ইসলামী িব িবদ ালয়
কুি য়া-িঝনাইদহ
২০১৯-২০২০ িশ াবেষ থম বষ াতক (স ান/ইি িনয়ািরং/ফাম)
িণেত ভিত ু ছা -ছা ীেদর জন

ভিত িনেদিশকা
১। ভিত পরী ার ইউিনট ও িবভাগসমূেহর তথ াবিল:
২০১৯-২০২০ িশ াবেষ থম বষ াতক (স ান/ইি িনয়ািরং/ফাম) িণেত ভিতর জন ০৮িট অনুষেদর ৩৪িট িবভােগর ভিত পরী া মাট ৪িট
ইউিনেটর (ইউিনট কাড যথা েম A, B, C, D) মাধ েম অনুি ত হেব। পাষ কাটা ব তীত ২৪৭১ (মূল আসন ২৩০৫ + কাটা ১৬৬) জন ছা -ছা ী
ভিত করা হেব। িবিভ ইউিনটভু িবভাগসমূহ এবং আসন সংখ া িন প:
িবভােগর নাম
আসন সংখা
৮০
১। আল- রআন এ ইসলািমক ািডজ
২। দাওয়াহ এ ইসলািমক ািডজ
৮০
িথওলিজ এ ইসলািমক ািডজ
৮০
৩। আল-হাদীস এ ইসলািমক ািডজ
১। আরবী ভাষা ও সািহত *১
৮০
২। বাংলা
৮০
৩। ইসলােমর ইিতহাস ও সং ৃ িত
কলা
৮০
৪। ইংেরিজ
১০০
৫। ফাইন আট
৩০
৬। অথনীিত
৭৫
৭। রা িব ান
৭৫
৮। লাক শাসন
৭৫
সামািজক িব ান
৯। ফাকেলার ািডজ
৮০
১০। ডেভলপেম
ািডজ
৭৫
১১। সাস াল ওেয়লেফয়ার
৭৫
১২। আইন
৮০
১৩। আল-িফ হ এ িলগাল ািডজ *২
৮০
আইন
৮০
১৪। ল’ এ ল া ম ােনজেম
১। িহসাবিব ান ও তথ প িত
৭৫
২। ব ব াপনা
৭৫
৩। িফন া এ ব াংিকং
৭৫
ব বসায় শাসন
৪। মােকিটং
৭৫
৫। িহউম ান িরেসাস ম ােনজেম
৭৫
৬। টু িরজম এ হসিপটািলিট ম ােনজেম
৭৫
১। গিণত
৫০
িব ান অনুষদ
২। পিরসংখ ান
৫০
৩। এনভায়রনেম াল সােয় এ িজও ািফ
৫০
৪। ইেলকি ক াল এ ইেলক িনক ইি িনয়ািরং
৫০
ইি িনয়ািরং ও টকেনালিজ অনুষদ
৫। ফিলত রসায়ন ও কিমেকৗশল
৫০
৬। কি উটার সােয় এ ইি িনয়ািরং
৫০
৭। ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ
৫০
৮। বােয়ােমিডক াল ইি িনয়ািরং
৫০
৯। ফিলত পুি ও খাদ যুি
৫০
জীবিব ান অনুষদ
১০। বােয়ােটকেনালিজ এ জেনিটক ইি িনয়ািরং
৫০
১১ ফােমিস
৫০
*১ আরবী ভাষা ও সািহত িবভােগ ভিতর শত িহসােব মাধ িমক/সমমান অথবা উ মাধ িমক/সমমান িণেত পিঠত িবষয় িহসােব আরবী/ ইসলািমক ািডজ
থাকেত হেব।
*২ আল-িফ হ এ িলগাল ািডজ িবভােগর ৮০ িট আসেনর মেধ ৪০ িট আসেন মা াসা িশ াধারা (দািখল/আিলম পাস) হেত এবং বািক ৪০িট আসেন অন ান
িশ াধারা হেত আগত ছা -ছা ীেদর ভিত করা হেব।
ইউিনট কাড

A

B

C

D

অনুষদ
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২। আেবদনকারীর নূ নতম যাগ তা:
য সকল ছা /ছা ী ২০১৮ সন অথবা ২০১৯ সেনর উ মাধ িমক/সমমােনর এবং ২০১৪ সন বা তৎপরবতীেত মাধ িমক/সমমােনর পরী ায়
উ ীণ হেয়েছ এবং িন বিণত যাগ তা থাকেব কবলমা তারাই উপেরা ইউিনটসমূেহ ভিত পরী ায় অংশ হেণর জন আেবদন করেত
পারেব:
ইউিনট

A

B

C
D

উ

মাধ িমক/সমমান মাধ িমক/সমমান
উ
মাধ িমক/সমমান উভয় পরী ায় নূ নতম
িণর িশ া শাখা/ধারা পরী ার নূ নতম িজিপএ পরী ার নূ নতম িজিপএ িজিপএ (৪থ িবষয়সহ)
(৪থ িবষয়সহ)
(৪থ িবষয়সহ)

মানিবক
ব বসায় িশ া
িব ান
KvwiMwi wkÿv
মানিবক
ব বসায় িশ া
িব ান
KvwiMwi wkÿv
মানিবক
ব বসায় িশ া
িব ান
KvwiMwi wkÿv
িব ান
KvwiMwi wkÿv

৩.০০
৩.২৫
৩.২৫
3.25
৩.০০
৩.২৫
৩.২৫
3.25
৩.২৫
৩.২৫
৩.৫০
3.25
৩.৫০
3.50 সহ রসায়ন, গিণত
ও পদাথিব ান অবশ ই
পিঠত িবষয় থাকেত হেব।

৩.০০
৩.২৫
৩.২৫
3.25
৩.০০
৩.২৫
৩.২৫
3.25
৩.২৫
৩.২৫
৩.৫০
3.25
৩.৫০
3.50 সহ রসায়ন, গিণত ও
পদাথিব ান অবশ ই প ত
িবষয় থাকেত হেব।

৬.৫০
৬.৭৫
৭.০০
6.75
৬.৫০
৬.৭৫
৭.০০
6.75
৬.৭৫
৬.৭৫
৭.২৫
6.75
৭.৫০
7.50

িব. .: িজিসই (General Certificate of Education) ও লেভল (Ordinary Level) পরী ায় কমপে ৫ িবষেয় এবং এ লেভল
(Advanced level) পরী ায় ২িট িবষেয় উ ীণ হেত হেব। উভয় লেভেলর ৭িট িবষেয়র মেধ ৪িট িবষেয় কমপে িব
ড থাকেত হেব।

ড ও ৩িট িবষেয় িস

৩। ভিতর জন আেবদ নর সময়সূিচ:
০২ সে

র ২০১৯ তািরখ হেত ০১ অে াবর ২০১৯ তািরখ রাত ১২টা পয ।

৪। আেবদেনর ি য়া:

আেবদনকারীর নূ নতম যাগ তা থাকা সােপে উপেরা ইউিনটসমূেহ আেবদনকারীেক অনলাইন এ আেবদন করেত হেব। ওেয়বসাইট
http://iu.bigmsoft.com অথবা http://www.iu.ac.bd এ িনেদিশত ধাপ সমূহ অনুসরণ কের আেবদন করেত হেব। ধাপ সমূহ িন প:
(ক) ভিতর েয়াজনীয় তথ াবলী http://iu.bigmsoft.com অথবা www.iu.ac.bd/admission এ পাওয়া যােব। ওেয়বসাইেট দ িনেদশনা
মাতােবক অনলাইেন আেবদন ফরম যথাযথভােব পূরণ কের Submit করেত হেব। Submit করা শেষ আেবদনকারী ক একিট Application
ID ন র দান করা হেব এবং পরবতীেত এই Application ID ন েরর অনুকূেল রেকট মাবাইল ব াংিকং এর মাধ েম ভিত পরী ার িফ জমা
িদেত হেব। একািধক ইউিনেট আেবদন করেত চাইেল যাজ ইউিনটসমুহ িসেল করেত হেব। একািধক ইউিনট িসেল করেল িতিট ইউিনেটর জন
িভ িভ Application ID ন র দান করা হেব। িস-ইউিনেট আেবদনকারীগণেক অবশ ই উ মাধ িমক/সমমান িণর পিঠত িশ া শাখা/ধারার
ঘরিট পুরণ করেত হেব, যমন পিঠত িবষয়সমূহ একাউি ং, ব বসায় িশ া, িফন া এ ব াংিকং অথবা মােকিটং থাকেল ব বসায় িশ া অথবা
Business Studies এর ঘের িটক িদেত হেব এবং পিঠত িবষয় অন ান (িব ান িবষয়, মানিবক িবষয়, ইত ািদ) হেল Others এর ঘের িটক িদেত
হেব। িস-ইউিনেটর ভিত পরী া ইিট েপ (১) Business Studies প and (২) Others প এ অনুি ত হেব। উ মাধ িমক/সমমান
িনর পাঠ ম ইংেরিজ মাধ ম হেল বা ভিত পরী ার প ইংেরিজ মাধ েম েয়াজন হেল আেবদন ফরেম Question Type ঘরিট পূরণ করেত
হেব।
(খ) আেবদনপ পূরেণর সময় াথীর কানসহ পূণা মূখম ল দখা যায় এমন একিট পাসেপাট আকােরর স িত তালা রিঙন ছিবর সফট কিপ (jpg
Format, ফাইল সাইজ ৮০ িকেলা বাইেটর নীেচ) আপেলাড করেত হেব।
(গ) Application ID No. স িলত ডকুেম িট ি
কের রাখেত হেব। আেবদন িফ (টাকা) জমা দওয়া ও ভিত পরী ার েবশপ সং েহর জন
Application ID No. িট েয়াজন হেব।
(ঘ) ডাচ-বাংলা ব াংেকর রেকট মাবাইল ব াংিকং সািভেসর মাধ েম আেবদন িফ দান প িত িন প:
Step-1: য কান মাবাইল অপােরটর হেত ডায়াল *৩২২#
Step-2: ১ ডায়াল কের “Payment” অপশন িসেল করেত হেব।
Step-3: ১ ডায়াল কের “Bill Pay” অপশন িসেল করেত হেব।
Step-4: Enter Biller ID এর েল ‘২৬২’ টাইপ করেত হেব।
Step-5: Enter Bill Number এর েল অবশ ই ওেয়বসাইট থেক া িনজ Application ID িট দান করেত হেব।
Step-6: Enter Amount এর েল A-unit এর জন এি েকশন িফ বাবদ আনুষি ক সািভস চাজসহ ৫২৫/= (পাঁচশত পঁিচশ) টাকা, B-unit এর
জন এি েকশন িফ বাবদ আনুষি ক সািভস চাজসহ ১৬২৫.০০(একহাজার ছয়শত পঁিচশ) টাকা, C-unit এর জন এি েকশন িফ বাবদ
আনুষি ক সািভস চাজসহ ৮২৫.০০ (আটশত পঁিচশ) টাকা, এবং D-unit এর জন এি েকশন িফ বাবদ আনুষি ক সািভস চাজসহ
১৩২৫.০০(একহাজার িতনশত পঁিচশ) টাকা দান করেত হেব।
Step-7: Enter PIN এর েল Customer এর ডাচ-বাংলা মাবাইল ব াংিকং Account এর PIN ন র িদেত হেব।

ভিত িনেদিশকা: ১ম বষ াতক (স ান) ভিত পরী া ২০১৯-২০২০, ইসলামী িব িবদ ালয়, ি য়া-৭০০৩। Web-site: www.iu.ac.bd/admission
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Step-8: মাবাইল ব াংিকং রেকট হেত Payment Confirmation SMS আসেব। এই SMS থেক া Transaction ID (TxnID)
েবশপ ডাউনেলাড করার জন সংর ণ করেত হেব।
(ঙ) েবশপ ডাউনেলাড: াথীর েবশপ ১৬ অে াবর ২০১৯ থেক ০১ নেভ র ২০১৯ এর মেধ http://iu.bigmsoft.com ওেয়বসাইট হেত
সং হ করেত হেব। Application ID No. ব বহার কের ওেয়বসাইট থেক েবশপ িট ডাউনেলাড কের ই কিপ ি
(with color
photograph) কের িনেত হেব। ভিত পরী ার সময় ই কিপ েবশপ অবশ ই সােথ থাকেত হেব।
িব. .: (১) কবলমা বােডর ডাটােবেজ সংরি ত ন রপে (Academic Transcript) উে খকৃত মাট GPA িবেবিচত হেব।
(২) আেবদনকারী তার মাধ িমক/সমমান অথবা উ মাধ িমক/সমমান ফলাফেল নাম বা অন ান কান তথ সং া িটর কারেণ আেবদন করেত
ব থ হেল াথীেক সংি িশ া বােড যাগােযাগ কের সংেশাধনপূবক আেবদন করেত হেব। এ সং া সমস া সমাধােনর িবষয়িট ইসলামী
িব িবদ ালয় কতৃপে র এি য়ারভু নয়।
(৩) আেবদন ি য়ায় কান জিটলতা সৃি হেল সংি ওেয়বসাইট-এর হ লাইন এর সাহায িনেয় সমাধান করেত হেব।
(৪) য কান মাবাইল সংেযােগর মাধ েম এক/একািধক আেবদনকারী এক/একািধক ইউিনেট আেবদন করেত পারেব।
(৫) িনধািরত তািরেখর মেধ য কান সময় অনলাইেন আেবদন করা যােব।
(৬) অনলাইেন স িত জািনেয় ভিতর আেবদন ও আেবদন িফ (টাকা) পাঠােল তা আর ত াহার করা যােব না।
(৭) বাংলােদেশ চিলত িকছু িকছু মাধ িমক/সমমান এবং উ মাধ িমক/সমমান পরী ার ফলাফল এর ডটােবজ (েযমন িজিসই পরী া) অন লাইেন
পাওয়া যায় না। এ সব ে টকিনকাল কিমিট দ আেবদন ফরম ওেয়বসাইট http://iu.bigmsoft.com হেত ডাউনেলাড কের softcopy (by email) and hardcopy (physically) অ নী ব াংক ই.িব. শাখা (িহসাব ন র ১০৬) বরাবর েযাজ িফ দান পূবক আেবদন ফরম ICT cell
অিফেস জমা িদেয় হেব। েবশপ ১৬ অে াবর ২০১৯ থেক ০১ নেভ র ২০১৯ এর মেধ http://iu.bigmsoft.com ওেয়বসাইট হেত সং হ
করেত হেব।

৫। ভিত পরী া কে যা আনেত হেব:
(ক) ডাউনেলাডকৃত েবশপে র (রি ন ি ) ২( ই) কিপ। উভয় কিপ পরী া কে দািয় রত পিরদশক সত ািয়ত করেবন। এক
কিপ ইউিনট সংর ণ করেব এবং অপর কিপিট পরী াথী সংর ণ করেব।
(খ) উ মাধ িমক/সমমান পরী ার রিজে শন কাড ও েবশপ ।

৬। ভিত পরী ার ন র িনধারণ:
ভিত পরী ার সবেমাট ন র/ে ার ৪০+৬০+২০=১২০ (একশত িবশ)। যা িন প িতনিট ভােগ িবভ :
(ক) িজিপএ ার ৪০: মাধ িমক/সমমান এবং উ মাধ িমক/সমমান পরী ার িজিপএ এর িভি েত (মাধ িমক/সমমান পরী ার সেবা িজিপএ ৫.০০
এবং উ মাধ িমক/সমমান পরী ার সেবা িজিপএ ৫.০০ মাট ১০.০০ এর ৪ ণ) সেবা
ার ৪০.০০। যমন কান াথীর যিদ
মাধ িমক/সমমান পরী ায় া িজিপএ ৪.৫ এবং উ মাধ িমক/সমমান পরী ায় া িজিপএ ৫.০০ হয় তাহেল তার িজিপএ ার হেব
(৪.৫০+৫.০০) × ৪= ৩৮.০০। কান াথী যিদ উভয় পরী ায় িজিপএ ৫.০০ কের পায় তাহেল তার িজিপএ ার হেব (৫.০০+৫.০০) × ৪=
৪০.০০।
(খ) MCQ ন র/ে ার ৬০: ভিত পরী ায় সাধারণত উ মাধ িমক/সমমান ণীর পাঠ ম অনুযায়ী ৬০ ন েরর MCQ
থাকেব য েলার উ র
OMR sheet এ সিঠক উ র বৃ ভরােটর মাধ েম দান করেত হেব। MCQ পরী ায় িতিট ভুল উ েরর জন ২৫% ন র িবেয়াগ হেব।

(গ) নব ি ক িলিখত পরী ার ন র ২০: নব ি ক ২০িট ে র উ র িলিখত আকাের দান করেত হেব।

৭। ইউিনটভু িবভাগসমূেহ ভিতর জন আেরািপত শত এবং িবষয়িভি ক ন র/ে ার িবন াস:
(ক) A ইউিনট
িবভােগর নাম
১। আল-কুরআন এ ইসলািমক ািডজ
২। দাওয়াহ এ ইসলািমক ািডজ
৩। আল-হাদীস এ ইসলািমক ািডজ

িবভাগ কতৃক আেরািপত শত
িবেশষ কান শত নাই

িবষয়িভি ক পে র ন র িবন াস
১। আল-কুরআন ১৫
৬। ইসলামী িশ া ০৫
২। আল-হাদীস ১৫
৭। আল-িফকহ
০৫
৩। আরবী
১০
৮। বাংলা
০৫
৪। দাওয়াহ
১০
৯। ইংেরজী
০৫
৫। ইসলােমর ইিতহাস ০৫
১০। সাধারণ ান ০৫
এর িভি েত ৬০ ন েরর এমিসিকউ এবং ২০ ন েরর
িলিখত
থাকেব।

(খ) B ইউিনট
িবভােগর নাম
িবষয়িভি ক পে র ন র িবন াস
িবভাগ কতৃক আেরািপত শত ( ধু MCQ ৬০ ন েরর জন )
১। আরবী ভাষা ও সািহত
কান শত নাই
MCQ ৬০ ন র
বাংলা
২৫
২। বাংলা
বাংলায় নূ নতম ১৫ ন র পেত হেব
ইংেরিজ
২৫
৩। ইসলােমর ইিতহাস ও সং ৃিত
কান শত নাই
সাধারণ ান ১০
৪। ইংেরিজ
ইংেরিজেত নূ নতম ১৫ ন র পেত হেব
৫। ফাইন আট
কান শত নাই
িলিখত নব ি ক ২০ ন র
৬। অথনীিত
ইংেরিজেত নূ নতম ১০ ন র পেত হেব
উ মাধ িমক/সমমান, মাধ িমক/সমমান
৭। লাক শাসন
ইংেরিজেত নূ নতম ১০ ন র পেত হেব
পযােয়র পাঠ ম অনুযায়ী বাংলা, ইংেরিজ,
৮। রা িব ান
ইংেরিজেত নূ নতম ১০ ন র পেত হেব
জাতীয়/আ জািতক/বুি ম া িবষেয় ২০ িট
৯। ফাকেলার ািডজ
ইংেরিজেত নূ নতম ১০ ন র পেত হেব
থাকেব।
১০। ডেভলপেম ািডজ
ইংেরিজেত নূ নতম ১০ ন র পেত হেব
১১। সাসাল ওেয়লেফয়ার
ইংেরিজেত নূ নতম ১০ ন র পেত হেব
১২। আইন
ইংেরিজেত নূ নতম ১০ ন র পেত হেব
১৩। আল-িফ হ এ িলগাল ািডজ
কান শত নাই
১৪। ল’ এ ল া ম ােনজেম
ইংেরিজেত নূ নতম ১০ ন র পেত হেব
িব. .: ইংেরজী িবভােগ ভিতর জন মাধ িমক/সমমান এবং উ মাধ িমক/সমমান উভয় পরী ায় ইংেরজী িবষেয় নূ নতম িজিপএ ৩.৫০ থাকেত হেব। আরবী ভাষা ও
সািহত িবভােগ ভিতর শত িহসােব মাধ িমক/সমমান অথবা উ মাধ িমক/সমমান

িণেত পিঠত িবষয় িহসােব আরবী/ ইসলািমক ািডজ থাকেত হেব।

ভিত িনেদিশকা: ১ম বষ াতক (স ান) ভিত পরী া ২০১৯-২০২০, ইসলামী িব িবদ ালয়, ি য়া-৭০০৩। Web-site: www.iu.ac.bd/admission
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(গ) C ইউিনট
িবভােগর নাম
১। িহসাবিব ান ও তথ প িত
২। ব ব াপনা

িবভাগ কতৃক আেরািপত শত
MCQ অংেশ ইংেরিজেত নূ নতম
১২ ন র পেত হেব।

৩। িফন া এ ব াংিকং
৪। মােকিটং

িলিখত নব ি ক ২০ ন র

৫। িহউম ান িরেসাস ম ােনজেম

উ মাধ িমক/সমমান পযােয়র পাঠ ম অনুযায়ী বাংলা,
ইংেরিজ, তথ ও যাগােযাগ যুি এবং সামসামিয়ক িবষেয়
সকল Background এর পরী াথীেদর জন ইংেরিজ মাধ েম
একই রকম ২০িট
থাকেব।

৬। টু িরজম এ হসিপটািলিট ম ােনজেম

(ঘ) D ইউিনট
িবভােগর নাম
১। ইেলকি ক াল এ ইেলক িনক ইি িনয়ািরং
২। ফিলত রসায়ন ও কিমেকৗশল
৩। কি উটার সােয় এ ইি িনয়ািরং
৪। ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ
৫। বােয়ােটকেনালিজ এ জেনিটক ইি িনয়ািরং
৬। ফিলত পুি ও খাদ যুি
৭। গিণত
৮। পিরসংখ ান
৯। বােয়ােমিডক াল ইি িনয়ািরং
১০। এনভায়রনেম াল সােয় এ িজও ািফ
১১। ফােমিস
িব. .: (ক) েয়াজেন বাংলা এবং ইংেরিজ উভয় মাধ েম

িবষয়িভি ক পে র ন র িবন াস
MCQ ৬০ ন র (Business Studies Background)
ইংেরিজ
৩০
িহসাবিব ান
১৫
ব বসায় িশ া ১৫
MCQ ৬০ ন র (Others Background)
ইংেরিজ
৩০
সাধারণ গিণত
১৫
সাধারণ ান ও বুি ম া ১৫

িবভাগ কতৃক আেরািপত শত ( ধু MCQ অংেশর জন )

পদাথ িব ান নূ নতম ৮ ন র পেত হেব
রসায়েন নূ নতম ৮ ন র পেত হেব
শত েযাজ নয়।
শত েযাজ নয়।
শত েযাজ নয়।
শত েযাজ নয়।
গিণেত নূ নতম ৪ ন র পেত হেব।
শত েযাজ নয়।
পদাথ িব ান ও গিণত িবষেয় নূ নতম ৮ ন র কের পেত হেব।

শত েযাজ নয়।
রসায়েন নূ নতম ৮ ন র পেত হেব

িবষয়িভি ক পে র ন র িবন াস
MCQ ৬০ ন র
(ক) আবিশ ক অংশ
পদাথ িব ান
২০
রসায়ন
২০
(খ) িনবািচত অংশ (েয কান একিট িবষয়)
গিণত
২০
জীবিব ান
২০

িলিখত নব ি ক ২০ ন র
উ মাধ িমক/সমমান
িণর িব ান
শাখার
আবিশ ক
িবষয়সমূেহর
পাঠ ম অনুযায়ী ২০ িট
থাকেব।

প ণয়ন করা হেব।
(খ) ইেলকি ক াল এ ইেলক িনক ইি িনয়ািরং, ফিলত রসায়ন ও কিমেকৗশল, কি উটার সােয় এ ইি িনয়ািরং, এবং ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন
টকেনালিজ িবভাগসমূেহ ভিতর জন উ মাধ িমক/সমমান পরী ায় গিণত িবষেয় নূ নতম িজিপএ ৩.৫০ (এ- ড) থাকেত হেব। ইনফরেমশন এ
কিমউিনেকশন টকেনালিজ িবভােগ ভিতর জন উ মাধ িমক/সমমান পরী ায় পদাথ িব ান িবষেয় নূ নতম িজিপএ ৩.৫০ (এ- ড) থাকেত হেব।
(খ) বােয়ােটকেনালিজ এ জেনিটক ইি িনয়ািরং এবং ফিলত পুি ও খাদ যুি িবভাগসমূেহ ভিতর জন উ মাধ িমক/সমমান পরী ায় জীবিব ান িবষেয়
নূ নতম িজিপএ ৩.৫০ (“ এ-“ ড) থাকেত হেব।
(গ) বােয়ােমিডক াল ইি িনয়ািরং িবভােগ ভিতর জন উ মাধ িমক/সমমান পরী ায় রসায়ন এবং জীবিব ান িবষেয় পৃথকভােব নূ নতম িজিপএ ৩.৫০ (“ এ-”
ড) থাকেত হেব।
(ঘ) গিণত, এবং পিরসংখ ান িবভাগসমূেহ ভিতর জন উ মাধ িমক/সমমান পরী ায় গিণত িবষেয় নূ নতম িজিপএ ৪.০০ (“ এ” ড) থাকেত হেব।
(ঙ) এনভায়রনেম াল সােয় এ িজও ািফ িবভােগ ভিতর জন উ মাধ িমক/সমমান িব ান শাখা থেক পাস করেত হেব।
(চ) ফােমিস িবভােগ ভিতর জন উ মাধ িমক/সমমান পরী ায় গিণত, রসায়ন এবং জীবিব ান িবষেয় পৃথকভােব নূ নতম িজিপএ ৪.০০ (“এ” ড) থাকেত
হেব।

৮। ভিত পরী া সং া অন ান তথ সমূহ:
(ক) ভিত পরী া আগামী ০৪-১১-২০১৯ ইং তািরখ হেত ০৭-১১-২০১৯ ইং তািরেখর মেধ অনুি ত হেব। ভিত পরী ার সময়কাল ১ (এক)
ঘ া।
(খ) ভিত পরী ার িব ািরত সময়সূিচ, ভিত পরী ার ান, আসন িবন াস ও ভিত সং া অন ান তথ িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইট
www.iu.ac.bd থেক অথবা সংি ইউিনট অিফস থেক াথীেক িনজ দািয়ে জেন িনেত হেব।

৯। কাটায় ভিত সং া তথ সমূহ:
(ক) আসন সংখ া:
িমক
০১
০২

০৩

কাটার নাম
মুি েযা া (মুি েযা ােদর পু -কন া,
পু /কন া পাওয়া না গেল নািত-নাতিন)
িবেশষ কাটা
(ক) উপজািত/ ু জািতস া/ ু নৃ- গাি
স দায়
(খ) হিরজন-দিলত (অ জ) স দায়
(গ) শারীিরক িতব ী
(ঘ) খেলায়াড়
পাষ

সংখ া
মূল আসেনর ৫%

িবভাগীয় শত
কান িবভােগর আসন সংখ ার ৫% এর বিশ নয়।

সেবা ১৫ জন

কান িবভােগ ১ জেনর বিশ নয়।

সেবা ০৫ জন
সেবা ২০ জন
সেবা ১০ জন
শত পূরণ করেল সকেলই

কান িবভােগ ১ জেনর বিশ নয়।
কান িবভােগ ১ জেনর বিশ নয়।
িবভাগসমূেহর মেধ সমভােব বি ত হেব।
মধার িভি েত িবভাগসমূেহর মেধ সমভােব বি ত হেব।

(খ) কাটায় ভিত ি য়া ও শতাবিল:
ভিত িনেদিশকা: ১ম বষ াতক (স ান) ভিত পরী া ২০১৯-২০২০, ইসলামী িব িবদ ালয়, ি য়া-৭০০৩। Web-site: www.iu.ac.bd/admission
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(১) ভিত পরী ায় কৃতকায এবং িবভাগীয় শত পূরণ কেরেছ এমন াথীগণ ২৪-১১-২০১৯ তািরখ হেত ০২-১২-২০১৯ তািরেখর মেধ কাটার জন
িনধািরত আেবদন িফ ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা, অ ণী ব াংক, ই.িব. শাখায় জমাসােপে িনধািরত আেবদন ফরম পূরণ কের সংি দ ের
জমা িদেত হেব। উ আেবদন পে র সােথ য কাটায় আেবদন করেত ই ুক তার মাণপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ, সংি ইউিনট কতৃক
দ া ন রপ সংযু করেত হেব।
(২) মুি েযা া কাটায় আেবদনকারীেদরেক গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মুি েযা া িবষয়ক ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কািশত
মুি েযা ােদর নােমর তািলকার আইিড ন র স িলত সনদপ অথবা গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী কতৃক া িরত
সামিয়ক/মূল সনদপ কাটার আেবদনপে র সােথ সংযু করেত হেব। সই সােথ গেজেটড অিফসার/ ানীয় সরকার ধােনর িনকট থেক
স েকর ত য়নপ , স িকত ব ি গেণর জাতীয় পিরচয়প এবং াথীর িশ াগত যাগ তার িশ া বাড কতৃক দ সকল সনদপে র
ফেটাকিপ আেবদনপে র সােথ সংযু করেত হেব।
(৩) উপজািত/ ু জািতস া/ ু নৃ- গাি স দায় কাটায় আেবদনকারীেদরেক ীকৃত গা ধান (েযমন চাকমা রাজা, মং রাজা) কতৃক দ
সনদ অথবা বাংলােদশ আিদবািস ফারাম কতৃক গাে র সমথেন দ সনদপ সহ াথীর িশ াগত যাগ তার িশ া বাড কতৃক দ সকল
সনদপে র ফেটাকিপ আেবদনপে র সােথ সংযু করেত হেব।
(৪) হিরজন-দিলত (অ জ) স দায় কাটায় আেবদনকারীেদরেক তােদর স দায় সংগঠন ধােনর সনদপ সহ াথীর িশ াগত যাগ তার িশ া
বাড কতৃক দ সকল সনদপে র ফেটাকিপ আেবদনপে র সােথ সংযু করেত হেব।
(৫) শািররীক িতব ী কাটায় আেবদনকারীেদরেক গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর সমাজকল াণ ম ণালেয়র সনদপ সহ াথীর িশ াগত
যাগ তার িশ া বাড কতৃক দ সকল সনদপে র ফেটাকিপ আেবদনপে র সােথ সংযু করেত হেব। এই কাটার াথীেদর েয়াজেন
মিডক াল টে অংশ হণ করেত হেব।
(৬) খেলায়াড় কাটায় আেবদনকারীেদরেক বাংলােদশ জাতীয় দেলর অথবা য কান বয়সিভি ক জাতীয় দেলর হেয় িতিনিধ কেরেছ এমন
মাণপ অথবা বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান হেত উ মাধ িমক/সমমান পরী ায় পাস কেরেছ এমন সনদপ সহ াথীর িশ াগত
যাগ তার িশ া বাড কতৃক দ সকল সনদপে র ফেটাকিপ আেবদনপে র সােথ সংযু করেত হেব। এই কাটার াথীেদর েয়াজেন িফ
টে অংশ হণ করেত হেব।
(৭) ধু এই িব িবদ ালেয়র িশ ক, কমকতা ও কমচারীগেণর পূণ পূ -কন া পাষ িহেসেব গণ হেব। এ ে সংি িবভাগ/দ র ধান কতৃক
পাষ স েকর ত ায়নপ সহ াথীর িশ াগত যাগ তার িশ া বাড কতৃক দ সকল সনদপে র ফেটাকিপ আেবদনপে র সােথ সংযু
করেত হেব।
(৮) কাটায় আেবদেনর সমথেন াথী কতৃক দািখলকৃত দিললািদর যথাথতা যাচাইেয়র জন িব িবদ ালয় কতৃপ কতৃক গিঠত কিমিট াথীেদর
সা াৎকার হণ করেবন। এর পেরও এই িব িবদ ালেয় িশ াজীবেনর কান পযােয় দািখলকৃত দিললািদ িমথ া মািণত হেল সংি িশ াথীর
ছা বািতল করা হেব। স জন িবিভ কাটায় ভিতর সময় ছা /ছা ীেদরেক িব িবদ ালয় কতৃপ কতৃক িনধািরত ছেক নন-জুিডিসয়াল
াে
েযাজ কাটার জন দািখলকৃত সনদসমূেহর সমথেন অ ীকারনামা দান করেত হেব।
(৯) শতপূরেণর অভােব িনধািরত কাটায় েয়াজনীয় সংখ ক াথী পাওয়া না গেল বা আসন ন থাকেল তা অন কান ভােব পূরণ করার সুেযাগ
থাকেব না।
(১০) কাটার সুিবধা িনেয় ভিত হওয়া ছা /ছা ীগণ কান েমই িবভাগ পিরবতেনর জন আেবদন করেত পারেব না।

১০। মধা ম িনধারণ ও ভিতর জন িনবাচন প িত:
(ক) ৮০ ন েরর (MC Q এবং িলিখত) ভিত পরী ার পাস ন র ৪০% অথাৎ ৩২। যার মেধ ২০ ন েরর িলিখত নব ি ক অংেশ কমপে ৭ ন র পেত
হেব। পাষ এবং খেলায়াড় কাটার পরী াথীেদর ে পাস ন র ৩৩% অথাৎ ২৬। যার মেধ ২০ ন েরর িলিখত নব ি ক অংেশ কমপে ৫ ন র
পেত হেব।
(খ) ভিত পরী ায় া
ার এর সােথ মাধ িমক/সমমান ও উ মাধ িমক/সমমান পরী ায় া িজ.িপ.এ. ার (এই ভিত িনেদিশকার িমক ৬ অনুসাের)
যাগ কের মধা ও অেপ মাণ তািলকা ত করা হেব। ভিত পরী ার রাল ন র ও া মাট ার উে খপূবক সং ইউিনেটর নািটশ বাড এবং
িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইেট চার করা হেব। একািধক াথী একই ার া হেল উ মাধ িমক/সমমান পরী ায় বিশ িজ.িপ.এ. া াথীেক
অ ািধকার দান করা হেব। এ ে ও সমান ার হেল অ ািধকার দােনর িস া সংি ইউিনট কিমিট হণ করেব।
(গ) েত ক ইউিনট ভিত পরী ার ফলাফল মধা তািলকার িভি েত ১৫/১১/২০১৯ তািরেখর মেধ কাশ করেব। মধা তািলকা হেত পযায় িমক িবভাগীয়
শতপূরণসােপে সা াৎকােরর জন সময়সূিচ ইউিনট িনধারণ করেব। ফলাফল াি র Website: http://www.iu.ac.bd .
(ঘ) ক ীয় ভিত কিমিট কতৃক িনধািরত সমেয় মধা ম অনুযায়ী কাটায় িনবািচত াথীেদর ফলাফল সংি উপ-কিমিট কাশ করেব।
(ঙ) িবভাগীয় শতপূরণসােপে িনধািরত সমেয়র মেধ ভিতর জন িনবািচত াথীগণ থেম িবভাগ পছ (Choice Form) ফরম িব িবদ ালেয়র
ওেয়বসাইেট (http://www.iu.ac.bd ) পূরণ করেব। মধা ম এবং িবভাগ পছ ম অনুসাের ছা ছা ীেদর (অনলাইেন থিমক আেবদেনর সময়
দ যাগােযােগর জন মাবাইল ন ের) একিট কাডসহ িবভাগ ও সংি হেলর নাম রন করা হেব। দ কাডিট ব বহার কের িব িবদ ালেয়র
ওেয়বসাইেট (http://www.iu.ac.bd) ভিতর মূল আেবদন ফরমিট পূরণ করেত হেব এবং ঊ ফরমসমূহ ি
কের ইউিনেট সা াৎকােরর সময়
দািখল করেত হেব।
(চ) সা াৎকার যথাযথভােব স
হেল ইউিনট কিমিট িনবািচত িবভােগ ভিতর সুপািরশ কের িসেলকশন ফরম দান করেব এবং ইউিনট কতৃক িনধািরত
তািরখ ও সমেয় উ মূল ভিত ফরমিট সংি িবভােগ জমা িদেত হেব।
(ছ) ক ীয় ভিত কিমিট কতৃক িনধািরত সা াৎকার (েমধা, অেপ মাণ এবং িবভাগ পিরবতন) হণ এবং চূড়া ভিত ি য়া স
করার সময়সীমা ১৬১১-২০১৯ তািরখ হেত ২৩-১২-২০১৯ তািরখ। সকল ইউিনট এবং কাটার উপ-কিমিটসমূহ এই সময়সীমার মেধ চূড়া ভােব িনবািচত াথীেদরেক
তােদর ভিত ি য়া স
করার জন তািরখ িনধািরত কের দেবন এবং াথীগণেক তা যথাযথভােব মেন চলেত হেব। অন থায় তােদর চূড়া ভিত
ি য়া বািতল করা হেব।

১১। আবািসক হল এবং স ৃ া:
(ক) ছা েদর জন ৫িট এবং ছা ীেদর জন ৩িট আবািসক হল আেছ। ছা েদর জন জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান হল, সা াম হােসন হল,
শহীদ িজয়াউর রহমান হল, লালন শাহ হল এবং শখ রােসল হল, এবং ছা ীেদর জন ব মাতা বগম ফিজলাতুে ছা মুিজব হল, দশর শখ হািসনা
হল ও খােলদা িজয়া হল।
(খ) িতিট ছা /ছা ীেক ইউিনট কিমিট অথবা কাটা উপ-কিমিট কতৃক িনধািরত য কান একিট েযাজ আবািসক হেলর সােথ স ৃ থাকেত হেব।
(গ) আবািসক এবং অনাবািসক ’ভােবই ছা -ছা ী ভিত করা হেব। আবািসক হলসমূেহ েয়াজনীয় িসট সংখ া াপ তা সােপে এবং কতৃপ কতৃক
িণত নীিতমালার িভি েত আবািসক হলসমূেহ ছা /ছা ীেদর সীট বরা করা হেব।
ভিত িনেদিশকা: ১ম বষ াতক (স ান) ভিত পরী া ২০১৯-২০২০, ইসলামী িব িবদ ালয়, ি য়া-৭০০৩। Web-site: www.iu.ac.bd/admission
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১২। চূড়া ভিত ও আনুষি ক িফ জমাদােনর প িত:
(ক) ইউিনট কিমিট কান ছা /ছা ীেক িনধািরত িবভােগ ভিতর সুপািরশ কের িসেলকশন ফরম দান করেল উ ছা /ছা ীেক সংি িবভােগ ডাউনেলাড
এবং ি কৃত ভিতর মূল আেবদন ফরম, মূল সনদপ সমূহ (মাধ িমক/সমমান পরী ার সনদপ ও ন রপ , উ মাধ িমক/সমমান পরী ার
পরী ার সনদপ ও ন রপ , সংি
কাটার মানপ ( ধুমা কাটায় িনবািচত াথীেদর জন ) এবং সবেশষ িশ া িত ান ধােনর শংসাপ )
এবং উ প সমূেহর সত ািয়ত ফেটাকিপ সংি িবভােগর েযাজ িফ জমাদান সােপে িবভােগর দ ের িনধািরত সমেয়র মেধ জমা িদেত হেব।
(খ) সংি িবভােগর সভাপিত েয়াজনীয় মূল সনদপ সমূহ পরী া কের এবং ভিত পরী ার েবশপে সংেযািজত ছিবর সােথ ভিতর মূ ল আেবদনপে
সংযু ছিব, াথীর চহারা ও া র িমিলেয় সত তা িনি ত হেয় মূল ভিত ফরেম া র করেবন।
(গ) মূল ভিত ফরেম সংি িবভােগর সভাপিতর া েরর পর সংযু হল াধ ে র সুপািরশ এবং সংি অনুষেদর িডন-এর সুপািরশ িনেয় উ ফরমিট
একােডিমক শাখায় জমা িদেত হেব।
(ঘ) একােডিমক শাখায় ভিত সংি
েয়াজনীয় কাযািদ (সনদপ সমূহ যাচাই, প-ইন ি প দান ইত ািদ) স
কের ছা -ছা ীেদর নােমর তািলকা
অ ণী ব াংক, ইসলামী িব িবদ ালয় শাখায় রণ করা হেব এবং উ তািলকার কিপ একােডিমক শাখার নািটশ বােডও দশন করা হেব। উ
ছা -ছা ীেদর িনধািরত সমেয়র মেধ ভিত ও আনুষি ক িফ জমা িদেয় ভিত ি য়া স
করেত হেব।
(ঙ) িনধািরত সমেয়র মেধ ভিত ও আনুষি ক িফ জমা িদেত ব থ হেল াথীর ভিতর অিধকার বািতল বেল গণ হেব।
(ছ) কান ছা /ছা ী এই িব িবদ ালেয় কান একিট িবভােগ ভিত হবার পর পরবতীেত অন কান িবভােগ ভিতর সুেযাগ পেল তােক সংি িবভাগীয়
সভাপিতর মাধ েম ৩০০.০০ (িতনশত) টাকা অ ণী ব াংক, ইসলামী িব িবদ ালয় শাখায় জমা দওয়ার রিশদসহ পূেব ভিত বািতেলর আেবদন উপরিজ ার (িশ া) বরাবর দািখল করেত হেব। উ ভিত বািতেলর অনুমিত াি র পর ভিত ি য়াসমূহ যথাযথ ভােব অনুসরন কের নতুন িবভােগ
ভিত হেত হেব। এে ে পূেব দানকৃত ভিত ও আনুষি ক িফ পেরর ভিত ও আনুষি ক িফ এর সােথ সম য় করা হেব।
(জ) ভিতকৃত কান ছা /ছা ীর ভিত তার য কান িটর কারেণ িব িবদ ালয় কতৃপ বািতল করেল অথবা
ায় কান াথী তার ভিত বািতল করেল
উ ছা /ছা ীর েদয় িফসমূহ তােক ফরত দওয়া হেব না।

১৩। িশ ার মাধ ম:
অধীত িবষয়/িবভাগ অনুযায়ী িশ ার মাধ ম বাংলা/ইংেরজী/আরবী হেব।

১৪।

াশ

:

আগামী ১১-০১-২০২০ তািরেখ ওিরেয়ে শন অনু ােনর মাধ েম ১ম সিম ােরর াশ

হেব।

১৫। ভিতকৃত ছা -ছা ীেদর জন িবেশষ াতব :
(ক) এই িব িবদ ালেয়র িবিভ অনুষদভু িবভাগসমূেহর িশ া কায ম সংি অনুষেদর একােডিমক অিডন া
ারা এবং পরী াসমূহ এই
িব িবদ ালেয়র পরী া সং া অিডন া ারা পিরচািলত ও িনয়ি ত হেব।
(খ) এই িব িবদ ালেয়র ছা -ছা ীেদর আচরণ “ইসলামী িব িবদ ালয় Code of Conduct of the Students – এর িবিধ িবধান ারা পিরচািলত
ও িনয়ি ত হেব।
(গ) ভিতকৃত ছা -ছা ীেদর মেধ পরবতীেত কান ছা -ছা ীর য কান সময় ভিতসং া য কান তথ (েযমন সনদপ , ন রপ , শংসাপ ,
মাণপ ইত ািদ) িমথ া/জাল মািণত হেল তার ভিত তাৎ িণকভােব বািতল বেল গণ হেব।
এ ছাড়াও ভিত সং া িব ািরত তথ ািদ ভিত ু ছা -ছা ীগণ সংি ইউিনট, িবভাগ অথবা উপ- রিজ ার (িশ া) এর অিফস থেক জেন িনেত পারেব।
িব. .: ভিত সং া িনয়ম-নীিতর য কান ধারা ও উপধারার পিরবতন, সংেশাধন, সংেযাজন ও পুনঃসংেযাজেনর অিধকার কতৃপ সংর ণ কের।

(এস. এম. আ ুল লিতফ)
রিজ ার (ভার া )
ইসলামী িব িবদ ালয়
কুি য়া-৭০০৩, বাংলােদশ।

ভিত িনেদিশকা: ১ম বষ াতক (স ান) ভিত পরী া ২০১৯-২০২০, ইসলামী িব িবদ ালয়, ি য়া-৭০০৩। Web-site: www.iu.ac.bd/admission

