
 

তািরখঃ ১৭-১১-২০২২ 

২০২১-২০২২ িশ াবেষ  ইসলামী িব িবদ ালেয়র ফাইন আটস িবভােগর ফলাফল  

 

ফাইন আটস িবভােগর ভিত GST  ভু  ি তীয় পযােয়র(Second Phase) ভিতর িনে া  প িত অনুসরণ করেত হেব 

২০২১ – ২০২২ িশ াবেষ GST ভূ  িবিভ  িব িবদ ালেয় াথিমক ভিত ি য়ার ি তীয় পযায় আগামী 

১৮/১১/২০২২ তািরখ দুপুর ১২:০০ টা হেত ২১/১১/২০২২ তািরখ রাত ১১:৫৯ টার মেধ  GST ওেয়বসাইট 

(https://gstadmission.ac.bd/)–এর মাধ েম স  করেত হেব। েত ক আেবদনকারী তার আেবদনকৃত িতিট 

িব িবদ ালেয়র তকৃত মধা ম ও দ  িবভাগ পছ ম অনুযায়ী সংি  িব িবদ ালেয় একিট িনিদ  িবভােগ 

াথিমক ভিতর জন  িনবািচত হেব। ি তীয় পযােয় ভিতর জন  িনবািচত িবভাগ, মাইে শেনর বতমান অব াসহ অন ান  

তথ  -  িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইেট কািশত হেব। ি তীয় পযােয় য সকল আেবদনকারী থমবার াথিমক ভিতর 

জন  িনবািচত হেয়েছ ধুমা  তােদর ভিতর ে  িনে র সময়সূচী অবশ ই মানেত হেব (১ ও ২):     

১। অনলাইেন াথিমক ভিত ও িফ দানঃ ১৮/১১/২০২২ তািরখ দুপুর ১২:০০ টা হেত ২১/১১/২০২২ তািরখ রাত 

১১:৫৯ টা পয ।     

২। মূল কাগজপ  জমাঃ ১৯/১১/২০২২ তািরখ হেত ২২/১১/২০২২ তািরখ ( িতিদন সকাল ০৯:০০ টা হেত িবকাল 

০৪:০০ টা)-এর মেধ  এসএসিস ও এইচএসিস/সমমান পরী ার মূল ন রপ  আেবদনকারীর াথিমক ভিতকৃত 

িব িবদ ালেয় জমা িদেত হেব, অন থায় াথিমক ভিত বািতল হেয় যােব। মূল ন রপ  দুিট আেবদনকারীর নাম 

ও GST রাল ন র িলখা একিট A4 সাইেজর খােম কের জমা িদেত হেব।    

ইেতামেধ  াথিমক ভিতকৃত িশ াথীেদর ে  েযাজ ঃ  

GST-ভূ  কান িব িবদ ালেয় ই তামেধ  াথিমক ভিত স  কের থাকেল পুনরায় ভিত হবার েয়াজন হেব না। তেব  

আেবদনকারী একইসােথ অন  এক বা একািধক িব িবদ ালেয় ভিতর জন  িনবািচত হেল তার ভিত অন  িব িবদ ালেয় 

ানা র (University Migration) করেত পারেব। আেবদনকারীেক িনজ দািয়ে  দ  িনেদশনা অনুসরণ কের 

https://gstadmission.ac.bd ওেয়বসাইেটর মাধ েম অনলাইেন University Migration (১৮/১১/২০২২ তািরখ 

দুপুর ১২:০০ টা হেত ২১/১১/২০২২ তািরখ রাত ১১:৫৯ টার মেধ ) স  করেত হেব। সে ে  কান িব িবদ ালেয় 

সশরীের উপি ত হবার েয়াজন নাই। মূল কাগজপ  য িব িবদ ালেয় জমা আেছ সখােনই থাকেব। 

ভিত প িত সং া  িব ািরত তথ  ও অনলাইেন াথিমক ভিত স  করার েয়াজনীয় িববরণ যথা েম  

GST Admission System ও GST Admission Guideline -এ দ ।  
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