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স্মারক নং-চাঁবিপ্রবি/গুচ্ছ ভবতি/২০২১-২২/৪০৫

তাবরখঃ ১৭/১১/২০২২ ইং

২০২১ – ২০২২ বিক্ষাির্ষ ি GST গুচ্ছভূক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূর্ে প্রাথবিক ভবতি বিজ্ঞবি
(Second Phase)
২০২১ – ২০২২ বিক্ষাির্ষ ি GST গুচ্ছভূক্ত বিবভন্ন বিশ্ববিদ্যালর্য় প্রাথবিক ভবতি প্রবিয়ার বিতীয় পর্ িায় আগািী ১৮/১১/২০২২
তাবরখ দুপুর ১২:০০ টা ের্ত ২১/১১/২০২২ তাবরখ রাত ১১:৫৯ টার ির্ে GST ওর্য়িসাইট
(https://gstadmission.ac.bd/)–এর িাের্ি সম্পন্ন করর্ত ের্ি। প্রর্তেক আর্িদনকারী তার প্রদত্ত বিভাগ
পছন্দিি অনুর্ায়ী বিশ্ববিদ্যালর্য় একটি বনবদ িষ্ট বিভাগ (CSE, ICT, BBA)- বিভার্গ প্রাথবিক ভবতির জন্য বনি িাবচত
ের্ি। বিতীয় পর্ িার্য় ভবতির জন্য মিধািি, বনি িাবচত বিভাগ, িাইর্েির্নর িতিিান অিস্থাসে অন্যান্য তথ্য বিশ্ববিদ্যালর্য়র
ওর্য়িসাইট www.cstu.ac.bd -এ প্রকাবিত ের্য়র্ছ। বিতীয় পর্ িার্য় মর্ সকল আর্িদনকারী প্রথিিার প্রাথবিক ভবতির
জন্য বনি িাবচত ের্য়র্ছ শুধুিাত্র তার্দর ভবতির মক্ষর্ত্র বনর্ের সিয়সূচী অিশ্যই িানর্ত ের্ি (১ ও ২):
১। অনলাইনন প্রাথমিক ভমতি ও মি প্রদানঃ ১৮/১১/২০২২ তাবরখ দুপুর ১২:০০ টা ের্ত ২১/১১/২০২২ তাবরখ রাত ১১:৫৯ টা
পর্ িন্ত।
২। মূল কাগজপত্র জিাঃ ১৯/১১/২০২২ তাবরখ ের্ত ২২/১১/২০২২ তাবরখ (প্রবতবদন সকাল ০৯:০০ টা ের্ত বিকাল ০৪:০০
টা) এর ির্ে এসএসবস ও এইচএসবস/সিিান পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র আর্িদনকারীর্ক বিশ্ববিদ্যালর্য়র চাঁদপুর অস্থায়ী
অবিস: ৪-এ, (৫ি তলা), কদিতলা িার্কিট, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর-৩৬০০ অথিা ঢাকাস্থ মগস্ট োউজ: িাবি নং-২০,
মরাড নং-১৭, মসক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ মর্ মকান একটি ঠিকানায় জিা বদর্ত ের্ি, অন্যথায় প্রাথবিক ভবতি
িাবতল ের্য় র্ার্ি। মূল নম্বরপত্র দুটি আর্িদনকারীর নাি ও GST মরাল নম্বর বলখা একটি A4 সাইর্জর খার্ি কর্র
জিা বদর্ত ের্ি।
ইর্তাির্ে প্রাথবিক ভবতিকৃত বিক্ষাথীর্দর মক্ষর্ত্র প্রর্র্াজেঃ
অত্র বিশ্ববিদ্যালর্য় ইর্তাির্ে মকান বিক্ষাথী প্রাথবিক ভবতি সম্পন্ন কর্র থাকর্ল পুনরায় ভবতি েিার প্রর্য়াজন মনই।

ভমতি পদ্ধমত সংক্রান্ত মিস্তামিত তথ্য ও অনলাইনন প্রাথমিক ভমতি সম্পন্ন কিাি প্রনয়াজনীয় মিিিণ ও সকল তথ্য যথাক্রনি
admission.cstu.ac.bd ও www.cstu.ac.bd -এ পাওয়া যানি।
মেল্পলাইন:
মিান: +৮৮০-২-৪১০৯০৭৭১, মিািাইল: ০১৭১৪-৯১০১০২ অথিা ০১৬২৬-৭৭৮৪৭৬
ই-মিইল: admission@cstu.ac.bd

প্রর্কৌিলী মিজর মিাঃ আিদুল োই (অিঃ)
মরবজস্ট্রার
চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

