
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যালয় 
দু্মবি, পটুয়াখালী-৮৬০২ 

ফ ানঃ ০৪৪২৭-৫৬০১৮,  যাক্সঃ ০৪৪২৭-৫৬১১২  
  
স্মারিনং- পবিপ্রবি/প্রশা-৭৮৩/ভি-১৩(অংশ-৮)/                                     তাবরখঃ  

ms‡kvwaZ fwZ© weÁwß 
 

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যালয়য় ২০১৯-২০২০ বশক্ষািয়ষে বনম্নবলবখত অনুষদ্ সমূয়ে Level-1, Semester-I এ ছাত্রছাত্রী 

ভবতে িরা েয়িঃ 

ইউবনট অনুষদ্ বিগ্রী আসন 
সংখযা  

A 
িবিউটার সায়য়ন্স এন্ড  
ইবিবনয়াবরং  

িযায়েলর অি সায়য়ন্স ইন িবিউটার সায়য়ন্স এন্ড ইবিবনয়াবরং  
[Bachelor of Science in Computer Science and Engineering 
[(B.Sc. Engg. (CSE)]  

৭০ 

B বিজয়নস অযািবমবনয়েশন 
এন্ড মযায়নজয়মন্ট  

িযায়েলর অি বিজয়নস অযািবমবনয়েশন  
[Bachelor of Business Administration (BBA)]  

১০০ 

C লযান্ড মযায়নজয়মন্ট এন্ড 
অযািবমবনয়েশন 

িযায়েলর অি লজ (অনাসে) ইন ল এন্ড লযান্ড অযািবমবনয়েশন 
[Bachelor of Laws (Hons.) in Law and Land Administration] 

৬০ 

Foreign students willing to get admitted in Bachelor Degree programs of Patuakhali Science and 
Technology University (PSTU) in BBA /CSE/Land Management and Administration are requested to visit 
www.pstu.ac.bd/admission for detailed information.   
 

ি. আয়িদ্ন িরার ফযাগ্যতাঃ 
১. ফয সিল ছাত্রছাত্রী ২০১৬/২০১৭ সায়ল এসএসবস িা সমমান এিং ২০১৮/২০১৯ সায়ল এইেএসবস িা সমমায়নর পরীক্ষায়        
উত্তীর্ে েয়য়য়ছ, ফিিলমাত্র তারাই আয়িদ্ন িরয়ত পারয়ি।   

২. আয়িদ্নিারীর অিশযই এসএসবস িা সমমায়নর এিং এইেএসবস িা সমমায়নর পরীক্ষায় উভয় ফক্ষয়ত্র েতুর্ে বিষয় িায়দ্ প্রবতবটয়ত 
নূযনতম বজবপএ ২.৫০ সে সিেয়মাট বজবপএ ৬.০ র্ািয়ত েয়ি।  

৩. ইউবনট A: বিএসবস ইন িবিউটার সায়য়ন্স এন্ড ইবিবনয়াবরং বিগ্রীর জনয ভবতেচু্ছ ছাত্রছাত্রীয়দ্র বিজ্ঞান গ্রুপ ফর্য়ি এসএসবস 
িা সমমায়নর পরীক্ষায় এিং এইেএসবস িা সমমায়নর পরীক্ষায় উত্তীর্ে েয়ত েয়ি। প্রার্েীয়ি এইেএসবস িা সমমায়নর পরীক্ষায় 
অিশযই তার পবিত পদ্ার্েবিদ্যা, রসায়ন, এিং গ্বর্তসে সিল বিষয়য়র প্রবতবটয়ত নূযনতম বজবপএ ২.০ র্ািয়ত েয়ি।   

৪. ইউবনট B: িযায়েলর অি বিজয়নস অযািবমবনয়েশন বিগ্রীর জনয ভবতেচু্ছ ছাত্রছাত্রীয়দ্র বিজ্ঞান, মানবিি, িযিসায় বশক্ষা গ্রুপ 
ফর্য়ি এসএসবস িা সমমায়নর এিং এইেএসবস িা সমমায়নর পরীক্ষায় উত্তীর্ে েয়ত েয়ি। প্রার্েীর এইেএসবস িা সমমায়নর 
পরীক্ষায় অিশযই তার পবিত বিষয়সমূয়ের প্রবতবটয়ত নূযনতম বজবপএ ২.০ র্ািয়ত েয়ি।  

৫. ইউনিট C: িযায়েলর অি লজ (অনাসে) ইন ল এন্ড লযান্ড অযািবমবনয়েশন বিগ্রীর জনয ভবতেচু্ছ ছাত্রছাত্রীয়দ্র বিজ্ঞান গ্রুপ ফর্য়ি 
এসএসবস িা সমমায়নর পরীক্ষায় এিং এইেএসবস িা সমমায়নর পরীক্ষায় উত্তীর্ে েয়ত েয়ি। প্রার্েীয়ি এইেএসবস িা সমমায়নর 
পরীক্ষায় অিশযই তার পবিত পদ্ার্েবিদ্যা, রসায়ন, এিং গ্বর্তসে সিল বিষয়য়র প্রবতবটয়ত নূযনতম বজবপএ ২.০ র্ািয়ত েয়ি।   

6. সরিারী ফিাটা নীবত অনুযায়ী উপজাবত, মুবিয়যাদ্ধার সন্তান/নাবত-নাতনী, প্রবতিন্ধী, প্রিায়স িমেরতয়দ্র সন্তান, েবরজন-দ্বলত, 
বিয়িএসবপ এিং বিবি অনুসায়র পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যালয়য় (পবিপ্রবি) স্থায়ীভায়ি িমেরতয়দ্র ফপাষযয়দ্র জনয 
সংরবক্ষত আসয়ন ভবতে পরীক্ষার বলবখত অংয়শ িমপয়ক্ষ ৪০ নম্বর (নূযনতম ফযাগ্যতা) প্রাবি সায়পয়ক্ষ ফমিাক্রয়ম ভবতের সুয়যাগ্ 
ফদ্য়া েয়ি।   

7. GCE/O ফলয়ভল এিং A ফলয়ভল পরীক্ষায় পাসিৃত প্রার্েীয়দ্র ভবতে পরীক্ষায় অংশগ্রেয়র্র জনয GCE/O ফলয়ভল পরীক্ষায় িমপয়ক্ষ 
৫বট বিষয়য় গ্য়ে B ফগ্রি এিং A ফলয়ভল পরীক্ষায় িমপয়ক্ষ ৩বট বিষয়য় গ্য়ে B ফগ্রি ফপয়য় পাশ িরয়ত েয়ি।  

 

 



 
 
খ. আয়িদ্য়নর প্রবক্রয়াঃ 

১. আয়িদ্নিারীয়ি ভবতে পরীক্ষা সংক্রান্ত িাযোিবল ভবতের ওয়য়িসাইট (www.pstu.ac.bd/admission) এর মািযয়ম সিন্ন িরয়ত 
েয়ি। এই সাইয়ট আয়িদ্নিারী ভবতে সংক্রান্ত বনয়দ্েবশিা, বলংি এিং ফনাবটশ ফদ্খা যায়ি।  

২. ওয়য়িসাইট এ প্রয়িয়শর আয়গ্ বনয়ম্ন িবর্েত বজবনসগুয়লা সায়র্ রাখয়ত েয়ি। 
i. স্ক্যান িরা অর্িা বিবজটাল িযায়মরায় ফতালা 300 × 300 pixel মায়পর বনয়জর এিবট রবিন ছবি (jpg),  াইয়লর সাইজ 

100 KB এর ফিবশ েয়ি না। 
ii. 300 × 80 pixel মায়পর স্ক্যান িরা বনয়জর এিবট স্বাক্ষর (jpg) (িাগ্য়জ িায়লা িাবল বদ্য়য় গ্াঢ় িয়র স্বাক্ষর িয়র স্ক্যান 

িরয়ত েয়ি),   াইয়লর সাইজ 60 KB এর ফিবশ েয়ি না।  
iii. অনলাইয়ন ভবতের জনয bKash অর্িা Rocket এ ৮০০/- (সিল োজেসে) টািা ফপয়মন্ট িরয়ত েয়ি। ফপয়মন্ট সিন্ন 

েওয়ার পর পরীক্ষার্েীর ফমািাইল নম্বয়র অর্িা ফয ফমািাইল েয়ত টািা পািায়না েয়য়য়ছ, ফসবটয়ত তাৎক্ষবনি এিবট SMS 
আসয়ি, যার ময়িয Transaction ID উয়েখ র্ািয়ি। এই Transaction ID বট সংরক্ষর্ িরয়ত েয়ি।   

iv.  রম পূরয়র্র সময় এই Transaction ID বট ইনপুট বদ্য়ত েয়ি। প্রবতবট ইউবনট এর জনয আলাদ্া ভায়ি ৮০০/- (সিল 
োজেসে) টািা িয়র ফপয়মন্ট িয়র Transaction ID সংগ্রে িরয়ত েয়ি।  

৩. ভবতের ওয়য়িসাইয়ট আয়িদ্ন িরার দু্ইবট অপশন আয়ছঃ 
i. এিবট HSC/সমমান ইতযাবদ্ পাশ িয়রয়ছ তায়দ্র জনয। 

ii. আয়রিবট যারা O-Level/A-Level িা বিয়দ্শ ফর্য়ি পাশ িয়রয়ছ তায়দ্র জনয। O-Level/A-Level এর প্রার্েীয়দ্র 
English Medium/Foreign Application  রমবট পূরর্ িয়র ID সংগ্রে িরয়ত েয়ি, এটা ছাো আয়িদ্ন িরা যায়ি 
না। 

৪. HSC/সমমান এর প্রার্েীয়দ্র ভবতের আয়িদ্ন িরার জনয ওয়য়িসাইয়টর ‘আয়িদ্ন’ িাটয়ন বিি িরয়ত েয়ি।  
৫. ‘আয়িদ্ন’ িাটয়ন বিি িরার পর ‘আয়িদ্ন’-এর তয়র্যর ফপইয়জ আয়িদ্নিারীর উচ্চ মািযবমি/সমমায়নর পরীক্ষার ফরাল নম্বর, 
ফরবজয়েশন নম্বর, পায়সর সাল ও ফিায়িের নাম এিং মািযবমি/সমমায়নর পরীক্ষার ফরাল নম্বর, ফরবজয়েশন নম্বর,পায়সর সাল 
ও ফিায়িের নাম প্রদ্ান িয়র ‘অগ্রসর ফোন’ িাটয়ন বিি িরয়ত েয়ি। পরিতেী ফপইয়জ আয়িদ্নিারীর উচ্চ মািযবমি ও মািযবমি 
পরীক্ষার তর্যািবল ফদ্খা যায়ি।  

৬. প্রদ্বশেত তর্য সবিি র্ািয়ল বনিোবরত স্থায়ন আয়িদ্নিারীর বনবদ্েষ্ট  রমযায়ট এিবট  রমাল ছবি, স্বাক্ষর, িযবিগ্ত ফমািাইল 
নম্বর ও প্রয়যাজয ফক্ষয়ত্র ফিাটার Choice ও তর্য বদ্য়ত েয়ি। ভুল িয়র ফিাটার তর্য বদ্য়ল, ফিাটার আসন ফপয়লও ভবতে িাবতল 
েয়য় যায়ি। 

৭. ছবি এিং অনযানয তর্য ফদ্য়া সিন্ন েয়ল  রয়মর ফশয়ষ Declaration অপশয়ন বিি িয়র Save and Continue িরয়ত েয়ি। 
৮. বিছুক্ষর্ সময় বনয়য় ছবি ও স্বাক্ষর আপয়লাি েয়ি এিং পয়র Dashboard ফদ্খা যায়ি।  
৯. Dashboard এর শুরুয়ত প্রার্েীর আয়িদ্নয়যাগ্য ইউবনট সমূয়ের তাবলিা ফদ্খা যায়ি। 

i. প্রবতবট ইউবনট এর পায়শ Apply িাটন র্ািয়ি (প্রবতবট ইউবনয়ট আলাদ্া ভায়ি Apply িরয়ত েয়ি), Apply িাটয়ন বিি 
িরয়ল ঐ ইউবনয়টর আয়িদ্য়নর  ী ৮০০/- (সিল োজেসে) টািা প্রদ্শেন িরয়ি। 

ii. প্রার্েী ফয মািযয়ম ফপয়মন্ট িয়রয়ছ তা বসয়লক্ট িরয়ত েয়ি (bKash অর্িা Rocket) 
iii. পূয়িে ফপয়মন্ট িরা Transaction ID ইনপুট বদ্য়ত েয়ি। 
iv.  ‘সািবমট’ িাটয়ন বিি িরয়ত েয়ি। 

১০. সবিি ভায়ি  রমবট সািবমট েয়ল প্রার্েীয়ি ফপয়মন্ট বরবসট ফদ্খায়না েয়ি এিং এিবট Confirmation SMS ফরবজস্টািে ফমািাইল 
নম্বয়র যায়ি।  

১১. আসন বিনযাস েওয়ার পর প্রার্েীয়দ্র SMS এর মািযয়ম ও ওয়য়িসাইয়ট ফনাবটয়শর মািযয়ম প্রয়িশপত্র িাউনয়লাি িরার তাবরখ 
জাবনয়য় ফদ্ওয়া েয়ি। 

১২. প্রয়িশপত্র িাউনয়লাি িরার পদ্ধবতঃ  
i. ওয়য়িসাইয়ট প্রয়িশ িয়র ‘লগ্ইন’ িাটয়ন বিি িরয়ত েয়ি। 

ii. ফপইয়জ আয়িদ্নিারীর উচ্চ মািযবমি/সমমায়নর পরীক্ষার ফরাল নম্বর, পায়সর সাল ও ফিায়িের নাম এিং 
মািযবমি/সমমায়নর পরীক্ষার ফরাল নম্বর প্রদ্ান িয়র ‘অগ্রসর ফোন’ িাটয়ন বিি িরয়ত েয়ি। 

iii. প্রবতবট ইউবনট এর পায়শ Download িাটন র্ািয়ি। এই িাটয়ন বিি িয়র প্রয়িশপত্র িাউনয়লাি িরয়ত েয়ি। 



১৩. িাউনয়লাি িরা প্রয়িশপত্রবট ২ িবপ রবিন বপ্রন্ট িরয়ত েয়ি এিং পরীক্ষার েয়ল বনয়য় আসয়ত েয়ি। প্রয়িশপত্র দু্বট েল 
পবরদ্শেি িতৃেি স্বাক্ষবরত েওয়ার পর ১ িবপ পরীক্ষার সময়য় পবরদ্শেয়ির িায়ছ জমা বদ্য়ত েয়ি এিং অপর িবপ বনয়জর 
িায়ছ সংরক্ষর্ িরয়ত েয়ি।  

 
 

Rocket এর মািযয়ম Payment িরার বনয়মঃ 

১. িাে িাংলা ফমািাইল িযাংবিং এিাউন্ট ফর্য়ি *322# িায়াল িরুন। 
২. ফমনু ফর্য়ি 1 িায়াল িয়র Bill Pay  বসয়লক্ট অপশন বসয়লক্ট িরুন।   
৩. পরীক্ষার্েীর ফমািাইল ফর্য়ি Payment  িরয়ত োইয়ল 1 বসয়লক্ট িয়র self  অপশন এ যান এিং অয়নযর ফমািাইল ফর্য়ি 

Payment িরয়ত োইয়ল 2 বসয়লক্ট িয়র Other অপশন বসয়লক্ট িয়র Enter Payer Mobile No. এর স্থয়ল আয়িদ্নিারীর 
ফমািাইল (পরীক্ষার্েীর) নম্বর বদ্ন। 

৪. PSTU এর বিল প্রদ্ান িরয়ত ‘0’ িায়াল িরুন।  
৫. Biller ID 369 টাইপ িরুন।  
৬. Enter Biller Number বেসায়ি প্রার্েীর HSC অর্িা সমমায়নর পরীক্ষার ফরাল নম্বর টাইপ িরুন। 
৭. বিশ্ববিদ্যালয় িতৃেি বনিোবরত ব  ৮০০ টািা টাইপ িরুন। 
৮. আপনার ফমািাইল এিাউয়ন্টর বনিোবরত বপন প্রদ্ান িরুন। 
৯. Payment সিন্ন েওয়ার পর ফয ফমািাইল েয়ত টািা পািায়না েয়য়য়ছ, ফসবটয়ত তাৎক্ষবর্ি এিবট SMS আসয়ি, যার ময়িয 

Transaction ID উয়েখ র্ািয়ি। এই Transaction ID বট সংরক্ষন িরয়ত েয়ি; ফিননা  রম পূরয়র্র সময় এই 
Transaction ID বট ইনপুট বদ্য়ত েয়ি। 

 
bKash এর মািযয়ম Payment িরার বনয়মঃ  

১. *247# িায়াল িয়র বিিাশ ফমািাইল ফমনুয়ত যান।  
২. “Payment” বসয়লক্ট িরুন।   
৩. মায়েেন্ট বিিাশ এিাউন্ট নম্বর 01776792462 বদ্ন । 
৪. বিশ্ববিদ্যালয় িতৃেি বনিোবরত ব  ৮০০ টািা টাইপ িরুন। 
৫. Reference বেসায়ি প্রার্েীর HSC অর্িা সমমায়নর পরীক্ষার ফরাল নম্বর টাইপ িরুন। 
৬. িাউন্টার নম্বর 1 বদ্ন।  
৭. bKash PIN **** ইনপুট বদ্য়য় Payment সিন্ন িরুন।  
৮. Payment সিন্ন েওয়ার পর ফয ফমািাইল েয়ত টািা পািায়না েয়য়য়ছ, ফসবটয়ত তাৎক্ষবর্ি এিবট SMS আসয়ি, যার ময়িয 

Transaction ID উয়েখ র্ািয়ি। এই Transaction ID বট সংরক্ষর্ িরয়ত েয়ি; ফিননা  রম পূরয়র্র সময় এই 
Transaction ID বট ইনপুট বদ্য়ত েয়ি।  

 
গ্. লক্ষর্ীয় বিষয়ঃ  

১. আয়িদ্নিারীয়ি িাউনয়লািিৃত প্রয়িশ পত্র ২ িবপ ভবতে পরীক্ষার েয়ল আনয়ত েয়ি।  অনযর্ায় ভবতে পরীক্ষায় অংশগ্রের্ িরয়ত 
ফদ্য়া েয়ি না।   

২. বদ্য়নর িা রায়তর ফয ফিান সময় এমনবি িয়ন্ধর বদ্নও আয়িদ্ন িরা যায়ি। 
৩. এিিার অনলাইন ফর্য়ি আয়িদ্ন িরা েয়ল তা প্রতযাোর িরা যায়ি না।  
৪. অনলাইন এর মািযয়ম ফিান ভুল িা অসিূর্ে তর্য প্রদ্ান িরা েয়ল বিশ্ববিদ্যালয় িতৃেপক্ষ দ্ায়ী র্ািয়ি না।   
৫. ইউবনয়ট আয়িদ্ন িরার পর ছবি, স্বাক্ষর ও ফিাটা পবরিতেন িরা যায়ি না। 
৬. ভবতে পরীক্ষার ফিন্দ্র ওয়য়িসাইয়ট Login িয়র ফদ্খা যায়ি।  
৭. ভবতে পরীক্ষায় ফিিলমাত্র fx-100 (MS, S, V, W, Z, C, D), fx-570 (MS, S, W, Z), fx-991 (MS, W, S, H, Z) ময়িয়লর 
িযালিুয়লটর িযিোর িরা যায়ি। 

৮. ফমািাইল ফ ান, ঘবে িা অনয ফিান প্রিার ইয়লিট্রবনি বিভাইস বনয়য় পরীক্ষার েয়ল প্রয়িশ িরা যায়ি না।  
৯. আয়িদ্য়নর সময় ফিাটা উয়েখ না িরয়ল পরিতেীয়ত ফিাটার বিষয়বট ফিানভায়িই বিয়িেনা িরা যায়ি না।   
১০. GCE সনদ্িারীয়দ্র পরীক্ষার েয়ল মূল ট্রান্সবক্রপ্ট ও তার  য়টািবপ আনয়ত েয়ি।  



ঘ. ভবতে পরীক্ষার িািায়মা ও মূলযায়ন পদ্ধবতঃ 

১. পরীক্ষা পদ্ধবতঃ ফমাট নম্বরঃ ২০০; তন্ময়িয ১০০ নম্বয়রর এমবসবিউ (MCQ) পরীক্ষা বনম্নরূপ মান িন্টয়ন েয়ি।  
    ইউবনট A: পদ্ার্েবিদ্যা-২৫, রসায়ন-২৫, গ্বর্ত-২৫, ইংয়রজী-১৫ এিং সািারর্ জ্ঞান-১০। 
    ইউবনট B: গ্বর্ত-৩০, ইংবলশ লযাংগুয়য়জ এন্ড িবমউবনয়িশন-৩০, এনালাইবটিযাল এবিবলবট-৩০ এিং সািারর্ জ্ঞান-১০। 
    ইউবনট C: পদ্ার্েবিদ্যা-২৫, রসায়ন-২৫, গ্বর্ত-২৫, ইংয়রজী-১৫ এিং সািারর্ জ্ঞান-১০। 
২. প্রবতবট ভুল উত্তয়রর জনয ০.২৫ নম্বর ফমাট প্রাি নম্বর ফর্য়ি িতেন িরা েয়ি।  
৩. সিল ইউবনয়টর ফক্ষয়ত্র অিবশষ্ট ১০০ নম্বয়রর জনয এসএসবস বজবপএ ফি ৪০ এিং এইেএসবস বজবপএ ফি ৬০ বিয়িেনা িয়র 
অর্োৎ এসএসবস বজবপএ এর ৮ গুর্ এিং এইেএসবস বজবপএ এর ১২ গুর্ নম্বর ফযাগ্ িয়র ফমিা তাবলিা প্রস্তুত িরা েয়ি।   

৪. পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টা।  
৫. প্রশ্নপত্র িাংলা মািযয়ম িরা েয়ি। 
৬. উত্তরপত্র মূলযায়ন পদ্ধবতঃ অপবটিযাল মািে বরিার (OMR)। 

ঙ. ভবতে পরীক্ষার বসবিউলঃ  

১. আয়িদ্য়নর ফময়াদ্ঃ – ০৭/১১/২০১৯ ফর্য়ি ৩০/১১/২০১৯ বরঃ বিিাল ৪.৩০ বমঃ পযেন্ত। 
২. প্রয়িশপত্র িাউনয়লায়ির ফময়াদ্ঃ ০৮/১২/২০১৯ ফর্য়ি ১৩/১২/২০১৯ বরঃ পযেন্ত। 
৩. ভবতে পরীক্ষার তাবরখ ও সময়ঃ  

ইউবনট তাবরখ ও িার সময় 
A ২০ বিয়সম্বর ২০১৯, শুক্রিার  ফিলা ১১.০০টা ফর্য়ি দু্পুর ১২.০০টা পযেন্ত 
B  ২০ বিয়সম্বর ২০১৯, শুক্রিার ফিলা ৩.০০টা ফর্য়ি বিিাল ৪.০০টা পযেন্ত 
C ২১ বিয়সম্বর ২০১৯, kwbevi ফিলা ১১.০০টা ফর্য়ি দু্পুর ১২.০০টা পযেন্ত 

 
৪. ভবতে পরীক্ষার ফিন্দ্রঃ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যালয় এিং বনিোবরত অনযানয স্থান।  
৫. ভবতে পরীক্ষার  ল প্রিাশঃ ২২/১২/ ২০১৯ বরঃ তাবরয়খর ময়িয জাতীয় পবত্রিা, বিশ্ববিদ্যালয়য়র ফনাবটশ ফিািে ও ওয়য়িসাইয়ট 
প্রিাশ িরা েয়ি।  

ে. ভবতে সংক্রান্ত তর্যঃ  

১. A, B এিং C ইউবনয়টর ফমিা ও অয়পক্ষমান তাবলিার সিলয়ি ২4-২৫ বিয়সম্বর ২০১৯ বরঃ তাবরয়খর ময়িয পবিপ্রবির 
ওয়য়িসাইয়ট বনিোবরত আয়িদ্ন  রয়ম যাবেত তর্য যর্াযর্ভায়ি পূরর্ িরয়ত েয়ি ।   

২. ফমিা ও অয়পক্ষমান তাবলিা ভুি ফিউ যাবেত তর্য যর্াযর্ভায়ি পূরর্ না িরয়ল ভবতের অয়যাগ্য িয়ল বিয়িবেত েয়ি।  
৩. ফমবিয়িল ফেিআপ এিং ফমিা তাবলিা ফর্য়ি ভবতের তাবরখঃ ২৮/১২/২০১৯ বরঃ ও ২৯/১২/২০১৯ বরঃ (সিাল ৯টা ফর্য়ি 
বিিাল ৫টা পযেন্ত)।    

৪. ৩০ বিয়সম্বর ২০১৯ নরিঃ তাবরয়খ শুনয আসন তাবলিা পবিপ্রবি ওয়য়িসাইয়ট ও ফনাবটশ ফিায়িে প্রিাশ িরা েয়ি।   
৫. অয়পক্ষমান তাবলিা ফর্য়ি ভবতেঃ ০১/০১/২০২০ বরঃ (সিাল ৯টা ফর্য়ি বিিাল ৫টা পযেন্ত)।   
৬. ফমিাক্রম অনুযায়ী ৭০ জন বি.এসবস. ইবি. (বসএসই), ১০০ জন বিবিএ, এিং ৬০ জন ব্যাচেলর অব্ লজ (অিার্স) ইি ল এন্ড 

লযান্ড অযাডনিনিচেশি ফপ্রাগ্রায়ম ভবতের জনয বনিোবেত েয়ি।  
৭. ওয়য়িসাইয়ট উয়েবখত ভবতে ব , ফিাসে ব , েল ব  ও অনযানয ব  পবরয়শাি িয়র বনিোবেত ছাত্রছাত্রীয়ি ভবতে েয়ত েয়ি।  
৮. প্রবত ফসবমস্টায়রর ফিাসে ব  ও এনয়রালয়মন্ট ব  প্রদ্ান পূিেি এনয়রাল িরয়ত েয়ি।  
৯. সিল ছাত্র-ছাত্রীয়িই েল এটােয়মন্ট গ্রের্ িরয়ত েয়ি। প্রাপযতা সায়পয়ক্ষ ফমিানুসায়র ছাত্র-ছাত্রীয়দ্রয়ি েয়ল বসট িরাদ্দ িরা 
েয়ি। বসট পাওয়া না ফগ্য়ল িতৃেপক্ষ দ্ায়ী র্ািয়ি না।  

১০. প্রার্েী ফিানরূপ ভুল িা অসিবতপূর্ে তর্য প্রদ্ান িরয়ল ভবতে প্রবক্রয়ার ফয ফিান পযোয়য় অর্িা পরিতেীয়ত তার ভবতে িাবতল 
েয়ি।  



১১. ভবতের সময়য় এসএসবস/সমমান পায়শর মূল সনদ্, এইেএসবস/সমমায়নর পায়শর মূল সনদ্ িা প্রশংসাপত্র, এসএসবস ও 
এইেএসবস পরীক্ষার মূল এিায়িবমি ট্রান্সবক্রপ্ট এিং সদ্য ফতালা ৪ িবপ স্টযাি ও ৪ িবপ পাসয়পাটে সাইজ ছবি অিশযই 
প্রদ্ান িরয়ত েয়ি।   

১২. যারা ফয ফিাটায় ভবতের জনয বনিোবেত েয়ি তায়দ্র অিশযই মূল মুবিয়যাদ্ধা সাবটেব য়িট/উপজাবত সনদ্/প্রবতিন্ধী/য়পাষয সন্তান/ 
েবরজন-দ্বলত/প্রিাসী িলযার্ মন্ত্রনালয়য়র সাবটেব য়িট ফদ্খায়ত েয়ি এিং তার সতযাবয়ত  য়টািবপ প্রদ্ান িরয়ত েয়ি।   
[বিঃদ্রঃ ি. মুবিয়যাদ্ধার নাবত/নাতবনয়দ্র উপয়জলা বনিোেী িমেিতো িতৃেি সংবিষ্ট িীর মুবিয়যাদ্ধার অমুি পুত্র/ির্যার সন্তান 
অমুি ময়মে সনদ্; খ. প্রবতিন্ধী প্রার্েীয়ি উপয়জলা সমাজিলযার্ িমেিতোর সনদ্; গ্. েবরজন-দ্বলত প্রার্েীয়দ্র উপয়জলা বনিোেী 
িমেিতোর সনদ্ প্রদ্ান িরয়ত েয়ি। সনদ্ সমূয়ের নমুনা িবপ পবিপ্রবি ওয়য়ি সাইয়ট পাওয়া যায়ি।] 

১৩. ভবতে সংক্রান্ত ফিান বনয়মনীবত িা বসবিউল পবরিতেন েয়ল পবিপ্রবি ওয়য়িসাইয়টর মািযয়ম প্রোর িরা েয়ি।  
১৪. প্রিাবশত বনয়মনীবত িা পবরক্রমার বিরুয়দ্ধ ফিান আবপল গ্রেনয়যাগ্য েয়ি না। 
১৫. ভবতে সংক্রান্ত ফয ফিান বিষয়য় িতৃেপয়ক্ষর বসদ্ধান্তই েূোন্ত িয়ল বিয়িবেত েয়ি।   
১৬. িাস শুরু (ওবরয়য়য়ন্টশনসে): ০২/০১/২০২০ বরঃ, সিাল ১০টা, বিশ্ববিদ্যালয় অবিয়টাবরয়াম।  
 
বিয়শষ প্রয়য়াজয়ন ভবতে সংক্রান্ত বিষয়য় ফযাগ্ায়যাগ্ঃ www.pstu.ac.bd/admission িা ফসল ফ ান নম্বরঃ 

ফটিবনিযাল সেয়যাবগ্তার জনয ফেল্পলাইনঃ ০১৭০৮ ১৬ ৬০ ৫০   

ভবতে সংক্রান্ত অনযানয তয়র্যর জনযঃ  

প্রয় সর ি. ফমাঃ ফগ্ালাম রাব্বানী আিন্দ (আহ্বায়ি, ভবতে পরীক্ষা িবমবট)    : ০১৭১৬৯৫০৭২৭ (অব স েলািালীন সময়) 

প্রয় সর ি. মুোম্মদ্ মবনরুজ্জামান (সদ্সয-সবেি, ভবতে পরীক্ষা িবমবট)         : ০১৭৭৬৭৯২৪৬২ (অব স েলািালীন সময়)  
 

 
স্বাক্ষবরত/- 

 
(প্রয় সর ি. স্বয়দ্শ েন্দ্র সামন্ত) 
ফরবজোর (অ.দ্া.) ও সদ্সয-সবেি 
ভবতে িবমবট ২০১৯-২০২০,পবিপ্রবি 

http://www.pstu.ac.bd/admission

