
  

তারেক র িডি   কেলজ 
তারেক র, হগলী ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Part-II, 2020 পরী াথ েদর িব িবদ ালেয়র পরী া  সং া  িবেশষ িব ি  

এত ারা পাট-২ ব াক পরী াথ েদর সকল ছা -ছা ীেদর জানােনা যাে  য, কেরানার আবেহ আ্স  িবএ/ িবকম/ িব এস িস Part-II পরী া, ২০২০ এর িব িবদ ালেয়র সূচী অনুযায়ী স ূনভােব অনলাইন মেথােড অনলাইন ফরম িফলাপ অনু ত হেব ১৭/১১/২০২০ (ম লবার) থেক ১৮/৯/২০২০(বধুবার) পয  । কেলেজ আসা যােব না সরকােরর িনেদেশ সামা জক দরূ  বজায় রাখার জন ।  
েত ক ছা ছা ীেক অনলাইন টাকা জমা িদেত হেব এই িল  িদেয়  েত ক ছা ছা ীেক অনলাইন টাকা জমা িদেত হেব এই িল  িদেয় https://www.tarakeswarcollege.org/student_login.aspx এ User id & Password িদেয় Login কের                           িনিদ  পিরমাণ টাকা   ১৮/৯/২০২০(বুধবার) তািরেখর মেধ  অনলাইেন পেম  করেত হেব।  

েয়াজন হেল অিফেস যাগােযাগ করার সময় সকাল ১০.৩০ িমিনট থেক  ২টা পয  । 
ক) পরী ার িফ :  িবএ/ িবকম/ িব এস িস (অনাস/ জনােরল)        টাঃ  ১০০ 
খ) পরী ার ফম েসিসং িফঃ         টাঃ ১৫ 
গ) এনেরালেম  িফঃ          টাঃ  ৫০ 
ঘ) স ার িফঃ           টাঃ ৩৫ 
ঙ) াি ক াল িফঃ (অনাস ) টাঃ ৬০ (ভূেগাল ), টাঃ ৬০ (সংগীত), টাঃ ৫০ (ক উটার সাই ), টাঃ ১৩০ ( কিমি ) 
চ) াি ক াল িফঃ ( জনােরল)  টাঃ ৪০ (িফ জ ), টাঃ ৭০ ( কিমি ),টাঃ ৬০ (বটািন), টাঃ ৭০ (জলু জ), টাঃ ৪০ ( জও ািফ), টাঃ ৫০ ( ক উটার সাই ), টাঃ ৪০ (িফ জক াল এডেকশন), টাঃ ৩৫ (সংগীত) 
কািভড কারেন উপের াি ক াল িফ: যা লখা আেছ তার অেধক নওয়া হে  িব িবদ ালয় িনেদশ অনুসাের। 

িনয়মাবলী 
ক) অনলাইেন টাকা জমা দবার পরই তেবই সংি  ছা  বা ছা ীর অনলাইেন পরী ার ফরম িফলাপ হেব।  
খ) 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। কেলজ বা পরী াথ র উভয় তরেফই  কান জ াসা থাকেল স ঠক ফান বা ইেমল এর মারফত যাগােযাগ করা যােব। পরী াথ র সহেযািগতা একা ভােব কাম । নাহেল অনলাইন ফরম ভল থেক যােব। 
গ) এটা মেন কের রাখেত হেব য অনলাইন পেম  মােন পরী ার ফরম িফলাপ নয়। 
ঘ) িনিদ  িদন ব িতেরেক কান রকম অনলাইন পেম  করা যােব না। এবং যিদ কান পরী াথ   কান কারেণ অনলাইন পেম  না কের কেলজ কতৃপ  কানরকম দায়ী থাকেব না। 
ঙ) কেলজ থেক ফম িফলাপ করার পর িব িবদ ালয় থেক অেটামা টক ািল SMS (optional) যেত পাের। সবার নাও যেত পাের। মেন রাখেব অনলাইন পেম  কেরেছা মােনই SMS আসুক বা না আসুক অনলাইন ফম িফলাপ হেয় গেছ। SMS না এেলও অযথা উে েগর কানও জায়গা নই। 
 অনলাইন পেমে র তািরখ িবএ/িবকম/িব এস িস (অনাস/ জনােরল)    ০৯/১১/২০২০ ( সামবার)  থেক ১৮/১১/২০২০(বধুবার)- সম                   তািরখ- 6/11/2020                                     অধ             ডঃ অমল কা  হাট   


