GST ভর্তি পদ্ধর্ত
২০২০-২০২১ র্িক্ষাবর্ষি GST (General Science and Technology) ভর্তি পদ্ধর্তর আওতায় ২০ র্ি সরকার্র র্বশ্বর্বদ্যালয়
(র্বশ্বর্বদ্যালয়সমূ র্ের নাম)-য়য় প্রথম বর্ষি ভর্তির বযবস্থা য়নওয়া ের্য়র্ে। র্িক্ষাথিীরা একর্িমাত্র ভর্তি পরীক্ষায় অংিগ্রেনপূ বিক প্রাপ্ত
ফলাফর্লর র্ভর্ির্ত উর্েকর্িত য়ে য়কান র্বশ্বর্বদ্যালর্য়র সংর্িষ্ট র্বভার্ে ভর্তির সু র্োে পার্ব। প্রর্তযক র্িক্ষাথিীর্ক তার
এইচএসর্স/সমমান পরীক্ষার র্বভাে (র্বজ্ঞান, মানর্বক, বার্িজ্য) সংর্িষ্ট একর্িমাত্র ভর্তি পরীক্ষায় অংিগ্রেি করর্ত ের্ব। দ্ু র্ি
পেিার্য় আর্বদ্ন করর্ত ের্ব –
(১) প্রাথর্মক আর্বদ্ন
(২) চুড়ান্ত আর্বদ্ন (প্রাথর্মক আর্বদ্র্নর র্ভর্ির্ত চুড়ান্ত আর্বদ্র্নর য়োেয র্েসার্ব র্বর্বর্চত ের্ল)।

প্রাথর্মক আর্বদ্ন
২০১৬ ের্ত ২০১৮ সার্লর এসএসর্স/সমমান এবং ২০১৯ ও ২০২০ সার্লর এইচএসর্স/সমমান, র্ির্লামা-ইন-কমাসি, বাংলার্দ্ি
কার্রেরী র্িক্ষা য়বার্িির অধীর্ন এইচএসর্স (ভর্কিনাল), A য়লর্ভল এবং অনযানয সমমান পরীক্ষায় [সমমান র্নধিারি কর্মর্ি কততক
ি
অনু র্মাদ্ন সার্পর্ক্ষ] উিীিি র্িক্ষাথিীরাই য়কবল ভর্তি পরীক্ষার জ্নয প্রাথর্মক আর্বদ্ন করর্ত পারর্ব। মানর্বক, বার্িজ্য ও র্বজ্ঞান
িািা ের্ত এইচএসর্স/সমমান পরীক্ষায় উিীিি র্িক্ষাথিীরা প্রর্য়াজ্নীয় য়োেযতা সার্পর্ক্ষ েথাক্রর্ম A, B ও C ইউর্নর্ি আর্বদ্ন
করর্ত পারর্ব। প্রাথর্মক আর্বদ্র্নর য়োেযতা র্নম্নরূপঃ

A ইউর্নি – মানর্বক িািা ের্ত এইচএসর্স/সমমান পরীক্ষায় উিীিি আর্বদ্নকারীর্দ্র এসএসর্স/সমমান ও এইচএসর্স/সমমান
উভয় পরীক্ষায় (৪থি র্বষয়সে) নূ যনতম র্জ্র্পএ ৩.৫০ সে সবির্মাি র্জ্র্পএ ৭.০০ থাকর্ত ের্ব। সাধারন
র্িক্ষার্বার্িির মানর্বক িািাসে র্মউর্জ্ক, োেিস্থয অথিনীর্ত এবং মাদ্রাসা য়বািি (সাধারন, মুজ্ার্িদ্) মানর্বক িািা
র্েসার্ব র্বর্বর্চত ের্ব।

B ইউর্নি – বার্িজ্য িািা ের্ত এইচএসর্স/সমমান পরীক্ষায় উিীিি আর্বদ্নকারীর্দ্র এসএসর্স/সমমান ও এইচএসর্স/সমমান
উভয় পরীক্ষায় (৪থি র্বষয়সে) নূ যনতম র্জ্র্পএ ৩.৫০ সে সবির্মাি র্জ্র্পএ ৭.৫০ থাকর্ত ের্ব। সাধারন
র্িক্ষার্বার্িির বার্িজ্য িািাসে র্ির্লামা ইন র্বজ্র্নস স্টার্িস, বযবসায় বযবস্থাপনা (এইচএসর্স) এবং র্ির্লামা ইন
কমাসি বার্িজ্য িািা র্েসার্ব র্বর্বর্চত ের্ব।

C ইউর্নি – র্বজ্ঞান িািা ের্ত এইচএসর্স/সমমান পরীক্ষায় উিীিি আর্বদ্নকারীর্দ্র এসএসর্স/সমমান ও এইচএসর্স/সমমান
উভয় পরীক্ষায় (৪থি র্বষয়সে) নূ যনতম র্জ্র্পএ ৩.৫০ সে সবির্মাি র্জ্র্পএ ৮.০০ থাকর্ত ের্ব। সাধারন
র্িক্ষার্বার্িির র্বজ্ঞান িািাসে য়ভার্কিনাল (এইচএসর্স) এবং মাদ্রাসা য়বািি (র্বজ্ঞান) র্বজ্ঞান িািা র্েসার্ব র্বর্বর্চত
ের্ব।
র্জ্র্সই O য়লর্ভল পরীক্ষায় ৫র্ি র্বষর্য় এবং A য়লর্ভল পরীক্ষায় অন্ততঃ ২র্ি র্বষর্য় উিীিি ের্ত ের্ব এবং উভয় য়লর্ভর্ল
য়মাি ৭র্ি র্বষর্য়র মর্ধয ৪র্ি র্বষর্য় কমপর্ক্ষ B য়গ্রি এবং ৩র্ি র্বষর্য় কমপর্ক্ষ C য়গ্রি থাকর্ত ের্ব। তর্ব
সরাসর্র আর্বদ্র্নর মাধযর্ম সমমান ও য়োেযতা র্নধিারি কর্মর্ি কততিক অনু র্মার্দ্ত ের্ত ের্ব। O য়লর্ভল, A

য়লর্ভল এবং ইংর্লি ভাসিন (নযািনাল কার্রকুলাম) পরীক্ষায় উিীিি আর্বদ্নকারীর্দ্র প্রশ্নপত্র প্রর্োজ্য
য়ক্ষর্ত্র ইংর্রর্জ্র্ত অনু বাদ্ করা ের্ব। ইংর্রর্জ্ প্রশ্নপর্ত্র পরীক্ষা র্দ্র্ত ইচ্ছুক প্রাথিীর্ক চুড়ান্ত আর্বদ্র্নর
সময় তা অবিযই উর্েি করর্ত ের্ব।
প্রাথর্মক আর্বদ্ন পদ্ধর্তর র্বস্তার্রত েথাসমর্য় GST Admission Test –এর ওর্য়বসাইি ()-এ প্রকাি করা ের্ব।

চুড়ান্ত আর্বদ্ন
প্রাথর্মকভার্ব আর্বদ্নকতত র্িক্ষাথিীর্দ্র এসএসর্স/সমমান ও এইচএসর্স/সমমান পরীক্ষার ফলাফর্লর র্ভর্ির্ত য়মধাক্রম
অনু সার্র প্রর্তর্ি ইউর্নর্ি চুড়ান্ত আর্বদ্র্নর জ্নয র্িক্ষাথিী র্নবিার্চত ের্ব। চুড়ান্ত আর্বদ্র্নর য়মধাক্রম প্রস্তুত পদ্ধর্ত র্নর্ম্ন প্রদ্িঃ
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বার্িজ্য িািাঃ
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উর্ের্িত সর্বিাচ্চ ৬ সর্িিং ক্রাইর্ির্রয়া ক্রমানু সার্র (১ ের্ত ৬) বযববোর কর্র প্রাথর্মক আর্বদ্নকারীর্দ্র য়মদ্ধাক্রম প্রস্তুত করা
ের্ব। প্রর্তর্ি ইউর্নর্ি সর্বিাচ্চ ১৫০০০০ র্িক্ষাথিী ভর্তি পরীক্ষায় অংিগ্রেি করর্ত পারর্ব। র্নধিার্রত সমর্য় চুড়ান্ত আর্বদ্ন সম্পন্ন
করর্ত ের্ব। অনযথায় পরবতিী য়মধাক্রম ের্ত প্রর্য়াজ্নীয় সংিযক র্িক্ষাথিীর্ক চুড়ান্ত আর্বদ্র্নর সু র্োে য়দ্ওয়া ের্ব। প্রর্তর্ি
ইউর্নর্ি আর্বদ্ন র্ফ ৫০০.০০ (পাাঁচিত) িাকা মাত্র য়মাবাইল বযাংর্কং (র্বকাি, রর্কি, নেদ্)-এর মাধযর্ম প্রদ্ান করর্ত ের্ব।
চুড়ান্ত আর্বদ্ন পদ্ধর্তর র্বস্তার্রত েথাসমর্য় GST Admission Test –এর ওর্য়বসাইি ()-এ প্রকাি করা ের্ব।
চুড়ান্ত আর্বদ্র্নর সময় র্িক্ষাথিীর্দ্র ৩১র্ি পরীক্ষার্কন্দ্র মর্ধয নূ ূ্নযতম ৫র্ি য়কন্দ্র পের্ের তার্লকায় রাির্ত ের্ব।
এইচএসর্স/সমমান য়কার্সির র্িক্ষাপ্রর্তষ্ঠার্নর অবস্থান, এসএসর্স ও এইচএসর্স/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, পার্সর বেরসে
সংর্িষ্ট র্বষয়ার্দ্ র্বর্বচনাপূ বিক র্নর্ম্ন উর্ের্িত পদ্ধর্তর্ত প্রর্তর্ি র্িক্ষাথিীর জ্নয একর্ি য়কন্দ্র-র্নধিারর্ন য়কার (সর্বিাচ্চ ১০০) প্রস্তুত
করা ের্ব।
১। কুল/কর্লর্জ্র অবস্থান (য়কন্দ্র ের্ত দ্ূ রত্ব): ৪০ (সর্বিাচ্চ)
২। প্রাপ্ত নম্বর (SSC+HSC):

৪০ (সর্বিাচ্চ)

৩। পার্ির বের (২০১৯ - ০৫, ২০২০ - ১০): ১০ (সর্বিাচ্চ)
৪। য়ের্ল/য়মর্য় (য়ের্ল - ০৫; য়মর্য় - ১০):

১০ (সর্বিাচ্চ)

প্রাপ্ত য়কার ও য়কর্ন্দ্রর পেে ক্রর্মর র্ভর্ির্ত প্রর্তযক র্িক্ষাথিীর পরীক্ষার্কন্দ্র র্নধিারন করা ের্ব। র্নধিার্রত পরীক্ষার্কন্দ্র
পর্রবতির্নর য়কান সু র্োে নাই।

ভর্তি পরীক্ষা ও ফলাফল
প্রর্তযক র্িক্ষাথিীর্ক র্নধিার্রত য়কর্ন্দ্র ভর্তি পরীক্ষায় অংিগ্রেন করর্ত ের্ব। প্রর্তর্ি ইউর্নর্ি ১ ঘন্টা ৩০ র্মর্নর্ি ১২০ নম্বর্রর
পরীক্ষা অনু র্ষ্ঠত ের্ব। য়ে য়কান ইউর্নি (A/B/C)-এর পরীক্ষাথিী র্বশ্বর্বদ্যালর্য়র প্রদ্ি িতিসার্পর্ক্ষ অনযানয ইউর্নি সংর্িষ্ট
র্বষয়সমূ র্ে ভর্তির জ্নয র্বর্বর্চত ের্ব। ভর্তি পরীক্ষার র্বষয়সমূ ে র্নর্ম্ন প্রদ্িঃ

ইউর্নি

পরীক্ষার র্বষয়সে িতিসমূ ে

আবর্িযক
A (মানর্বক)

র্বষয়

নম্বর

বাংলা

৪০

ইংর্রর্জ্

৩৫

আইর্সর্ি

২৫

য়মাি নম্বর
১০০

সবির্মাি ১০০

র্বষয়
আবর্িযক
B (বার্িজ্য)

নম্বর

য়মাি নম্বর

র্েসাবর্বজ্ঞান

২৫

বযবসায় সংেঠন ও বযবস্থাপনা

২৫ ১০০

বাংলা

১৩

ইংর্রর্জ্

১২

আইর্সর্ি

২৫
সবির্মাি ১০০

আবর্িযক
C (র্বজ্ঞান)
ঐর্চ্ছক

র্বষয়

নম্বর

পদ্াথির্বদ্যা

২০

রসায়ন

২০

বাংলা

১০

ইংর্রর্জ্

১০

ের্িত

২০

(য়ে য়কান দ্ু র্ি) জ্ীবর্বদ্যা

২০

আইর্সর্ি

২০

য়মাি নম্বর
৬০

৪০

সবির্মাি ১০০
(ক) ঐর্চ্ছক র্েসার্ব ের্িত ও জ্ীবর্বদ্যা র্বষর্য়র উির প্রদ্ান করর্ল র্বজ্ঞান
িািা সংর্িষ্ট সকল র্বষর্য় ভর্তির জ্নয র্বর্বর্চত ের্ব।
(ি) ঐর্চ্ছক র্েসার্ব জ্ীবর্বদ্যা ও আইর্সর্ি র্বষর্য়র উির প্রদ্ান করর্ল
শুধু ূ্মাত্র বার্য়ালর্জ্কযাল সার্য়ন্স (য়েমন – উর্িদ্র্বদ্যা, প্রার্ির্বদ্যা
ইতযার্দ্), এর্গ্রকালচার, বার্য়া-য়কর্মকযাল সার্য়ন্স (য়েমন – ফার্মির্স,
বার্য়ার্কর্মর্ি ইতযার্দ্) র্বষয়সমূ র্ে ভর্তির জ্নয র্বর্বর্চত ের্ব।
(ে) ঐর্চ্ছক র্েসার্ব ের্িত ও আইর্সর্ি র্বষর্য়র উির প্রদ্ান করর্ল (ি)-এ
উর্ের্িত র্বষয়সমূ ে বযর্তত র্বজ্ঞান িািা সংর্িষ্ট অনযানয র্বষয়সমূ র্ে
ভর্তির জ্নয র্বর্বর্চত ের্ব।
এসংক্রান্ত র্বস্তার্রত তথয সংর্িষ্ট র্বশ্বর্বদ্যালর্য়র ওর্য়বসাইর্ি পাওয়া োর্ব।

পরীক্ষার সময়সূ চীঃ
সময়/তার্রি

১৯/০৬/২০২১

২৬/০৬/২০২১

০৩/০৭/২০২১

১২:০০ ের্ত ১৩:৩০

ইউর্নি A (মানর্বক)

ইউর্নি B (বার্িজ্য)

ইউর্নি C (র্বজ্ঞান)

গুরুত্বপূ িি তার্রিসমূ ে
প্রাথর্মক আর্বদ্নঃ

০১-০৪-২০২১ ের্ত ১৫-০৪-২০২১

প্রাথর্মক আর্বদ্র্নর ফলাফল প্রকািঃ

২৩-০৪-২০২১

চুড়ান্ত আর্বদ্নঃ

২৪-০৪-২০২১ ের্ত ২০-০৫-২০২১

প্রর্বিপত্র িাউনর্লািঃ

০১-০৬-২০২১ ের্ত ১০-০৬-২০২১

প্রর্তর্ি ইউর্নর্ির পরীক্ষাথিীর্দ্র প্রাপ্ত নম্বর্রর র্ভর্ির্ত য়মধাক্রম প্রস্তুত কয়র GST Admission Test –এর ওর্য়বসাইি ()-এ
প্রকাি করা ের্ব। GST-এর প্রর্তর্ি র্বশ্বর্বদ্যালয় আলাদ্াভার্ব ভর্তি র্বজ্ঞর্প্তর মাধযর্ম র্নর্জ্র্দ্র িতি উর্েিসে দ্রিাস্ত আেবান
করর্ব। শুধু মাত্র GST ভর্তি পরীক্ষায় অংিগ্রেিকারী র্িক্ষাথিীরাই আর্বদ্ন করর্ত পারর্ব। ইউর্নি র্ভর্িক য়মধাক্রম অনু সার্র
র্বশ্বর্বদ্যালয়গুর্লা র্নজ্ বযবস্থাপনায় ভর্তি প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন করর্ব।

