
   
 

GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্ যহদ্র সমন্বহয় গঠিত ক ার  বমঠির ২য় 

সভা অনুঠিত 

 

 
 

প্রাথবম  আহিদ্হন বিক্ষাথীহদ্র ক ান বি প্রদ্ান  রহত েহি না 

২০২০-২১ বিক্ষািহষ য স্নাত  ১ম িহষ য বিক্ষাথীহদ্র ভবতযর জনয সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রর্ুক্তক্ত 

(GST – General, Science & Technology) গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের 

উপাচার্ যিহৃের সমন্বহয়র গঠিত ক ার  বমঠির ২য় সভা আজ (৪ কিব্রুয়াবর-২০২১, 

িেৃস্পবতিার) স াল ১১িায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালহয়র উপাচার্ য মহোদ্হয়র সভা  হক্ষ 

অনুঠিত েয়।  

সভায় সভাপবতত্ব  হরন  বমঠির র্গু্ম-আহ্বায়  ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালহয়র মাননীয় 

উপাচার্ য অধযাপ  ড. মীজানুর রেমান। সভায় বনম্নবলবিত বসদ্ধান্তসমূে গেৃীত েয়: 

১।  হরানা পবরবিবত স্বাভাবি  েহল GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুহলার ভবতয পরীক্ষা 

অনুঠিত েহি। 

২। GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রাথবম  আহিদ্হন বিক্ষাথীহদ্র ক ান বি প্রদ্ান 

 রহত েহি না। কর্সি বিক্ষাথীহদ্র নূযনতম কর্াগযতা থা হি তা াঁরা স হলই প্রাথবম  

আহিদ্ন  রহত পারহিন। GST গুচ্ছভুক্ত এিং অনযানয গুচ্ছভুক্ত পািবল  

বিশ্ববিদ্যালয়গুহলাহত এ হর্াহগ র্তজন বিক্ষাথীর পরীক্ষা কনয়ার সুহর্াগ রহয়হে কমধার 

বভবিহত ততজন বিক্ষাথীহ  চূড়ান্ত আহিদ্ন  রার সুহর্াগ কদ্য়া েহি। প্রাথবম ভাহি 

িাোই ৃত বিক্ষাথীরা ৫০০/- (পা াঁচিত) িা া জমা বদ্হয় ভবতয পরীক্ষায় অংিগ্রেহণর 

জনয আহিদ্ন  রহত পারহিন। 



    
 

 
 

৩। কর্ স ল বিক্ষাথী ২০১৯ িা ২০২০ সাহল এইচএসবস/সমমান পরীক্ষায় উিীণ য তারাই 

আহিদ্ন  রহত পারহি। ভবতযচু্ছ আহিদ্ন ারীর বিজ্ঞান িািার জনয নযূনতম ক্তজবপএ 

৭.০, িাবণজয িািার জনয নযূনতম ক্তজবপএ ৬.৫ এিং মানবি  িািার জনয  

নূযনতম ক্তজবপএ ৬.০ থা হত েহি; তহি প্রহতয  িািাহত (বিজ্ঞান/িাবণজয/মানবি ) 

এস এস বস এিং এইচ এস বস পরীক্ষায় ননূযতম ক্তজবপএ ৩.০ থা হত েহি। 

৪। MCQ পদ্ধবতহত ভবতয পরীক্ষা অনুঠিত েহি। প্রবতঠি প্রহের মান েহি ১। প্রবতঠি ভুল 

উিহরর জনয ০.২৫ নম্বর  ািা র্াহি। 

৫। শুধুমাত্র এিেহরর জনযই GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালহয় ২০১৯ ও ২০২০ সাহল এইচ 

এস বস পাস ৃত বিক্ষাথীরা ভবতয পরীক্ষায় অংিগ্রেণ  রহত পারহিন। পরিতী িের 

েহত GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালহয় পূি যিতী িেহরর পাস ৃত বিক্ষাথীরা আহিদ্ন  রহত 

পারহিন না। 

এ সময় গুচ্ছ পদ্ধবতহত ভবতয  বমঠির র্গু্ম আহ্বায়  এিং িােজালাল বিজ্ঞান ও প্রর্ুক্তক্ত 

বিশ্ববিদ্যালয় (বসহলি)-এর মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  িবরদ্ উক্তিন আেহমদ্, ইসলামী 

বিশ্ববিদ্যায় ( ুঠিয়া)-এর মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  ড. কিি আিদু্স সালাম, মাওলানা 

ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রর্ুক্তক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (িাঙ্গাইল) এর মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  ড. 

কমাোঃ আলাউক্তিন, কনায়ািালী বিজ্ঞান ও প্রর্কু্তক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (কনায়ািালী)-এর মাননীয় 

উপাচার্ য অধযাপ  ড. কমাোঃ বদ্দ্ার-উল-আলম,  ুবমল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ( ুবমল্লা)-এর 

মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  ড. এমরান  বির কচৌধুরী, জাতীয়  বি  াজী নজরুল 

ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনবসংে)-এর মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  ড. এ এইচ. এম 

কমাস্তাবিজরু রেমান, র্হিার বিজ্ঞান ও প্রর্কু্তক্ত বিশ্ববিদ্যালয়  



     
 

 
 

(র্হিার)-এর মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  ড. কমাোঃ আহনায়ার কোহসন, কিগম করাহ য়া 

বিশ্ববিদ্যালয় (রংপুর)-এর মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  ড. নাজমুল আেসান  বলম 

উল্লাে, পািনা বিজ্ঞান ও প্রর্ুক্তক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (পািনা)-এর মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  

ড. এম. করাস্তম আলী, িঙ্গিনু্ধ কিি মুক্তজিুর রেমান বিজ্ঞান ও প্রর্কু্তক্ত বিশ্ববিদ্যালয় 

(কগাপালগঞ্জ)-এর মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  ড. এ. ব উ. এম. মােিুি, িবরিাল 

বিশ্ববিদ্যালয় (িবরিাল)-এর মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  ড. কমা. োহদ্ ুল আহরবিন, 

রাঙ্গামাঠি বিজ্ঞান ও প্রর্ুক্তক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  ড. প্রদ্াহনে ু

বি াি চা মা, রিীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় (বসরাজগঞ্জ)-এর মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  ড. 

বিশ্বক্তজৎ ক াষ, িঙ্গিনু্ধ কিি মুক্তজিুর রেমান বডক্তজিাল ইউবনভাবস যঠি (গাজীপুর)-এর 

মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  ড. মুনাজ আেহমদ্ নূর, িঙ্গমাতা কিি িক্তজলাতুহন্নো 

মুক্তজি বিজ্ঞান ও প্রর্ুক্তক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (জামালপুর)-এর মাননীয় উপাচার্ য অধযাপ  ড. 

সসয়দ্ সামসুক্তিন আেহমদ্, পিুয়ািালী বিজ্ঞান ও প্রর্ুক্তক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর মাননীয় 

উপাচার্ য (রুঠিন দ্াবয়ত্ব) অধযাপ  ড. স্বহদ্ি চন্দ্র সামন্ত, িুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (িুলনা)-

এর মাননীয় উপ-উপাচার্ য অধযাপ  ড. কমাসাম্মাৎ কোহসন আরা, োজী কমাোম্মদ্ 

দ্াহনি বিজ্ঞান ও প্রর্ুক্তক্ত বিশ্ববিদ্যালহয়র সম্মানীয় কেজারার অধযাপ  ড. বিধান চন্দ্র 

োলদ্ার এিং কিি োবসনা বিশ্ববিদ্যালয় (কনত্রহ ানা)-এর সম্মানীয় কেজারার অধযাপ  

ড. সুব্রত  ুমার আবদ্তয উপবিত বেহলন। 
 

এোড়াও উপবিত বেহলন GST গুচ্ছভুক্ত সমবন্বত ভবতয পরীক্ষা (২০২০-২১) এর সবচি ও 

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালহয়র করক্তজস্ট্রার প্রহ ৌিলী কমাোঃ ওবেদ্ুজ্জামান এিং অথ য উপ-

 বমঠির সদ্সয-সবচি এিং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালহয়র অথ য ও বেসাি দ্প্তহরর পবরচাল  ড. 

 াজী কমাোঃ নাবসর উিীন উপবিত বেহলন। 


