GST (General, Science & Technology) গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূ হের সমবিত ভবতি পরীক্ষা ২০২০-২১
২০২০-২০২১ বিক্ষািহষি GST গুচ্ছভুক্ত ২০ বি পািবলক বিশ্ববিদ্যালহয় একবিমাত্র সমবিত ভবতি পরীক্ষার মাধ্যহম বিক্ষার্িীরা প্রর্ম
িহষি ভবতির সু হ াগ পাহি। ভবতি পরীক্ষায় অংিগ্রেনপূ িিক প্রাপ্ত ফলাফহলর বভবিহত GST গুচ্ছভুক্ত য যকান বিশ্ববিদ্যালহয় য াগযতা
সাহপহক্ষ ভবতির আহিদ্ন করহত পারহি। প্রহতযক বিক্ষার্িী তার এইচএসবস/সমমান পরীক্ষার িাখা (বিজ্ঞান, মানবিক, িাবিজ্য)
যমাতাহিক (একবিমাত্র) ভবতি পরীক্ষায় অংিগ্রেি করহি। দ্ু বি প িাহয় আহিদ্ন করহত েহি –
(১) প্রার্বমক আহিদ্ন
(২) চুড়ান্ত আহিদ্ন (প্রার্বমক আহিদ্হনর বভবিহত চুড়ান্ত আহিদ্হনর য াগয বেসাহি বিহিবচত েহল)।

১। প্রার্বমক আহিদ্ন
২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সাহলর এসএসবস/সমমান এিং ২০১৯ ও ২০২০ সাহলর এইচএসবস/সমমান, বিহলামা-ইন-কমাসি,
িাংলাহদ্ি কাবরগরী বিক্ষা যিাহিির অধ্ীহন এইচএসবস (যভাহকিনাল), A যলহভল এিং অনযানয সমমান পরীক্ষায় [সমমান বনধ্িারি
কবমবি কততক
ি অনু হমাদ্ন সাহপহক্ষ] উিীিি বিক্ষার্িীরাই যকিল ভবতি পরীক্ষার জ্নয প্রার্বমক আহিদ্ন করহত পারহি। বিজ্ঞান,
মানবিক ও িাবিজ্য িাখা েহত এইচএসবস/সমমান পরীক্ষায় উিীিি বিক্ষার্িীরা বনধ্িাবরত য াগযতা সাহপহক্ষ

র্াক্রহম ইউবনি-A,

ইউবনি-B ও ইউবনি-C এ আহিদ্ন করহত পারহি। ইউবনি বভবিক প্রার্বমক আহিদ্হনর য াগযতা বনম্নরূপঃ

ইউবনি-A: বিজ্ঞান িাখা েহত এইচএসবস/সমমান পরীক্ষায় উিীিি আহিদ্নকারীহদ্র এসএসবস/সমমান ও এইচএসবস/সমমান
উভয় পরীক্ষায় (৪র্ি বিষয়সে) নূ যনতম বজ্বপএ ৩.৫০ সে সিিহমাি বজ্বপএ ৮.০০ র্াকহত েহি। সাধ্ারন
বিক্ষাহিাহিির বিজ্ঞান িাখাসে মাদ্রাসা যিািি (বিজ্ঞান) এিং যভাহকিনাল (এইচএসবস) বিজ্ঞান িাখা বেসাহি বিহিবচত
েহি।

ইউবনি-B: মানবিক িাখা েহত এইচএসবস/সমমান পরীক্ষায় উিীিি আহিদ্নকারীহদ্র এসএসবস/সমমান ও এইচএসবস/সমমান
উভয় পরীক্ষায় (৪র্ি বিষয়সে) নূ যনতম বজ্বপএ ৩.৫০ সে সিিহমাি বজ্বপএ ৭.০০ র্াকহত েহি। সাধ্ারন
বিক্ষাহিাহিির মানবিক িাখাসে বমউবজ্ক, গােিস্থ্য অর্িনীবত এিং মাদ্রাসা যিািি (সাধ্ারন, মুজ্াবিদ্) মানবিক িাখা
বেসাহি বিহিবচত েহি।

ইউবনি-C: িাবিজ্য িাখা েহত এইচএসবস/সমমান পরীক্ষায় উিীিি আহিদ্নকারীহদ্র এসএসবস/সমমান ও এইচএসবস/সমমান
উভয় পরীক্ষায় (৪র্ি বিষয়সে) নূ যনতম বজ্বপএ ৩.৫০ সে সিিহমাি বজ্বপএ ৭.৫০ র্াকহত েহি। সাধ্ারন
বিক্ষাহিাহিির িাবিজ্য িাখাসে বিহলামা ইন বিজ্হনস স্টাবিস, িযিসায় িযিস্থ্াপনা (এইচএসবস) এিং বিহলামা ইন
কমাসি িাবিজ্য িাখা বেসাহি বিহিবচত েহি।
বজ্বসই-এর যক্ষহত্র আইবজ্বসএসই (ও যলহভল) পরীক্ষায় কমপহক্ষ ৩ বি বিষহয় B যগ্রিসে ৫বি বিষহয় পাি এিং আইএএল
(এ যলহভল) পরীক্ষায় কমপহক্ষ ২ বি বিষহয় B যগ্রিসে ৩বি বিষহয় পাি র্াকহত েহি। এহক্ষহত্র সরাসবর আহিদ্হনর
মাধ্যহম সমমান ও য াগযতা বনধ্িারি কবমবি কততিক অনু হমাদ্ন সাহপহক্ষ অনলাইহন আহিদ্ন করহত েহি।
প্রার্বমক আহিদ্ন পদ্ধবতর বিস্তাবরত র্াসমহয় GST গুচ্ছভুক্ত সমবিত ভবতি পরীক্ষা –এর ওহয়িসাইি ()-এ প্রকাি করা েহি।

২। চুড়ান্ত আহিদ্ন
প্রার্বমকভাহি আহিদ্নকতত বিক্ষার্িীহদ্র এসএসবস/সমমান ও এইচএসবস/সমমান পরীক্ষার ফলাফহলর বভবিহত ইউবনি বভবিক
চুড়ান্ত আহিদ্হনর জ্নয বিক্ষার্িী বনিিাবচত েহি। চুড়ান্ত আহিদ্হনর তাবলকা প্রস্তুত পদ্ধবত বনহম্ন প্রদ্িঃ
ইউবনি – A (বিজ্ঞান িাখা):
Sorting Criteria

GPA (Including 4th

Marks (Including 4th

Subject)

Subject)

(HSC 60%+SSC 40%)

(HSC 60%+SSC 40%)

1

2

GPA (Including 4th

Marks (Including 4th

Subject)

Subject)

(HSC 60%+SSC 40%)

(HSC 60%+SSC 40%)

1

2

GPA (Including 4th

Marks (Including 4th

Sorting Sequence

HSC Physics

HSC Chemistry

GP

Mark

GP

Mark

3

4

5

6

ইউবনি – B (মানবিক িাখা):
Sorting Criteria

Sorting Sequence

HSC Bangla

HSC English

GP

Mark

GP

Mark

3

4

5

6

ইউবনি – C (িাবিজ্য িাখা):
Sorting Criteria

Subject)

Subject)

(HSC 60%+SSC 40%)

(HSC 60%+SSC 40%)

1

2

Sorting Sequence

HSC Bangla

HSC English

GP

Mark

GP

Mark

3

4

5

6

উহেবখত সহিিাচ্চ ৬ সবিিং ক্রাইহিবরয়া ক্রমানু সাহর (১ েহত ৬) িযিোর কহর প্রার্বমক আহিদ্নকারীহদ্র তাবলকা প্রস্তুত করা েহি।
প্রবতবি ইউবনহি বনবদ্িষ্ট সংখযক বিক্ষার্িী ভবতি পরীক্ষায় অংিগ্রেি করহত পারহি। বনধ্িাবরত সমহয় চুড়ান্ত আহিদ্ন সম্পন্ন করহত
েহি। অনযর্ায় পরিতিী তাবলকা েহত প্রহয়াজ্নীয় সংখযক বিক্ষার্িীহক চুড়ান্ত আহিদ্হনর সু হ াগ যদ্ওয়া েহি। প্রবতবি ইউবনহি
আহিদ্ন বফ ৫০০.০০ (পাাঁচিত) িাকা মাত্র যমািাইল িযাংবকং (বিকাি, রহকি, নগদ্, যিবলিক)-এর মাধ্যহম প্রদ্ান করহত েহি।
চুড়ান্ত আহিদ্ন পদ্ধবতর বিস্তাবরত র্াসমহয় GST গুচ্ছভুক্ত সমবিত ভবতি পরীক্ষার ওহয়িসাইি ()-এ প্রকাি করা েহি।
চুড়ান্ত আহিদ্হনর সময় বিক্ষার্িীহদ্র ২৮বি পরীক্ষাহকহের মহধ্য নূ যনতম ৫বি যকে পছহের তাবলকায় রাখহত েহি।
এসএসবস/সমমান ও এইচএসবস/সমমান যকাহসির বিক্ষাপ্রবতষ্ঠাহনর অিস্থ্ান, এসএসবস ও এইচএসবস/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত
নম্বর, পাহসর িছরসে সংবিষ্ট বিষয়াবদ্ বিহিচনাপূ িিক বনহম্ন উহেবখত পদ্ধবতহত প্রবতবি বিক্ষার্িীর জ্নয একবি যকে-বনধ্িারবন যকার
(সহিিাচ্চ ১০০) প্রস্তুত করা েহি।
১। কুহলর অিস্থ্ান (যকে েহত দ্ূ রত্ব):

২০ (সহিিাচ্চ)

২। কহলহজ্র অিস্থ্ান (যকে েহত দ্ূ রত্ব):

৩০ (সহিিাচ্চ)

৩। প্রাপ্ত নম্বর SSC:

১০ (সহিিাচ্চ)

৪। প্রাপ্ত নম্বর HSC:

২০ (সহিিাচ্চ)

৫। HSC পাহির িছর (২০১৯ – ০৫, ২০২০ - ১০):

১০ (সহিিাচ্চ)

৬। যছহল/যমহয় (যছহল – ০৫, যমহয় - ১০):

১০ (সহিিাচ্চ)

প্রাপ্ত যকার ও যকহের পছে ক্রহমর বভবিহত প্রহতযক বিক্ষার্িীর পরীক্ষাহকে বনধ্িারন করা েহি। বনধ্িাবরত পরীক্ষাহকে
পবরিতিহনর যকান সু হ াগ নাই।

৩। ভবতি পরীক্ষা সংক্রান্ত তর্যািলী
প্রহতযক বিক্ষার্িীহক বনধ্িাবরত যকহে ভবতি পরীক্ষায় অংিগ্রেন করহত েহি। প্রবতবি ইউবনহি ১ ঘন্টায় ১০০ নম্বহরর MCQ পরীক্ষা
অনু বষ্ঠত েহি। য যকান ইউবনি (A/B/C)-এর পরীক্ষার্িী বিশ্ববিদ্যালহয়র প্রদ্ি িতিসাহপহক্ষ অনযানয ইউবনহির সংবিষ্ট বিষয়সমূ হে
ভবতির আহিদ্হনর জ্নয বিহিবচত েহি। ভবতি পরীক্ষার বিষয়সমূ ে বনহম্ন প্রদ্িঃ
ইউবনি

পরীক্ষার বিষয়সে িতিসমূ ে
বিষয়

নম্বর

পদ্ার্িবিদ্যা

২০

রসায়ন

২০

ইউবনি-A

িাংলা

১০

(বিজ্ঞান িাখা)

ইংহরবজ্

১০

গবিত

২০

আিবিযক

ঐবচ্ছক

(য যকান দ্ু বি) জ্ীিবিদ্যা

২০

আইবসবি

২০

যমাি নম্বর
৬০

৪০

সিিহমাি ১০০

আিবিযক
ইউবনি-B

বিষয়

নম্বর

িাংলা

৪০

ইংহরবজ্

৩৫

আইবসবি

২৫

(মানবিক িাখা)

যমাি নম্বর
১০০

সিিহমাি ১০০

বিষয়

নম্বর

যমাি নম্বর

বেসািবিজ্ঞান

২৫

িযিসায় সংগঠন ও িযিস্থ্াপনা

২৫ ১০০

ইউবনি-C

িাংলা

১৩

(িাবিজ্য িাখা)

ইংহরবজ্

১২

আইবসবি

২৫

আিবিযক

সিিহমাি ১০০

৪। পরীক্ষার সময়সূ চীঃ
সময়/তাবরখ

১৯/০৬/২০২১

২৬/০৬/২০২১

০৩/০৭/২০২১

দ্ু পুর ১২:০০ েহত

ইউবনি-A (বিজ্ঞান)

ইউবনি-B (মানবিক)

ইউবনি-C (িাবিজ্য)

দ্ু পুর ০১:০০

৫। গুরুত্বপূ িি তাবরখসমূ ে
প্রার্বমক আহিদ্নঃ

০১-০৪-২০২১ েহত ১৫-০৪-২০২১

প্রার্বমক আহিদ্হনর ফলাফল প্রকািঃ

২৩-০৪-২০২১

চুড়ান্ত আহিদ্নঃ

২৪-০৪-২০২১ েহত ২০-০৫-২০২১

প্রহিিপত্র িাউনহলািঃ

০১-০৬-২০২১ েহত ১০-০৬-২০২১

৬। ফলাফল
প্রবতবি ইউবনহির পরীক্ষার্িীহদ্র বিষয়বভবিক ফলাফল GST গুচ্ছভুক্ত সমবিত ভবতি পরীক্ষার ওহয়িসাইি ()-এ প্রকাি করা েহি।
GST গুচ্ছভুক্ত প্রবতবি বিশ্ববিদ্যালয় আলাদ্াভাহি ভবতি বিজ্ঞবপ্তর মাধ্যহম বনহজ্হদ্র িতি উহেখসে দ্রখাস্ত আেিান করহি। শুধ্ু মাত্র
GST গুচ্ছভুক্ত সমবিত ভবতি পরীক্ষায় অংিগ্রেিকারী বিক্ষার্িীরাই আহিদ্ন করহত পারহি। ইউবনি বভবিক যমধ্াক্রম অনু সাহর
বিশ্ববিদ্যালয়গুহলা বনজ্ িযিস্থ্াপনায় ভবতি প্রবক্রয়া সম্পন্ন করহি।

