েিসাইয়ট 

(www.admission-agri.org) ‘নগদ’, ‘ষিকাি’ িা ‘রয়কট’-এর মাধ্যয়ম ১০,০০০.০০ (দি হািার) টাকা 

িমাদানপূি িক ভষতি-প্রােীতা ষনষিত করয়ত হয়ি। ভষতিচ্ছু প্রােী যষদ তার ষিশ্বষিদ্যািে/ষিিে/ষিষির  

অয়টামাইয়িিন িন্ধ করয়ত চাে তয়ি তায়ক অিশ্যই ভষতির পর অনিাইয়ন ষগয়ে (www.admission-

agri.org) অর্টামাইর্গ্রিন অপিনটি িন্ধ কর্র র্দর্ত হর্ি। 

 

(খ) ভষতির পর আসন খাষি োকা সায়পয়ক্ষ অয়টামাইয়িিন সম্পন্ন করার পর শূন্য আসনসমূয়হর তাষিকা ওয়েিসাইয়ট 

প্রকাি করা হয়ি। উষেষখত খাষি আসনসমূয়হ ভষতি হয়ত আিহী অয়পক্ষমান তাষিকার প্রােীয়দরয়ক অনিাইয়ন ষগয়ে 

ভষতির আিহ প্রকাি করয়ত হয়ি। আিহ প্রকাি করা অয়পক্ষমান তাষিকার প্রােীয়দর মধ্য হয়ত শূন্য আসনসমূয়হ 

শ্রমর্াক্রম ও পছন্দক্রম অনুযােী প্রােীয়দর ষিশ্বষিদ্যািে ও ষিিে/ষিষি ষনি িাচন করা হয়ি। এই তাষিকা ওয়েিসাইয়ট 

প্রকাি করা হয়ি এিং sms-এর মাধ্যয়মও িাষনয়ে শ্রদওো হয়ি। ষনি িাষচত প্রােীয়দরয়ক ভষতি প্রষক্রোর ধারা নং 

১৩ (ক)-এ ির্ণ িত পদ্ধর্ত অনু ােী ভর্তির প্রর্ম ধাপ সম্পন্ন করর্ত হয়ি। অয়টামাইয়িিয়নর শ্রয শ্রকান পয িায়ে 

অয়টামাইয়িিন িন্ধ করয়ত চাইয়ি অনিাইয়ন িগইন কয়র তা করয়ত হয়ি।  

 

(গ) পরিতীর্ত  র্দ আসন োর্ল র্ার্ক, তর্ি ভষতি প্রষক্রোর ধারা নং ১৩ (ে)-এ ির্ণ িত পদ্ধর্ত অনুসরণ করা হর্ি। 

কতিার অর্টামাইর্গ্রিন হর্ি তা আসন োর্ল র্াকার উপর র্ভর্ি কর্র কর্তিপি র্নধ িারণ করর্ি,  া ওর্েিসাইর্ট 

প্রকাি করা হর্ি এিং sms-এর মাধ্যয়মও িাষনয়ে শ্রদওো হয়ি। 

 

(ঘ) সি ির্িষ অর্টামাইর্গ্রিন ও ভর্তির প্রর্ম ধাপ সম্পন্ন হওোর পর ভর্তি হওো প্রার্ীর্দর মরাল নম্বর ও নামসহ 

প্রর্তযর্কর জন্য চূড়ান্তভার্ি প্রাপ্ত ষিশ্বষিদ্যািে ও ষিিে/ষিষির তাষিকা ওয়েিসাইয়ট প্রকাি করা হয়ি এিং sms-

এর মাধ্যয়মও িাষনয়ে শ্রদওো হয়ি।  

 

(ঙ) ভষতির ষিতীে র্ায়প ষনর্ িাষরত তাষরয়খর ময়ধ্য র্িিার্ীর্দরর্ক চূড়ান্তভার্ি প্রাপ্ত ষিশ্বষিদ্যািয়ে সিরীয়র উপষস্থত হয়ে 

ঐ ষিশ্বষিদ্যািয়ের িন্য ষনর্ িাষরত ভর্তি ষফ এর পর্রমার্ণর সার্র্ প্রর্ম ধার্প জমাকৃত ১০,০০০.০০ টাকা সমন্বে 

করতঃ অির্িষ্ট পর্রমাণ টাকা জমা র্দর্ত হর্ি। এরপর স্বাস্থূ পরীক্ষা কয়র এিং ভষতির িন্য মূি ট্রান্সষক্রপ্ট, 

প্রিংসাপত্র ও শ্রকাটা িকুয়মন্টস িমা ষদয়ে ভর্তির যািতীে কায িক্রম সম্পন্ন করয়ত হয়ি। উর্েখ্য, ভষতির ষিতীে 

র্ায়প ষনর্ িাষরত সময়ের ময়ধ্য ষনি িাষচত শ্রকান প্রােী তার প্রয়যািূ ষিশ্বষিদ্যািয়ে সিরীয়র উপষস্থত হর্ত ব্যর্ ি হর্ল, 

অর্িা ভর্তি ষফ এর অির্িষ্ট টাকা জমা না র্দর্ল, িা মূল িকুর্মন্টস-এর মকান একটি জমা র্দর্ত ব্যর্ ি হর্ল তার 

ভর্তির সুর্ াগ র্াকর্ি না। প্রার্ীর্দরর্ক পূর্ি ি জমাকৃত ১০,০০০.০০ টাকা সমন্বে করতঃ আর কত টাকা ভর্তি র্ফ 

িমা ষদয়ত হয়ি তা sms-এর মাধ্যয়ম িাষনয়ে শ্রদওো হয়ি এিং ওয়েিসাইয়ট িগইন কয়রও প্রােীরা শ্রিয়ন ষনয়ত 

পারয়ি। 

 

১৪। ভষতি িাষতি   

ভষতিকৃত শ্রকান ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি িার্তল কর্র তার ট্রান্সষক্রপ্ট এিং অন্যান্য িকুর্মন্টস শ্রফরৎ ষনয়ত চাইয়ি ষিশ্বষিদ্যািয়ের 

শ্ররষিস্ট্রার িরাির আয়িদন করয়ত হয়ি। এর িন্য ১০,০০০.০০ টাকা ‘ভষতি িাষতি ষফ’ িমা ষদয়ত হয়ি। 

 

১৫। ষিষির্ 

ভষতি কায িক্রম সুষু্ঠভায়ি সম্পন্ন করার ষনষময়ত্ত শ্রকন্দ্রীে ভষতি কষমটির ষসদ্ধান্তই চূড়ান্ত িয়ি গণ্য হয়ি এিং প্রয়োিয়ন 

কষমটি শ্রয শ্রকান ষসদ্ধান্ত পষরিতিন ও পষরমািিয়নর অষর্কার রায়খ।  
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২০২০-২০২১ র্িিাির্ষ ি স্নাতক মের্ণর্ত ভর্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূণ ি তার্রেসমূহ  

 

নং ষিিে তাষরখ ও সমে 

১. আয়িদন িহে শুরু ও শ্রিি ০২ মম মর্র্ক ১০ জুন ২০২১  

২.  ারা ভর্তি পরীিাে অংিগ্রহর্ণর সুর্ াগ পার্ি, তায়দর তাষিকা প্রকাি ও ছষি 

আপয়িাি শুরু 

১৭ জুন ২০২১ 

৩. প্রয়িিপত্র িাউনয়িাি ০১ জুিাই শ্রেয়ক ২৫ জুিাই 

২০২১ 

৪. ওয়েিসাইয়ট আসন ষিন্যাস প্রকাি ২৫ জুিাই ২০২১ 

৫. ভষতি পরীক্ষা ৩১ জুিাই ২০২১ (িষনিার) 

সকাি ১১:৩০ শ্রেয়ক দুপুর 

১২:৩০  

৬. ফিাফি প্রকাি ০৫ আগস্ট ২০২১ এর ময়ধ্য 

৭. শ্রমর্া ও অয়পক্ষমান তাষিকার প্রােীয়দর (য়কাটাসহ) ষিষভন্ন ষিশ্বষিদ্যািয়ের 

ষিিেসমূয়হর অপিন প্রদান 

০৭ আগস্ট শ্রেয়ক ১২ আগস্ট 

২০২১ 

৮. শ্রকাটাে ষনি িাষচত শ্রমর্া ও অয়পক্ষমান তাষিকার প্রােীয়দর শ্রকাটা সংক্রান্ত 

িকুর্মন্টস যাচাইয়ের িন্য িঙ্গিন্ধু শ্রিখ মুষিবুর রহমান কৃষি ষিশ্বষিদ্যািে, 

গািীপুর-এ মূি িকুর্মন্টস র্নর্ে সিরীয়র উপষস্থত হওো  

০৯ আগস্ট শ্রেয়ক ১০ আগস্ট 

২০২১, প্রষতষদন সকাি 

১০:০০ শ্রেয়ক ষিয়কি ৪:০০  

৯. শ্রমর্া তাষিকার প্রােীয়দর প্রাপ্ত ষিিে ও ষিশ্বষিদ্যািয়ের নামসহ ফিাফি প্রকাি ১৭ আগস্ট ২০২১ এর ময়ধ্য 

১০. শ্রমর্া তাষিকার প্রােীয়দর অনিাইয়ন ভষতি ষফ এর  প্রেম অংি ১০,০০০.০০ টাকা 

িমা ষদয়ে ভষতি হওোর আিহ ষনষিত করা ও ভষতির প্রােষমক র্াপ সম্পন্ন করা  

২২ আগস্ট শ্রেয়ক ২৬ আগস্ট 

২০২১ 

১১. অয়টামাইয়িিন সম্পন্ন করার পর শূন্য আসয়নর (যষদ োয়ক) িন্য অয়পক্ষমান 

তাষিকার প্রােীয়দর শ্রমর্াক্রম অনুযােী প্রাপ্ত ষিিে ও ষিশ্বষিদ্যািয়ের নামসহ 

ফিাফি প্রকাি 

৩১ আগস্ট ২০২১ এর ময়ধ্য 

১২. অয়পক্ষমান তাষিকার প্রােীয়দর অনিাইয়ন ভষতি ষফ এর  প্রেম অংি ১০,০০০.০০ 

টাকা িমা ষদয়ে ভষতির প্রােষমক র্াপ সম্পন্ন করা 

০২ শ্রসয়প্টম্বর শ্রেয়ক ০৬ 

শ্রসয়প্টম্বর ২০২১ 

১৩. ষিতীে অয়টামাইয়িিন সম্পন্ন করার পর শূন্য আসয়নর (যষদ োয়ক) িন্য অিষিষ্ট 

অয়পক্ষমান তাষিকার প্রােীয়দর শ্রমর্াক্রম অনুযােী ষিশ্বষিদ্যািে ও ষিিে ষভষত্তক 

ফিাফি প্রকাি 

০৮ শ্রসয়প্টম্বর ২০২১ এর 

ময়ধ্য 
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১৪. ষিতীেিার অয়পক্ষমান তাষিকা হয়ত ষনি িাষচত প্রােীয়দরয়ক অনিাইয়ন ভষতি ষফ এর 

প্রেম অংি ১০,০০০.০০ টাকা িমা ষদয়ে ভষতি হওোর আিহ ষনষিত করা ও 

ভষতির প্রােষমক র্াপ সম্পন্ন করা 

১২ শ্রসয়প্টম্বর শ্রেয়ক ১৪ 

শ্রসয়প্টম্বর ২০২১ 

২১ শ্রসয়প্টম্বর শ্রেয়ক ২৩ 

শ্রসয়প্টম্বর ২০২১  

১৬. ষিষভন্ন ষিশ্বষিদ্যািয়ের ক্লাি শুরুর তাষরখ   ভষতি সম্পন্ন হওোর পর স্ব-স্ব 

ষিশ্বষিদ্যািয়ের ওয়েিসাইয়ট 

প্রকাি করা হয়ি 

 

 

 

 

প্রর্ফসর ি. মমা. র্গোসউদ্দীন র্মো 

ভাইস-চযার্েলর, ির্িমুরকৃর্ি 

ও 

সভাপর্ত, মকন্দ্রীে ভর্তি কর্মটি।  

 

১৫. ভষতরি  প্রােষমক র্াপ সম্পন্ন করা প্রােীয়দরয়ক সিয়ি িি অয়টামাইয়িিয়নর পর প্রাপ্ত 

ষনি ষনি ষিশ্বষিদ্যািয়ে ষগয়ে ঐ ষিশ্বষিদ্যািয়ের িন্য প্রয়যািূ ভষত ি ষফ এর সায়ে 

পূয়ি ি িমাকৃত ১০,০০০.০০ টাকা সমন্বে করা এিং মূি ট্রান্সষক্রপ্ট, প্রিংসাপত্র ও 

শ্রকাটা িকুয়মন্টস িমা ষদয়ে ভষতরি  কাযক্রি ম চূড়ান্ত করা [এর ক োনরূপ ব্যতূে 

হয়ি তার ভষত ি িাষতি িয়ি গণ্য হয়ি]।  


