GST Universities Integrated Admission System 2021-22
২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে GST (General, Science and Technology) গুচ্ছভুক্ত শবশ্বশবদ্যালয়সমূ র্ের সমশিত ভশতে পরীক্ষায়
সবেশিম্ন ৩০ িম্বর পপর্য় উত্তীর্ে শিক্ষার্েীরা GST ওর্য়বসাইট (https://gstadmission.ac.bd)-এর মাধ্যর্ম কাশিত শবশ্বশবদ্যালর্য়
আর্বদ্ি করর্ত পারর্ব।
১। ভশতের আর্বদ্র্ির সময়, প্রশিয়া ও পপর্মন্ট
GST ওর্য়বসাইর্টর Apply to Individual University শলিংর্কর মাধ্যর্ম গুচ্ছভুক্ত শবশ্বশবদ্যালয়সমূ র্ের শলিংক পাওয়া যার্ব যা
বযবোর কর্র সিংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যালর্য় আর্বদ্ি করা যার্ব। গুচ্ছভুক্ত পকাি শবশ্বশবদ্যালর্য় আর্বদ্র্ির পক্ষর্ে শির্ম্ন উর্েশিত শবষয়সমূ ে
শবর্িষভার্ব লক্ষিীয়:
(ক) আর্বদ্র্ির সময়সীমা: ১৭/১০/২০২২ তাশরি দ্ু পুর ১২:০০ টা ের্ত ২৭/১০/২০২২ তাশরি রাত ১১:৫৯ শমশিট পযেন্ত
কাশিত শবশ্বশবদ্যালর্য় আর্বদ্ি করা যার্ব। ২৮/১০/২০২২ তাশরি রাত ১১:৫৯ শমশিট পযেন্ত আর্বদ্ি শি পশরর্িাধ্ করা যার্ব।
(ি) লগইি: কাশিত শবশ্বশবদ্যালর্য় আর্বদ্র্ির পক্ষর্ে লগইি-এর জিয GST Application ID এবিং GST Password বযবোর
করর্ত ের্ব। GST Application ID/GST Password ভুর্ল পগর্ল শুধ্ু মাে GST ওর্য়বসাইট (https://gstadmission.ac.bd)
পর্র্ক তা Recover করা যার্ব।
(গ) পমাবাইল িম্বর: আর্বদ্র্ির পকাি এক পযোর্য় আর্বদ্িকারীর পমাবাইল িম্বর OTP-এর মাধ্যর্ম পভশরিাই করা ের্ব। পকাি
কারর্ি পমাবাইল িম্বর পশরবতেি করর্ত চাইর্ল GST ওর্য়বসাইর্টর মাধ্যর্ম প্রর্য়াজিীয় কাগজপেসে অিলাইর্ি আর্বদ্িপূ বেক তা
পশরবতেি করা যার্ব।
(ঘ) শবভাগ পছন্দিম: GST গুচ্ছভূ ক্ত প্রশতশট শবশ্বশবদ্যালর্য়র শবভাগসমূ ে GST-এর শতিশট ইউশিট A, B, C-এ শবভক্ত। পয পকাি
আর্বদ্িকারী শুধ্ু মাে সিংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যালর্য়র শিধ্োশরত িতেসার্পর্ক্ষ আর্বদ্ির্যাগয শবভাগসমূ র্ে আর্বদ্ি করর্ত পারর্ব।
আর্বদ্িকৃত শবভাগসমূ র্ের পছন্দিম সশিকভার্ব প্রদ্াি করর্ত ের্ব। আর্বদ্র্ির সময়সীমা অশতির্মর পর পছন্দিম পশরবতের্ির
পকাি প্রকার সু র্যাগ র্াকর্ব িা।
(ঙ) আর্বদ্ি শি: প্রশতশট শবশ্বশবদ্যালর্য় আর্বদ্ি শি ৫০০/- (পাাঁচিত) টাকা (সাশভেস চাজে বযশতত)। পয সকল শবভার্গর জিয
বযবোশরক পরীক্ষা আবিযক পসই শবভাগ/শবভাগসমূ ে পছন্দির্ম অন্তভূ েক্ত করর্ল প্রশতশটর জিয বযবোশরক পরীক্ষার শি বাবদ্
৩০০/- (শতিিত) টাকা আর্বদ্ি শি-এর সার্র্ পযাগ ের্ব। সিংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যালর্য়র শিধ্োশরত শিয়মািু সার্র আর্বদ্ি শি উর্েশিত
সময়সীমার মর্ধ্য অবিযই পশরর্িাধ্ করর্ত ের্ব।
(চ) আর্বদ্ি পদ্ধশত: শবস্তাশরত আর্বদ্ি পদ্ধশত ও ভশতে সিংিান্ত শির্দ্েশিকা সিংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যালর্য়র ওর্য়বসাইর্ট পাওয়া যার্ব।
২। প্রার্েী বাছাই ও ভশতে প্রশিয়া
(ক) আর্বদ্ি সম্পন্ন েবার পর প্রশতশট শবশ্বশবদ্যালয় তার্দ্র শিজস্ব িতোবলী অিু সরি কর্র আর্বদ্িকারীর্দ্র ইউশিটশভশত্তক
পমধ্ািম ও শবভাগসমূ র্ের পছন্দিম অিু সার্র ভশতের্যাগয শবভাগ শিবোচি করর্ব। শসট িাশল র্াকা সার্পর্ক্ষ প্রশতশট শবশ্বশবদ্যালয়
শবভাগ মাইর্েিি প্রশিয়া অর্টার্মশটক পদ্ধশতর্ত চলমাি র্াকর্ব এবিং স্ব-স্ব শবশ্বশবদ্যালয় তা পশরচালিা করর্ব।

(ি) আর্বদ্িকারী GST ওর্য়বসাইর্ট লগইি কর্র আর্বদ্িকৃত শবশ্বশবদ্যালয়সমূ র্ে পমধ্ািম, ভশতের জিয শিবোশচত শবভাগ (যশদ্
র্ার্ক) ইতযাশদ্ একর্যার্গ পদ্ির্ত পার্ব।
(গ) সমূ দ্য় ভশতে প্রশিয়া দ্ু ই ধ্ার্প সম্পন্ন ের্ব। প্রর্ম ধ্ার্প প্রার্শমক ভশতে ও প্রর্য়াজিীয় মাইর্েিি GST ওর্য়বসাইর্টর মাধ্যর্ম
অিলাইর্ি পরশরচাশলত ের্ব। প্রার্শমক পযোর্য় ভশতে প্রশিয়ায় শি বাবদ্ ৫০০০/= টাকা (পরবতেীর্ত সমিয় করা ের্ব) জমা শদ্র্য়
প্রর্ম ভশতেকৃত শবশ্বশবদ্যালর্য় এসএসশস/সমমাি ও এইচএসশস/সমমাি পরীক্ষার মাকেশসট জমা শদ্র্ত ের্ব।
(ঘ) শিতীয় ধ্ার্প পয শবশ্বশবদ্যালর্য় চুড়ান্তভার্ব ভশতের জিয শিবোশচত ের্ব পসিার্ি ভশতে শি‘র অবশিষ্ট (৫০০০/= টাকা সমির্য়র
পর) জমা শদ্র্য় ভশতে শিশিত করর্ত ের্ব। এর্ক্ষর্ে প্রার্শমক পযোর্য় ভশতেকৃত শবশ্বশবদ্যালয় ের্ত এসএসশস/সমমাি ও
এইচএসশস/সমমাি পরীক্ষার মাকেশসট সিংেে কর্র শিজ দ্াশয়র্ে চূ ড়ান্ত পযোর্য় ভশতেকৃত শবশ্বশবদ্যালর্য় জমা শদ্র্ত ের্ব।
(ঙ) সকল প্রকার মাইর্েিি প্রশিয়া GST ওর্য়বসাইর্টর মাধ্যর্ম সম্পন্ন করা ের্ব। মাইর্েিি সিংিান্ত সকল পিাশটি GST
ওর্য়বসাইর্ট শিয়শমতভার্ব প্রকাি করা ের্ব।
ভশতে ও মাইর্েিি প্রশিয়া সিংিান্ত শবস্তাশরত তর্য যর্াসমর্য় GST ওর্য়বসাইর্ট প্রকাশিত ের্ব।
■
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