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বিজ্ঞবি 6th Semester ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য
এতদ্বারা জানাননা যানে যয, 6th semester এর ছাত্র-ছাত্রীরা, যারা এখননা 2019-20 শিক্ষাবর্ষের
যেষ ছয় মার্ের টিউেন ফি জমা ফিনত পাররফন , তানিরনে বলা হনে online পদ্ধফতনত েনলনজর login id
বযবহার েনর জমা েরার জনয। BKU Exam fees ও Tuition fees, িুটির মনযয যোননা সম্পেক যনই।
BKU Exam fees ফিনত হনব BKU unitrack portal এর মাযযনম, BKU Login id বযবহার েনর। Tuition
fee ফিনত হনব েনলনজর Login id বযবহার েনর। BKU COE িপ্তর যেনে BKU website এ খুব েীঘ্রই 6th
semester final Exam ফননিক ফেো প্রোফেত হনব। ছাত্র-ছাত্রীনির এই ফবষনয় নজর যিওয়ার জনয ফননিক ে
যিওয়া হনে। এছাডাও েনলনজর ওনয়বসাইনেও নজর যিওয়ার ফননিক ে যিওয়া হনে।
6th Semesterএর পরীক্ষা যনওয়া হনব মূলত অনলাইন পদ্ধফতনত। BKU CoE ফননিক ফেো েীঘ্রই BKU
website এ পাওয়া যানব। যানির বাফডর োছাোফছ internet পফরনষবা খুবই িুবকল বা প্রায় যনই বলনলই চনল,
অেবা অযান্ড্রনয়ড যিান বযবহার েরার সুনযাগ যনই, তারাই যেবল েনলনজর সাহাযয যনওয়ার জনয যযাগানযাগ
করযব, েনলনজর email-id smk6exam@gmail.com যত। অনুমফত ছাডা েনলনজ ফিড েরনল, পফরনষবা
পুর্রাপুশর বযাহত হর্ব। ছাত্র-ছাত্রীর্ের ফননিক ে যিওয়া হনে ছাত্র-ছাত্রীরা েনলনজ ফিড বা জমানয়ত েরনত
পারনব না। যফি ফিড যবফে হয়, তাহনল পুনরাপুফর বন্ধ েনর যিওয়া হনব পফরনষবা যিওয়া। সুরক্ষা িূরত্ব
বজায় রাখা ছাত্র-ছাত্রীর্ের কর্ে বয। এেোই উনেেয, ছাত্র-ছাত্রীনির প্রেনম সুরক্ষা, তারপর পরীক্ষা।
Lockdown চলাোলীন ই-মাযযরম পডানোনার সানে সানে, Internal Assessment এর সময় যিখা যগনছ,
ফবফিন্ন ববিুযফতন মাযযনমর সাহাযয ফননয়, ষষ্ঠ যসফমস্টানরর ছাত্র-ছাত্রীরা সুরক্ষানে অগ্রাফযোর ফিনয় ফননজনির
উত্তরপত্র সুষ্ঠুিানব অনলাইনন পাঠানত যপনরনছ। তাই যসানামুখী েনলনজর ষষ্ঠ যসফমস্টানরর ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইন
পদ্ধফতনত ফবশ্বফবিযালনয়র পরীক্ষায় অংেগ্রহণ েনর ফননজনিরনে প্রযুফিগতিানব আযুফনে প্রমাণ েরার আনরা
এেবার যচষ্টা করযব। অবেযই েরনব। অবেযই েরনত হনব। যসানামুখী েনলনজর ষষ্ঠ রেশমস্টার্রর সমস্ত
ছাত্র-ছাত্রীরা, ফননজনির সুরক্ষাও বজায় রাখনব, ও সানে সানে পারিফেকতা প্রোনে ফপফছনয় থাকর্ব না।
বিজ্ঞবি 2019-20 শিক্ষাবর্ষে র বিতীয় ও চতু র্থ সেবিস্টাদরর সেদত্র প্রদ াজয।
2019-20 ফেক্ষাবনষক যারা ২য় ও ৪েক যসফমস্টানরর েনলজ fees জমা েরনত পানরফন, তারা েনলনজর
loginid যত ঢু নে PayU যত ফননজর email id ও ফননজর যমাবাইল নাম্বার যিওয়ার পনর payment েররব ।
২য় ও ৪েক যসফমস্টানরর পরীক্ষা সংক্রান্ত যোন ফবজ্ঞফপ্ত যখনই সরোনরর পক্ষ যেনে বা উচ্চ ফেক্ষা
িপ্তর যেনে অেবা ফবশ্বফবিযালয় যেনে পাওয়া যায় তনবই ফবজ্ঞফপ্ত যিওয়া হনব।
এছাডা, 2020- 21 বিোিদষথ র তৃ তীয় ও পঞ্চি সেবিস্টাদরর েম্ভািয ছাত্র-ছাত্রী ারা এখদন্া ভবতথ বি ও অন্যান্য
বি College Portal এ Login কদর জিা করদত পাদরবন্ তাদের জন্যও েিয়েীিা িবধথ ত করা হদ া।

উপদরাক্ত েিস্ত বিোিদষথ র েিস্ত সেবিস্টাদরর সেদত্র সিষ সময়সীমা হল 16th Sept -25th Sept 2020।
যেবলমাত্র COVIF-19 যে লক্ষয েনর এই বফযকত সময়সীমা। এখননা লক্ষয েরা যানে যয, েনলনজর ছাত্রছাত্রীরের মনযয যেউ যেউ িু ল email id ফিে, online payment েরার সময়। সঠিে email id ফিনল
যতামানির ফনজস্ব email এ fees receipt যিখনত পানব ডাউননলাড েরনত পারনব। সময় সীমা যপফরনয় রের্ে
সরোফর ফবফিন্ন িপ্তনর বা ফবশ্বফবিযালরয় ফবফিন্ন িপ্তনর clearance ছাত্র-ছাত্রীনির সুফবযানেক সময় মত যিওয়া
সম্ভব হনব না। তাই, ছাত্র-ছাত্রীনির শনর্েে ি রেওয়া হর্ে ফবষয়টিনত র্ৎপর হওয়ার জনয ।
সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীনির সুরক্ষা ও সুস্থতা োমনায়, সমস্ত ফেক্ষে, ফেক্ষা েমী ও অযযক্ষ।

