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স্মার : (০০১) শে.হা.সি/প্রোিন/২০২১/১০৫৫     তাসরখ: 
২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ িঙ্গাব্দ 

০৫ সিকিম্বর ২০২১ সিস্টাব্দ 

 

২০২০-২০২১ সেক্ষািকষ ে ১ম িষ ে স্নাত  (িম্মান) শেসণর ভসতে সনকদ েসে া 

GST গুচ্ছভুক্ত ভসতে পরীক্ষা ২০২০-২০২১ এ ফলাফলপ্রাপ্ত সেক্ষার্থীরা শেখ হাসিনা সিশ্বসিদ্যালকয়র ভসতের ওকয়িিাইকে 

(www.shu.edu.bd/admission) প্রদত্ত সনকদ েেনা অনুযায়ী ভসতের আকিদন  রকত পারকিন। 

1. আকিদকনর িময়িীমা: ০৫ সিকিম্বর ২০২১ সি. ি াল ১০.০০ো শর্থক  ২০ সিকিম্বর ২০২১ সি. রাত ১১.৫৯ো পয েন্ত। 

 

2. ইউসনে/অনুষদ সভসত্ত  সিভাগিমুহ: 
 

ইউসনে অনুষদ সিভাগ 

A ইউসনে প্রক ৌেল ও প্রযুসক্ত অনুষদ  সিউোর িাকয়ন্স এন্ড ইসিসনয়াসরিং (CSE) 

B ইউসনে মানসি  অনুষদ ও িামাসি  সিজ্ঞান অনুষদ িািংলা, ইিংকরসি, অর্থ েনীসত 

 

3. ইউসনে সভসত্ত  আকিদকনর শযাগ্যতা ও েতোিসল: 

 ) GST (General, Science and Technology) গুচ্ছভুক্ত সিশ্বসিদ্যালয়িমূকহর ২০২০-২০২১ সেক্ষািকষ ে 

স্নাত  (িম্মান) ১ম িষ ে িমসিত ভসতে পরীক্ষায় অিংেগ্রহণ ারী ২০১৭ িা ২০১৮ িাকল এিএিসি/িমমান এিিং ২০১৯ িা 

২০২০ িাকল এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় উত্তীণ ে সেক্ষার্থীরা আকিদন  রকত পারকিন। 

  

ইউসনে/অনুষদ সিভাগ আিন িিংখ্যা 
আকিদকনর সিষয়সভসত্ত  ন্যূনতম 

শযাগ্যতা 
আকিদন সফ 

A ইউসনে 

(প্রক ৌেল ও 

প্রযুসক্ত অনুষদ) 

 সিউোর 

িাকয়ন্স এন্ড 

ইসিসনয়াসরিং 

(CSE) 

৩০ টি 

(GST-এর A ইউসনকের 

সেক্ষার্থীকদর িন্য 

সনর্ োসরত) 

GST গুচ্ছভুক্ত ভসতে পরীক্ষায় A 

ইউসনকে অিংেগ্রহণিহ এইচএিসি/ 

িমমান পরীক্ষায় গসণকত  মপকক্ষ 

B শগ্রি র্থা কত হকি। 

৬০০/- 

+ 

িাসভ েি চািে 

B ইউসনে 

(মানসি  অনুষদ 

ও িামাসি  

সিজ্ঞান অনুষদ) 

িািংলা 

A ইউসনে = ০৭ টি 

B ইউসনে = ২০ টি 

C ইউসনে = ০৩ টি 

শমাে = ৩০ টি  

 ) GST গুচ্ছভুক্ত ভসতে পরীক্ষায় 

A, B ও C ইউসনকে 

অিংেগ্রণ ারীরা আকিদন  রকত 

পারকি। 

 

খ) িািংলা সিভাকগ ভসতের িন্য 

এইচএিসি/ িমমান পরীক্ষায় 

িািংলায়  মপকক্ষ B শগ্রি র্থা কত 

হকি। 

 

গ) ইিংকরসি সিভাকগ ভসতের িন্য 

এইচএিসি/ িমমান পরীক্ষায় 

ইিংকরসিকত  মপকক্ষ B শগ্রি 

র্থা কত হকি। 

 

ঘ) অর্থ েনীসত সিভাকগ ভসতের িন্য 

এইচএিসি/ িমমান পরীক্ষায় 

অর্থ েনীসত, গসণত ও পসরিিংখ্যান 

সিষয়িমূকহর শযক াকনা এ টিকত  

 মপকক্ষ B শগ্রি র্থা কত হকি। 

৬০০/- 

+ 

িাসভ েি চািে ইিংকরসি 

A ইউসনে = ০৭ টি 

B ইউসনে = ২০ টি 

C ইউসনে = ০৩ টি 

শমাে = ৩০ টি 

অর্থ েনীসত 

A ইউসনে = ১০ টি 

B ইউসনে = ১৫ টি 

C ইউসনে = ০৫ টি 

শমাে = ৩০ টি 

 

[সি. দ্র.]: িািংলা, ইিংকরসি ও অর্থ েনীসত সিভাকগ A ও C ইউসনকের িন্য িরাদ্দকৃত আিন িিংখ্যা পূরণ না হকল B ইউসনকের 

পরীক্ষার্থী দ্বারা শূন্য আিনিমূহ পূরণ  রা হকি। 
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4. আকিদন সফ: প্রসত ইউসনে িা অনুষকদর িন্য আকিদন সফ ৬০০.০০/- (ছয়েত ো া) + িাসভ েি চািে প্রদান  রকত হকি। 

শমািাইল ব্ািংস িং (রক ে)-এর মাধ্যকম আকিদন সফ িমা শদওয়া যাকি। 

 রক ে এর মাধ্যকম শপকমকের শক্ষকত্র িাসভ েি চািে ১% প্রকযািূ। অর্থ োৎ আকিদন সফ ৬০০/- এর ১% হকলা ৬ ো া। আকিদন 

সফ িমাদাকনর শক্ষকত্র আকিদন ারীর রক ে এ াউকে অিশ্যই ন্যূনতম ৬০৬/- ো া র্থা কত হকি। 

 

5. ভসতের আকিদন প্রসিয়া: www.shu.edu.bd/admission সলিংক  সগকয় অনলাইকন আকিদন ফরম পূরণ  রকত 

হকি।  

 

6. শ াোয় আকিদকনর েতোিসল: শ াোয় আকিদন ারীকদর শক্ষকত্র অনলাইকন আকিদকনর িময় শ াো অপেন সিকলক্ট  রকত 
হকি। সনসদ েষ্ট শ াোিমূহ: ১) মুসক্তকযাদ্ধা শ াো (FFQ) (মুসক্তকযাদ্ধার িন্তান/ মুসক্তকযাদ্ধার িন্তাকনর িন্তান), ২) সিকেষ 

চাসহদািিন্ন (প্রসতিন্ধী) শ াো (DQ), ৩) ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠী/উপিাসত/আসদিািী শ াো (EMQ), ৪) শপাষ্য শ াো (WQ)। 

ভসতের আকিদকনর িমকয় যারা সনসদ েষ্ট শ াো অপেকন আকিদন  রকি তাকদর উক্ত শ াোয় ভসতের িন্য প্রকয়ািনীয় 

 াগিপত্রিহ আকিদনপত্র ভসতের শমর্াতাসল া প্র াকের ৭ সদকনর মকধ্য িিংসিষ্ট ইউসনে অসফকি িমা সদকত হকি। উকেখ্য শয, 

মুসক্তকযাদ্ধা শ াোর শক্ষকত্র মুসক্তযুদ্ধ সিষয়  মন্ত্রাণালয়  র্তে  ইস্যূকৃত িনদপত্র, ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠী/উপিাসত/আসদিাসি শ াোর 

শক্ষকত্র স্ব-স্ব উপিাসত প্রর্ান/কিলা প্রোি  এর িনদপত্র, সিকেষ চাসহদািিন্ন (প্রসতিন্ধী) শ াোর শক্ষকত্র িমািকিিা 

অসর্দপ্তর  র্তে  ইস্যূকৃত িনদপত্র, শপাষ্য শ াোর শক্ষকত্র  র্তেপকক্ষর িনদপত্র আকিদকনর িাকর্থ িমা সদকত হকি।  

 

7. শমর্ািম ততসরর পদ্ধসত: 
 

 GST গুচ্ছভুক্ত সিশ্বসিদ্যালয়িমূকহর ২০২০-২০২১ সেক্ষািকষ ে স্নাত  (িম্মান) ১ম িষ ে িমসিত ভসতে পরীক্ষায় প্রাপ্ত শমাে 

নম্বকরর সভসত্তকত ইউসনে সভসত্ত  শমর্া তাসল া প্রণয়ন  রা হকি এিিং শমর্া তাসল ার সভসত্তকত সেক্ষার্থী ভসতে  রা হকি।  

 GST ভসতে পরীক্ষায় এ াসর্  সেক্ষার্থীর প্রাপ্ত শমাে নম্বর িমান হকল সনম্নসলসখত িমানুিাকর শমর্ািম প্রস্তুত  রা হকি: 

 

A ইউসনে-এর শক্ষকত্র: 

 ) এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় পদার্থ ে সিজ্ঞান সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

খ)  এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় রিায়ন সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

গ) GST ভসতে পরীক্ষায় পদার্থ ে সিজ্ঞান সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

ঘ) GST ভসতে পরীক্ষায় রিায়ন সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 
 

B ইউসনে-এর শক্ষকত্র: 

 ) এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় ইিংকরসি সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

খ)  এইচএিসি/িমমান পরীক্ষায় িািংলা সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

গ) GST ভসতে পরীক্ষায় ইিংকরসি সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 

ঘ) GST ভসতে পরীক্ষায় িািংলা সিষকয় প্রাপ্ত নম্বর; 
 

8. ফলাফল প্র াে: শমর্া তাসল া ও ভসতে িিংিান্ত অন্যান্য তথ্য যর্থািমকয় সিশ্বসিদ্যালকয়র শনাটিে শিাি ে এিিং 
www.shu.edu.bd/admission ওকয়িিাইকে প্র াে  রা হকি।  

 

9. িাক্ষাৎ ার ও ভসতে প্রসিয়া: শমর্াতাসল ায় কৃত ায ে সেক্ষার্থীকদরক  িাক্ষাৎ াকরর িময় সনকম্নাক্ত  াগিপত্রাসদ অিশ্যই 
িাকর্থ আনকত হকি: 

 

 ) GST ভসতে পরীক্ষার হকল প্রতূকিক্ষ  (Invigilator)  র্তে  স্বাক্ষরকৃত প্রকিে পত্র ও ফকো সপ 

খ) এিএিসি/িমমান ও এইচএিসি/িমমান পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র/ট্রান্সসিপ্ট ও ফকো সপ  

গ) এিএিসি/িমমান ও এইচএিসি/িমমান পরীক্ষার মূল শরসিকেেন  াি ে ও ফকো সপ 

ঘ) িম্প্রসত শতালা ২ (দুই)  সপ পািকপাে ে িাইকির রসিন ছসি 

ি) মূল NID/িন্মসনিন্ধন িনদ ও ফকো সপ 

চ) শ াোর শক্ষকত্র যর্থাযর্থ প্রমাণপত্র 
 

িাক্ষাৎ াকরর িময় সিভাগ  র্তে  প্রকয়ািনীয়  াগিপত্র যাচাই-িাছাই িিন্ন  কর ভসতের িন্য ভসতে ফরম ও শপ-ইন-সিপ 

(ব্ািং  রসেদ) প্রদান  রা হকি। িাক্ষাৎ াকরর সদন শর্থক  পরিতী ৩  ায েসদিকির মকধ্য শপ-ইন-সিকপ উসেসখত সনর্ োসরত 

ো া সনর্ োসরত ব্ািংক  িমা সদকয় উক্ত শপ-ইন-সিপ এর অিংেসিকেষ িিংসিষ্ট োখায় িমা সদকত হকি। ভসতেকৃত সেক্ষার্থীকদর 

শরাল নম্বর, শরসিকেেন নম্বর, পসরচয় পত্র পরিতীকত প্রদান  রা হকি। 

 

10. মাইকগ্রেন প্রসিয়া: শমর্া তাসল া শর্থক  সনসদ েষ্ট িমকয়র মকধ্য ভসতের পর ইউসনে সভসত্ত  সিসভন্ন সিভাকগর আিন শূন্য র্থা া 
িাকপকক্ষ মাইকগ্রেন িিংিান্ত তথ্য পরিতীকত www.shu.edu.bd/admission ওকয়িিাইকে প্র াে  রা হকি।  

http://www.shu.edu.bd/admission
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11. ক্লাি শুরুর িম্ভাব্ তাসরখ: ক্লাি শুরুর িম্ভাব্ তাসরখ www.shu.edu.bd/admission ওকয়িিাইকে পরিতীকত 

প্র াে  রা হকি। 
 

12.  সিকেষ দ্রষ্টব্: 

 ) ভসতে প্রসিয়ার শয শ াকনা স্তকর এিিং ভসতে পরিতী শয শ ান স্তকর অসনয়ম/অকযাগ্যতা/দুনীসত প্রতীয়মান হকল ভসতে িাসতল 

 রা হকি এিিং প্রকয়ািকন আইনানুগ ব্িস্থা গ্রহণ  রা হকি। 

খ) সিশ্বসিদ্যালয়  র্তেপক্ষ ভসতে িিংিান্ত শয শ াকনা সনয়ম/সিদ্ধান্ত পসরিতেন, িিংকোর্ন, িিংকযািন ও সিকয়ািকনর অসর্ ার 

িিংরক্ষণ  করন। 

গ) ভসতে িিংিান্ত শয শ ান সিষকয় সিশ্বসিদ্যালয়  র্তেপকক্ষর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সহকিকি গন্য হকি। 

 

ভসতে িিংিান্ত যািতীয় তথ্যািসল www.shu.edu.bd/admission সলিংক  পাওয়া যাকি।  

শহল্পলাইন:  

শফান: ০২৯৯৭৭৩৫০০৮,  শমািাইল: ০১৫৫০০৫৯৯৫০ (ি াল ৯.০০ো শর্থক  সি াল ৫.০০ো পয েন্ত) 

ই-শমইল: admission@shu.edu.bd 

 

 

 

 অধ্যাপ  ি. স্যব্রত কুমার আসদতূ 

শরসিোর (অসতসরক্ত দাসয়ত্ব) 

শেখ হাসিনা সিশ্বসিদ্যালয় 

শনত্রক াণা 
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