
 

শেখ হাসিনা সিশ্বসিদ্যালয় 

শনত্রক াণা-২৪০০ 

 

 

Sheikh Hasina University 

Netrokona-2400 

Website: www.shu.edu.bd, E-mail: info@shu.edu.bd, Mobile: 01550059950 

 
 

২০২১-২০২২ সেক্ষািকষ ে ১ম িষ ে স্নাত  (িম্মান) শেসণর ভসতে সনকদ েসে া 

অনলাইনন আনেদননর নননদ েনিকা 

GST (General, Science & Technology) গুচ্ছভুক্ত ২০২১-২২ নিক্ষােনষ ে শিখ হানিনা নেশ্বনেদ্যালনে 

স্নাত /স্নাতক(িম্মান) ১ম িকষ ে ভসতের জন্য সনকের ধাপগুকলা অনুিরণ  কর ১৭/১০/২০২২ তাসরখ দুপুর ১২:০০ টা হকত 

২৭/১০/২০২২ তাসরখ রাত ১১:৫৯ সমসনট পর্ েন্ত আকিদন িম্পন্ন  রা র্াকি। ২৮/১০/২০২২ তানরখ রাত ১১:৫৯ নিননট পর্ েন্ত 

আনেদন নি জিা শদওো র্ানে।  

১। Login to Apply িাটকন সি   রুন। 

 

২। সনকের শপজটি প্রদসে েত হকি। Login to Apply িাটকন সি   কর আকিদন শুরু  রুন।  

http://www.shu.edu.bd/
mailto:info@shu.edu.bd


 

 

 

৩। সনকের শপজটি প্রদসে েত হকি। এখাকন GST Application ID এিং GST  Password সদকয় লগইন িাটকন সি   কর  

 কর লগইন  রুন। 

 

 

৪। সনকের শপজটি প্রদসে েত হকি। এখাকন আপনার এিএিসি/ িমমান ও এইেএিসি/িমমান পরীক্ষা িংক্রান্ত প্রকয়াজনীয় তথ্য িমূহ 

ও GST পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থা কি। সনকে আনেদননর্াগ্য ইউননট ও িংনিষ্ট নেভাগিমূহ অংনি আপনন শকান ইউননট এেং শকান 

নেষনে শিখ হানিনা নেশ্বনেদ্যালনে ভনতের শর্াগ্য শিটি শদখানে। আনেদননর্াগ্য ইউননট ও িংনিষ্ট নেভাগিমূহ অংনি নগনে Next 

োটনন নিক করুন।  



 

 

 

 

 

৫। সনকের শপজটি প্রদসে েত হকি। আপনার শমািাইল নম্বকর প্রাপ্ত শভসরসিক েন শ াডটি প্রদান  রুন। তারপর Verify িাটকন সি  

 রুন। আকিদকনর জন্য অগ্রির হকত না োইকল Go Back িাটকন সি   রুন।  

 



 

 

৬। Verify িাটকন সি   রার পর সনকের শপজটি প্রদসে েত হকি। এখাকন শদওয়া তথ্য অনুর্ায়ী আপনার সিষয়িমূহ/িািকজক্ট পছন্দ 

 রুন। শ ান শ াটা থা কল শ াটা সিকলক্ট  রুন।  

 

 

 

৭। সিষয়িমূহ পছন্দ এিং শ াটা সিকলক্ত  রার পর সনকের শপজটি প্রদসে েত হকি।  

 

 



 

 

 

৮। সিষয়িমূহ পছকন্দর পর Next িাটকন সি   রুন।  

৯। সনকের শপজটি প্রদসে েত হকি। আপনার পছন্দক্রি িঠিক আনছ নকনা তা িতকেতার িানে র্াচাই করুন। পছন্দক্রি পনরেতেন করনত 

Back োটনন নিক নদনে পুনরাে পছন্দক্রি ননে োচন করুন। িঠিক োকনল Next এ নিক নদনে নেভাগ পছন্দক্রি িম্পন্ন করুন। 

 

 

১০। সনকের শপজটি প্রদসে েত হকি।  

 

 



 

 

১১। উপনর প্রদনি েত ছনেনত Download Acknowledge Slip িাটকন সি   রকল নননচ প্রদনি েত এ টি PDF িাইল 

ডাউনকলাড হকি। উক্ত PDF িাইকল প্রদনি েত নেল নম্বর ব্যেহার কনর ওনেেিাইনটর Payment Instruction এ নগনে 

ননর্ োনরত র্াপ অনুিরণ কনর শপনিন্ট িম্পন্ন করনত হনে।  

 

১২। শপনিন্ট িম্পন্ন করার পর Student Dashboard এ নিক করুন। 

 



 

১৩। নননচর ছনেটি প্রদনি েত হনে। নননচ নেনলর নেেরণ অংনি Paid শলখা োকনল আপনার আনেদন িিলভানে িম্পন্ন হনেনছ। 

Edit Subject Choice োটনন নিক কনর আপনন আপনার নেষেিমূনহর পছন্দক্রি পনরেতেন পারনেন। View Subject 

Choice োটনন নিক করনল আপনার নেষেিমূনহর পছন্দক্রি শদখনত পারনেন। Download Choice Form োটনন নিক 

করনল একটি PDF িাইল ডাউননলাড হনে শিখানন আপনন আপনার প্রনোজনীে তথ্যিহ নেষেিমূনহর পছন্দক্রি শদখনত পারনেন। 

 

 

 

 

 



১৪। Download Choice Form োটনন নিক করনল নননচর ছনেটি প্রদনি েত হনে। অতএে আপনার আনেদন িিলভানে 

িম্পন্ন হনেনছ।  

 

 

১৫। সিষয়িমূহ পছকন্দর পর আকিদন ারী পকর শপকমন্ট  রকত োইকল  রকত পারকি। শিকক্ষকত্র আকিদন ারীক  শপকমন্ট িম্পন্ন 

 রার পর পুনরায় লসগন  কর Download Choice Form িাটকন সি   কর সিষয়িমূকহর পছন্দক্রম ডাউনকলাড  রকত 

হকি। শপকমন্ট িম্পন্ন  রার আকগ ও পকর এ জন আকিদন ারী এ াসধ িার তার সিষিমূকহর পছন্দক্রম পসরিতেন  রকত পারকি।  

 

 

[আনেদন করনত শকান িিস্যার িমু্মখীন হনল আমাকদরক  আপনার িিস্যার নেষেটি শহল্পলাইন নম্বর অেো ইনিইল এর িাধ্যনি 

জানানত পারনেন। দ্রুততার িাকথ িিস্যার িম্ভাব্য িমাধাকনর সিষকয় পদকক্ষপ শনওয়া হকি।]  

[আনেদনকারী Applicant Id Password ভুনল শগনল gstadmission.ac.bd নলংনক নগনে সনধ োসরত ধাপ অনুিরণ 

 রকল Applicant Id Password পুনরুদ্ধার করনত পারনে।] 

 


