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SEM - III, 2019 (CBCS) পরীক্ষার্থীদের বিশ্ববিেযালদের মার্কসীট ও বরবিউ সংক্রান্ত বিদেষ বিজ্ঞবি
এতদ্দ্বারা SEM - III, 2019 সকল পরীক্ষার্থীদের জানাদনা যাদে যয, কদরানার আবদে আ্সন্ন ববএ/ ববকম/ বব এস বস (CBCS)
Semester - III পরীক্ষা, 2019 মার্কসীদটর সফ্ট র্বপর বলঙ্ক বিন নম্বর পািাে দেওো হদলা যযদেতু যকাবিদের কারদে। োেড
কবপর জনয অদপক্ষা করদত েদব পরবতী যনাটিদের জনয়। কদলদজ আসা যাদব না সরকাদরর বনদেডদে সামাজজক েূরত্ব বজায় রাখার
জনয। SEM - III, 2019 এর বরবিউ এর ফরম বফলাপ ববশ্বববেযালদয়র সূচী অনুযায়ী সম্পূনিাদব
ড
অনলাইন যমদর্থাদে অনুটিত েদব
২৭/১১/২০ (শুক্রিার –সর্াল ১২ টা দর্থদর্) দর্থদর্ ০৪/১২/২০ (শুক্রিার বিদর্ল ৪দট পর্ন্ত)
ক পযন্ত।
ড
প্রদতযক ছাত্রছাত্রীদক অনলাইন িাকা জমা বেদত েদব এই বলঙ্ক বেদয় https://www.tarakeswarcollege.org/student_login.aspx এ
User id & Password বেদয় Login কদর বনদজর ইদমল আই বে Entry কদর যতামার ববেে বববরে (ENTRY যত যযমন বলা র্থাকদব যযমন যকান ববষদয়/যপপাদর বরবিউ করদত চাও ইতয়াবে) বলদখ বনবেড ষ্ট পবরমাে িাকা ০৪/১২/২০ (শুক্রিার বিদর্ল ৪দট মদযয
অনলাইদন যপদমন্ট করদত েদব। েদব।অনলাইন দপদমদের সমে দেোল রােদি হদি র্টা বিষে/দপপাদর বরবিউ র্রদি
চাও। র্বে েুদটা বিষে/দপপাদর বরবিউ - র্রদি চাও বিষে ও দপপার বিষে ও দপপাদরর ঘদর দসগুবল সঠির্িাদি উদেে
বলেদি হদি। আর এর্ঠট বিষদে /দপপাদর র্রদি চাও িাহদল উপদরর মদিা র্দর বলদে িাবর্ বিষে ও দপপাদরর ঘদর X
বলদে দেনাদরট র্রদি হদি। দেনাদরট র্রার আদে র্ি টার্ার র্রদ া িাদলা র্দর দেদে বনদি হদি। দেনাদরট র্রার
পদর আর বর্ ু পবরিিকন র্রা র্াদি না। েুদটা িা এর্টা বিষে/ দপপার দহার্ এর্িারই Apply র্রদি পারদি েুিার
নে।অনলাইন দপদমদের দেষ িাবরে - ০৪/১২/২০ (শুক্রিার বিদর্ল ৪দট
বরবিউ অনলাইন ফম কেমা দেিার বফ - ১৫০ টার্া (প্রবি দপপার), Scrutiny বফ - ৮০ টার্া (প্রবি দপপার)
প্রদসবসং বফ - ১০ টার্া
বনেমািলী
ক) অনলাইদন িাকা জমা যেবার পরই তদবই সংবিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রীর অনলাইদন বরবিউ ফরম বফলাপ েদব।
খ) বনজস্ব ইদমল আইবে ও যমাবাইল নম্বর অবেযই যযন টিক র্থাদক। যবে টিক না র্থাদক ফরম বফলাদপর আদেই টিক কদর যনওয়া েয়।
যকননা কদরানার কারদন এবার ঘদর বদসই অনলাইন ফরম বফলাপ করায় সাোযয করদত েদব কদলজদক । কদলদজ আসা যাদব না।
পরীক্ষার্থীর কাছ যর্থদক যকান জজজ্ঞাসা র্থাকদল কদলজ সটিক যফান বা ইদমল এর মারফত যযাোদযাে করদত পারদব।তার সাদর্থ সচল
যফান সবসময় খুদল রাখদত েদব। যযদকান সমদয় যফান যযদত পাদর যকান বকছু জানবার জনয। পরীক্ষার্থীর সেদযাবেতা একান্তিাদব
কাময। নােদল অনলাইন ফরম িুল যর্থদক যাদব।
ে) উপবরউক্ত াত্র াত্রীরা বরবিউ ফদম ক সদ্াচ্চ
ক েুঠট দপপাদর বরবিউ র্রদি পাদর। অনলাইন দপদমদের সমে দলোর
োেোে বনদের ইউবনিাবসঠটর
ক
দরাল নম্বর, অয়াপবলদর্েন আই বি নম্বর দরজেদেেন নম্বর, র্দলে দরাল নম্বর, সচল
দফান নম্বর এিং দর্ েুঠট বিষদে িা দর্ েুঠট দপপাদর বরবিউ র্রদি ইচ্ছুর্ দসই বিষেগুবলর নাম ও দপপার গুবল
পবরস্কারিাদি উদেে র্দর বেদি হদি। ১) েুদটা দপপাদর NA র্থার্দল েুদটাদিই বরবিউ র্রদি হদি। ২) অপরবেদর্ েুদটাদি
NC র্থার্দল বরবিউ র্রদি পারদি না। ৩) আিার এর্সাদর্থ SNC ও NC র্থার্দল বরবিউ র্রদি পারদি না।
ঘ) মদন রােদি হদি প্রয়াবির্য়াল দপপাদরর বরবিউ হে না।
ঙ) িদর্থয়র িুল র্থার্দল র্য়ানবিদিটই োেী র্থার্দি।
চ) কদলজ তরফ যর্থদক অনলাইদন বরবিউ সাববমি করার পর সংবিষ্ট ছাত্রছাত্রীর কাদছ ববশ্বববেয়ালয় যর্থদক SMS (এটি optional)
যাদব। তা খুব যত্ন কদর যরদখ বেদত েদব।
ছ) উপবরউক্ত বনবেডষ্ট বেদনর পর অনলাইন যপদমন্ট করদল তা যকান রকম িাদব গ্রােয় েদব না। যকননা অনলাইন বরবিউ ফম ড
বফলাদপর যপািড াল ওই বেদনর পর বন্ধ েদয় যাদব। ফম ডবফলাপ করদত না পারদল কদলজ যকানিাদবই োয়ী র্থাকদব না।
তাবরখ - ২৬/১১/২০২০
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েঃ অমল কান্ত োিী

বরবিউ এর জনয় বকিাদব অনলাইন যপদমন্ট করদব তা যেদমা আকাদর বনদচ যেওয়া েদলা
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SEM - III, 2019 (CBCS) পরীক্ষার্থীদের সফ্ট র্বপ দেোর বনদেকোিলী
যসম

-

৩,

২০১৯

পরীক্ষার্থীদের

জানাদনা

যাদে

যয

বনদে

বব.এ/বব.কম/বব.এস.বস

(অনাস/যজনাদরল)(যরগুলার/বয়াক)
ড
- এর ইবনিাবসটির
ড যরাল ক্রমবিবিক বলঙ্ক যেওয়া েদলা। যার যা বিম
(BAH, BAP, BCH, BCP, BSH, BSP - (REG/BACK)) তাদত বিক যমদর ববশ্বববেয়ালদয়র অয়ােবমি যরাল নম্বর
(যযমন ধ্রা যাক – 180441510050) বেদয় সাচড কদর বনদজর মাকডসীিটি বপ্রন্ট কদর বনদত েদব বা যসি কদর
বনদত েদব।
• BAH_REG (180141500001 - 59)

• BAP_REG (180441510679 - 751)

• BAH_REG (180141500062 - 117)

• BAP_REG (180441510752 - 836)

• BAH_REG (180141500118 - 175)

• BAP_REG(180441510837 - 917)

• BAH_REG (180141500176 - 232)

• BAP_REG (180441510918 - 973)

• BAH_REG (180141500233 - 294)

• BAP_BACK (170441510001 - 161)

• BAH_REG (180141500295 - 318)

• BAP_BACK (170441510162 - 365)

• BAH_BACK_ALL

• BAP_BACK (170441510366 - 512)

• BAP_REG (180441510001 - 77)

• BAP_BACK (170441510513 - 631)

• BAP_REG (180441510078 - 157)

• BAP_BACK (170441510655 - 810)

• BAP_REG (180441510159 - 232)

• BAP_BACK (170441510812 - 945)

• BAP_REG (180441510233 - 305)

• BCH_REG_ALL

• BAP_REG (180441510311 - 381)

• BCH_BACK_ALL

• BAP_REG (180441510382 - 455)

• BCP_ALL

• BAP_REG (180441510458 - 527)

• BSH_ALL

• BAP_REG (180441510540 - 604)

• BSP_ALL

• BAP_REG (180441510606 - 678)

