
GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমবিত ভবতি পরীক্ষা ২০২০-২১ 

অনলাইহন প্রাথবমক আহিদ্হনর বনহদ্িবিকা 

২০২০-২০২১ বিক্ষািহষি GST (General, Science & Technology) গুচ্ছভুক্ত ২০ বি পািবলক বিশ্ববিদ্যালহয়র সমবিত 
ভবতি পরীক্ষায় অংিগ্রেহের জনয বনহের ধাপগুহলা অনুসরে কহর ০১/০৪/২০২১ তাবরখ দু্পুর ১২:০০ িা েহত 
১৫/০৪/২০২১ তাবরখ রাত ১১:৫৯ িা পর্িন্ত প্রাথবমক আহিদ্ন সম্পন্ন করা র্াহি।  
 

ধাপ-১:  িািহন বিক কহর প্রাথবমক আহিদ্ন শুরু করুন।  
 

 
 
ধাপ-২: বনহের পপজবি প্রদ্বিিত েহি। আপনার এসএসবস/সমমান ও এইেএসবস/সমমান পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রহয়াজনীয় তথয 
সমূে ( পরাল নম্বর, পাহির সাল, পিার্ি ) সবিকভাহি প্রদ্ান করুন। 

 



ধাপ-৩: সবিকভাহি তথযসমূে প্রদ্ান কহর িািনবিহত বিক করহল বনহের পপজবির মাধযহম আপনার সংবিষ্ট 
তথযগুহলা প্রদ্বিিত েহি র্া মহনাহর্াগ সেকাহর র্াোই করার জনয অনুহরাধ করা েহলা। তথয সমূে বনভুিল থাকহল আপনার 
(আহিদ্নকারীর বনহজর অথিা অবভভািহকর) ১১ বর্বজহির পমািাইল নম্বরবি সবিকভাহি প্রদ্ান করুন।  

আহিদ্হনর জনয অগ্রসর েহত না োইহল  িািহন বিক করুন।  

আহিদ্নকারীর সহে সকল প্রকার পর্াগাহর্াহগর জনয প্রদ্ত্ত পমািাইল নম্বর িযিোর করা েহি। পমািাইল নম্বরবি সতকিতার 
সাহথ বনভুিলভাহি প্রদ্ান করার জনয অনুহরাধ করা র্াহচ্ছ। ভুল পমািাইল নম্বর প্রদ্ানকারী প্রাথিীর সাহথ পরিতিীহত পর্াগাহর্াগ 
করা সম্ভি েহি না এিং এজনয কতত িপক্ষ দ্ায়ী থাকহি না। 

 

ধাপ-৪: সবিকভাহি পমািাইল নম্বর প্রদ্ান কহর িািনবিহত বিক করহল SMS এর মাধযহম আপনার পমািাইহল ৬ 
বর্বজহির OTP (One Time Password) পপৌঁহে র্াহি ।  

 

 
এিং বনহের পপজবি প্রদ্বিিত েহি । আপনার পমািাইহল GST েহত প্রাপ্ত OTP বি প্রদ্ান করুন।  
 



 
 
পমািাইহল OTP পপৌঁোহত বকেু সময় লাগহত পাহর। আহিদ্নকারীহক ধধর্ি সেকাহর অহপক্ষা করার জনয অনুহরাধ করা 
েপলা।    
পকান কারহে প্রদ্ত্ত পমািাইল নম্বহর OTP না পপৌঁোহল, পাাঁে (০৫) বমবনি পর  িািন প্রদ্বিিত েহি। 
িািনবিহত বিক করহল একই পমািাইল নম্বহর নতুন OTP পপৌঁহে র্াহি। একাবধক OTP পপৌঁোহল সিিহিষ বি িযিোর করহত 
েহি। িািন বিহকর মাধযহম পুনরায় পমািাইল নম্বর পবরিতিন িা সংহিাধন করা র্াহি।   

 
 

ধাপ-৫: GST েহত প্রাপ্ত OTP সবিকভাহি প্রদ্াহনর পর িািনবিহত বিক করহল আপনার আহিদ্ন সফলভাহি 

সম্পন্ন েহি। একইসাহথ Acknowledgement Slip র্াউনহলাহর্র জনয  বলংকসে বনহের পপজবি 
প্রদ্বিিত েহি।      



 
 

ধাপ-৬:  বলংহক বিক করহল বনহের Acknowledgement Slip বি পাওয়া র্াহি র্া সংরক্ষন করা 
প্রহয়াজন। পরিতিীহত Acknowledgement Slip বি র্াউনহলার্ করহত োইহল https://gstadmission.ac.bd -এর পোম 
পপহজর “Acknowledgement Slip Download” বলংহক বিহকর মাধযহম তা সম্পন্ন করা র্াহি।  

 

https://gstadmission.ac.bd/


আহিদ্হনর করহত পকান সমসযার সমু্মখীন েহল বনহের ধাপগুহলা অনুসরে কহর Complain করা র্াহি এিং 
Complain Tracking -এর মাধযহম তার অগ্রগবত জানা র্াহি। 
 

ধাপ-১: অবভহর্াগ জানাহনার জনয পোমহপহজ প্রদ্বিিত  িািন িযিোর করুন। 

 
 
ধাপ-২: পরিতিীহত বনহের পপজবি প্রদ্বিিত েহি। আপনার এসএসবস/সমমান ও এইেএসবস/সমমান পরীক্ষা সংক্রান্ত 
প্রহয়াজীয় তথয সমূে (হরাল নম্বর, পাহির সাল, পিার্ি), পমািাইল নম্বর, অবভহর্াহগর ধরে এিং অবভহর্াগবির বিস্তাবরত 

সবিকভাহি প্রদ্ান করুন। অতপর, িািহন বিহকর মাধযহম অবভহর্াগবি দ্াবখল করহত েহি।     

 
 
 
 



ধাপ-৩: অবভহর্াগবি সবিকভাহি সম্পন্ন েহল বনহের পপজবি প্রদ্বিিত েহি। প্রদ্ত্ত পমািাইল নম্বহর একবি  
Tracking Number সে অবভহর্াগবির Confirmation পমহসজ পদ্য়া েহি। Tracking number বি সংরক্ষে করহত েহি। 
অবভহর্াগবি ৭২ ঘণ্টার মহধয Solve করা েহি এিং SMS-এর মাধযহম জানাহনা েহি। 

 
 

ধাপ-৪: অবভহর্াহগর অিস্থা জানহত িািহন বিক করহল বনহের পপজবি পাওয়া র্াহি।  
িািহন বিক কহর অবভহর্াহগর অিস্থা জানা র্াহি। 

 
 



ধাপ-৫: বনহে প্রদ্বিিত পপহজ অবভহর্াহগর Tracking number প্রদ্ান কহর  িািহন বিক করহত েহি। 

 
 
সংবিষ্ট অবভহর্াহগর িতিমান অিস্থা (Status) সে বনহের পপজবি প্রদ্বিিত েহি। 

 
 

বজবসই ও অনযানয বিক্ষাথিীরা সংবিষ্ট কবমবি কতত িক সমমান ও পর্াগযতা বনধিারে সম্পন্ন করার পর উপহরাক্ত পদ্ধবত অনুসরে 

কহর অনলাইহন আহিদ্ন করহত পারহি। বিস্তাবরত https://gstadmission.ac.bd -এর পোম পপহজর  

“Equivalence Assessment” বলংহক প্রদ্ত্ত।       

https://gstadmission.ac.bd/

