
বফদযাাগয  ভাবফদযারয় 
(করকাতা বফশ্ববফদযারয়য়য অধীয়ন অনুভবদত ও NAAC দ্বাযা স্বীকৃত) 

                       স্থাবতঃ ১৯৯৮ 

ূচীয়া   ভা,  হুগরী 

            ৭১২৭০১ 
 
 
 
 

এতদ্বাযা জানায়না মায়ে যম বফদযাাগয  ভাবফদযারয়য়য ২০২১-২০২২ বক্ষাফয়ল  অনরাইন ফযফস্থায ভাধযয়ভ বফ 

এ / বফ কভ (অনা  ও যজনায়যর) যকায়  CBCS    Semester দ্ধবতয়ত প্রথভফয়ল     ছাত্র  ছাত্রী ববত যনওয়া 

য়ফ। আগ্রী ছাত্র ছাত্রীযা W.B.C.H.S (10+2)  এয  পরাপর (যযজাল্ট) প্রকাবত ফায য়য             

          ০২/০৮/২০২১ তাবযখ যথয়ক ২০/০৮/২০২১ ম ন্ত কয়রয়জয ওয়য়ফাই,  

www.vidyasagarmahavidyalaya.org.in বগয়য় “online Admission portal” এয  ভাধযয়ভ  ভাবফদযারয়য় যম 

কর বফলয় ায়নায ফযফস্থা যয়য়য়ছ  তায ভয়ধয যথয়ক তায়দয ছন্দভয়তা বফলয়য়য জনয আয়ফদন ত্র  ূযণ 

কযয়ত াযয়ফ।                                 Website  এ   portal এ       

         (Instruction)                       

                                                                                   

    ,                                                                             

Submit           এ                       Final  submit           . 

যভধা তাবরকা (Merit list) কয়রয়জয WEBSITE এ প্রকা কযা য়ফ ।াম্মাবনক (অনা ) যকায় য  প্রয়তযক 

বফলয়য়য জনয থৃক থৃক বায়ফ এফং যজনায়যর যকায় য জনয থৃক বায়ফ আয়ফদন ত্র জভা বদয়ত য়ফ।  

 

 

১. আয়ফদন জভা যদওয়ায তাবযখ ও ভয়   ঃঃ  

 

০২/০৮/২০২১      ২০/০৮/২০২১ (    ১১.৫৯    

     )  

২. প্রথভ যভধা তাবরকা প্রকা (তাবযখ ওভয়)ঃঃ       

(         যজনায়যর) 

 

২৭/০৮/২০২১        (      ৪         ) 

৩. প্রথভ যভধাতাবরকা যথয়ক  ববতয তাবযখ  ও ভয় 

)ঃঃ  

(       যকায় য     )   

 

০১/০৯/২০২১      ০২/০৯/২০২১            .  

(e-payment এ                             ২ 

          ১১.৫৯         ) 

৪ . বদ্বতীয় যভধা তাবরকা প্রকা (তাবযখ ও ভয় )ঃঃ   

(         যকায় য       )   

০৪/০৯/২০২১        (      ৪        ) 

৫ . বদ্বতীয়  যভধাতাবরকা যথয়ক  ববতয  

তাবযখ ও ভয়  ঃঃ (         যকায় য      )   
 

০৬/০৯/২০২১      ০৭/০৯/২০২১            .  

(e-payment এ                             ৫ 

          ১১.৫৯         ) 

৬.প্রথভ যভধাতাবরকা যথয়ক  ববতয তাবযখ  ও ভয়ঃ  

 

(           বফবায়গয     )   

 

১/০৯/২০২১      ০৭/০৯/২০২১            .  

(e-payment এ                             ৭ 

          ১১.৫৯          ) 

যভধা তাবরকা প্রকা   ববতয প্রক্রিয়ায ভয়ঞ্জী নীয়চ যদওয়া    

২০২১-২০২২  শলক্ষাবর্ ে CBCS পদ্ধশির্ি ভশিের শবজ্ঞশি 

http://www.vidyasagarmahavidyalaya.org.in/


বফদযাাগয  ভাবফদযারয় 
(করকাতা বফশ্ববফদযারয়য়য অধীয়ন অনুভবদত ও NAAC দ্বাযা স্বীকৃত) 

                       স্থাবতঃ ১৯৯৮ 

ূচীয়া   ভা,  হুগরী 

            ৭১২৭০১ 
 
 

        বদ্বতীয় যভধা তাবরকা ও াধাযন বফবাগ প্রথভ যভধা তাবরকা যথয়ক ববতয য আন 

ংখযা পাাঁকা / অূণ  থাকয়র যই ংিান্ত বফলয় WEBSITE  এয ভাধযয়ভ জানায়না য়ফ। 

অবনফাম  কাযন ফত ববতয ভয় বূচ বযফতন য়ত ায়য। 

 

 

 

 

ফতভায়ন ২০২১-২০২২ বক্ষাফয়ল  বফ এ / বফ কভ (অনা  ও যজনায়যর) যকায়  CBCS দ্ধবতয়ত  

ছাত্র ছাত্রী ববত যনওয়া য়ফ। স্বীকৃত যফার্ ফা কাউক্রির যথয়ক উচ্চভাধযবভক (১০+২) া কযয়র 

ববতয জনয যমাগয ফয়র বফয়ফবচত য়ফ। ববত ংিান্ত যকায়না তয়থয বভথযা ফা বুর থাকয়র 

ভাবফদযারয় যকানযকভ দায়ী থাকয়ফ না। ( যকাবয বনয়দ অনুায়য)  

 াম্মাবনক (অনা  যকায়  ) প্রয়তযক বফলয়য়য জনয থৃক থৃক বায়ফ এফং যজনায়যর যকায় য 

জনয থৃক বায়ফ আয়ফদন ত্র জভা বদয়ত য়ফ।  

  

 

 

১) যম বফলয়য় অনা  য়ত ইেুক   উচ্চভাধযবভক যীক্ষায় নূযনতভ   যই বফলয়য় অথফা বফলয় 

ম্পকঅয় বফলয় (Related Subject )এ 45% নম্বয এফং যভা, (aggregate) নম্বয়যয উয 50% 

যয়ত য়ফ।  

অথফা  অনা    বনয়ত   ইেুক  বফলয়য় অথফা  ম্পকঅয় বফলয়য় উচ্চভাধযবভক যীক্ষায় 55% 

যয়ত য়ফ।  

২) ূফ ফতঅ যমাগযতা বনধ াযক যীক্ষায় মবদ আয়ফদনকাযীয  উক্ত বফলয়ট, না থায়ক তায়র 

কভয়ক্ষ ফ য়ভা, 50% নম্বয (অনয ফ তাফরী ূযণ  কযা ায়য়ক্ষ )  থাকয়ত য়ফ।  

৩) তবরী জাবত / উজাবত ছাত্র ছাত্রীয়দয যক্ষয়ত্র উচ্চভাধযবভক যীক্ষায় ফ য়ভা, 40% 

নম্বয অথফা বফলয়য় 40% নম্বয যয়ত য়ফ।  

৪) যম ভস্ত ছাত্র ছাত্রী H.S (10+2) অথফা ভতুর যীক্ষায় া কযয়ছ  তাযা বফ.এ / বফ.কভ 

(অনা  ও যজনায়যর) যকায় য ববত য়ত াযয়ফ ।বকন্তু উক্ত যীক্ষায় ইংযাক্রজ বফলয়ট,য়ত 100 

নম্বয়যয Full Marks থাকয়ত য়ফ এফং া কযয়ত য়ফ।  

৫) যম ভস্ত ছাত্র ছাত্রী West Bengal State Council Vocational Training দ্বাযা উচ্চভাধযবভক 

যীক্ষা া কয়যয়ছ তাযা শুধু B.A General Course এ  ববত য়ত াযয়ফ।  

ববতয বনয়ভাফরী 
 

অনা  বফবায়গ  আয়ফদয়নয নূনযতভ যমাগযতা 
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৬) আযও জানায়না মায়ে যম H.S ফা ভতুর যীক্ষায় ফ বাযতীয় যফার্ / Council (CBCS/ISC 

and National Institute of open School ) যথয়ক মাযা া কয়যয়ছ তায়দয ভাইয়গ্রন 

াট,বপয়ক, ববতয ভয় যদওয়ায প্রয়য়াজন যনই।  

৭) মবদ যকান ছাত্র ছাত্রীয বফগত যমাগযতা বনণ য় H.S (10+2) যীক্ষায় এরু্য়কন বফলয়ট,  না 

থায়ক য যক্ষয়ত্র ভয়নাবফদযা  দ ন  গবণত  ভাজবফদযা  অথ নীবত  যাষ্ট্রবফজ্ঞান  ইবতা  

স্ট্যাট,বস্ট্ক্স  দাথ বফদযা  যায়নবফদযা  জীফবফদযা  প্রবৃবত বফলয় গুবর এরু্য়কন বফলয়য়য 

বযূযক (Related) বফলয় বায়ফ গণয য়ফ।  

৮) ুণযায় জানায়না মায়ে যম  যম যম বফলয়য় অনা  য়ফ য যই বফলয়ট, General Elective 

Subject বায়ফ বনয়ত াযয়ফ না।   

৯) যম ভস্ত ছাত্র ছাত্রী ২০১৬ ায়রয আয়গ উচ্চভাধযবভক যীক্ষায় া কয়যয়ছ তাযা    

২০২১-২০২২ বক্ষাফয়ল  ববত য়ত াযয়ফ না। ুতযাং তাযা আয়ফদন কযয়র তা গ্রায য়ফ না। 

বফদবায়ফ আয়যা জানয়ত কবরকাতা বফশ্ববফদযারয়য়য CSR-3/18 Website দ্রষ্টফয।( 

www.caluniv.ac.in) 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

B.A GEN 

Without 

Geography 

B.A GEN 

With 

Geography 

B.A (Hon) 

Without 

Geography 

B.A(B.A) 

With 

Geography 

B.Com 

Gen 

B.Com 

Hons 

2760 2960 3070 3270 2880 3190 

মাশবদ্যার্ের ২০২১-২০২২ শলক্ষাবর্ ে ভশিে ংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ ে শবজ্ঞশি 

G.O No-706-Edn-CS-dated-13/07/2021 এই রকারী শির্দ্েল অিুার্র ক B.A/B.Com 

(Hons & Gen) প্রথমবর্ ের CBCS মাধ্যর্ম মাশবদ্যার্ে অিাইর্ি আর্বদ্িকারী কক জািার্িা 

র্ে কয ভশিে ংক্রান্ত শবর্ে ভু িথয শদ্র্ে আর্বদ্ি করর্ এবং পরবিী মর্ে ভশিে 

ংক্রান্ত ককাি িথয ভু শার্ব প্রমাশিি র্ িার ভশিে িৎক্ষিাৎ বাশি বর্ গর্য র্ব।    

 

Fees 

Structure 

2020-2021 
 

http://www.caluniv.ac.in/
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অনা  ভাবফদযারায়য়য বনন্মবরবখত বফলয় গুবরয়ত অনা  ায়না য়: 

  ফাংরা  ইবতা   এরু্য়কন  যাষ্ট্রবফজ্ঞান ইংযাজী  ংসৃ্কত Accountancy.  

       Website                       বফশ্ববফদযারায়য়য Registration Form ূযন 

ফাধযতা ভূরক। 

          র্ঃ ভীয কুভায বং  

           অধযক্ষ  

                              বফদযাাগয ভাবফদযারয়  

                              ূচীয়া, ভা,, হুগরী 


