†bvqvLvjx weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq
†bvqvLvjx-3814, evsjv‡`k|
B-†gBj: info@nstu.edu.bdI‡qemvBU:www.nstu.edu.bd
২০২০-২১ wkÿve‡l© 1g el© mœvZK (m¤§vb) †kÖwY‡Z fwZ© weÁwß
ন োয়োখোলী বিজ্ঞো ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যোলয়য় ২০২০-২১ বিক্ষোিয়ষে MÖæc wfwËK wewfbœ wefv‡Mi Aax‡b প্রথম িষে স্নোতক (সম্মো ) নেবিয়ত ভবতে র জ য GST
(General, Science and Technology) গুচ্ছভুক্ত ২০টি পোিবলক বিশ্ববিদ্যোলয়য়র সমবিত ভবতে পরীক্ষো ২০২০-২১ -এ অংিগ্রহিকোরী বিক্ষোথীয়দ্র নথয়ক
আয়িদ্ আহিো করো n‡”Q।
১। গ্রুপ ভিভিক ভিিাগের নাম ও আসন সংখ্াাঃ

গ্রুপ

Abyl`

cÖ‡KŠkj I
cÖhyw³
গ্রুপ-A
weÁvb
AvBAvBwU

বিভাগ
১) কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টটম্পিকম্পিউম্পিয়কশি
ইম্পিম্পিোম্পরিং
2) এপ্লায়েড টকম্পিম্পি এন্ড টকম্পিকযাি ইম্পিম্পিোম্পরিং
3) ইিফরয়িশি এন্ড কম্পিউম্পিয়কশ ইম্পিম্পিোম্পরিং
4) ইয়িকট্রিকযাি এন্ড ইয়িকট্রম্পিক ইম্পিম্পিোম্পরিং
5) এপ্লায়েড িযাথয়িটিক্স
6) পম্পরসিংখ্যাি ম্পিভাগ
7) সফটওেযার ইম্পিম্পিোম্পরিং

A গ্রুযপ ক াট আসনসংখ্যা = ৩১৫ (সাধারY- ২৯৮, মুবিয াদ্ধা- ১০, উপজাবি- ০৫,
অন্যান্য- ০২)
১) ফা‡g©সি
২) মাইক্রাবাক্ ালসি
weÁvb
গ্রুপ-B
৩) বাক্ াক্েকক্োলসি এন্ড জিক্েটিক ইসিসে াস িং
৪) বাক্ াক্কসমসি এন্ড মসলকুলা বাক্ ালসি
B গ্রুযপ ক াট আসনসংখ্যা = 1৭৫ (সাধারন- ১৬৫, মুবিয াদ্ধা- ০৬, উপজাবি- ০৩,
অন্যান্য- ০১)
১) সফশাস ি এন্ড জমস ে িাক্ ন্স
২) ফুড জেকক্োলসি এন্ড সেউসিশে িাক্ ন্স
৩) এেভা েক্মন্ট িাক্ ন্স এন্ড সডিাস্টা ম্যাক্েিক্মন্ট
weÁvb
গ্রুপ-C
৪) এসিকালচা
৫) ওশাক্োিাসফ
৬) জুক্ ালসি
C গ্রুযপ ক াট আসনসংখ্যা = ২৪৫ (সাধারন- ২৩১, মুবিয াদ্ধা- ০৮, উপজাবি- 0৪,
অন্যান্য- ০২)
1) ইিংয়রম্পি
2) অথথিীম্পি ম্পিভাগ
সামাভিক
3) িািংিায়েশ এন্ড ম্পিিায়রি ওোর স্টাম্পডি
ভিজ্ঞান ও
গ্রুপ-D
4) সিািম্পিজ্ঞাি
মানভিক
(গ্রুপ
5) িািংিা
পবরিিতন)
৬) সিািকিথ

সাধারণ

আসনসংখ্যা
মুবিয াদ্ধা উপজাবি
ক াটা
ক াটা

অন্যান্য
স ল
ক াটা

ক াট

৪৬

০২

০১

০১

৫০

৪৬
৪৮
২৮
৪৭
৪৯
৩৪

০২
০১
০১
০২
০১
০১

০১
০১
০১
০১
-

০১
-

৫০
৫০
৩০
৫০
৫০
৩৫

২৯৮

১০

০৫

০২

৩১৫

৪৬
৪২
৩৮
৩৯

০২
০২
০১
০১

০১
০১
০১
-

০১
-

৫০
৪৫
৪০
৪০

১৬৫

০৬

০৩

০১

১৭৫

৪৬
২৬
৪৩
৪৮
৩৯
২৯

০২
০২
০১
০১
০১
০১

০১
০১
০১
০১
-

০১
০১
-

৫০
৩০
৪৫
৫০
৪০
৩০

২৩১

০৮

০৪

০২

২৪৫

19 (weÁvb) + 09 (e¨emvq wkÿv)= 28
47 (weÁvb) + 05 (e¨emvq wkÿv) = 52
19 (weÁvb) + 05 (e¨emvq wkÿv) = 24
21 (weÁvb) + 04 (e¨emvq wkÿv) = 25
19 (weÁvb) + 04 (e¨emvq wkÿv) = 23
24 (weÁvb) + 04 (e¨emvq wkÿv) = 28

e¨emvq
cÖkvmb
wkÿvweÁvb
AvBb
AvBAvBGm

weÁvb

7) e¨emvq cÖkvmb
8) Uz¨wiRg GÛ nmwcUvwjwU g¨v‡bR‡g›U
9) g¨v‡bR‡g›U Bbdi‡gkb wm‡÷g&m
১0) wkÿv wefvM
11) wkÿv cÖkvmb
১2) AvBb wefvM
১3) Bbdi‡gkb mv‡qÝ GÛ jvB‡eªix g¨v‡bR‡g›U
১4) cwimsL¨vb wefvM

10 (weÁvb) + 05 (gvbweK) = 15
15 (weÁvb) + 05 (gvbweK) = 20
23 (weÁvb) + 04 (gvbweK) = 27
32 (weÁvb) + 06 (e¨emvq wkÿv) = 38
15 (weÁvb) + 10 (e¨emvq wkÿv) = 25
17 (weÁvb) + 17 (e¨emvq wkÿv) = 34
27 (weÁvb) + 06 (e¨emvq wkÿv) = 33
03 gvbweK + 02 (e¨emvq wkÿv) = 05
৩৭৭

D গ্রুগপ মমাট আসনসংখ্া= ৩৭৭ (ভিজ্ঞান- ২৮৮, ি্িসায় ভিক্ষা- ৭২,
মানভিক- ১৭)
বিজ্ঞানঃ মুবিয াদ্ধা ক াটা- ০৯, উপজাবি ক াটা- ০৫ এিংঅন্যান্যস লয াটা- ০২
ব্যিসায়বিক্াঃ মুবিয াদ্ধা ক াটা- ০৩, উপজাবি ক াটা- ০২ এিং অন্যান্য স ল ক াটা- ০১
ানবি ঃ মুবিয াদ্ধা ক াটা- ০১, উপজাবি ক াটা- ০১ এিং অন্যান্য স ল ক াটা- ০১
ত এিং ভবিত রা
বিঃদ্রঃ মুবিয াদ্ধা ক াটা, উপজাবি ক াটা এিং অন্যান্য স ল ক াটায় বিক্ার্থীযের ক ধাক্র ও চযয়স এর বভবিযি বিভাগ বনধারণ
হযি ।
১) ইিংক্ সি
১৭
2) অর্ থেীসি
০৮
সামাভিক
৩) বািংলাক্েশ এন্ড সলবাক্ ল ও া স্টাসডি
২১
ভিজ্ঞান ও
৪) িমািসবজ্ঞাে
২০
মানভিক
৫) বািংলা
২৩
৬) িমািকম থ
১৮
গ্রুপ-E
৭) wkÿv wefvM
১২
wkÿv weÁvb
৮) wkÿv cÖkvmb
১৬
৯) AvBb wefvM
১৭
AvBb
AvBAvBGm
১০) Bbdi‡gkb mv‡qÝ GÛ jvB‡eªix
০৪
g¨v‡bR‡g›U
E গ্রুগপ মমাট আসন সংখ্া= ১৬৫ (সাধারন- ১৫৬, মু ভিগ াদ্ধা- ০৫,
১৬
১৫৬
০৫
০৩
০১
৫
উপিাভি- ০৩, অন্ান্- ০১)
মুবিয াদ্ধা ক াটা- ০5, উপজাবি ক াটা- ০3 এিংঅন্যান্য স ল ক াটা- ০১
বিঃদ্রঃ মুবিয াদ্ধা ক াটা, উপজাবি ক াটা এিং অন্যান্য স ল ক াটায় বিক্ার্থীযের ক ধা ক্র ও চযয়স এর বভবিযি বিভাগ বনধ তারণ এিং ভবিত রা হযি।
১) e¨emvq cÖkvmb
৫৫
e¨emvq
২) Uz¨wiRg GÛ nmwcUvwjwU g¨v‡bR‡g›U
৩০
গ্রুপ-F
cÖkvmb
৩) g¨v‡bR‡g›U Bbdi‡gkb wm‡÷g&m
২২
F গ্রুযপ ক াট আসন সংখ্যা= ১১৪ (সাধারন- ১০৭, মুবিয াদ্ধা- ০৪, উপজাবি- ১০৭
০৪
০২
০১
১১৪
০২, অন্যান্য- ০১)
মুবিয াদ্ধা ক াটা- ০৪, উপজাবি ক াটা- ০২ এিং অন্যান্য স ল ক াটা- ০১
ত এিং ভবিত রা
বিঃদ্রঃ মুবিয াদ্ধা ক াটা, উপজাবি ক াটা এিং অন্যান্য স ল ক াটায় বিক্ার্থীযের ক ধাক্র ও চযয়সএর বভবিযি বিভাগ বনধারণ
হযি ।
২। ক) িভিি রগ াে্িাাঃ ২০২০-২১ বিক্ষোিয়ষে অ ুবিত GST ভবতে পরীক্ষোয় অংি গ্রহিকোরী বিক্ষোথীরো ভবতে র জ য আয়িদ্ করয়ত পোরয়ি ।
খ) আগিদগনর িিি ািল াঃ
GST
উচ্চ
২০২০-২১
গ্রুপ
াধ্যব -এ
বিভাগসমূহ
বিষয়বভবি য াগ্যিা
পরীক্ার
িাখা
ইউবনট
(১) কসিউো িাক্ ন্স এন্ড জেসলকসমউসেক্কশে ইসিসে াস িং,
উচ্চমাধ্যসমক্ক অবশ্যই গসেি
(২) এপ্লাক্ ড জকসমসি এন্ড জকসমকযাল ইসিসে াস িং, (৩)
র্াকক্ি হক্ব।
বিজ্ঞান
এপ্লাক্ ড ম্যার্ক্মটিক্স , (৪) ইেফ ক্মশে এন্ড কসমউসেক্কশন
গ্রুপ - A
A ইউবনট
ইসিসে াস িং, (৫) ইক্লকসিকযাল এন্ড ইক্লকিসেক
ইসিসে াস িং, (৬) পস িিংখ্যাে (৭) িফেওয়্যা ইসিসে াস িং,

গ্রুপ - B

গ্রুপ - C

(১) ফাক্ম থসি, (২) মাইক্রাবাক্ ালসি, (৩) বাক্ াক্েকক্োলসি
এন্ড জিক্েটিক ইসিসে াস িং, (৪) বাক্ াক্কসমসি এন্ড মসলকুলা
বাক্ ালসি
বিজ্ঞান

বিজ্ঞান

(১) সফশাস ি এন্ড জমস ে িাক্ ন্স, (২) ফুড জেকক্োলসি এন্ড
সেউসিশে িাক্ ন্স, (৩) এেভা েক্মন্ট িাক্ ন্স এন্ড সডিাস্টা
ম্যাক্েিক্মন্ট, (৪) এসিকালচা , (৫) ওশাক্োিাসফ, (৬)
জুক্ ালসি

(১) ইিংক্ সি,(২) অর্ থেীসি (৩)বািংলাক্েশ এন্ড ও া স্টাসডি,,
(৪) িমািসবজ্ঞাে (৫) বািংলা, (৬) িমািকম থ, (৭) ব্যবিাক্
প্রশািে, (৮) ট্যযস িম এন্ড হিসপোসলটি ম্যাক্েিক্মন্ট, (৯)
ম্যাক্েিক্মন্ট ইেফ ক্মশে সিক্স্টমি, (১০) সশক্ষা, (১১) সশক্ষা
প্রশািে, (১২) আইে, (১৩) ইেফ ক্মশে িাক্ ন্স এন্ড
বিজ্ঞান/
লাইক্েস ম্যাক্েিক্মন্ট
ব্যিসায়
গ্রুপ– D
(১) ব্যবিাক্ প্রশািে, (২) ট্যযস িম এন্ড হিসপোসলটি
বিক্া/
(গ্রুপপবরিিতন)
ম্যাক্েিক্মন্ট, (৩) ম্যাক্েিক্মন্ট ইেফ ক্মশে সিক্স্টমি, (৪)
ানবি
পস িিংখ্যাে
(১) ইিংক্ সি,(২) অর্ থেীসি (৩)বািংলাক্েশ এন্ড ও া স্টাসডি,,
(৪) িমািসবজ্ঞাে (৫) বািংলা, (৬) িমািকম থ, (৭) সশক্ষা, (৮)
সশক্ষা প্রশািে, (৯) আইে, (১০) ইেফ ক্মশে িাক্ ন্স এন্ড
লাইক্েস ম্যাক্েিক্মন্ট, (১১) পস িিংখ্যাে
(১) ইিংক্ সি,(২) অর্ থেীসি (৩)বািংলাক্েশ এন্ড ও া স্টাসডি,,
(৪) িমািসবজ্ঞাে (৫) বািংলা, (৬) িমািকম থ, (৭) সশক্ষা, (৮)
ানবি
গ্রুপ - E
সশক্ষা প্রশািে, (৯) আইে, (১০) ইেফ ক্মশে িাক্ ন্স এন্ড
লাইক্েস ম্যাক্েিক্মন্ট
(১) ব্যবিাক্ প্রশািে, (২) ট্যযস িম এন্ড হিসপোসলটি
ব্যিসায় বিক্া
গ্রুপ - F
ম্যাক্েিক্মন্ট, (৩) ম্যাক্েিক্মন্ট ইেফ ক্মশে সিক্স্টমি

A ইউবনট

A ইউবনট

স ল বিভাযগর জন্য
উচ্চমাধ্যসমক্ক অবশ্যই
িীবসবজ্ঞাে র্াকক্ি হক্ব।
িযি ফাক্ম থসি পড়ক্ি হক্ল
উচ্চমাধ্যসমক্ক অবশ্যই
িীবসবজ্ঞাে ও গসেি উভয়ই
র্াকক্ি হক্ব।
স ল বিভাযগর জন্য
উচ্চমাধ্যসমক্ক অবশ্যই
িীবসবজ্ঞাে র্াকক্ি হক্ব।িযিও
শাক্োিাসফ পড়ক্ি হক্ল
উচ্চমাধ্যসমক্ক অবশ্যই
িীবসবজ্ঞাে ও গসেি উভয়ই
র্াকক্ি হক্ব।

A ইউবনট

B ইউবনট

C ইউবনট

পস িিংখ্যাে সবভাক্গ ভসিথ িক্ে
HSC জি পস িিংখ্যাে/গসেি
র্াকক্ি হক্ব।
পস িিংখ্যাে সবভাক্গ ভসিথ িক্ে
HSC জি পস িিংখ্যাে/গসেি
র্াকক্ি হক্ব।

B ইউবনট
C ইউবনট

৩। ক াটায় আযিেযনর িিতািলীঃ
ক াটায় আযিেযনর কক্যে কনায়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যালযয় তরি বিক্ / ত িতা/ তচারীর কপাষ্যয াটা (ক িল কেযল/ক যয়/স্বা ী/স্ত্রী),
মুবিয াদ্ধা (সন্তান/নাবি/নািবন), ক্ষুদ্রনৃযগাষ্ঠী, হবরজন ও েবলি সম্প্রোয়, প্রবিিন্ধী (দৃবি, িা ও শ্রিণ) এিং কখযলায়াড় (শুধু িাংলাযেি ক্রীড়া বিক্া
প্রবিষ্ঠান কর্থয এইচএসবস পরীক্ায় উিীণ ত) প্রার্থীযেরয সংবিি গ্রুযপ আযিেন রার স য় ক াটা উযেখ রযি হযি এিং ভবিতর স য় র্থা র্থ প্রিযয়ন
পে িা সনেপে প্রেি তন রযি হযি।
৪। ক ধাযকার ও ক ধাক্র ঃ
†gav ZvwjKv ˆZwi Kiv n‡e ১৫০ b¤^‡ii wfwË‡Z| SSC/mggv‡bi cixÿvq(PZz_© welq mn) cÖvß GPA-Gi ৬ ¸Y (৫.০০X৬=৩০),
HSC/mggv‡bi cixÿvq (PZz_© welq mn) cÖvß GPA Gi ৪ ¸Y (৫.০০X৪=২০), Ges GST fwZ© cixÿvq cÖvß b¤^র (১০০)| GKvwaK cÖv_©xi
†gav‡¯‹vi mgvb n‡j ch©vqµ‡g GST fwZ© cixÿvয় প্রোপ্ত b¤^i, HSC- এর নগ্রড, SSC-এর †MÖW এিং গ্রুপ অ ুযোয়ী বিবভন্ন বিষয় বভবিক ম্বর/নগ্রড
cÖvavb¨ cv‡e|
৫। আযিেযনর স য়সী াঃ ২৪/১১/২০২১ িাবরখ দুপুর ১২:০০ টাহযি ০৯/১২/২০২১ িাবরখ রাি ১১.৫৯ টা প ন্তত ।
৬। আযিেন ব ঃ
গ্রুপ
গ্রুপ - A
গ্রুপ - B
গ্রুপ - C
গ্রুপ - D

আযিেন ব (স ল চাজত সহ)
৬০০.০০ টা া
৬০০.০০ টা া
৬০০.০০ টা া
৬০০.০০ টা া

গ্রুপ - E
গ্রুপ - F

৬০০.০০ টা া
৬০০.০০ টা া

৭।আবেদন প্রভিয়াাঃ
1) https://admission.nstu.edu.bd বলংয়ক বিয়য় অ লোইয় আয়িদ্ ফরম পূ রি করয়ত পোরয়ি । এখোয় আয়িদ্ ফরম পূ রি ও
আয়িদ্ বফ প্রদ্োয় র স্ববিত্র ব য়দ্েি ো Application Guideline-G পোওয়ো যোয়ি ।
2) আয়িদ্ করোর জ য Dc‡ivwjøwLZ বলংয়ক বিয়য় GST ভবতে পরীক্ষো ২০২০-২১ -এর Roll No. এিং GST ভবতে পরীক্ষো ২০২০-২১ -এ িযিহৃত
Mobile No. বদ্য়য় নরবজয়েি করয়ত হয়ি । নরবজয়েি করোর সময় বিক্ষোথীর প্রদ্ো কৃত নমোিোইল োম্বোয়র একটি OTP (One Time
Password) পোঠোয় ো হয়ি, বিক্ষোথীi নমোিোইল োম্বোর নভবরবফয়কি করোর পর বিক্ষোথীর নমোিোইল োম্বোয়র একটী পাসওয়ার্ি পোঠোয় ো হয়ি, যো
পরিবতে য়ত িযিহোয়রর জ য সংরক্ষি করয়ত হয়ি ।
3) GST ভবতে পরীক্ষো ২০২০-২১ এর Application ID ও নমোিোইল োম্বোয়র প্রদ্ো কৃত পোসওয়োডে বদ্য়য় লি ই কয়র পযেোয়ক্রয়ম আয়িদ্ সম্পন্ন
করয়ত হয়ি ।
4) লগ ইন রার পর কনাবিপ্রবিযি আপবন ক গ্রুযপ আযিেন রযি পারযিনএিং গ্রুযপর অধীযন ক য বিভাগ/বিষয়সমূহ পেন্দ রযি
পারযিন িার তোবলকো প্রেবি তিহযি। আপবন ক গ্রুযপ আযিেন রযি চান িার ডান পাযির “X গ্রুযপ আযিেন রার জন্য এখাযন
বি রুন” িাটযন বি কয়র ধোয়প ধোয়প আপ োর আয়িদ্ সম্পন্ন করয়ত হয়ি ।
5) রয়কট ও িদ্ নমোিোইল িযোংবকং এর মোধযয়ম আয়িদ্ বফ প্রদ্ো করয়ত হয়ি।
6) নমধোতোবলকো প্রকোয়ির পর বিক্ষোথীয়ক একটি িয়য়স ফরম প্রদ্ো করো হয়ি, যো ডোউ য়লোড কয়র পরিতীয়ত িযিহোয়রর জ য সংরক্ষি করয়ত
হয়ি । ভবতে হিোর সময় অিিযই িয়য়স ফরম, GST এর প্রয়িি পত্র এিং প্রয়য়োজ ীয় কোিজপত্র সোয়থ কয়র ব য়য় আসয়ত হয়ি ।
DBBL (i‡KU) Gi gva¨‡g Payment Kivi ভনয়মাঃ
1. DBBL †gvevBj e¨vswKs (i‡KU) GKvD‡›Ui g~j †gby‡Z cÖ‡e‡ki Rb¨
*322# Wvqvj Kiæb
2. Bill pay wm‡j± Kiæb
3. Zvici Self wm‡j± Kiæb
4. Payment Gi Rb¨ Ô0Õ (k~b¨) wm‡j± Kiæb
5. Biller ID wnmv‡e 216 UvBc Kiæb
6. Bill Number Gi ¯’‡j GST Application ID UvBc Kiæb
7. Amount wn‡m‡e Av‡e`b wd ৬00/- (mKj PvR©mn) UvKv UvBc Kiæb
8. Gevi i‡KU Gi PIN UvBc Kiæb
9. wdiwZ SMS-Gi gva¨‡g GKwU Transaction ID (TxnID) Avm‡e
10. AbjvB‡b cÖ‡ek K‡i †c‡g›U Ackb n‡Z i‡KU wm‡j± K‡i wba©vwiZ
¯’v‡b D³ Transaction ID wU cÖ`vb Ki‡Z n‡e

DBBL (i‡KU) অ্াগপর Gi gva¨‡g Payment Kivi wbqg:
1. †gvevBj e¨vswKs রয়কট অযোয়পর মোধযয়ম Payment করো যোয়ি । নপয়মন্ট
করোর জ য ব য়ির ধোপগুয়লো অ ু সর করু ।

নেগদর Gi gva¨‡g Payment Kivi ভনয়মাঃ
1. সরোসবর ওয়য়িসোইট নথয়ক †gvevBj e¨vswKs িয়দ্র মোধযয়ম Payment করো যোয়ি । নপয়মন্ট করোর জ য ব য়ির ধোপগুয়লো অ ুসর করু ।

৮। গুরুত্বপূ র্ণ িাভরখসমূ হাঃ
নমধোতোবলকো প্রকোি
ভবতে র তোবরখ
ওবরয়য়য়ন্টি এিং ক্লোি শুরু

পরিতীয়ত জো োয় ো হয়ি ।
পরিতীয়ত জো োয় ো হয়ি ।
পরিতীয়ত জো োয় ো হয়ি ।

৯। we‡kl দ্রষ্টি্াঃ
ক) fwZ© msµvšÍ wbqgbxwZi †h †Kv‡bv aviv I Dcaviv cwieZ©b, cwiea©b, ms‡kvab, ms‡hvRb Ges cybtms‡hvR‡bi AwaKvi
wek¦we`¨vjq KZ…©cÿ msi¶Y K‡i|
খ) fwZ© msµvšÍ সকল তথয I Ab¨vb¨ Z_¨vewj wek¦we`¨vj‡qi I‡qemvBU (www.nstu.edu.bd) Ges RvZxq ˆ`wbK cwÎKvi
gva¨‡g Rvbv‡bv n‡e|
ি) we‡kl cÖ‡qvR‡b fwZ© msµvšÍ Z‡_¨i Rb¨ B-†gBj admission@.nstu.edu.bd G †hvMv‡hvM Kiv hv‡e|

সদস্ সভিি, িভিি কভমটি, ২০২০-২১ ভিক্ষাির্ি
ও
মরভিস্ট্রার (অভিভরি দাভয়ত্ব)
†bvqvLvjx weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq
†bvqvLvjx-3814, evsjv‡`ি ।

