
Memo No. ................................. Date: .08.07.2021

স্নেহ ছাত-ছাত্,

পার দ্র্ সদড বছহ সোািড�-19- এহ োাহনে োনেজ বন, কাল-রনম বনল লহালিহ পঠন-পাঠন েরনা। তনব অন্লিেো ফল্াহাহ মত

োনেজ ছাত-ছাত্নদহ জন্ পঠন-পাঠন এহ ব্ববা, পহ্কা-লংকান োাজআমহা োনহ চনেিছ। পাশাপািশ োনেনজহ লব ্হননহ

হকনানবকননহ োাজ োহা েন্। লনব্াপিহ োনেজনো সোন োনহ িোছু িোছু মানুনেহ সহাজাাহ ের এলব িবের োনেজ োত্্পক মানিবো

দি্্ডিভ িদনর িবচাহ োহনছ। সতামহা িনশরচ অবাতআছ সে োনেনজহ আি্্ো লমি্্হ এোটা বড অংশ ছাত-ছাত্নদহ পনদর অন্্হ উপহ

িনড্হশ্ে। এমতাববার োনেজ বন ্াোনেও এোটা বড অন্হ অ্্ োনেজ পিতমানল ব্র োহনত বা্্ ্ানো। তাহ এোট তািেোা

সতামানদহ লামনন তুনে ্হা েনো, জািন তা সতামানদহ োানছ বাহে্মাত। তবওু ছাত-ছাত্হ অি্নিহ ওপহচ সেনেতু োনেনজহ অি্ি, সল

সকনত সতামানদহ তা জানাননা সেনত পানহ।

১) পিত িতন মাল অনহ সডপাহ ে্াা-এহ জন্ ১৪০০০ / টাোা।

২) সজনানহটহ-এহ বািে্ো হকোনবকেবাবদ 14000/ টাোা এবং Aquagurd হকোনবকে বাবদ বািে্ো 10000 টাোা খহচ ।

৩) পাঁচজন ো্াজরুাে োমচ্াহ্ ও এোজন িলিোউিহট াান�্হ জন্ total পিত মানল 57000/ টাোা খহচ ।

৪) োিাউটাহ সমিশন, সজহক সমিশন ও তাহ সপপাহ,অনোচন কাল-এহ জন্ স�ানমচন সোনা, সুন�ড সপাট্াে িলনসম সোনাহ জন্ পার

েকাি্ো টাোা ব্র ের।

এচ লম্ ব্র বেন োনহও সতামানদহ আনবদননহ পিহনপিকনত োনেজ পিহচােন লিমিতহ িল্ান অনলুানহ োনেজ োত্্পক িতন

মানলহ মািলো িফ বাবদ 525/ টাোা (Hons) এবং 500 টাোা( For Pass) মকুব োনহনছ। চতু্্ সলনমসানহহ ছাত-ছাত্ োহা

এ�িমশন েনরনছ তাহা তানদহ পার টাোা পনহহ সলনমসাহ-এ এ�জাস োনহ িননত পাহনব। েষ সলনমসানহহ সকনত িফ বাবদ টাোা KU Exam

Fee এ�জাস োনহ বািো টাোা িফিহনর সদরা েনব। এনকনত োনেজ সমচনে অ্ািপনোশন লে ব্া্ ি�নটেল জমা িদনত েনব। এই কারণে

কণেণের বার ষ্ক ৬,৫০,০০০ টাকা করষ হণব।

ষণব কণেণেরআর ষ্ক অবসার রিণক ষারকণ়আমার একানআণবিন এই যে, যে-সমস ছাত-ছাত্রআর ষ্ক

অবসা ভাণো ষারা যেন রি বাবি টাকা যিরষ না যন়। যষামাণির এই অ ষ্ িান কণেণেরআর ষ্ক শবররব করণব।কণেে-

ছাত-ছাত্ পরসণরর পররপূরক, এণক অণনযর সহা়ক, এই সষয যষামরাই বহাে রাখণষ পাণরা।আশাকররআমার এই

আণবিণন সাডা যিণব।



Fess For 2nd , 4th and 6th Semester ( Without KU Exam Fees)

অ্্ক

�কহ অনশাো কমাহ দাল

আলাননাহ মদননমােন তো্াে্াহ োনেজ

Category Fees Less Dues

Hons 1530 525 1005

PEDG 1330 500 830

General 1180 500 680


