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চ াঁদপুর অস্থ য়ী অফিস: ৪-এ, (৫ম তলা), কদমতলা মার্কেট, চা াঁদপুর সদর, চা াঁদপুর-৩৬০০ 
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স্মারক নং-চাঁবিপ্রবি/গুচ্ছ ভবতি/২০২১-২২/৪৭০                                                     তাবরখঃ ২২/০১/২০২৩ ইং  

                                                                
 

২০২১ – ২০২২ বিক্ষাির্ষ ি GST গুচ্ছভুক্ত চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালর্ের ককাটাে 

ভবতি সংক্রান্ত বিজ্ঞবি 

• আর্িদনকারীর্ক ২২/০১/২০২৩ এিং ২৩/০১/২০২৩ তাবরখ সকাল ১০:০০ টা হর্ত বিকাল ৫:০০ টার মর্ে 

ঢাকাস্থ কেস্ট হাউজ: িাবি নং-২০, করাড নং-১৭, কসক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০-এ স্বিরীর্র উপবস্থত হর্ে 

ককাটা প্রামাবিক সকল মূল সনদপত্র প্রদি িন কর্র প্রাথবমক ভবতি বি এিং এসএসবস ও এইচএসবস/সমমান 

পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র জমা প্রদার্নর মাের্ম প্রাথবমক ভবতি কার্ িক্রম সম্পন্ন করর্ত হর্ি।  

• আর্িদনকারী ককাটাে ভবতির জন্য বির্িবচত হর্ল GST আইবড এিং পাসওোড ি ব্যিহার কর্র ওর্েিসাইট 

www.admission.cstu.ac.bd এর মাধ্যমম ক াটার ফলাফলসহ বিস্তাবরত জানমত পারমিন।  

 

ককাটাে ভবতির আসনসংখ্যা ও িতিানুর্ােী ককাটাে আর্িদনকারীর্দর কক্ষর্ত্র : 
 

• A-ইউবনট এর আর্িদকারীরা শুধুমাত্র A-ইউবনটভুক্ত বিষর্ে ভবতির জন্য বির্িবচত হর্ি।  

• C-ইউবনট এর আর্িদকারীরা শুধুমাত্র C-ইউবনটভুক্ত বিষর্ে ভবতির জন্য বির্িবচত হর্ি।  

ককাটাে ভবতির জন্য বির্িবচত বিক্ষাথীর্দর বনর্ে উর্েবখত কােজপত্র সর্ে আনর্ত হর্ি : 

১।  এসএসবস এিং এইচএসবস মূল নম্বরপত্র। 

২।  মুবক্তর্র্াদ্ধার মূল সনদপত্র। 

৩।  মুবক্তর্র্াদ্ধার সার্থ সম্পর্কির প্রামাবিক কােজপত্র (কর্মন: ইউবনেন পবরবষদ/বসটি কর্প িার্রিন/উপর্জলা পবরষদ/ 

কজলা পবরষদ কর্তিক প্রদত্ত সাটি িবির্কট)। এটি ককিল মুবক্তর্র্াদ্ধার সন্তার্নর সন্তান বহর্সর্ি আর্িদনকারী বিক্ষাথীর কক্ষর্ত্র 

প্রর্র্াজয। 

৪।  ক্ষুদ্র নৃ-কোষ্ঠী/উপজাবত ককাটার কক্ষর্ত্র স্ব-স্ব উপজাবত প্রধান/উপর্জলা বনি িাহী কম িকতিা/কজলা প্রিাসর্কর সনদপত্র।  

বি.দ্র. : র্াচাই-িাছাইর্ের কর্র্কান পর্ িার্ে র্বদ ককান সনদপত্র িা অন্য ককান কােজপর্ত্রর জাবলোবত/অসতয প্রমাবিত হে 

তাহর্ল সংবিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর ভবতি িাবতল হর্ি এিং তার বিরুর্দ্ধ বিশ্ববিদ্যালে ও কদর্ির প্রচবলত বিবধ অনুর্ােী িাবিমূলক 

ব্যিস্থা গ্রহি করা হর্ি।  

কর্ সকল আর্িদকারী ককাটাে এিং প্রথমিার প্রাথবমক ভবতির জন্য বনি িাবচত হর্ের্ছ শুধুমাত্র তার্দর ভবতির কক্ষর্ত্র 

বনর্ের সমেসূবচ অিশ্যই মানর্ত হর্ি। (১:২) 

১।  প্রাথবমক ভবতি প্রবক্রো সম্পন্ন ও প্রাথবমক ভবতি বি ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানঃ ২২/০১/২০২৩ এিং 

২৩/০১/২০২৩ তাবরখ সকাল ১০:০০ টা হর্ত বিকাল ৫:০০ টার মর্ে বিশ্ববিদ্যালর্ের ঢাকাস্থ কেস্ট হাউজ: 

িাবি নং-২০, করাড নং-১৭, কসক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০-এ স্বিরীর্র উপবস্থত হর্ে প্রাথবমক ভবতির টাকা 

প্রদান করর্ত হর্ি। 
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২।  মূল  াগজপত্র জমাাঃ ২২/০১/২০২৩ এিং ২৩/০১/২০২৩ তাবরখ সকাল ১০:০০ টা হর্ত বিকাল ৫:০০ টার 

মর্ে ককাটা প্রামাবিক সকল মূল সনদপত্র প্রদি িন কর্র এসএসবস ও এইচএসবস/সমমান পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র 

আর্িদনকারীর্ক বিশ্ববিদ্যালর্ের শুধুমাত্র ঢাকাস্থ কেস্ট হাউজ: িাবি নং-২০, করাড নং-১৭, কসক্টর-০৪, উত্তরা, 

ঢাকা-১২৩০-এ ঠিকানাে জমা বদর্ত হর্ি, অন্যথাে প্রাথবমক ভবতি িাবতল হর্ে র্ার্ি। মূল নম্বরপত্র দুইটি, 

আর্িদনকারীর নাম ও GST করাল নম্বর বলখা একটি A4 সাইর্জর খার্ম কর্র জমা বদর্ত হর্ি। 

 
 

ঠিকানাঃ ঢাকাস্থ কেস্ট হাউজ- িাবি নং: ২০, করাড নং: ১৭, কসক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।  
 

ইর্তামর্ে প্রাথবমক ভবতিকৃত বিক্ষাথীর্দর কক্ষর্ত্র প্রর্র্াজযঃ  

• ককাটাে ভবতির জন্য বির্িবচত বিক্ষাথীর্দর উপর্র উর্েবখত ককাটা সংক্রান্ত কােজপত্র সর্ে আনর্ত হর্ি এিং 

বিশ্ববিদ্যালর্ের ঢাকাস্থ কেস্ট হাউজ: িাবি নং-২০, করাড নং-১৭, কসক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০-এ প্রদি িন কর্র 

ককাটাে ভবতি বনবিত করর্ত হর্ি।  

• ককাটাে ভবতির সুর্র্াে কপর্েও ভবতি না হর্ল আর্িদনকারী আর এই বিশ্ববিদ্যালর্ে ককাটার জন্য বির্িবচত হর্ি না।  

• আর্িদনকারীর্ক বনজ দাবের্ে মূল  াগজপত্র ২২/০১/২০২৩ এিং ২৩/০১/২০২৩ তাবরখ সকাল ১০:০০ টা 

হর্ত বিকাল ৫:০০ টার মর্ে ককাটা প্রামাবিক সকল মূল সনদপত্র প্রদি িন কর্র এসএসবস ও 

এইচএসবস/সমমান পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র আর্িদনকারীর্ক বিশ্ববিদ্যালর্ের শুধুমাত্র ঢাকাস্থ কেস্ট হাউজ: 

িাবি নং-২০, করাড নং-১৭, কসক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০-এ ঠিকানাে জমা বদর্ত হর্ি, অন্যথাে প্রাথবমক 

ভবতি িাবতল হর্ে র্ার্ি।  

 

ভবতি পদ্ধবত সংক্রান্ত বিস্তাবরত তথ্য ও অনলাইমন প্রাথবম  ভবতি সম্পন্ন  রার প্রময়াজনীয় বিিরণ ও স ল তথ্য যথাক্রমম 

admission.cstu.ac.bd ও www.cstu.ac.bd -এ পাওয়া যামি। 

 

কহল্পলাইন: কিান: +৮৮০-২-৪১০৯০৭৭১,  কমািাইল: ০১৭১৪-৯১০১০২  

ই-কমইল: admission@cstu.ac.bd   

 

 

 

প্রর্কৌিলী কমজর কমাঃ আিদুল হাই (অিঃ) 

করবজস্ট্রার 

চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালে 
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