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স্মার : (০০১) শে.হা.সি/প্রোিন/২০২১/১০৫৪     তাসরখ: 
২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ িঙ্গাব্দ 

০৫ সিকিম্বর ২০২১ সিস্টাব্দ 

 

২০২০-২০২১ সেক্ষািকষ ে ১ম িষ ে স্নাত  (িম্মান) শেসণকত ভসতে আকিদকনর সিজ্ঞসি 

শেখ হাসিনা সিশ্বসিদ্যালকয় ২০২০-২০২১ সেক্ষািকষ ে ১ম িষ ে স্নাত  (িম্মান) শেসণকত ভসতের জন্য GST (General, Science 

and Technology) গুচ্ছভুক্ত ২০টি পািসল  সিশ্বসিদ্যালকয়র িমসিত ভসতে পরীক্ষা ২০২০-২০২১ এ অংেগ্রহণ ারী সেক্ষার্থীকদর 

শর্থক  আকিদন আহ্বান  রা হকচ্ছ। 

GST গুচ্ছভুক্ত ভসতে পরীক্ষা ২০২০-২০২১ এ ফলাফলপ্রাি সেক্ষার্থীরা www.shu.edu.bd/admission সলংক  প্রদত্ত 

সনকদ েেনা অনুযায়ী শেখ হাসিনা সিশ্বসিদ্যালকয় ভসতের আকিদন  রকত পারকিন। 

1. আকিদকনর িময়িীমা: ০৫ সিকিম্বর ২০২১ সি. ি াল ১০.০০টা শর্থক  ২০ সিকিম্বর ২০২১ সি. রাত ১১.৫৯টা পয েন্ত। 

 

2. আকিদকনর শযাগ্যতা ও েতোিসল: 

 ) GST (General, Science and Technology) গুচ্ছভুক্ত সিশ্বসিদ্যালয়িমূকহর ২০২০-২০২১ সেক্ষািকষ ে স্নাত  

(িম্মান) ১ম িষ ে িমসিত ভসতে পরীক্ষায় অংেগ্রহণ ারী ২০১৭ িা ২০১৮ িাকল এিএিসি/িমমান এিং ২০১৯ িা ২০২০ িাকল 

এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় উত্তীণ ে সেক্ষার্থীরা আকিদন  রকত পারকি। 

  

ইউসনট/অনুষদ সিভাগ আিন িংখ্যা আকিদকনর সিষয়সভসত্ত  ন্যূনতম শযাগ্যতা 

A ইউসনট (প্রক ৌেল 

ও প্রযুসক্ত অনুষদ) 

 সিউটার িাকয়ন্স 

এন্ড ইসিসনয়াসরং 

৩০ টি 

(GST-এর A ইউসনকটর 

সেক্ষার্থীকদর জন্য সনর্ োসরত) 

GST গুচ্ছভুক্ত ভসতে পরীক্ষায় A ইউসনকট 

অংেগ্রহণিহ এইচএিসি/ িমমান পরীক্ষায় 

গসণকত  মপকক্ষ B শগ্রি র্থা কত হকি। 

B ইউসনট (মানসি  

অনুষদ ও িামাসজ  

সিজ্ঞান অনুষদ) 

িাংলা 

A ইউসনট = ০৭ টি 

B ইউসনট = ২০ টি 

C ইউসনট = ০৩ টি 

শমাট = ৩০ টি  

 ) GST গুচ্ছভুক্ত ভসতে পরীক্ষায় A, B ও 

C ইউসনকট অংেগ্রণ ারীরা আকিদন  রকত 

পারকি। 

 

খ) িাংলা সিভাকগ ভসতের জন্য এইচএিসি/ 

িমমান পরীক্ষায় িাংলায়  মপকক্ষ B শগ্রি 

র্থা কত হকি। 

 

গ) ইংকরসজ সিভাকগ ভসতের জন্য এইচএিসি/ 

িমমান পরীক্ষায় ইংকরসজকত  মপকক্ষ B 

শগ্রি র্থা কত হকি। 

 

ঘ) অর্থ েনীসত সিভাকগ ভসতের জন্য এইচএিসি/ 

িমমান পরীক্ষায় অর্থ েনীসত, গসণত ও 

পসরিংখ্যান সিষয়িমূকহর শযক াকনা 

এ টিকত   মপকক্ষ B শগ্রি র্থা কত হকি। 

ইংকরসজ 

A ইউসনট = ০৭ টি 

B ইউসনট = ২০ টি 

C ইউসনট = ০৩ টি 

শমাট = ৩০ টি 

অর্থ েনীসত 

A ইউসনট = ১০ টি 

B ইউসনট = ১৫ টি 

C ইউসনট = ০৫ টি 

শমাট = ৩০ টি 

 

[সি. দ্র.]: িাংলা, ইংকরসজ ও অর্থ েনীসত সিভাকগ A ও C ইউসনকটর জন্য িরাদ্দকৃত আিন িংখ্যা পূরণ না হকল B ইউসনকটর 

পরীক্ষার্থী দ্বারা শূন্য আিনিমূহ পূরণ  রা হকি। 

 

3. আকিদন সফ: প্রসত ইউসনট িা অনুষকদর জন্য আকিদন সফ ৬০০.০০/- (ছয়েত টা া) + িাসভ েি চাজে প্রদান  রকত হকি। শমািাইল 
ব্াংস ং (রক ট)-এর মাধ্যকম আকিদন সফ জমা শদওয়া যাকি। 

 

4. ভসতের আকিদন প্রসিয়া: www.shu.edu.bd/admission সলংক  সগকয় অনলাইকন আকিদন ফরম পূরণ  রকত হকি। 

এখাকন আকিদন ফরম পূরণ ও পরীক্ষা সফ প্রদাকনর িসচত্র সনকদ েেনা পাওয়া যাকি। 

 

5. শ াটায় আকিদকনর েতোিসল: শ াটার আকিদন ারীকদর শক্ষকত্র অনলাইকন আকিদকনর িময় শ াটা অপেন সিকলক্ট  রকত হকি। 

সনসদ েষ্ট শ াটািমূহ: ১) মুসক্তকযাদ্ধা শ াটা (FFQ) (মুসক্তকযাদ্ধার িন্তান/ মুসক্তকযাদ্ধার িন্তাকনর িন্তান), ২) সিকেষ চাসহদািিন্ন 

(প্রসতিন্ধী) শ াটা (DQ), ৩) ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠী/উপজাসত/আসদিািী শ াটা (EMQ), ৪) শপাষ্য শ াটা (WQ)। 

 

6. শমর্ািম ততসরর পদ্ধসত: GST গুচ্ছভুক্ত সিশ্বসিদ্যালয়িমূকহর ২০২০-২০২১ সেক্ষািকষ ে স্নাত  (িম্মান) ১ম িষ ে িমসিত ভসতে 

পরীক্ষায় প্রাি শমাট নম্বকরর সভসত্তকত ইউসনট সভসত্ত  শমর্াতাসল া প্রণয়ন  রা হকি এিং শমর্া তাসল ার সভসত্তকত সেক্ষার্থী ভসতে 

 রা হকি। শমর্ািম ততসরর সিস্তাসরত পদ্ধসত ভসতে সনকদ েসে ায় িসণ েত আকছ। 

 

সি. দ্র.: সিশ্বসিদ্যালয়  র্তেপক্ষ ভসতে িংিান্ত শয শ াকনা সনয়ম/সিদ্ধান্ত পসরিতেন, িংকোর্ন, িংকযাজন ও সিকয়াজকনর অসর্ ার 

িংরক্ষণ  কর। ভসতে িংিান্ত অন্যান্য তথ্যািসল www.shu.edu.bd/admission সলংক  পাওয়া যাকি। 

 

শহল্পলাইন:   

শফান: ০২৯৯৭৭৩৫০০৮,  শমািাইল: ০১৫৫০০৫৯৯৫০ (ি াল ৯.০০টা শর্থক  সি াল ৫.০০টা পয েন্ত) 

ই-শমইল: admission@shu.edu.bd 

 

 অধ্যাপ  ি. সুব্রত কুমার আসদতূ 

শরসজস্ট্রার (অসতসরক্ত দাসয়ত্ব) 

শেখ হাসিনা সিশ্বসিদ্যালয়, শনত্রক াণা 
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