
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEM-III, 2022 (CBCS) পরীক্ষার্থীদের 

বিশ্ববিেযালদের ফর্ ম বফলাপ  সংক্রান্ত বিদেষ বিজ্ঞবি 
 

এতদ্দ্বারা সসবর্স্টার-III,2022  রেরলাার    রয়াা)  ক)া ররক্ষাাীদেরর 

জানােনা যােে যয, বয়এ/ বয়)ম/ বয় এক বক (CBCS) Semester- III ,0200 এর 

ররক্ষাার বয়শ্ববয়রযাােের অনাাইন ফম ম বফাার এর যরেমন্ট শুরু হেয় আগামক্ষ)াা 

অী মাৎ  13/12/2022(র্ঙ্গলিার) তাবরখ সর্থদে 24/12/2022 (েবিিার) অিবি।  

 

প্রেতয) ছাত্রছাত্রক্ষে) অনাাইন টা)া জমা বরেত হেয় এই বািং) বরেে 

https://www.tarakeswarcollege.org/student_login.aspx User id & Password 

বরেে Login )ের  বনবরমষ্ট রবরমাণ টা)া উবিবিত তাবরেির মেযয অনাাইেন যরেমন্ট 

)রেত হেয়।  

 

প্রেোজন হো অবফেক যযাগােযাগ )রার কমে ক)াা ১১.০০ টা সর্থদে  ২টা পর্ মন্ত । 

Fees Structure 
 

)  ররক্ষাার বফ :  বয়এ/ বয়)ম/ বয় এক বক রঅনাক ম/ যজনােরা         টাাঃ ২৮০   

ি  ররক্ষাার ফম ম প্রেকবকিং বফাঃ         টাাঃ ১৫ 

গ  এনেরাােমন্ট বফাঃ          টাাঃ ৫০ 

ঘ  যকন্টার বফাঃ           টাাঃ ৭০  

ঙ  প্রযাবি)যাা বফাঃ রঅনাক ম   টাাঃ ৬০  র গূ েগাা  , টাাঃ ৬০  রকিংগক্ষত , টাাঃ ৫০  র)িউউটার কাইস  , টাাঃ ১৩০ 

 রে)বমব)  

চ  প্রযাবি)যাা বফাঃ র  যজনােরা   টাাঃ ৪০  র বফিজ) , টাাঃ ৭০  রে)বমব) ,টাাঃ ৬০  রয়টাবন , টাাঃ ৭০  রজলািজ , টাাঃ 

৪০  র িজ াাবফ , টাাঃ ৫০   র)িউউটার কাইস , টাাঃ ৪০  র বফিজ)যাা এ কু ে)নন , টাাঃ ৩৫  রকিংগক্ষত    

 

 

 

 

https://www.tarakeswarcollege.org/student_login.aspx


 

 

 

 

বিের্ািলী  
 

)  অনাাইেন টা)া জমা যরয়ার ররই তেয়ই কিংবিষ্ট ছাত্র য়া ছাত্রক্ষর অনাাইেন ররক্ষাার ফম ম বফাার হেয়। 

ি  ইেমা আইবু   যমায়াইা নম্বর অয়নযই যযন ঠি) ীাে)। যবর ঠি) না ীাে) ফম ম বফাােরর আেগই ঠি) )ের 

যন ো হে।  

গ  এই যকবমস্টােরর ক)া বয়ষেের ররক্ষাাীদেরর অয়নযই মেন রািেত হেয় )োেজ  SEC SUBJECT এর যয 

বনয মাবরত Topics রড়ােনা হেেেছ তার য়াইের  Topics রেড় ীা)ো তা )োজে) অয়নযই জানােত হেয়। না 

জানাো )োজ )িনই রােক্ষ ীা)েয় না।  

ঘ  বনবরমষ্ট বরন য়যবতেরে) য)ান র)ম অনাাইন যরেমন্ট )রা যােয় না। এয়িং যবর য)ান ররক্ষাাীদ  য)ান )ারেণ 

অনাাইন যরেমন্ট না )ের )োজ )তত মরা য)ানর)ম রােক্ষ ীা)েয় না।  

ঙ) েদলজ সর্থদে ফর্ ম বফলাপ েরার পর বিশ্ববিেয়ালে সর্থদে অদটার্াটটেয়াবল SMS (optional) সর্দত 

পাদর। সিার িাও সর্দত পাদর। র্দি রাখদি অিলাইি সপদর্ন্ট েদরদ া র্াদিই SMS আসুে িা িা 

আসুে অিলাইি ফর্ ম বফলাপ হদে সেদ । SMS িা এদলও অর্র্থা উদেদের সোিও জােো সিই। 

চ) েদলজ সর্থদে অিলাইি সমূ্পর্ ম েরার পর প্রবত সসবর্স্টাদরর ফর্ মবফলাপোরীদের এেটট ফাইিাল 

pdf List েদলদজর Website-এ সেওো হদি। োরুর িার্ িাে র্থােদল িা বিষে িা টবপদের ভুল র্থােদল 

২৪ ঘন্টার র্দিয় েদলদজর সহল্প সেদের সফাি িম্বদর সর্াোদর্াে েরদত হদি। এগুদলা িাদে অিয় 

বিষদের ভুল িয়াপাদর Entertain েরা হদি িা। 

 ) সর্দোদিা সর্দে সপদর্ন্ট বলংে িয়াহত হদত পাদর তাই সফদল িা সরদখ প্রর্থর্ বেদেই সপদর্ন্ট েদর 

সিওো ভাদলা।    

 

   সসর্-III,2022 (CBCS) পরীক্ষার্থীদের অিলাইি সপদর্ন্ট সংক্রান্ত বিস্তাবরত সূচী। 

 

 

  

 

  Principal 

    Date:- 12/12//2022                                                                 (Dr. Amal Kanta Hati) 

 

 

  

সসবর্স্টার েয়াটােরী 

অিলাইি 

সপদর্দন্টর শুরুর 

বেি 

অিলাইি 

সপদর্দন্টর সেষ 

বেি 

Pdf তাবলো 

প্রোদের সম্ভািয় 

তাবরখ 

সসর্-III 

সরগুলার 13/12/2022    

 (র্ঙ্গলিার) 

24/12/2022 

(েবিিার) 

24/12/2022 

(েবিিার- েপুুদর) 

িয়াে 16/12/2022 

 (শুক্রিার) 

24/12/2022 

(েবিিার)  

24/12/2022 

(েবিিার- েপুুদর) 


