
২০২১ – ২০২২ শিক্ষাবর্ষে GST গুচ্ছভূক্ত শবশ্বশবদ্যালয়সমূর্ে ভশতে প্রশিয়া 

প্রশতশি শবশ্বশবদ্যালয় মমধািমসে যাবতীয় ফলাফল শিজস্ব ওর্য়বসাইর্ি প্রকাি করর্ব। উক্ত ফলাফর্লর শভশির্ত GST 

ওর্য়বসাইি (https://gstadmission.ac.bd)-এর মাধযর্ম মকন্দ্রীয় বযবস্থাপিায় ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের ভশতে প্রশিয়া 

সম্পন্ন করা ের্ব। সামশিক ভশতে প্রশিয়া প্রধাি দু্শি ধার্প শবভক্ত – (ক) প্রাথশমক ভশতে ও (খ) চুড়ান্ত ভশতে।  

(ক) প্রাথশমক ভশতে প্রশিয়া  

প্রশতশি শবশ্বশবদ্যালয় আর্বদ্িকারীর্দ্র মমধাতাশলকা প্রস্তুত, শবভাগ পছন্দিম ও মমধািম শবর্বচিায় ভশতের জিয শবভাগ 

শিবোচিসে ফলাফল সংিান্ত যাবতীয় কাযেিম শিজস্ব বযবস্থাপিায় সম্পন্ন করর্ব। ভশতের প্রশতশি ধার্পর ফলাফল ও 

শবস্তাশরত তথয স্ব–স্ব শবশ্বশবদ্যালর্য়র ওর্য়বসাইর্ি প্রকাশিত ের্ব। তর্ব প্রাথশমক ভশতের সকল কাযেিম GST 

ওর্য়বসাইর্ির মাধযর্ম পশরচাশলত ের্ব। প্রশতশি শবশ্বশবদ্যালর্য়র শিজস্ব মেল্পলাইি থাকর্ত পার্র।  প্রাথশমক ভশতের মক্ষর্ে 

শির্ে উর্েশখত শবষয়সমূে শবর্িষভার্ব লক্ষযিীয়ঃ                                              

(১) মকন্দ্রীয় ভশতেঃ ময মকাি আর্বদ্িকারী GST-এর আইশি ও পাসওয়ািে বযবোর কর্র GST ওর্য়বসাইর্ি লগইি করর্ল 

ময সকল শবশ্বশবদ্যালর্য় প্রাথশমক ভশতের জিয শিবোশচত ের্য়র্ছ সংশিষ্ট শবভাগসে তার তাশলকা মদ্খর্ত পার্ব। প্রদ্শিেত 

ের্ব। তাশলকাভূক্ত ময মকাি একশি শবশ্বশবদ্যালর্য় প্রাথশমক ভশতে সম্পন্ন করর্ত ের্ব। এক বা একাশধক শবশ্বশবদ্যালর্য় 

শবভাগসে প্রাথশমক ভশতের জিয প্রথমবার শিবোশচত েবার পর্রও আর্বদ্িকারী যশদ্ ময মকার্িা একশির্ত প্রাথশমক ভশতে 

প্রশিয়া সম্পন্ন িা কর্র তাের্ল পরবতেীর্ত GST- গুচ্ছ ভুক্ত মকাি শবশ্বশবদ্যালর্য় ভশতের জিয শবর্বশচত ের্ব িা।  প্রাথশমক 

ভশতের জিয আংশিক ভশতে শফ বাবদ্ ৫০০০/- িাকা অিলাইর্ি পশরর্িার্ধর পর তার এসএসশস ও এইচএসশস বা 

সমমাি পরীক্ষার মূল িম্বরপে শিধোশরত সমর্য়র মর্ধয সংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যালয় (ময শবশ্বশবদ্যালর্য় প্রথম ভশতে ের্ব)–এ জমা 

শদ্র্ত ের্ব। আংশিক ভশতে শফ পশরর্িার্ধর পমরও মূল িম্বরপে দু্শি শিধোশরত সমর্য়র মর্ধয  (অিলাইি মিাশির্ির মাধযর্ম 

জািার্িা ের্ব) সংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যালর্য় জমা শদ্র্ত অপারগ ের্ল ভশতে বাশতল ের্য় যার্ব এবং পরবশতের্ত GST-এর মকাি 

শবশ্বশবদ্যালর্য় ভশতের জিয শবর্বশচত ের্ব িা। GST গুচ্ছভূক্ত মকাি একশি শবশ্বশবদ্যালর্য় প্রাথশমক ভশতে সম্পন্ন করর্ল 

আর্বদ্িকারী ময সকল শবশ্বশবদ্যালর্য় আর্বদ্ি কর্রর্ছ তার প্রর্তযকশির্ত মমধািম অিুযায়ী শবভাগ মাইর্িিিসে ভশতের 

জিয শবর্বশচত ের্ব।   

(১) শবভাগ মাইর্িিিঃ আর্বদ্িকৃত প্রশতশি শবশ্বশবদ্যালর্য় শবভাগ মাইর্িিি প্রশিয়া সংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যালর্য়র শিজস্ব 

বযবস্থাপিায় সয়ংশিয়ভার্ব চলর্ব। শিশদ্েষ্ট শবশ্বশবদ্যালর্য় ভশতেকৃত শবভাগ ের্ত অর্পক্ষাকৃত অশধকতর পছর্ন্দর মকাি 

শবভার্গ মযর্ত িা চাইর্ল আর্বদ্িকারীর্ক শিজ দ্াশয়র্ে GST ওর্য়বসাইর্ির মাধযর্ম Subject Migration Stop সম্পন্ন 

করর্ত ের্ব। মসর্ক্ষর্ে ভশতেকৃত শবভাগ বযশতত ঐ শবশ্বশবদ্যালর্য়র অিয মকাি শবভার্গ ভশতের জিয শবর্বশচত ের্ব িা। 

তর্ব তার আর্বদ্িকৃত অিয শবশ্বশবদ্যালর্য় শবভাগ মাইর্িিি প্রশিয়া চলমাি থাকর্ব।  



(২) শবশ্বশবদ্যালয় মাইর্িিিঃ আর্বদ্িকারী মকাি একশি শবশ্বশবদ্যালর্য় প্রাথশমক ভশতে থাকা অবস্থায় অিয মকাি 

শবশ্বশবদ্যালর্য় ভশতের জিয শিবোশচত ের্ল শিজ দ্াশয়র্ে GST ওর্য়বসাইর্ির মাধযর্ম তার প্রাথশমক ভশতে অিয শবশ্বশবদ্যালর্য় 

স্থািান্তর করর্ত ের্ব। তর্ব জমাকৃত মূল কাগজপে স্থািান্তর্রর প্রর্য়াজি ের্ব িা। একশি শবশ্বশবদ্যালর্য় প্রাথশমক ভশতে 

থাকা অবস্থায় অিয মকাি শবশ্বশবদ্যালর্য় কখিই ভশতে ের্ত িা চাইর্ল আর্বদ্িকারীর্ক শিজ দ্াশয়র্ে GST ওর্য়বসাইর্ির 

মাধযর্ম University Migration Stop সম্পন্ন করর্ত ের্ব। মসর্ক্ষর্ে শুধুমাে মমধািম ও পছন্দিম অিুসার্র 

ভশতেকৃত শবশ্বশবদ্যালর্য়র শবশভন্ন শবভার্গ ভশতের জিয শবর্বশচত ের্ব। মকাি একশি শবশ্বশবদ্যালর্য় ভশতে থাকাকালীি 

Subject Migration Stop ও University Migration Stop উভয়শি সম্পন্ন করর্ল শুধুমাে মসই শবশ্বশবদ্যালর্য়র 

ভশতেকৃত শবভাগ বযশতত অিয মকাি শবশ্বশবদ্যালর্য়র মকাি শবভার্গ ভশতের জিয শবর্বশচত ের্ব িা।                                             

(৩) ভশতে বাশতলঃ প্রাথশমক ভশতে চলাকার্ল মকাি আর্বদ্িকারী শিজ ইচ্ছায় (GST ওর্য়বসাইর্ির মাধযর্ম) ভশতে বাশতল 

করর্ল পরবতেীর্ত মকািির্মই মকাি শবশ্বশবদ্যালর্য় ভশতের জিয শবর্বশচত ের্ব িা। মসর্ক্ষর্ে মূল কাগজপে ময 

শবশ্বশবদ্যালর্য় জমা মদ্ওয়া আর্ছ মসখাি মথর্ক শিজ দ্াশয়র্ে সংিে করর্ত ের্ব।   

(খ) চুড়ান্ত ভশতে প্রশিয়া 

সকল প্রকার মাইর্িিিসে প্রাথশমক ভশতে প্রশিয়া সম্পন্ন েবার পর চুড়ান্ত ভশতে কাযেিম স্ব-স্ব শবশ্বশবদ্যালর্য় পশরচাশলত 

ের্ব। আর্বদ্িকারী মকাি শবশ্বশবদ্যালর্য় (শিশদ্েষ্ট শবভার্গ) চুড়ান্ত ভশতের জিয শিবোশচত ের্ল তার্ক মসই শবশ্বশবদ্যালর্য় 

সিরীর্র উপশস্থত ের্য় শবশ্বশবদ্যালর্য়র শিধোশরত শিয়মািুযায়ী চুড়ান্ত ভশতে প্রশিয়া সম্পন্ন করর্ত ের্ব। মসর্ক্ষর্ে প্রাথশমক 

ভশতের অশিম শফ বাবদ্ ইশতমর্ধয প্রদ্ি ৫০০০/- িাকা ঐ শবশ্বশবদ্যালর্য়র চুড়ান্ত ভশতে শফ-এর সার্থ সমন্বয়পূবেক অবশিষ্ট 

অংি পশরর্িাধ করর্ত ের্ব। মূল কাগজপে শিধোশরত সমর্য়র মর্ধয শিজ দ্াশয়র্ে চুড়ান্তভার্ব ভশতেকৃত শবশ্বশবদ্যালর্য় জমা 

শদ্র্য় চুড়ান্ত ভশতে শিশিত করর্ত ের্ব।  
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