
২০২১ – ২০২২ শিক্ষাবর্ষে GST গুচ্ছভূক্ত শবশ্বশবদ্যালর্ে অনলাইর্ন  

প্রাথশিক ভশতের শনর্দ্েশিকা 
২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে GST (General, Science & Technology) গুচ্ছভুক্ত শবশ্বশবদ্যালেসিূর্ে ১ি বর্ষে প্রাথশিক ভশতে 

প্রশিো GST ওর্েবসাইট (https://gstadmission.ac.bd/)-এর িাধ্যর্ি সম্পন্ন করর্ত ের্ব। প্রাথশিক ভশতের 
জনয আর্বদ্নকারীর্ক -    

(i) আংশিক ভশতে শি বাবদ্ ৫০০০/- (পাাঁচ োজার িাত্র) টাকা অনলাইর্ন শনধ্োশরত সির্ের ির্ধ্য পশরর্িাধ্ করর্ত 
ের্ব।  

(ii) শবল পশরর্িার্ধ্র পর আর্বদ্নকারীর্ক এসএসশস ও এইচএসশস বা সিিান পরীক্ষার িূল নম্বরপত্র শনধ্োশরত 
সির্ের ির্ধ্য সংশিষ্ঠ শবশ্বশবদ্যালে (যে শবশ্বশবদ্যালর্ে প্রথি ভশতে ের্ব)-এ জিা শদ্র্ত ের্ব।  

উপর্রাক্ত দু্ইশট প্রশিো শনধ্োশরত সির্ের ির্ধ্য সশিকভার্ব সম্পন্ন না করর্ল প্রাথশিক ভশতে বাশতল ের্ে োর্ব এবং 
পরবতেীর্ত GST-এর যকান শবশ্বশবদ্যালর্ে ভশতের জনয শবর্বশচত ের্ব না।  
শনর্ের ধ্াপগুর্লা অনুসরণ কর্র অনলাইর্ন প্রাথশিক ভশতে সম্পন্ন করর্ত ের্ব। 

১। শনর্ে প্রদ্শিেত GST ওর্েবসাইট (https://gstadmission.ac.bd/)-এর Student Login/Admission 
বাটর্ন শিক করর্ত ের্ব।  

 

 

২। শনর্চর যপজশট যদ্খা োর্ব। এখার্ন GST Applicant ID এবং GST Password বযবোর কর্র লগইন করর্ত ের্ব। 

https://gstadmission.ac.bd/)-%E0%A6%8F%E0%A6%B0
https://gstadmission.ac.bd/)-%E0%A6%8F%E0%A6%B0
https://gstadmission.ac.bd/)-%E0%A6%8F%E0%A6%B0
https://gstadmission.ac.bd/)-%E0%A6%8F%E0%A6%B0
https://gstadmission.ac.bd/)-%E0%A6%8F%E0%A6%B0
https://gstadmission.ac.bd/)-%E0%A6%8F%E0%A6%B0


 

 

৩। শনর্চর যপজশট প্রদ্শিেত ের্ব। আপনার আর্বদ্নকৃত শবশ্বশবদ্যালেসিূর্ের ির্ধ্য যে সকল শবশ্বশবদ্যালর্ে ভশতের জনয 

শনবোশচত ের্ের্েন তার্দ্র নাি ও সংশিষ্ট শবভাগসিূে প্রদ্শিেত ের্ব। আপশন যে শবশ্বশবদ্যালর্ে ভশতে ের্ত ইচু্ছক যসই 

শবশ্বশবদ্যালর্ের সংশিষ্ট শবভার্গর পার্ির Admit বাটর্ন শিক করুন। আর্বদ্নকৃত যকান শবশ্বশবদ্যালর্ে ভশতের জনয 

শনবোশচত না ের্ল শবশ্বশবদ্যালর্ের নাি ও Admit বাটন প্রদ্শিেত ের্বনা।  

 



৪। Admit বাটর্ন শিক করর্ল শনর্চর যপজশট প্রদ্শিেত ের্ব। আপনার যিাবাইল নম্বর্র প্রাপ্ত ৪ শিশজর্টর যভশরশির্কিন 

যকািশট প্রদ্ান করুন। তারপর Verify বাটর্ন শিক করুন। আর্বদ্র্নর জনয অগ্রসর ের্ত না চাইর্ল Go Back বাটর্ন 

শিক করুন।  

 

৫। যিাবাইল যভশরশির্কিন সম্পন্ন ের্ল  শনর্চর যপজশট প্রদ্শিেত ের্ব। প্রদ্শিেত তথয সশিক ের্ল Submit বাশটর্ন 

শিক করুন। তথয সশিক না ের্ল Back to Student Panel বাটর্ন শিক কর্র পরবতেী ধ্াপ অনুসরণ করুন।   

 

৬। Submit বাশটর্ন শির্কর পর শনর্চর যপজশট প্রদ্শিেত ের্ব। যপজশটর্ত 5000/- (পাাঁচ োজার টাকা)-এর একশট শবল 

প্রস্তুত ের্ব। শবলশট শনধ্োশরত সির্ের ির্ধ্য পরবশতের্তও পশরর্িাধ্ করা োর্ব। 



 

উপর্রর যপর্জর Make payment বাটর্ন শিক কর্র শবলশট পশরর্িাধ্ করা োর্ব। যিশিট কািে, যিাবাইল বযাংশকং ও 

যনট বযাংশকং-এর সাোর্েয শবল পশরর্িাধ্ করা োর্ব। শবল সিল ভার্ব পশরর্িাধ্ ের্ল শনর্চর যপজশট প্রদ্শিেত ের্ব।  

তর্ব শবলশট পরবতেীর্তও (অবিযই শনধ্োশরত সির্ের ির্ধ্য) শনধ্োশরত শনের্ি লগইন কর্র পশরর্িাধ্ করা োর্ব। শবল 
পশরের্িাধ্ না কর্র িূল নম্বরপত্র জিা যদ্ওো োর্ব না।      

 

উপর্রাক্ত যপর্জর Download Acknowledgement Slip বাটর্ন শিক কর্র Payment শিপশট সংগ্রে করর্ত ের্ব। 

৮। শবল পশরর্িাধ্ করার পর Student Panel- শট শনর্ের নযাে প্রদ্শিেত ের্ব।  এ অবস্থাে আর্বদ্নকারী শবশ্বশবদ্যালে 
পশরবতেন করর্ত চাইর্ল সংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যালর্ের পার্ির Migrate বাটর্ন শিক করর্ত ের্ব।  

যকান আর্বদ্নকারী প্রথি ভশতের পেোর্ে িূল কাগজপত্র জিা যদ্ওোর পর ভশতেকৃত শবশ্বশবদ্যালে পশরবতেন করর্ত 
পারর্ব না। তর্ব পরবতেী পেোর্ে অনয শবশ্বশবদ্যালর্ে ভশতের জনয শনবোশচত ের্ল শনজ ইচ্ছাে Migrate করর্ত পারর্ব।                           



 

 

৯। িূল কাগজপত্র জিাাঃ  শবল পশরর্িার্ধ্র পর্র আর্বদ্নকারীর এসএসশস ও এইচএসশস বা সিিান পরীক্ষার িূল 

নম্বরপত্র শনধ্োশরত সির্ের ির্ধ্য প্রথি ভশতেকৃত শবশ্বশবদ্যালর্ে জিা শদ্র্ত ের্ব। সংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যালে ের্ত শনর্ের নযাে 

প্রদ্শিেত শিপশট (গ্রেণকারীর নাি, স্বাক্ষর ও শসলসে) অবিযই সংগ্রে করর্ত ের্ব। এর িাধ্যর্ি শনশদ্েষ্ট শবশ্বশবদ্যালর্ে 

প্রাথশিক ভশতে সম্পন্ন ের্ব। 



 

 

 



১০। পরবতেীর্ত GST ওর্েবসাইর্ট লগইন করর্ল Student Panel শনেরূপ প্রদ্শিেত ের্ব। অনয যে সকল 

শবশ্বশবদ্যালর্ে ভশতের জনয শনবোশচত ের্ের্ে তার যে যকান একশটর্ত িাইর্গ্রিন করর্ত চাইর্ল সংশিষ্ট Migrate বাটর্ন 

শিক শদ্র্ে শবশ্বশবদ্যালে পশরবতেন করা োর্ব। যসর্ক্ষর্ত্র জিাকৃত িূল কাগজপত্র পরবতেী শবশ্বশবদ্যালর্ে স্থানান্তর্রর 

প্রর্োজন ের্ব না।  

 



১১। শবভাগ/সাবর্জক্ট িাইর্গ্রিন স্থশগতকরণ (Subject Migration Stop) 

শনশদ্েষ্ট শবশ্বশবদ্যালর্ে ভশতেকৃত শবভাগ/সাবর্জক্ট ের্ত অর্পক্ষাকৃত অশধ্কতর পের্ের যকান শবভাগ/সাবর্জর্ক্ট 
সেংশিেভার্ব িাইর্গ্রিন স্থশগত করর্ত চাইর্ল আর্বদ্নকারীর্ক শনজ দ্াশের্ে GST ওর্েবসাইর্ট শনন্মশলশখত প্রশিোে 

সম্পন্ন করর্ত ের্ব। যসর্ক্ষর্ত্র ঐ শবশ্বশবদ্যালর্ের ভশতেকৃত শবভাগ বযশতত অনয যকান শবভার্গ ভশতের জনয শবর্বশচত ের্ব 
না। তর্ব তার আর্বদ্নকৃত অনয শবশ্বশবদ্যালর্ে শবভাগ িাইর্গ্রিন প্রশিো চলিান থাকর্ব। 

প্রদ্শিেত Student Panel যথর্ক Subject Migration Stop বাটর্ন শিক করর্ল আর্বদ্নকারীর যিাবাইল যিার্ন 

OTP যপ্ররণ কর্র আর্বদ্নকারীর পশরচে শনশিত করার পর্র শনর্ন্মর কনিার্িেিন যপজশট প্রদ্শিেত ের্ব। এই যপর্জ 

সেংশিে শবভাগ/সাবর্জক্ট িাইর্গ্রিন স্থশগত করর্ত চাইর্ল Stop Migration  বাটর্ন শিক করর্ত ের্ব, অনযথাে 
Cancel Migration বাটর্ন শিক করর্ত ের্ব। উর্েখয যে, সাবর্জক্ট িাইর্গ্রিন স্টপ করর্ল পুনরাে তা চালু করা 

সম্ভব নে।   

  

  

১২। শবশ্বশবদ্যালে িাইর্গ্রিন স্থশগতকরণ (University Migration Stop) 

একশট শবশ্বশবদ্যালর্ে প্রাথশিক ভশতে থাকা অবস্থাে অনয যকান শবশ্বশবদ্যালর্ে কখনই ভশতে ের্ত না চাইর্ল 

আর্বদ্নকারীর্ক শনজ দ্াশের্ে GST ওর্েবসাইর্টর িাধ্যর্ি শনন্মশলশখত প্রশিোে University Migration Stop সম্পন্ন 
করর্ত ের্ব। যসর্ক্ষর্ত্র যিধ্ািি ও প্রদ্ত্ত শবভাগ পেেিি অনুসার্র শুধু্িাত্র ভশতেকৃত শবশ্বশবদ্যালর্ের শবশভন্ন শবভার্গ 

ভশতের জনয শবর্বশচত ের্ব। 

প্রদ্শিেত Student Panel যথর্ক University Migration Stop বাটর্ন শিক করর্ল আর্বদ্নকারীর যিাবাইল যিার্ন 

OTP যপ্ররণ কর্র আর্বদ্নকারীর পশরচে শনশিত করার পর্র শনর্ন্মর কনিার্িেিন যপজশট প্রদ্শিেত ের্ব। এই যপর্জ 
শবশ্বশবদ্যালে িাইর্গ্রিন স্থশগত করর্ত চাইর্ল Stop Migration  বাটর্ন শিক করর্ত ের্ব, অনযথাে Cancel 

Migration বাটর্ন শিক করর্ত ের্ব। উর্েখয যে, শবশ্বশবদ্যালে িাইর্গ্রিন স্থশগত করার পর তা পুনরাে চালু করা 

কখনও  সম্ভব নে।  



 

১৩। ভশতে বাশতল (Cancel Admission)  

এক শবশ্বশবদ্যালে ের্ত অনয শবশ্বশবদ্যালর্ে িাইর্গ্রির্নর জনয Cancel Admission করার প্রর্োজন নাই। একবার ভশতে 
বাশতল করর্ল পরবতেীর্ত GST-এর যকান শবশ্বশবদ্যালর্ে পুনরাে ভশতের জনয শবর্বশচত ের্ব না।        

প্রাথশিক ভশতে চলাকার্ল যকান আর্বদ্নকারী শনজ ইচ্ছাে (GST ওর্েবসাইর্টর িাধ্যর্ি) ভশতে বাশতল (Cancel 
Admission) করর্ল পরবতেীর্ত যকানির্িই GST-এর যকান শবশ্বশবদ্যালর্ে ভশতের জনয শবর্বশচত ের্ব না। যসর্ক্ষর্ত্র 
িূল কাগজপত্র যে শবশ্বশবদ্যালর্ে জিা যদ্ওো আর্ে যসখান যথর্ক শনজ দ্াশের্ে সংগ্রে করর্ত ের্ব।  শনর্ে উর্েশখত 
পদ্ধশতর্ত ভশতে বাশতল করা োর্ব।  
অনুর্চ্ছদ্ ১০-এ প্রদ্শিেত Student Panel যথর্ক Cancel Admission বাটর্ন শিক করর্ল আর্বদ্নকারীর যিাবাইল 
যিার্ন OTP যপ্ররণ কর্র আর্বদ্নকারীর পশরচে শনশিত করার পর কনিার্িেিন যপজ প্রদ্শিেত ের্ব। ভশতে বাশতল 
শনশিত করর্ল GST গুচ্ছভূক্ত সকল শবশ্বশবদ্যালর্ের জনয ভশতে বাশতল ের্ে োর্ব।  
GST ওর্েবসাইর্ট ভশতে বাশতর্লর পর্র িূল কাগজপত্র উর্ত্তালর্নর সিে আর্বদ্নকারীর্ক সিরীর্র উপশস্থত ের্ে িূল 
কাগজপত্র জিাদ্ার্নর িূল শিপ (অনুর্চ্ছদ্ ৯-এ প্রদ্শিেত)- শট অবিযই সংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যালে (যে শবশ্বশবদ্যালর্ে কাগজপত্র 
জিা শদ্র্ের্ে)-এ জিা শদ্র্ত ের্ব। 

 



১৪। যে সকল কারর্ন ভশতে বাশতল ের্ব 

শনর্ে উর্েশখত যে যকান একশট কারন ঘটর্ল GST-এর সকল শবশ্বশবদ্যালর্ের জনয ভশতে বাশতল ের্ে োর্ব। পরবতেীর্ত 
GST গুচ্ছভূক্ত যকান শবশ্বশবদ্যালর্ে ভশতের জনয শবর্বশচত ের্ব না।       

(ক) এক বা একাশধ্ক শবশ্বশবদ্যালর্ে শবভাগসে প্রাথশিক ভশতের জনয প্রথিবার শনবোশচত েবার পর্রও     

       আর্বদ্নকারী েশদ্ যে যকার্না একশটর্ত প্রাথশিক ভশতে প্রশিো সম্পন্ন না কযর।        

(খ) আংশিক ভশতে শি পশরর্িার্ধ্র পর্রও িূল নম্বরপত্র দু্শট শনধ্োশরত সির্ের ির্ধ্য  (ভশতে শবজ্ঞশপ্তর  

      িাধ্যর্ি জানার্না ের্ব) সংশিষ্ট শবশ্বশবদ্যালর্ে জিা শদ্র্ত অপারগ েযল ভশতে বাশতল ের্ে োর্ব। 

(গ) শনজ ইচ্ছাে ভশতে বাশতল করর্ল (অনুর্চ্ছদ্ ১৩-এ প্রদ্ত্ত)।   

— - — 

– GST Technical Committee  


