
চ াঁদপুর বিজ্ঞ ন ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদয লয় 
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স্মারক নং-চাঁবিপ্রবি/গুচ্ছ ভবতি/২০২১-২২/৪৭৮                                                তাবরখঃ ৩১/০১/২০২৩ ইং  

                                                                
 

তাৎক্ষবনক ভবতি (Spot Admission) বিজ্ঞবি 

 

সংবিষ্ট সকলের অিগবতর জন্য জানালনা যালচ্ছ যয, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যােলের ২০২১ – ২০২২ 

বিক্ষািলষ ি স্নাতক (সম্মান) ১ম িলষ ি A এিং C ইউবনলে ৯ম যমধা তাবেকা যেলক ভবতির পর CSE, ICT এিং 

BBA বিভালগ বিদ্যমান শূণ্য আসনসমূহ যমধাক্রলমর বভবিলত তাৎক্ষবিক ভবতি (Spot Admission)-এর 

েলক্ষে বনম্নছলক িবি িত যমধাক্রমভূি ভবতিচ্ছু বিক্ষােীলদর আগামী ০৪/০২/২০২৩ তাবরখ িবনিার বিশ্ববিদ্যােলের 

শুধুমাত্র ঢাকাস্থ যগস্ট হাউজ: িাবি নং-২০, যরাড নং-১৭, যসক্টর-০৪, উিরা, ঢাকা-১২৩০-এ ঠিকানাে সকাে ৯:০০ো 

হলত দুপুর ৩:০০ োর মলে স্বিরীলর উপবস্থত হলে প্রােবমক ভবতির জন্য আগ্রহ প্রকালির জন্য িো হলো।   

ইউবনে যমধাক্রম 
উপবস্থত হওোর 

সমেসূবচ 
উপবস্থত হওোর স্থান 

ইউবনে- A  ২১৩ যেলক ২৫৮ পয িন্ত   
০৪/০২/২০২৩ তাবরখ 

িবনিার সকাে ৯:০০ 

হলত দুপুর ৩:০০ো 

পয িন্ত  

ঢাকাস্থ যগস্ট হাউজ: িাবি নং-২০,  

যরাড নং-১৭, যসক্টর-০৪, উিরা,  

ঢাকা-১২৩০।   ইউবনে- C  ৭২ যেলক ৮৪ পয িন্ত   

 

আসন শূণ্য োকা সালপলক্ষ বিষে িরাদ্দ যদওো হলি। আগামী ০৪/০২/২০২৩ তাবরখ িবনিার দুপুর ৪:০০ োে 

বিষে িরাদ্দ তাবেকা প্রকাি করা হলি। বিকাে ৫:০০ ো পয িন্ত প্রােবমক ভবতি বি ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) োকা 

এসএসবস ও এইচএসবস/সমমান পরীক্ষার মূে নম্বরপত্র দুইটি, আলিদনকারীর নাম ও GST যরাে নম্বর বেখা একটি 

A4 সাইলজর খালম কলর শুধুমাত্র ঢাকাস্থ যগস্ট হাউজ: িাবি নং-২০, যরাড নং-১৭, যসক্টর-০৪, উিরা, ঢাকা-১২৩০-

এ ঠিকানাে জমা বদলে প্রােবমক ভবতি প্রবক্রো সম্পন্ন করলত হলি।   

 

* বিক্ষােীলদর ভবতি হওোর জন্য ৫,০০০/- োকাসহ সকে প্রস্তুবত বনলে আসলত হলি। 
 

বনম্নবেবখত বিভালগ শূণ্য আসন সংখ্যা বিলিচনাে বনলে যমধাক্রম অনুসালর উি শূণ্য আসন পূরি করা হলি। 

ইউবনে- A 

ক্রবমক নং বিভাগ শূণ্য আসন সংখ্যা 

০১ ICT ০৪ 

০২ BBA ০২ 
 

 

ইউবনে- C 

ক্রবমক নং বিভাগ শূণ্য আসন সংখ্যা 

০১ BBA  ০৩ 
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ইউবনে- A (যকাো)  

ক্রবমক নং যকাো বিভাগ শূণ্য আসন সংখ্যা 

০১ 
মুবিলযাদ্ধা যকাো 

(FFQ) 
CSE  ০১ 

০২ 
মুবিলযাদ্ধা যকাো 

(FFQ) 
ICT  ০১ 

 

ইউবনে- C (যকাো) 

ক্রবমক নং যকাো বিভাগ শূণ্য আসন সংখ্যা 

০১ 
মুবিলযাদ্ধা যকাো 

(FFQ) 
BBA  ০১ 

০২ 
ক্ষুদ্র নৃ-যগাষ্ঠী/উপজাতী 

যকাো (EMQ) 
BBA  ০১ 

 

যকাোে ভবতির জন্য বিলিবচত বিক্ষােীলদর বনলম্ন উলেবখত কাগজপত্র সলে আনলত হলি : 

১।  এসএসবস এিং এইচএসবস মূে নম্বরপত্র। 

২।  মুবিলযাদ্ধার মূে সনদপত্র। 

৩।  মুবিলযাদ্ধার সালে সম্পলকির প্রামাবিক কাগজপত্র (যযমন: ইউবনেন পবরবষদ/বসটি কলপ িালরিন/উপলজো 

পবরষদ/ যজো পবরষদ কর্তিক প্রদি সাটি িবিলকে)। এটি যকিে মুবিলযাদ্ধার সন্তালনর সন্তান বহলসলি আলিদনকারী 

বিক্ষােীর যক্ষলত্র প্রলযাজে। 

৪।  ক্ষুদ্র নৃ-যগাষ্ঠী/উপজাবত যকাোর যক্ষলত্র স্ব-স্ব উপজাবত প্রধান/উপলজো বনি িাহী কম িকতিা/যজো প্রিাসলকর  

সনদপত্র। 
 

ইলতামলে প্রােবমক ভবতিকৃত বিক্ষােীলদর যক্ষলত্র প্রলযাজেঃ  

অত্র বিশ্ববিদ্যােলে ইলতামলে যকান বিক্ষােী প্রােবমক ভবতি সম্পন্ন কলর োকলে পুনরাে ভবতি হিার প্রলোজন যনই।  

 

বিশেষ ের্তািল ীঃ বেক্ষার্থীশের প্রেত্ত র্থ্যািল শর্ ককান অসংগবর্ পবরলবক্ষর্ হশল ভবর্ত/প্রার্থীর্া িাবর্ল করা হশি। 

ফলাফশলর ভুলত্রুটি পবরলবক্ষর্ হশল কর্ততপক্ষ র্া সংশোধন/িাবর্ল করশর্ পারশিন।   

ভবর্ত পদ্ধবর্ সংক্রান্ত বিস্তাবরর্ সকল র্থ্য যর্থাক্রশে admission.cstu.ac.bd ও 

www.cstu.ac.bd -এ পাওয়া যাশি। 

যহল্পোইন:  যিান: +৮৮০-২-৪১০৯০৭৭১,  যমািাইে: ০১৭১৪-৯১০১০২  

ই-যমইে: admission@cstu.ac.bd   

 

 

 
 

 

প্রলকৌিেী যমজর যমাঃ আিদুে হাই (অিঃ) 

যরবজস্ট্রার 

চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যােে 

 

http://www.cstu.ac.bd/
mailto:admission@cstu.ac.bd

