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এতদ্বারা জাোয়ো যায়ে যয,বিদ্যাসাগর(( হাবিদ্যালয়ে( ২০১৯-২০২০ বিক্ষািয়ষ ে অেলাইে িযিস্থার 

 াধযয়  বি এ / বি ক  (অোস ে ও যজোয়রল) যকায়স ে CBCS বা Semester  িদ্ধবতয়ত(প্রথ  িয়ষ ে  ((

ছাত্র ,ছাত্রী ভবতে যেওো হয়ি। আগ্রহী(ছাত্র(ছাত্রীরা(W.B.C.H.S (10+2)  এর  ফলাফল( য়রজাল্ট(  

প্রকাবিত হিার িয়রর বদ্ে অথ োৎ( ২৮/০৫/২০১৯ তাবরখ( যথয়ক( ০৬/০৬/২০১৯( তাবরখ((((((((((((((((((((((((((((

িয েন্ত(কয়লয়জর ওয়েিসাই,  www.vidyasagarmahavidyalaya.org.in বগয়ে “online Admission 

portal” এর (  াধযয় (   হাবিদ্যালয়ে যয সকল বিষে িড়ায়োর িযিস্থা রয়েয়ছ, তার  য়ধয যথয়ক 

তায়দ্র িছন্দ য়তা(বিষয়ের(জেয(আয়িদ্ে(িত্র((িূরণ(করয়ত(িারয়ি। 

 

• আয়িদ্ে িত্র সঠিকভায়ি িূরণ করার জেয website এর Portal  এ 
যদ্ওো বেয়দ্েিািলী (Instruction) অিিযই অেুসরণ(করয়ত(হয়ি। 

•  আয়িদ্ে(িত্র(িূরণ(  Form fill up ) অেলাইে( ( online  িযিস্থার( াধযয় ই(

করয়ত(হয়ি।(  
• অেুসন্ধাে(/(আয়িদ্ে(যকাে(বকছুর(জেযই(কয়লয়জ(আসার(প্রয়োজে(যেই(/(

আসা(যায়ি(ো। 

 

 

 

প্রথয় ( যয(যকাে browser বা Google এ   বগয়ে(বলখয়ত(হয়ি(ঃঃ(((((((((( 

 

                          

 

আয়িদ্ে িত্র  িূরণ(করার(িদ্ধবত 

প্রথ  ধাপ  

 

২০১৯-২০২০ বিক্ষাির্ষ ে CBCS পদ্ধবির্ি ভবিের বিজ্ঞবি 

 

http://www.vidyasagarmahavidyalaya.org.in/
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                       তারপর admission এ বগয়ে(admission 2019  এ বিক((করয়ত(হয়ি।(

 

 

 তার পর  New Applicant  option এ  বগয়ে user name & password create  করয়ত((((((

হয়ি।({(example: Name: Gopal (Username),Date of birth:  10/10/2000(

 DD/MM/YYYY)  (Password) } username & Password বেয়জর(কায়ছ(বলয়খ যত্ন(

সহকায়র(রাখয়ত(হয়ি।((Username(& Password  সংক্রান্ত(য য়সজ(য ািাইয়ল(

যগয়ল(যত্ন(কয়র(যরয়খ(বদ্য়ত(হয়ি।( 

 

তারির(যসই(ততবর(করা(user name & password বদ্য়ে( login করয়ত(হয়ি।( 

 

( 

বদ্বতীে(ধাপ  

 

তৃতীে((ধাপ  

 

(চতুথ ে(ধাি((((((

ধাপ  
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তার(ির(online Application এ(বগয়ে(সঠিক(ভায়ি (ফ ে(বফলাি(করয়ত(

হয়ি।(Form fill-up এর(স ে(অতযন্ত(যত্নসহকায়র(তথয(প্রদ্াে(করয়ত(হয়ি।(

যকােপ্রকার(ভূল(তথয(দ্াবখয়লর(জেয(যবদ্(ফ ে((িাবতল(হে(কয়লজ(কতৃ েিক্ষ(

দ্ােী(থাকয়ি(ো।( 

 
(((((((((((((((((((((((((((তারির(ফ েঠ,য়ক(সঠিক(ভায়ি( ূলযােে(কয়র(‘Checked & Verified all the values 

entered are correct and I want to submit it.’ Box এ  click কয়র(তারির(যসঠ,ক(submit (করয়ত(হয়ি।((

 

 

(িঞ্চ (ধাি(((((

ধাপ  

 

ষষ্ঠ((ধাপ  
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তারির(বেয়জয়দ্র(যকাস ে(ও(বিষে(গুবল(বেি োচে(কয়র(িুেরাে(ফ েঠ,য়ক(সঠিক(

ভায়ি( ূলযােে(কয়র(‘Checked & Verified all the values entered are correct 

and I want to submit it.’ Box a click কয়র(তারির(যসঠ,য়ক((final submit 

করয়ত(হয়ি।( 

 

( (বিঃ(ঃঃ(ছবি (সই ((original scan কয়র(upload করয়ত(হয়ি।(}( 

বিশ্ববিদ্যালে(বেধাবরত(বেয়দ্েবিকা(অেুযােী(ছবি(সই((ও(অেযাে(িংসািত্রগুবল(বেবদ্ষ্ট(

সাইজ(হয়ত(হয়ি।(যয ে(ছবি(ও(সই(৫০KB, এই(িংসা(িত্র(গুবল(upload ো(করয়ল(

িযায়ে(যিয় ন্ট(করা(যায়ি(ো।(  

((((((((((((তারির(এ কয়লয়জর  A/C. No , ফ ে(েম্বর(এিং(অেযােয((তথয(সম্ববলত(

বতে( ০৩ (কবি(চালাে(ও(Application Acknowledgement এর(কবি(ডাউেয়লাড(

কয়র(বপ্রন্ট(বেয়ত(হয়ি।উক্ত(চালাে(যকিল াত্র(Oriental Bank of Commerce (Masat 

Branch, Dist –Hooghly) (িযায়ের( সা,(িাখাে(জ া(কয়র((student কবি(ছাত্র(

ছাত্রীরা(সংগ্রহ(করয়ি।(,াকা(জ া(যদ্ওো(যথয়ক(দু্ঠ,(কায েকারী(বদ্য়ের(ির(তার 

Status এর(আিয়গ্রয়ডিাে((ছাত্র(ছাত্রীরা(portal এ(যদ্য়খ(বেয়ত(িারয়ি।(যবদ্(

যিয় ন্ট(status Update ো(হে(তাহয়ল(অবতসত্বর(কয়লয়জর((যহল্প(লাইয়ে((

৮৪২০৬৬৫০৫৩(েম্বয়র(যযাগায়যাগ(করয়ত(হয়ি।(((   

 

প্রবতঠ,(যকায়স ের(জেয(আলাদ্া(আয়িদ্ে(িত্র(িূরণ(করয়ত(হয়ি।(প্রবতঠ,(

আয়িদ্ে(িয়ত্রর(জেয(২০০(,াকা( ূলয(এিং(২০(,াকা(বেধ োবরত((িযাে((চাজে((

চালায়ে(উবিবখত(থাকয়ি(িযায়ে((জ া(বদ্য়ত(হয়ি। 

 

 

অষ্ট ((ধাপ  

 

েি (ধাপ  

 

সপ্ত (ধাপ  
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((((((((((((((((((((য ধা(তাবলকা(ভুক্ত((ছাত্র(ছাত্রী(যদ্র(যক(বেবদ্ষ্ট(স ােসী ার( য়ধয(((

কয়লজ(website(এ(( াধযব ক(অযাডব ,কাডে( (উচ্চ( াধযব ক(যরজাল্ট (

িপবিবলউপজাবি(ST)  িপবিবল জাবি  (SC)ও অন্যন্ অন্গ্রসর  শ্রেণীর 

(OBC-A/OBC-B)িংসাপত্র  , প্রবিিন্ধী িংসাপত্র    অবি অিিযই Scan কর্র 

upload করর্ি হর্ি।  

   

 

এই(ভবতে(িক্রক্রো(সম্পন্ন(করার(জেয(ছাত্র(ছাত্রীয়দ্র(যক(অেলাইয়ের( ধয(বদ্য়ে(subject 

confirmation কয়র(৩কবি(চালাে( system Generated challan) বপ্রন্ট(কয়র(বেয়ে(বেবদ্ষ্ট(তাবরয়খর(

 য়ধয(,াকা(জ া(বদ্য়ত(হয়ি(।( এর(ির(ছাত্র(ছাত্রী(রা(এক াত্র(িাস(শুরুর(বদ্ে(কয়লয়জ(আসয়ত(

িারয়ি(এিং(িাস(করয়ত(িারয়ি।(   

 

 

 িতে ায়ে(২০১৯-২০২০(বিক্ষািয়ষ ে(বি এ / বি ক  (অোস ে ও যজোয়রল) যকায়স ে(CBCS 

িদ্ধবতয়ত( ছাত্র ছাত্রী ভবতে যেওো হয়ি।(স্বীকৃত(যিাডে(িা(কাউক্রিল(যথয়ক(উচ্চ াধযব ক( ১০+২ (
িাি(করয়ল(ভবতের(জেয(যযাগয(িয়ল(বিয়িবচত(হয়ি।(ভবতে(সংক্রান্ত(যকায়ো(তয়থয(ব থযা(িা(ভুল(

থাকয়ল( হাবিদ্যালে(যকােরক (দ্ােী(থাকয়ি(ো।(( (সরকাবর(বেয়দ্েি(অেুসায়র ( 

❖ (সাম্মাবেক( অোস ে(যকায়স ে(( (প্রয়তযক(বিষয়ের(জেয(িথৃক(িথৃক(ভায়ি(এিং(যজোয়রল(

যকায়স ের(জেয(িথৃক(ভায়ি(আয়িদ্ে(িত্র(জ া(বদ্য়ত(হয়ি।( 

❖ (ভবত ের(আয়িদ্ে(িত্র(যথাযথভায়ি(িূরণ(কয়র((েবথিত্র(সয় ত(বেম্নবলবখত((যোঠ,িআকায়র(

যদ্ওো(বেবদ্ষ্ট(স য়ের( য়ধয(জ া(বদ্য়ত(হয়ি। 

 

 

 

 

ভবতের(বেে ািলী 

য ধা(তাবলকা( Merit list) কয়লয়জর(WEBSITE এ(প্রকাি(করা(হয়ি(আগা ী(১০/০৬/২০১৯( 

দ্ি ((ধাপ  

 

একাদ্ি(((ধাপ  
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য ধা(তাবলকা(প্রকাি(ও(ভবতে(প্রক্রক্রোর(স েিঞ্জী(েীয়চ(যদ্ওো(হল 

 

বদ্বতীে(য ধা(তাবলকা(যথয়ক(ভবতের(ির(আসে(সংখযা(ফা াঁকা(/(অিূণ ে(থাকয়ল(যসই(

সংক্রান্ত(বিষে(WEBSITE  এর( াধযয় (জাোয়ো(হয়ি।( 

➢ ২০১৯-২০২০(বিক্ষািয়ষ ের(B.A / B.Com (অোস ে(ও(যজোয়রল (প্রথ (িয়ষ ের(

িাস(২০১৯(সায়লর(জলুাই( ায়সর(প্রথ (সপ্তায়হর( য়ধয(শুরু(হয়ি।(িাস(

শুরুর(বেবদ্ষ্ট(তাবরখ(কয়লয়জর(website এ(বিজ্ঞবপ্ত(বদ্য়ে(জাবেয়ে(যদ্ওো(হয়ি।(( 

 

 

 

 

❖ আয়িদ্ে(িত্র(জ া((যদ্ওোর((

তাবরখ(ও(স ে(ঃঃ( 

 

Starting Date ২৮/০৫/২০১৯( 

Ending  date ০৬/০৬/২০১৯(  

( (িযায়ে(,াকা(জ া(যদ্ওো(যায়ি(০৭/০৬/২০১৯(

তাবরখ(িয েন্ত((Banking Hours(এর( য়ধয। ((   

২.(প্রথ (য ধা(তাবলকা(প্রকাি( তাবরখ(
ও(স ে( ঃঃ( 

 

১০/০৬/২০১৯( ((বিকাল(৪ ,ার( য়ধয(  (( 

৩.(প্রথ (য ধাতাবলকা(যথয়ক( ভবতের( 

তাবরখ(ও(স ে((ঃঃ( 

 

১২/০৬/২০১৯(ও(

১৩/০৬/২০১৯(Banking 

Hours(এর( য়ধয।( 

৪(.(বদ্বতীে(য ধা(তাবলকা(প্রকাি( তাবরখ(
ও(স ে( ঃঃ( 

 

১৪/০৬/২০১৯(বিকাল(৪(,ার(

 য়ধয।( 

৫(.(বদ্বতীে((য ধাতাবলকা(যথয়ক( ভবতের( 

তাবরখ(ও(স ে((ঃঃ( 

 

১৭/০৬/২০১৯(ও(

১৮/০৬/২০১৯( Banking 

Hours এর( য়ধয। 
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ক (িাস(শুরুর(ির((acknowledgement এর( print out   াধযব ক(ও(উচ্চ াধযব ক(িরীক্ষার(

অযাডব ,(কাডে(ও( াকেসীয়,র(আসল((Original ) এিং(যজরক্স(বেজ(প্রতযাবেত( (Self Attested) 

কাউক্রিবলং(এর(স ে(ছাত্র-(ছাত্রীয়দ্র(বেয়ে(আসয়ত(হয়ি।( 

খ (দু্ঠ,(িতে াে(স য়ের(িািয়িা,ে(সাইজ(যফায়,া।( 

গ (তিবিলী(জাবত(/(উিজাবত(ও(অেযাে(অেগ্রসর(যেণীভুক্ত(হওোর(িংসািত্রর(েকল(

উিবরিবণ েত(ভায়ি(প্রতযাবেত(করয়ত(হয়ি।(যয(সকল(ছাত্র(ছাত্রী(িংসািত্র(যেই(তারা(যবদ্(

বিশ্ববিদ্যালয়ের(বেে (অেুযােী(যজলা(িবরষদ্(সদ্সয(M.L.A /M.P িা(িঞ্চায়েত(প্রধাে (িঞ্চায়েত((

সদ্যস(এর(বেক,(যথয়ক(প্রাপ্ত(ওই(িংসািত্র(জ া(যদ্ে (তা(গ্রাহয(হয়ি (অেযথাে(তারা(তিবিলী(

জাবত(/(উিজাবত(ও(অেযাে(অেগ্রসর(যেণীভুক্ত(িয়ল((বিয়িবচত(হয়ি(ো।( 

ঘ (Acknowledgement এর(কবি(বপ্রন্ট(আউ,((কয়র(বেয়ে(আসয়ত(হয়ি। 

 

 

 

১ (যয(বিষয়ে(অোস ে(িড়য়ত(ইেুক(((উচ্চ াধযব ক(িরীক্ষাে(েূেযত (((যসই(বিষয়ে(অথিা(বিষে(

সম্পকীে(বিষে( Related Subject )এ(45% েম্বর(এিং(য া,( aggregate) েম্বয়রর(উির(50% 

যিয়ত(হয়ি।( 

অথিা (অোস ে  (বেয়ত(((ইচ্ছকু (বিষয়ে(আথিা((সম্পকীে(বিষয়ে(উচ্চ াধযব ক(িরীক্ষাে(55% যিয়ত(

হয়ি।( 

২ (িূি েিতী(যযাগযতা(বেধ োরক(িরীক্ষাে(যবদ্(আয়িদ্েকারীর((উক্ত(বিষেঠ,(ো(থায়ক(তাহয়ল(

ক িয়ক্ষ(সি েয় া,(50% েম্বর( অেয(সি(িতোিলী(িূরণ((করা(সায়িয়ক্ষ( ((থাকয়ত(হয়ি।( 

৩ (তিবিলী(জাবত(/(উিজাবত(ছাত্র(ছাত্রীয়দ্র(যক্ষয়ত্র(উচ্চ াধযব ক(িরীক্ষাে(সি েয় া,(40% েম্বর(

অথিা(বিষয়ে(40% েম্বর(যিয়ত(হয়ি।( 

৪ (িাস(শুরুর(ির(বেবদ্ষ্ট(বদ্য়ে(( াধযব ক(ও(উচ্চ াধযব ক(িরীক্ষার(স স্ত(আসল( original) 

 াকেিী,(অযাডব ,(কাডে।(এছাড়া(SC,ST, OBC((সাঠ,বফয়ক,(আসল(বেয়ে(আসয়ত(হয়ি।( 

প্রয়োজেীে(েবথিত্র( 

 

অোস ে(বিভায়গ((আয়িদ্য়ের(েেূযত (যযাগযতা 
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৫ (যয(স স্ত(ছাত্র(ছাত্রী(H.S (10+2) অথিা(স তুল(িরীক্ষাে(িাি(করয়ছ (তারা(বি.এ(/(বি.ক (

(অোস ে ও যজোয়রল) যকায়স ের ভবতে(হয়ত(িারয়ি(।বকন্তু(উক্ত(িরীক্ষাে(ইংরাক্রজ(বিষেঠ,য়ত(100 

েম্বয়রর(Full Marks থাকয়ত(হয়ি(এিং(িাি(করয়ত(হয়ি।( 

৬ (যয(স স্ত(ছাত্র(ছাত্রী(West Bengal State Council Vocational Training দ্বারা(উচ্চ াধযব ক(

িরীক্ষা(িাি(কয়রয়ছ(তারা(শুধু(B.A General Course এ((ভবতে(হয়ত(িারয়ি।( 

৭ (আরও(জাোয়ো(যায়ে(যয(H.S িা(স তুল(িরীক্ষাে(সি েভারতীে(যিাডে(/(Council (CBCS/ISC 

and National Institute of open School ) যথয়ক(যারা(িাি(কয়রয়ছ(তায়দ্র( াইয়গ্রিে(

সাঠ,বফয়ক,(ভবতের(স ে(যদ্ওোর(প্রয়োজে(যেই।( 

৮ (বি.এ(/(বি.ক ((অোস ে ((যকায়স ে(ভবত ের(যক্ষয়ত্র((যযাগযতা(বেধ োরয়ণর(জেয(সয়ি োচ্চ(চারঠ,(বিষয়ে(

প্রাপ্ত(েম্বর(ও(এই(বিষয়ে(িা(Related বিষয়ের(েম্বয়রর(বভবিয়ত(এিং(যজোয়রল(যকাস ের((যক্ষয়ত্র(

Best four Subjects এর(প্রাপ্ত(েম্বয়রর(বভবিয়ত(য ধা(তাবলকা(বিয়িবচত(হয়ি।(এয়ক্ষয়ত্র(

Environmental Education /( Studies এর(প্রাপ্ত(েম্বর(Aggregate এ(আসয়ি(ো।(বকন্তু(100 েম্বর(

Environmental Education of Science থাকয়ল(প্রাপ্ত(েম্বর(Aggregate এ(আসয়ি।( 

৯ (যবদ্(যকাে(ছাত্র(ছাত্রীর(বিগত(যযাগযতা(বেণ েে(H.S (10+2) িরীক্ষাে(এডুয়কিে(বিষেঠ,((ো(

থায়ক(যস(যক্ষয়ত্র( য়োবিদ্যা (দ্ি েে (গবণত (স াজবিদ্যা (অথ েেীবত (রাষ্ট্রবিজ্ঞাে(ইবতহাস (

স্ট্যাঠ,বস্ট্ক্স( (িদ্াথ েবিদ্যা (রসােেবিদ্যা (জীিবিদ্যা (প্রভৃবত(বিষে(গুবল(এডুয়কিে(বিষয়ের(

িবরিূরক( Related) বিষে(বহসায়ি(গণয(হয়ি।( 

১০ (িুোরাে(জাোয়ো(যায়ে(যয (যয(যয(বিষয়ে(অোস ে(িড়য়ি(যস(যসই(বিষেঠ,(General Elective 

Subject বহসায়ি(বেয়ত(িারয়ি(ো।(  

১১ (যয(স স্ত(ছাত্র(ছাত্রী(২০১৪(সায়লর(আয়গ(উচ্চ াধযব ক(িরীক্ষাে(িাি(কয়রয়ছ(তারা(২০১৯-

২০২০(বিক্ষািয়ষ ে(ভবত ে(হয়ত(িারয়ি(ো।(সুতরাং(তারা(আয়িদ্ে(করয়ল(তা(গ্রাহয(হয়ি(ো।(বিিদ্ভায়ি(

আয়রা(জােয়ত(কবলকাতা(বিশ্ববিদ্যালয়ের(CSR-3/18 Website(ঃষ্টিয।(  www.caluniv.ac.in  

 

 

বি.এ(যজোয়রল(যকাস ে( বেন্মবলবখত(বিভাগ(যথয়ক(যয(যকােও(বতেঠ,(বিষে(বেয়ত((হয়ি(।(একই(

বিভাগ(যথয়ক(এয়কর(অবধক(বিষে(যেওো(যায়ি(ো।( 

Group-I বিক্ষাতত্ব( 

Group-II ইবতহাস( 

Group-III সংসৃ্কত 

Group-IV x 

Group-V রাষ্ট্রবিজ্ঞাে 

Group-VI  ভূয়গাল(/(দ্ি েে( 

বেন্মবলবখত((বিষেগুবল( হাবিদ্যালয়ে(িড়ায়ো((হে 

 

http://www.caluniv.ac.in/
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 Group-VII ইংরাজী( 

 Group-VIII িাংলা( 

 

বি. এ(সাধারণ(বিভায়গর(যক্ষয়ত্র(ছাত্র(ছাত্রীরা(উিবর(উবিবখত((গ্রুপ  যথয়ক(বতেঠ,(বিষে(বেয়ত(িারয়ি।(

ঐ(বতেঠ,(বিষয়ের( য়ধয(দু্ঠ,(বিষে(core course ( ূল(বিষে (বহসায়ি(বিয়িবচত(হয়ি।(এিং(অিবিষ্ট(

বিষে(Generic Elective বিষে(বহসায়ি(বিয়িবচত(হয়ি।(তয়ি(িাংলা(ও(ইংরাক্রজ(বিষে(G.E বহসায়ি(

বেয়ত(িারয়ি(ো।(যয(দু্ঠ,(বিষে(core course ( ূল(বিষে (যসই(দু্ঠ,(বিষয়ের(প্রবতঠ,(য া,(৪০০(েম্বর(

এিং(যযঠ,((Generic Elective বিষে((হয়ি(যসঠ,(য া,(২০০(িড়য়ত(হয়ি।(এছাড়া(AECC- এ(

Communicative English অথিা(MIL Bengali (( প্রবতঠ,(১০০(েম্বর (এই(দু্ঠ,(বিষয়ের( য়ধয(যয(

যকাে(একঠ,(বিষে(বেয়ত(হয়ি।( 

অোস ে(যকাস ে(  হাবিদ্যালয়ের(বেন্মবলবখত(বিষে(গুবলয়ত(অোস ে(িড়ায়ো(হে((িাংলা (

ইবতহাস ((এডুয়কিে (রাষ্ট্রবিজ্ঞাে( ইংরাজী( (সংসৃ্কত 

উিবরক্ত(বিষেগুবলর( য়ধয(ছাত্র(ছাত্রীরা(যয(বিষেঠ,য়ত(অোস ে(িড়য়ি (যসই(বিষেঠ,(core Subject (

বহসায়ি(বিয়িবচত(হয়ি।(এই(core Subject ঠ,(সি েয় া,(১৪০০(েম্বর(িড়য়ত(হয়ি(।(অোস ে((বিষেঠ,(

িায়দ্(অেয(যয(দু্ঠ,(বিষে(যেয়ি(তা(Generic Elective বিষে(বহসায়ি(গণয(হয়ি((এিং(এই(general 

Elective বিষে(দু্ঠ,(য া,(২০০(েম্বর( প্রবতঠ, (িড়য়ত(হয়ি।(উয়িখয((যয (General Elective বিষে(

দু্ঠ,(বি. এ( য়জোয়রল( (যকায়স ে(উয়িবখত(৮ঠ,(গ্রুপর মধ্যে থেধ্ে নিধ্ে পারধ্ে। আধ্রা েলা যায় থয, দুটি  Generic 

Elective বিষয়ের( য়ধয(যকােঠ,(১েং(এিং(যকােঠ,(২েং(বিষে(বহসায়ি(বিয়িবচত(হয়ি(তা(ছাত্র(

ছাত্রীয়দ্র(বেি োচে(করয়ত(হয়ি।(এছাড়া(AECC-1 এ(Communicative English অথিা(MIL Bengali 

( প্রবতঠ,(১০০(েম্বর (এই(দু্ঠ,(বিষয়ের( য়ধয(যযয়কাে(একঠ,(বিষে(বেয়ত(িারয়ি।( 

বিভাগ( অোস ে বিষে(কবম্বয়েিে( 

িাবেজয(বিভাগ Accounting  Financial Accounting, Business Regulatory, Frame 

Work, Principles & Practice of Management 

Business- Communication, Economics, Business 

math. & stat  

িাবণজয(বিভাগ( যজোয়রল(

যকাস ে( 

Financial Accounting, Business Regulatory, Frame 

Work, Principles & Practice of Management 

Business, Communication, Economics, Business 

math. & stat 

িাস(শুরু(হওোর(১( ায়সর( য়ধয(বিশ্ববিদ্যালায়ের(Registration From িূরে(িাধযতা( ূলক।( 

 

 

 


