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Vision of the College
The Vision of Gushkara Mahavidyalaya is to emerge as one of the
leading academic Institutions in the region where knowledge and skill
complement each other and competence leads to confidence among the
prime beneficiaries, that is, the students.

“তাহাককই িবল পেষ্ঠ বিক্ষা যাহা পকিলমাত্র তথ্য িবরকিিন ককর না,
বিশ্বসত্তার সকঙ্গ সামঞ্জসয পরকে মানু কের েীিনকক গকে পতাকল।”
- রিীন্দ্রনাথ্ ঠাকুর

প্রথ্ম পসবমস্টাকর ভবতবর তথ্য ও সার্ারণ বনয়মািলী – ২০২২-২৩
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মহাবিদ্যালয় িবরবিবত
ির্বমান পেলার গুসকরা ও তৎসবিবহত অঞ্চকলর বিবিষ্ট বিক্ষাবিদ্ ও বিক্ষানু রাগী
েনগকণর ঐকাবিক প্রকিষ্টা ও অগবণত বিক্ষাদ্রদ্ী িযবির িদ্ানযতায় ১৯৬৫ খ্রীষ্টাকের ৯ই
আগস্ট প্রবতবষ্ঠত হয় গুসকরা মহাবিদ্যালয়। অতযি সাফলয ও পগৌরকির সাকথ্ এই মহাবিদ্যালয়
অর্ব িতােী অবতক্রম ককরকে। গুসকরা বনউটাউন এলাকার কুনু র নদ্ীর তীকর বনেবন ও িাি
িবরকিকি মহাবিদ্যালয় ভিনবট অিবস্থত। সম্মু েস্থ সু বিস্তীণব পেলার মাঠ ও িুকপাদ্যান
মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণকক ককর তুকলকে সু ন্দর ও মকনারম। গুসকরা পরলকস্টিন পথ্কক
মহাবিদ্যালকয়র দ্ূ রত্ব মাত্র পদ্ে বক.বম.। ির্বমান – গুসকরা, দ্ুগবািুর – গুসকরা, পভবদ্য়া –
গুসকরা িা কাকিমনগর – গুসকরা িাকস সহকেই মহাবিদ্যালকয় আসা যায়।
ির্বমান বিশ্ববিদ্যালকয়র অর্ীনস্থ এই মহাবিদ্যালকয় স্নাতকস্তকর কলা, বিজ্ঞান ও িাবণেয
এিং স্নাতককাত্তর স্তকর িাংলা িাোয় িঠন-িাঠন হয়। স্নাতক সাম্মাবনক (অনাসব) স্তকর িাংলা,
ইংরােী, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইবতহাস, দ্িবন, ভূ কগাল, অথ্বনীবত, িদ্াথ্ববিদ্যা, রসায়ন, গবণত,
প্রাণীবিদ্যা, উবিদ্বিদ্যা, িুবষ্টবিদ্যা ও বহসািিাস্ত্র িোকনা হয়। সার্ারণ (কেনাকরল) স্তকর
এইসকল বিেয়গুবল োোও িারীরবিক্ষা ও সঙ্গীত বিেকয় িাঠদ্ান করা হয় এিং স্নাতককাত্তর
(MA) স্তকর িাংলা বিেকয় িাঠদ্ান করা হয়। এই মহাবিদ্যালকয় পযাগ-এর সাবটববফককট পকাসব
এিং পনতােী সু ভাে মুি বিশ্ববিদ্যালকয়র স্টাবি পসন্টার আকে। উকেেয, গুসকরা মহাবিদ্যালয়
এই বিশ্ববিদ্যালয় অর্ীনস্থ নযাক মূ লযাবয়ত একমাত্র ‘এ’ পেি বিেী ককলে।

িাঠয বিেয়সমূ হ
গুসকরা মহাবিদ্যালকয় ির্বমান বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক
ব অনু কমাবদ্ত বনম্নবলবেত বিেয়গুবলকত
িাঠদ্ান করা হয়। এোকন উকেেয, Choice Based Credit System (CBCS) with Six
Semester-এর বভবত্তকত উিকরাি িাঠদ্ান করা হয়।
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বি.এ. সাম্মাবনক (অনাসব) বত্রিাবেবক : বদ্িাবিভাগ
বনম্নবলবেত বিেয়গুবলর মকর্য পয পকান একবট বিেকয় সাম্মাবনক (অনাসব) পকাসব পনওয়া যাকি।
অনাসব

পয পকান একবট পেকনবরক বিেয় বনকত হকি

িাংলা

ইংরােী, দ্িবন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইবতহাস, সংস্কৃত, সঙ্গীত, অথ্বনীবত

ইংরােী

িাংলা, দ্িবন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইবতহাস, সংস্কৃত, সঙ্গীত, অথ্বনীবত

ইবতহাস

িাংলা, ইংরােী, দ্িবন, অথ্বনীবত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংস্কৃত, সঙ্গীত

দ্িবন

িাংলা, ইংরােী, অথ্বনীবত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইবতহাস, সংস্কৃত, সঙ্গীত

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

িাংলা, দ্িবন, অথ্বনীবত, ইংরােী, ইবতহাস, সংস্কৃত, সঙ্গীত

সংস্কৃত

িাংলা, ইংরােী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইবতহাস, দ্িবন, সঙ্গীত, অথ্বনীবত

ভূ কগাল

িাংলা, দ্িবন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অথ্বনীবত, ইংরােী, ইবতহাস, সংস্কৃত, সঙ্গীত

অথ্বনীবত

গবণত

বি.এ. পেনাকরল বত্রিাবেবক : বদ্িাবিভাগ
প্রবতবট বিভাগ পথ্কক একবট ককর বিেয় পকার পকাসব বহসাকি বনকত হকি।
ক - বিভাগ

ে - বিভাগ

িাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দ্িবন, ভূ কগাল, সঙ্গীত

ইবতহাস, ইংরােী, অথ্বনীবত, িারীরবিক্ষা, সংস্কৃত

বি.এস.বস. সাম্মাবনক (অনাসব) বত্রিাবেবক : বদ্িাবিভাগ
বনম্নবলবেত অনাকসবর অনু রূি পেকনবরক পকাসব
অনাসব

পেকনবরক পকাসব

িদ্াথ্ববিদ্যা

গবণত

রসায়নবিদ্যা

গবণত

গবণত

রসায়ন

উবিদ্বিদ্যা

রসায়ন

প্রাণীবিদ্যা

রসায়ন

িুবষ্টবিদ্যা

রসায়ন
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বি.এস.বস. পেনাকরল বত্রিাবেবক : বদ্িাবিভাগ
পয পকান একবট বিভাগ বনিবািন করকত হকি।
বিভাগ

পকার পকাসব

ক

িদ্াথ্ববিদ্যা, রসায়ন ও গবণত

ে

রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা ও উবিদ্বিদ্যা

বি.কম. সাম্মাবনক বত্রিাবেবক : বদ্িাবিভাগ
1ST Semester

Accountancy

Generic

Core Course

Honours

AECC

Elective

(1) Financial Accounting
(2) Business Management

Business

ENVS

Mathematics

বি.কম. পেনাকরল বত্রিাবেবক : বদ্িাবিভাগ
1st Semester
Core Course
(1)
(2)

Financial Accounting
Business Management

Language

AECC

English

ENVS

বি.এ. পেনাকরল বত্রিাবেবক : প্রাতঃবিভাগ
বনকম্নাি দ্ুবট বিভাগ পথ্কক একবট ককর পকার পকাসব বহসাকি বনকত হকি

বিঃ দ্রঃ

বিভাগ – ক

বিভাগ – ে

িাংলা, দ্িবন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ইবতহাস, সংস্কৃত, ইংরােী

বিএ, বিএসবস, বিকম অনাসব ও পেনাকরকলর পক্ষকত্র প্রথ্ম পসবমস্টাকর প্রকতযক
োত্রোত্রীকক একবট ভাো ও িবরকিিবিদ্যা অিিযই িেকত হকি।

উিকরাি বিেয়সমূ হ ির্বমান বিশ্ববিদ্যালকয়র বনকদ্বিানু ক্রকম িবরিতবন সাকিক্ষ।
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পমবরট িকয়ন্ট গণনা
(ক) অনাকসবর পমবরট বলকস্ট ক্রম বনর্বারকণর েনয পমবরট িকয়ন্ট E + H পযাগ ককর পির করা
হকি, পযোকন,
E= মার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় প্রাপ্ত িতকরা নম্বকরর (Additional Subject িাকদ্)
40% + উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় প্রাপ্ত িাাঁিবট বিেকয়র (অিতঃ একবট ভাো বিেয়

সহ) িতকরা নম্বকরর 60%.

(উচ্চমার্যবমক

িা সমতুল িরীক্ষায় যবদ্ িারবট বিেয় থ্াকক তাহকল পসকক্ষকত্র Language

Subject বটকক বিতীয়িার োহয ককর পমাট িাাঁিবট বিেকয়র িতকরা পির করকত হকি।
উি িাাঁিবট বিেকয়র মকর্য িবরকিিবিদ্যা োহয হকি না।)
H = সাম্মাবনক বিেকয় আকিদ্নকৃত বিেকয়র পমাট প্রাপ্ত নম্বর। যবদ্ আকিদ্নকৃত বিেয়

উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় না থ্াকক পসকক্ষকত্র Language বিেকয়র সকিবাচ্চ প্রাপ্ত
িতকরা নম্বর বিকিিয হকি।
(ে) পেনাকরল পকাকসবর (Day Section ও Morning Shift উভয়করই) পমবরট বলকস্ট ক্রম
বনর্বারণ বদ্িা ও প্রাতঃ বিভাকগর পেনাকরল পকাকসবর পমর্াতাবলকা ততরীকত মার্যবমক িা সমতুল
িরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বকরর পমাট িতাংকির ৪০ িতাংি ও উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষার
প্রাপ্ত নম্বকরর পমাট িতাংকির ৬০ িতাংি নম্বর বিকিবিত হকি।

(উচ্চমার্যবমক
Subject

িা সমতুল িরীক্ষায় যবদ্ িারবট বিেয় থ্াকক তাহকল পসকক্ষকত্র

Language

বটকক বিতীয়িার োহয ককর পমাট িাাঁিবট বিেকয়র িতকরা পির করকত হকি। উি

িাাঁিবট বিেকয়র মকর্য িবরকিিবিদ্যা োহয হকি না।)
(গ) টাই পেবকং – পমবরট তাবলকায় টাই হকল অনাসব বিেকয় উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষার
নম্বর প্রথ্ম স্তকর বিকিবিত হকি। এই স্তকর টাই হকল তেন উচ্চমার্যবমক িা সমতুল
িরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বকরর িতাংি বিকিবিত হকি। এই স্তকরও টাই হকল তকি মার্যবমক িা
সমতুল িরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বকরর িতাংি বিকিবিত হকি।
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গুরুত্বিূ ণব তথ্য বনয়মািলী


২০২২, ২০২১, ২০২০ ও ২০১৯ সাকল উচ্চমার্যবমক উত্তীণব োত্রোত্রীরা স্নাতকস্তকর
প্রথ্ম পসবমস্টাকর ভবতবর েনয অনলাইকন আকিদ্ন করকত িারকি।



সংরবক্ষত আসকনর েনয সরকার বনর্বাবরত উিযু ি কতৃবিকক্ষর প্রদ্ত্ত তিিীবল োবত,
উিোবত, ওবিবস-এ, ওবিবস-বি, প্রবতিন্ধী, িংসািত্র থ্াককত হকি।



অনলাইকন ভবতব হওয়ার ও ভবতব বফ অনলাইকন েমা পদ্ওয়ার ির মহাবিদ্যালকয়
অনলাইন আকিদ্নিকত্রর একবট কবি পভবরবফককিকনর সময় েমা বদ্কত হকি ও সংবিষ্ট
নবথ্িকত্রর মূ ল কবি পদ্োকত হকি এিং ঐ নবথ্িকত্রর স্বপ্রতযবয়ত পফাকটাকবি
আকিদ্নিকত্রর সকঙ্গ েমা বদ্কত হকি। পভবরবফককিকনর সময় বনকম্নাি নবথ্িত্রগুবলর
স্বপ্রতযবয়ত পফাকটাকবি েমা বদ্কত হকি – আকিদ্নিত্র, মার্যবমক িরীক্ষার অযািবমট,
উচ্চমার্যবমক িরীক্ষার অযািবমট ও মাকবিীট, স্কুল বলবভং সাবটববফককট, তিিীবল োবত,
উিোবত, ওবিবস-এ, ওবিবস-বি, প্রবতিন্ধী সাবটববফককট।



প্রথ্ম পসবমস্টাকর ভবতব হওয়ার ির মহাবিদ্যালকয়র পদ্ওয়া বিজ্ঞবপ্ত অনু যায়ী
বিশ্ববিদ্যালকয়র প্রদ্ত্ত অনলাইন পরবেকেিন-কাম-এনকরালকমন্ট ফমব যথ্াযথ্ভাকি িূ রণ
করকত হকি।

পিতন প্রদ্ান িদ্ধবত


োত্রোত্রীকদ্র প্রবত মাকসর েনয বনর্বাবরত পিতন পসই মাকসই েমা বদ্কত হকি। পিতন
ও অনযানয বফজ পয পকান কাকের বদ্ন েমা পদ্ওয়া যাকি। বিশ্ববিদ্যালকয়র বনয়মানু যায়ী
িরির বতন িেকরর মকর্য িূ ণবাঙ্গ পকাসব িার্যতামূ লকভাকি পিে করকত হকি।

আিবিযক উিবস্থবত


োত্রোত্রীকদ্র ক্লাকস উিবস্থবতর মূ লযায়ন ির্বমান বিশ্ববিদ্যালকয়র CBCS িদ্ধবত অনু সাকর
হকি। (কসবমস্টার বভবত্তক রূিকরো সম্পবকবত অনু কেদ্ পদ্েুন)

িুক িযাঙ্ক


পমর্ািী ও দ্বরদ্র োত্রোত্রীরা িোশুনার সু বির্ার েনয মহাবিদ্যালয় েন্থাগাকরর ‘িুক
িযাঙ্ক'-এর সদ্সয হকত িারকি। এোো সাম্মাবনক োত্রোত্রীকদ্র একবট িই একবদ্ন
পরকে িরবদ্ন পফরৎ (overnight issue) পদ্ওয়ার িযিস্থা রকয়কে। পটস্ট িরীক্ষার
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িূ কিব অথ্িা মহাবিদ্যালকয়র িোশুনা িন্ধ ককর বদ্কল গৃহীত িই অিিযই েন্থাগাকর েমা
বদ্কত হকি, অনযথ্ায় মহাবিদ্যালয় কতৃবিক্ষ যথ্াযথ্ িযিস্থা েহণ করকত িার্য হকি।

পকন্দ্রীয় েন্থাগার


োত্রোত্রীকদ্র িোশুনার সু বির্ার েনয মহাবিদ্যালকয় একবট সু সমৃদ্ধ পকন্দ্রীয় েন্থাগার
আকে। োত্রোত্রীকদ্র এই েন্থাগাকরর সদ্সয হওয়া আিবিযক। গৃহীত িই ১৪ বদ্কনর
পিিী রাো যায় না। ২৮ বদ্ন অবতক্রাি হকল েবরমানা বদ্কত হকি। ফমব বফলাকির িূ কিব
গৃহীত িই অিিযই েমা বদ্কত হকি। োত্রোত্রীকদ্র বরবিং রুকম িকস িোর সু িযিস্থা
আকে। প্রিবলত িাঠযিুস্তককর বিিুল সম্ভার োোও বিবভি িত্রিবত্রকা, মযাগাবেন, োনবাল
ইতযাবদ্ িোর সু কযাগ আকে। লযািকরটবর বভবত্তক সাম্মাবনক স্তকরর োত্রোত্রীরা বিভাগীয়
েন্থাগার িযিহাকরর অবতবরি সু কযাগ িাকি।

বিনাকিতন ও অর্বকিতন


পমর্ািী, দ্বরদ্র ও বনয়বমত উিবস্থত োত্রোত্রীকদ্র বিনাকিতন ও অর্বকিতকন িোর
সু কযাগ আকে। এই িযািাকর যথ্াসমকয় বিজ্ঞবপ্ত প্রকাি করা হয়।

োত্রিৃবত্ত


তিিীবল োবত/উিোবত পগাষ্ঠী/সংেযালঘু সম্প্রদ্াকয়র োত্রোত্রীকদ্র েনয সরকারী
িৃ বত্তর িযবাপ্ত সু কযাগ রকয়কে। পমর্ািী োত্রোত্রীকদ্র নযািানাল পলান স্কলারবিি িাওয়ার
সু কযাগ আকে। িাকঠ অনীহা, অসদ্ািরণ/অোত্রসু লভ আিরণ ও অবনয়বমত উিবস্থবতর
েনয োত্রোত্রীরা পয পকান প্রকাকরর োত্রিৃ বত্ত পথ্কক িবঞ্চত হকত িাকর।



োত্রোত্রীরা িবিমিঙ্গ সরকাকরর Student Credit Card Scheme-এ পলাকনর সু বির্া
বনকত িাকর।

োত্র কাউবিল


মহাবিদ্যালকয়র প্রকতযক োত্রোত্রী োত্র কাউবিল-এর সার্ারণ সদ্সয। বিক্ষা, সংস্কৃবত ও
ঐকযিদ্ধ সামাবেক পিতনা উিত করার সকঙ্গ িৃ ঙ্খলা, পসৌভ্রাতৃত্বকিার্, গণতাবিক
বিিািবি ও সকিবািবর পদ্িাত্মকিার্ োগরকণ োত্র কাউবিল বিকিে ভূ বমকা িালন ককর।
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োতীয় সমাে পসিা প্রকল্প (NSS)


এই মহাবিদ্যালকয় দ্ীঘববদ্ন যািৎ ‘োতীয় সমাে পসিা প্রকল্প’ অতযি সাফকলযর সকঙ্গ
িবরিাবলত হকয় আসকে। এই প্রককল্প পযাগ বদ্কয় পস্বোকসিক োত্রোত্রীরা বনরক্ষরতা
দ্ূ রীকরণ, িয়স্ক বিক্ষা তথ্া েনকলযাণমূ লক বিবভি কাে পযমন – িনসৃ েন, রিদ্ান
প্রভৃবত কাকে আত্মবনকয়াগ করকত িাকর। িবরত্র গঠন োোও এই প্রককল্পর পদ্ওয়া
িংসািত্র িরিতবী েীিকন অকনক সাফলয একন বদ্কত িাকর।

োতীয় সমর বিক্ষাথ্বী িাবহনী (NCC)


োতীয় সমর বিক্ষাথ্বী িাবহনীর কাযবক্রম এই মহাবিদ্যালকয় দ্ীঘববদ্ন যািৎ বিকিে সম্মান
ও সাফকলযর সকঙ্গ সবক্রয় আকে। এই প্রককল্প পযাগ বদ্কয় োত্রোত্রীরা িৃ ঙ্খলািদ্ধ আিরণ
এিং পদ্ি ও দ্কির পসিায় বনঃস্বাথ্ব আত্মবনকয়াকগর বিকিে বিক্ষােহণ করকত িাকর।
এই প্রককল্প পযাগদ্ানকারী োত্রোত্রীরা পয িংসািত্র িাকি তা িরিতবী েীিকন অকনক
সু কযাগ সু বির্া একন বদ্কত িাকর।

োত্রািাস ও োত্রীবনিাস


মহাবিদ্যালকয়র তিিীবল োবত ও উিোবত োত্রকদ্র থ্াকার েনয ‘বিকিকানন্দ
োত্রািাস’ আকে। পমর্া ও দ্ূ রকত্বর বভবত্তকত োত্রািাকস থ্াকার অোবর্কার পদ্ওয়া হয়।
বিতল এই োত্রািাকস পমাট ৩০ েন োত্র থ্াককত িাকর।



োত্রীকদ্র েনয ‘বনকিবদ্তা োত্রীবনিাস’-এ ৬০ েন োত্রী থ্াককত িাকর।

িারীরবিক্ষা


মহাবিদ্যালকয় ‘িারীরবিক্ষা’ (Physical Education) বিেকয় িাঠদ্ান করা হয়।
িারীরবিক্ষা বিভাগ বিবভি সমকয় পকাবিং কযাকম্পর আকয়ােন ককর। আেহী োত্রোত্রীরা
এই সকল বিবিকর পযাগ বদ্কত ও বিবির পিকে িংসািত্র পিকত িাকর।

পযাগ
 ২০১৮-১৯ বিক্ষািেব পথ্কক পযাগ-এর ৬ মাকসর সাবটববফককট পকাসব িালু হকয়কে।
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মাবিবেম


মহাবিদ্যালকয় একবট সু সংিদ্ধ ‘মাবিবেম’ িা িরীরিিবা পকন্দ্র রকয়কে। এোকন োত্রকদ্র
স্বল্পিযকয় বনয়বমত ও সু িৃঙ্খল িরীরিিবার িযবাপ্ত সু কযাগ রকয়কে।

কবম্পউটার বিক্ষা


মহাবিদ্যালকয় গবণত, কমাসব ও ভূ কগাল বিভাকগর োত্রোত্রীকদ্র েনয কবম্পউটার
লযািকরটবর আকে। এোোও প্রবতকযাবগতামূ লক িরীক্ষায় অিতীণব হওয়ার েনয
প্রকয়ােনীয় িত্রিবত্রকা, তথ্যিুস্তকাবদ্ মহাবিদ্যালকয়র পকন্দ্রীয় েন্থাগাকর িাওয়া যায়।

কযাবন্টন


মহাবিদ্যালয় িবরসকরর মকর্যই িবরষ্কার িবরেি কযাবন্টন রকয়কে।

কনযাশ্রী ক্লাি


োত্রীরা যাকত উচ্চবিক্ষা িাবলকয় পযকত িাকর এিং িালযবিিাহ নামক সামাবেক িযাবর্
পথ্কক রক্ষা িায় তার েনয িবিমিঙ্গ সরকাকরর বনকদ্বিানু ক্রকম মহাবিদ্যালকয় কনযাশ্রী
ক্লাি বনয়বমত বিবভি র্রকণর সকিতনতামূ লক কাে ককর িকলকে।

বেকভি বরকেসাল পসল, পসক্সু য়াল হযারাসকমন্ট বপ্রকভনিন পসল ও
অযাবন্ট রযাবগং পসল


মহাবিদ্যালকয়র িঠন-িাঠন ও তৎসংবিষ্ট পয পকান বিেকয় োত্রোত্রীকদ্র যবদ্ পকান
সু স্পষ্ট

অবভকযাগ/সু বিবিত

অবভমত/প্রস্তাি

থ্াকক,

তাহকল

তারা

বনঃসকঙ্কাকি

Grievance Redressal Cell -এর বনর্বাবরত িাকক্স েমা বদ্কত িাকর। প্রসঙ্গতঃ
উকেেকযাগয মহাবিদ্যালকয় একবট Anti Ragging Cell ও Sexual Harassment
Prevention Cell রকয়কে। একক্ষকত্র অবভকযাগী োত্রোত্রীরা ইকে করকল বনকের নাম

ও িবরিয় পগািন রােকত িাকর। মহাবিদ্যালয় কতৃবিক্ষ আিা ককর, োত্রোত্রীকদ্র
সু বিবিত ও গঠনমূ লক মতামত/প্রস্তািসমূ হ মহাবিদ্যালকয়র বিক্ষািযিস্থার ক্রকমািয়কন
সাহাযয করকি।
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ির্বমান বিশ্ববিদ্যালকয়র বি এ/বি এস বস/বি কম পকাকসবর
পসবমস্টারবভবত্তক রূিকরো (CBCS–এর আয়ত্ত্বার্ীন)
CBCS –এর আয়ত্ত্বার্ীন প্রর্ানত দ্ুবট পকাকসবর গঠন প্রণালী বনকি িবণবত হলঃ
(ক)

সাম্মাবনক পকাসব।

(ে)

সার্ারণ পকাসব।

এই পকাসবগুবলর গঠন বনম্নরূিঃ
১.

Core Course (CC) (মূ ল পকাসব) – এই পকাসবগুবল আিবিযকভাকি প্রবতবট
বিক্ষাথ্বীকক িেকত হকি।

২.

Elective Course (EC) (ঐবেক পকাসব) – এই পকাসববট হল এমন একবট পকাসব
পযবট বিক্ষাথ্বীরা কতকগুবল পকাসব পথ্কক বনিবাবিত করকি। এই পকাসবগুবল উিতমাকনর
বিকিে জ্ঞান ও দ্ক্ষতা লাভ করার সু কযাগ ককর পদ্কি।

২.১. Discipline Specific Elective Course (DSE) – এই পকাসবগুবলর
মার্যকম বিক্ষাথ্বীরা প্রর্ান (Discipline/Subject) বনিবাবিত বিেয় সম্পবকবত অনযানয
পকাকসব িোর সু কযাগ িাকি।
২.২. Generic Elective (GE) (পেকনবরক/সার্ারণ ঐবেক পকাসব) – এবট এমন একবট
পকাসব যা িারা বিক্ষাথ্বীরা পকান বনিবাবিত বিেয়বট/বিেয়গুবলর অসংবিষ্ট বিেয় পথ্কক
তাকদ্র পকাসব বনিবািন করকত িারকি যার িারা তাকদ্র িটুতা িা কুিলতা িৃ বদ্ধ িাকি।
বিঃদ্রঃ পয পকান Discipline-এর মূ ল পকাসবকক অনয পকান Discipline-এর ঐবেক
(Elective) পকাসব বহসাকি বনিবািন করা পযকত িাকর। পসকক্ষকত্র পসই বনিবাবিত ঐবেক
পকাসববট Generic Elective বহসাকি গ্ণণয হকি।
২.৩. তত্ত্বাকলািনা/প্রকল্পঃ একবট বনিবাবিত পকাসব পযবটর িারা বিক্ষাথ্বী উৎকৃষ্ট জ্ঞানােবন করকত
িারকি। এই পকাসববটর িারা বিক্ষাথ্বী িাস্তবিক তদ্নবন্দন েীিন সংক্রাি িা গকিেণার্মবী
তাবত্ত্বক সমসযার সমার্ান করকত িারকি। এই তত্ত্বাকলািনা িা প্রককল্প ৬বট Credit
থ্াককি এিং এবট পকান DSE –এর িবরিতব বিেয়রূকি কাে করকি।

Page 10 of 32

৩.

সামথ্বয/দ্ক্ষতাির্বক পকাসব (AECC/SEC)– এবট প্রর্ানত দ্ু রককমর – (১) সামথ্বয
ির্বক আিবিযক পকাসব। (২) িটুত্ব ির্বক পকাসব।

৩.১. AECC– এই পকাসবগুবল মূ ল বিেকয়র উির স্থাবিত এিং জ্ঞান িবর্বতকরকণর িথ্
প্রদ্িবক। এই পকাকসবর অিগবত বিেয়গুবল হলঃ
িবরকিিবিদ্যা এিং পযাগাকযাগমূ লক ইংকরবে/আর্ুবনক ভারতীয় ভাো। এগুবল প্রবতবট
বিক্ষাথ্বীর েনয আিবিযক।
৩.২. SEC – SEC হল মূ লযকিার্বভবত্তক অথ্িা দ্ক্ষতা/িটুত্ববভবত্তক বিক্ষা, যার লক্ষয হল
হাকতকলকম বিক্ষাদ্ান, দ্ক্ষতািৃ বদ্ধ ইতযাবদ্। সাম্মাবনক পকাকসবর পক্ষকত্র নূ যনতম ২বট পকাসব
িেকত হকি এিং সার্ারণ পকাকসবর পক্ষকত্র ৪বট পকাসব িেকত হকি। এই পকাকসবর প্রর্ান
উকেিয বিক্ষাথ্বীকদ্র েীিনমুেী বিক্ষায় বিবক্ষত করা যাকত পসবট তারা তাকদ্র েীবিকা
অেবকনর কাকে িযিহার করকত িাকর।
Practical/Tutorial – প্রবতবট Core, Discipline Specific এিং Generic
Elective বিেকয়র সাকথ্ একবট ককর Practical/Tutorial থ্াককি।
Course –এর গঠনরূি (সাম্মাবনক ও সার্ারণ)
Course-এর উিাদ্ান
Core Course (CC) মূ ল

পকাসব
Discipline Specific
Elective (DSE) Course

বিেয়বভবত্তক ঐবেক পকাসব

বি এস বস

বি এ

বি কম

সাম্মাবনক সার্ারণ সাম্মাবনক সার্ারণ সাম্মাবনক সার্ারণ
14

12*

14

12*

14

12*

4

6

4

4

4

4

4

-

4

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

4

2

4

Generic Elective (GE)
Course পেকনবরক/সার্ারণ

ঐবেক পকাসব
Ability Enhancement
Compulsory Course
(AECC) দ্ক্ষতা ির্বক

পকাসব
Skill Enhancement
Course (SEC) িটুত্ব

ির্বক পকাসব
* including Language course
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 সাম্মাবনক পকাকসবর একবট োত্র তেনই স্নাতক বহসাকি গণয হকি যেন পস তার বনিবাবিত
বিেকয়র ১৪বট মূ ল পকাসব, ৪বট ককর বিেয়বভবত্তক ঐবেক পকাসব এিং পেকনবরক ঐবেক
পকাসব ও দ্ুবট সামথ্বয ির্বক আিবিযক পকাসব ও দ্ুবট দ্ক্ষতা ির্বক পকাকসব উত্তীণব হকি।
 বি এস বস সার্ারণ পকাকসবর একবট োত্র তেনই স্নাতক বহসাকি গণয হকি যেন পস
তার বনিবাবিত বতনবট Discipline-এর িারবট ককর মূ ল পকাসব, দ্ুবট ককর
বিেয়বভবত্তক ঐবেক পকাসব এিং দ্ুবট দ্ক্ষতা ির্বক আিবিযক পকাসব ও িারবট িটুত্ব
ির্বক পকাকসব উত্তীণব হকি।
 বি এ এিং বি কম সার্ারণ পকাকসবর একবট োত্র তেনই স্নাতক বহসাকি গণয হকি যেন
পস তার বনিবাবিত দ্ুবট Discipline-এর িারবট ককর মূ ল পকাসব, দ্ুবট বিেয়বভবত্তক
ঐবেক পকাসব, িাংলা িা বহন্দী পথ্কক বনিবাবিত পয পকাকনা দ্ুবট ভাোর দ্ুবট মূ ল পকাসব,
দ্ুবট ঐবেক পকাসব, দ্ুবট দ্ক্ষতা ির্বক আিবিযক পকাসব ও িারবট িটুত্ব ির্বক পকাকসব
উত্তীণব হকি।কয পক্ষকত্র প্রযাকবটকযাল বিেয় আকে বিিরীতক্রকম পসোকন বটউকটাবরয়াল
ক্লাস পনই।
 বিক্ষাথ্বীকদ্র মূ লযায়ন হকি র্ারািাবহক প্রবক্রয়ার মার্যকম। পসবমস্টাকরর মূ লযায়ন
প্রবক্রয়াবট িারবট িৃথ্ক ভাকগ বিভি –C1, C2, C3 & C4. র্ারািাবহক মূ লযায়কনর
প্রবক্রয়া সম্পককব োত্রোত্রীকদ্র িূ কিবই জ্ঞাত করা হকি।
৩.৩

বি.এ. এিং বি. কম. (সাম্মাবনক ও সার্ারণ) পকাকসবর পয সি বিেকয় প্রযাকবটকযাল পনই
তাকদ্র ৭৫ নম্বকরর বিভােন বনকি পদ্ওয়া হল।
I.

পেণীকত উিবস্থবত এিং আভযিরীণ মূ লযায়নঃ
৭৫ নম্বকরর ২০ িতাংি = ১৫ নম্বর যার ৫ নম্বর থ্াককি পেণীকত উিবস্থবতর েনয
এইরকমভাকি
উিবস্থবত ৫০ িতাংি এিং তার উিকর বকন্তু ৬০ িতাংকির কম = ২ নম্বর।
উিবস্থবত ৬০ িতাংি এিং তার উিকর বকন্তু ৭৫ িতাংকির কম = ৩ নম্বর।
উিবস্থবত ৭৫ িতাংি এিং তার উিকর বকন্তু ৯০ িতাংকির কম = ৪ নম্বর।
উিবস্থবত ৯০ িতাংি এিং তার উিকর -

= ৫ নম্বর।

এিং িাকী ১০ নম্বর থ্াককি ক্লাস পটস্ট/কসবমনার/Assignment এর উির।
II.

পসবমস্টার আি: িরীক্ষায় প্রবতবট বিেকয় প্রশ্ন ততরী হকি ৬০ নম্বকরর, যার মকর্য
থ্াককি –
 ১৫বট প্রকশ্নর মকর্য উত্তর করকত হকি ১০বট, যার প্রবতবটর মান ২ = ১০x২=২০
 ৬বট প্রকশ্নর মকর্য উত্তর করকত হকি ৪বট, যার প্রবতবটর মান ৫ = ৪ x ৫=২০
 ৪বট প্রকশ্নর মকর্য উত্তর করকত হকি ২বট, যার প্রবতবটর মান ১০ = ২ x ১০=২০
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১০ িা ৫ নম্বকরর প্রশ্ন ককয়কবট অংকি বিভি হকত িাকর।
৪.

বি. এস. বস. (সাম্মাবনক ও সার্ারণ) পকাকসবর পয সি বিেকয় প্রযাকবটকযাল আকে তাকদ্র
নম্বকরর বিভােন বনম্নরূিঃ
পেণীকত উিবস্থবত এিং আভযিরীণ মূ লযায়নঃ

I.

৭৫ নম্বকরর ২০ িতাংি = ১৫ নম্বর যার ৫ নম্বর থ্াককি পেণীকত উিবস্থবতর েনয
এইরকমভাকি –
উিবস্থবত ৫০ িতাংি এিং তার উিকর বকন্তু ৬০ িতাংকির কম = ২ নম্বর।
উিবস্থবত ৬০ িতাংি এিং তার উিকর বকন্তু ৭৫ িতাংকির কম = ৩ নম্বর।
উিবস্থবত ৭৫ িতাংি এিং তার উিকর বকন্তু ৯০ িতাংকির কম = ৪ নম্বর।
উিবস্থবত ৯০ িতাংি এিং তার উিকর -

= ৫ নম্বর।

এিং িাকী ১০ নম্বর থ্াককি ক্লাস পটস্ট/কসবমনার/Assignment এর উির
(তত্ত্ববিেয়ক ৫ নম্বর, প্রযাকবটকযাল ৫ নম্বর)।
পসবমস্টার ও প্রযাকবটকযাল িরীক্ষার প্রবতবট বিেকয় ২০ নম্বর থ্াককি, যার মকর্য –

II.


প্রযাকবটকযাল োতা – ৫ নম্বর



পমৌবেক – ৫ নম্বর



িরীক্ষা – ১০ নম্বর। অথ্িা পিািব অফ স্টাবিে-এর বনকদ্বিসাকিকক্ষ িবরিতবনকযাগয।
পসবমস্টার ও তত্ত্ববিেয়ক প্রবতবট বিেকয় ৪০ নম্বকরর প্রশ্নিত্র ততরী হকি এইভাকি –

III.

৮বট প্রকশ্নর মকর্য উত্তর করকত হকি ৫বট, যার প্রবতবটর মান ২ = ৫ x ২=১০
৪বট প্রকশ্নর মকর্য উত্তর করকত হকি ২বট, যার প্রবতবটর মান ৫ = ২ x ৫=১০
৪বট প্রকশ্নর মকর্য উত্তর করকত হকি ২বট, যার প্রবতবটর মান ১০= ২ x ১০=২০
৫.

(ক) বি.এ. এিং বি.কম. (সাম্মাবনক ও সার্ারণ) পকাকসব পয সি বিেকয় প্রযাকবটকযাল
আকে তাকদ্র ৭৫ নম্বর বিভােন বনম্নরূিঃ
i.

সম্পূ ণবরূকি প্রযাকবটকযাল বিেকয়, ক্লাকস উিবস্থবত এিং আভযিরীণ মূ লযায়ন ৭৫
নম্বকরর ২০ িতাংি = ১৫ নম্বর। এই ১৫ নম্বকরর মকর্য ৫ নম্বর থ্াককি
প্রযাকবটকযাল ক্লাকস উিবস্থবতর উির এইভাকি –
উিবস্থবত ৫০ িতাংি এিং তার উিকর বকন্তু ৬০ িতাংকির কম = ২ নম্বর।
উিবস্থবত ৬০ িতাংি এিং তার উিকর বকন্তু ৭৫ িতাংকির কম = ৩ নম্বর।
উিবস্থবত ৭৫ িতাংি এিং তার উিকর বকন্তু ৯০ িতাংকির কম = ৪ নম্বর।
উিবস্থবত ৯০ িতাংি এিং তার উিকর -

= ৫ নম্বর।
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এিং িাকী ১০ নম্বর থ্াককি ক্লাস পটস্ট/কসবমনার/Assignment এর উির
(তত্ত্ববিেয়ক ৫ নম্বর, প্রযাকবটকযাল ৫ নম্বর)।
ii.

পসবমস্টার আি:প্রযাকবটকযাল িরীক্ষার প্রবতবট বিেকয় ৬০ নম্বর থ্াককি, যার মকর্য
 পমৌবেক – ১০ নম্বর
 িরীক্ষা – ৫০ নম্বর।

৫. (ে) (i) তত্ত্ব বিেয়ক িযিহাবরক বিেকয়, ক্লাকস উিবস্থবত এিং আভযিরীণ মূ লযায়ন ৭৫
নম্বকরর ২০ িতাংি = ১৫ নম্বর। এই ১৫ নম্বকরর মকর্য ৫ নম্বর থ্াককি প্রযাকবটকযাল
ক্লাকস উিবস্থবতর উির এইভাকি –
উিবস্থবত ৫০ িতাংি এিং তার উিকর বকন্তু ৬০ িতাংকির কম = ২ নম্বর।
উিবস্থবত ৬০ িতাংি এিং তার উিকর বকন্তু ৭৫ িতাংকির কম = ৩ নম্বর।
উিবস্থবত ৭৫ িতাংি এিং তার উিকর বকন্তু ৯০ িতাংকির কম = ৪ নম্বর।
উিবস্থবত ৯০ িতাংি এিং তার উিকর -

= ৫ নম্বর।

এিং িাকী ১০ নম্বর থ্াককি ক্লাস পটস্ট/কসবমনার/Assignment এর উির
(তত্ত্ববিেয়ক ৫ নম্বর, প্রযাকবটকযাল ৫ নম্বর)।
(ii) পসবমস্টার আি:প্রযাকবটকযাল িরীক্ষার প্রবতবট বিেকয় ২০ নম্বর থ্াককি, যার মকর্য
 পমৌবেক – ৫ নম্বর
 িরীক্ষা – ১৫ নম্বর।
(iii) পসবমস্টারআি:তত্ত্ববিেয়ক প্রবতবট বিেকয় ৪০ নম্বকরর প্রশ্নিত্র ততরী হকি এইভাকি
৮বট প্রকশ্নর মকর্য উত্তর করকত হকি ৫বট, যার প্রবতবটর মান ২ = ৫ x ২=১০
৪বট প্রকশ্নর মকর্য উত্তর করকত হকি ২বট, যার প্রবতবটর মান ৫ = ২ x ৫=১০
৪বট প্রকশ্নর মকর্য উত্তর করকত হকি ২বট, যার প্রবতবটর মান ১০= ২ x ১০=২০
৬.

বি. এস. বস. এিং বি. কম. (সাম্মাবনক ও সার্ারণ) পকাকসব পয সি বিেকয় প্রযাবিকযাল
পনই তাকদ্র ৭৫ নম্বর বিভােন হকি ৩.৩ –এর অনু যায়ী।

৭.

বি. এ./বি. এস. বস./বি. কম.AECC পসবমস্টার আি: িরীক্ষায় MCQ (মাবিিল
িকয়স পকাকিন) হকি ও OMR sheet িযিহার করকত হকি। প্রবতবট প্রকশ্নর মান হকি
২ এিং পমাট নম্বর থ্াককি ৫০।
প্রথ্ম পসবমস্টাকর ENVS িোকনা হকি। বিতীয় পসবমস্টাকর Communicative
English/Modern Indian Language (MIL)িোকনা হকি।
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৮.

বি. এ., বি. এস. বস এিং বি.কম. িটুত্ব ির্বক পসবমস্টার আি: িরীক্ষায় (সাম্মাবনক ও
সার্ারণ) ৫০ নম্বর বিভােন হকি এইভাকি I.
II.

আভযিরীণ মূ লযায়নঃ ৫০ নম্বকরর ২০ িতাংি = ১০ নম্বর থ্াককি class test/
assignment/seminar.
পসবমস্টার আি: তাবত্ত্বক িরীক্ষায় প্রবতবট বিেকয় ৪০ নম্বর বিভাবেত হকি বনম্নরূকি:
৮বট প্রকশ্নর মকর্য উত্তর করকত হকি ৫বট, যার প্রবতবটর মান ২ = ৫x২=১০
৪বট প্রকশ্নর মকর্য উত্তর করকত হকি ২বট, যার প্রবতবটর মান ৫ = ২x৫=১০
৪বট প্রকশ্নর মকর্য উত্তর করকত হকি ২বট, যার প্রবতবটর মান ১০= ২x১০=২০

* ির্বমান বিশ্ববিদ্যালকয়র বনয়মানু যায়ী বি কম অনাসব ও পেনাকরল-এর SEC বিেয়গুবলর
(প্রযাকবটকযাল সহ) নম্বর বিভােন বিকিবিত হকি।
* উিবস্থবত ও তাবত্ত্বক/িযিহাবরক বিেকয় সমকয় সমকয় প্রদ্ত্ত ির্বমান বিশ্ববিদ্যালকয়র
বনকদ্বিািলী িূ োি িকল বিকিবিত হকি।

মহাবিদ্যালয় িবরিালন সবমবত
সভািবত -

অর্যািক শ্রীিবত মুকোিার্যায়

সম্পাদ্ক -

ি. সাবিনা পিগম, বটিার-ইন-িােব

সরকারী প্রবতবনবর্ -

অর্যািক রিীন গুপ্ত ও
শ্রী েীিন পিৌর্ুরী

পস্টট কাউবিল অব হায়ার এিুককিন প্রবতবনবর্ -

শ্রী কুিল মুোেবী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রবতবনবর্ -

অর্যািক সু িাি কুমার িাবরক ও
ি. রূিশ্রী িযাটােবী

বিক্ষক প্রবতবনবর্ -

ি. পভালানাথ্ সরকার
শ্রী সু মি িন্দ
ি. কবণকা সাহা

বিক্ষাকমবী প্রবতবনবর্ -

শ্রী উদ্য় পিৌর্ুরী।
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োত্রোত্রীরা বিবভি প্রকয়ােকন বনম্নবলবেত অর্যািক/অর্যাবিকা/আবর্কাবরক ও কমবীিৃ কন্দর সকঙ্গ
পযাগাকযাগ করকত িাকর।

বদ্িা বিভাগ
 িরীক্ষা সংক্রাি -

অর্যাবিকা মবণমালা মন্ডল, ি. িবিতা দ্ত্ত, শ্রী পকৌবিক
সরকার, শ্রী উদ্য় পিৌর্ুরী।

 আইকিনবটবট কািব -

শ্রী িরৎ কুমার বসং ও শ্রী কনক পিাংদ্ার।

 পিতন সংক্রাি -

শ্রী পকৌবিক সরকার, শ্রী দ্ীিঙ্কর মণ্ডল।

 ভবতব সংক্রাি -

ি. কবণকা সাহা, অবঙ্কত কুমার ভগত, ি. পভালানাথ্ সরকার,
ি. বমতা রায়, অর্যািক রঞ্জন িাল, ি. বসদ্ধাথ্ব সার্ু, অর্যািক
সমীরণ রায়, অর্যািক মহঃ হাসানু জ্জামান, ি. মকনাে দ্াস,
েকেন্দ্র নাথ্ অবর্কারী, িাসু কদ্ি মুোেবী, পকৌবিক সরকার।

 স্টাইকিন্ড সংক্রাি -

ি. পভালানাথ্ সরকার, অর্যািক রঞ্জন িাল, অর্যাবিকা
মবণমালা মন্ডল, অর্যািক সকরাে কুমার সরকার, প্রতাি
কুমার দ্ত্ত ও কনক পিাংদ্ার।

 েন্থাগার সংক্রাি -

শ্রীমতী দ্ীিাবিতা রায় (েন্থাগাবরক) ও শ্রী কৃষ্ণিদ্ রায়
(েন্থাগাবরক)।

 পেলার্ূ লা সংক্রাি -

ি. মনীো মন্ডল (িারীরবিক্ষা বিভাগ)।

 NSS

অর্যািক মকনশ্বর সরকার ও অর্যািক মাবনক বিশ্বাস।

 NCC

শ্রী সঞ্জয় পেযাবত।

 মাবিবেম -

ি. মনীো মন্ডল ও শ্রী িাথ্বসারথ্ী পঘাে।

 কনযাশ্রী ক্লাি  স্টুকিন্ট পক্রবিট কািব -

ি. িবিতা দ্ত্ত।

 পহাকস্টল -

োত্রািাস – অর্যািক সমীরণ রায়।

অর্যািক আইনু ল হক ও ি. সাবিনা পিগম।
োত্রীবনিাস – ি. তমকত্রয়ী রায় সর।

প্রাতঃবিভাগ
 ভারপ্রাপ্ত অর্যক্ষ -

অর্যািক রঞ্জন িাল।

 পিতন সংক্রাি -

শ্রী সু েত মাবি।

 িরীক্ষা, আইকিনবটবট কািব ও ভবতব সংক্রাি - শ্রী িাসু কদ্ি মুোেবী, শ্রী প্রতাি কুমার দ্ত্ত
ও শ্রী অবমতাভ িক্রিতবী।
 েন্থাগার সংক্রাি -

শ্রী অবমতাভ মাবলক।
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INTAKE CAPACITY
(2022)
Accountancy Hons.

81

Mathematics Hons.

40

Bengali Hons.

81

Nutrition Hons.

25

Botany Hons.

29

Philosophy Hons.

81

Chemistry Hons.

32

Physics Hons.

37

Economics Hons.

25

Political Science Hons.

63

English Hons.

81

Sanskrit Hons.

81

Geography Hons.

32

Zoology Hons.

29

History Hons.

81

B.Sc. General (Day)

B.A. General (Day) with
Physical Education-119,
with Geography-52, with
Music-50

727

B.A. General (Morning)

B.Com. General (Day)

200

Certificate Course in
Yoga

200

1003

30
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িবরবিষ্ট-ক
স্নাতক পেণীকত ভবতবর প্রবক্রয়া সম্পবকবত প্রকয়ােনীয় বনকদ্বিািলী–২০২২
[Choice Based Credit System (C.B.C.S.) with Six Semesters]
আকিদ্নকারীকদ্র অিিয করণীয় কাে  এককবি রবিন েবি (১০০ পকবি) ও সই (৩০ পকবি) স্কযান করকত হকি।
 নবথ্/িংসািত্র স্কযান করকত হকি (প্রবতবট ১০০ পকবি ককর) – (১) েন্মতাবরকের প্রমাণরূকি মার্যবমক/সমতুল িরীক্ষার অযািবমট কািব, (২) মার্যবমক/সমতুল িরীক্ষার
মাকবিীট, (৩) উচ্চমার্যবমক/সমতুল িরীক্ষার মাকবিীট, (৪) স্কুল বলবভং সাবটববফককট,
(৫) SC/ST/OBC-A/OBC-B িংসািত্র (যবদ্ থ্াকক), (৬) PwD িংসািত্র (যবদ্
থ্াকক)।
 ই-পমল আই বি - যাকদ্র ই-পমল আই বি পনই তাকদ্র ই-পমল আই বি ততরী করকত
হকি এিং তা িালু রােকত হকি।
 িালু পমািাইল নম্বর থ্াককত হকি, পয পমািাইল নম্বরবট িরিতবী সমকয়ও িালু রােকত
হকি, কারণ বিবভি সমকয় SMS ও অনযানয বনকদ্ববিকা ঐ পমািাইল নম্বকর যাকি।
১)

ির্বমান বিশ্ববিদ্যালয় উকেবেত পয পকান স্বীকৃত পিািব/কাউবিল পথ্কক ২০২২, ২০২১,
২০২০ ও ২০১৯ সাকল উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় উত্তীণব োত্র/োত্রী আকিদ্ন
করকত িারকি। ির্বমান বিশ্ববিদ্যালকয়র ভবতবর বনয়মানু যায়ী গুসকরা মহাবিদ্যালকয়
িাঠরত োত্র/োত্রী পমাট দ্ু’িাকরর পিিী এই ককলকে ভবতব হকত িারকি না।

২)

আকিদ্নকারীরা পকিলমাত্র অনলাইন (vide State Govt. Notification No. 507Edn(CS)/10M-95/14 dated 30.06.2022 and B.U. Notification No. R-C/UGPerm/Adm/5 dated 08.07.2022)–এ গুসকরা মহাবিদ্যালকয়র ওকয়িসাইট
(www.guskaramahavidyalaya.org www.gushkaramahavidyalaya.ac.in
& www.gushkaramahavidyalaya.in)–এর মার্যকম আকিদ্ন করকত িারকি।

৩)

অনলাইকন পরবেকেিন বফ লাগকি না।

৪)

বদ্িা ও প্রাতঃবিভাকগ আকিদ্ন করকত হকল িৃথ্কভাকি করকত হকি।

৫)

অযািবমিন বফ পকিলমাত্র অনলাইন (Debit/Credit Card/Net Banking)-এর মার্যকম
েমা বদ্কত হকি।

৬)

ফমব িূ রণ করার আকগ প্রকতযক োত্র/োত্রীকক অনলাইন সাইকট প্রদ্ত্ত সার্ারণ তথ্য ও
বনয়মািলী সমবিত College Prospectus – 2022 ভালভাকি পদ্কে বনকত িলা হকে।
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৭)

অনাসব পকাকসব (শুর্ুমাত্র বদ্িাবিভাকগ) একেন োত্র/োত্রী সিবাবর্ক বতনবট অনাসব বিেকয়
আকিদ্ন করকত িারকি এিং এর সাকথ্ বদ্িাবিভাকগ পেনাকরল পকাকসবও আকিদ্ন করকত
িারকি।

৮)

(ক) পেনাকরল পকাকসবর পমর্াতাবলকা ততরীকত মার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বকরর
পমাট িতাংকির ৪০ িতাংি ও উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষার প্রাপ্ত পমাট
িতাংকির ৬০ িতাংি নম্বর বিকিবিত হকি।
(ে) অনাসব পকাকসবর পমর্াতাবলকা ততরীকত মার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বকরর
পমাট িতাংকির ৪০ িতাংি, উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বকরর পমাট
িতাংকির ৬০ িতাংি নম্বর ও অনাকসব আকিদ্নকৃত বিেকয়র পমাট প্রাপ্ত নম্বর
বিকিবিত হকি।

৯)

ক) বদ্িাবিভাগ - উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় উত্তীণব গকে ৪৫ িতাংি িা তার
অবর্ক নম্বরপ্রাপ্ত (অিত: ১বট ভাো সহ) োত্রোত্রীরাই কলাবিভাকগ পেনাকরল পকাকসব
আকিদ্ন করকত িারকি।
ে) প্রাত:বিভাগ –উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় উত্তীণব (অিত: ১বট ভাো সহ)
োত্রোত্রীরা কলাবিভাকগ পেনাকরল পকাকসব আকিদ্ন করকত িারকি।

১০) ক) বদ্িা বিভাকগ পেনাকরল পকার পকাসব বহসাকি ভূ কগাল বিেয় বনকত হকল উচ্চমার্যবমক
িা সমতুল িরীক্ষায় ভূ কগাল বিেকয় উত্তীণব (বথ্ওবর ও প্রাবিকযাকল আলাদ্া
আলাদ্াভাকি) হকত হকি।
ে) বদ্িা বিভাকগ পেনাকরল পকার পকাসব বহসাকি িারীরবিক্ষা বিেয় বনকত হকল
উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় িারীরবিক্ষা বিেকয় উত্তীণব হকত হকি িা
মহকুমা/কেলা/রােয/োতীয় স্তকর অংিেহকনর পয পকান একবট েহণকযাগয িংসািত্র
থ্াককত হকি।
১১) ক) বদ্িা বিভাকগ বিজ্ঞান িাোয় পেনাকরল পকাকসব ভবতবর েনয উচ্চমার্যবমক িা সমতুল
িরীক্ষায় বিজ্ঞাকনর বিেয়গুবলকত (বথ্ওবর ও প্রাবিকযাকল আলাদ্া আলাদ্াভাকি) উত্তীণব
হকত হকি এিং রসায়ন বিেকয় আিবিযকভাকি (বথ্ওবর ও প্রাবিকযাকল আলাদ্া
আলাদ্াভাকি) উত্তীণব হকত হকি।
ে) িাবণেয িাোয় পেনাকরল পকাকসব ভবতবর েনয উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় উত্তীণব
হকত হকি।
১২) পমর্াতাবলকার বভবত্তকত ভবতবর সু কযাগ পদ্ওয়া হকি। আকিদ্ন করা মাকনই ভবতব নয়।
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১৩) কলা, বিজ্ঞান ও িাবণেয বিভাকগ অনাসব িাওয়ার পক্ষকত্র নূ যনতম পযাগযতা বনম্নরূিঃ
ক) কলা বিভাকগ অনাসবঃ
(i)

উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় সিবাবর্ক নম্বরপ্রাপ্ত (অিত: ১বট ভাো সহ) ৫বট
বিেকয়র গে নূ যনতম ৪৫ িতাংি হকত হকি।

(ii) পয বিেকয় অনাকসবর েনয আকিদ্ন করা হকি পসই বিেকয় উচ্চমার্যবমক িা সমতুল
িরীক্ষায় কমিকক্ষ ৪৫ িতাংি নম্বর থ্াককত হকি।
(iii) যবদ্ উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় দ্িবন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইবতহাস না থ্াকক
তাহকলও আকিদ্নকারী এই বতনবট বিেকয় আকিদ্ন করকত িারকি, পসকক্ষকত্র ভাো
বিেকয়র দ্ুবটর মকর্য পযবটকত পিিী নম্বর আকে পসই বিেকয়র নম্বর গণয হকি।
পসকক্ষকত্র ভাো বিেকয় কমিকক্ষ ৪৫ িতাংি নম্বর থ্াককত হকি।
(iv) ভূ কগাকল অনাকসবর পক্ষকত্র উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় কমিকক্ষ ৪৫ িতাংি
নম্বর থ্াককত হকি এিং ভূ কগাল বিেকয় বথ্ওবর ও প্রাবিকযাকল আলাদ্া আলাদ্াভাকি
উত্তীণব হকত হকি।
(v) অথ্বনীবত বিেকয় অনাকসবর পক্ষকত্র উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় অথ্বনীবত বিেকয়
৪৫ িতাংি এিং গবণত বিেকয় উত্তীণব হকতই হকি। অথ্বনীবত না থ্াককল গবণকত ৪৫
িতাংি নম্বর থ্াককলও অনাকসব আকিদ্ন করা যাকি।
ে) বিজ্ঞান বিভাকগ অনাসবঃ
(i)

উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় সিবাবর্ক নম্বরপ্রাপ্ত (অিত: ১বট ভাো বিেয় সহ)
৫বট বিেকয়র গে ৪৫ িতাংি হকত হকি।

(ii) পয বিেকয় অনাকসবর েনয আকিদ্ন করা হকি পসই বিেকয় উচ্চমার্যবমক িা সমতুল
িরীক্ষায় কমিকক্ষ ৪৫ িতাংি নম্বর থ্াককত হকি এিং বথ্ওবর ও প্রাবিকযাকল
আলাদ্া আলাদ্াভাকি উত্তীণব হকত হকি।
(iii) বিজ্ঞান বিভাকগর সকল বিেকয়র আকিদ্নকারীকদ্র রসায়ন বিেকয় (বথ্ওবর ও
প্রাবিকযাল আলাদ্া আলাদ্াভাকি) উত্তীণব হকতই হকি।
(iv) িদ্াথ্ববিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা অনাকসবর পক্ষকত্র উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায়
গবণকত কমিকক্ষ ৪০ িতাংি নম্বর থ্াককত হকি।
(v) রসায়ন ও গবণত বিেকয় আকিদ্নকারীকদ্র উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায়
িদ্াথ্ববিদ্যায় উত্তীণব (বথ্ওবর ও প্রাবিকযাল আলাদ্া আলাদ্াভাকি) হকত হকি।
(vi) িুবষ্টবিদ্যা অনাকসবর পক্ষকত্র যাকদ্র উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় িুবষ্টবিদ্যায়
অিত:

৪৫

িতাংি

নম্বর

আকে

তাকদ্র

রসায়ন

ও

িাকয়ালবেকযাল
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সাকয়ি/িটাবন/েুওলবে বিেকয় বথ্ওবর ও প্রাবিকযাকল আলাদ্া আলাদ্াভাকি উত্তীণব
হকত হকি।
(vii) উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় িুবষ্টবিদ্যা না থ্াককল পসকক্ষকত্র রসায়ন,
িাকয়ালবেকযাল সাকয়ি/িটাবন/েুওলবে বিেকয় ৪৫ িতাংি নম্বর থ্াককলও (বথ্ওবর ও
প্রাবিকযাকল আলাদ্া আলাদ্াভাকি উত্তীণব হকত হকি) িুবষ্টবিদ্যা অনাকসব আকিদ্ন করকত
িারকি।
গ) িাবণেয বিভাকগ অনাসবঃ
(i)

উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় সিবাবর্ক নম্বরপ্রাপ্ত (অিত: ১বট ভাো বিেয় সহ)

৫ বট বিেকয়র গে ৪৫ িতাংি হকত হকি।
(ii) উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় একাউকন্টবি বিেকয় কমিকক্ষ ৪৫ িতাংি নম্বর
থ্াককত হকি।
ঘ) স্বীকৃত পিািব / কাউবিল পথ্কক একবট ভাো সহ িাাঁিবট বিেয় বনকয় নূ যনতম ৪৫ িতাংি
উত্তীণবরা অনাকসব ও ৪৫ িতাংকির কম নম্বর প্রাপ্তরা পেনাকরল পকাকসব আকিদ্ন করকত
িারকি।
ি) পভাককিনাল পকাকসবর আকিদ্নকারীকদ্র েনয–
আকিদ্নকারীরা শুর্ুমাত্র পেনাকরল পকাকসব আকিদ্ন করকত িারকি।
(ii) বদ্িাবিভাগ –(a) উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় নূ যনতম গে ৬৫ িতাংি পিকয়
উত্তীণব হকত হকি। (b) উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় রসায়ন, গবণত ও
(i)

িদ্াথ্ববিদ্যায় উত্তীণব হকত হকি। (c) পয বিেয়গুবলকত প্রযাবিকযাল আকে পসই
বিেয়গুবলকত বথ্ওবর ও প্রাবিকযাকল আলাদ্া আলাদ্াভাকি উত্তীণব হকত হকি। (d) িাবণেয
িাোয় আকিদ্নকারীকদ্র গবণকতও উত্তীণব হকত হকি।
(iii) উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষায় উত্তীণবরা প্রাতঃবিভাকগ আকিদ্ন করকত িারকি।
১৪)

ক্লাস শুরুর বদ্ন পভবরবফককিকনর সময় অনলাইন আকিদ্নিকত্রর কবি ও বনম্নবলবেত
নবথ্/িংসািত্রগুবলর অবরবেনাল পদ্োকত হকি এিং ঐ সমস্ত নবথ্/িংসািত্রগুবলর
স্বপ্রতযবয়ত পফাকটাকবিও আকিদ্নিকত্রর সাকথ্ েমা বদ্কত হকি।
ক) মার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষার অযািবমট কািব ও মাকবিীট।
ে)

উচ্চমার্যবমক িা সমতুল িরীক্ষার অযািবমট কািব, মাকবিীট, স্কুল বলবভং
সাবটববফককট।

গ)

SC/ST/OBC-A/OBC-B/PwD

হকল

উিযু ি

কতৃবিকক্ষর

প্রদ্ত্ত

িংসািত্র

পকিলমাত্র োহয হকি।
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ঘ)

িারীরবিক্ষার পক্ষকত্র মহকুমা/কেলা/রােয/োতীয় স্তকর অংিেহকনর পয পকান

একবট েহণকযাগয িংসািত্র আনকত হকি।
১৪) আকিদ্নকারীকদ্র েুি সতকবতার সাকথ্ অনলাইন ফমব িূ রণ করকত হকি। ফাইনযাল
সািবমিকনর আকগ ফকমব পদ্ওয়া তথ্যগুবল ভাল ককর পদ্েকত হকি। বনবদ্বষ্ট সমকয়র মকর্য
সবঠক বফ েমা না বদ্কল আকিদ্নিত্র িাবতল হকয় যাকি।
১৫) আকিদ্নকারীকদ্র প্রদ্ত্ত তকথ্য পকান ভুল থ্াককল পয পকান সময় তাকদ্র আকিদ্নিত্র
অথ্িা ভবতব িাবতল করা হকি।
১৬) বদ্িা ও প্রাত: বিভাকগ অনলাইকন ভবতব হওয়া োত্রোত্রীরা তাকদ্র ভবতব অনলাইকন িাবতল
করকত িাকর। পসকক্ষকত্র ১৩তম পমর্া তাবলকা প্রকাকির মকর্যই অনলাইকনই িাবতল
করকত হকি এিং ভবতব িাবতল করকল UGC ও ির্বমান বিশ্ববিদ্যালকয়র বনয়মানু যায়ী অথ্ব
পফরত পদ্ওয়া হকি।
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Photo Gallery

Main Building of the College

Dr. Sabina Begum, Teacher-in-Charge, Gushkara Mahavidyalaya
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Welcome to Dr. Sabina Begum, TIC, Gushkara Mahavidyalaya

Bi-Centennial celebration of Pandit Iswar Chandra
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Observance of Sampriti Saptaha

Seminar regarding Career Counselling Cell
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Celebration of Basanta Utsab

Celebration of Basanta Utsab
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Tree Plantation programme on College Establishment Day

Republic Day Celebration
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National Service Scheme

International Day of Yoga observation
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International Day of Yoga observation

International Laboratory Day Celebration
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Prize Distribution ceremony on World Laboratory Day

Teacher’s Day Celebration
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Students’ Week Observation

Women’s Day Celebration at Jadabganj
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Nabin Baran and Annual Cultural Programme

Saraswati Puja
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