তারেক র িডি

তারেক র, হগলী

কেলজ

PART-II, 2019 (1+1+1)পরী াথ েদর িব িবদ ালেয়র িরিভউ সং া িবেশষ িব ি

এত ারা PART-II, 2019 সকল পরী াথ েদর জানােনা যাে
য, কেরানার আবেহ আ্স িবএ/ িবকম/ িব এস িস (1+1+1)
PART-II পরী া, 2019 এরিরিভউ এর ফরম িফলাপ িব িবদ ালেয়র সূচী অনুযায়ী স ন
ূ ভােব অনলাইন মেথােডঅনু ত হেব
২০/১০/২০ (ম লবার) থেক ০৯/১১/২০( সামবার)পয । কেলেজ আসা যােব না সরকােরর িনেদেশ সামা জক দূর বজায় রাখার
জন ।
েত ক
ছা ছা ীেক
অনলাইন
টাকা
জমা
িদেত
হব
এই
িল
িদেয়
https://www.tarakeswarcollege.org/student_login.aspx এ User id& Passwordিদেয় Login কের িনেজর চালু ও স ঠক মাবাইল
ন র ও ইেমল আই িড Entry কের তামার িবশদ িববরণ (ENTRY ত যমন বলা থাকেব- যমন কান িবষেয়/ পপাের িরিভউ করেত
চাও ইত ািদ) িলেখ িনিদ পিরমাণ টাকা০৯/১১/২০( সামবার) তািরেখর মেধ অনলাইেন পেম করেত হেব।অনলাইন পেমে র
সময় খয়াল রাখেত হেব কটা িবষয়/ পপাের িরিভউ করেত চাও। যিদ দুেটা িবষয়/ পপাের িরিভউ-করেত চাও িবষয় ও
পপার িবষয় ও পপােরর ঘের স িল স ঠকভােব উে খ িলখেত হেব। আর এক ট িবষেয় / পপাের করেত চাও তাহেল
উপেরর মেতা কের িলেখ বািক িবষয় ও পপােরর ঘের X িলেখ জনােরট করেত হেব। জনােরট করার আেগ কত
টাকার করেছা ভােলা কের দেখ িনেত হেব। জনােরট করার পের আর িকছ পিরবতন করা যােব না। দুেটা বা একটা
িবষয়/ পপার হাক একবারই Apply করেত পারেব দুবার নয়।
অনলাইন পেমে র শষ তািরখ- ০৯/১১/২০( সামবার)

িরিভউ অনলাইন ফম জমা দবার িফ- ১৫০ টাকা ( িত পপার), Scrutiny িফ- ৮০ টাকা ( িত পপার)

িনয়মাবলী
ক) অনলাইেন টাকা জমা দবার পরই তেবই সংি

ছা বা ছা ীর অনলাইেন িরিভউ ফরম িফলাপ হেব।

খ) িনজ ইেমল আইিড ও মাবাইল ন র অবশ ই যন ঠক থােক। যিদ ঠক না থােক ফরম িফলােপর আেগই ঠক কের নওয়া হয়।
কননা কেরানার কারেন এবার ঘের বেসই অনলাইন ফরম িফলাপ করায় সাহায করেত হেব কেলজেক । কেলেজ আসা যােব না।
পরী াথ র কাছ থেক কান জ াসা থাকেল কেলজ স ঠক ফান বা ইেমল এর মারফত যাগােযাগ করেতপারেব।তার সােথ সচল
ফান সবসময় খুেল রাখেত হেব। যেকান সমেয় ফান যেত পাের কান িকছ জানবার জন । পরী াথ র সহেযািগতা একা ভােব
কাম । নাহেল অনলাইন ফরম ভল থেক যােব।
গ) উপিরউ ছা ছা ীরা িরিভউ ফেম সে া দু ট িবষেয় িরিভউ করেত পাের। িবএ/ িবকম/িবএসিস ( জনােরল) এর
ে নূন তম ২০শতাংশ ন র থাকেত হেব। আর িবএ/ িবকম/িবএসিস (অনাস)এর
ে নূন তম ৩০শতাংশ ন র
থাকেত হেব।
ঘ) মেন রাখেত হেব

াি ক াল পপােরর িরিভউ হয় না।

ঙ)তেথ র ভল থাকেল ক ানিডেডটই দায়ী থাকেব।

চ)কেলজ তরফ থেক অনলাইেন িরিভউ সাবিমট করার পর সংি
তা খুব য কের রেখ িদেত হেব।

ছা ছা ীর কােছ িব িবদ ালয় থেক SMS (এ ট optional) যােব।

ছ)উপিরউ িনিদ িদেনর পরঅনলাইন পেম করেল তা কান রকম ভােব াহ হেব না। কননা অনলাইন িরিভউ ফম
িফলােপর পাটাল ওই িদেনর পর ব হেয় যােব। ফম িফলাপ করেত না পারেল কেলজ কানভােবই দায়ী থাকেবনা।
তািরখ-১৯/১০/2020
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