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স্মারক নং-চাঁবিপ্রবি/গুচ্ছ ভবতি/২০২১-২২/৫০৮                                                তাবরখঃ ১৮/০২/২০২৩ ইং  

                                                

                 
 

চূড়ান্ত ভবতি সংক্রান্ত বিজ্ঞবি 

 

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

বিক্ষািলষ ি চূড়ান্ত ভবতির বনবিলে বিদ্যিান শূণ্য আসনসমূহ যিধাক্রলির বভবেলত বিক্ষার্থীলদর তাবেকা বনলে যদওো 

হলো। বনি িাবচত বিক্ষার্থীলদর ওলেিসাইট www.admission.cstu.ac.bd-এ আগািী ১৯/০২/২০২৩ 

তাবরখ সকাে ১০:০০টা হলত ২০/০২/২০২৩ তাবরখ বিকাে ৪:০০টার িলে অনোইলন বনধ িাবরত ভবতি বি প্রদান কলর 

চূড়ান্ত ভবতি প্রবক্রো সম্পন্ন করলত হলি। পরিতীলত ১৯/০২/২০২৩ হলত ২০/০২/২০২৩ তাবরখ সকাে ১০:০০টা হলত 

বিকাে ৫:০০টার িলে বিশ্ববিদ্যােলের ঢাকাস্থ যগস্ট হাউজ: িাবড় নং-২০, যরাড নং-১৭, যসক্টর-০৪, উেরা, ঢাকা-

১২৩০-এ সিরীলর উপবস্থত হলে বনলে উলেবখত প্রলোজনীে কাগজপত্রাবদ জিা প্রদান করার জন্য িো হলো।  

UNIT - A 

SL 

NO 
GST ROLL NAME 

MERIT 

POSITION 

Assign 
Subjects 

01 200380 MD. NOOR HOSSAIN 246 ICT 

02 157157 MD. SHIBLI AHMED RAFI 247 ICT 

03 257626 SHAHARIAR HASSAN 248 ICT 

04 164559 MD ROKIBUJJAMAN 253 BBA 

05 197204 BAPON CHANDRA DEY 256 ICT 

06 144354 SUDIPTA GHOSH TURJA 261 ICT 

07 107035 RAISA JARIN ZOHA 268 BBA 

08 205599 MARZIA AKTER 273 BBA 

 

UNIT - C 

SL 

NO 
GST ROLL NAME 

MERIT 

POSITION 

Assign 
Subjects 

01 534977 MD. AHSAN  HABIB  82 BBA 

 

QUOTA UNIT- A 

SL 

NO 
GST ROLL NAME QUOTA  

Assign 
Subjects 

01 130348 ZOBAID  ISLAM SANTO  FFQ ICT  
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যকন্দ্রীেভালি আদােলযাগ্য এককােীন ভবতি বি 

বিভাগ যিাট ভবতি বি 

ICT ১৫,৮৯৫/- 

BBA ১৫,৮৯৫/- 

 

❖ ভবতির জন্য িলনানীত বিক্ষার্থীলক Nagad িা bKash িা Rocket িা Sure Cash যিািাইে 

ব্াংবকংলের িােলি অিবিষ্ট ভবতি বি জিা প্রদান করলত হলি।  

 

❖ বিক্ষার্থীলক ভবতির জন্য বনেিবণ িত সনদপত্র ও কাগজপত্রাবদ জিা করলত হলি: 

(ক)  GST গুচ্ছ ভবতি পরীক্ষার প্রতযলিক্ষক (Invigilator) কর্তিক স্বাক্ষবরত Admit Card; 

(খ)  অনোইন হলত বপ্রন্টকৃত ভবতি িরি ও সদ্যলতাো পাসলপাট ি সাইলজর ৪ (চার) কবপ রবিন ছবি; 

(গ)  SSC/সিিান পরীক্ষার মূে সনদপত্র ও নম্বরপত্র এিং প্রবতটির একটি কলর সতযাবেত িলটাকবপ; 

(ঘ)  HSC/সিিান পরীক্ষার মূে নম্বরপত্র ও যরবজলেিন কাড ি এিং প্রবতটির একটি কলর সতযাবেত িলটাকবপ; 

 

❖ যকাটাে ভবতির জন্য বনেিবণ িত সনদপত্র ও কাগজপত্রাবদ জিা করলত হলি: 

(১)  GST গুচ্ছ ভবতি পরীক্ষার প্রতযলিক্ষক (Invigilator) কর্তিক স্বাক্ষবরত Admit Card; 

(২)  অনোইন হলত বপ্রন্টকৃত ভবতি িরি ও সদ্যলতাো পাসলপাট ি সাইলজর ৪ (চার) কবপ রবিন ছবি; 

(৩)  SSC/সিিান পরীক্ষার মূে সনদপত্র ও নম্বরপত্র এিং প্রবতটির একটি কলর সতযাবেত িলটাকবপ; 

(৪)  HSC/সিিান পরীক্ষার মূে নম্বরপত্র ও যরবজলেিন কাড ি এিং প্রবতটির একটি কলর সতযাবেত িলটাকবপ; 

(৫)  মুবিলযাদ্ধার মূে সনদপলত্রর একটি সতযাবেত িলটাকবপ; 

(৬)  মুবিলযাদ্ধার সালর্থ সম্পলকির প্রািাবণক কাগজপত্র (যযিন: ইউবনেন পবরবষদ/বসটি কলপ িালরিন/উপলজো পবরষদ/  

যজো পবরষদ কর্তিক প্রদে সাটি িবিলকট)। এটি যকিে মুবিলযাদ্ধার সন্তালনর সন্তানলদর যক্ষলত্র প্রলযাজয; 
 

(৭)  ক্ষুদ্র নৃ-যগাষ্ঠী/উপজাবত যকাটার যক্ষলত্র স্ব-স্ব উপজাবত প্রধান/উপলজো বনি িাহী কি িকতিা/যজো প্রিাসলকর সনদপলত্রর  

একটি সতযাবেত িলটাকবপ; 

 

বি.দ্র. : যাচাই-িাছাইলের যযলকান পয িালে যবদ যকান সনদপত্র িা অন্য যকান কাগজপলত্রর জাবেোবত/অসতয প্রিাবণত হে 

তাহলে সংবিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর ভবতি িাবতে হলি এিং তার বিরুলদ্ধ বিশ্ববিদ্যােে ও যদলির প্রচবেত বিবধ অনুযােী িাবিমূেক 

ব্িস্থা গ্রহণ করা হলি।  

বিশেষ ের্তািল ীঃ বেক্ষার্থীশের প্রেত্ত র্থ্যািল শর্ ক াশ া অসংগবর্ পবরলবক্ষর্ হশল ভবর্ত/প্রাবর্থ তর্া িাবর্ল  রা হশি। 

ফলাফশলর কেশ াশ া ভুলত্রুটি পবরলবক্ষর্ হশল  র্ততপক্ষ র্া সংশোধ /িাবর্ল  রশর্ পারশি ।   
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ভবর্ত পদ্ধবর্ সংক্রান্ত বিস্তাবরর্ স ল র্থ্য ের্থাক্রশে www.cstu.ac.bd ও 

www.admission.cstu.ac.bd -এ পাওয়া োশি।  

যহল্পোইন:  

যিান: +৮৮০-২-৪১০৯০৭৭১,  যিািাইে: ০১৭১৪-৯১০১০২  

ই-যিইে: admission@cstu.ac.bd   

 

 

 

 

প্রলকৌিেী যিজর যিাঃ আিদুে হাই (অিঃ) 

যরবজোর 

চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যােে 

 

 

অনুবেবপ সদে অিগবত ও কায িালর্থ ি যপ্রবরত হলো:  

১। বপএস টু বভবস (সহকারী যরবজোর), উপাচায ি িলহাদলের সদে অিগবতর জন্য, চাঁবিপ্রবি।   

২। অবিস কবপ।  
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