তারকেশ্বর ডিডি েকেজ
তারকেশ্বর, হুগেী

SEM-IV 2022 (CBCS Hons. & Genl.) পরীক্ষার্থীদের বিশ্ববিেযালদের ফর্ মবফলাপ সংক্রান্ত বিদেষ বিজ্ঞবি
এতদ্দ্বারা সেমিস্টার-IV, ২০২২ [সরগুলার ও ব্য়াক] েকল পরীক্ষার্থীদের জানাদনা যাদে সয, মব্এ/ মব্কি/ মব্ এে মে
(CBCS) Semester- IV (অনাে স ও সজনাদরল) পরীক্ষা, ২০২২ এর মব্শ্বমব্েযালদের েূচী অনুযােী অনলাইন ফরি মফলাপ শুরু
হদব্।
প্রদতযক
ছাত্রছাত্রীদক
অনলাইন
টাকা
জিা
মেদত
হদব্
এই
মলিংক
মেদে
https://www.tarakeswarcollege.org/student_login.aspx । User id & Password মেদে Login কদর মনমেস ষ্ট পমরিাণ টাকা মনম্নমলমিত
তামরদির িদযয অনলাইদন সপদিন্ট করদত হদব্।
টাাঃ ২০০
টাাঃ ১৫
টাাঃ ৫০
টাাঃ ৭০

ক) পরীক্ষার মফ : মব্এ/ মব্কি/ মব্ এে মে (অনাে/স সজনাদরল)
ি) পরীক্ষার ফি সপ্রদেমেিং মফিঃ
গ) এনদরালদিন্ট মফিঃ
ঘ) সেন্টার মফিঃ
ঙ)প্র্যাবিক্যাল বফাঃ (অনাে স)
টাাঃ ৮০ (ভূ দগাল ), টাাঃ ৬০ (েিংগীত) টাাঃ ৮০ (কম্পিউটার োইন্স)
চ) প্র্যাবিক্যাল বফাঃ ( জেনাদরল)

টাাঃ ৪০ (মফজজক্স), টাাঃ ৭০ (সকমিমি), টাাঃ ৬০ (সব্াটামন), টাাঃ ৭০ (জুলজজ), টাাঃ ৫০ (জজওগ্রামফ), টাাঃ ৫০
(কম্পিউটার োইন্স), টাাঃ ৪০ (মফজজকযাল এডুদকশন), টাাঃ ৩৫ (েিংগীত)
উপরক্ত মফিঃ এর োদর্থ ব্াৎেমরক ব্দকো মফিঃ আোে সনওো হদব্।
ক) অনলাইদন টাকা জিা সেব্ার পরই তদব্ই েিংমিষ্ট ছাত্র ব্া ছাত্রীর অনলাইদন পরীক্ষার ফরি মফলাপ হদব্।
ি) ইদিল আইমড ও সিাব্াইল নম্বর অব্শযই সযন ঠিক র্থাদক। যমে ঠিক না র্থাদক ফরি মফলাদপর আদগই ঠিক কদর মনদত হদব্।
গ) সয সকাদনা সেমিস্টাদরর েকল মব্ষদের পরীক্ষার্থীদের অব্শযই িদন রািদত হদব্ কদলদজ CC, SEC, GE এর সয মনযামরত
স
Topics পড়াদনা হদেদছ
তার ব্াইদর Topics পদড় র্থাকদল তা কদলজদক অব্শযই জানাদত হদব্। না জানাদল কদলজ কিনই োেী র্থাকদব্ না।
ঘ) মনমেসষ্ট মেন ব্যমতদরদক সকান রকি অনলাইন সপদিন্ট করা যাদব্ না। এব্িং যমে সকান পরীক্ষার্থী সকান কারদণ অনলাইন সপদিন্ট না কদর কদলজ
কততপ
স ক্ষ সকানরকি োেী র্থাকদব্ না।
ঙ) কদলজ সর্থদক ফি স মফলাপ করার পর মব্শ্বমব্েয়ালে সর্থদক অদটািাঠটকয়ামল SMS (optional) সযদত পাদর। েব্ার নাও সযদত পাদর। িদন রািদব্
অনলাইন সপদিন্ট কদরদছা িাদনই SMS আেুক ব্া না আেুক অনলাইন ফি স মফলাপ হদে সগদছ। SMS না এদলও অযর্থা উদেদগর সকানও জােগা
সনই।
চ) কদলজ সর্থদক অনলাইন েিূণ স করার পর প্রমত সেমিস্টাদরর ফিমফলাপকারীদের
স
একঠট ফাইনাল pdf List কদলদজর Website-এ সেওো হদব্।
কারুর নাি ব্াে র্থাকদল ব্া মব্ষে ব্া টমপদকর ভুল র্থাকদল ২৪ ঘন্টার িদযয় কদলদজর সহল্প সডদের সফান নম্বদর সযাগাদযাগ করদত হদব্। এগুদলা
ব্াদে অনয় মব্ষদের ভুল ব্য়াপাদর Entertain করা হদব্ না।
ছ) জেদক্াদনা সর্দে জপদর্ন্ট বলংক্ িয়াহত হদত পাদর তাই জফদল না জরদে প্র্র্থর্ বেদক্ই জপদর্ন্ট ক্দর জনওো ভাদলা।

জসর্-IV ২০২২ (CBCS), ২০২২ পরীক্ষার্থীদের অনলাইন জপদর্ন্ট সংক্রান্ত বিস্তাবরত সূচী
জসবর্
স্টার
জসর্-IV

জরগুলার

অনলাইন জপদর্দন্টর
শুরুর বেন
০৬/০৬/২০২২ (জসার্িার)

অনলাইন জপদর্দন্টর জেষ
বেন
১৭/০৬/২০২২ (শুক্র িার)

Pdf তাবলক্া প্র্ক্াদের সম্ভািয়
তাবরে
১৮/০৬/২০২২ (শ্বন িার রাদত)

িয়াক্

০৯/০৬/২০২২ (িৃহস্পবত িার)

১৮/০৬/২০২২ (শ্বন িার)

১৮/০৬/২০২২ (শ্বন িার রাদত)

ক্য়াটাগরী

তাবরে- 4/06/2022

অযযক্ষ
ডিঃ অিল কান্ত হাটী

