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NOTICE for SEM II & IV of Academic Session 2019-20 
It is notified to all concerned that the modified notification by the Bankura University vide Ref No.: 

BKU/CE/509/2020 dated 09/11/2020 will be followed. The temporary pause in online classes of SEM 3 

& 5 (Academic Session 2020_21) may be withdrawn.  

2019-20 শিক্ষাবর্ষের শিতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারেে ছাত্র-ছাত্রীরেে মিশ্বমিেযালয় পেীক্ষা েম্পমকথ ত পমেিামজথ ত মিজ্ঞমি 

BKU/CE/509/2020 dated 09/11/2020 অনুযায়ী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হর্ব। 2020-21 শিক্ষাবর্ষের তৃতীয় ও পঞ্চম 

সেশমস্টার্রর online পঠন পাঠন ও েংশিষ্ট শবষয় পুনরায় চালু করা সের্ত পার্র। 

       NOTICE FOR SEM -1 (ACADEMIC SESSION 2020-21) 
The e-link with the 1st SEM students may be continued in this COVID-19 pandemic situation.  Online 
admitted 1st semester students are also informed that the option for re-choice of GE subject of Honours 
students and Discipline subject(s) of Programme students will be available in 
www.sonamukhicollegebankura.com . The procedure is similar to the college accept/decline method availed 
earlier. Admitted students in Physical education and geography programme courses are directed to take 
special care in the option of change in subject. The College will download the admission data finalized by 
the students (online) after 2 pm and send to the Registrar, BKU for University Registration process.  

          2020-21 শিক্ষাবর্ষে প্রথম সেশমস্টার্েে ভশতে  হওযা ছাত্র-ছাত্রীর্েে শবষয পশেবতে র্েে েুর্ াগ । Honours course-এ ভশতে  

হওযা ছাত্রছাত্রীরা GE (Generic elective) শবষয, Prospectus 2020-21 অেু াযী, পশেবতে ে কের্ত পাের্ব । Programme 

course-এ ভশতে  হওযা ছাত্র ছাত্রীো Programme শবষয অথোৎ subject-1 এবং শিশেশিে 2 ও 3 পশেবতে র্েে েুর্ াগ পার্ব 

Prospectus 2020-21 অেু াযী ।  Physical Education এবং Geography programme এ ভশতে  হওযা ছাত্র ছাত্রীদের শবষয 

পশেবতে র্েে বযাপার্ে শবর্িষ ভার্ব েজে শের্ত শের্েে ি সেওযা হর্ে। পশেবতে র্েে েুর্ াগ পাওযা  ার্ব 11/11/2020 সথর্ক 

13/11/2020 সবলা দুর্ া প েন্ত। সবলা দুর্ াে পর্ে েমস্ত data বাাঁ কুডা শবশ্বশবেযালর্যে সেশজস্ট্রাে মহাির্যে এে কার্ছ email-এ 

পাঠার্ো হর্ব শবশ্বশবেযালয-সেশজর্স্ট্রিে এে জেয। এেপর্ে শবষয পশেবতে র্েে সকার্ো েুর্ াগ পাওযা  ার্ব ো। 

        নিয়মাবলী --www.sonamukhicollegebankura.com --- college administration --- login pages ---- student 

log in . The ONLINE ADMISSION REGISTRATION ID is the user id & same password  may be used. The 

password is confidential.  The duration of choice is 11/11/2020 to 13/11/2020 2pm. 

 

                                                                         
Copy to 1) shankarsmc2020@gmail.com for Guard file 

2) Website 3) Mohan Ch Dutta 4) ARM & 5) A Das, A Gain, SAK, A Pal 

mailto:shankarsmc2020@gmail.com

