২০২১-২০২২ শলক্ষাবর্ে GST (General, Science and Technology) গুচ্ছভুক্ত শবশ্বশবদ্যায়মূ র্র মশিত ভশতে পরীক্ষায়
বেশিম্ন ৩০ িম্বর পপর্য় উত্তীর্ে শলক্ষার্েীরা GST ওর্য়বাইট (https://gstadmission.ac.bd)-এর মাধ্যর্ম কাশিত শবশ্বশবদ্যার্য়
আর্বদ্ি করর্ত পারর্ব।
১। ভশতের আর্বদ্র্ির ময়, প্রশিয়া ও পপর্মন্ট
GST ওর্য়বাইর্টর Apply to Individual University শিংর্কর মাধ্যর্ম গুচ্ছভুক্ত শবশ্বশবদ্যায়মূ র্র শিংক পাওয়া যার্ব যা
বযবার কর্র িংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যার্য় আর্বদ্ি করা যার্ব। গুচ্ছভুক্ত পকাি শবশ্বশবদ্যার্য় আর্বদ্র্ির পক্ষর্ে শির্ম্ন উর্েশিত শবয়মূ 
শবর্লভার্ব ক্ষিীয়:
(ক) আর্বদ্র্ির ময়ীমা: ১৭/১০/২০২২ তাশরি দ্ু পুর ১২:০০ টা র্ত ২৭/১০/২০২২ তাশরি রাত ১১:৫৯ শমশিট পযেন্ত
কাশিত শবশ্বশবদ্যার্য় আর্বদ্ি করা যার্ব। ২৮/১০/২০২২ তাশরি রাত ১১:৫৯ শমশিট পযেন্ত আর্বদ্ি শি পশরর্লাধ্ করা যার্ব।
(ি) গইি: কাশিত শবশ্বশবদ্যার্য় আর্বদ্র্ির পক্ষর্ে গইি-এর জিয GST Application ID এবিং GST Password বযবার
করর্ত র্ব। GST Application ID/GST Password ভুর্ পগর্ শুধ্ু মাে GST ওর্য়বাইট (https://gstadmission.ac.bd)
পর্র্ক তা Recover করা যার্ব।
(গ) পমাবাই িম্বর: আর্বদ্র্ির পকাি এক পযোর্য় আর্বদ্িকারীর পমাবাই িম্বর OTP-এর মাধ্যর্ম পভশরিাই করা র্ব। পকাি
কারর্ি পমাবাই িম্বর পশরবতেি করর্ত চাইর্ GST ওর্য়বাইর্টর মাধ্যর্ম প্রর্য়াজিীয় কাগজপে অিাইর্ি আর্বদ্িপূ বেক তা
পশরবতেি করা যার্ব।
(ঘ) শবভাগ পছন্দিম: GST গুচ্ছভূ ক্ত প্রশতশট শবশ্বশবদ্যার্য়র শবভাগমূ  GST-এর শতিশট ইউশিট A, B, C-এ শবভক্ত। পয পকাি
আর্বদ্িকারী শুধ্ু মাে িংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যার্য়র শিধ্োশরত লতোর্পর্ক্ষ আর্বদ্ির্যাগয শবভাগমূ র্ আর্বদ্ি করর্ত পারর্ব।
আর্বদ্িকৃত শবভাগমূ র্র পছন্দিম শিকভার্ব প্রদ্াি করর্ত র্ব। আর্বদ্র্ির ময়ীমা অশতির্মর পর পছন্দিম পশরবতের্ির
পকাি প্রকার ু র্যাগ র্াকর্ব িা।
(ঙ) আর্বদ্ি শি: প্রশতশট শবশ্বশবদ্যার্য় আর্বদ্ি শি ৫০০/- (পাাঁচলত) টাকা (াশভে চাজে বযশতত)। পয ক শবভার্গর জিয
বযবাশরক পরীক্ষা আবলযক পই শবভাগ/শবভাগমূ  পছন্দির্ম অন্তভূ েক্ত করর্ প্রশতশটর জিয বযবাশরক পরীক্ষার শি বাবদ্
৩০০/- (শতিলত) টাকা আর্বদ্ি শি-এর ার্র্ পযাগ র্ব। িংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যার্য়র শিধ্োশরত শিয়মািু ার্র আর্বদ্ি শি উর্েশিত
ময়ীমার মর্ধ্য অবলযই পশরর্লাধ্ করর্ত র্ব।
(চ) আর্বদ্ি পদ্ধশত: শবস্তাশরত আর্বদ্ি পদ্ধশত ও ভশতে িংিান্ত শির্দ্েশলকা িংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যার্য়র ওর্য়বাইর্ট পাওয়া যার্ব।
২। প্রার্েী বাছাই ও ভশতে প্রশিয়া
(ক) আর্বদ্ি ম্পন্ন বার পর প্রশতশট শবশ্বশবদ্যায় তার্দ্র শিজস্ব লতোবী অিু রি কর্র আর্বদ্িকারীর্দ্র ইউশিটশভশত্তক
পমধ্ািম ও শবভাগমূ র্র পছন্দিম অিু ার্র ভশতের্যাগয শবভাগ শিবোচি করর্ব। শট িাশ র্াকা ার্পর্ক্ষ প্রশতশট শবশ্বশবদ্যায়
শবভাগ মাইর্েলি প্রশিয়া অর্টার্মশটক পদ্ধশতর্ত চমাি র্াকর্ব এবিং স্ব-স্ব শবশ্বশবদ্যায় তা পশরচািা করর্ব।
(ি) আর্বদ্িকারী GST ওর্য়বাইর্ট গইি কর্র আর্বদ্িকৃত শবশ্বশবদ্যায়মূ র্ পমধ্ািম, ভশতের জিয শিবোশচত শবভাগ (যশদ্
র্ার্ক) ইতযাশদ্ একর্যার্গ পদ্ির্ত পার্ব।

(গ) মূ দ্য় ভশতে প্রশিয়া দ্ু ই ধ্ার্প ম্পন্ন র্ব। প্রর্ম ধ্ার্প প্রার্শমক ভশতে ও প্রর্য়াজিীয় মাইর্েলি GST ওর্য়বাইর্টর মাধ্যর্ম
অিাইর্ি পরশরচাশত র্ব। প্রার্শমক পযোর্য় ভশতে প্রশিয়ায় শি বাবদ্ ৫০০০/= টাকা (পরবতেীর্ত মিয় করা র্ব) জমা শদ্র্য়
প্রর্ম ভশতেকৃত শবশ্বশবদ্যার্য় এএশ/মমাি ও এইচএশ/মমাি পরীক্ষার মাকেশট জমা শদ্র্ত র্ব।
(ঘ) শিতীয় ধ্ার্প পয শবশ্বশবদ্যার্য় চুড়ান্তভার্ব ভশতের জিয শিবোশচত র্ব পিার্ি ভশতে শি‘র অবশলষ্ট (৫০০০/= টাকা মির্য়র
পর) জমা শদ্র্য় ভশতে শিশিত করর্ত র্ব। এর্ক্ষর্ে প্রার্শমক পযোর্য় ভশতেকৃত শবশ্বশবদ্যায় র্ত এএশ/মমাি ও
এইচএশ/মমাি পরীক্ষার মাকেশট িংে কর্র শিজ দ্াশয়র্ে চূ ড়ান্ত পযোর্য় ভশতেকৃত শবশ্বশবদ্যার্য় জমা শদ্র্ত র্ব।
(ঙ) ক প্রকার মাইর্েলি প্রশিয়া GST ওর্য়বাইর্টর মাধ্যর্ম ম্পন্ন করা র্ব। মাইর্েলি িংিান্ত ক পিাশটল GST
ওর্য়বাইর্ট শিয়শমতভার্ব প্রকাল করা র্ব।
ভশতে ও মাইর্েলি প্রশিয়া িংিান্ত শবস্তাশরত তর্য যর্ামর্য় GST ওর্য়বাইর্ট প্রকাশলত র্ব।
■
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