
কলিকাতা লিশ্বলিদ্যািয়ের লিিবাচি লিলিক ক্রেলিট লিিব র (CBCS) পাঠেম ২০১৮  

● ২০১৮ সালের যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হলে যসই শিক্ষাবর্ষ যেলে বাশর্ষে পরীক্ষা পদ্ধশির বদলে র্ান্মাশসে  
পদ্ধশি অেষাৎ যসশিস্টার পদ্ধশিলি পরীক্ষা হলব। শিন বছলর প্রশি ছ িাস অন্তর ছ’টি পরীক্ষার িাধ্যলি 
পরীক্ষা পদ্ধশি সিাধ্া হলব। 

● অনাসষ (advance) ও যেলনরাে (অধু্না যপ্রাগ্রাি) প্রলিযে পাঠক্রলিই ছ’টি যসশিস্টার পরীক্ষা শদলি 
হলব।  

● পুলরান পদ্ধশির সলে বিষ িান পদ্ধশির প্রধ্ান পােষেয এই যে আলে যোন শবর্লে অনাসষ শনলে শুধ্ুিাত্র 
অনাসষ শবর্লে পাওো নম্বরই যোেযিার িাপোঠি শহলসলব ধ্রা হি। এখন সিস্ত শবর্লের নম্বর শদলেই 
যোেযিা শনধ্ষাশরি হলব। 

● পুলরান পদ্ধশিলি হাশেরাে যোন নম্বর শছে না এিনশে েলেলের পরীক্ষাে প্রাপ্ত নম্বরও েখনও 
শবশ্বশবদযােলের পরীক্ষাে েণ্য েরা হি না। এই পদ্ধশিলি প্রশি 100 নম্বলরর পলত্র 20 নম্বর সংরশক্ষি, 10 
নম্বর হাশেরাে ও বাশে 10 নম্বর েলেলের আভ্যন্তরীন িেূযােলন। যোন যোলসষর ক্লালস 60% হাশেরা োেলে 
10 এ 6 পাওো োলব শেন্তু হাশেরা 60% এর শনলে  োেলে ছাত্র বা ছাত্রী ওই যোলসষর পরীক্ষাে বসার 
অনিুশি পালব না। পলরর পলরর যসশিস্টালর (অেষাৎ পলরর বছর) েখন ওই শবর্ে পড়ালনা হলব (িার 
শনলের ক্লালসর ছাত্র ছাত্রীলদর) িখন যসই যোলসষ আবার ভ্শিষ হলে প্রলোেনীে হাশেরা সংগ্রহ েরলি হলব ওই 
পলত্রর পরীক্ষাে বসার েনয। [বোই বাহুেয যসই সিলে িার যে যোসষ বা পাঠ পড়ার েো শছে যসটির 
ক্লাস যস েরলি পারলব না ও পরীক্ষাও শদলি পারলব না।]।অবিয অনয যে যোলসষ িার প্রলোেনীে হাশেরা 
আলছ িার পলত্রর পরীক্ষাে বসলি যোন বাধ্া যনই। 

● প্রশি 100 নম্বলরর পলত্র বাশে 80 নম্বর পরীক্ষার িাধ্যলি যদওো হলব। েশদ যসই যোলসষ প্রযােটিোে বা 
পরীক্ষািেূে অংি োলে িাহলে 30 নম্বর প্রযােটিোে ও বাশে 50 নম্বর শেলোশর বা যেখা পরীক্ষা যনওো 
হলব। যে পলত্র যোন পরীক্ষািেূে অংি যনই িালি 15 নম্বর টিউল াশরোে ও 65 নম্বর যেখা পরীক্ষা যনওো 
হলব। 

● আরও এেটি শবলির্ বযাপার এই যে প্রাপ্ত নম্বরই এলক্ষলত্র যির্ েো নে। প্রলিযে পলত্রর এেটি যক্রশি  
বা গুরুত্ব োেলব ো এেটি যক্রশি  সংখযা দ্বারা শনধ্ষাশরি হলব। প্রাপ্ত নম্বলরর সালে ওই যক্রশি  গুন হলে 
যগ্রি শনধ্ষাশরি হলব। 

● সিস্ত নম্বরই যগ্রলি (দি িানযিা সংখযাে) রূপান্তশরি েরা হলব। ধ্রা োে যেউ যোন পলত্র 52 (100 
নম্বলর) যপে িাহলে িার যগ্রি পলেন্ট হলব 5.2 (দি নম্বলর)। 30% িিাংলির েি নম্বলর যোন যগ্রি 
পলেন্ট ধ্রা হলব না যেননা 30% শনলে যপলে যেে। প্রসেি প্রযােটিোে োেলে প্রযােটিোে ও যেখা 
পরীক্ষাে আোদা আোদা েলর 30% যপলি হলব পাি েরার েনয।  



● প্রলিযে যসশিস্টালরর পলর যসশিস্টার যগ্রি পলেন্ট অযাভ্ালরে SGPA যদওো হলব যসখালন যোলসষর যগ্রি 
পলেন্ট এর সলে যক্রশি  গুন েলর সিস্ত যোলসষর যক্রশিল র শহলসলব েড় েরা হলব।  যোলসষর ও িার 
যক্রশিল র পশরেে হওোর পলর এই শবর্ে শনলে শবিলদ আলোেনা েরা হলব ।   

● পাঠক্রলির সিস্ত পাঠই ছাত্রছাত্রীরা শনবষােন েরলব িা নে। ছাত্রছাত্রীরা যে শবর্ে শনলে পড়ালিানা েরলব 
যসই শবর্লের শেছু পাঠ (course) িেূপাঠ  এবং অবিযপাঠয (compulsory) িালদরলে বো হলব যোর 
যোসষ (core course) বা সংলক্ষলপ CC। এছাড়াও  শবর্েবশহভূ্ষ ি েলেেটি অবিযপাঠয (compulsory) 
অংি আলছ িা হে AECC (Ability enhancement core course), আর শব.এ. যরগুোর যোলসষ দটুি 
ভ্ার্ার পাঠ (Language core course)  LCC1 আর LCC2। যে যোন যোর যোসষই অবিযপাঠয। 

সিস্ত পাঠক্রলি যে যে ধ্রলনর পালঠর যদখা শিেলব িার এেটি শববরণ্ শনলে যদওো হেঃ 

বিষয়ের 
ক োড  

পুয়রো  থো বিিরণ  কেবডট 
সংখ্যো 

কেবডট িন্টন পরীক্ষো পদ্ধবি 

CC  Compulsory 
Course 

অবিযপাঠয অেষাৎ পড়লিই 
হলব 

6 5(TH)+1(TU) 
4(TH)+2(PR) 

শেশখি এবং 
প্রযাশিোে 

GE  Generic 
Elective 

যোর পাঠ যে বা যেলে 
শবর্লে যনওো হলেলছ িার 
যেলে আোদা যোন 
শবর্লের পাঠ। এটি 
পছন্দিি শনবষােন েলর 
যনওো োলব। 

6 5(TH)+1(TU) 
4(TH)+2(PR) 

শেশখি এবং 
প্রযাশিোে 

DSE Discipline 
Specific 
Elective 

শুধ্ুিাত্র অনাসষ 
ছাত্রছাত্রীলদর েনয। যে 
শবর্লে অনাসষ যসই 
শবর্ইলেরই যোন পাঠ  
পছন্দিি শনবষােন েলর 
যনওো োলব। 

6 5(TH)+1(TU) 
4(TH)+2(PR) 

শেশখি এবং 
প্রযাশিোে 

SEC  Skill 
Enhancement 
Course 

এটিও শনবষােন শভ্শিে যে 
যোর বা অবিযপাঠয শবর্ে 
িার যেলেই শনবষােন 
েরলি হলব। 

2 2(TH) শেশখি 

AECC Ability 
Enhancement 
Core Course 

অবিযপাঠয অেষাৎ পড়লিই 
হলব। 

2 2(TH) MCQ/project 
(only for 
environmental 
studies) 

LCC Language 
Core Course 

অবিযপাঠয অেষাৎ পড়লিই 
হলবঃ শুধ্ুিাত্র শবএ 
যেলনরাে (বা পালসর 
ছাত্রছাত্রীলদর যক্ষলত্র প্রলোেয 

6 5(TH)+1(TU) 
 

শেশখি 



 

উপলরর য শবলে িৃিীে ও েিুেষ স্তলে যক্রশি  ও িার বণ্ষনা যদওো আলছ। যোন যোলসষর বা পালঠর গুরুত্ব 
বা weightage শনধ্ষারণ্ েলর যক্রশি  সংখযা। সিস্ত যোলসষর যক্রশি  সংখযা যেিন সিান নে, যিিন 
শেলোশর ও প্রযাশিোে [িত্ত্ব ও প্রালোশেে] অংলির গুরুত্ব/যক্রশি  সংখযা সিান নে।  

TH=Theory অেষাৎ িাশত্বে অংি। যেখা পরীক্ষার িাধ্যলি িেূযােন েরা হলব োর যক্রশি  4 [যে সিস্ত 
শবর্লের বযবহাশরে বা প্রাশিোে আলছ িালদর েনয] অেবা 5 [যে সিস্ত শবর্লের প্রালোশেে বা প্রাশিোে 
যনই িালদর েনয]। 

PR=Practical বযবহাশরে বা প্রালোশেে অংি। প্রাশিোলের যক্রশি  2। 

TU=Tutorial  এটিলি এে (1) যক্রশি  ধ্ােষ েরা হলেলছ এটিও শেশখি ভ্ালব িেূযােন েরা হলব।   

AECC      এর দটুি ভ্াে AECC-1, AECC-2 

AECC-1: এখালন Communicative English বা Modern Indian Language (MIL) পড়লি হলব। 
MIL এর িলধ্য বাংো/শহশন্দ/উদুষ োেলব। ছাত্র বা ছাত্রীলে যে যোন এে া শবর্ে শনলি হলব। এর 80 
নম্বরই MCQ এর িাধ্যলি OMR sheet এ িেূযােন েরা হলব। এখালন যক্রশি  2। 

AECC-2: এখালন Environmental Studies পড়লি হলব। এখালন ছাত্রছাত্রীলদর এেটি যপ্রালেি েরলি 
হলব। োর দরুণ্ 30 নম্বর বরাদ্দ আলছ বাশে অংি অেষাৎ 50 নম্বর MCQ এর িাধ্যলি OMR sheet এ 
িেূযােন েরা হলব।এখালন যক্রশি  2। 

পাস বা যেলনরাে ও অনালসষ CC বা যোর যোসষ আলছ। যেিন যোন ছাত্র বা ছাত্রী েশদ ইশিহালস অিার্ব 
যনে িালে সবশিশেলে ক্রচাদ্দটা ইলতহায়র্র ক্রকার ক্রকার্ব পড়লি হলব। আবার যেউ েশদ লি.এ. ক্ররগুিার পালস 
ইশিহাস শবর্েটি পড়লি োে িাহলে িালে দইু বছলর োরল  যসশিস্টালর চারয়ট ইলতহায়র্র ক্রকার ক্রকার্ব 
পড়লি হলব। অিায়র্বর  ক্রচায়দ্দাটি ক্রকার ক্রকায়র্বর র্ায়ে পায়র্র এই ক্রকার ক্রকার্ব র্ম্পরূ্ব আিাদ্া। িলব েশদ 
লি.এ. অিায়র্বর যেউ ক্রেয়িলরক ইয়িকটিি শহলসলব ইশিহাস যনে িলব িালে োরল  যসশিস্টালরর িলধ্য যে 
যোন দলু া যসশিস্টালর দ্য়ুটা ইলতহায়র্র ক্রেয়িলরক ইয়িকটিি শনলি হলব ো আসলে পালসর্ ওই যসশিস্টালরর 
যোর যোসষগুলোর সলে সিান। লি.এ. ক্ররগুিায়রর যেউ েশদ ক্রেয়িলরক ইয়িকটিি শহলসলব ইশিহাস যনে 
িাহলে প্রেি দলু া যসশিস্টালর ইলতহায়র্র ক্রেয়িলরক ইয়িকটিি শনলি হলব। লি.এর্.লর্. ক্ররগুিায়র যোন 
যেলনশরে ইলেেটিভ্ যনই িালদর প্রলিযে শবর্লের চারয়ট পায়র্র ক্রকার ক্রকার্ব পড়লি হলব। 
লি.এ./লি.এর্.লর্. অিায়র্বর যক্ষলত্র অনালসষর শবর্লে ক্রচাদ্দটা ক্রকার ক্রকার্ব  ছাড়া অনয যে যোন দ্টুি লিষয়ে 
দ্য়ুটা কয়র ক্রমাট চারয়ট  ক্রেয়িলরক ইয়িকটিি শনলি হলব। প্রলিযে িাখার শবর্ে শবনযাস, যেটি এর পলরই 
আলোেনা েরা হলেলছ যসটি যদখলে এই বযাপারটি আলরা পশরষ্কার হলব। 

 

 



প্রলত ক্রর্লমস্টায়রর িযলি 

প্রশি যসলিস্টালর পলনর (15) যেলে আলঠর (18) সপ্তাহ পাওো োলব পঠনপাঠলনর েনয। 

ক্লায়র্র পলরলি 

Theory বা Tutorial এ এে (1) যক্রশি  = প্রশি সপ্তালহ 1 ঘন্টা 

Practical এ এে (1) যক্রশি  = প্রশি সপ্তালহ 2 ঘন্টা 

সুিরাং যে িাশত্বে অংলি 4 যক্রশি  আলছ যসখালন প্রশি সপ্তালহ 4 টি ক্লাস োেলব। Tutorial যে সিস্ত 
শবর্ে আলছ যসখালন শবর্ে শপছু সপ্তালহ 5+1=6 টি েলর ক্লাস বরাদ্দ োেলব।  

Practical োেলে যসই শবর্লে সপ্তালহ 2 টি ক্লাস োেলব।  

প্রলত ক্রর্লমস্টায়র পঠিপাঠয়ির র্মে 

প্রশি যোলসষর েনয 100 নম্বলরর পরীক্ষা হলব। শব.এস.শস এর যক্ষলত্র যোসষ শেলোশর ও প্রযােটিোলে শবভ্ক্ত। 
শেলোশরর যক্রশি  4, িাহলে প্রশি সপ্তালহ 4 টি 1 ঘন্টার ক্লাস পাওো োলব অেষাৎ 15 সপ্তালহ 60 ঘন্টার 
ক্লাস বরাদ্দ। পািাপাশি প্রযােটিোলের েনয শনধ্ষাশরি সিে প্রশি যক্রশিল  2 ঘন্টা। প্রলিযে যোলসষর 
প্রযােটিোলের েনয যক্রশি  সংখযা 2। সুিরাং এক্ষলত্রও সপ্তালহ 4 ঘন্টা পাওো োলে ক্লালসর েনয এবং 15 
সপ্তালহ িা হলব 60 ঘন্টা। সিস্ত যোর যোলসষর শেলোশর এবং প্রযােটিোে অংি পঠনপাঠলনর েনয 
60+60=120 ঘন্টা বরাদ্দ। 

শব.এ. এর যক্ষলত্র যোসষ শেলোশর ও টিউল াশরোলে শবভ্ক্ত। শেলোশরর যক্রশি  5। িাহলে প্রশি সপ্তালহ 5 টি 
1 ঘন্টার  ক্লাস পাওো োলব অেষাৎ 15 সপ্তালহ 75 ঘন্টার ক্লাস বরাদ্দ। পািাপাশি টিউল াশরোলের েনয 
শনধ্ষাশরি সিে প্রশি যক্রশিল  1 ঘন্টা আবার প্রলিযে যোলসষর টিউল াশরোলের েনয যক্রশি  সংখযা 1। 
সুিরাং এক্ষলত্র সপ্তালহ 1 ঘন্টা পাওো োলে ক্লালসর েনয এবং 15 সপ্তালহ িা হলব 15 ঘন্টা। সিস্ত যোর 
যোলসষর শেলোশর এবং টিউল াশরোে অংি পঠনপাঠলনর েনয 75+15=90 ঘন্টা বরাদ্দ। 

 

 

  

 

 

 



যসশিস্টার অনেুােী যোলসষর শবনযাস 

লি.এ. অিার্ব 

ক োয়সের নোম প্রথম িষে বিিীে িষে িৃিীে িষে  
 কসবমস্টোর 

1 
কসবমস্টোর 
2  

কসবমস্টোর 
3 

কসবমস্টোর 
4 

কসবমস্টোর 
5 

কসবমস্টোর 
6 

Core Course 
যে শবর্লে অনাসষ 
যনওো হলেলছ িার 
যেলে 

CC-1 
5TH+1Tu 
CC-2 
5TH+1Tu  
 
 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

CC-3 
5TH+1Tu 
CC-4 
5TH+1Tu 
 
 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

CC-5 
5TH+1Tu 
CC-6 
5TH+1Tu 
CC-7 
5TH+1Tu 
Credit= 
6X3=18 
Marks= 
100X3=300 

CC-8 
5TH+1Tu 
CC-9 
5TH+1Tu 
CC-10 
5TH+1Tu 
Credit= 
6X3=18 
Marks= 
100X3=300 

CC-11 
5TH+1Tu 
CC-12 
5TH+1Tu 
 
 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

CC-13 
5TH+1Tu 
CC-14 
5TH+1Tu 
 
 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

Generic Elective 
যে শবর্লে অনাসষ 
যনওো হলেলছ যস া 
বালদ অনয শবর্ে 
যেলে 

GE-1 
5TH+1Tu 
 
Credit=6 
Marks=100 

GE-2 
5TH+1Tu 
 
Credit=6 
Marks=100 

GE-3 
5TH+1Tu 
 
Credit=6 
Marks=100 

GE-4 
5TH+1Tu 
 
Credit=6 
Marks=100 

  

Discipline Specific 
Elective যে শবর্লে 
অনাসষ যনওো হলেলছ 
িার যেলে 

    DSE(A)1 
5TH+1Tu1 
DSE(B)1 
5TH+1Tu 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

DSE(A)2 
5TH+1Tu 
DSE(B)2 
5TH+1Tu 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200  

Ability 
Enhancement Core 
Course 

AECC-1 
Credit=2 
Marks=100 

AECC-2 
Credit=2 
Marks=100 

    

Skill Enhancement 
Course 

  SEC(A)1 
2TH 
Credit=2 
Marks=100 

SEC(B)1 
2TH 
Credit=2 
Marks=100 

  

যিা  যক্রশি  20 20 26 26 24 24 
যিা  নম্বর 400 400 500 500 400 400 
 



● শব.এ. অনালসষ শিন বছলর 140 যক্রশি  এবং 2600 নম্বলরর পরীক্ষা হলব। সিস্ত শবর্লের নম্বরই শহলসলব 
আসলব ও যক্রশি  অনেুােী প্রেলি যসশিস্টার প্রশি যগ্রি (SGPA) ও সবলিলর্ ক্রিবশধ্ষি (cumulative) 
যগ্রি (CGPA) পাওো োলব।  

● 60% এর শনলে attendance োেলে যোনভ্ালবই যসই যোলসষ পরীক্ষার েনয বসলি পারলব না। শুধ্ু িাই 
নে িালে ওই যোলসষ আবার ভ্শিষ  হলে attendance িুলে যক্রশি  অেষ ন েরলি হলব। উদাহরণ্ স্বরূপ  
যসশিস্টার 1 এ যোন ছাত্র বা ছাত্রীর উপশিশির হার CC-1 এ েশদ 60% এর শনলে যনলি োে িাহলে যসই 
ছাত্র বা ছাত্রী CC-1 এ পরীক্ষা শদলি পারলব না শেন্তু অনযানয যোসষ গুশের পরীক্ষা শদলি পারলব। এখন 
িৃিীে যসশিস্টালর (যেননা যসলেন্ড যসশিস্টালর CC-1 পড়ান হলব না) শেলে িালে আবার CC-1 এ ভ্শিষ 
হলি হলব এবং উপেুক্ত উপশিশি অেষ ন েরলি হলব। যসলক্ষলত্র িার CC-5/6/7 এর ক্লাস েরা সেব হলব 
না ও CC-5/6/7 পরীক্ষা যদওো হলব না। (যেননা প্রশি যসশিস্টালর দটুি েলর যোর যোসষ পড়ালনা হলে, 
প্রেি যসশিস্টালর CC-1, CC-2 এবং শদ্বিীে যসশিস্টালর CC-3, CC-4, িৃিীে যসশিস্টালর CC-5, CC-6, 
CC-7 ইিযাশদ।  সুিরাং রুটিলন CC-1 ও CC-5/6/7 যোন এেটির ক্লাস এে সলে েো াই স্বাভ্াশবে।) 

● সিস্ত যক্রশি  পাাঁে বছলরর িলধ্য সিাপ্ত েরলি হলব। 

● যেলনশরে ইলেশিভ্ঃ পুলরান বযবিার পালসর িি। ধ্রা োে রাস্ট্রশবজ্ঞালন অনালসষর যোন ছাত্র বা ছাত্রী 
ইশিহাস ও বাংো শনে যেলনশরে ইলেশিভ্ শহলসলব। িাহলে যস শনম্নশেশখি যোলনা এেভ্ালব শবর্েগুশে শনলি 
পারলবঃ 

GE-1 GE-2 GE-3 GE-4 
ইশিহাস ইশিহাস বাংো বাংো 
ইশিহাস বাংো ইশিহাস বাংো 
বাংো ইশিহাস বাংো ইশিহাস 
বাংো বাংো ইশিহাস ইশিহাস 
বাংো ইশিহাস ইশিহাস বাংো 
ইশিহাস বাংো বাংো ইশিহাস 

● ইশিহাস GE-1, ইশিহালসর পাঠক্রলির যেলনরালের CC-1 এর সলে সিান। অেষাৎ HISG-GE1 = 
HISG-CC1। এই পদ্ধশি অনযানয শবর্লের যক্ষলত্রও প্রলোেয। 

● ইশিহালসর পালসর ক্লাস এখন যেিন েলে যসইরেিই েেলব অেষাৎ প্রেি যসশিস্টালর HISGCC1, শদ্বিীে 
যসশিস্টালর HISGCC2, িৃিীে যসশিস্টালর HISGCC3 এবং েিুেষ যসশিস্টালর HISGCC4। োরা শব.এ. 
যরগুোর বা শপওর পাস পড়লছ িারা দইু বছলর এই োরটি যোর যোসষই পড়লব। শেন্তু অনয অনালসষর ছাত্র 
ছাত্রীরা যে যসশিস্টালর ইশিহাস যনলব িারা ওই যসশিস্টালর যস পালসর যোর যোসষটি হলে যস াই েরলব শুধ্ ু
িালদর যক্ষলত্র নাি হলে োলব HISGGEn। এখালন n যসশিস্টার সংখযা।   

● যেলহিু রাষ্ট্রশবজ্ঞালন অনাসষ িাই SEC এবং DSE রাষ্ট্রশবজ্ঞান যেলেই শনলি হলব। রাষ্ট্রশবজ্ঞালনর 
SEC(A) িাখা যেলে যেলোন এেটি িৃিীে যসশিস্টালর ও SEC(B) িাখা যেলে যেলোন এেটি েিুেষ 
যসশিস্টালর শনলি হলব। এেই রেিভ্ালব  রাষ্ট্রশবজ্ঞালনর DSE(A)িাখা যেলে এেটি ও DSE(B)িাখা যেলে 



এেটি যোসষ পঞ্চি যসশিস্টালর এবং ওই দইু িাখা যেলে আলরা এেটি এেটি েলর দটুি যোসষ র্ষ্ঠ যসশিস্টালর 
শনলি হলব। 

যসশিস্টার অনেুােী যোলসষর শবনযাস 

লি.এর্. লর্ অিার্ব 

ক োয়সের নোম প্রথম িষে বিিীে িষে িৃিীে িষে  
 কসবমস্টোর 

1 
কসবমস্টোর 
2  

কসবমস্টোর 
3 

কসবমস্টোর 
4 

কসবমস্টোর 
5 

কসবমস্টোর 
6 

Core Course 
যে শবর্লে অনাসষ 
যনওো হলেলছ িার 
যেলে 

CC-1 
4TH+2PR 
CC-2 
4TH+2PR 
 
 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

CC-3 
4TH+2PR 
CC-4 
4TH+2PR 
 
 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

CC-5 
4TH+2PR 
CC-6 
4TH+2PR 
CC-7 
4TH+2PR 
Credit= 
6X3=18 
Marks= 
100X3=300 

CC-8 
4TH+2PR 
CC-9 
4TH+2PR 
CC-10 
4TH+2PR 
Credit= 
6X3=18 
Marks= 
100X3=300 

CC-11 
4TH+2PR 
CC-12 
4TH+2PR 
 
 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

CC-13 
4TH+2PR 
CC-14 
4TH+2PR 
 
 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

Generic Elective 
যে শবর্লে অনাসষ 
যনওো হলেলছ যস া 
বালদ অনয শবর্ে 
যেলে 

GE-1 
4TH+2PR 
 
Credit=6 
Marks=100 

GE-2 
4TH+2PR 
 
Credit=6 
Marks=100 

GE-3 
4TH+2PR 
 
Credit=6 
Marks=100 

GE-4 
4TH+2PR 
 
Credit=6 
Marks=100 

  

Discipline Specific 
Elective যে শবর্লে 
অনাসষ যনওো হলেলছ 
িার যেলে 

    DSE(A)1 
4TH+2PR 
DSE(B)1 
4TH+2PR 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

DSE(A)2 
4TH+2PR 
DSE(B)2 
4TH+2PR 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200  

Ability 
Enhancement Core 
Course 

AECC-1 
Credit=2 
Marks=100 

AECC-2 
Credit=2 
Marks=100 

    

Skill Enhancement 
Course 

  SEC(A)1 
Credit=2 
Marks=100 

SEC(B)1 
Credit=2 
Marks=100 

  

যিা  যক্রশি  20 20 26 26 24 24 
যিা  নম্বর 400 400 500 500 400 400 
 



 

● শব.এস.শস অনালসষ শিন বছলর 140 যক্রশি  এবং 2600 নম্বলরর পরীক্ষা হলব। সিস্ত শবর্লের নম্বরই 
শহলসলব আসলব ও যক্রশি  অনেুােী প্রেলি যসশিস্টার প্রশি যগ্রি (SGPA) ও সবলিলর্ ক্রিবশধ্ষি 
(cumulative) যগ্রি (CGPA) পাওো োলব।  

● সিস্ত যক্রশি  পাাঁে বছলরর িলধ্য সিাপ্ত েরলি হলব। 

● 60% এর শনলে attendance োেলে যোনভ্ালবই যসই যোলসষ পরীক্ষার েনয বসলি পারলব না। এবং বাশে 
শনেিাবেী শব.এ. অনালসষর িিই। 

● যেলনশরে ইলেশিভ্ঃ পুলরান বযবিার পালসর িি। ধ্রা োে অংে অনালসষর যোন ছাত্র বা ছাত্রী 
পদােষশবদযা ও রসােন শনে যেলনশরে ইলেশিভ্ শহলসলব। িাহলে যস শনম্নশেশখি যোলনা এেভ্ালব শবর্েগুশে 
শনলি পারলবঃ 

GE-1 GE-2 GE-3 GE-4 
পদােষশবদযা পদােষশবদযা রসােন রসােন 
পদােষশবদযা রসােন পদােষশবদযা রসােন 
রসােন পদােষশবদযা রসােন পদােষশবদযা 
রসােন রসােন পদােষশবদযা পদােষশবদযা 
রসােন পদােষশবদযা পদােষশবদযা রসােন 
পদােষশবদযা রসােন রসােন পদােষশবদযা 

 

● রসােলনর GE-1 রসােলনর পাঠক্রলির যেলনরালের CC-1 এর সলে সিান। অেষাৎ CEMG-GE1 = 
CEMG-CC1। এই এেই পদ্ধশি অনযানয শবর্লের যক্ষলত্র প্রলোেয। 

● এলক্ষলত্রও পরপর োরটি যসশিস্টালর CEMGCC1, CEMGCC2, CEMGCC3 এবং CEMGCC4 এর ক্লাস 
হলব। অংে বা পদােষশবদযার ছাত্রছাত্রীরা এর িলধ্য যেলোন দলু া যোসষ পড়লব। েশদ প্রেি ও েিুেষ 
যসশিস্টালর যেউ  রসােন যনে িালে CEMGCC1 এবং CEMCGC4 এর ক্লালস হাশেরা শদলি হলব। শুধ্ ু
িার যক্ষলত্র শবর্লের যোি হলব CEMGGE1 এবং CEMGGE4. 

● অংে অনালসষর ছাত্র ছাত্রী অংে যেলেই SEC এবং DSE এর শবর্ে যনলব। অেষাৎ অংলের SEC(A) 
িাখা যেলে যেলোন এেটি যোসষ িৃিীে যসশিস্টালর ও SEC(B) িাখা যেলে যেলোন এেটি যোসষ েিুেষ 
যসশিস্টালর শনলি হলব। এেই রেিভ্ালব  রাষ্ট্রশবজ্ঞালনর DSE(A)িাখা যেলে এেটি ও DSE(B)িাখা যেলে 
এেটি যোসষ পঞ্চি যসশিস্টালর এবং ওই দইু িাখা যেলে আলরা এেটি এেটি েলর দটুি যোসষ র্ষ্ঠ যসশিস্টালর 
শনলি হলব। 

● পদােষশবদযা অনালসষর ছাত্রছাত্রীরা পদােষশবদযা যেলে ও রসােন অনালসষর ছাত্রছাত্রীরা রসােন যেলে SEC ও 
DSE শনবষােন েরলব। 



যসশিস্টার অনেুােী যোলসষর শবনযাস 

লি.এ. ক্ররগুিার ক্রপ্রাগ্রাম 

ক োয়সের নোম প্রথম িষে বিিীে িষে িৃিীে িষে  
 কসবমস্টোর 

1 
কসবমস্টোর 
2  

কসবমস্টোর 
3 

কসবমস্টোর 
4 

কসবমস্টোর 
5 

কসবমস্টোর 6 

Core Course 
যে যোন দটুি 
শবর্ে 
S1(subject 1) 
S2(subject 2) 

S1CC-1 
5TH+1TU 
S2CC-1 
5TH+1TU 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

S1CC-2 
5TH+1TU 
S2CC-2 
5TH+1TU 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

S1CC-3 
5TH+1TU 
S2CC-3 
5TH+1TU 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

S1CC-4 
5TH+1TU 
S2CC-4 
5TH+1TU 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

  

Generic 
Elective 
িৃিীে এেটি 
শবর্ে 

GE-1= 
S3CC-1  
5TH+1TU 
Credit=6 
Marks=100 

GE-2= 
S3CC-2  
5TH+1TU 
Credit=6 
Marks=100 

    

Discipline 
Specific 
Elective  
যে দটুি যোর 
শবর্ে যনওো 
হলেলছ িার 
যেলে 

    S1DSE(A)1 
5TH+1Tu 
S2DSE(A)1 
5TH+1Tu 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200 

S1DSE(A)2 
5TH+1Tu 
S2DSE(B)2 
5TH+1Tu 
Credit= 
6X2=12 
Marks= 
100X2=200  

Language Core 
Course 

  LCC1-1 
5TH+1Tu 
Credit=6 
Marks=100 

LCC2-1 
5TH+1Tu 
Credit=6 
Marks=100 

LCC1-2 
5TH+1Tu 
Credit=6 
Marks=100 

LCC2-2 
5TH+1Tu 
Credit=6 
Marks=100 

Ability 
Enhancement 
core course 

AECC-1 
Credit=2 
Marks=100 

AECC-2 
Credit=2 
Marks=100 

    

Skill 
Enhancement 
Course 

  SEC(A)1 
2TH 
Credit=2 
Marks=100 

SEC(B)1 
2TH 
Credit=2 
Marks=100 

SEC(A)2 
2TH 
Credit=2 
Marks=100 

SEC(B)2 
2TH 
Credit=2 
Marks=100 

যিা  যক্রশি  20 20 20 20 20 20 
যিা  নম্বর 400 400 400 400 400 400 
 



● শব.এ. যরগুোর অেষাৎ শব.এ. পালস অনাসষ এর িুেনাে যক্রশি  েি। এলক্ষলত্র শিন বছলর 120 যক্রশি  
এবং 2400 নম্বলরর পরীক্ষা হলব।সিস্ত শবর্লের নম্বরই শহলসলব আসলব ও যক্রশি  অনেুােী প্রেলি যসশিস্টার 
প্রশি যগ্রি (SGPA) ও সবলিলর্ ক্রিবশধ্ষি (cumulative) যগ্রি (CGPA) পাওো োলব।  

● সিস্ত যক্রশি  পাাঁে বছলরর িলধ্য সিাপ্ত েরলি হলব। 

● শব.এ. যরগুোলরর ছাত্রছাত্রীলে শিনটি শবর্ে শনলি হলব। ধ্রা োে এই শিনটি শবর্ে হে রাষ্ট্রশবজ্ঞান, 
ইশিহাস ও বাংো। এই শিনটি শবর্লের িলধ্য যেলোন দলু া শবর্ে যে যোর যোসষ বা িেূ পালঠর শবর্ে 
শহলসলব শনলি হলব আর আর এেটি শবর্ে োেলব ইলেেটিভ্ শহলসলব। যোর যোসষ এর যক্ষলত্র োরটি 
যসশিস্টারই পড়লি হলব শেন্তু ইলেেটিলভ্র েনয শুধ্ ুপ্রেি দলু া যসশিস্টার পড়লেই হলব। যেিন ছাত্র বা 
ছাত্রী েশদ রাষ্ট্রশবজ্ঞানলে ইলেেটিভ্ শহলসলব যনে িাহলে োরল  যসশিস্টালর যস ো পড়লব িার শববরণ্ শনলে 
যদওো হে।  

প্রথম কসবমস্টোর  বিিীে কসবমস্টোর  িৃিীে কসবমস্টোর  চিুথে কসবমস্টোর  
BENGCC-1 
HISGCC-1 
PLSGGE-1(=PLSGCC-1) 

BENGCC-2 
HISGCC-2 
PLSGGE-1(=PLSGCC-1) 

BENGCC-2 
HISGCC-2 

BENGCC-2 
HISGCC-2 

এলক্ষলত্র িৃিীে, েিুেষ, পঞ্চি ও র্ষ্ঠ এই োরটি যসশিস্টালর োরটি SEC এবং পঞ্চি ও র্ষ্ঠ এই দটুি 
যসশিস্টালর দটুি DSE পড়লি হলব। এই SEC এবং DSE বাছলি হলব যে দটুি যোর যোসষ যনওো হলেলছ 
িার যেলেই। উশিশখি যক্ষলত্র রাষ্ট্রশবজ্ঞান যেলে যোন SEC এবং DSE যনওো োলব না যেলহিু যসটি 
ইলেেটিভ্ শহলসলব যনওো হলেলছ। এলক্ষলত্র বাংো বা ইশিহাস বা উভ্ে যেলেই SEC এবং DSE শনবষােন 
েরা োলব।  

● SEC এর েনয িৃিীে ও পঞ্চি যসশিস্টালর A category যেলে এবং েিুেষ ও র্ষ্ঠ যসশিস্টালর B 
category যেলে যোসষ শনবষােন েরলি হলব। ছাত্র বা ছাত্রী োইলে িৃিীে ও পঞ্চি যসশিস্টালর এেটি শবর্ে 
যেলেই SEC শনলি পালর বা আোদা শবর্ে যেলেও SEC শনলি পালর। অেষাৎ িৃিীে যসশিস্টালর বাংোর 
SECA এবং পঞ্চি যসশিস্টালরও বাংোর SECA শনবষােন েরলি পালর অেবা িৃিীে যসশিস্টালর ইশিহালসর 
SECA এবং পঞ্চি যসশিস্টালর বাংোর SECA শনবষােন েরলি পালর। এেই রেি ঘ না ঘ লব  েিুেষ ও 
র্ষ্ঠ যসশিস্টালর। এলক্ষলত্র  B category যেলে যোসষ শনবষােন েরলি হলব। দলু া যসশিস্টালর এেই শবর্ে বা 
শভ্ন্ন শবর্েও হলি পালর যেিন হলেলছ িৃিীে ও পঞ্চি যসশিস্টালরর যক্ষলত্র।  

● DSE এর  শনবষােলনর যক্ষলত্র শেছু সীিাবদ্ধিা আলছ। পঞ্চি যসশিস্টালর বাংোর A category যেলে এেটি 
যপপার ও ইশিহালসর A category যেলে এেটি যপপার শনলি হলব। র্ষ্ঠ যসশিস্টালর বাংোর B category 
যেলে এেটি যপপার ও ইশিহালসর B category যেলে এেটি যপপার শনলি হলব। 

● এছাড়াও িৃিীে, েিুেষ, পঞ্চি ও র্ষ্ঠ যসশিস্টালর অবিযপাঠয শহলসলব ভ্ার্া শনলি হলব LCC1 ইংলরশে এবং 
LCC2 ভ্ারিীে ভ্ার্া বাংো/শহশন্দ/উদুষ যেলোন এেটি শনলি হলব।    

 



িৃিীে কসবমস্টোর  চিুথে  কসবমস্টোর  পঞ্চম কসবমস্টোর  ষষ্ঠ কসবমস্টোর  
LCC1(1) 
ইংলরশে প্রেি পত্র 

LCC2(1) 
বাংো/শহশন্দ/উদুষ প্রেি পত্র 

LCC1(2) 
ইংলরশে শদ্বিীে পত্র 

LCC2(2) 
বাংো/শহশন্দ/উদুষ শদ্বিীে পত্র 

 

যসশিস্টার অনেুােী যোলসষর শবনযাস 

লি.এর্. লর্ ক্ররগুিার ক্রপ্রাগ্রাম 

ক োয়সের নোম প্রথম িষে বিিীে িষে িৃিীে িষে  
 কসবমস্টোর 

1 
কসবমস্টোর 
2  

কসবমস্টোর 
3 

কসবমস্টোর 
4 

কসবমস্টোর 
5 

কসবমস্টোর 6 

Core Course 
যে যোন শিনটি 
শবর্ে 
S1(subject 1) 
S2(subject 2) 
S3(subject 3) 

S1CC-1 
4TH+2PR 
S2CC-1 
4TH+2PR 
S3CC-1 
4TH+2PR 
Credit= 
6X3=18 
Marks= 
100X3=300 

S1CC-2 
4TH+2PR 
S2CC-2 
4TH+2PR 
S3CC-2 
4TH+2PR 
Credit= 
6X3=18 
Marks= 
100X3=300 

S1CC-3 
4TH+2PR 
S2CC-3 
4TH+2PR 
S3CC-3 
4TH+2PR 
Credit= 
6X3=18 
Marks= 
100X3=300 

S1CC-4 
4TH+2PR 
S2CC-4 
4TH+2PR 
S3CC-4 
4TH+2PR 
Credit= 
6X3=18 
Marks= 
100X3=300 

  

Discipline 
specific elective  
যে দটুি যোর 
শবর্ে যনওো 
হলেলছ িার 
যেলে 

    S1DSE(A)1 
4TH+2PR 
S2DSE(A)1 
4TH+2PR 
S3DSE(A)1 
4TH+2PR 
Credit= 
6X3=18 
Marks= 
100X3=300 

S2DSE(B)2 
5TH+1Tu 
S2DSE(B)2 
5TH+1Tu 
S3DSE(B)2 
4TH+2PR 
Credit= 
6X3=18 
Marks= 
100X3=300  

Ability 
Enhancement 
core course 

AECC-1 
Credit=2 
Marks=100 

AECC-2 
Credit=2 
Marks=100 

    

Skill 
Enhancement 
Course 

  SEC(A)1 
2TH 
Credit=2 
Marks=100 

SEC(B)1 
2TH 
Credit=2 
Marks=100 

SEC(A)2 
2TH 
Credit=2 
Marks=100 

SEC(B)2 
2TH 
Credit=2 
Marks=100 

যিা  যক্রশি  20 20 20 20 20 20 
যিা  নম্বর 400 400 400 400 400 400 



● শব.এস.শস. যরগুোর অেষাৎ শব.এস.শস. পালস অনাসষ এর িুেনাে যক্রশি  েি। এলক্ষলত্র শিন বছলর 120 
যক্রশি  এবং 2400 নম্বলরর পরীক্ষা হলব। সিস্ত শবর্লের নম্বরই শহলসলব আসলব ও যক্রশি  অনেুােী প্রেলি 
যসশিস্টার প্রশি যগ্রি (SGPA) ও সবলিলর্ ক্রিবশধ্ষি (cumulative) যগ্রি (CGPA) পাওো োলব।  

● সিস্ত যক্রশি  পাাঁে বছলরর িলধ্য সিাপ্ত েরলি হলব। 

● শব.এস.শস. পালসর ছাত্রছাত্রীলে শিনটি শবর্ে শনলি হলব এবং োরল  যসশিস্টালর ওই শিনটি শবর্লেরই 
োরল  যোর যোসষ পড়লি হলব। ধ্রা োে এই শিনটি শবর্ে হে অংে, পদােষশবদযা ও রসােন। িাহলে 
প্রেি োরল  যসশিস্টালর ছাত্রছাত্রীরা ো পড়লব িার শববরণ্ শনলে যদওো হে।  

প্রথম কসবমস্টোর  বিিীে কসবমস্টোর  িৃিীে কসবমস্টোর  চিুথে কসবমস্টোর  
MTMGCC-1 
PHSGCC-1 
CEMGCC-1 

MTMGCC-2 
PHSGCC-2 
CEMGCC-2 

MTMGCC-3 
PHSGCC-3 
CEMGCC-3 

MTMGCC-4 
PHSGCC-4 
CEMGCC-4 

   

● এলক্ষলত্র িৃিীে, েিুেষ, পঞ্চি ও র্ষ্ঠ এই োরটি যসশিস্টালর োরটি SEC পড়লি হলব এবং পঞ্চি ও র্ষ্ঠ 
এই দটুি যসশিস্টালর দটুি DSE পড়লি হলব। শিনটি যোর যোলসষর যেলে এই SEC এবং DSE যবলছ যনওো 
োলব। 

● SEC এর েনয িৃিীে যসশিস্টালর A category এর এে া যপপার এবং পঞ্চি যসশিস্টালরও A category 
এর এে া যোসষ শনলি হলব। এখালন অংে, পদােষশবদযা ও রসােন সবেটিই যোর হওোর েনয এলদর িলধ্য 
যে যোন শবর্লের A category যেলে যপপার যনওো োলব। ছাত্র বা ছাত্রী োইলে িৃিীে ও পঞ্চি যসশিস্টালর 
এেই শবর্ে যেলে SEC শনলি পালর বা আোদা শবর্ে যেলেও SEC শনলি পালর। অেষাৎ িৃিীে যসশিস্টালর 
রসােলনর SECA এবং পঞ্চি যসশিস্টালরও রসােলনর SECA শনবষােন েরলি পালর অেবা িৃিীে যসশিস্টালর 
রসােলনর SECA এবং পঞ্চি যসশিস্টালর পদােষশবদযার SECA বা অংলের SECA শনবষােন েরলি পালর। 
এেই রেি ঘ না ঘ লব  েিুেষ ও র্ষ্ঠ যসশিস্টালর। এলক্ষলত্র  B category যেলে যোসষ শনবষােন েরলি 
হলব। দলু া যসশিস্টালর এেই শবর্ে বা শভ্ন্ন শবর্েও হলি পালর যেিন হলেলছ িৃিীে ও পঞ্চি যসশিস্টালরর 
যক্ষলত্র। এখন যস োইলে িৃিীে শবর্লের অেষাৎ অংলের SECB শনলি পালর।(যেলহিু েিুেষ ও র্ষ্ঠ যসশিস্টার 
B category এর েনয ধ্ার্্যেয েরা আলছ)  

DSE এর যক্ষলত্র শনেি এে ু আোদা। পঞ্চি যসশিস্টালর প্রলিযেটি যোর শবর্লের DSE শনলি হলব। অেষাৎ 
অংে, রসােন, পদােষশবদযা প্রলিযেটির এেটি েলর DSE শনলি হলব। পঞ্চি যসশিস্টালর A category এবং 
র্ষ্ঠ যসশিস্টালর B category যেলে শনলি হলব।  

শবজ্ঞান শবভ্ালে অেষাৎ শব.এস.শস. যি যোন অবিয পাঠয ভ্ার্া যনই। 

 

 



SGPA এবং CGPA 

SGPA 

প্রলিযে যসশিস্টালরর যিলর্ ছাত্রছাত্রী SGPA অেষাৎ যসশিস্টার যগ্রি পলেন্ট অযাভ্ালরে পালব। যসই SGPA বা 
যসশিস্টার যগ্রি অযাভ্ালরে শনেি হেঃ 

𝑆𝐺𝑃𝐴 =
∑ 𝐶𝑖𝑃𝑖𝑖

∑ 𝐶𝑖𝑖
 

এখালন 𝑃𝑖 হে iত্ম শবর্লে পাওো যগ্রি (দি নম্বলরর শভ্শিলি) আর 𝑃𝑖 হে 𝑖িি শবর্লের যক্রশি  পলেন্ট। 
এেটি শব.এ. যরগুোর বা পালসর ছাত্রছাত্রীর প্রেি যসশিস্টালর প্রাপ্ত নম্বর ও িার েনয পাওো যগ্রলির এেটি 
নিনুা যদখান হেঃ 

বিষে কেবডট বিষে ক োড প্রোপ্ত নম্বর কেড পয়েন্ট 𝐶𝑖𝑃𝑖 

রোষ্ট্রবিজ্ঞোন  6(C1) PLSGCC-1 62 6.2 6.2x6=37.2 

িোংলো 6(C2) BNGGCC-1 58 5.8 5.8x6=34.8 

ইবিহোস 6(C3)  HISGGE-1 49 4.9 4.9x6=29.4 

AECC-1 2(C4) AECC-1 72 7.2 7.2x2=14.4 
 ∑ 𝐶𝑖𝐼 =20    ∑ 𝐶𝑖𝐼 𝑃𝑖 =115.8 
   

𝑆𝐺𝑃𝐴 =
115.8

20
= 5.790 

 

এই রেি ভ্ালব প্রলিযে ছাত্রছাত্রী ছটি যসশিস্টালর ছটি যগ্রি োিষ  পালব োলি প্রাপ্ত নম্বর 𝑆𝐺𝑃𝐴  যগ্রি শেহ্ন 
সলিি যদওো হলব। 

 

 

 

 

 

 



CGPA 

সম্পূণ্ষ পাঠক্রি যির্ হলে ছাত্রছাত্রীরা CGPA অেষাৎ শেউিলুেটিভ্ যগ্রি পলেন্ট অযাভ্ালরে বা ক্রিবশধ্ষি যগ্রি 
পলেন্ট অযাভ্ালরে পালব। এলক্ষলত্র শহলসলবর CGPA সূত্রটি শনলে যদওো হে 

𝐶𝐺𝑃𝐴 =
∑ 𝑆𝐺𝑃𝐴𝑖 𝑥 𝐶𝑖𝑖

∑ 𝐶𝑖𝑖
 

এখালন 𝐶𝑖 হে iিি যসশিস্টালরর যিা  যক্রশি  সংখযা বা । শনলে শব.এ. যরগুোলরর যোন ছাত্রছাত্রীর ছটি 
যসশিস্টালর পাওো SGPA ও িার প্রাপয CGPA এর এেটি নিনুা যদখান হেঃ 

 

যসশিস্টার সংখযা যক্রশি ( 𝐶𝑖) 𝑆𝐺𝑃𝐴𝑖  𝑆𝐺𝑃𝐴𝑖 𝑥 𝐶𝑖 
প্রেি যসশিস্টার 20 5.790 5.790x20=115.8 
শদ্বিীে যসশিস্টার 20 6.231 6.231x20=124.62 
িৃিীে যসশিস্টার 20 4.582 4.582x20=91.64 
েিুেষ যসশিস্টার 20 6.453 6.453x20=129.06 
পঞ্চি যসশিস্টার 20 7.542 7.542x20150.84 
র্ষ্ঠ যসশিস্টার 20 7.946 7.946x20=158.92 
 ∑ 𝐶𝑖𝑖 =120  ∑ 𝑆𝐺𝑃𝐴𝑖 𝑥 𝐶𝑖𝑖 =770.84 

𝐶𝐺𝑃𝐴 =
770.84

120
= 6.42 

 

                ক্রগ্রি পয়েন্ট ও ক্রগ্রয়ির লচয়ের তালিকা 

যগ্রি পলেন্ট যগ্রি শেহ্ন 
9.0-10 A++ 
8.0-8.9 A+ 
7.0-7.9 A 
6.0-6.9 B+ 
5.0-5.9 B 
4.0-4.9 C+ 
3.0-3.9 C 
0 (<30%) F 
0 (Absent) Ab 

 


