
Undergraduate Admission 2021-22

রাজশাহী  িব�িবদ�ালয় 
২০২১-২০২২ িশ�াবেষ� ১ম বষ� �াতক/�াতক (স�ান) ��িণেত ভিত�  আেবদেনর িব�ি�

 

 

১।  (ক) ২০২১-২০২২ িশ�াবেষ� ১ম বষ� �াতক/�াতক (স�ান) ��িণেত ভিত� র আেবদন আ�ান করা যাে�। আেবদনকারীেক রাজশাহী  িব�িবদ�ালেয়র ওেয়বসাইট
http://admission.ru.ac.bd এ �কািশত িনয়মাবলী অনুসরণ    কের সংি�� ইউিনেট  অনলাইেন �াথিমক আেবদন করেত হেব। ২৫.০৫.২০২২ তািরখ দপুুর
১২টা �থেক ০৯.০৬.২০২২ তািরখ রাত ১২টা পয�� �াথিমক আেবদন করা যােব। 
   

       (খ) �াথিমক আেবদনকারীেদর মধ� �থেক এইচএসিস/সমমান পরী�ার ফলাফেলর িভি�েত �িত� ইউিনেট িবেশষ �কাটাসহ সেব�া� ৭২,০০০(বায়া�র হাজার)
আেবদনকারী ভিত�  পরী�ায় অংশ�হেণর সুেযাগ পােব। চ�ড়া� আেবদেনর সময়সীমা: ১৫.০৬.২০২২ তািরখ দপুুর ১২টা �থেক ২৮.০৬.২০২২ তািরখ রাত ১২টা
পয��।

    (গ)  আেবদনকারীেক সংি��  ইউিনেটর  ভিত�   পরী�ায়  অংশ�হণ করেত  হেব। ভিত�  পরী�া ২৫, ২৬ ও ২৭ জলুাই ২০২২ তািরেখ অনুি�ত হেব। ভিত�  পরী�ার
��ন যথাসমেয় �কািশত হেব। চার  িশে� ভিত�  পরী�া অনুি�ত হেব :  (১)  সকাল ৯:০০ �থেক ১০:০০ টা পয��, (২) �বলা ১১টা �থেক ১২টা পয��, (৩) দপুুর
১:০০টা �থেক ২:০০ টা পয�� এবং (৪) িবেকল ৩:৩০ টা �থেক ৪:৩০ টা পয��। 
  
২। ভিত�  আেবদেনর �যাগ�তা: 
(I)  ২০২০ ও ২০২১ সােলর এইচএসিস/সমমান, িডে�ামা-ইন-কমাস�, িবএফএ (�াক), বাংলােদশ কািরগরী িশ�া �বােড� র অধীেন এইচএসিস (ভেকশনাল), A �লেভল
এবং  অন�ান�  সমমান পরী�ায় [এইচএসিস সমমান িনধ�ারণ কিম� কতৃ�ক অনুেমাদন সােপে�] উ�ীণ� িশ�াথ�রাই �কবল ভিত�  পরী�ার জন� আেবদন করেত পারেব।
সনাতন প�িতেত ও উ��� িব�িবদ�ালয় �থেক উ�ীণ� িশ�াথ� আেবদন করেত পারেব না। �কবল িবএফএ (�াক) িডি��া� িশ�াথ�েদর ফলাফল এখনও সনাতন
প�িতেত হওয়ায় তােদর আেবদন �হণেযাগ� হেব, তেব তােদর মাক� িশট/সা��িফেকট থাকেত হেব।

কািরগরী িশ�া �বােড� র অধীন কািরগরী িশ�া �িত�ানসমূহ হেত িডে�ামা-ইন-ইি�িনয়ািরং পাশ করা িশ�াথ�রাও সংি�� ইউিনেট আেবদন করেত পারেব  তেব  তােদর
�া� িজিপএ ৫.০০ ��েল  িনধ�ািরত হেব। 
 

(II)

মানিবক শাখা �থেক উ�ীণ� আেবদনকারীেদর এসএসিস/সমমান ও এইচএসিস/সমমান উভয় পরী�ায় (৪থ� িবষয়সহ) নূ�নতম িজিপএ ৩.০০ সহ �মাট িজিপএ
৭.০০ �পেত হেব।

বািণজ� শাখা �থেক উ�ীণ� আেবদনকারীেদর এসএসিস/সমমান ও এইচএসিস/সমমান উভয় পরী�ায় (৪থ� িবষয়সহ) নূ�নতম িজিপএ ৩.৫০ সহ �মাট িজিপএ
৭.৫০ �পেত হেব।

িব�ান শাখা �থেক উ�ীণ� আেবদনকারীেদর এসএসিস/সমমান ও এইচএসিস/সমমান উভয় পরী�ায় (৪থ� িবষয়সহ) নূ�নতম িজিপএ ৩.৫০ সহ �মাট িজিপএ 
৮.০০ �পেত হেব।

িজিসই  O �লেভল পরী�ায় ৫� িবষেয় এবং A �লেভল পরী�ায় অ�তঃ  ২� িবষেয় উ�ীণ� হেত হেব এবং উভয় �লেভেল �মাট ৭� িবষেয়র মেধ�  ৪� িবষেয়
কমপে� B ��ড এবং ৩� িবষেয় কমপে� C ��ড   �পেত হেব। O �লেভল, A �লেভল এবং ইংিলশ ভাস�ন (ন�াশনাল কািরকুলাম) পরী�ায় উ�ীণ�
আেবদনকারীেদর �� �েযাজ� ��ে� ইংেরিজেত অনুবাদ করা হেব। 
ইংেরিজ ��পে� পরী�া িদেত ই��ক �াথ�েক ভিত�  পরী�ার চ�ড়া� আেবদনকােল অবশ�ই অনলাইেন ইংেরিজ ��পে�র জন� অিতির� ফরম পূরণ করেত
হেব। অন�থায় ইংেরিজ ��প� সরবরাহ করা হেব না।

     

এইচএসিস ২০২১ পরী�ায় �বাড�  কতৃ�ক �য পাঠ�সূচী অনুসরণ করা হেয়েছ তার আেলােক ২০২১-২০২২ িশ�াবেষ� রাজশাহী িব�িবদ�ালেয় ১ম বষ�  �াতক/�াতক
(স�ান) ��িণেত ভিত�  পরী�া অনুি�ত হেব।

 

মানিবক, বািণজ� ও িব�ান শাখা হেত ২০২০ ও ২০২১ সােলর এইচএসিস/সমমান পরী�ায় উ�ীণ� িশ�াথ�রা A, B ও C িতন� ইউিনেটই �যাগ�তা অনুযায়ী আেবদন
করেত পারেব। আেবদনকারী �য ইউিনেটই আেবদন ক�ক না �কন �স �য শাখা �থেক এইচএসিস পরী�ায় উ�ীণ� হেয়েছ �স শাখার জন� িনধ�ািরত �যাগ�তা
তার ��ে� �েযাজ� হেব।

 

১০০ ন�েরর MCQ প�িতেত ভিত�  পরী�া অনুি�ত হেব। পরী�ার সময় হেব ১ (এক) ঘ�া। পরী�ায় �িত� ইউিনেট  ৮০� �� থাকেব। পরী�ায় �নেগ�ভ মািক� ং
�েযাজ� হেব। ৫� ভ� েলর জন� ১ (এক) ন�র কাটা যােব। পরী�ায় পাশ ন�র ৪০। এছাড়া ইউিনট/িবভাগ/ইনি��উট কতৃ�ক আেরািপত শত�  �েযাজ� হেব। অনলাইেন
�দ� িনেদ�শনা অনুযায়ী িবেশষ �কাটার �াথ�েদর আেবদন করেত হেব।

ইউিনট/িবভাগ/ইনি��উট কতৃ�ক আেরািপত শত� , অনলাইেন আেবদন প�িত, ভিত�  পরী�ার ��ন ও �েয়াজনীয় তথ�াবলী যথাসমেয় রাজশাহী িব�িবদ�ালেয়র

ওেয়বসাইট http://admission.ru.ac.bd এ �কািশত হেব। 
পরী�ার হেল �কান ধরেনর ইেলক�িনক িডভাইস, �যমন- �মাবাইল �ফান, ক�ালকুেলটর, �হডেফান, �মেমািরযু� ঘিড় ইত�ািদ সে� রাখা যােব না।

https://admission.ru.ac.bd/undergraduate/
http://admission.ru.ac.bd/
http://admission.ru.ac.bd/


 

৩।   িবিভ� ইউিনেট �েদয় িফ: 
এক বা একািধক ইউিনেট �াথিমক আেবদন িফ ৫৫ টাকা। যারা ভিত�  পরী�ায় অংশ�হেণর সুেযাগ পােব �কবলমা� তারাই িনধ�ািরত ইউিনেটর িফ জমা িদেব।   
 

ইউিনট িবভাগ/ ইনি��উট
 অনলাইেন  চ�ড়া� আেবদন

িফ 
(১০% সািভ� স চাজ�সহ)

ইউিনট A (মানিবক): 
কলা অনুষদ; 
আইন অনুষদ; 
সামািজক িব�ান অনুষদ; 
চা�কলা অনুষদ  এবং 
িশ�া ও গেবষণা ইনি��উট

কলা অনুষদ : 
(১) দশ�ন, (২) ইিতহাস, (৩) ইংেরিজ, (৪) বাংলা, (৫) ইসলােমর ইিতহাস ও সং�� িত, (৬)
আরবী, (৭) ইসলািমক �ািডজ, (৮) নাট�কলা, (৯) স�ীত,  (১০) ফারিস ভাষা ও সািহত�,
(১১)  সং��ত এবং (১২)  উদূ�  িবভাগ 
আইন অনুষদ: 
(১)  আইন এবং (২)  আইন ও ভ� িম �শাসন িবভাগ 
সামািজক িব�ান অনুষদ: 
(১) অথ�নীিত, (২) রা�িব�ান, (৩) সমাজকম�,   (৪) সমাজিব�ান,  (৫) গণেযাগােযাগ ও
সাংবািদকতা, (৬) ইনফরেমশন সােয়� এ�  লাইে�রী ম�ােনজেম�,  (৭) �লাক �শাসন, (৮)
নৃিব�ান, (৯) �ফাকেলার  এবং (১০) আ�জ�ািতক স�ক�   িবভাগ 
চা�কলা অনুষদ: 
(১) িচ�কলা, �াচ�কলা ও ছাপিচ�,  (২) মৃৎিশ� ও ভা�য�  এবং 
(৩) �ািফক িডজাইন, কা�িশ� ও িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ 
ইনি��উট: 
িশ�া ও গেবষণা ইনি��উট 

১০০০ + ১০০ = ১১০০ টাকা

ইউিনট B (বািণজ�): 
িবজেনস �ািডজ অনুষদ এবং 
ব�বসায় �শাসন ইনি��উট 

িবজেনস �ািডজ অনুষদ: 
(১) িহসাবিব�ান ও তথ� ব�ব�া, (২) ম�ােনজেম� �ািডজ, (৩) মােক��ং, 
(৪) ফাইন�া�, (৫) ব�াংিকংও ইনসু�ের�  এবং (৬) ট� �িরজম এ� হসিপটািল� ম�ােনজেম�
িবভাগ

ইনি��উট: 
ব�বসায় �শাসন ইনি��উট 

১০০০ + ১০০ = ১১০০ টাকা

ইউিনট C (িব�ান): 
িব�ান অনুষদ; 
জীবিব�ান অনুষদ; 
কৃিষ অনুষদ; 
�েকৗশল অনুষদ; 
ভ� -িব�ান অনুষদ; 
িফশারীজ অনুষদ এবং
�ভেটিরনাির এ� এিনেমল সােয়ে�স
অনুষদ

 িব�ান অনুষদ: 
(১) গিণত, (২) পদাথ�িব�ান, (৩) রসায়ন, (৪)  পিরসংখ�ান, (৫) �াণ রসায়ন  ও অনু�াণ
িব�ান, (৬)  ফােম�সী, (৭) পপুেলশন সােয়� এ� িহউম�ান  িরেসাস� �ডেভলপেম�, (৮)
ফিলত গিণত এবং (৯) শারীিরক িশ�া ও �ীড়া িব�ান িবভাগ 
জীবিব�ান অনুষদ: 
(১)    মেনািব�ান,(২) উি�দিব�ান,(৩) �ািণিবদ�া, (৪) �জেন�ক ইি�িনয়ািরং 
এ� বােয়ােটকেনালিজ, (৫)  িচিকৎসা মেনািব�ান এবং (৬) মাইে�াবােয়ালিজ িবভাগ 
কৃিষ অনুষদ: 
(১)  এে�ানমী এ� এি�কালচারাল এ�েটনশন এবং 
(২)  �প সােয়� এ� �টকেনালিজ িবভাগ 
�েকৗশল অনুষদ: 
(১) ফিলত রসায়ন ও রসায়ন �েকৗশল, (২) কি�উটার সােয়� এ� ইি�িনয়ািরং, (৩)
ইনফরেমশন  এ�  কিমউিনেকশন ইি�িনয়ািরং , 
(৪) ম�ােটিরয়া�স সােয়�  এ� ইি�িনয়ািরং  এবং (৫) ইেলক�ক�াল এ� ইেলক�িনক
ইি�িনয়ািরং িবভাগ 
ভ�-িব�ান অনুষদ: 
(১) ভ� েগাল ও পিরেবশিবদ�া এবং (২) ভ�ত� ও খিনিবদ�া িবভাগ 
িফশারীজ অনুষদ: 
 িফশারীজ িবভাগ 
�ভেটিরনাির এ� এিনেমল সােয়ে�স অনুষদ: 
�ভেটিরনাির এ� এিনেমল সােয়ে�স িবভাগ  

১০০০ + ১০০ = ১১০০ টাকা
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