
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 

সন্তাষ, টাঙ্গাইল-১৯০২ 

অনলাইন্ন চন্য়স ফরম পূরন্ের বনন্দ্েবিকা 

২০২০-২০২১ বিক্ষািন্ষ ে GST (General, Science & Technology) গুচ্ছভুি ২০টট পািবলক 

বিশ্ববিদ্যালন্য়র সমবিত ভবতে পরীক্ষায় উত্তীে ে বিক্ষার্থীন্দ্র মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 

বিশ্ববিদ্যালয়-এ ভবতে হন্ত ইচু্ছক ছাত্র-ছাত্রীন্দ্র বনন্ের ধাপগুন্লা অনুসরন কন্র অনলাইন্ন আন্িদ্ন 

আহিান করা যান্চ্ছ। 

ধাপ-১: ভবতে আন্িদ্ন শুরু করার জনয প্রর্থন্মই আপনান্ক https://mbstu-admission.net ওন্য়িসাইট-এ 

যযন্কান ব্রাউজার িযিহার কন্র প্রন্িি করন্ত হন্ি। বচত্র নং-১ যদ্খন্না যপজটট প্রদ্বি েত হন্ি। GST 

Application ID ও GST Password প্রদ্ান কন্র Captcha বসন্লক্ট কন্র Login িাটন্ন বিক করুন। 

 

বচত্র নং- ০১ 

ধাপ-২: বচত্র নং-০২-এ GST Application ID ও GST Password প্রদ্ান কন্র Captcha বসন্লক্ট কন্র 

যদ্খান হন্য়ন্ছ। 

 

https://mbstu-admission.net/


 

চিত্র নং-২ 

 

ধাপ-৩: Login করার পর বনন্চর যপজ  চ বচত্র নং-০৩    এ Applicant এর ছবিসহ যিবসক তর্থয প্রদ্বি েত 

হন্ি। 



 

চিত্র নং- ০৩ 

ধাপ-৪: বচত্র নং- ০৪ এ  Red Mark করা Submit Choice Form এ বিক করুন। আপবন যবদ্ পূন্ি ে 

যপন্মন্ট প্রক্তিয়া সম্পন্ন কন্র না র্থান্কন তন্ি “Pay Now” িাটন্ন বিক কন্র অর্থিা ড্যািন্িান্ড্ে 

“Payment” অপিন্ন বিক করুন। 

  

চিত্র নং- ০৪ 

ধাপ-৫: “Pay Now” িাটন অর্থিা ড্যািন্িান্ড্ে “Payment” অপিন্ন বিক করন্ল বচত্র নং-৫ এ 

যদ্খান যপজ প্রদ্বি েত হন্ি। 



 

চিত্র নং-৫ 

 

ধাপ-৬: bKash এর মাধযন্ম বফ জমা যদ্য়ার যপ্রান্সস যদ্খান হলঃ  

 লন্ া এর উপর বিক করুন (বসন্লক্ট করুন)।  বচত্র নং-৬ এই যপজটট প্রদ্বি েত হন্ি। 

 



 

চিত্র নং- ৬ 

 

 

bKash Account number প্রদ্ান কন্র CONFIRM বলন্ে বিক করুন। আপনার bKash account 

যরক্তজন্েিনকৃত যমািাইন্ল ছয় সংখযার bKash verification code  পাঠান্না হন্ি (যভবরফাই করার জনয ) 

এিং বচত্র নং-৭ এই যপজটট প্রদ্বি েত হন্ি। 

 

 

 

 

 



 

চিত্র নং- ৭ 

 

নীল কাবল বচবিত যটক্স বফন্ে দ্ইু চ০২  বমবনন্টর মন্ধয bKash verification code টট প্রদ্ান কন্র 

CONFIRM বলন্ে বিক করুন। বচত্র নং-৮ যপজটট প্রদ্বি েত হন্ি।  

 

 

 



 

চিত্র নং-৮ 

 

আপনার bKash Account-এর বপন প্রদ্ান কন্র CONFIRM বলন্ে বিক করুন।  

 

 

ধাপ-৭: রন্কট এর মাধযন্ম বফ জমা যদ্য়ার যপ্রান্সস যদ্খান হলঃ 

 লন্ া এর উপর বিক করুন (বসন্লক্ট করুন)।  বচত্র নং-৯ এই যপজটট প্রদ্বি েত হন্ি।  Pay Now 

িাটন্ন বিক করুন।  



 

চিত্র নং- ৯ 

 

বচত্র নং-১০ যপজটট প্রদ্বি েত হন্ি যযখান্ন Mobile Account নম্বর ও PIN যকাড্ বদ্ন্য় SUBMIT িাটন্ন 

বিক করন্লই বনক্তিত করন্নর জনয আপনার Mobile (যয নম্বর বদ্ন্য় রন্কট অযাকাউন্ট যখালা হন্য়ন্ছ) 

নম্বন্র OTP পাঠান্না হন্ি। 

 

চিত্র নং- ১০ 

 

 

 

 



 

ধাপ-৮: ন দ্ এর মাধযন্ম বফ জমা যদ্য়ার যপ্রান্সস যদ্খান হলঃ 

 লন্ া এর উপর বিক করুন (বসন্লক্ট করুন)।  বচত্র নং-১১ এই যপজটট প্রদ্বি েত হন্ি। িামপান্ি 

যদ্য়া বনন্দ্েবিকা অনুযায়ী কাড্ে বনি োচন কন্র Pay Now িাটন্ন বিক করুন। ন দ্ একাউন্ট নম্বর প্রদ্ান 

কন্র I agree to the terms and conditions বসন্লক্ট কন্র Proceed িাটন্ন বিক করুন। 

 

বচত্র নং-১১ 

 

 

ধাপ-৯: আপনার যমািাইন্ল Verification Code (OTP) চন্ল যান্ি। এই যকাড্টট Enter Verification Code 

(OTP) এই ঘন্র প্রদ্ান কন্র Proceed িাটন্ন বিক করুন। বচত্র নং-১২-এ যদ্খান হন্য়ন্ছ। 



 

বচত্র নং-১২ 

 

ধাপ-১০: বড্বিবিএল এর কান্ড্ের মাধযন্ম বফ জমা যদ্য়ার যপ্রান্সস যদ্খান হলঃ 

 লন্ া এর উপর বিক করুন (বসন্লক্ট করুন)।  বচত্র নং-১৩ এই যপজটট প্রদ্বি েত হন্ি। িামপান্ি 

যদ্য়া বনন্দ্েবিকা অনুযায়ী কাড্ে বনি োচন কন্র Pay Now িাটন্ন বিক করুন। ন দ্ একাউন্ট নম্বর প্রদ্ান 

কন্র I agree to the terms and conditions বসন্লক্ট কন্র Proceed িাটন্ন বিক করুন। 

 



 

বচত্র নং-১৩ 

 

িামপান্ি যদ্য়া বনন্দ্েবিকা অনুযায়ী কাড্ে বনি োচন কন্র Pay Now িাটন্ন বিক করুন। বচত্র নং-১৪ এ 

যদ্খান যপজটট প্রদ্বি েত হন্ি। Card Holder Name, Card Number এিং PIN নম্বর প্রদ্ান কন্র  SUBMIT 

করুন। 

 



 

চিত্র নং-১৪ 

ধাপ-১১: যপন্মন্ট সম্পন্ন হন্ল বচত্র নং-১৫-এ যদ্খান যপজটট প্রদ্বি েত হন্ি। চন্য়স ফম ে পূরন্নর 

জনয লাল কাবল বচবিত যয যকান Submit Choice Form বলন্ে বিক কন্র করুন। 



 

চিত্র নং-১৫ 

 

 

ধাপ-১২: Submit Choice Form-এ বিক করন্ল বচত্র নং-১৬ এ যদ্খান যপজটট প্রদ্বি েত হন্ি। 

আপবন যয সকল অনুষন্দ্ আন্িদ্ন করন্ত পারন্িন তা বলস্ট আকান্র উন্েখ র্থাকন্ি।  

➢ GST Unit-A  চScience  এ আন্িদ্নকারীর জনয চন্য়স ফরম সািবমিন প্রক্তিয়া যদ্খান 

হলঃ 

 



 

চিত্র নং-১৬ 

 

ধাপ-১৩: চন্য়স ফরম পূরন্ন জনয Proceed িাটন্ন বিক করুন। বনন্দ্েবিকা অনুসরন কন্র পয োয়িন্ম 

অনুষন্দ্র অধীন বিভা সমূহ পছন্ের িমানুসান্র যরন্খ Save িাটন্ন বিক করুন। আপবন যযসকল 

অনুষন্দ্ আন্িদ্ন্নর যযা য পয োয়িন্ম যসসকল অনুষদ্ ও এর অধীন বিভা সমূহ যদ্খান্ি। একই 

বনন্দ্েিনা অনুসরন কন্র অর্থিা অনুষদ্ পছে না হন্ল Next িাটন্ন বিক করুন। বচত্র নং-১৭  এ যদ্খান 

হন্য়ন্ছ। 

 

 



 

 

চিত্র নং-১৭ 

 

 

ধাপ-১৪: যকাটা না র্থাকন্ল No এিং র্থাকন্ল Yes বসন্লক্ট করুন। বচত্র নং-১৮ এ যদ্খান হন্য়ন্ছ। 

 

চিত্র নং-১৮ 

 

ধাপ-১৫: যকাটা র্থাকন্ল Yes বসন্লক্ট কন্র বনবদ্েষ্ট যকাটা  চ বচত্র নং-১৯ এ যদ্খান হন্য়ন্ছ বসন্লক্ট কন্র 

Submit িাটন্ন বিক করুন। Choice Submitted Successfully যমন্সজ যদ্খান্ি (বচত্র নং-২০)। 

 



 

 

বচত্র নং-১৯ 

 

বচত্র নং-২০ 

 

 

➢ GST Unit-B  চArts  এ আন্িদ্নকারীর জনয চন্য়স ফরম সািবমিন প্রক্তিয়া যদ্খান হলঃ 

 

 



 

চিত্র নং-২১ 

 

ধাপ-১৬: চন্য়স ফরম পূরন্ন জনয Proceed িাটন্ন বিক করুন। বনন্দ্েবিকা অনুসরন কন্র পয োয়িন্ম 

অনুষন্দ্র অধীন বিভা সমূহ পছন্ের িমানুসান্র যরন্খ Save িাটন্ন বিক করুন। আপবন যযসকল 

অনুষন্দ্ আন্িদ্ন্নর যযা য পয োয়িন্ম যসসকল অনুষদ্ ও এর অধীন বিভা সমূহ যদ্খান্ি। একই 

বনন্দ্েিনা অনুসরন কন্র অর্থিা অনুষদ্ পছে না হন্ল Next িাটন্ন বিক করুন। বচত্র নং-২২  এ যদ্খান 

হন্য়ন্ছ। 

 

চিত্র নং-২২ 

 



 

ধাপ-১৭: ধাপ -১৪ ও ১৫ অনুসরন কন্র চন্য়স সািবমিন প্রক্তিয়া সম্পন্ন করুন। 

➢ GST Unit-C  চArts  এ আন্িদ্নকারীর জনয চন্য়স ফরম সািবমিন প্রক্তিয়া যদ্খান হলঃ 

 

চিত্র নং-২৩ 

ধাপ-১৮: চন্য়স ফরম পূরন্ন জনয Proceed িাটন্ন বিক করুন। বনন্দ্েবিকা অনুসরন কন্র পয োয়িন্ম 

অনুষন্দ্র অধীন বিভা সমূহ পছন্ের িমানুসান্র যরন্খ Save িাটন্ন বিক করুন। আপবন যযসকল 

অনুষন্দ্ আন্িদ্ন্নর যযা য পয োয়িন্ম যসসকল অনুষদ্ ও এর অধীন বিভা সমূহ যদ্খান্ি। একই 

বনন্দ্েিনা অনুসরন কন্র অর্থিা অনুষদ্ পছে না হন্ল Next িাটন্ন বিক করুন। বচত্র নং-২৪  এ যদ্খান 

হন্য়ন্ছ। 

 



 

চিত্র নং-২৪ 

 

ধাপ-১৯: ধাপ -১৪ ও ১৫ অনুসরন কন্র চন্য়স সািবমিন প্রক্তিয়া সম্পন্ন করুন। 

ধাপ-২০: আপনার সািবমটকৃত চন্য়স ফরম যদ্খার জনয My Submissions অপিন্ন বিক করুন (বচত্র 

নং-২৫ এ যদ্খান হন্য়ন্ছ)। বনবদ্েষ্ট তাবরন্খর পূন্ি ে চন্য়স এবড্ট অর্থিা বড্বলট করন্ত পারন্িন। 

 

 

চিত্র নং-২৫ 

 

 



 

Complain 

 

➢ পাসওয়াড্ে পূনরুদ্ধান্রর জনয করনীয় 

পাসওয়াড্ে উদ্ধারসহ অনযানয Complain করার জনয mbstu-admission.net বভক্তজট করুন। বচত্র নং-২৬ 

এ যদ্খান যহাম যপজ আসন্ি। লাল বচবিত বলন্ে বিক করুন।  

 

বচত্র নং-২৬ 

 

 বচত্র নং-২৬ যদ্খান লাল বচবিত বলন্ে বিক করন্ল Complain সািবমট করার জনয ফরম প্রদ্বি েত হন্ি 

যা বচত্র নং-২৭-এ যদ্খান হন্য়ন্ছ। Complain type বসন্লক্ট করুন, বড্ফল্টভান্ি “Recovery Password” 



বসন্লক্ট করা র্থান্ক। পাসওয়াড্ে উদ্ধার করন্ত GST Applicant ID প্রদ্ান কন্র Captcha বসন্লক্ট কন্র 

Submit িাটন্ন বিক করুন। 

 

বচত্র নং-২৭ 

 

অনযানয অবভন্যান্ র জনয Complain type  “Others” বসন্লক্ট করুন। বচত্র নং-২৮ এ যদ্খান যপজটট 

প্রদ্বি েত হন্ি। আপনার অবভন্যান্ র বিষয়, GST Applicant ID এিং আপনার অবভন্যান্ র বিষদ্ বিিরন 

বনবদ্েষ্ট ঘন্র বলন্খ Captcha বসন্লক্ট কন্র Submit িাটন্ন বিক করুন। 

 



 

চিত্র নং-২৮ 

➢ যটকবনকযাল সমসযা সমাধান্ন করনীয়ঃ 

যটকবনকযাল সমসযা সমাধান্নর লন্ক্ষয আমান্দ্র সান্র্থ যযা ান্যান্ র জনয িামপান্ি লাল বচবিত 

Complain Box অপিন্ন বিক করন্ল ড্ানপান্ির ফরম প্রদ্বি েত হন্ি।  ফরম এর িামপান্ি র্থাকা 

বনন্দ্েিনা অনুযায়ী প্রর্থন্ম আপনার সমসযার একটট বিষয় বলখুন Subject এর ঘন্র, আপনার সমসযাটট 

বিিদ্ভান্ি Message ঘন্র বলন্খ Submit িাটন্ন বিক করুন। বচত্র নং-২৯ এ যদ্খান হন্য়ন্ছ। 



 

চিত্র নং- ২৯ 

একজন প্রবতবনবধ খুি দ্রতু আপনান্ক উত্তর বদ্ন্িন। 

 

আপনার সািবমট করা অবভন্যান্ র আপন্ড্ট জানন্ত My Complains এ বভক্তজট করুন। বচত্র নং-৩০ এ 

যদ্খান হন্য়ন্ছ। 

 

চিত্র নং- ৩০ 

 

My Reports 



আ ামী ০৫ জানুয়াবর ২০২২ তাবরখ যর্থন্ক লালা কাবল বচবিত (বচত্র নং-৩১ এ যদ্খান হন্য়ন্ছ) My 

Reports যমনুন্ত বভক্তজট কন্র আপনার যমধাতাবলকাসহ আপনার Choice Form টট Download কন্র 

সংরক্ষন করুন। 

 

চিত্র নং-৩১ 

 

 


