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স্মার : ৩৭.০১.৭২০১.০১৩.১৮.০০১.২২.২০৭     তাসরখ: 
৩১ আশ্বিন  ১৪২৯ িঙ্গাব্দ 

১৬ অক্টোবর  ২০২২ সিস্টাব্দ 

 

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

২০২১-২০২২ সেক্ষািকষ ে GST (General, Science and Technology) গুচ্ছভুক্ত সিশ্বসিদ্যালয়িমূকহর 

স্নাত /স্নোতক(িম্মান) ১ম িষ ে িমসিত ভসতে পরীক্ষায় সব বশ্বনম্ন ৩০ নম্বর পেক্ে উত্তীণ ে সেক্ষার্থীরা আকিদন  রকত পারকি। 

1. আকিদকনর িময়িীমা:  ১৭/১০/২০২২ তোশ্বরখ দুপুর ১২:০০ টো হক্ত ২৭/১০/২০২২ তোশ্বরখ রোত ১১:৫৯ শ্বিশ্বনট ের্ বন্ত আক্বদন 

করো র্োক্ব। আক্বদন শ্বি ২৮/১০/২০২২ তোশ্বরখ রোত ১১:৫৯ শ্বিশ্বনক্টর িক্ে প্রদোন করক্ত হক্ব। উক্ত সিেসীিোর িক্ে আক্বদন 

শ্বি সঠিকভোক্ব েশ্বরক্ োধ নো করক্ে আক্বদন সম্পন্ন হক্ব নো।  

 

2. ইউসনট/অনুষদ সভসত্ত  সিভাগিমুহ: 

 

ইউসনট অনুষদ সিভাগ 

A ইউসনট প্রক ৌেল ও প্রযুসক্ত অনুষদ  সিউটার িাকয়ন্স এন্ড ইসিসনয়াসরিং (CSE) 

B ইউসনট মানসি  অনুষদ ও িামাসি  সিজ্ঞান অনুষদ িািংলা (BAN), ইিংকরসি (ENG), অর্থ েনীসত (ECO) 

 

3. ইউসনট সভসত্ত  আকিদকনর শ াগ্যতা ও েতোিসল: 

 ) আক্বদক্নর সিে ভশ্বতবর জন্য েছক্ের শ্ববভোগসমূক্হর েছেক্রি সঠিকভোক্ব প্রদোন করক্ত হক্ব। েরবতীক্ত শ্ববভোগ েছেক্রি 

েশ্বরবতবক্নর পকোন সুক্র্োগ থোকক্ব নো।  

  

ইউসনট/অনুষদ সিভাগ আিন িিংখ্যা সিষয়সভসত্ত  ন্যূনতম শ াগ্যতা 

A ইউসনট 

(প্রক ৌেল ও 

প্রযুসক্ত অনুষদ) 

 সিউটার িাকয়ন্স 

এন্ড ইসিসনয়াসরিং 

(CSE) 

৩০ টি 

(GST-এর A ইউসনকটর 

সেক্ষার্থীকদর িন্য 

সনর্ োসরত) 

GST গুচ্ছভুক্ত A ইউসনকটর ভসতে পরীক্ষায় 

উত্তীর্ বিহ গশ্বর্ত শ্ববষক্ের উত্তর প্রদোন করক্ত 

হক্ব এবং এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় 

গসণকত  মপকক্ষ B শেড র্থা কত হকি। 

B ইউসনট 

(মানসি  অনুষদ 

ও িামাসি  

সিজ্ঞান অনুষদ) 

িািংলা 

A ইউসনট = ০৭ টি 

B ইউসনট = ২০ টি 

C ইউসনট = ০৩ টি 

শমাট = ৩০ টি  

 ) GST গুচ্ছভুক্ত A, B ও C ইউসনকটর 

ভসতে পরীক্ষায় উত্তীর্ ব  শ্ব ক্ষোথী  আকিদন 

 রকত পারকি। 

 

খ) িািংলা সিভাকগ ভসতের িন্য 

এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় িািংলায় 

 মপকক্ষ B শেড র্থা কত হকি। 

 

গ) ইিংকরসি সিভাকগ ভসতের িন্য 

এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় ইিংকরসিকত 

 মপকক্ষ B শেড র্থা কত হকি। 

 

ঘ) অর্থ েনীসত সিভাকগ ভসতের িন্য 

এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় অর্থ েনীসত, গসণত 

ও পসরিিংখ্যান সিষয়িমূকহর শ ক াকনা 

এ টিকত   মপকক্ষ B শেড র্থা কত হকি। 

ইিংকরসি 

A ইউসনট = ০৭ টি 

B ইউসনট = ২০ টি 

C ইউসনট = ০৩ টি 

শমাট = ৩০ টি 

অর্থ েনীসত 

 

A ইউসনট = ১২ টি 

B ইউসনট = ১৩ টি 

C ইউসনট = ০৫ টি 

শমাট = ৩০ টি 

 

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

পরীক্ষার্থী দ্বারা শূন্য আিনিমূহ পূরণ  রা হকি। 
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4. আকিদন সি: ভসতেচ্ছু প্রসত সেক্ষার্থীর আকিদন সি ৫০০/- (োঁচেত টা া) + িাসভ েি চািে প্রদান  রকত হকি। শমািাইল 

ব্ািংস িং-এর মাধ্যকম আকিদন সি িমা শদওয়া  াকি। 

 

5. ভসতের আকিদন প্রসিয়া: শেখ হাসিনা সিশ্বসিদ্যালকয় আকিদকনর িন্য gstadmission.ac.bd সলিংক  সগকয় অনলাইকন 

আকিদন িরম পূরণ  রকত হকি।  

 

6. শ াটায় আকিদকনর েতোিসল: শ াটায় আকিদন ারীকদর শক্ষকত্র অনলাইকন আকিদকনর িময় শ াটা অপেন সিকলক্ট  রকত 

হকি। সনসদ েষ্ট শ াটািমূহ: ১) মুসক্তক াদ্ধা শ াটা (FFQ) (মুসক্তক াদ্ধার িন্তান/ মুসক্তক াদ্ধার িন্তাকনর িন্তান), ২) সিকেষ 

চাসহদািিন্ন (প্রসতিন্ধী) শ াটা (DQ), ৩) ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠী/উপিাসত/আসদিািী শ াটা (EMQ)। উকেখ্য শ , মুসক্তক াদ্ধা 

শ াটার শক্ষকত্র মুসক্তযুদ্ধ সিষয়  মন্ত্রাণালয়  র্তে  ইস্যূকৃত িনদপত্র, ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠী/উপিাসত/আসদিাসি শ াটার শক্ষকত্র স্ব-স্ব 

উপিাসত প্রর্ান/উেক্জেো শ্বনব বোহী কি বকতবো/শিলা প্রোি  এর িনদপত্র, সিকেষ চাসহদািিন্ন (প্রসতিন্ধী) শ াটার শক্ষকত্র 

িমািকিিা অসর্দপ্তর  র্তে  ইস্যূকৃত িনদপত্র চূড়ান্ত ভসতের িময় সিশ্বসিদ্যালকয় িমা সদকত হকি। 

 

ইউশ্বনটশ্বভশ্বত্তক পকোটোর আসন শ্ববন্যোস: 

ক্রশ্বিক পকোটো আসন সংখ্যো 

০১ 
মুশ্বক্তক্র্োদ্ধো পকোটো (FFQ) (মুশ্বক্তক্র্োদ্ধোর সন্তোন ও মুশ্বক্তক্র্োদ্ধোর 

সন্তোক্নর সন্তোনক্দর পক্ষক্ে প্রক্র্োজয) 

A ইউশ্বনট – ০১ টি 

B ইউশ্বনট  - ০৩ টি 

০২ শ্ববক্ ষ চোশ্বহদোসম্পন্ন (প্রশ্বতবন্ধী) পকোটো (DQ) 
A ইউশ্বনট – ০১ টি 

B ইউশ্বনট  - ০১ টি 

০৩ ক্ষুদ্র নৃ-পগোষ্ঠী/উেজোশ্বত/আশ্বদবোসী পকোটো (EMQ) 
A ইউশ্বনট – ০১ টি 

B ইউশ্বনট  - ০১ টি 

পিোট ০৮ টি 

 

7. শমর্ািম ততসরর পদ্ধসত: 
 

• GST গুচ্ছভুক্ত সিশ্বসিদ্যালয়িমূকহর ২০২১-২০২২ সেক্ষািকষ ে স্নাত  (িম্মান) ১ম িষ ে িমসিত ভসতে পরীক্ষায় প্রাপ্ত শমাট 

নম্বকরর সভসত্তকত ইউসনট সভসত্ত  শমর্া তাসল া প্রণয়ন  রা হকি এিিং শমর্া তাসল ার সভসত্তকত সেক্ষার্থী ভসতে  রা হকি।  

• GST ভসতে পরীক্ষায় এ াসর্  সেক্ষার্থীর প্রাপ্ত শমাট নম্বর িমান হকল সনম্নসলসখত িমানুিাকর শমর্ািম প্রস্তুত  রা হকি: 

 

A ইউসনট-এর শক্ষকত্র: 

ক) GST ভসতে পরীক্ষায় পদার্থ ে সিজ্ঞান সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

খ) GST ভসতে পরীক্ষায় রিায়ন সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

গ) এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় পদার্থ ে সিজ্ঞান সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

ঘ) এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় রিায়ন সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

 

B ইউসনট-এর শক্ষকত্র: 

ক) GST ভসতে পরীক্ষায় ইিংকরসি সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

খ) GST ভসতে পরীক্ষায় িািংলা সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

গ) এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় ইিংকরসি সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

ঘ) এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় িািংলা সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

 

C ইউসনট-এর শক্ষকত্র: 

ক) GST ভসতে পরীক্ষায় একোউশ্বটং সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

খ) GST ভসতে পরীক্ষায় ব্যবসো সংগঠন ও ব্যবস্থোেনো সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

গ) এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় ইিংকরসি সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

ঘ) এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় িািংলা সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

 

8. িলািল প্র াে: শমর্া তাসল া ও ভসতে িিংিান্ত অন্যান্য তথ্য  র্থািমকয় GST ওকয়িিাইকট (gstadmission.ac.bd) 

প্র াে  রা হকি।  
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9. ভসতে প্রসিয়া: শমর্াক্রি ও শ্ববভোগসমূক্হর প্রদত্ত েছেক্রি শ্ববক্বচনোে শ্ববভোগ শ্বভশ্বত্তক ভশ্বতবর জন্য শ্ব ক্ষোথী শ্বনব বোচন প্রশ্বক্রেো 

েশ্বরচোেনো করো হক্ব। GST-এর পকন্দ্রীে ভশ্বতব প্রশ্বক্রেোর িোেক্ি প্রোথশ্বিক ভশ্বতব সম্পন্ন করক্ত হক্ব। পকন্দ্রীে ভশ্বতব েদ্ধশ্বতর 

শ্ববস্তোশ্বরত তথ্য র্থোসিক্ে gstadmission.ac.bd ওক্েবসোইক্ট প্রকোশ্ব ত হক্ব। 

 

10. িোইক্ে ন প্রশ্বক্রেো: ি ল প্র ার মাইকেেন প্রসিয়া GST ওকয়িিাইকটর মাধ্যকম িিন্ন  রা হকি।  

 

11. চুড়োন্ত ভশ্বতব: শমর্াক্রি ও সকে প্রকোর িোইক্ে ন প ক্ষ প খ হোশ্বসনো শ্ববিশ্ববদ্যোেক্ে ভশ্বতবর জন্য চুড়োন্তভোক্ব শ্বনব বোশ্বচত 

শ্ব ক্ষোথীক্দর চুড়োন্ত ভশ্বতব সংক্রোন্ত তথ্য পরিতীকত www.shu.edu.bd/admission ওকয়িিাইকট প্র াে  রা হকি।  

 

12. ক্লাি শুরুর িম্ভাব্ তাসরখ: ক্লাি শুরুর িম্ভাব্ তাসরখ www.shu.edu.bd/admission ওকয়িিাইকট পরিতীকত প্র াে 

 রা হকি। 

 

13.  সিকেষ দ্রষ্টব্: 

 ) ভসতে প্রসিয়ার শ  শ াকনা স্তকর এিিং ভসতে পরিতী শ  শ ান স্তকর অসনয়ম/অক াগ্যতা/দুনীসত প্রতীয়মান হকল ভসতে িাসতল 

 রা হকি এিিং প্রকয়ািকন আইনানুগ ব্িস্থা েহণ  রা হকি। 

খ) সিশ্বসিদ্যালয়  র্তেপক্ষ ভসতে িিংিান্ত শ  শ াকনা সনয়ম/সিদ্ধান্ত পসরিতেন, িিংকোর্ন, িিংক ািন ও সিকয়ািকনর অসর্ ার 

িিংরক্ষণ  করন। 

গ) ভসতে িিংিান্ত শ  শ ান সিষকয় সিশ্বসিদ্যালয়  র্তেপকক্ষর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সহকিকি গণ্য হকি। 

 

ভসতে িিংিান্ত  ািতীয় তথ্যািসল gstadmission.ac.bd ওক্েবসোইক্ট পাওয়া  াকি।  

শহল্পলাইন:  

শমািাইল: ০১৫৫০০৫৯৯৫০ (ছুটির শ্বদন ব্যতীত ি াল ৮.০০টা শর্থক  সি াল ৫.০০টা প েন্ত) 

ই-শমইল: admission@shu.edu.bd 

                                                                                                     

 

 

 

শুভ্র চেন িহেী 

শরসিস্ট্রার (অসতসরক্ত দাসয়ত্ব) 

শেখ হাসিনা সিশ্বসিদ্যালয় 

শনত্রক াণা 
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