
তারিখ: ০৭-১২-২০২২  

২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে GST গুচ্ছভুক্ত শবশ্বশবদ্যালয়সমূর্ে প্রাথশমক ভশতে শবজ্ঞশি 
(Fourth Phase)   

২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের GST গুচ্ছভুক্ত শবশভন্ন শবশ্বশবদ্যালর্য়র প্রাথশমক ভশতে প্রশিয়ার চতুথে পর্োর্য়র কার্েিম আগামী 
০৭/১২/২০২২ তাশরখ দু্পুর ১২:০০ টা থথর্ক ১০/১২/২০২২ তাশরখ রাত ১১:৫৯ টার মর্যয GST ওর্য়বসাইট 
(https://gstadmission.ac.bd/)–এর মাযযর্ম সম্পন্ন করর্ত ের্ব।  
 

প্রর্তযক আর্বদ্নকারী তার থমযার্কার ও শবভাগ পছন্দিম অনুর্ায়ী আর্বদ্নকৃত প্রশতশট শবশ্বশবদ্যালর্য়র প্রস্তুতকৃত থমযািম 
অনুসার্র সংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যালর্য় একশট শনশদ্েষ্ট শবভার্গ প্রাথশমক ভশতের জনয মর্নানীত ের্ব (শবস্তাশরত স্ব-স্ব শবশ্বশবদ্যালর্য়র 
ওর্য়বসাইর্ট প্রকাশিত)। এই পর্োর্য় থর্ সকল আর্বদ্নকারী প্রথমবার প্রাথশমক ভশতের জনয শনবোশচত ের্য়র্ছ শুযুমাত্র তার্দ্র ভশতের 

থক্ষর্ত্র শনর্ের সময়সূচী অবিযই মানর্ত ের্ব (১ ও ২):     
  

১।  অনলাইনন প্রাথরিক ভরতি প্রশিয়া সম্পন্ন ও প্রাথরিক ভরতি রি ৫০০০.০০ (পাাঁচ হাজাি) টাকা প্রদান: ০৭/১২/২০২২ 
তাশরখ দু্পুর ১২:০০ টা ের্ত ১০/১২/২০২২ তাশরখ রাত ১১:৫৯ টার মর্যয সম্পন্ন করর্ত ের্ব।    

   

২।  িূল কাগজপত্র জিা: ০৮/১২/২০২২ তাশরখ ের্ত ১১/১২/২০২২ তাশরখ (প্রশতশদ্ন সকাল ০৯:০০ টা ের্ত শবকাল ০৪:০০ 
টা)-এর মর্যয এসএসশস ও এইচএসশস/সমমান পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র আর্বদ্নকারী থর্ শবশ্বশবদ্যালর্য় প্রাথশমক ভশতে 
ের্চ্ছন থসই শবশ্বশবদ্যালর্য় জমা শদ্র্ত ের্ব, অনযথায় প্রাথশমক ভশতে বাশতল ের্য় র্ার্ব। মূল নম্বরপত্র দু্শট আর্বদ্নকারীর 
নাম ও GST থরাল নম্বর শলখা একশট A4 সাইর্জর খার্ম কর্র জমা শদ্র্ত ের্ব।       

 

শবর্িষ দ্রষ্টবযঃ 
 আর্বদ্নকারী প্রথমবার এক বা একাশযক শবশ্বশবদ্যালর্য় ভশতের জনয শনবোশচত ের্ল তার্ক অবিযই তার পছন্দ অনুর্ায়ী 

একশট শবশ্বশবদ্যালর্য় প্রাথশমক ভশতে সম্পন্ন করর্ত ের্ব।   
 প্রাথশমক ভশতে প্রশিয়া সম্পন্ন না করর্ল পরবতেীর্ত GST গুচ্ছভূক্ত থকার্না শবশ্বশবদ্যালর্য় ভশতের জনয শবর্বশচত ের্ব না।  

 

ইর্তামর্যয প্রাথশমক ভশতেকৃত শিক্ষাথেীর্দ্র থক্ষর্ত্র প্রর্র্াজযঃ  
 GST-ভুক্ত থকার্না শবশ্বশবদ্যালর্য় ইথতামর্যয প্রাথশমক ভশতে সম্পন্ন কর্র থাকর্ল পুনরায় ভশতে ের্ত ের্ব না।  
 থকান আর্বদ্নকারী একশট শবশ্বশবদ্যালর্য় ভশতে থাকা অবস্থায় অনয এক বা একাশযক শবশ্বশবদ্যালর্য় ভশতের জনয মর্নানীত 

ের্ল তার পছন্দমত অনয শবশ্বশবদ্যালর্য় মাইর্েিন (University Migration) করর্ত পারর্ব।   
 ইর্তামর্যয থর্ সকল শবশ্বশবদ্যালর্য় ভশতের জনয শনবোশচত ের্য়র্ছ পরবতেী পর্োর্য় আর কখনও থসই সকল শবশ্বশবদ্যালর্য় 

ভশতের জনয শবর্বচনা করা ের্ব না। 
 University Migration সম্পন্ন করর্ল পূর্বের শবশ্বশবদ্যালর্য় আর ভশতের জনয শবর্বশচত ের্ব না। 
 প্রর্র্াজয থক্ষর্ত্র আর্বদ্নকারীর্ক শনজ দ্াশয়র্ে প্রদ্ত্ত শনর্দ্েিনা অনুসরণ কর্র https://gstadmission.ac.bd 

ওর্য়বসাইর্টর মাযযর্ম অনলাইর্ন University Migration (০৭/১২/২০২২ তাশরখ দু্পুর ১২:০০ টা ের্ত ১০/১২/২০২২ 
তাশরখ রাত ১১:৫৯ টার মর্যয) সম্পন্ন করর্ত ের্ব। 

 থসর্ক্ষর্ত্র থকার্না শবশ্বশবদ্যালর্য় সিরীর্র উপশস্থত েবার প্রর্য়াজন নাই। মূল কাগজপত্র থর্ শবশ্বশবদ্যালর্য় জমা আর্ছ 
থসখার্নই থাকর্ব। 

ভরতি পদ্ধরত সংক্রান্ত রিস্তারিত তথয ও অনলাইনন প্রাথরিক ভরতি সম্পন্ন কিাি প্রনয়াজনীয় রিিিণ যথাক্রনি  
GST Admission System ও GST Admission Guideline -এ প্রদত্ত।  

 GST Technical Committee 


