Ref. 202010080755/SC/01/Notice_BKU_SEM-II & IV (AS 2019-20)

Date : 08/10/2020

NOTICE for 2nd and 4th SEM of 2019-20 Session
All the concerned students are hereby informed that the enrollment process for Semester II and
Semester-IV of Academic Session 2019-20 will be started on and from 9th October 2020 as per Bankura
University Notification BKU/CE/488/220 dated 7/10/2020 which is available in BKU website. The students
will complete online process maintaining safety measures in this pandemic situation. The online form fillup and related procedures will be available in similar way as per Bankura University notification from time
to time. All the concerned students are directed to follow BKU website frequently and regularly. SNC
Candidates are also directed to follow the instruction available in Bankura University website.

All the online/electronic internal assessments are completed as per notification dated 23/5/2020
by the College according to the then instruction from Bankura University. No scope of entertainment of
internal assessment any further.
Evaluation will be made as per guidelines of BKU. A summary is given below-80% from previous BKU exams
: For SEM-IV : results of 1st, 2nd & 3rd SEM
: For SEM-II : result of 1st SEM only
20% from IA-marks (Assessment &
: For SEM-IV : Online IA marks of SEM-IV
Evaluation already over)
: For SEM-II : Online IA marks of SEM-II

বিজ্ঞবি :: ২য় ও ৪র্থ সেমিষ্টারেে েকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

এতদ্বারা বাাঁকুড়া ববশ্বববদ্যালয় অধীন ২০১৯-২০ বিক্ষাবর্ষের ২য় ও ৪র্ে সেবিষ্টার্রর েকল ছাত্র-ছাত্রীর্ক জানার্না যায় সয, উক্ত দুটি
সেবিষ্টার্রর enrollment প্রবিয়া শুরু হর্ব আগািী ৯ই অর্টাবর ২০২০ তাবরখ সর্র্ক। বাাঁকুড়া ববশ্বববদ্যালয় website-এ এই ববষর্য় ববজ্ঞবি নং
BKU/CE/488/220 dated 7/10/2020 -এ ববস্তাবরত পাওয়া যার্ব । Enrollment পরবতী Form fill up এর কাজও করর্ত হর্ব online
পদ্ধবতর্ত এবং েু রক্ষা দুরত্ব বজায় সরর্খ। গত ২৩/৫/২০২০ তাবরর্খ (বাাঁকুড়া ববশ্বববদ্যালর্য়র বনর্দ্ের্ির পবরর্প্রবক্ষর্ত) কর্লজ কততে ক প্রকাবিত
ববজ্ঞবি অনুযায়ী ২য়, ৪র্ে সেবিষ্টার্রর আভ্যন্তরীণ িূলযায়ণ েম্পবকে ত Assignment online / electronic সনওয়া আর্ছ। নতু ন করে ককছু ই
হরে না। SNC পরীক্ষার্থীদের ক্ষক্ষদে একই ভাদে online পদ্ধতি অেলম্বণ করদি হদে।
(বাাঁকুড়া ববশ্বববদ্যালর্য়র মূ্ল্যায়ন পদ্ধকতে
সংকিপ্তসাে নীরে দেওয়া হল্।
80% from previous BKU exams
: For SEM-IV : results of 1st, 2nd & 3rd SEM
: For SEM-II : result of 1st SEM only
20% from IA-marks(আভ্যন্তেীণ মূ্ল্যায়ন
: For SEM-IV : Online IA marks of SEM-IV
পেব আরেই দেষ হরয় দেরছ ইরল্কট্রকনক উপারয়) : For SEM-II
: Online IA marks of SEM-II
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