GST-গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূ হের সমবিত ভবতি পরীক্ষা ২০২১-২২
অনলাইহন আহিদ্হনর বনহদ্িবিকা
২০২১-২০২২ বিক্ষািহষি GST (General, Science & Technology) গুচ্ছভুক্ত ২২ বি পািবলক বিশ্ববিদ্যালহয়র

সমবিত ভবতি পরীক্ষায় অংিগ্রেহের জনয বনহের ধাপগুহলা অনু সরে কহর ১৫/০৬/২০২২ তাবরখ দ্ু পুর ১২:০০িা েহত
২৫/০৬/২০২২ তাবরখ রাত ১১:৫৯ িা পর্িন্ত আহিদ্ন সম্পন্ন করা র্াহি।
১: Start Application িািহন বিক কহর চুড়ান্ত আহিদ্ন শুরু করুন।

ধাপ-২: বনহচর পপজবি প্রদ্বিিত েহি। ইবতমহধয Applicant ID ও Password সবিকভাহি প্রদ্ান কহর বনহচর Login
িািহন বিক করুে। অনযথায় New Application িািহন বিক কহর নতুন আহিদ্ন শুরু করুন।

ধাপ-৩: বনহচর পপজবি প্রদ্বিিত েহি। আপনার এসএসবস/সমমান ও এইচএসবস/সমমান পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রহয়াজনীয়
তথয সমূ ে (হরাল নম্বর, পাহির সাল, পিার্ি) সবিকভাহি প্রদ্ান কহর Submit িািহন বিক করুন।

ধাপ-৪: আপনার এসএসবস/সমমান ও এইচএসবস/সমমান পরীক্ষা সংক্রান্ত এিং অনযানয তথয প্রদ্বিিত েহি র্া
মহনাহর্াগ সেকাহর র্াচাই করার জনয অনু হরাধ করা েহলা। তথযসমূ ে বনভুিল থাকহল Mobile No. Verification
িািহন বিক কপর আপনার পমাোঃিাইল নম্বর পভবরফাই করুন। আহিদ্হনর জনয অগ্রসর েহত না চাইহল Exit িািহন
বিক করুন।

ধাপ-৫: বনহচর পপজবির প্রদ্বিিত েহি। আপনার (আহিদ্নকারীর বনহজর অথিা অবভভািহকর) ১১ বর্বজহির পমািাইল
নম্বরবি সবিকভাহি প্রদ্ান করুন। Submit িািহন বিক করুন।
আহিদ্নকারীর সহে সকল প্রকার পর্াগাহর্াহগর জনয প্রদ্ত্ত পমািাইল নম্বর িযিোর করা েহি। পমািাইল নম্বরবি
সতকিতার সাহথ বনভুিলভাহি প্রদ্ান করার জনয অনু হরাধ করা র্াহচ্ছ। ভুল পমািাইল নম্বর প্রদ্ানকারী প্রাথিীর সাহথ
পরিতিীহত পর্াগাহর্াগ করা সম্ভি েহি না এিং এজনয কততিপক্ষ দ্ায়ী থাকহি না।

ধাপ-৬: বনহচর পপজবির প্রদ্বিিত েহি। আপনার পমািাইহল ৪ বর্বজহির পভবরবফহকিন পকার্ পািাহনা েহয়হে। পকার্বি
সবিকভাহি বলহখ Verify িািহন বিক করুন। পমািাইল নম্বর পবরিতিন করহত চাইহল Edit িািহন বিক কহর তা
পবরিতিন করা র্াহি।

ধাপ-৭: পমািাইল নম্বর পভবরবফহকিন সম্পন্ন েহল SMS-এর মাধযহম পভবরফাইর্ পমািাইহল Applicant ID ও
Password পািাহনা েহি র্া পরিতিীহত Login সে অনযানয কাহজ প্রহয়াজন েহি। বনহচর পপজবির প্রদ্বিিত
েহি। Apply িািহন বিক করুন।

ধাপ-৮: বনহচর পপজবিহত উহেকবখত বনহদ্িিনা অনু সরে কহর সবিকভাহি েবি আপহলার্ করহত েহি।

েবি আপহলাহর্র পর বনহচর পপজবি প্রদ্বিিত েহি। প্রহয়াজহন একাবধকিার েবি আপহলার্ করা র্াহি। েবি
আপহলাহর্র পর বনহচর Next িািহন বিক করহত েহি।

ধাপ-৯: এরপর বনহচর পপজবি পাওয়া র্াহি। পর্খাহন পেহের পরীক্ষাহকন্দ্র বসহলক্ট করা সে বনহদ্িিনা অনু সাহর অনযানয
তথয প্রদ্ান করহত েহি।

ধাপ-১০: উপহরর Next িািহন বিক করহল বনহচর পপজবি প্রদ্বিিত েহি। এখাহন েবিসে সংবিষ্ট সকল তথয পাওয়া
র্াহি। তথযসমূ ে মহনাহর্াগ সেকাহর র্াচাই করার জনয অনু হরাধ করা েহলা। সকল তথয বনভুিল থাকহল Submit
Application িািহন বিক করুন। ভুল তথয প্রদ্ান কহর থাকহল Back িািন বিহকর মাধযহম তা সংহিাধন করহত
পারহিন। আহিদ্হনর জনয অগ্রসর েহত না চাইহল Exit িািহন বিক করুন।

ধাপ-১১: বনহচর পপজবি প্রদ্বিিত েহি। দ্রখাস্তবি দ্াবখল করা েহয়হে তহি বনধিাবরত সমহয়র মহধয বিল পবরহিাধ না
করহল দ্াবখলকতত দ্রখাস্ত িাবতল েহি। Make Payment িািহন বিক কহর বনহদ্িবিত প্রবক্রয়ায় বিল পবরহিাধ করা
র্াহি। Download Acknowledgement Slip িািহন বিহকর মাধযহম আহিদ্নকারীর েবি সম্ববলত বিপ র্াউনহলার্
করহত পারহিন। স্টুহর্ন্ট পযাহনল পথহকও পরিতিীহত Acknowledgement Slip র্াউনহলার্ করা র্াহি।

ধাপ-১২: বিল পবরহিাহধর জনয Make Payment িািহন বিক বনহচর পপজবি পদ্খা র্াহি। বনহদ্িবিত প্রবক্রয়ায় বিল
পবরহিাধ করা র্াহি।

ধাপ-১৩: বিল পবরহিাধ সম্পন্ন েহল বনহচর পপজবি পদ্খা র্াহি।

বনহদ্িবিত প্রবক্রয়ায় বিল পবরহিাধ করা র্াহি।

Download Acknowledgement Slip িািহন বিহকর মাধযহম আহিদ্নকারীর েবি সম্ববলত বিপ র্াউনহলার্ করহত
পারহিন। স্টুহর্ন্ট পযাহনল পথহকও পরিতিীহত Acknowledgement Slip র্াউনহলার্ করা র্াহি।

এরপর Back to Student Panel িািহন বিক বনহচর পপজবি পদ্খা র্াহি। পর্খাহন দ্রখাস্ত সম্পন্ন েওয়ার স্টযািাস
পবরলবক্ষত েয়।

ধাপ-১৪: েবি পবরিতিন করহত চাইহল Change Photo িািহন বিক কহর তা পবরিতিন করা র্াহি। পরীক্ষাহকন্দ্র ও
অনযানয তথয পবরিতিন করার প্রহয়াজন েহল View details/Update িািহন বিক কহর তা সম্পন্ন করহত েহি।

ক) আহিদ্হনর করহত পকান সমসযার সম্মু খীন েহল Complain Box িযিোর কহর আপনার সমসযার বিষয়বি
জানাহত পারহিন। দ্রুততার সাহথ সমসযার সম্ভািয সমাধাহনর বিষহয় পদ্হক্ষপ পনওয়া েহি। আপবন
Complain Tracking-এর মাধযহম তা পদ্খহত পাহিন।
খ) Applicant ID ও Password ভুহল পগহল Recover Applicant ID/Password িািহন বিক কহর

বনধিাবরত ধাপগুহলা অনু সরে করহল আহিদ্নকারীর পমািাইল নম্বহর SMS-এর মাধযহম তা পািাহনা
খ) পমািাইল নম্বর পবরিতিহনর প্রহয়াজন েহল Mobile No. Change িািহন বিক কহর বনধিাবরত
ধাপগুহলা অনু সরে কহর আহিদ্ন করা র্াহি।

