
GST-গুচ্ছভুক্ত িবশব্িবদ*ালয় সমূেহর সমিনব্ত ভিতর্ পরীক্ষা ২০২২-২৩ 

অনলাইেন আেবদেনর িনেদর্িশকা 

২০২২-২০২৩ িশক্ষাবেষর্ GST (General, Science & Technology) গুচ্ছভুক্ত ২২ িট পাবিলক িবশব্িবদ7ালেয়র 

সমিনব্ত ভিতর্ পরীক্ষায় অংশগৰ্হেণর জন7 িনেম্নর ধাপগুেলা অনুসরণ কের ১৮/০৪/২০২৩ তািরখ দুপুর ১২:০০টা হেত 

৩০/০৪/২০২৩ তািরখ রাত ১১:৫৯ টা পযর্ন্ত আেবদন সম্পন্ন করা যােব। 
 

১: Start Application বাটেন িক্লক কের চুড়ান্ত আেবদন শুরু করুন।  

 
ধাপ-২: িনেচর েপজিট পৰ্দিশর্ত হেব। ইিতমেধ7 Applicant ID ও Password সিঠকভােব পৰ্দান কের িনেচর Login 

বাটেন িক্লক করুণ। অন7থায় New Application বাটেন িক্লক কের নতুন আেবদন শুরু করুন।    

 

 



ধাপ-৩: িনেচর েপজিট পৰ্দিশর্ত হেব। আপনার এসএসিস/সমমান ও এইচএসিস/সমমান পরীক্ষা সংকৰ্ান্ত পৰ্েয়াজনীয় 

তথ7 সমূহ (েরাল নমব্র, পােশর সাল, েবাডর্) সিঠকভােব পৰ্দান কের Submit বাটেন িক্লক করুন। 

 
ধাপ-৪: আপনার এসএসিস/সমমান ও এইচএসিস/সমমান পরীক্ষা সংকৰ্ান্ত এবং অন7ান7 তথ7 পৰ্দিশর্ত হেব যা 

মেনােযাগ সহকাের যাচাই করার জন7 অনুেরাধ করা হেলা। তথ7সমূহ িনভুর্ল থাকেল Mobile No. Verification 

বাটেন িক্লক কের আপনার েমাবাইল নমব্র েভিরফাই করুন। আেবদেনর জন7 অগৰ্সর হেত না চাইেল Exit বাটেন িক্লক 

করুন।   

 
 



ধাপ-৫: িনেচর েপজিটর পৰ্দিশর্ত হেব। আপনার (আেবদনকারীর িনেজর অথবা অিভভাবেকর) ১১ িডিজেটর েমাবাইল 

নমব্রিট সিঠকভােব পৰ্দান করুন। Submit বাটেন িক্লক করুন।  
আেবদনকারীর সেঙ্গ সকল পৰ্কার েযাগােযােগর জন7 পৰ্দত্ত েমাবাইল নমব্র ব7বহার করা হেব। েমাবাইল নমব্রিট 
সতকর্তার সােথ িনভুর্লভােব পৰ্দান করার জন7 অনুেরাধ করা যােচ্ছ। ভুল েমাবাইল নমব্র পৰ্দানকারী পৰ্াথর্ীর সােথ 

পরবতর্ীেত েযাগােযাগ করা সম্ভব হেব না এবং এজন7 কতৃর্পক্ষ দায়ী থাকেব না। 

 

 
ধাপ-৬: িনেচর েপজিটর পৰ্দিশর্ত হেব। আপনার েমাবাইেল ৪ িডিজেটর েভিরিফেকশন েকাড পাঠােনা হেয়েছ। েকাডিট 

সিঠকভােব িলেখ Verify বাটেন িক্লক করুন। েমাবাইল নমব্র পিরবতর্ন করেত চাইেল Edit বাটেন িক্লক কের তা 

পিরবতর্ন করা যােব।         
 

 
ধাপ-৭: েমাবাইল নমব্র েভিরিফেকশন সম্পন্ন হেল SMS-এর মাধ7েম েভিরফাইড েমাবাইেল Applicant ID ও 

Password পাঠােনা হেব যা পরবতর্ীেত Login সহ অন7ান7 কােজ পৰ্েয়াজন হেব। িনেচর েপজিটর পৰ্দিশর্ত 

হেব। Apply বাটেন িক্লক করুন। 
 



 
 
ধাপ-৮: িনেচর েপজিটেত উেল্লিখত িনেদর্শনা অনুসরণ কের সিঠকভােব ছিব আপেলাড করেত হেব।   

 
 



ছিব আপেলােডর পর িনেচর েপজিট পৰ্দিশর্ত হেব। পৰ্েয়াজেন একািধকবার ছিব আপেলাড করা যােব। ছিব 

আপেলােডর পর িনেচর Next বাটেন িক্লক করেত হেব।    

 
 

ধাপ-৯: এরপর িনেচর েপজিট পাওয়া যােব। েযখােন পছেন্দর পরীক্ষােকন্দৰ্ িসেলক্ট করা সহ িনেদর্শনা অনুসাের অন7ান7 

তথ7 পৰ্দান করেত হেব।                  

 
 

ধাপ-১০: উপেরর Next বাটেন িক্লক করেল িনেচর েপজিট পৰ্দিশর্ত হেব। এখােন ছিবসহ সংিশ্লষ্ট সকল তথ7 পাওয়া 

যােব। তথ7সমূহ মেনােযাগ সহকাের যাচাই করার জন7 অনুেরাধ করা হেলা। সকল তথ7 িনভুর্ল থাকেল Submit 

Application বাটেন িক্লক করুন। ভুল তথ7 পৰ্দান কের থাকেল Back বাটন িক্লেকর মাধ7েম তা সংেশাধন করেত 

পারেবন। আেবদেনর জন7 অগৰ্সর হেত না চাইেল Exit বাটেন িক্লক করুন।      



 
ধাপ-১১: িনেচর েপজিট পৰ্দিশর্ত হেব। দরখাস্তিট দািখল করা হেয়েছ তেব িনধর্ািরত সমেয়র মেধ7 িবল পিরেশাধ না 

করেল দািখলকৃত দরখাস্ত বািতল হেব। Make Payment বাটেন িক্লক কের িনেদর্িশত পৰ্িকৰ্য়ায় িবল পিরেশাধ করা 

যােব।  Download Acknowledgement Slip বাটেন িক্লেকর মাধ7েম আেবদনকারীর ছিব সমব্িলত িস্লপ ডাউনেলাড 

করেত পারেবন। সু্টেডন্ট প7ােনল েথেকও পরবতর্ীেত Acknowledgement Slip ডাউনেলাড করা যােব।  

 
 

ধাপ-১২: িবল পিরেশােধর জন7 Make Payment বাটেন িক্লক িনেচর েপজিট েদখা যােব। িনেদর্িশত পৰ্িকৰ্য়ায় িবল 

পিরেশাধ করা যােব। 



 
 

ধাপ-১৩: িবল পিরেশাধ সম্পন্ন হেল িনেচর েপজিট েদখা যােব।  িনেদর্িশত পৰ্িকৰ্য়ায় িবল পিরেশাধ করা যােব। 

Download Acknowledgement Slip বাটেন িক্লেকর মাধ7েম আেবদনকারীর ছিব সমব্িলত িস্লপ ডাউনেলাড করেত 

পারেবন। সু্টেডন্ট প7ােনল েথেকও পরবতর্ীেত Acknowledgement Slip ডাউনেলাড করা যােব। 

 
এরপর Back to Student Panel বাটেন িক্লক িনেচর েপজিট েদখা যােব। েযখােন দরখাস্ত সম্পন্ন হওয়ার স্ট7াটাস 

পিরলিক্ষত হয়।  



 
ধাপ-১৪: ছিব পিরবতর্ন করেত চাইেল Change Photo বাটেন িক্লক কের তা পিরবতর্ন করা যােব। পরীক্ষােকন্দৰ্ ও 

অন7ান7 তথ7 পিরবতর্ন করার পৰ্েয়াজন হেল View details/Update বাটেন িক্লক কের তা সম্পন্ন করেত হেব।  

 

ক) আেবদেনর করেত েকান সমস/ার সমু্মখীন হেল Complain Box ব/বহার কের আপনার সমস/ার িবষয়িট 

জানােত পারেবন। দৰ্ুততার সােথ সমস/ার সম্ভাব/ সমাধােনর িবষেয় পদেক্ষপ েনওয়া হেব। আপিন 

Complain Tracking-এর মাধ/েম তা েদখেত পােবন।  

খ) Applicant ID ও Password ভুেল েগেল Recover Applicant ID/Password বাটেন িক্লক কের 

িনধর্ািরত ধাপগুেলা অনুসরণ করেল আেবদনকারীর েমাবাইল নমব্ের SMS-এর মাধ=েম তা পাঠােনা  

খ) েমাবাইল নমব্র পিরবতর্েনর পৰ্েয়াজন হেল Mobile No. Change বাটেন িক্লক কের িনধর্ািরত 

ধাপগুেলা অনুসরণ কের আেবদন করা যােব। 
 


