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২০২১–২০২২ রিক্ষাবর্ষে GST গুচ্ছভূক্ত রবশ্বরবদ্যালয়সমূ র্ে ভরতে প্ররিয়া
প্ররতরি রবশ্বরবদ্যালয় মমধািমসে যাবতীয় ফলাফল রিজস্ব ওর্য়বসাইর্ি প্রকাি কির্ব। উক্ত ফলাফর্লি রভরির্ত GST
ওর্য়বসাইি (https://gstadmission.ac.bd)-এি মাধযর্ম মকন্দ্রীয় বযবস্থাপিায় ২০২১-২০২২ রিক্ষাবর্ষেি ভরতে প্ররিয়া
সম্পন্ন কিা ের্ব। সামরিক ভরতে প্ররিয়া প্রধাি দ্ু রি ধার্প রবভক্ত – (ক) প্রাথরমক ভরতে ও (খ) চুড়ান্ত ভরতে।
(ক) প্রাথরমক ভরতে প্ররিয়া
প্ররতরি রবশ্বরবদ্যালয় আর্বদ্িকািীর্দ্ি মমধাতারলকা প্রস্তুত, রবভাগ পছন্দিম ও মমধািম রবর্বচিায় ভরতেি জিয রবভাগ
রিবোচিসে ফলাফল সংিান্ত যাবতীয় কাযেিম রিজস্ব বযবস্থাপিায় সম্পন্ন কির্ব। ভরতেি প্ররতরি ধার্পি ফলাফল ও
রবস্তারিত তথয স্ব–স্ব রবশ্বরবদ্যালর্য়ি ওর্য়বসাইর্ি প্রকারিত ের্ব। তর্ব প্রাথরমক ভরতেি সকল কাযেিম GST
ওর্য়বসাইর্িি মাধযর্ম পরিচারলত ের্ব। প্ররতরি রবশ্বরবদ্যালর্য়ি রিজস্ব মেল্পলাইি থাকর্ত পার্ি। প্রাথরমক ভরতেি মক্ষর্ে
রির্ে উর্েরখত রবষয়সমূ ে রবর্িষভার্ব লক্ষযিীয়:
(১) মকন্দ্রীয় ভরতেঃ


আর্বদ্িকািীর্ক GST-এি আইরি ও পাসওয়ািে বযবোি কর্ি GST ওর্য়বসাইর্ি লগইি কিমত ের্ব।



আর্বদ্িকািী ময সকল রবশ্বরবদ্যালর্য় প্রাথরমক ভরতেি জিয রিবোরচত ের্য়র্ছ সংরিষ্ট রবভাগসে তাি তারলকা
Student Panel-এ প্রদ্রিেত ের্ব। ময মকার্িা একরি রবশ্বরবদ্যালর্য় প্রাথরমক ভরতে সম্পন্ন কির্ত ের্ব।



একারধক রবশ্বরবদ্যালর্য় ভরতেি জিয রবর্বরচত ের্ল পছন্দমত মযর্কার্িা একরি রবশ্বরবদ্যালর্য় ভরতেি প্রাথরমক
প্ররিয়া সম্পন্ন কির্ত ের্ব। অিয রবশ্বরবদ্যালয় গুরলর্ত আি কখিও ভরতেি জিয রবর্বরচত ের্ব িা।



এক বা একারধক রবশ্বরবদ্যালর্য় রবভাগসে প্রাথরমক ভরতেি জিয প্রথমবাি রিবোরচত েবাি পর্িও আর্বদ্িকািী
যরদ্ ময মকার্িা একরির্ত প্রাথরমক ভরতে প্ররিয়া সম্পন্ন িা কর্ি তাের্ল পিবতেীর্ত GST- গুচ্ছ ভুক্ত মকাি
রবশ্বরবদ্যালর্য় ভরতেি জিয রবর্বরচত ের্ব িা।



প্রাথরমক ভরতেি জিয আংরিক ভরতে রফ বাবদ্ ৫০০০/- িাকা অিলাইর্ি পরির্িার্ধি পি তাি এসএসরস ও
এইচএসরস বা সমমাি পিীক্ষাি মূ ল িম্বিপে রিধোরিত সমর্য়ি মর্ধয সংরিষ্ট রবশ্বরবদ্যালয় (ময রবশ্বরবদ্যালর্য়
প্রথম ভরতে ের্ব)–এ জমা রদ্র্ত ের্ব।



আংরিক ভরতে রফ পরির্িার্ধি পর্িও মূ ল িম্বিপে দ্ু রি রিধোরিত সমর্য়ি মর্ধয (অিলাইি মিারির্িি মাধযর্ম
জািার্িা ের্ব) সংরিষ্ট রবশ্বরবদ্যালর্য় জমা রদ্র্ত অপািগ ের্ল ভরতে বারতল ের্য় যার্ব এবং পিবরতের্ত GST-এি
মকাি রবশ্বরবদ্যালর্য় ভরতেি জিয রবর্বরচত ের্ব িা।

(২) রবভাগ মাইর্িিিঃ


প্ররতরি রবশ্বরবদ্যালর্য় রবভাগ মাইর্িিি প্ররিয়া সংরিষ্ট রবশ্বরবদ্যালর্য়ি রিজস্ব বযবস্থাপিায় সয়ংরিয়ভার্ব চলর্ব।



রিরদ্েষ্ট রবশ্বরবদ্যালর্য় ভরতেকৃত রবভাগ ের্ত অর্পক্ষাকৃত অরধকতি পছর্ন্দি মকাি রবভার্গ মযর্ত িা চাইর্ল
আর্বদ্িকািীর্ক রিজ দ্ারয়র্ে GST ওর্য়বসাইর্িি মাধযর্ম Subject Migration Stop সম্পন্ন কির্ত ের্ব।



মসর্ক্ষর্ে ভরতেকৃত রবভাগ বযরতত ঐ রবশ্বরবদ্যালর্য়ি অিয মকাি রবভার্গ ভরতেি জিয রবর্বরচত ের্ব িা।

(৩) রবশ্বরবদ্যালয় মাইর্িিিঃ


আর্বদ্িকািী একরি রবশ্বরবদ্যালর্য় প্রাথরমক ভরতে থাকা অবস্থায় অিয মকার্িা রবশ্বরবদ্যালর্য় ভরতেি জিয রিবোরচত
ের্ল রিজ দ্ারয়র্ে GST ওর্য়বসাইর্িি মাধযর্ম পিবতেী রবশ্বরবদ্যালর্য় মাইর্িিি কির্ত পাির্ব।



জমাকৃত মূ ল কাগজপে স্থািান্তর্িি প্রর্য়াজি ের্ব িা।



রবশ্বরবদ্যালয় মাইর্িিি সম্পন্ন কির্ল পূ র্বেি রবশ্বরবদ্যালর্য় আি কখিও ভরতেি জিয রবর্বরচত ের্ব িা।



একরি রবশ্বরবদ্যালর্য় প্রাথরমক ভরতে থাকা অবস্থায় অিয মকার্িা রবশ্বরবদ্যালর্য় কখিই ভরতে ের্ত িা চাইর্ল
আর্বদ্িকািীর্ক রিজ দ্ারয়র্ে GST ওর্য়বসাইর্িি মাধযর্ম University Migration Stop সম্পন্ন কির্ত ের্ব।



মকার্িা একরি রবশ্বরবদ্যালর্য় ভরতে থাকাকালীি Subject Migration Stop ও University Migration Stop
উভয়রি সম্পন্ন কির্ল শুধু মাে মসই রবশ্বরবদ্যালর্য়ি ভরতেকৃত রবভাগ বযরতত অিয মকার্িা রবশ্বরবদ্যালর্য়ি ভরতেি
জিয রবর্বরচত ের্ব িা।

(৪) ভরতে বারতলঃ


প্রাথরমক ভরতে চলাকার্ল মকাি আর্বদ্িকািী রিজ ইচ্ছায় (GST ওর্য়বসাইর্িি মাধযর্ম) ভরতে বারতল কির্ল
পিবতেীর্ত মকার্িাির্মই মকার্িা রবশ্বরবদ্যালর্য় ভরতেি জিয রবর্বরচত ের্ব িা।



মসর্ক্ষর্ে মূ ল কাগজপে ময রবশ্বরবদ্যালর্য় জমা মদ্ওয়া আর্ছ মসখাি মথর্ক রিজ দ্ারয়র্ে সংিে কির্ত ের্ব।

(খ) চুড়ান্ত ভরতে প্ররিয়া


সকল প্রকাি মাইর্িিিসে প্রাথরমক ভরতে প্ররিয়া সম্পন্ন েবাি পি চুড়ান্ত ভরতে কাযেিম স্ব-স্ব রবশ্বরবদ্যালর্য়
পরিচারলত ের্ব।



আর্বদ্িকািী মকাি রবশ্বরবদ্যালর্য় (রিরদ্েষ্ট রবভার্গ) চুড়ান্ত ভরতেি জিয রিবোরচত ের্ল তার্ক মসই রবশ্বরবদ্যালর্য়
সিিীর্ি উপরস্থত ের্য় রবশ্বরবদ্যালর্য়ি রিধোরিত রিয়মািু যায়ী চুড়ান্ত ভরতে প্ররিয়া সম্পন্ন কির্ত ের্ব।



মসর্ক্ষর্ে প্রাথরমক ভরতেি অরিম রফ বাবদ্ ইরতমর্ধয প্রদ্ি ৫০০০/- িাকা ঐ রবশ্বরবদ্যালর্য়ি চুড়ান্ত ভরতে রফএি সার্থ সমন্বয়পূ বেক অবরিষ্ট অংি পরির্িাধ কির্ত ের্ব।



মূ ল কাগজপে রিধোরিত সমর্য়ি মর্ধয রিজ দ্ারয়র্ে চুড়ান্তভার্ব ভরতেকৃত রবশ্বরবদ্যালর্য় জমা রদ্র্য় চুড়ান্ত ভরতে
রিরিত কির্ত ের্ব।

 GST Technical Committee

