তািরখঃ ০৫-০৯-২০২১ ফল ২০২১ েসশেনর িসএসই িবভােগর সকল ছা�ছা�ীেদর �িত জরুরী িনেদ র্শনাবলী
সকল ছা� ছা�ীেদর জ� অব� পালনীয় িনেদ র্শনাবলী (িব�ািরত েনািটশসমূহ আলদাভােব সংযু�)
• সকল ছা� -ছা�ীেদর দৃি� আকষ র্ণ করা যাে� েয, েপ ি�প �েড� �ােনেল পাওয়ার পর কােরা যিদ ে�িডট কম/েবিশ, ওেয়ভার
সং�া�/ অয্ামাউ� কম েবিশ / িবিবধ সম�া পিরলি�ত হয় তাহেল িবচিলত না হেয় ে�া�াম অিফসেক (রিববার েথেক বৃহ�িতবার )
ঁ
সকাল ০৯.৩০ েথেক িবকাল ৫ .৩০ মে� কল কের অবিহত করেবন । িনেজর েপ ি�প এর খুিটনািট
(ওেয়ভার থাকেল / েসিম�ার
ে�িডট/ িরেটক ইম�ভেম� িনেয় থাকেল েসগুেলার ে�িডট / েসিম�ার নং / credit িফ/েটাটাল এমাউ� ইতয্ািদ ) অব�ই
ভােলাভােব �স েচক কের িনেবন তারপর �াংেক জমা িদেবন
। িটউশন িফ জমা দােনর পর paid �াংক েপ ি�প অথবা
payment confirmation sms/screenshot (Mobile Banking এর ে�ে�) ভিব�ৎ �েয়াজেন অব�ই
সংর�ণ করেবন। ফল ২০২১ েসশেন েলট িফ �েযাজয্ হেব (েনািটশ সংযু�)।
#িব_�:- ***েকউ যিদ েযেকােনা ওেয়ভার এর জ� েযা� তা অজর্ন না কেরও, কািরগির �িটর কারেণ েপ ি�েপ ভুল কের ওেয়ভার এয্াড

হেয় যায় বা �া� ওেয়ভার এর েচেয় েবশী (%) এয্াড হেয় যায় তাহেল েসে�ে�ও িফ জমা না িদেয় তাৎ�িনক ে�া�াম অিফসেক অবিহত
করেত হেব অ�থায় আগামী েযকেনা েসিম�াের কািরগির �িটর কারেণ �া� ওেয়ভােরর টাকা অিতির� এডজা� হেব । (েযমন েসিম�ার
িজিপএ েরজা� কমপে� ৩.৪০ নাহেল এসএসিস , এইচএসিস িজিপএ ফাইভ এর কারেন �া� ওেয়ভার পােবনা, কমপে� িজিপএ ২.৫০ না
থাকেল েকান েকাটা ওেয়ভার পােবনা)।

েসিম�ার �প ভিতর্, নতুন কের িরএডিমশন এর েরিজে�শন েরিজে�শনঃ
• েসিম�ার �প এর �েড� , বতর্মােন ফল ২০২১ েসশন েথেক continue করেত বা িরএডিমশন িনেত ই�ক তারা অব�ই আগামী
১৯ েসে��র ২০২১ েথেক ২৬ েসে��র ২০২১ এর মে� িসএসই ে�া�াম অিফেস েযাগােযাগ কের েরিজে�শন স�� করেবন (সকাল
০৯.৩০ েথেক িবকাল ৫.৩০ মে�)। িব�ািরত েনািটশ সংযু�।
িরেটক ও ইম�ভেম� েরিজে�শন সং�া�ঃ
• ফল ২০২১ েসশেন যারা িরেটক বা ই�ভেম� িনেত ই�ক তারা বের� িব�িব�ালেয়র ওেয়বসাইেটর েনািটশ �ােনল/িসএসই
িডপাট র্েমে�র েফসবুক �প েথেক CSE RETAKE IMPROVEMENT FORM FALL 2021 ডাউনেলাড কের
আগামী ১৯ েসে��র ২০২১ েথেক ২৬ েসে��র ২০২১ এর মে� অব�ই যথাযথভােব পূরণকৃত ফমর্ এর soft copy file অথবা
�হে� পূরণকৃত ফেমর্র �য্ানকিপ / �� ছিব িনে� উে�িখত ২িট ই -েমইল এ E-Mail কের পাঠােত হেব (উভয় েমইল এ একসােথ
ইেমইল করেত হেব)। একজন �েড� সেব র্া� ১২ ে�িডট িরেটক/ই�ভেম� িনেত পারেব। শুধুমা� B েথেক D ে�ড থাকেল েসই
েকােস র্ ই�ভেম� েনয়া যায়। ভুল ত� /আংিশক পূরণকৃত ফমর্ �হণেযা� বেল িবেবিচত হেবনা । িরেটক বা ই�ভেমে� এর পরী�া
সমূহ �া�য্িবিধ েমেন কয্া�ােস অনুি�ত হেব (িমড ও ফাইনােলর িলিখত পরী�া)। শুধুমা� েফােন েরিজে�শন করা যােবনা ও ইেমইল করার পর আর পিরবতর্ন করা যােবনা। সশরীের িডপাট র্েমে� এেস িরেটক/ই�ভেম� পরী�া েদয়ার ে�ে� �াি�গত িস�া�
েনবার পরই েযন উ� পরী�ার জ� েরিজে�শন কের।
office.cse@vu.edu.bd
office.cse2@vu.edu.bd
FORM DOWNLOAD LINK-DOC OR PDF:
https://vu.edu.bd/notice/details/2529
https://vu.edu.bd/notice/details/2530
E-Mail করার পর ে�া�াম অিফসারেদর েক েফান কের জানােত হেব এবং ইেমইল �াি�র িবষয়িট ে�া�াম অিফসােরর িনকট হেত
িনি�ত হেত হেব (রিববার েথেক বৃহ�িতবার ) সকাল ০৯.৩০ েথেক িবকাল ৫ .৩০ মে� । উে�িখত েডড লাইন িমস করা যােবনা । তেব
�েড�েদর েক িরেটক ইম�ভেম� ফমর্ যত শী�ই স�ব পূরণ কের ে�া�াম অিফেস েমইল করার জ� অনুেরাধ করা হল । ফল ২০২১ েসশেন
েসিম�ােরর িরেটক/ইম�ভেম� েনওয়া ছা� -ছা�ী অব�ই ে�া�াম অিফস েথেক েরিজে�শন স�� / কনফামর্ (েফােন/েফসবুক group
এর মা�েম) হওয়ার পর েপ ি�প ডাউনেলাড বা সং�হ করেবন । েপ ি�েপ ে�িডট, েটাটাল এমাউ� ভােলাভােব �স েচক কের �াংেক জমা
িদেবন। েকান সম�া থাকেল ে�া�াম অিফেস নক করেবন। িব�ািরত েনািটশ সংযু�।
ি� �েড�িশপ/দির� েমধাবী ওেয়ভার সং�া�ঃ
• যারা ি� �েড�িশপ অয্া�াই করেবন, ি� �েড�িশপ এর কারেন ছাড় পােবন, তারা ি� �েড�িশপ এর েরজা� হওয়ার পর �েড�
�ােনেলর েপ ি�েপ ওেয়ভার এয্াড করা হেব এবং তারপর তা �েড� �ােনল েথেক ডাউনেলাড কের জমা েদয়া যােব। জমা েদয়ার
পূেব র্ �া� ওেয়ভারিট ি� �েড�িশপ এর েরজা� অনুযায়ী আেছ িকনা তা েদেখ ও েপ ি�প ভালভােব �সেচক কের িটউশন িফ জমা
িদেবন। (েযসব ছা�-ছা�ী আেগর েসিম�াের অথ র্াৎ সামার ২০২১ েসশেন ি�/দির� েমধাবী ওেয়ভার েপেয়েছ তােদর নতুন কের আেবদন
করার �েয়াজন েনই , তােদর েরজাে�র িভি�েত এই ছাড় বজায় থাকেত পাের,কম-েবিশ হেত পাের, বািতলও হেত পাের, েযমন
েসিম�ার িজিপএ েরজা� নূয্নতম ৩.২৫ না হেল এই ওেয়ভার পাওয়া যায়না,আেবদন করা যায়না)।
এই সং�া� িব�ািরত েনািটশ
সংযু� করা হল।
ে�িডট �া�ফার �েড�েদর েরিজে�শন সং�া�
• ে�িডট �া�ফার �েড�েদর ফল ২০২১ েসশেন উ�ীণ র্ েসিম�ােরর েকান এক বা একািধক েকাস র্ waived থাকেল ও পূব র্বত� েকান
েসিম�ােরর েকােস র্র েরিজে�শন করেত হেল অব�ই িসএসই ে�া�াম অিফেসর সহেযািগতায়
২৬ েসে��র ২০২১ এর মে�
েরিজে�শন স�� করার জ� িনেদ র্শ েদয়া হল।
ফল ২০২১ এর ি� �েড�িশেপর আেবদন �ি�য়া, সময়, েরজা�,েরিজে�শন এর েডডলাইন, েপ ি�প সং�হ, িটউশন িফ জমা দােনর
েডডলাইন িব�ািরত েনািটেশ সংযু�।
িনেদর্শ�েম
***উে�� েয, িসএসই ছা�-ছা�ীেদর জ� েকান �াব িফ �েযাজয্ নয়।
সকল িসআর-েদর এই জরুরী বাতর্ািট িনজ িনজ েসকশেন সাকুর্েলট করার জ� অনুেরাধ জানােনা হেলা
।
িস এস ই ে�া�াম অিফসঃ ০১৭৩০-৪০৬৫৩৪, ০১৭৩০-৪০৬৫৫৭
েফসবুক েপজঃ https://www.facebook.com/deptofcse.vu/
েফসবুক �পঃ https://www.facebook.com/groups/312448452239956/
বের� িব�িব�ালয় েনািটশ �ােনলঃ https://vu.edu.bd/notice
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