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Ref. No. : 202010092122/SC/1 /Notice_BKU_ENR_SEM 2 & 4

Date : 09/10/2020

NOTICE
All the concerned students of BKU SEM_2 and SEM_4 (AS 2019-20) are hereby directed to
opt (in BKU Unitrack portal) GE subject etc for honours students and discipline_2 etc for program
students for which he/she has submitted internal assessment electronically as per notification on
23rd May 2020. If any student opts/selects paper(s)/subject(s) for which internal assessment to the
respective department(s) is/are not submitted earlier, their IA mark in that subject will remain nil,
consequently the next step i.e. form fill up prosess will not be available in his/her BKU portal log
in id. The interval of enrollment & form fill up is very clear from BKU notification. The college
authority has no option of edit facilty, especially due to COVID-19 pandemic situation. So, the
students are directed to do online process for enrollment and form fill up thereafter very carefully.
Once submitted means no option for change.

বিজ্ঞবি
এতদ্দ্বারা BKU দ্বিতীয় ও চতু র্থ সেদ্বিস্টাররর েকল ছাত্রছাত্রীরক দ্বিরদথ শ সদওয়া হরে সে, সে সেোরর এবং সে দ্ববষরয়
ইন্টািথ াল অ্যারেেরিন্ট ইলেকট্রবিক মাধ্যলম সািবমট করা হরয়দ্বছল (গত 23 সশ সি 2020 তাদ্বররে দ্ববজ্ঞদ্বি অ্িু োয়ী), সসই বিষয়/দ্ববষয়
গুবে অ্দ্বত অ্বশযই বাাঁকুডা দ্ববশ্বদ্ববদযালয় UNITRACK সোর্থারল েছন্দ কররত হরব। অ্িয সকাি দ্ববষয় বা সেোর েছন্দ কররল, সেই
দ্ববষরয় বা সেোরর ইন্টািথ াল অ্যারেেরিন্ট এর িাম্বার োওয়া োরব িা আেরলাড করার জিয। ওই দ্ববষরয় বা সেোরর অ্িু েদ্বিত
সদোরব এবং ফিথ fill up এর অ্েশি UNITRACK portal এ লগইি কলে োওয়া োরব িা । ছাত্র-ছাত্রীরদর েতকথ হওয়ার জিয এই
দ্ববজ্ঞদ্বি সদওয়া । বাাঁকুডা বিশ্ববিদ্যােলয়ে বিজ্ঞবি অ্িু োয়ী এিররালরিন্ট ও ফরি দ্বফলাে প্রদ্বিয়ার েিয়েীিা েু স্পষ্ট । COVID19 েদ্বরদ্বিদ্বতরত, করলজ অ্দ্বফে বা অ্ধ্যরের েগইি আইবিলেও এবিট অপশি সিই । তাই, ছাত্র-ছাত্রীরদর েু িশ্চ দ্বিরদথ শ সদওয়া
হরে, ফাইিাল োবদ্বির্ করার আরগ েত্নবাি হওয়ার জিয ।
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Copy to 1) Guard file_ S Das 2) H Clerk 3) Samar A Khan 4) website.sonamukhicol@gmail.com 5) SMC FB

