
 

 
 

 
বলাগড় িবজয়কৃ� মহািবদ�ালয় 

 
৬� �সেম�ার িব�িবদ�ালয় চূড়া� পরী�ার জন� ফম� িফলােপর িব�ি� 

 
এত�ারা SEM-VI (Hons and Gen) সকল ছা� ছা�ীেদর জানােনা হে� �য সু�ীম �কােট� র রায় অনসুাের               
ও বধ�মান িব�িবদ�ালেয়র আেদশ অনসুাের ফাইনাল �সম এর ফম� িফলাপ �ি�য়া কেলজ কতৃপ� আগামী ১৪               
�সে��র �থেক �� করেত চেলেছ। এই কাজ করার পূেব� SEM-VI এর ভিত� ও অন�ান� �ি�য়া স�� করা                 
আবিশ�ক। COVID-19 এবং আমফান এর জন� �িত� মানেুষর জীবন এক ভয়�র অব�ার মেধ� িদেয়              
যাে�, �সই কারেণ কেলজ কতৃপ� এতিদন SEM-VI এর ভিত� ও অন�ান� িফ আদায় করার কাজ ��                
কেরিন,িক� বত� মান আেদশানসুাের কেলজ কতৃপ� িন�পায়।কেয়কিদন আেগ ১৭.০৮.২০২০ তািরেখ িব�ি�          
অনসুাের আমরা ১মােসর মাইেন িনিদ� টাকা �থেক অেনক কম �নওয়া হেয়িছল SEM-VI নাম নিথভূ�              
করার জন� । বত� মান িদেন কেলেজর অ�ায়ী কম�চারীেদর �বতন ও িডিজটাল �াস �নবার পিরকাঠােমা              
�াপেনর জন� কেলেজর অেনক খরচ করেত হে�।ইিতমেধ� মাননীয়া মখু�ম�ী মমতা বে��াপাধ�ােয়র িনেদ�শ            
মত বধ�মান িব�িবদ�ালয় কতৃপ� সকল ছা� ছা�ীেদর জন� SEM-VI এর পরী�া িফ 50% ম�ুব কের               
িদেয়েছন। 

এমত অব�ায়, কেলজ পিরচালন সিমিত অত�� মানিবক দ�ৃভি�েত �সই সকল ছা� ছা�ীেদর পােশ থাকেব              
যােদর পিরবােরর অথ� উপাজ� নকারী ব�ি� এই কেরানা ও আমফান এর জন� কম�হীন হেয় পেড়েছন এবং �য                
সকল ছা� ছা�ী �কান রকম �লারিশপ পায়িন। �সই সম� ছা� ছা�ীেদর জানান হে� �য িনেচ �দওয়া সংি��                 
ফম� িফলাপ কের তাঁরা 13.09.2020 তািরেখর িবকাল ৫টার মেধ� িনেচ �দওয়া Email-ID �ত আেবদনপ�              
অধ�ে�র িনকট জমা কর। িবকাল ৫টার পর আর �কান আেবদন �হণ করা হেব না। কেলজ কতৃপ� �স�েলা                 
পয�ােলাচনা কের �কৃত ছা� ছা�ীেদর যতদরূ স�ব আিথ�ক ভােব সহায়তা �দান করেব। অন�ান� ছা� ছা�ীরা               
সাধারণ িনয়ম অনসুাের কেলেজর �বতন ও ফম� িফলােপর অথ� জমা কের �ি�য়া স�� করেব।িক� কেলজ               
পিরচালন সিমিত মানিবক িদক িদেয় সকল ছা� ছা�ীেদর আ�ান পরবত� ও লকডাউন পিরি�িত িবেবচনা              
কের ১লা এি�ল �থেক ১০০টাকা মািহনা �ায়ীভােব কম কের িদেয়েছ।�েতক ছা� ছা�ীেদর অনেুরাধ করা              
হে� কেরানা ভাইরােসর জন� সম� িবিধ িনেষধ �মেন কেলজ এ অনলাইন ফম� িফলােপর জন� আসেত               
হেব।সরকাির  িবিধ িনেষধ �মেন ছা�ছা�ীেদর কেলজ �গট �থেক �েবশাধীকার �দওয়াহেব । 

 
 

Email ID 



 

semester6@bbkm.in 
 

কে�শন ফম� ডাউনেলাড করার জন� িল� এ ি�ক কেরা 
https://drive.google.com/file/d/1xZQqL5v1wC_S28xRhkuCHy4

DVIyH3kb5/view?usp=sharing  
Click Here->Download Concession Form 

 
 

Help Line-8926542479 
 

G-Pay -8670272229 
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