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এতদ্বারা( জাোয়ো( যায়ে( যয বিদ্যাসাগর( ( মহাবিদ্যালয়য়র ২০২০-২০২১(

বিক্ষািয়ষ ে(অেলাইে(িযিস্থার(মাধযয়ম(বি.এ(/(বি.কম( অোস ে(ও(যজোয়রল (

যকায়স ে CBCS বো Semester িদ্ধবতয়ত( প্রথমিয়ষ ে  ( ( ছাত্র(  ছাত্রী( ভবতে(

যেওয়া(হয়ি। আগ্রহী(ছাত্র-,ছাত্রীরা(W.B.C.H.S.E (10+2)((এর((ফলাফকের(

( য়রজা) ( বভবিয়ত( আগোমী ইং  ১০/০৮/২০২০ তাবরখ( যথয়ক(

২২/০৮/২০২০তোপরখ িয েন্ত( কয়লয়জর( ওয়য়িসাই,( 

www.vidyasagarmahavidyalaya.org.in বগয়য়( “online Admission 

portal”( এর( ( মাধযয়ম( ( মহাবিদ্যালয়য়( যয( সকল( বিষয়( িড়ায়োর( িযিস্থা(

রয়য়য়ছ (তার(ময়ধয(যথয়ক(তায়দ্র(িছন্দময়তা(বিষয়য়র(জেয(আয়িদ্ে(িত্র((

িূরণ( করয়ত( িারয়ি।আববদন িত্র সঠি  ভোবব িূরণ  রোর জনয 

Website  এর  portal-এ কদওয়ো পনবদেশবেী( Instruction) অবশযই কদবখ 

পনবত হবব।  

 প্রথবম ফম েঠি পফেোি  রবত হবব। তোরির কসঠি কে   বর কদখবত হবব 

সঠি  ভোবব পফেোি  রো হবয়বে প নো, সঠি  ভোবব পফেোি  রো হবয় 

থো বে আববদনিত্র িূরণ  রোর ির তো অনেোইন বযবস্থোর  মোধ্যবম 

Submit  রবত হবব। এর ির ক োস ে পনব েোেন  বর Final  submit  রবত 

হবব।প্রপতঠি আববদনিবত্রর জনয পনধ্ েোপরত মূেয ২০০ িো ো  এবং  

পনধ্ েোপরত e-payment েোজে  (With GST) portal-এ কদওয়ো থো বব যো            

e-Payment এর মোধ্যবম জমো পদবত হবব ।সর োপর পনবদেশ অনুসোবর 

ভপতের জনয বযোবে েোইন পদবয় িো ো জমো কদওয়ো যোবব নো। এ মোত্র       

e-payment এর মোধ্যবমই িো ো জমো কদওয়ো যোবব। এবং যমধা( তাবলকা(

 Merit list) কয়লয়জর(WEBSITE এ(প্রকাি(করা(হয়ি(।সাম্মাবেক( অোস ে (

যকায়স ের( ( প্রয়তযক( বিষয়য়র( জেয( িৃথক( িৃথক( ভায়ি( এিং( যজোয়রল(

যকায়স ের(জেয(িৃথক(ভায়ি(আয়িদ্ে(িত্র(জমা(বদ্য়ত(হয়ি।( 

 

২০২০-২০২১ পশক্ষোববষ ে CBCS িদ্ধপতবত ভপতের পবজ্ঞপি 

http://www.vidyasagarmahavidyalaya.org.in/
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প্রথয়ম  যয যকাে browser এ বগয়য় বলখয়ত হয়ি ঃঃ          

www.vidyasagarmahavidyalaya.org.in 

তারির admission এ বগয়য় Admission ২০২০  এ বিক  করয়ত হয়ি।  

                  + 

 

        

 

 

 

আয়িদ্ে িত্র  িূরণ(করার(িদ্ধবত 

প্রথম ধাি  

বদ্বতীয়(ধাি  
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তৃতীয়((

ধাি 

 

 

 

তার ির  New Applicant  option বগয়য় user name & password create  

করয়ত হয়ি। { example: Name: Gopal (Username),Date of birth:  

10/10/2000 (Password) } username & Password যত্ন সহকায়র রাখয়ত হয়ি।  

 

তারির যসই ততবর করা User name & Password বদ্য়য়  login 

করয়ত হয়ি,  
চতুথ ে(ধাি 
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  তার ির online Application এ বগয়য় সঠিক ভায়ি  ফম ে বফলাি করয়ত 

   হয়ি। 

  

 

 

 

 

 

 

  তারির ফম েঠ,য়ক সঠিক ভায়ি মূলযায়ে কয়র ‘Checked & Verified all  

  the values entered are correct and I want to submit it.’ Box a click কয়র 

  তারির যসঠ,য়ক submit করয়ত(হয়ি।(  

   

  তারির বেয়জয়দ্র যকাস ে ও বিষয় গুবল বেি োচে কয়র িেুরায় ফম েঠ,য়ক 

  সঠিক ভায়ি মূলযায়ে 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।(  

(িঞ্চম(ধাি(((((

 

ষষ্ঠ((ধাি  

সপ্তম(ধাি  
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((((((((( (((ছবি, সই, scan কয়র upload করয়ত হয়ি।   

 

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

  প্রবতঠ, আয়িদ্ে িয়ত্রর জেয ২০০ ,াকা মুলয এিং  পনধ্ েোপরত e-payment 

েোজে  (With GST) portal কদওয়ো থো বব যো  e-Payment এর মোধ্যবম জমো পদবত হবব । 

  

{পববশষ দ্রষ্টবয   সর োপর পনবদেশ অনুসোবর ভপতের জনয বযোবে  েোইন পদবয় িো ো 

জমো কদওয়ো যোবব নো , এ মোত্র e-payment এর মোধ্যবমই িো ো জমো কদওয়ো যোবব।} 

অষ্টম((ধাি  

েিম(ধাি  েিম(ধাি  
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   নফোম ে বোিবন পি   রোর িবর কিবমন্ট অিশনঠি পসবেক্ট  রুন  

  এবং কিবমন্ট  রোর জনয কয ক োনও অিশন পসবেক্ট  রুন। 

 

সফে িো ো  প্রদোবনর িবর এ ঠি payment receipt আসবব। প্রমোণ পহসোবব এই 

রপসদঠি পপ্রন্ট  রুন ও যত্ন সহ োবর করবখ পদন. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   তোর ির কমনু  কত পগবয় Print Acknowledgement  পি    রবত 

   হবব এবং  পপ্রন্ট আউি  পি পনবয় রোখোর মোধ্যবম আববদন  

   প্রক্রিয়ো সম্পূণ ে হবব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দশম (ধাি( 

এ োদশ ধ্োি  ( 
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অনোবস ে((বদ্বতীয় যমধা তাবলকা(ও(সাধারে(বিভাগ(প্রথম(যমধা তাবলকা যথয়ক ভবতের 

ির আসে সংখযা ফাাঁকা / অিূণ ে থাকয়ল যসই সংক্রান্ত বিষয় WEBSITE  এর মাধযয়ম 

জাোয়ো হয়ি। অবেিায ে(কারণ((িিতঃ(ভবতের(সময়(সূবচ(িবরিতেে(হয়ত(িায়র। 

 
 

 

১. আয়িদ্ে(জমা(যদ্ওয়ার(তাবরখ(ও(সময়(((

ঃঃ  

 

ইং ১০/০৮/২০২০ কথব  ২২/০৮/২০২০ ( শুধ্ুমোত্র  

অনেোইবন িো ো জমো কদওয়ো যোবব ২৩/০৮/২০২০ 

তোপরখ রোত ১১.৫৯িো িয েন্ত)  

২. প্রথম যমধা তাবলকা প্রকাি (তাবরখ 

ওসময়)ঃঃ ( অনোস ে ও যজোয়রল  

 

ইং ২৮/০৮/২০২০ তোপরখ  (পব োে ৪ িোর 

মবধ্য) 

৩. প্রথম যমধাতাবলকা যথয়ক  ভবতের 

তাবরখ (ও সময় )ঃঃ  

 

(অনোস ে (যকায়স ের  জনয)   

 

ইং ১/০৯/২০২০ কথব  ০২/০৯/২০২০ তোপরখ  

িয েন্ত.  

(শুধ্ুমোত্র e-payment এর মোধ্যবম িো ো জমো কদওয়ো 

যোবব ২ তোপরখ রোত ১১.৫৯িো  িয েন্ত) 

৪ . বদ্বতীয় যমধা তাবলকা প্রকাি (তাবরখ ও 

সময় )ঃঃ ( অনোস ে  (যকায়স ের   জনয )   

ইং ০৩/০৯/২০২০ তোপরখ  (পব োে ৪ িোর 

িবর) 

৫ . বদ্বতীয়  যমধাতাবলকা যথয়ক  ভবতের  

তাবরখ ও সময়  ঃঃ ( অনোস ে ( ( যকায়স ের  

জনয )   

 

ইং ০৪/০৯/২০২০ কথব  ০৫/০৯/২০২০ তোপরখ  

িয েন্ত.  

( শুধ্ুমোত্র e-payment এর মোধ্যবম িো ো জমো 

কদওয়ো যোবব ৫ তোপরখ রোত ১১.৫৯ িো  িয েন্ত) 

৬.প্রথম যমধাতাবলকা যথয়ক  ভবতের 

তাবরখ (ও সময় )ঃঃ  

 

( কজনোবরে  (বিভায়গর  জনয)   

 

ইং ১/০৯/২০২০ কথব  ০৫/০৯/২০২০ তোপরখ  

িয েন্ত.  

( শুধ্ুমোত্র  e-payment এর মোধ্যবম িো ো জমো 

কদওয়ো যোবব ৫ তোপরখ রোত ১১.৫৯ িো  িয েন্ত) 

কমধ্ো তোপে ো প্র োশ ও ভপতের প্রক্রিয়োর সময়িঞ্জী নীবে কদওয়ো হে 



বিদ্যাসাগর  মহাবিদ্যালয় 
( কলকাতা(বিশ্ববিদ্যালয়য়র(অধীয়ে(অেুমবদ্ত(ও(NAAC দ্বারা(স্বীকৃত(  

      স্থাবিতঃ(১৯৯৮ 

সূচীয়া( (মসা, (হুগলী 

পিন ক োড ঃ  ৭১২৭০১ 
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   প্রথবম User name & Password পদবয় login   রবত হবব। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 তোরির Admission কমনু কত পি   রবত হবব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কমধ্ো তোপে ো প্র োবশর ির ভপতের িদ্ধবত 

 

প্রথম ধ্োি 

পিতীয় ধ্োি 



বিদ্যাসাগর  মহাবিদ্যালয় 
( কলকাতা(বিশ্ববিদ্যালয়য়র(অধীয়ে(অেুমবদ্ত(ও(NAAC দ্বারা(স্বীকৃত(  

      স্থাবিতঃ(১৯৯৮ 

সূচীয়া( (মসা, (হুগলী 

পিন ক োড ঃ  ৭১২৭০১ 
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              তোরির Application number ও Date of Birth বপসবয় submit 

 রবত হবব।  

 

 

 ক োবস ে  পি   রুন ক োন ক োবস ে প্রোথী ভপতে হবত েোন।  

 

 

তৃতীয় ধ্োি 

েতুথ ে  ধ্োি 



বিদ্যাসাগর  মহাবিদ্যালয় 
( কলকাতা(বিশ্ববিদ্যালয়য়র(অধীয়ে(অেুমবদ্ত(ও(NAAC দ্বারা(স্বীকৃত(  

      স্থাবিতঃ(১৯৯৮ 

সূচীয়া( (মসা, (হুগলী 

পিন ক োড ঃ  ৭১২৭০১ 
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 প্রোথীরো শূনযিদ অনযুোয়ী িোস সংপমশ্রবনর পবষয় (কযখোবন প্রবযোজয) 

  িপরবতেন  রবত িোরববন.তোর ির confirm button এ  পি    রবত 

হবব   

 

 

 

 

 তোরির মোধ্যপম  ও উচ্চ মোধ্যপম  Admit Card & mark sheet, 

তিবিলী জাবত / উিজাবত ও অেযাে অেগ্রসর যেণীভুক্ত& PH  হওয়ার 

িংসািত্রর original documents scan  বর upload  রবত হবব .   

 

 

 

 

 

 

িঞ্চম   ধ্োি 

ষষ্ঠ ধ্োি 



বিদ্যাসাগর  মহাবিদ্যালয় 
( কলকাতা(বিশ্ববিদ্যালয়য়র(অধীয়ে(অেুমবদ্ত(ও(NAAC দ্বারা(স্বীকৃত(  

      স্থাবিতঃ(১৯৯৮ 

সূচীয়া( (মসা, (হুগলী 

পিন ক োড ঃ  ৭১২৭০১ 
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নপথগুপে আিবেোড  রোর িবর, কিবমন্ট অিশন আসবব। অনেোইন 

 কিবমবন্টর জনয পি   রুন। e-payment িপরবসবো েোবজের  এরসোবথ  

যুক্ত হবব. 

 

 

  নফোম ে বোিবন পি   রোর িবর কিবমন্ট অিশনঠি পসবেক্ট  রুন 

 এবং কিবমন্ট  রোর জনয কয ক োনও অিশন পসবেক্ট  রুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিম ধ্োি 

অষ্টম ধ্োি 



বিদ্যাসাগর  মহাবিদ্যালয় 
( কলকাতা(বিশ্ববিদ্যালয়য়র(অধীয়ে(অেুমবদ্ত(ও(NAAC দ্বারা(স্বীকৃত(  

      স্থাবিতঃ(১৯৯৮ 

সূচীয়া( (মসা, (হুগলী 

পিন ক োড ঃ  ৭১২৭০১ 
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সফে িো ো  প্রদোবনর িবর এ ঠি payment receipt আসবব। প্রমোণ পহসোবব এই 

রপসদঠি পপ্রন্ট  রুন ও যত্ন সহ োবর করবখ পদন। 

 
 তোর ির কমনু  কত পগবয় Print Acknowledgement  পি    রবত  

  হবব পপ্রন্ট আউি  পি পনবয় রোখোর মোধ্যবম ভপতে প্রক্রিয়ো   

 সম্পূণ ে হবব।  
 

 

 

 

 

ক) িাস শুরুর ির  acknowledgement এর  print out  মাধযবমক ও উচ্চমাধযবমক 

িরীক্ষার অযাডবম, কাডে ও মাকেসীয়,র আসল (Original ) এিং যজরক্স বেজ 

প্রতযাবয়ত ( Self-Attested) verification( এর সময় ছাত্র- ছাত্রীয়দ্র বেয়য় আসয়ত হয়ি।  

খ) দ্ুঠ, িতেমাে সময়য়র িািয়িা,ে সাইজ যফায়,া।  

গ) তিবিলী জাবত / উিজাবত ও অেযাে অেগ্রসর যেণীভুক্তও(PH হওয়ার 

িংসািত্রর েকল উিবরিবণ েত ভায়ি প্রতযাবয়ত করয়ত হয়ি।  

ঘ (ভবতের(রবসদ্(বেয়য় আসয়ত হয়ি।  

 

 
 

 

 

১) যয বিষয়য় অোস ে িড়য়ত ইেুক   উচ্চমাধযবমক িরীক্ষায় েেূযতম   যসই বিষয়য় 

অথিা বিষয় সম্পকীয় বিষয় (Related Subject )এ 45% েম্বর এিং যমা, (aggregate) 

েম্বয়রর উির 50% যিয়ত হয়ি।  

প্রয়য়াজেীয়(েবথিত্র( 

 

অনোস ে পবভোবগ  আববদবনর ননূযতম কযোগযতো 

নবম ধ্োি 



বিদ্যাসাগর  মহাবিদ্যালয় 
( কলকাতা(বিশ্ববিদ্যালয়য়র(অধীয়ে(অেুমবদ্ত(ও(NAAC দ্বারা(স্বীকৃত(  

      স্থাবিতঃ(১৯৯৮ 

সূচীয়া( (মসা, (হুগলী 

পিন ক োড ঃ  ৭১২৭০১ 
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অথিা, অোস ে   বেয়ত   ইেুক( বিষয়য় আথিা  সম্পকীয় বিষয়য় উচ্চমাধযবমক 

িরীক্ষায় 55% যিয়ত হয়ি।  

২) িূি েিতী যগযতা বেধ োরক িরীক্ষায় যবদ্ আয়িদ্েকারী  উক্ত বিষয়ঠ, ো থায়ক 

তাহয়ল কমিয়ক্ষ সি েয়মা, 50% েম্বর (অেয সি িতোিলী করা সায়িয়ক্ষ )  থাকয়ত 

হয়ি।  

৩) তিবিলী জাবত / উিজাবত ছাত্র ছাত্রীয়দ্র যক্ষয়ত্র উচ্চমাধযবমক িরীক্ষায় 

সি েয়মা, 40% েম্বর অথিা বিষয়য় 40% েম্বর যিয়ত হয়ি।  

৪) িাস শুরুর ির বেবদ্ষ্ট বদ্য়ে  মাধযবমক ও উচ্চমাধযবমক িরীক্ষার সমস্ত আসল 

(original) মাকেিী, অযাডবম, কাডে। এছাড়া SC,ST, OBC  সাঠ,বফয়ক, আসল বেয়য় 

আসয়ত হয়ি।  

৫) যয সমস্ত ছাত্র ছাত্রী H.S (10+2) অথিা সমতুল িরীক্ষায় িাি করয়ছ, তারা বি.এ / 

বি.কম (অোস ে ও যজোয়রল) যকায়স ের ভবতে হয়ত িারয়ি ।বকন্তু উক্ত িরীক্ষায় 

ইংরাজজ বিষয়ঠ,য়ত 100 েম্বয়রর Full Marks থাকয়ত হয়ি এিং িাি করয়ত হয়ি।  

৬) যয সমস্ত ছাত্র ছাত্রী West Bengal State Council Vocational Training দ্বারা 

উচ্চমাধ্বমক িরীক্ষা িাি কয়রয়ছ তারা শুধু B.A General Course এ  ভবতে হয়ত 

িারয়ি।  

৭) আর জাোয়ো যায়ে যয H.S িা সমতুল িরীক্ষায় সি েভারতীয় যিাডে / Council 

(CBCS/ISC and National Institute of open School ) যথয়ক যারা িাি কয়রয়ছ তায়দ্র 

মাইয়গ্রিে সাঠ,বফয়ক, ভবতের সমায় যদ্ওয়ার প্রয়জে যেই।  

৮) বি.এ / বি.কম (অোস ে)  যকায়স ে ভবতের যক্ষয়ত্র  যযাগযতা বেধ োরয়ণ জেয সয়ি োচ্চ 

চারঠ, বিষয়য় প্রাপ্ত েম্বর ও এই বিষয়য় িা Related বিষয়য়র েম্বয়রর বভবিয়ত এিং 

যজোয়রল যক্ষয়ত্র Best four Subjects এর প্রাপ্ত েম্বয়রর বভবিয়ত যমধা 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 েয় H.S (10+2) িরীক্ষায় এডুয়কিে 

বিষয়ঠ, যবদ্ ো থায়ক যস যক্ষয়ত্র ময়োবিদ্যা, দ্ি েে, গবণত, সমাজবিদ্যা, অথ েেীবত, 

রাষ্ট্রবিজ্ঞাে ইবতহাস, স্ট্যাঠ,বস্ট্ক্স, িদ্াথ েবিদ্যা, রাসায়েবিদ্যা, জীিবিদ্যা, প্রভৃবত বিষয় 

গুবল এডুয়কিে বিষয়য়র িবরিূরক (Related) বিষয় বহসায়ি গণয হয়ি।  

১০) িুোরায় জাোয়ো যায়ে যয, যয যয বিষয়য় অোস ে িড়য়ি যস যসই বিষয়ঠ, 

General Elective Subject বহসায়ি বেয়ত িারয়ি ো।  বাাংলা ও ইাংরাজি জবষয় G.E 

জিসাবব জিবে পারবব িা। 



বিদ্যাসাগর  মহাবিদ্যালয় 
( কলকাতা(বিশ্ববিদ্যালয়য়র(অধীয়ে(অেুমবদ্ত(ও(NAAC দ্বারা(স্বীকৃত(  

      স্থাবিতঃ(১৯৯৮ 

সূচীয়া( (মসা, (হুগলী 

পিন ক োড ঃ  ৭১২৭০১ 
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১১) যয সমস্ত ছাত্র ছাত্রী ২০১৫ সায়লর আয়গ উচ্চমাধযবমক িরীক্ষায় িাি কয়রয়ছ 

তারা ২০২০-২০২১ বিক্ষািয়ষ ে ভবতে হয়ত িারয়ি ো। সুতারাং তারা আয়িদ্ে করয়ল তা 

গ্রাহয হয়ি ো। বিিদ্ভায়ি আয়রা জােয়ত কবলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়য়র CSR-3/18 

Website দ্রষ্টিয।  

 

 

 

বি.এ(যজোয়রল(

যকাস ে( 
বেম্নবলবখত(বিভাগ(যথয়ক(যয(যকােও(বতেঠ,(বিষয়(বেয়ত((

হয়ি(।(একই(বিভায়গ(যথয়ক(এয়কর(অবধক(বিষয়(যেওয়া(

যায়ি(ো।( 

Group-I বিক্ষাতত্ব( 

Group-II ইবতহাস( 

Group-III সংসৃ্কত 

Group-IV x 

Group-V রাষ্ট্রবিজ্ঞাে 

Group-VI  ভূয়গাল(/(দ্ি েে( 

 Group-VII ইংরাজী( 

 Group-VIII িাংলা( 

 

বি. এ( সাধারে( বিভায়গর( যক্ষয়ত্র( ছাত্র( ছাত্রী( রা( উিবরউয়েবখত( ( গ্রুি 

যথয়ক বতেঠ, বিষয় বেয়ত িারয়ি। ঐ বতেঠ, বিষয়য়র ময়ধয দ্ুঠ, বিষয় core 

course (মূল বিষয়) বহসায়ি বিয়িবচত হয়ি। এিং অিবিষ্ট বিষয় Generic 

Elective বিষয় বহসায়ি বিয়িবচত হয়ি। তয়ি িাংলা ও ইংরাজজ বিষয় G.E 

বহসায়ি বেয়ত িারয়ি ো।অথ োৎ যজোয়রল(যকাস ের( যক্ষয়ত্র(প্রথম( বিষয়(ও(

বদ্বতীয়( বিষয় যথাক্রয়ম( ( ( CC1 ও( CC2 িয়ল( বিয়িবচত( হয়ি।( এিং( তৃতীয়(

বিষয়ঠ,((Generic Elective িয়ল(বিয়িবচত(হয়ি। 

 

 যয দ্ুঠ, বিষয় core course (মূল বিষয়) যসই দ্ুঠ, বিষয়য়র প্রবতঠ, যমা, 

৪০০ েম্বর এিং যযঠ,  Generic Elective বিষয়  হয়ি যসঠ, যমা, ২০০ 

মহাবিদ্যালয়য়র(বেম্নবলবখত(যয(বিষয়গুবল(িড়য়ো(হয় 



বিদ্যাসাগর  মহাবিদ্যালয় 
( কলকাতা(বিশ্ববিদ্যালয়য়র(অধীয়ে(অেুমবদ্ত(ও(NAAC দ্বারা(স্বীকৃত(  

      স্থাবিতঃ(১৯৯৮ 

সূচীয়া( (মসা, (হুগলী 
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িড়য়ত হয়ি। এছাড়া AECC1- এ Communicative English অথিা MIL 

Bengali  (প্রবতঠ, ১০০ েম্বর) এই দ্ুঠ, বিষয়য়র ময়ধয যয যকাে একঠ, বিষয় 

বেয়ত হয়ি।  

অোস ে মহাবিদ্যালায়য়র(বেন্মবলবখত(বিষয়(গুবলয়ত(অোস ে(

িড়ায়ো(হয়((িাংলা (ইবতহাস ((এডুয়কিে (

রাষ্ট্রবিজ্ঞাে( ইংরাজী( (সংসৃ্কত 

 

উিবরক্ত(বিষয়গুবলর(ময়ধয(ছাত্র(ছাত্রীরা(যয(বিষয়ঠ,য়ত(অোস ে(িড়য়ি (যসই(বিষয়ঠ,(

core Subject (বহসায়ি(বিয়িবচত(হয়ি।(এই(core Subject ঠ,(সি েয়মা,(১৪০০(েম্বর(

িড়য়ত(হয়ি(।(অোস ে((বিষয়ঠ,(িায়দ্(অেয(যয(দু্ঠ,(বিষয়(যেয়ি(তা(Generic Elective 

বিষয়(বহসায়ি(গণয(হয়ি((এিং(এই(General Elective বিষয়(দ্ুঠ,(যমা,(২০০(েম্বর(

( প্রবতঠ, (িড়য়ত(হয়ি।(উয়েখ(যয (General Elective বিষয়(দ্ুঠ,(বি. এ( য়জোয়রল( (

যকায়স ে(উয়েবখত(৮ঠ,(গ্রুপর মবযে থেবে প্রবত( গ্রুপ (একঠ,( বিষয়(বেয়ত(

িারয়ি((জিবে পারবব। আবরা বলা যায় থয, দুটি  Generic Elective বিষয়(র(ময়ধয(

যকােঠ,(১েং(এিং(যকােঠ,(২েং(বিষয়(বহসায়ি(বিয়িবচত(হয়ি(তা(ছাত্র(ছাত্রীয়দ্র(

বেি োচে(করয়ত(হয়ি অথ োৎ প্রথম(যয(বিষয়ঠ,((Generic Elective  (যেয়ি(যসঠ,(GE1 

এিং(বদ্বতীয়(যয(বিষয়ঠ,(  Generic Elective যেয়ি(যসঠ,(GE2 ।(এছাড়া(AECC-1 এ(

Communicative English অথিা(MIL Bengali ( প্রবতঠ,(১০০(েম্বর (এই(দু্ঠ,(বিষয়য়র(

ময়ধয(যযয়কাে(একঠ,(বিষয়(বেয়ত(িারয়ি।( 

িাবেজয(

বিভাগ( 

অোস ে বিষয়(কবম্বয়েিে( 

 Accounting  Financial Accounting, Business Regulatory, 

Frame Work, Principles & Practice of 

Management & Business, Communication, 

Economics, Business, communication, 

Economics, Business math. & stat  

িাবণজয(

বিভাগ( 

যজোয়রল(

যকাস ে( 

Financial Accounting, Business Regulatory, 

Frame Work, Principles & Practice of 

Management & Business, Communication, 



বিদ্যাসাগর  মহাবিদ্যালয় 
( কলকাতা(বিশ্ববিদ্যালয়য়র(অধীয়ে(অেুমবদ্ত(ও(NAAC দ্বারা(স্বীকৃত(  

      স্থাবিতঃ(১৯৯৮ 

সূচীয়া( (মসা, (হুগলী 
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Economics, Business, communication, 

Economics, Business math. & stat 

 বেবজর Website কদবখ পনপদষ্ট সমবয়র মবধ্য বিশ্ববিদ্যালয়য়র(Registration Form 

িূরে(িাধযতা(মূলক।এিং(িাস(শুরুর(তাবরখ(বেবদ্ষ্ট(সময়য়(Website এর((মাধযয়ম(

জাবেয়য়(যদ্ওয়া(হয়ি। 

 

ডঃ সমীর কুমার বসংহ  

           অধযক্ষ  

                              বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়  

                              সূচীয়া, মসা,, হুগলী 
 

 


