
 

তািরখঃ ০৭-০৬-২০২১ সামার ২০২১ েসশেনর িসএসই িবভােগর সকল ছা�ছা�ীেদর �িত জররী িনেদদশনাবলী 
 

সকল ছা� ছা�ীেদর জ� অব� পালনীয় িনেদ র্ নাবলী       (িব�ািরত েনাি্সসম হলদাদােব স সং) 

• সকল ছা�-ছা�ীেদর দিি হকক রর করা াাো ো, েপ ি�প �েড� �ােনেল পাওয়ার পর কােরা ািদ ে�িডট কম/েবি্, ওেয়দার স �া� / অযামাা� 
কম েবি্ / িবিবধ সম�া পিরলি�ত মা় তামেল িবচিলত না মো় ে�া�াম অিফসেক  (রিববার েথেক বমহিতবার ) সকাল ০৯.৩০ েথেক িবকাল 
৫.৩০ মে� কল কের অবিমত করেবন । িনেজর েপ ি�প এর খিুনাি  (ওো়দার থাকেল / েসিম�ার ে�িডট / িরেটক ইম�দেম� িনো় থাকেল 
েসগেলার ে�িডট/ েসিম�ার ন / credit িফ/েটাটাল এমাা� ইতযািদ) অব�ই দােলাদােব �স েচক কের িনেবন তারপর �া েক জমা িদেবন । 
িা্ন িফ জমা দােনর পর paid �া ক েপ  ি�প অথবা payment confirmation sms/screenshot (Mobile 
Banking এর ে�ে�) দিব�ৎ �েয়াজেন অব�ই স র�র করেবন।  

#িব_�:- ***েকা ািদ োেকােনা ওো়দার এর জ� োা� তা অজরন না কেরও, কািরগির �ির কারের েপ ি�েপ  ল কের ওো়দার এযাড মো় াায় বা 
�া� ওেয়দার এর েচেয় েব্ী (%) এযাড মেয় াায় তামেল েসে�ে�ও িফ  জমা না িদেয় তাৎ�িনক ে�া�াম অিফসেক অবিমত করেত মেব অ�থায় 
হগামী োকেনা েসিম�াের কািরগির �ির কারের �া� ওো়দােরর টাকা অিতিরং এডজা� মেব । (োমন েসিম�ার িজিপএ েরজা� কমপে� ৩.৪০ 
নামেল এসএসিস, এইচএসিস িজিপএ ফাইদ এর কারেন �া� ওো়দার পােবনা, কমপে� িজিপএ ২.৫০ না থাকেল েকান েকাটা ওেয়দার পােবনা )। 

েসিম�ার �প দিতর, নতন কের িরএডিম্ন এর েরিজেে্ন েরিজেে্নন 

• েসিম�ার �প এর �েড� , বতরমােন সামার ২০২১ েস্ন েথেক  continue করেত বা িরএডিম্ন িনেত ই�ক তারা অব�ই হগামী ১৩ েথেক 
১৬ জন ২০২১ এর মে� িসএসই ে�া�াম অিফেস োাগাোাগ কের েরিজেে্ন স�� করেবন  (সকাল ০৯.৩০ েথেক িবকাল ৫.৩০  মে�)।  
িব�ািরত েনাি্ স সং।  

িরেটক ও ইম�দেম� েরিজেে্ন স �া�ন 

• সামার ২০২১ েস্েন াারা িরেটক বা ই�দেম� িনেত ই�ক তারা বের� িব�িব�ালেয়র ওেয়বসাইেটর েনাি্ �ােনল/িসএসই িডপাট রেমে�র 
েফসবক  প েথেক CSE RETAKE IMPROVEMENT FORM SUMMER 2021 ডাানেলাড কের হগামী ১৩ জন েথেক 
১৬ জন ২০২১  এর মে� অব�ই াথাাথদােব পররণত ফম র এর soft copy file অথবা �মে� পররণত ফেম রর ্যানকিপ / হি ছিব িনে� 
াে�িখত ২ি ই -েমইল এ  E-Mail কের পাঠােত মেব (াদয় েমইল এ একসােথ ইেমইল করেত মেব)। একজন  �েড� সেব রাা ১২ ে�িডট 
িরেটক/ই�দেম� িনেত পারেব। শুমা� B েথেক D ে�ড থাকেল েসই েকােস র ই�দেম� েনয়া াায়।  ল ত /হ ি্ক পররণত ফম র �মরোা� 
বেল িবেবিচত মেবনা। িরেটক বা ই�দেমে� এর পরী�া সসম �াাযিবিধ েমেন কযা�ােস অসিঅত মেব (িমড ও ফাইনােলর িলিখত পরী�া)।   

office.cse@vu.edu.bd 
office.cse2@vu.edu.bd 
E-Mail করার পর ে�া�াম অিফসারেদর েক েফান কের জানােত মেব এব  ইেমইল �াি�র িবকয়ি ে�া�াম অিফসােরর িনকট মেত িনিিত মেত মেব 
(রিববার েথেক বমহিতবার ) সকাল ০৯.৩০ েথেক িবকাল ৫ .৩০  মে� । াে�িখত েডড লাইন িমস করা াােবনা । তেব �েড�েদর েক িরেটক 
ইম�দেম� ফম র াত ্ীীই সসব পরর কের ে�া�াম অিফেস েমইল করার জ� অসেরাধ করা মল । সামার  ২০২১ েস্েন েসিম�ােরর 
িরেটক/ইম�দেম� েনওা়া ছা�-ছা�ী অব�ই ে�া�াম অিফস েথেক েরিজেে্ন স�� / কনফাম র (েফােন/েফসবক group এর মা�েম)  মওা়ার পর 
েপ ি�প ডাানেলাড বা স �ম করেবন। েপ ি�েপ ে�িডট, েটাটাল এমাা� দােলাদােব �স েচক কের �া েক জমা িদেবন। েকান সম�া থাকেল ে�া�াম 
অিফেস নক করেবন। িব�ািরত েনাি্ স সং। 

ি� �েড�ি্প/দির� েমধাবী ওেয়দার স �া�ন 

• াারা ি� �েড�ি্প অযাাাই  করেবন, ি� �েড�ি্প এর কারেন ছাড় পােবন, তারা ি� �েড�ি্প এর েরজা� মওয়ার পর �েড� �ােনেলর েপ 
ি�েপ ওেয়দার এযাড করা মেব এব  তারপর তা �েড� �ােনল েথেক ডাানেলাড কের জমা েদয়া াােব। জমা েদয়ার পেব র �া� ওেয়দারি ি� 
�েড�ি্প এর েরজা� অসাায়ী হেছ িকনা তা েদেখ ও েপ ি�প দালদােব �সেচক কের িা্ন িফ জমা িদেবন। ( োসব ছা�-ছা�ী হেগর 
েসিম�াের অথ রাৎ িি  ২০২১ েস্েন ি�/দির� েমধাবী ওেয়দার েপেয়েছ তােদর নতন কের হেবদন করার �েয়াজন েনই , তােদর েরজাে�র 
িদি�েত এই ছাড় বজায় থাকেত পাের,কম-েবি্ মেত পাের, বািতলও মেত পাের, োমন েসিম�ার িজিপএ েরজা� নযনতম ৩.২৫ না মেল এই 
ওেয়দার পাওয়া াায়না,হেবদন করা াায়না)। এই স �া� িব�ািরত েনাি্ স সং করা মল। 

ে�িডট �া�ফার �েড�েদর েরিজেে্ন স �া� 

• ে�িডট �া�ফার �েড�েদর সামার ২০২১ েস্েন া�ীর র েসিম�ােরর েকান এক বা একািধক েকাস র waived থাকেল ও পব রবতব েকান 
েসিম�ােরর েকােস রর েরিজেে্ন করেত মেল অব�ই িসএসই ে�া�াম অিফেসর সমোািগতায় ১৩ েথেক ১৬ জন ২০২১  এর মে� েরিজেে্ন 
স�� করার জ� িনেদ র্  েদয়া মল।       

সামার ২০২১ এর ি� �েড�ি্েপর হেবদন �ি�য়া, সময়, েরজা�,েরিজেে্ন এর েডডলাইন, েপ ি�প স �ম, িা্ন িফ জমা দােনর েডডলাইন 
িব�ািরত েনািে্ স সং।  ***াে�� ো, িসএসই ছা�-ছা�ীেদর জ� েকান �াব িফ �োাজয নয়। 

সকল িসহর-েদর এই জররী বাতরাি িনজ িনজ েসক্েন সা রেলট করার জ� অসেরাধ জানােনা মেলা। 
িস এস ই ে�া�াম অিফসন ০১৭৩০-৪০৬৫৩৪,    ০১৭৩০-৪০৬৫৫৭   
েফসবক েপজন https://www.facebook.com/deptofcse.vu/ 
েফসবক  পন https://www.facebook.com/groups/312448452239956/ 
বের� িব�িব�ালয় েনাি্ �ােনলন https://vu.edu.bd/notice 

িনেদদশশেম 

mailto:office.cse@vu.edu.bd
mailto:office.cse2@vu.edu.bd
https://www.facebook.com/deptofcse.vu/
https://www.facebook.com/groups/312448452239956/
https://vu.edu.bd/notice
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H-529/1  Kazla, Motihar,  Rajshahi-6204,  Bangladesh
Tel  :  (0721 )  751274  I  751459,  Cell  :  01730 406501 -4  I  Fax  :  (0721 )  750748

e-mail : info@vu.edu.bd, Web : www.vu.edu.bd




