
২০২১ – ২০২২ শিক্ষাবর GST গুচ্ছ শষশশষবি্্যাল্াম চশ র্ পশরয্

পশ্শি শষশশষবি্্য মলধ্রলাম য্ষ্ীয ফ্্ফ্ শিজস ওাযষা্ইাি প্্ি ্রাষ। উছ ফ্্ফা্র শচশ্া্ GST

ওাযষা্ইি (https://gstadmission.ac.bd)-এর ল্ধিাল ম্নীয ষিষব্্ি্য ২০২১-২০২২ শিক্ষাবরর চশ্র পশরয্

াম্ ্র্ মাষ। া্লশ্্ চশ্র পশরয্ পধ্ি বুশি ধ্া্ শষচছ – (্) প্রশল্ চশ্র ও (খ) চুড়্ন চশ্র।

(্) প্রশল্ চশ্র পশরয্

পশ্শি শষশশষবি্্য আাষবি্্রীাবর মলধ্্্শ্্্ প্্, শষচ্গ ্ছনরল ও মলধ্রল শষাষচি্য চশ্রর জিি শষচ্গ

শিষর্চিাম ফ্্ফ্ াংর্ন য্ষ্ীয ্্যররল শিজস ষিষব্্ি্য াম্ ্রাষ। চশ্রর পশ্শি ধ্া্র ফ্্ফ্ ও

শষস্শর্ ্রি স–স শষশশষবি্্াযর ওাযষা্ইাি প্্শি্ মাষ। ্াষ প্রশল্ চশ্রর া্্ ্্যররল GST

ওাযষা্ইাির ল্ধিাল ্শরচ্শ্্ মাষ। পশ্শি শষশশষবি্্াযর শিজস মমল্্ইি র্্া্ ্্ার। প্রশল্ চশ্রর মকাে

শিা্ উা্শখ্ শষবযাল্ম শষািবচ্াষ ্কিিীযন

(১) ম্নীয চশ্রন শিক্ররীর্ ময া্্ শষশশষবি্্ায প্রশল্ চশ্রর জিি শিষর্শচ্ মাযাছ াংশ্ল শষচ্গাম ্্র

্্শ্্্ (ফ্্ফ্) GST ওাযষা্ইাি পবশির্ মাষ। ময ম্্ি আাষবি্্রী GST-এর আইশি ও ্্াওয্ির ষিষম্র

্ার GST ওাযষা্ইাি ্গইি ্ার ্্ মবখা্ ্্াষ। এ্ ষ্ এ্্শধ্ শষশশষবি্্ায শষচ্গাম প্রশল্ চশ্রর জিি

পরলষ্র শিষর্শচ্ মষ্র ্ারও আাষবি্্রী ময ম্্াি্ এ্শিা্ প্রশল্ চশ্র পশরয্ াম্ ি্ ্ার ্্মা্

্রষ্রীা্ GST- গু চুছ ম্্ি শষশশষবি্্ায চশ্রর জিি শষাষশচ্ মাষ ি্। প্রশল্ চশ্রর জিি আংশি্ চশ্র শফ

ষ্ষব ৫০০০/- ি্্্ GST ওাযষা্ইাির ল্ধিাল অি্্ইাি ্শরাি্াধর ্র ্্র এাএাশা ও এইচএাশা ষ্ ালল্ি

্রীক্র ল্্ িমর্ে শিধর্শর্ ালাযর লাধি াংশ্ল শষশশষবি্্য (ময শষশশষবি্্ায পরল চশ্র মাষ)–এ জল্ শবা্

মাষ। আংশি্ চশ্র শফ ্শরাি্াধর ্ারও ল্্ িমর্ে বুশি শিধর্শর্ ালাযর লাধি (অি্্ইি মি্শিাির ল্ধিাল

জ্ি্াি্ মাষ) াংশ্ল শষশশষবি্্ায জল্ শবা্ অ্্রগ মা্ চশ্র ষ্শ্্ মায য্াষ এষং ্রষশ্রা্ GST-এর ম্্ি

শষশশষবি্্ায চশ্রর জিি শষাষশচ্ মাষ ি্। GST গুচ্ছ ম্্ি এ্শি শষশশষবি্্ায প্রশল্ চশ্র াম্ ্রা্

আাষবি্্রী ময া্্ শষশশষবি্্ায আাষবি ্ারাছ ্্র পা্ি্শিা্ মলধ্রল অিুয্যী শষচ্গ ল্ইা্িিাম চশ্রর

জিি শষাষশচ্ মাষ।

(২) শষচ্গ ল্ইা্িিন আাষবি্ৃ্ পশ্শি শষশশষবি্্ায শষচ্গ ল্ইা্িি পশরয্ াংশ্ল শষশশষবি্্াযর শিজস

ষিষব্্ি্য াযংশরযচ্াষ চ্াষ। শিশবরল শষশশষবি্্ায চশ্র্ৃ্ শষচ্গ মা্ অা্ক্্ৃ্ অশধ্্র ্ছানর ম্্ি

শষচ্াগ মযা্ ি্ চ্ইা্ আাষবি্্রীা্ শিজ ব্শযা্ GST ওাযষা্ইাির ল্ধিাল Subject Migration Stop াম্

্রা্ মাষ। মাাকাে চশ্র্ৃ্ শষচ্গ ষিশ্্ ঐ শষশশষবি্্াযর অিি ম্্ি শষচ্াগ চশ্রর জিি শষাষশচ্ মাষ ি্।

্াষ ্্র আাষবি্ৃ্ অিি শষশশষবি্্ায শষচ্গ ল্ইা্িি পশরয্ চ্ল্ি র্্াষ।



(২) শষশশষবি্্য ল্ইা্িিন আাষবি্্রী ম্্ি এ্শি শষশশষবি্্ায প্রশল্ চশ্র র্্্ অষব্য অিি ম্্ি

শষশশষবি্্ায চশ্রর জিি শিষর্শচ্ মা্ শিজ ব্শযা্ GST ওাযষা্ইাির ল্ধিাল ্্র প্রশল্ চশ্র অিি শষশশষবি্্ায

ব্ি্নর ্রা্ মাষ। ্াষ জল্্ৃ্ ল্্ ্্গজ্ে ব্ি্নারর পায্জি মাষ ি্। এ্শি শষশশষবি্্ায প্রশল্ চশ্র

র্্্ অষব্য অিি ম্্ি শষশশষবি্্ায ্খিই চশ্র মা্ ি্ চ্ইা্ আাষবি্্রীা্ শিজ ব্শযা্ GST ওাযষা্ইাির

ল্ধিাল University Migration Stop াম্ ্রা্ মাষ। মাাকাে শধুল্ে মলধ্রল ও ্ছনরল অিুা্ার

চশ্র্ৃ্ শষশশষবি্্াযর শষশচ্ শষচ্াগ চশ্রর জিি শষাষশচ্ মাষ। ম্্ি এ্শি শষশশষবি্্ায চশ্র র্্্্্্ীি

Subject Migration Stop ও University Migration Stop উচযশি াম্ ্রা্ শধুল্ে মাই শষশশষবি্্াযর

চশ্র্ৃ্ শষচ্গ ষিশ্্ অিি ম্্ি শষশশষবি্্াযর ম্্ি শষচ্াগ চশ্রর জিি শষাষশচ্ মাষ ি্।

(৩) চশ্র ষ্শ্্ন প্রশল্ চশ্র চ্্্্া্ ম্্ি আাষবি্্রী শিজ ইু্য (GST ওাযষা্ইাির ল্ধিাল) চশ্র ষ্শ্্

্রা্ ্রষ্রীা্ ম্্িরালই ম্্ি শষশশষবি্্ায চশ্রর জিি শষাষশচ্ মাষ ি্। মাাকাে ল্্ ্্গজ্ে ময

শষশশষবি্্ায জল্ মবওয্ আাছ মাখ্ি মরা্ শিজ ব্শযা্ াং্ম ্রা্ মাষ।

(খ) চুড়্ন চশ্র পশরয্

া্্ প্্র ল্ইা্িিাম প্রশল্ চশ্র পশরয্ াম্ মষ্র ্র চুড়্ন চশ্র ্্যররল স-স শষশশষবি্্ায ্শরচ্শ্্

মাষ। আাষবি্্রী ম্্ি শষশশষবি্্ায (শিশবরল শষচ্াগ) চুড়্ন চশ্রর জিি শিষর্শচ্ মা্ ্্া্ মাই শষশশষবি্্ায

ািরীার উ্শব্ মায শষশশষবি্্াযর শিধর্শর্ শিযল্িুয্যী চুড়্ন চশ্র পশরয্ াম্ ্রা্ মাষ। মাাকাে প্রশল্

চশ্রর অশ্ল শফ ষ্ষব ইশ্লাধি পব্ ৫০০০/- ি্্্ ঐ শষশশষবি্্াযর চুড়্ন চশ্র শফ-এর া্ার ালনয্্ষর্ অষশিল

অংি ্শরাি্ধ ্রা্ মাষ। ল্্ ্্গজ্ে শিধর্শর্ ালাযর লাধি শিজ ব্শযা্ চুড়্নচ্াষ চশ্র্ৃ্ শষশশষবি্্ায জল্

শবায চুড়্ন চশ্র শিশ্্ ্রা্ মাষ।
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